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زنبیل
پرداخت سود سهام عدالت از آذر

جعفــر  تســنیم| 
سبحانی، مشاور سازمان 
آغاز  از  خصوصی سازی، 
پرداخت ســود ســهام 
عدالت از آذر ماه خبر داد 
و گفت که این ســود باز 
هم افزایش خواهد داشت. بر اساس این طرح که از  سال 
1385 تا کنون در حال اجرا اســت، از محل سود سهام 
تخصیص یافته به مشموالن، اقساط این سهام طی مدت 
10 سال تسویه شده است. بر این اســاس از  سال 96 و با 
پایان یافتن مهلت تسویه اقساط سهام عدالت، سود این 
سهام به  صورت نقدی به مشموالن در حال پرداخت است. 
در سال جاری نیز رفته رفته مجامع  سال 1397 شرکت ها 
در حال برگزاری اســت که پس از پایان این زمان، واریز 
سود سهام عدالت مربوط به  سال مالی 1397 شرکت های 

سرمایه پذیر به مشموالن آغاز خواهد شد.

معترضان به قطع یارانه نقدی چه کار کنند؟

تسنیم| حسین میرزایی، ســخنگوی ستاد اجرایی 
تبصره 14 قانون بودجه 98، گفته است: »شیوه اجرایی 
برای حذف یارانه نقدی خانواده های پردرآمد مبتنی بر 
اطالعات دریافتی از دســتگاه های مختلف است؛ یعنی 
افراد برای خریــد یا فروش خودرو بــه جا های مختلف 
مراجعه کردند، تملک یک خانه به نام آنهاســت، شغل و 
درآمدی دارند و یا جایــی اظهارنامه مالیاتی از آنها ثبت 

شده است.«
بــه گفته این مقــام مســئول، از روز گذشــته برای 
سرپرســتان خانوار هایی کــه یارانه نقدی آنهــا در این 
مرحله قطع شده، پیامکی با عنوان »خانوار شما مشمول 
حذف دریافت یارانه نقدی اســت« ارسال می شود که به 
جای سرشــماره، عبارت »یارانه« در آن قید شده است. 
سرپرستان خانوار بعد از دریافت پیامک قطع در صورتی 
که نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، می توانند 
ابتدا با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت کد رهگیری 
.yaraneh10 دریافت کنند و سپس  با مراجعه به سامانه

mcls.gov.ir  اعتراض خود را اعالم کنند.

بلیت اربعین را از سایت های معتبر بخرید

ایرنا| سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این که 
مجوز پروازهای اربعین برای شرکت های هواپیمایی صادر 
شده اســت، گفت: »با توجه به تعیین نرخ بلیت پروازهای 
اربعین، با هر گونه گرانفروشی در نرخ بلیت برخورد می شود.« 
رضا جعفرزاده در این باره گفت: »مالک صدور مجوز پروازی 
برای شرکت های هواپیمایی، توان عملیاتی شرکت ها، رعایت 
دقیق اصــول ایمنی و ظرفیت آنها اســت. ارایه مجوزهای 
پروازی برای ایــام اربعین هنوز ادامه دارد و شــرکت های 
هواپیمایی از هم اکنون اجازه دارند بلیت پروازهای اربعین 
را برای بازه زمانی 20 تا 30 مهر ماه به فروش برسانند. ضمن 
این که به زائران اربعین حســینی توصیه می شود که بلیت 
پروازها برای این ایام را از مراکز معتبری که در سایت سازمان 
هواپیمایی کشوری معرفی شده اســت، خریداری کنند. 
ضمن این که دفاتر فروش شرکت های هواپیمایی نیز نسبت 

به فروش بلیت پروازهای اربعین اقدام می کنند.«

پریسا اســالم زاده| از زمســتان 96 تا امــروز واردات 
خودروهای لوکسی که قیمت شان باالتر از 40 هزار دالر است، 
ممنوع است. با این حال کافی است که در خیابان های تهران 
قدم بزنید تا به ســادگی با خودروهــای الکچری مدل های 
2018 و 2019 مواجه شوید. خودروهایی که این پرسش را در 
ذهن تان ایجاد می کنند که با وجود ممنوعیت حدود یک ونیم 
ســاله الکچری های صفر چگونه به بازار ایران وارد شده اند. 
نمایشــگاه داران خودرو در راســته عباس آباد به »شهروند« 
می گویند که خودروهای لوکس معموال یا به صورت دست دوم 
وارد می شــوند یا خودروهای لوکس قاچاق هستند که البته 

