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زنبیل

در هر یـک از اتاقهـای منزل
یـا محـل کار مکانهـای امـن
را تعییـن کنیـد .ایـن مـکان
میتوانـد زیـر یـک میـز
محکم ،یـا کنار دیـوار داخلی
بـه دور از پنجـره باشـد.

1 3درصد
مردم ایران در
بازار سرمایه
هستند

شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت« :حدود۱۳درصد از جمعیت کشور سهامدار
هستند و تا پایانسال جاری تعداد نهادهای مالیدر بازار سرمایه به ۶۵۰نهاد میرسد ».او اظهار کرد« :در
۴۰سال پس از انقالب ،رتبه ایران در تعداد سهامداری به  8رسیده وابزارهای مالی خیلی زیادی رونمایی
شده است ».محمدی افزود«:از نظر تعداد سهامداران اکنون حدود ۱۳درصد از جمعیت کشور کهحدود
۱۰میلیون و۵۰۰هزار نفر میشوند ،کد سهامداری دارند و سهامدار هستند .از نظر شفافیت بازار سرمایه
ایران جزو پنج کشورشفاف جهان است .همچنین تعداد شرکتهای بورسی و فرابورسی به بیش از۶۰۰
شرکترسیدهوتعدادنهادهایمالیتاپایانسالبه ۶۵۰نهادمالیخواهدرسید.»

کالسیکها به جای ماشینهای لوکس؛ پیکان  80میلیونی و ژیان  60میلیونی

بلیت رفت و برگشت مشهد 2میلیون تومان

تسنیم| درست در آستانه تعطیالت پیش رو قیمت
بلیت رفتوبرگشت به مشــهد به دومیلیون و 100هزار
تومان رسید .جالب اینکه به دنبال ممنوعیت استفاده
واژه چارتری ،ســایتهای فروش بلیت به وفــور از واژه
«غیرقابل کنسلی» به جای «چارتری» استفاده کردهاند.
بر این اساس قیمت بلیت پرواز رفت تهران-مشهد که به
گفته مدیر روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشوری
جزو استثناها (کیش و قشم) نیست به صورت چارتری و
برایتاریخ 18بهمن 97یعنیفردابهقیمتیکمیلیونو
200هزارتومانفروختهمیشود.بلیتبرگشتاینمسیر
پروازی (مشهد-تهران) نیز برای روز  22بهمن (دوشنبه
هفته آینده) حدود 900هزار تومان است .نرخ بلیت پرواز
دو مســیر استثناشده یعنی کیش و قشــم نیز در ادامه
میآید؛ نرخ پــرواز تهران-کیش-تهران برای تعطیالت
پیش رو هماکنون حدود 2میلیون تومان و قیمت بلیت
پروازتهران-قشم-تهران1.9میلیونتوماناست.

سلبریتیها مشتریان پروپا قرص خودروهای عتیقه

ممنوعیت صادرات مرغ تا ماه رمضان
فارس| صادرات مرغ به منظور تنظیــم بازار تا پایان
ماه رمضا ن سال آینده ممنوع شده است .رضا رحمانی،
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با اعــام این خبر گفت:
«ذخیرهسازیها به اندازه مناسب انجام و برای رفاه حال
مردم صادرات مرغ تا پایــان ماه مبارک رمضان ممنوع
شده است و اگر چنانچه احساس شــود که بازار داخل
کمبود دارد ،میتوان واردات را نیز انجام داد».
بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث
مهر| علــی جبــاری ،مدیرعامل صنــدوق تأمین
خسارتهای بدنی کشور گفت« :به مناسبت دهه فجر
جریمه بیمه شــخص ثالث همه وسایل نقلیه بخشیده
میشــود ».او توضیح داد« :دارندگان همه وسایل نقلیه
ازجمله سواری ،وسایل نقلیه سنگین ،موتورسیکلت و
ماشینهای کشاورزی که بیمهنامه شخص ثالث خود را
تمدید نکردهاند و مشــمول جریمه هستند از  ۱۲تا ۳۰
بهمن فرصت دارند تا با تمدید بیمهنامه شخص ثالث از
بخشودگیجرایماستفادهکنند».

