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پرش بورس به ارتفاع ۱۶۷ هزار واحد

شهروند| در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 
2میلیارد و 342میلیون سهم و حق  تقدم به  ارزش 1500میلیارد 
تومان در 176هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و شاخص 
بورس با رشد 2900واحدی در ارتفاع 167هزار و 371واحد قرار 
گرفت. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی 
را پشت سر گذاشــتند، به طوری که شــاخص قیمت )وزنی- 
ارزشی( 839واحد، کل )هموزن( 217واحد، قیمت )هموزن( 
151واحد، آزاد شناور 3524واحد و شاخص های  بازار اول و دوم 
به ترتیب 2390 و 4578 واحد رشد را به  ثبت رساند. براساس 
این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 946میلیون 

ورقه بــه  ارزش 1355میلیارد تومان در 121هزار نوبت، آیفکس 26واحد رشــد کرد و در ارتفــاع 2097واحد قرار گرفت.

بورس

 

ایرانیان روزانه به ازای هــر خودرو، ۴.75 لیتر 
بنزین مصرف می کنند. این رقم 1۰برابر ترکیه، 
۲.7برابر چین و بیش از ۲برابر آلمان و انگلستان 
اســت، حتی اگر ۲۰ درصد از آمار مصرف بنزین 
در ایران را ناشــی از قاچاق آن به خارج از کشور 
بدانیم، باز هــم مصرف بنزین در کشــور، چند 
برابر ســایر کشورهاســت. وزارت نفت به  تازگی 
میانگین مصــرف روزانه بنزیــن در ماه جاری را 

۸۸ میلیون لیتر اعالم کرده اســت. این عدد رشد 
1۰ درصدی مصرف بنزین در  ســال ۹7 نســبت 
به  سال قبل را نشــان می دهد. طبق پیش بینی 
بازوی پژوهشــی مجلس، چنانچه شــدت رشد 
مصرف بنزین کنترل نشود، مصرف روزانه بنزین 
در  سال آینده به بیش از 1۲۰ میلیون لیتر خواهد 
رســید، درحالی  که ظرفیت تولید داخل حدود 

1۰5 میلیون لیتر در روز خواهد بود. 

آمار عجیب مصرف بنزین در ایران!

ممتاز )تومان( متوسط قیمت در میادین 
میوه وتره بار)تومان(   انواع میوه

10 هزار  7 هزار  انار 

24 هزار  20 هزار  آناناس کارتنی 

10 هزار  8 هزار  انگور شاهرودی 

11 هزار  8 هزار  به 

6 هزار و 500 5 هزار  پرتقال تامسون شمال 

8 هزار  7 هزار  پرتقال خونی جنوب 

6 هزار و 500 4 هزار  خیار رسمی 

6 هزار  5 هزار  خیار  گلخانه ای 

11 هزار و 500 7 هزار و 500 سیب لبنانی زرد

9 هزار  6 هزار  کیوی 

6 هزار  5 هزار  لیمو شیرین

16 هزار  9 هزار  نارنگی بندری 

10 هزار  7 هزار  نارنگی تخم پاکستانی 

3 هزار و 500 3 هزار  نارنج 

11 هزار  10 هزار  موز 

زبان محلی ها به افسانه شــباهت دارد؛ به طوری که 
اهالی آنجا می گویند دستگیره های دِر این ویال از طال 

ساخته شده است. 
جالب است که بدانید ویالی فوتبالیست سرشناس 
آن قدر در منطقه شناخته شــده اســت کــه اهالی 
می گویند مالکان سایر ویالهای مجاور نشانی شان را 
بر اساس ویالی این فوتبالیست می دهند تا آن که نام 
خیابان و منطقه را بیاورنــد. اهالی منطقه می گویند 
مشــاهیر ســاکن لواســان معموال ویالی شــان را 
نمی فروشند که بشود قیمت مد نظرشان را گفت اما 
اگر بخواهند نرخی برای ویالی فوتبالیســت معروف 
تخمین بزنند، ارزش آن باید چیــزی حدود 11۰ یا 

1۲۰ میلیارد تومان باشد. 