پالک کردنش  آنقدرها هم سخت نیست. 
واردات خودروی لوکس دست دوم 

آنهایی که با القابی مثل ریچ کیدز، مایه دار، الکچری و عناوینی 
از این دست در جامعه معروف هستند و هر روز برای این که مبادا 
قافله الکچری بودن را به رقبای خود واگذار کنند، به هرکاری 
دســت می زنند تا خودروهای روز و میلیاردی داشته باشند. با 
این که نزدیک یک سال ونیم می شــود که واردکردن خودروی 
لوکس و باالی 40 هزار دالر به کشور ممنوع شده اما ظاهرا این 
قانون چندان هم برای همه الزم االجرا نیست، چون کافی است 
به سراغ صاحبان نمایشگاه های خودرو بروید یا حتی از دالل ها 
کمک بگیرید تا هم قیمت ها دست تان بیاید، هم متوجه شوید 
که در ایران هم می توان خودرو های روز و گرانقیمت بازار دنیا 
را سوار شــد.عالوه بر تخت طاوس که بورس خودروهای مدل 
باالست، خیابان صابونچی در محدوده عباس آباد خیابانی است 
که به نمایشگاه خودرو هایش معروف است. این خیابان را آدم 
پولدارهای تهران به خوبی می شناسند و می دانند هر خودروی 
الکچری ای که بخواهند را می توانند در این خیابان پیدا کنند. 
صاحبان نمایشــگاه های خودرو در ایــن خیابان هامی گویند 
خودروهای زیادی در گمــرک دارند که منتظر ترخیص آنها 
هســتند. یکی از آنها در پاسخ به ســوال خبرنگار »شهروند« 
درباره این که چرا با وجود ممنوعیت ورود خودروی لوکس به 
کشور باز هم شــاهد خریدوفروش این خودروها و حضورشان 
در خیابان های تهران هســتیم، می گوید: »باالخره هرکاری 
قواعد مخصوص به خودش را دارد. این روزها واردات کاالهای 
زیادی ممنوع است اما آنها را در بازار می بینیم. درباره خودرو هم 
وضع همین طور است، ضمن این که واردات خودروهای خاص 
و الکچری این طور نیست که یک باره 10 خودرو وارد کنیم.« 
او ادامه می دهد: »االن هم که واردات ســخت شــده، معموال 
براساس ســفارش مشــتری خودروی لوکس وارد می کنیم. 
خودروهایی که وارد می شوند و از گمرک آزاد می شوند، معموال 
قیمت شان زیر 40 هزار دالر است، به همین دلیل برای ترخیص 
آنها به مشــکل نمی خوریم. عالوه بر این، خودروهای لوکسی 
هم که وارد می شــوند، معموال دست دوم هســتند؛ به عنوان 
مثال االن قیمت خودروی مازراتــی 2012 در ایران با کارکرد 
24هزارکیلومتر، 3 میلیارد و 300 میلیون تومان است که جزو 
خودروهای وارداتی و دســت دوم به حساب می آید یا به عنوان 
مثال خودروی بی ام دبلیو 2017 بــا کارکرد 13هزارکیلومتر 

داریم که قیمتش 2 میلیارد و 100 میلیون تومان است.« 
خودروهای الکچری با پالک سفارشی

ایــن روزها خودروهای لوکســی در خیابان هــای تهران 

می بینیم که هنوز پالک نشــده و گذر موقت هستند. اینها 
همان خودروهایی هستند که بدون مجوز و به صورت قاچاق 
وارد کشور شده و هنوز پالک نشده و حتی ممکن است چند 
دست هم بچرخند. برخی از قاچاقچیان حتی پالک های جعلی 
که متعلق به خودروهای تصادفی و از دور خارج شده هستند را 
روی این خودروها نصب می کنند تا صاحبان آنها بتوانند برای 
مدتی پز این الکچری های قاچاق را بدهند. چندوقت پیش بود 
که تصاویری ازخودروهای الکچری با پالک های رند در فضای 
مجازی دست به دست می شــد که گفته می شد  این پالک 
ها  خرید و فروش می شوند اما کمال هادیانفر ، رئیس پلیس 
راهور ناجا این مطلب را رد کرده و گفته بود که پالک های رند 
کامال شانسی است و هیچ فردی نمی تواند با پارتی و رانت اقدام 
برای گرفتن پالک رند کند. حاال شــایعاتی هم درباره پالک 
کردن خودرو های الکچری  وجود دارد که معلوم نیست چقدر 

