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حس نشسـتن پشـت فرمـان خودروهای گـران قیمـت و رانندگی با
پیشـرفه تریـن امکانـات روز قطعا بـرای خیلی از ما دلپذیـر و رویایی
اسـت و از آنجـا کـه خریـد چنیـن خودروهایـی برای اکثریت اقشـار
جامعـه امـکان پذیـر نیسـت و یـا خیلـی دور از ذهـن اسـت  ،ایـن
امـکان وجـود دارد کـه بتـوان با اجـاره روزانه ایـن خودروها یک لذت
الکچـری را تجریـه کـرد .شـرکت هایـی تحت عنوان «رنـت کار» در
ایـن زمینـه فعالیـت مـی کننـد کـه باید بـرای اجـاره خودرو بـا آنها
وارد قـرارداد شـوید .همچنیـن بـا توجه به الکترونیکی شـدن خیلی
از امـور ،اجـاره آنالیـن خـودرو هـم از طریـق سـایت شـرکت هـای
رنـت کار و هـم از طریـق اپلیکیشـن هـای مخصوص ایـن کار امکان
پذیـر می باشـد.

ریزه کاری های خرید لپاتب دسته دوم
لپتـاب غیر قابل تعویض اسـت.
هـارد دیسـک و درایـو هـای  SSDیکـی دیگـر از مواردیسـت که باید از سلامت آن در هنگام
خریـد مطمئـن شـوید .بـرای تسـت مناسـب و سـریع حافظه هـای ذخیره سـازی مـی توانید از
نـرم افزارهایـی مانند  HD Sentinelاسـتفاده کنید.
با فشـار دادن دکمه هایی از درسـت بودن امکان تنظیم نور نمایشـگر اطمینان کسـب کنید.
نگـران سلامت کارت گرافیـک هـا هـم نباشـید چرا کـه اگر یکـی از دو کارت گرافیک دسـتگاه
سـوخته باشـد تصویـر اصطالحا اصال بـاال نمی آید.
بـرای آزمـون سلامت صفحـه کلیـد و مـوس پـد هـا از نـرم افزارهایـی ماننـد PassMark
 KeyboardTestاسـتفاده نماییـد.

افزایـش قیمـت لـوازم دیجیتـال باعـث شـده اسـت که بسـیاری از خریـداران دیگـر نتوانند یک
لـپ تـاب نـو را بـا خـود بـه خانه ببرنـد  .پس اگر مـی خواهید لپ تـاب دسـته دوم بخرید حتما
بـه نـکات زیر توجـه کنید.
بـه پیـچ هـای آن توجـه کنیـد .این پیچ هـا دارای یک قفل کالژ دار هسـتند که اگر تنها یکبار
باز شـوند رنگ نقره ای آن ها پدیدار می شـود.
دقـت کنیـد از اطـراف صفحـه نمایشـگر نوری به بیـرون نتابد چرا که این موضـوع بیان گر ضربه
های فیزیکی شـدید به دسـتگاه است.
به خاطر داشـته باشـید که اگر پورت ها ،اتصاالت  ODDدسـتگاهی درسـت کار نکند ،عمال
دسـتگاهی کـه مـی خواهیـد خریـداری کنید ناکارآمد اسـت .چرا کـه پورت ها و سـایر اتصاالت

هزینههای
لوکس سواری

خوشـبختی ببـرد .امروزه لوکـس بودن خودرو حامل عـروس و داماد
در کنـار سـایر تکلـف هـای موجود در مراسـم عروسـی تقریبـا رایج
شـده و کسـی یادی از اسـب سـپید شـاهزاده نمی کند یا بهتر است
بگوئیـم هرچـه خـودرو لوکـس تـر باشـد دامـاد شـاهزاده تـر به نظر
مـی رسـد و حتی مهم نیسـت ایـن َمر َکب های قیمتـی واقعا متعلق
به شـاهزاده هسـتند یا نه! همین که جلوی چشـم اقوام و دوسـتان
عـروس و دامـاد بـا خودرویـی بسـیار گـران قیمت راهـی خانه بخت
شـوند حـس تجمـل گرایـی شـان را راضی کـرده و برایشـان کفایت
مـی کنـد .علاوه بر خودروهـای مد روز دنیا که بـه این منظور مورد
اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد خودروهـای لوکـس و آنتیـک قدیمی نیز
برای اسـتفاده در این گونه مراسـم بازارشـان داغ اسـت.