نظر اهالی لواسان درباره تخریب ویالی
 دختر وزیر

ویالی جنجالی دختر وزیر ســابق هــم در حوالی 
ویالی این فوتبالیســت اســت؛ ویالیی بزرگ جنب 

کوچه نسیم، جلوی ساختمان را حصاری کشیده اند 
تا داخلش پیدا نباشــد. از البه الی درزها می شــود 
دیوارهای تخریب شــده را دید امــا تصویرها خیلی 

واضح نیست. 
بنــگاه داران منطقــه می گوینــد: »هــر زمان که 
مشتریان لواســان زیاد می شــود، ملکی را تخریب 
می کنند تا مانع از هجوم مشــتریان به منطقه شوند!  

و دوباره روز از نو روزی از نو.« 
یکی دیگر از بنگاه داران  خراب کردن  ویالی دختر 
وزیر ســابق را  نمایشی بیشــتر نمی داند و می گوید: 
»اینها همه نمایش اســت که بگویند به قانون شکنی 
حســاس هســتند! اگر آنها به قانون شکنی حساس 
هســتند، پس چطور این همه بــاغ و کوچه باغ تهران 

نابود شده است؟«

آقازاده ها مستاجر ویال هستند نه مالک!
بنگاه دار دیگری اعتقاد دارد کــه آقازاده ها معموال 
پول های شــان را صــرف خریــد ملک در لواســان 

نمی کنند تا سر زبان بیفتند بلکه آنها سرمایه شان را 
جای دیگری سرمایه گذاری می کنند. 

او ادامــه می دهــد: »آقازاده ها معمــوال ویالهای 
لواسان را اجاره می کنند.« 

وقتــی قیمت اجاره ویالی لواســان را می پرســم، 
می گوید موضــوع توافقی اســت اما معموال شــبی 
یک ونیم تا ســه میلیون تومان بــرای اجاره ویالهای 
لوکس منطقــه هزینــه می کنند و بــرای ویالهای 
کوچک تر می شــود تا شــبی 800 هــزار تومان هم 

جاهایی را پیدا کرد. 

قصر با چشم انداز ابدی
چنــد فایل ویالهــای منطقــه را مــرور می کنم. 
امالکی ها می گویند ویژگی های منحصربه فرد ویالها 
می تواند قیمت آنها را تا 60 یا حتی 70 درصد نسبت 

به قیمت پایه افزایش دهد. 
یکی از فایل ها مربــوط به ویالیــی 1000 متری 
است که نوساز اســت با استخر و ســونا و جکوزی و 
مبلمان کامل ایتالیایی و سرایدار اختصاصی که برای 
خرید هر متــر آن 28 میلیون تومــان در نظر گرفته 
شده اســت و درمجموع به قیمت 28 میلیارد تومان 
فروخته می شــود. البته ویالی 2 هزار متری در مرکز 
لواســان هم  با قیمــت 42 میلیــارد و 800 میلیون 
تومان  برای فروش  آگهی شده است. ویالی الکچری 
دیگری هم با ویژگی هایی نظیر ۸۵۰ متر پنت هاوس 
سوپرلوكس، 4 خوابه و 2 خواب مســتر با زیر بنایی 
۱۰۰۰۰ متری، آشــپزخانه فرنیش، متریال ژورنالي، 
ویو ابدی، داراي سیســتم امنیتي مجهز به نگهباني 
24 ســاعته و.... 60 میلیارد تومان برای فروش آگهی 
شــده اســت. وقتی منظور از ویو ابدی را از بنگاه دار 
می پرسم، می گوید که برخی ویالها در مناطقی واقع 
شــده اند که امکان ساخت وساز در چشــم انداز آنها 
وجود ندارد و به همین دلیل گران  تر هســتند، برخی 
از آگهی ها هم به صورت معاوضه ای یا پیش فروشی به 