درست باشد .
خودروهای الکچری چند؟

این روزها قیمت محبوب تریــن خودروهای الکچری که 
در تهران رژه می روند، از 800 میلیون تومان شروع می شود و 
به 5 میلیارد تومان هم می رسد. یکی از خودروهای الکچری 
که در قیاس با بقیه همتایان خود قیمت مناســب تری دارد، 
خودروی ولوو XC 60 است که به گفته نمایشگاه داران تهرانی 
می توان مدل کارکرده و دست دوم آن را با 800 میلیون تومان 
خرید. دیگر خودروی الکچری که در نمایشگاه های خودروی 
پایتخت وجود دارد، از کارخانه لکسوس و مدل NX200T آن 

است. این خودروی شاسی بلند را اگر در ایران بخواهید بخرید، 
باید حدود یک میلیارد تومان هزینــه کنید. کارخانه معروف 
پورشه همیشــه به خاطر خودرو های اسپورتش مورد توجه 
جوانان میلیاردر بوده اســت. اگر برای ساعاتی در خیابان های 
شمال شهر »دور دور« کنید، پورشه های رنگارنگی را می بینید 
 GIS که قیمت های میلیاردی دارند. این روزها هم پورشه مدل
است که با قیمت 2 میلیارد تا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در 
تهران معامله می شود. جالب است بدانید برخی نمایشگاه های 
خودرو، این روزها فقط خودروهای الکچری دست دوم عرضه 
می کنند که یا وارداتی بوده یا از مردم خریداری شده و حاال با 
قیمت های گزاف در نمایشگاه های خودرو به فروش گذاشته 
شده اند. در یکی از این نمایشگاه ها، پورشه کاین مدل 2014 
که به قول خود نمایشــگاه دارها فول امکانات است، با قیمت 

3 میلیارد و 300 میلیون تومان فروخته می شود. 
خودروهای وارداتی غیرقانونی آمده اند

حاال سوال اینجاست که چرا با وجود غیرقانونی بودن واردات 
خودرو در یک سال ونیم اخیر باز هم این اتفاق رخ داده و  واردات 
خودروهای لوکس همچنان ادامه دارد.حســین اردوخانی، 
رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران درباره این که خودروهای 
لوکس با وجود ممنوعیت واردات همچنان در نمایشگاه های 
خودرو عرضه می شوند، به »شهروند« می گوید:  »خودروهای 
لوکسی که این روزها برای فروش در نمایشگاه های خودروی 
وجود دارند، خودروهایی هستند که از طرف بخش خصوصی 
وارد شــده اند، البته در غیرقانونی بودن واردات این خودروها 

شــکی نیســت، چون همان طور که می دانید، از زمستان 
 ســال96 واردات خودروهای لوکس با قیمت باالی 40 هزار 
دالر ممنوع شد اما با این حال افرادی هستندکه با وجود این 
قانون اقدام به واردات خودروهــای لوکس کردند اما مدتی 
می شد که خودروهای آنها در توقیف گمرک بود که باالخره 
توانستند با ترفند هایی بخشی از این خودروها را آزاد و روانه 
بازار کنند.«او ادامه می دهد: »در برخی موارد واردکنندگان 
این خودرو ها با اســتفاده از رانت شخصی خود توانسته اند 
خودروهای وارداتی شان را ترخیص کنند.«اردوخانی درباره 
این که پالک گــذاری این خودروها چطور انجام می شــود، 
می گوید: »مهمترین موضوع در واردات خودروهای لوکس 
ترخیص آنها از گمرک است. این خودروها که از طریق گمرک 
بندرعباس وارد می شــوند، بعد از ترخیص از گمرک، دیگر 
مشکل خاصی برایشان پیش نمی آید، چون خوان اصلی را رد 
کرده اند و شماره گذاری آنها به سادگی انجام می شود.« این 
فعال بازار خودرو تأکید می کند: »البته تعرفه های سنگین 
100 تا 140 درصــدی واردات این نــوع خودروها هم برای 
گمرک جذاب اســت.« اردوخانی درباره واردات خودروهای 
دست دوم لوکس به کشور هم می گوید: »واردات خودروهای 
دست دوم به کشور برای حل بحران های بازار خودرو راهکار 
بسیار مناسبی اســت و می تواند روی قیمت خودروها تأثیر 
داشته باشد، البته منظورم از خودروی دست دوم، خودروهای 
یک سال گذشته هســتند که واردات آنها تأثیر مثبتی روی 

