بررسی جدولهای آماری منتشر شده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان میدهد گروه
صنعتی ایران خودرو از آغاز امسال تاپایان دی ماه358،هزار و 980دستگاه خودرو تولید کرد که نسبت
به پارسال 39درصد کاهش یافته است.آمارهای منتشر شدهحاکی از این است که ایران خودرو در 10
ماهه پارسال موفق به تولید588هزار و 858دستگاه انواع خودرو شده بود .بر پایه اینگزارش ،در 10ماهه
امسال 349هزار و 978دستگاه خودرو سواری در ایران خودرو تولید شد.این میزان در مقایسه با مدت
مشابهپارسال39.5درصدکاهشنشانمیده د.

پدر خودروی کالسیک در گفتوگو با «شهروند»:

من خودروی شریعتی را بازسازی کردم
اینجادهه ۱۳۴۰شمسیاست.جاییکهخودروهایسرگرد
و کشــیده با پالکهای قدیمی پارک شــدهاند .شبیه همان
خودروهایی که پدربزرگهایمــان در عکسهای قدیمی به
آنها تکیه دادهاند یا همان خوشرنگ و لعابهایی که در سریال
شهرزادمیبینیموحسرتسوارشدنشانراداریم.حاالیکآدم
خوشذوق هوس کرده تا تاریخ را تمیز و مرتب در نمایشگاهش
برای آیندگان نگه دارد و هر ازچندگاهی غبار زمان را از رویشان
پاک کند .چند وقت یکبار هم با این خودروهای خوشنقش
و خوشــرنگ و لعاب چرخی در خیابانهای مشهد میزند تا
دوباره یاد مردم بیندازد که پیش از این خودروهای یک شکل و شبیه به هم چه خودروهایی وجود داشتهاند .از نوجوانی به
خودرو عالقه داشته و از همان روزها همیشه به دنبال شناختن خودروهای روز دنیا بوده است .خودروی دکترعلی شریعتی
را بازسازی کرده و در کلکسیونش قدیمیترین خودروی مشهد که یک اُلدزمبیل مربوط ب ه سال  1939است را میبینی.
عالقهای ندارد که روی خودروهای آنتیک خود قیمت بگذارد و نگهداشتن خودروهای قدیمی را یک کار فرهنگی میداند.
نساجکریمیخودروهایکالسیکرایکاثرتاریخیدانستهوبه«شهروند»میگوید«:بازسازیاینخودروهاهمانندیکاثر
هنری سخت است و به 2تا5سال زمان نیاز دارد».او اینگونه صحبتهای خود را ادامه میدهد« :با اولین حقوقی که به دست
آوردم ،به عشق کودکی بازگشتم و ٥٠٠تومان از ٩٥٠تومان دانشگاه را خرج خرید اُلدزمبیل  ١٣٣٧کردم .خودرویی که با
٥٠٠تومانخریدهشدهبودتازمانبازسازیکامل5،هزارتومانخرجرویدستمگذاشت».
آنها عالقه نشان میدادند اما حاال رئیس خودروی کالسیک
ایرانمیگویدکهجوانهاطرفدارهایپروپاقرصاینخودروها
هستند.کارگردانهاوعروسودامادهایزیادیهمبرایاجاره
خودرو به ســراغ من میآیند اما من حاضر به این کار نیستم.
وقتی از او میپرسم که اگر حاضر باشند اجاره باالیی را بدهند،
بازهم حاضر به این کار نیستید ،میگوید« :تعمیر و نگهداری
این خودروها حسابی هزینهبر اســت و برای یک کلکسیونر
نمیصرفد که بخواهد آن را اجاره بدهد یا بخواهد خود با این
خودروهادرخیابانهایکشوررانندگیکند».
چهرههای سیاسی ،ورزشی و هنری هم از دیگر طرفداران
این خودروها هســتند .آنگونــه که یکی از فعــاالن بازار به
«شهروند» میگوید« :بیشتر این افراد شناخت کاملی از این
خودروهاندارندوبیشترازرویپزبهسراغآنهامیآیند».
پیکانتنهاخودرویکالسیکداخلی
خودروهاییکهعمرشان30سالباشد،خودرویکالسیک،
خودروهای با عمر بین  30تا 50ســال را خودروی قدیمی و
خودروهایی که عمر بیش از 30سال دارند ،خودروی آنتیک
محسوب میشوند .با توجه به این گفته ،میتوان پیکانهایی
که در سالهای  46تا  59تولید شــدهاند را تنها خودروهای