تمام آن چه که باید از کرایه خودرو بدانید

موارد اجاره خودرو

همیـن کـه شـما از تاکسـی هـای تلفنـی و اینترنتـی بـرای انجـام
سـفرهای مختلـف خـود در طـول روز اسـتفاده می کنیـد رایج ترین
نـوع اجـاره خـودرو اسـت و شـما هزینه متعارفـی بـرای آن پرداخت
مـی کنیـد ،ازیـن نوع اجاره می تـوان به اجاره خودرو برای مسـافرت
چنـد روزه بـدون راننـده  ،اجـاره خـودرو در شـهر مقصد سـفر برای
سـفرهای درون شـهری نیز اشـاره کرد که باز هم با توجه به هزینه
هـای متعارفـی کـه دارند خیلـی معمولی به نظر می رسـند اما آنچه
مـا امـروز مـورد بررسـی قرار مـی دهیم اجـاره خودروهـای لوکس با
هزینـه هـای بسـیار باالسـت که شـرکت هایی بـا شـرایط و مقررات
خـاص اقـدام به اجـاره دادن خودروهای گـران قیمت می کنند  ،این
شـرکت هـا در مـوارد خاصـی همچـون تشـریفات فرودگاهی جهت
میهمانـان خارجـی از راننـده هایـی مسـلط بـه زبـان هـای خارجی
اسـتفاده می کنند و به درخواسـت شـما در مسـیر از میهمانان تان
پذیرایـی بـه عمـل مـی آورنـد  .همچنیـن سـرویس هـای دوره ای
مختلـف بـرای خودروهـای خـود دارند کـه آن ها را بدون مشـکل یا
نقـص فنـی و ظاهـری در اختیـار اجـاره کنندگان قـرار دهند.

مدارک مورد نیاز برای اجاره خودروهای گران قیمت

آیـا تابحـال بـرای تـان پیـش آمـده بـه رانندگـی یـا سـفر بـا
معصومه جمالی
خودرویـی لوکـس فکـر کنیـد ؟ شـما اگر تـوان خریـد چنین
روزنامهنگار
خودرویـی را نداریـد مـی توانید آن را اجـاره کنید .چه با راننده
و چـه بـدون راننـده! کاری کـه برخی انسـان های خیلی مقتصد که سـرمایه خـود را صرف
خریـد خـودرو نمـی کننـد انجام می دهنـد .البته این تنها دلیـل اجاره خودرو نیسـت  ،دالیل
مختلـف بـرای انجـام چنیـن کاری وجـود دارد که در این شـماره از دخل و خرج به بررسـی
دلیـل ،شـرایط و هزینـه هـای اجـاره خودروهای لوکـس می پردازیـم ،با ما همراه باشـید.

اجاره خودروهای لوکس
عالقه ِصف به لوکس سواری

برخـی افـراد صِ ـرف عالقـه بـه لوکـس سـواری و رانندگی بـا چنین
خودروهایـی و عـدم توانایـی خریـد آن هـا دسـت بـه اجـاره خودرو
مـی زننـد کـه با اینکه هزینه بسـیاری در بـردارد این افـراد حاضرند
به سـختی واجد شـرایط چنین کاری شـوند تا بتوانند سـفری چند
سـاعته یـا چنـد روزه را بـا آن تجربـه کننـد  .ایـن امـکان معموال در
سـفر به مناطق آزاد بیشـتر در دسـترس اسـت و به نظر می رسـد
هزینـه اجـاره خـودرو در مناطـق آزاد کمی کمتر از سـایر شـهرهای
بـزرگ همچـون پایتخت اسـت .در مناطـق آزاد با توجه بـه رواج این
کار اتحادیـه رنـت کاران بـر عملکـرد شـرکت هـای رنـت کار نظارت
مـی کنند.