خریداران پیشنهاد شده  است. 
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مهرداد تقی زاده، دبیر شورای تخصصی حمل ونقل مرکز پژوهش های مجلس از منتفی شدن موضوع انتقال ایستگاه 
راه آهن تهران و فرودگاه مهرآباد به خارج از پایتخت خبر داد. به گزارش مهر، تقی زاده گفته است: »شهرداری تهران نیز 
این موضوع را پذیرفته و قرار است دیگر درخصوص انتقال این دو مورد اصلی حمل و نقلی پایتخت اصراری نداشته باشد. 
ضمن این که در تالشــیم تا در شورای تخصصی حمل ونقل مرکز پژوهش های مجلس به موضوع انتقال ایستگاه های 
راه آهن، فرودگاه ها و ترمینال های مسافری از داخل شهرها رسیدگی کرده و برای تهیه آیین نامه یا مصوبه ای خاص، از 

طریق مرکز پژوهش های مجلس به دولت یا مجلس پیشنهاد بدهیم.«

انتقال 
مهرآباد 

و ایستگاه 
راه آهن 

منتفی شد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

آمارها نشان می دهد، بیش از 80 درصد خرید و فروش های 
انجام شده طی  سال 96 در بازار مربوط به خودروهای کمتر از 
50 میلیون تومان بوده است و به دلیل کاهش قدرت خرید، 
بســیاری از ایرانی ها قادر به خرید خودروهای گران قیمت 
نیســتند. محصولی که قرار بود جایگزین پژو 405 در بازار 
ایران شود، به گفته نجاری قیمتی باالتر از دنا پالس خواهد 
داشت. البته زاوه می گوید: »با در نظر گرفتن شرایط امروز،  
حداقــل 200 میلیون تومان قیمت خواهد داشــت، البته 
به طور قطع  هزینه تولید در  سال آینده به مراتب باالتر خواهد 
رفت.« به گفته او، در شــرایطی که ســراتو 250 میلیون و 
مزدا3 حدود 350 میلیون تومان است، عرضه این محصول با 

قیمت کمتر از 200 میلیون تومان منطقی نیست.   
امکان تولید پژو 301 در ایران وجود دارد؟

مدیر عامل ساپکو اعالم کرده که در تالش برای افزایش 
داخلی ســازی قطعات مصرفی در تولید خودرو هســتیم 
و  قراردادهای دوجانبه بین ســاپکو و سازنده ها برای تولید 
۱۵۰ هزار دستگاه پژو ۳۰۱ طی سه سال منعقد شده است. 
با وجود این گفته ها، آیا امکان تولید این محصول در داخل 
کشور وجود دارد؟ سوالی که کارشناس صنعت خودرو در 
پاســخ به آن می گوید: »این محصول فرانسوی تشابهات 
زیادی با پژو 206 دارد  و می توان بخش زیادی از قطعات آن 
را در داخل تولید کرد. از طرفی ایران خودرو می تواند به چین 
سفارش دهد و بخشی از قطعات این محصول را از این طریق 

تأمین کند.« 
پژو 301 چقدر ایمن است؟ 

 Euro  پژو ۳۰۱ در تســت های  ســال ۲۰۱۴ موسسه
NCAP موفق به کسب ســه ستاره  ایمنی شده است که 
نتیجه  چندان خوبی به شــمار نمی رود. بررســی ها نشان 
می دهد این خودرو باید  71 درصد شاخص های محافظت از 
سرنشینان، 54 درصد شاخص های محافظت از عابران پیاده 
و 33 درصد سیستم های ایمنی و کمکی راننده را پاس کند. 

همان طور که مالحظه می کنید، این خودرو بخش عمده ای 
از نمره هــای خود را در بخش های سیســتم های ایمنی و 
کمکی راننده و محافظت از عابران پیاده از دست داده است 
و شاید بتوان توجیه نمرات ضعیف در بخش های یادشده 
را بازه  قیمتی این خودرو دانســت؛ البته باید توجه کرد که 
نتایج ذکرشده به نسل پیشین پژو ۳۰۱ تعلق دارد و هنوز 
نسخه  فیس لیفت شده  آن مورد بررسی قرار نگرفته است. با 
این حال، پیش بینی تغییر عمده ای در نتایج تست تصادف 

این خودرو نمی رود.