شهرداری تهران اعالم کرده است برای خودروهایی
که معاینه فنی برتر داشته باشند ۲۵درصد تخفیف
ت.
برای ورود به محدوده در نظر گرفته شــده اســ 
شــهروندان در صورت داشــتن معاینــه فنی برتر
حداقــل 8درصد به هزینههای آنها درســال آینده
اضافه میشود و این به معنی تشویق شهروندان برای
دریافتمعاینه فنی برتر است.
او با تأکید بر این موضوع که اجرای طرح ترافیک
جدید در تهــران در راســتایدرآمدزایــی نبوده
است ،گفت « :براســاس آخرین آمار به دست آمده
تا پایانســال  25تا 30درصد ازمجموع درآمدهای
طرح ترافیک کاهش یافته اســت این درحالی است
که درسال  96مجموع درآمدحاصل از طرح ترافیک
برای شــهرداری 370میلیارد تومان بوده است که
بخش عمدهای از آن ســهمامور جــاری و پرداخت
حقوق شــده اســت».به گفته او ،معاینه فنی ویژه
یک درجه ســختگیرانهتر از معاینهفنی برتر است
و افرادی که معاینه فنــی ویژه را دریافت کنند برای
آنهــا تخفیفاتی در نظر خواهیــمگرفت .همچنین
امیدوارم روزی بشود که معاینه فنی برتر الزامی شود
و معاینه فنی ویژه حالت تشویقیداشته باشد البته
شاید چندسال طول بکشــد اما این اقدامات صورت
میگیر د.

کالسیکتولیدداخلدانست.
خودروهایکالسیکپرطرفدارکدامند؟
اما کادیالک و فورد موســتانگ آمریکایی و مرســدس بنز
آلمانی را میتوان پرطرفدارترین خودروهای کالسیک در بازار
دانست که طرفدارانش حاضرند میلیاردها تومان برای خرید
آن پول پرداخت کنند .پدر خودروی کالسیک ایران میگوید:
«خریدوفــروش خودروهای آنتیک با عمر باالی 50ســال با
قیمتهای افســانهای انجام میشــود .بهعنوان مثال ،یک
دستگاه مرسدس بنزslسال 90میالدی به قیمت1.5میلیارد
تومانفروختهمیشود».
خودروهایکالسیکشناسنامهدارمیشوند
همه خودروهای کالسیک شناســنامهدار میشوند .کافی
اســت تا خودروی شما سالم باشــد ،موتورش روشن شود و
قطعاتش اورجینــال ،بعد باید به دفاتر کانــون جهانگردی و
گردشگری مراجعه کنید و درخواست گرفتن پالک تاریخی
کنید .البته براســاس قانون دارندگان خودروهایی که پالک
تاریخی دارند ،در ســال نمیتوانند بیشتر از 5هزار کیلومتر از
خودروهای خود اســتفاده کنند .این کار را که بکنید ،ارزش
خودرویشماچندینبرابرخواهدشد.
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بورس
بورس  ۱۴۱واحد رشد کرد
شهروند| درجریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد یکمیلیارد
و 598میلیون سهم و حقتقدم بهارزش 418میلیارد تومان در 142هزار
نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 141واحدی در
ارتفاع 158هزار و 535واحد قرار گرفت .شاخصهای اصلی بازار سرمایه
هم روز متعادل را پشتسر گذاشتند ،بهطوری که شاخص قیمت (وزنی-
ارزشــی) 41واحد ،کل (هموزن) 169واحد ،قیمت (هموزن) 118واحد،
شــاخص بازار اول  212واحد رشد و شاخص بازار

آزاد شناور 342واحد و
دوم 230واحدافتراب هثبترساند.براساساینگزارش،دربازارهایفرابورسایرانهمبامعاملهیکمیلیاردو116میلیون
ورقه بهارزش362میلیارد تومان در122هزار نوبت ،آیفکس12واحد رشد کرد و در ارتفاع1934واحد قرار گرفت.

بازار طال و ارز

رئیس روابط عمومی طرح سی ان جی در این رابطه
به«شــهروند» میگوید« :اگر چــه این طرح هنوز
اجرایی نشده اســت ،اما با پست بانکها مذاکراتی
انجام دادهایم که تســهیالتی در اختیــار رانندگان
خودروهای اینترنتی قرار بگیرد.»
او در ادامه توضیح میدهد«:هزینه گازسوز شدن
خودروها به مدل ماشــین ،ســایز و دیگر مقوالتی
بســتگی دارد که براســاس آن قیمت گذاری شده
است .همچنین طی مذاکرات انجامشده رانندگان
خــودرو میتواننــد از طریــقشــبکههای بانکی
درخواســت وام دهند تا به آنها ارایه شود .البته باید
در نظر داشت که هنوز جزییاتی ازچگونگی پرداخت
وام مشخص نیست .»
ح CNGشرکت
البته حمید قاســمی ،مدیر طر 
ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین اعالم کرده
است« :قصد داریم حدود ۱.۵میلیون خودروی پایه
گازسوز را مورد پشتیبانی قرار دهیم که از این تعداد،
۶۰هزار دســتگاه تریلی و یکمیلیــون و ۴۴۰هزار
خودروی دیگر سواری سبک است که در حوزه بین
شهری فعالیت میکنند».
یک خبر دیگر برای رانندگان
نکته دیگری که خوب است رانندگان بدانند اینکه
محسن پورسیدآقایی ،معاون حملونقل و ترافیک