استفاده از خودروهای لوکس برای ترشیفات و
جابجاییفرودگاهی

خودروهـای لوکـس بـه دو روش مـورد اجـاره قـرار می گیرنـد .اجاره
خـودرو بـا راننـده و اجـاره خـودرو بـدون راننـده  .کـه بـرای هر نوع
اجـاره بایـد قـراردادی بین شـما و شـرکت رنت کار به توافـق و امضا
برسـد .اجـاره خـودرو بدون راننده شـرایط خاصی دارد  ،اما اگر شـما
برخی شـرایط را ندارید باز هم مشـاوران و کارشناسـان شـرکت های
اجـاره دهنـده با بررسـی وضعیت شـما سـعی خواهند کرد مناسـب
ترین شـرایط را برای شـما فراهم و به شـما پیشـنهاد دهند.
در صـورت درخواسـت اجـاره خـودرو بدون راننده باید مـدارک زیر را
بـه شـرکت اجاره دهنـده ارائه نمائید:
.1یـک فقـره چـک  ،سـفته یا وجـه نقد به مبلـغ ارزش خـودرو ( در
برخـی شـرکت هـا حتی  20درصد بیشـتر)
.2کارت شناسایی معتبر
.3گواهینامه رانندگی
.4پرداخـت ودیعـه برابـر بـا هفت تا پانـزده درصد ارزش خـودرو که
در شـرکت های مختلف متفاوت اسـت.
.5سند ملکی بنام متقاضی اجاره خودرو
.6جواز کسب
.7مدارک کارمندی
.8توقـف خـودروی شـخص متقاضی در پارکینـگ عمومی و تحویل
سـند آن به شـرکت اجـاره دهنده
ازبین موارد  4تا  8ارائه یک مورد آن کفایت می کند.
اگـر شـما خودرویـی بـا راننـده اجـاره کنید هیچ یـک از مـوارد فوق
مـورد نیـاز نیسـت و فقـط بایـد اجاره بهـای توافق شـده در قـرارداد
را پرداخـت نمائید.
بهتر اسـت بدانید شـرکت های اجاره خودرو ،شـرایط اجاره را برای
مسـافران خارجـی نیـز فراهـم کـرده انـد بدیـن ترتیـب که بـا ارائه
مـدارک شناسـایی همچـون پاسـپورت ،ویزا و مبلغ ودیعـه ای حدود
هفـت هـزار دالر یا بیشـتر و کمتر متناسـب با ارزش خـودروی مورد
اجـاره ایـن کار امـکان پذیر می شـود.

قوانین و مقررات اجاره خودروهای لوکس

در برخـی شـرکت هـا اجـاره بها به ازای هر بیسـت و چهار سـاعت
معـادل یـک روز محاسـبه مـی شـود و در برخـی شـرکت هـا اجاره
بها ده سـاعت محاسـبه می شـود.
در برخـی شـرکت هـا تاخیـر تا چهار سـاعت هزینه نـدارد و بیش
از چهـار سـاعت بـر طبـق یک بیسـت و چهـارم هزینه محاسـبه می
شود.
هزینـه جابجایـی فرودگاهی سـاعتی نیسـت و به صـورت جداگانه
محاسـبه مـی شـود و زمانـی کـه بـرای آن در نظـر گرفته می شـود
حدود سـه سـاعت اسـت .میانگین این هزینه با توجه به نوع خودرو
بیـن  80تـا  500هـزار تومان متغیر اسـت.
در زمـان اجـاره بـه صـورت توافقـی مبلغی جهـت ضمانت خالفی
نیـز دریافـت می شـود کـه بعد از حداکثر سـی روز از تحویل خودرو

یکـی دیگـر از مـوارد اجـاره خودروهـای لوکـس بـرای تشـریفات و
جابجایـی فرودگاهـی اسـت  ،برخی شـرکت هـای بزرگ  ،سـازمانها
و هتـل هـای مجلـل معمـوالً بـرای اسـتقبال و جابجایـی مهمانـان
خـاص خـود اقـدام به اجـاره خودروهایـی همچون لیموزین یا سـایر
خودروهـای لوکـس می کنند که جهت انجام تشـریفات اسـتقبال و
ترانسـفر فرودگاهـی مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرند.

لوکس های گران قیمت
جایگزین اسب سپید شاهزاده

از قدیـم دختـران در رویاهـای خود منتظر شـاهزاده ای هسـتند که
سـوار بـر اسـب سـپید از راه برسـد و آن هـا را بـا خـود بـه سـرزمین

و پرداخـت جریمـه احتمالی در مدت اجـاره مابه التفاوت آن به اجاره
کننده بازگردانده می شـود.
در صـورت درخواسـت رزرو خـودرو بایـد هزینـه اجاره یـک روز را
پرداخـت نمائید.
در مـدت اجـاره هزینـه سـوخت خـودرو بـه عهـده اجـاره کننـده
می باشـد.
در قراردادهـای اجـاره خـودرو با راننده در سـفرهای درون شـهری
هزینـه بـه صورت سـاعتی و بر اسـاس توافق محاسـبه می شـود.
در قراردادهای اجاره خودرو با راننده برای سـفرهای برون شـهری
معموال هزینه بر اسـاس کیلومتر طی شـده در مسـیر محاسـبه می
شـود کـه عـرف تعریف شـده ای دارد و در برخی مـوارد هزینه اضافه
کیلومتـر نیز محاسـبه می گردد.