قیمت خودرو داشته باشد.« 

بر
دخ

قیمت کوله پشتی های آمریکایی عد

چند روز دیگر دوباره صدای زنگ مدرسه ها بلند می شود و این روزها 
معموال دانش آموزان در تکاپوی خرید وســایل مورد نیاز خود هستند. 
فروشندگان از کاهش حدود 50 درصدی مشتریان خود نسبت به  سال 

گذشته می گویند: »امســال از یک مدل، 200کوله پشتی برای فروش 
آوردم، اما توانســتم فقط یکی از آنها را بفروشم؛ این درحالی است که  سال 

گذشــته اوضاع فروش خیلی بهتر بود.« قیمت کوله پشتی های مختلف در این 
شــته فروشگاه بین 300 تا 600 هزار تومان است. فروشنده می گوید که قیمت ها نسبت به  سال  گذ

20 تا صددرصد افزایش یافته است. به گفته او کوله پشتی هایی با برند خاص به قیمت 2 میلیون تومان هم 
در این بازار پیدا می شود.

متوسط تراکنش تجارت الکترونیک ایران 

عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از فعالیت 
50 هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک در کشور خبر 
داد. رضا الفت نسب با اشاره به وجود 62 میلیون کاربر اینترنت در کشور 
گفت: »از این تعــداد 47 میلیون کاربر در شــبکه های اجتماعی فعال 

هســتند.« او افزود: »درحال حاضر متوسط تراکنش تجارت الکترونیک 
در کشور 187 هزار تومان اســت و این درحالی است که این عدد در همین 

چند سال گذشــته حدود 60 هزار تومان بود و این رشد سریع نشان از حرکت 
مردم و کسب وکارها به سمت فضای مجازی دارد.« 

با وجود ممنوعیت حدود یک ونیم ساله واردات، خودروهای لوکس گرانقیمت چطور به گالری ها می رسند؟

معمای زیبا رویان مدل باال در خیابان تخت طاوس

8
بیشــتر از 60 درصد اتوبوس های شهری فرسوده هستند. صدراهللا بمانا، مشــاور رئیس سازمان راهداری دخل و خرج

و حمل ونقل جاده ای ضمن اشــاره به آخرین آمار وسایل نقلیه فرسوده در کشــور گفت: »حدود 7 درصد از 
خودروهای کل کشور و 61 درصد از اتوبوس های شهری فرســوده اند.« او همچنین ادامه داد: »24 درصد از 
حمل ونقل باری و 4 درصد از حمل ونقل مسافری کشور فرسوده شــده اند.«  او به ایسنا گفت: »تا پایان  سال 
گذشته حدود 74 هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، مینی بوس و سواری از محل منابع داخلی سازمان نوسازی 
شده اند و یکی از سیاست های اصلی سازمان راهداری واردات کامیون های زیر 3 سال است که تفاوت قیمت آنها 

با کامیون های نو بین 40 تا 60 درصد است.«

۶۱درصد 
اتوبوس های 
شهری 
فرسوده اند

شروع صفحه آرایی
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

چند روز دیگر دوباره صدای زنگ مدرسه ها بلند می شود و این روزها 

 درصدی مشتریان خود نسبت به  سال 
کوله پشتی برای فروش 

آوردم، اما توانســتم فقط یکی از آنها را بفروشم؛ این درحالی است که  سال 
« قیمت کوله پشتی های مختلف در این 

2
میلیون تومان

عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از فعالیت 
 هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک در کشور خبر 
 میلیون کاربر اینترنت در کشور 
 میلیون کاربر در شــبکه های اجتماعی فعال 

« او افزود: »درحال حاضر متوسط تراکنش تجارت الکترونیک 
 هزار تومان اســت و این درحالی است که این عدد در همین 

 هزار تومان بود و این رشد سریع نشان از حرکت 
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