 39درصد
کاهش تولید
 10ماهه ایران
خودرو

بازار  ارز (قیمتهابه تومان)
سنا (اسکناس)
دالر آمریکا

بازارکاال

دستمزدتعمیرکارآنتیکها3برابرلوکسها
تعمیرکارانیکهتخصصالزمبرایتعمیرخودروهایآنتیک
وکالسیکراداشتهباشند،خیلیمحدوداست.بههمیندلیل
دستمزدی که بابت تعمیر از صاحب خودرو طلب میکنند،
3برابر خودروهای معمولی و حتی لوکس است .پدر خودروی
کالسیک ایران میگوید« :مردم روی خودروهای جدید هیچ
وسواســی به خرج نمیدهند و خیلی راحــت تن به تعویض
قطعات میدهند ،اما اورجینالبودن در خودروهای کالسیک
مهم است و کسی که ارزش آنها را بداند ،به این راحتی حاضر
بهتعویضدروکاپوتوسپروحتیقطعههایآننمیشود».
200تا300میلیونتومانهزینهبازسازییکخودرو
عارفی یکی از کلکسیوندارهای خودروهای کالسیک است
که در اینباره میگوید« :بازسازی با تعمیرات فرق میکند و
با مطالعه و دقت باید انجام شود و اعمال سلیقه در آن معنایی
نــدارد و باید خودرو را به صورت اورجینال درآورد .بازســازی
خودرو واقعا گران تمام میشود و کارگران نیز دستمزد زیادی
دریافتمیکنند.گاهیبازسازییکخودرویکالسیک200
تا300میلیونتومانخرجرویدستصاحبآنمیگذارد».
همچنین از آنجایی که ممکن است خودروی کالسیک به
دلیلنبودقطعه،مدتزمانبیشتریدرتعمیرگاهمعطلشود،
تعمیرکارها از قبول اینچنین خودروهایی ســر باز میزنند.
خصوصا که رسم بر این است مالکان خودروهای قدیمی نیز،
خودلوازمفروشخاصیراسراغدارندکهقطعاتموردنیازخود
را از او تهیه میکنند و از خریدن قطعه از لوازمفروشهای دیگر
خودداری خواهند کرد .این قضیه میتواند زمان مورد نیاز برای
تأمینقطعهراافزایشدهد.همچنینبااینکهامروزهانواعآچار
و ادوات الزم برای بازکردن قســمتهای مختلف یک خودرو
در هر تعمیرگاهی پیدا میشــود ،اما اصطالحا بددستبودن
یا همان سخت بازشــدن برخی از قطعات و تعمیر بعضی از
خودروها باعث میشود تا تعدادی از تعمیرکاران و مکانیکها
از دســتزدن به یک خودرو خودداری کنند که در رأس آنها
بایدازخودروهایآمریکایی،آلمانیوانگلیسینامببریم.ضمن
اینکه برخی تفاوتها مثل نوع پیچها که به اسم رزوه آلمانی،
رزوه آمریکایی و ژاپنی و گام رزوه پیچها که ممکن است درشت
و کوچک باشــد و ...باعث میشود تا مکانیکها از بابت اینکه
ممکناستدرتأمینبرخیازاینمواردالزمبهمشکلبرخورد
کنند ،از پذیرش این خودروها خودداری میکنند و به نوعی از
اینکهبعدابهدردسربیفتند،دوریخواهندکرد.
چهکسانیطرفدارهایخودروهایکالسیکهستند
قدیم بیشتر کسانی که از این خودروها خاطره داشتند ،به

موقعیـت پناهگاههـا یـا
گریزگاههـای امـن منطقـه
سـکونت خود (مثال پـارک ها
یـا سـوله هـا) را بـرای مواقع
بحرانـی شناسـایی کنیـد.

دخل و خرج

بازار  جهاني

تغییر

نوع

قيمت

(دالر)

11868.6

هر اونس طال

یورو

13807.4

نقره

15.73

د انگلیس
پون 

15436.8

هر بشكه نفت اوپك

62.32

درهم امارات

3246.8

هر بشكه نفت برنت

61.77

انواع کاالی آی.تی

تغییر

1313.88
-

قیمت(تومان)

هدستواقعیتمجازیOSVR

6.2میلیون

هدستواقعیتمجازیالجیمدلVR360

 800هزار

هدستواقعیتمجازیکوییلو

 35هزار

هدستواقعیتمجازیسامسونگمدلOculus

 765هزار

هدستواقعیتمجازیویآرباکسمدل 2VRBoxبههمراهریموتکنترلبلوتوث
و DVDحاویاپلیکیشنوباتری

 150هزار