هزینه اجاره خودرو
بدون راننده
نوع خودرو

روزانه

هفتگی

تومان
ماهانه

مزدا 3

150.000

1.000.000

3.500.000

مزدا  3جدید

220.000

1.500.000

4.500.000

هیوندا سوناتا

300.000

2.000.000

6.000.000

کیا اپتیما 2014

300.000

2.000.000

5.500.000

تویوتا یاریس

350.000

2.400.000

6.000.000

کیا اسپورتیج

400.000

2.800.000

6.500.000

هیوندا سانتافه

450.000

3.000.000

7.000.000

بنز کالس C

500.000

3.500.000

7.000.000

بنز کالس E

700.000

4.900.000

10.000.000

فولکس بیتل کیت

700.000

4.200.000

15.000.000

پرادو چهار در 2015

800.000

5.000.000

18.000.000

تویوتا لندکروز 2013

700.000

4.200.000

21.000.000

بنز ClS

1.000.000

8.400.000

21.000.000

بی  .ام .دبلیو X4

1.000.000

6.300.000

22.000.000

پورشه باکستر

1.000.000

6.500.000

30.000.000

بی  .ام .دبلیو X6

1.600.000

9.800.000

30.000.000

بی  .ام .دبلیو X5

1.700.000

10.500.000

32.000.000

پورشه کاین

2.000.000

12.500.000

40.000.000

پورشه پانامرا

2.500.000

16.000.000

60.000.000

پورشه 911

3.500.000

23.000.000

70.000.000

بی  .ام  .دبلیو 18

10.000.000

56.000.000

120.000.000

مازراتی کواتروپورته

18.000.000

112.000.000

390.000.000

جاماندههایبوریسرادریابیم

مروری بر وضعیت دو گروه پرسر و صدا و بررسی دو گروه کم حاشیه بورس

هفتـه قبـل ،حـال و هـوای دو گـروه مـورد توجـه ایـن
جواد غیاثی
روزهـای بـازار را بررسـی کردیـم؛ گروه خـودرو و گروه
روزنامهنگار
بانکـی .همانطـور که پیش بینی کردیم ،گـروه خودرویی
و خبرهـای خـوب و بـد اطـراف این گـروه ،فقط فرصتی
بـرای نوسـان گیـری فراهـم مـی کنـد و این گـروه همچنان تـا سودسـازی واقعی و
ایجـاد یـک رشـد پایـدار فاصلـه زیـادی دارد (بـه جـز برخی تک سـهم ها).
چنانچـه دیدیـم بعـد از افزایـش قیمـت انـواع خودرو که طـی روزهـای پایانی هفته

دارویی ،بعد از  3سال ،جان یم گیرد؟

بـر خلاف دو گـروه پیـش گفتـه ،دارویـی هـا عمدتـا کم حاشـیه هسـتند و
صـورت هـای مالی شـفاف و پایداری دارند و برای سـرمایه گـذاری بلندمدت،
بـه شـرط تحلیـل و انتخـاب سـهم هـای مناسـب از این گـروه ،مناسـب اند.
امـا دربـاره تاریخچـه شـاخص ایـن گـروه ،نکات جالبـی وجود دارد .شـاخص
داروسـازان ،بعـد از مدتهـا درجـازدن یـک جهـش قابـل توجه را در سـال 92
ثبـت کـرد و حـدودا  3برابـر شـد و بـه  5هزار واحد رسـید .بعد از آن در سـال
 93کاملا درجـا زد امـا از اواخـر  94و  95دوبـاره جهـش کـرده و تـا  9هـزار
واحـد بـاال رفـت .ایـن گروه نیمـه دوم  ،95کل  96و  5ماهـه اول  97را در یک
رکـود عمیـق بـه سـر بـرد و حتـی تـا  8هزار واحـد افت کـرد تا اینکـه در اثر
رشـد دسـته جمعـی بـازار در شـهریور امسـال حـدود  50درصد رشـد کرد و
بـه بـاالی  13هـزار واحـد رسـید .اما بعد از حـدود  2هزار واحد افـت در پاییز،
از ابتـدای زمسـتان ،دارویـی کمـی موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت و شـاخص
دوبـاره بـه محـدوده  13هـزار واحـد بازگشـته اسـت .بـه نظـر می رسـد عزم
دولـت بـرای تامیـن ارز مـورد اولیـه نیاز صنایـع دارویی بـا دالر  4200تومانی

قبـل و ایـن هفتـه اعلام شـد ،صرفا شـاهد یک رشـد ضعیـف در قیمت هـای گروه
بودیـم؛ رشـدی کـه طـی روزهای بعد بـه طور کامل از دسـت رفت و گـروه خودرو،
تقریبـا بـه جـای قبلـی برگشـت! البتـه بانکـی هـا شـرایط متفاوتـی دارنـد؛ موضوع
افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابـی بـا نـرخ هـای جدیـد تسـعیر ارز ،تاثیر
بااهمیتـی بـر ایـن گـروه دارد کـه بـا تقویـت اخبـار مربـوط به ایـن موضوع ،سـایر
نمادهـای بانکـی نیـز (بعـد از ملـت و تجـارت) نیز به مـرور مورد توجه قـرار گرفته
و صـف خرید شـدند.