ســهیال روزبان -شهروند| تب تندداشــتن خودروی
مدلباال این روزها بهخصوص میان جوانها بســیار زیاد شده
است .در دنیایی که داشــتم ،ماشین شاسیبلند شده نهایت
آرزوی خیلیها ،مشتریان خودروهای ســرگرد و کشیده با
پالکهای قدیمــی حاضرند به اندازه یــک خودروی لوکس
برای خریدن آن پول پرداخت کنند .کافی اســت تا سری به
سایتهای خریدوفروش خودرو بزنید .نادری فعال بازار خودرو
در اینباره به «شهروند» میگوید« :اینکه بشود یک خودروی
قدیمی را بدون هیچ خطخوردگی نگه داشــت ،کار هرکسی
ل تروتمیزبودن خودرو مهمترین فاکتور
نیست! به همین دلی 
در تعیین قیمت خودروهای قدیمی اســت .برخی از بنزهای
قدیمی که رنگنخوره و سالم هستند ،در برخی موارد به اندازه
یک خودروی لوکس بابت خرید آن پول پرداخت میشود».
نگاهی به قیمت خودروهای کالسیک در بازار نشان میدهد
کهاینگفتههاچندانهمبیراهنیست.مرسدسبنزslسال90
میالدی به تازگیها در بازار 1.5میلیارد تومان قیمت خورده
است .پیکانســال  46این روزها در بازار چیزی حدود  70تا

80میلیون تومــان قیمت دارد .یک ژیان هم بســته به نوع و
سالمی آن 20،تا 60میلیون تومان و لندکروز مدل 82هم85،
تا200میلیونتومانهمقیمتگذاشتهشدهاست.
قیمتخودروهایکالسیکچگونهتعیینمیشود
قیمت خودروهای کالســیک بهســال و تمیزی خودرو
بســتگی دارد؛ مثال خودرویــی که رنگش فابریک اســت،
آفتابخورده نباشــد و تودوزیاش سالم باشــد ،فرق دارد.
خودرویی که قطعاتش اورجینال اســت ،بــا خودرویی که
قطعات آن تعویض شــده ،فرق میکنــد .عارفی میگوید:
«حدود یکدهه پیش ،ارزش خودروهای کالسیک به اندازهای
پایین بود که مالکها آنها را به نحوی قیمتگذاری میکردند
که صرفا از ســر خود باز کنند .با گذر زمــان و تغییر فرهنگ
جامعه ،با آگاهی بیشتر از ویژگیهای منحصربهفرد خودروها
و فعالیتهای کمیته کالسیک فدراســیون موتورسواری و
اتومبیلرانی در راســتای ترویج فرهنگ صحیح نگهداری از
این خودروها ،قیمت آنها به ســرعت افزایش یافت و تنها طی
یکدهه در برخی موارد تا بیش از ۱۰برابر باال رفت».به گفته

او ،این روزها تب خریدوفروش این خودروها حسابی داغ شده
اســت ،البته این خودروها هزینههای سنگینی روی دست
صاحبان خود میگذارد اما تعداد کسانی که دنبال خرید این
خودروهستند،اینروزهانسبتبهگذشتهبیشترشدهاست.
40هزاردالرقیمتموتوریکخودرویکالسیک
یکی دیگر از مشکالتی که باعث میشود تعمیر و نگهداری
خودروهای قدیمی و کالسیک معموال به سختی انجام شود،
مشــکالت در تأمین قطعات یدکی آنهاســت .هوتن عارفی
یکی از کلکســیونرهای خودروهای کالسیک در پایتخت به
«شهروند» میگوید« :قطعات خودروهای کالسیک در داخل
ایران وجود ندارد و مجبورید به صورت اینترنتی از کشورهای
مبدأ آن یعنی آلمان و آمریکا و فرانسه سفارش دهید تا بتوانید
خودروی خود را تعمیر کنید ».او میگوید« :خریدن یک موتور
خودروی قدیمی آمریکایی بین  30تا 40هزار دالر برای شما
آب میخورد .با این پول خیلی راحت میتوانید یک خودروی
صفر بخرید اما عالقه به این خودروها بهعنوان یک میراث ملی
مانعاینکارمیشود».