امکانات رفاهی پژو 301
پژو ۳۰۱ از امکانات رفاهی نسبتا مناسبی بهره می برد که از 
بین آنها می توان به مواردی همچون کروز کنترل و سیستم 

محدودکننده  سرعت، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی 
ESP، دوربین دنده عقب، سیســتم پایش فشار تایرها و 
روشن  شدن خودکار چراغ های خطر حین ترمزگیری های 
شدید اشاره کرد. سیستم سرگرمی پژو ۳۰۱ شامل مواردی 
همچون نمایشگر ۷ اینچی لمسی، پورتAUX ،USB  و 
 TomTom بلوتوث است، سیستم موقعیت یابی سه بعدی
 Android ،Apple CarPlay و سازگاری با پلتفرم های
Auto   و MirrorLink از جملــه  قابلیت هــای دیگری 
است که پژو برای سیستم سرگرمی خودروی پژو 301 در 

نظر گرفته است.
۳۰۱ شاید به خوبی سدان های کره ای مجهز نباشد، اما 
امکانات تعبیه شــده در این خودرو می تواند نیاز های قشر 

عمده ای از خانواده ها را تامین کند. 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1295.88

15.31

64.78

66.61

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرسنا )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

13127.4

15238.7

16953.5

3574.2
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مسئوالن خودروساز در پاسخ به »شهروند« اعالم کردند:   

45 هزار خودروی ناقص کف کارخانه ایران خودرو و سایپا
نخستین روزهای اسفند بود که فعاالن صنعت خودرو از دپوی 1۲۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان به دلیل 
نقص قطعه خبر دادند. اما حاال در شــرایطی که کمتر از دو هفته از انتشار آن خبر می گذرد، مدیران جاده مخصوص 
تعداد خودروهای ناقص را حدود ۴5 هزار دستگاه اعالم کرده اند. معصوم نجفیان، رئیس هیأت مدیره سایپا در پاسخ 
به »شهروند« می گوید: »به تعداد 1۰ روز کاری خودروی ناقص از محصوالت پرتیراژ و کم تیراژ در کارخانه قرار دارد که 
درصدد رفع نواقص آنها هستیم.« مدیرعامل ساپکو نیز تعداد خودروهای ناقص ایران خودرو را معادل 1۰ روز تولید  
اعالم می کند. درواقع اگر تولید این خودروســاز را مجموعا حدود ۴ هزار دســتگاه در روز فرض کنیم، ۴5 تا 5۰ هزار 
خودروی ناقص کف کارخانه ایران خودرو و سایپا وجود دارد که بیشتر آن مربوط به خودروهای پرتیراژی همچون پراید و 
تیباست.   حاال آبی پوشان جاده مخصوص از بهترشدن شرایط نسبت به ماه های گذشته خبر می دهند. مازیار بیگلو، دبیر 
انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز با اشاره به پرداختی که به تازگی از سوی خودروسازان به قطعه سازان انجام شده 
است، گفت: »بروز دو اتفاق به صورت همزمان در صنعت خودرو و قطعه سازی سبب شد تا اوضاع قطعه سازان بهتر شده و 
تولید نیز بیشتر شود؛ به خصوص این که از قبل نیز اعالم کرده بودیم که اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت شود، خواهیم 

توانست ظرف مدت 6 تا ۸ هفته، تولید خودرو را ریکاوری کنیم.«
بیگلو، با بیان این که هر ۲ هزار میلیارد تومان برای تولید ۲ هزار دستگاه در روز کفایت می کند، گفت: »قطعه سازان تمام 

تالش خود را برای حفظ تولید کرده و در ماه های آینده نیز تالش خود را برای حفظ تولید خواهند داشت.« 

قدیمی های اینجا می گویند که خیلی 
قبل تر زمان پدرها و پدربزرگ های شان 

قرار بود اینجا محله سفرا و وزرای 
خارجی شود؛ جایی مخصوص 

دیپلمات ها. می خواستند نامش را هم 
محله دیپلمات ها بگذارند اما نشد 