در کنـار تغییـرات در مقـدار و نـرخ فـروش بـرای برخـی داروسـازان شـرایط
مثبتـی را فراهـم کـرده اسـت کـه احتماال در گـزارش های  9ماهـه این گروه
نمایان خواهد شـد.

منادهایی که چراغ دارویی را روشن کردند

البتـه برخـی از شـرکت هـای ایـن گـروه هـم اکنون گـزارش  9ماهه خـود را
ارسـال کردنـد کـه نشـان از جهش قابل توجه سـود داشـت .مثال داروسـازی
فارابی که در سـال  96تماما ضررده بود و در  9ماهه حدود  60و در کل سـال
 173تومـان بـه ازای هـر سـهم ضـرر سـاخته بود در  9ماهه امسـال به سـود
 84تومان به ازای هر سـهم دسـت یافته اسـت .ممکن اسـت چنین شـرایطی
بـرای برخـی دیگـر از نمادهـای مسـتعد گـروه دارویی هـم تکرار شـود .البته
ایـن گـروه بـه خاطـر تنـوع محصوالت تولیـدی و تفاوت در قیمت هـا و نحوه
اسـتفاده و پوشـش بیمـه ،بـه صورت یکدسـت قابـل تحلیل نیسـت و تفاوت
های بیشـتری بین نمادها وجود دارد لذا تحلیل وضعیت سودسـازی گذشـته،
حاشـیه سـود و وضعیت تولید و فروش  9ماهه برای ورود ضروری اسـت .برای

امـا از ایـن دو گـروه پرحاشـیه که بگذریـم ،در بقیه بازار چه خبر اسـت؟ آیا گروه
های دیگری هسـتند که بتوان رویشـان برای میان و بلندمدت حسـاب کرد و سـهم
هـای ارزنـده ای در آنهـا یافـت؟ پاسـخ منفی نیسـت .همانطور که هفتـه قبل گفتیم
نشـانه های بازگشـت رونق منطقی به بازار آشـکار شـده اسـت و با نزدیک شـدن
بـه موعـد گزارش های  9ماهه ،باید شـاهد جداشـدن مسـیر سـهم ها و گـروه های
ارزشـمند از سایرین باشیم.
اما کدام گروه های کمم سر و صدا اما پرپتانسیل ،توان رشد مناسب دارند؟

ایـن منظـور مـی توانید از پایگاه  fipiranاسـتفاده کنید و به تحلیلی مناسـب
از گذشـته سـهم دست یابید.

انبوه سازان ،قد یم کشند؟

گـروه مسـکن و انبـوه سـازی از دیگـر گروه هایی اسـت که انتظـار میرود با
توجـه بـه سیاسـت هـای وزیـر جدید مسـکن برای رونق سـاخت و سـاز و
عرضـه مسـکن و همچنیـن در اثـر افزایـش قیمت مسـکن (از محل فروش
املاک و واحدهایی که پیشـتر سـاخته شـده انـد) ،بتوانند رشـد کند .این
گروه مدتهاسـت که درگیر یک رکود شـدید اسـت به طوریکه شـاخص آن
از  1260واحـد در زمسـتان  92تـا کمتـر از  600واحد در تابسـتان امسـال
افـت کـرد .البتـه در اثـر رشـد هیجانی بـازار در شـهریور و ابتـدای مهر این
گـروه نیـز دوبـاره تـا بیـش از هـزار واحد رشـد کرد امـا در روزهـای رخوت
بـازار در پاییـز ،تقریبـا همه رشـد خـود را پس داد و به  770واحد برگشـت.
بـا توجـه بـه افت شـدید و اینکه برخـی از نمادهـای این گـروه در محدوده
قیمـت اسـمی ( 100تومـان) و حتـی کمتـر قـرار دارند ،بررسـی نمادهای

ایـن گـروه بـرای سـرمایه گذاری میـان و بلندمدت قبال توصیه اسـت .طی
هفتـه هـای آتـی سـعی مـی کنیم با بررسـی دقیـق تر گـروه ،شـما در در
این مسـیر یـاری کنیم.