قطعاتخودروهایکالسیکراازکجابخریم
 Summit Racingبزرگترین مرجعی است
کــه در زمینه خرید قطعات خودروی کالســیک
میتوانید به آن مراجعه کنیــد Summit .یک
سایتآمریکاییاستکهمیتواندتماممایحتاجشما
را برای خرید قطعات خودروی کالســیک برطرف
کند ،حتی میتوانید به راحتی بدون ثبتنام یا ورود
به این سایت با کارشناسان آن صحبت کنید و در
زمینه خودروی کالسیک ،مشکالت مربوط به آن یا
حتی تقویت موتور و وسایل جانبی از آنان راهنمایی
بگیرید .در این سایت تمامی برندهایی که After
 Marketیا قطعاتی که دیگر توسط کارخانههای
تولیدی خودروی کالسیک تولید نمیشود را تولید
میکنند،وجوددارد.بهراحتیمیتوانیدقطعهمورد
نظر خود را در این ســایت پیدا و خریداری کنید.
عالوه بر وبسایت  ،Summitسایتهای دیگری
نیز در زمینه خرید قطعات خودروی کالســیک
فعالیتدارند.
وبســایت  Holleyبه صورت تخصصی تنها
در زمینــه سیســتم سوخترســانی ،کاربراتور،
انژکتور در خودروی کالســیک فعالیت میکند.
وبســایتهای دیگر همچــون Motor Craft
برای خرید قطعات خودروی فورد،Edelbrock ،
،AC Delco ،MSDperformance
سایتهای معتبری هستند که میتوانید در زمینه
خرید قطعات خودروی کالسیک به آنان مراجعه
کنید.بهدلیلوجودرقابتیکهدربازارخریدقطعات
خودروی کالسیک وجود دارد ،دستیابی به سایتی
کهازاعتبارباالییبرخوردارباشد،نکتهمهمیاست؛
میتوانید با استفاده از مقاله «چطور به سایتهای
خارجی اعتماد کنیم؟» به سایتهای معتبر و قابل
اعتماددسترسیپیداکنید.
همچنین فروشگاه آنالین ایبی میتواند به شما
در پیداکردن بســیاری از قطعات اصل خودروی
کالسیک کمک کند .در این ســایت فروشندهها
بدون واسطه به فروش محصوالت خود میپردازند
و ممکن اســت بتوانید با یک جستوجوی ساده،
فروشــندهای را بیابید که بتواند قطعات خودروی
کالسیکشماراتأمینکند.

وام برای گازسوز شدن تاکسیهای آنالین

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره /97/115ش
( نوبت اول)

 -1موضوع مناقصه :تقويت سازه موجود و اجراي اسكلت ،فنداسيون و سقف مجتمع كارگاهي
ناحيه صنعتي كوثر ( فازهاي سوم و چهارم)
 -2محل اجرا :استان البرز – كيلومتر  25جاده ماهدشت به اشتهارد – شهرک صنعتی كوثر
 -3رتبه و رشته پيمانكاری :رتبه  5رشته ابنيه
مورخ 97/11/25
روز پنجشنبه
ساعت19:00 :
 -4آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:
مورخ 97/12/08
روز چهار شنبه
 -5آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (پاكات الف،ب و ج) :ساعت14:00 :
مورخ 97/12/08
روز چهار شنبه
ساعت15:00 :
 -6زمان بازگشايی پاكات (الف،ب و ج):
 -7مدت زمان و مبلغ برآورد اوليه اجراي پروژه 6 :ماه و  17,703,536,059ريال
 -8منبع تأمين بودجه :منابع داخلی
 -9مبلغ تضمين شركت در مناقصه 886,000,000 :ريال
 -10هزينه خريد اسناد  500,000ريال واريز به شماره حساب ( 4001114804020691شبا )IR480100004001114804020691 :
به نام تمركز وجوه درآمد شركت شهركهای صنعتی استان البرز (پرداخت از طريق سامانه صورت پذيرد)
 -11آدرس دريافت اسناد :اسناد صرف ًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت قابل دريافت می باشد)www.setadiran.ir( .
الزم به ذكر است جهت تحويل اسناد ،تمامی پاكات (الف  ،ب و ج) می بايست در سايت مذكور بارگذاری گردد.
پاكت الف حاوی اصل ضمانتنامه می بايست عالوه بر بارگذاری ،بصورت فيزيكی تا ساعت  14:00روز بازگشايی به دبيرخانه شركتتحويل داده شود.
تلفن تماس شركت شهركهای صنعتی استان البرز026-34645802 -7 :

شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز

شهروند| تاکسیهای اینترنتی گازسوز میشوند،
این خبری است که روز گذشــته در رسانهها منتشر
شد .به گفته مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی با تبدیــل یکمیلیون خودروی
حملونقــل عمومی و تاکســیهای اینترنتی با ارایه
تســهیالت ،روزانه ۱۲میلیون لیتر فرآورده در کشور
صرفهجویی میشــو د. ســخنگوی این طرح هم به
«شهروند» خبر میدهد که برای رانندگانی که قصد
گازسوز کردن خودرویشان را دارند وام در نظر گرفته
شده است.
حمید قاسمی ده چشمه ،مدیر طرح سیانجی هم
به «شــهروند» میگوید که «تسهیالت ویژهای برای
خودروهایی که قرار است گازسوز شوند در نظر گرفته
شــده؛ وام کمبهرهای که  12تا  18قسط بازپرداخت
دارد ».او در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ گازسوز شدن
خودرو بســتگی به خودرو و نوع مخزن دارد ،در این
زمینه ادامه میدهد« :برای گازسوزکردن خودرو باید
یک میلیون و  700هزار تومــان تا دو میلیون و 600
هزار تومان هزینه کرد که  80درصد این مبلغ از طریق
وام کمبهره جبران می شــود .البته نباید از یاد برد که
برای گازسوزشدن باید مبلغ بیشتری را پرداخت کرد؛
اما با توجه به اینکه مــا تولید انبوه را در نظر گرفتهایم
که شامل 300هزار خودرو میشود ،چنین مبلغی در
نظر گرفته شده اســت .همچنین برای این اقدام نیاز
به گواهی سالمت فنی خودرو اســت که در صورت
ارایه گواهی سالمت رانندگان تا  3سال نیاز به معاینه
فنی ندارند ».او در خاتمه اضافه میکند« :به طور کلی
هدف از این طرح نظارت بر ســامت خــودرو و ارایه
بیمه به همراه بیمه تعمیرات بوده است».
رضا الفت نسب ،دبیر هیأتمدیره کسب و کارهای
اینترنتی هم در این زمینه به «شــهروند» میگوید:
«شرکتهایی که تاکســی اینترنتی دارند خودشان
اقدام کرده و با شــرکتهای ســرویس دهنده وارد
مذاکرهشــدهاند» او در ادامه توضیــح میدهد « :ما
در تالشیم تا بتوانیم زیرســاختهای گاز سوز شدن
تاکسیهای اینترنتی را برای صاحبان خودرو فراهم
کنیم .همچنین هنوز آمار دقیقی از هزینه الزم برای

گازســوز کردن خودروهای اینترنتی نمیتوان ارایه
داد .»
 اما چه تعداد تاکسی اینترنتی فعال در کشور وجود
دارد که حاال باید خودروهای خود را گازســوز کنند.
الفت نســب در این زمینه میگوید« :درحال حاضر
نزدیک به 2میلیون تاکسی اینترنتی در کشوروجود
دارد کــه از این تعداد یکمیلیون نفــر ثبت نامی آن
مربوط به اسنپ است .البته باید در نظر داشت ازاین
تعداد بسیاری فعالیت ندارند یا فعالیتشان به صورت
محدود است .»
عضو هیأتمدیره کســب و کارهــای اینترنتی با
اشــاره به اینکه نیمی از تاکســیهای اینترنتی در
تهرانفعالیــت میکنند ،در ادامه توضیــح داد« :با
وجود اینکه 50درصــد تاکســیهای اینترنتی در
پایتخت فعالهســتند ،با این وجود از شناسه بصری
برخوردار نیســتند ،چرا که در این زمینه مشکالتی با
راهنمایی ورانندگی و همچنین شهرداری وجود دارد
که اجازه نصب عالمت بر روی تاکسیهای اینترنتی
نمیدهند .»
هجوم به اسنپ برای گرفتن سهمیه بنزین!
الفت نســب همچنین با اشــاره به اینکه اکنون
بســیاری برای برخــورداری از ســهمیه بنزین در
تاکسیهایاینترنتی ثبتنام میکنند .ادامه داد« :با
توجه به اینکه قرار است سهمیه بنزین به تاکسیهای
اینترنتیتعلق بگیرد بســیاری ثبتنام میکنند تا از
این سهمیه برخوردار شــوند ،اما ما پیشنهاد دادهایم
براساستعداد ســفرهای راننده به آنها سهمیه تعلق
بگیرد .زیرا با فرض اینکه دولت برای تاکســیهای
اینترنتیماهانه  500لیتر در نظر بگیرد؛ ممکن است
فردی 100کیلومتر مســافر داشــته باشد و دیگری
1000کیلومتر ،به همین جهت با توجه به این مقوله
به افراد سهمیه بنزین تعلق گرفته شود .»
پرداخت وام برای گاز سوز کردن خودرو
 موضوع قابل تامل آن اســت که اکنون با گازســوز
شدن تاکســیهای اینترنتی آیا تســهیالت ویژهای
دراختیار صاحبانشــان قرار میگیرد؟ اصال برای هر
خودرو به چقدر باید هزینه کرد .رضا حاج حســینی،

