نوروز امسال کارت هدیه اختصایص عیدی بدهید
ممکن اسـت برای شـما هم پیش آمده باشـد که در مناسـبت های مختلف از سـوی دوستان
و فامیـل خـود کادوهـای تکـراری دریافت کرده باشـید .همچنین ممکن اسـت از رنگ و نوع
کادو خوشـتان نیایـد امـا مجبـور باشـید به زور لبخندی بزنیـد و خـود را از دریافت آن هدیه
خوشـحال نشـان دهیـد .دقیقـا به همین دلیل اسـت که عـده ای مصرانه معتقدنـد « :هدیه
بایسـتی نقدی باشـد تا فرد خود بتواند حق انتخاب داشـته باشـد ».مسـلم اسـت که دادن
وجـه نقـد ،ظاهـر زیبـا و شـکیلی ندارد .به همین دلیل چند سـالی اسـت که بانـک ها کارت
هـای هدیـه را ارائـه مـی دهند .کارت های هدیه در حالیکـه می توانند عکس و متن زیبایی
داشـته باشـند ،خاصیـت نقدشـوندگی خـود را بـرای دریافـت کننده هدیـه به همـراه دارند.
همچنیـن موسسـه مالـی اعتبـاری ملـل ،سـفارش کارت با متن و طـرح دلخواه را در سـایت
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خـود امـکان پذیر کرده اسـت .ایـن کارت در تمام خودپردازهای شـتاب ( )ATMو پایانه های
فروشـگاهی قابل اسـتفاده می باشـد .هدیه کارت های ملل یک بار مصرف هسـتند و امکان
شـارژ مجـدد آن هـا وجـود ندارد .مشـتری (خریدار هدیـه کارت) پس از انقضـای تاریخ روی
کارت مـی توانـد بـا مراجعـه بـه یکـی از شـعب موسسـه باقیمانـده موجـودی کارت خود را
نقدا دریافت نماید .همچنین موسسـه مالی اعتباری ملل در راسـتای مشـتری مداری امکان
درخواسـت کارت سفارشـی الکترونیـک طـرح ملـل کارت و هدیـه کارت را نیز فراهـم آورده
اسـت .جهت درخواسـت کارت سفارشـی الکترونیکی کافی اسـت وارد سـایت ملل به آدرس
 /http://bank-melal.irشـوید و پس از تکمیل فیلدهای مربوط پس از  15روز کاری کارت
سـفارش خود را در شـعبه مدنظر و تعیین شـده دریافت کنید.

نگاهی اجمالی به تفاوت های پژو  206SDو پژو 207i

پژو 206SDبخریم یا 207i؟
در نـگاه اول پـژو  206بـرای بیشـتر افـراد یـک خـودروی سـریع و کوچکـی اسـت کـه از آن بـرای رانندگـی و جابـه جایـی شـخصی در کشـور اسـتفاده میشـود .قبل از خریـد بعضی به
میالد قربانی
خودشـان میگوینـد همینکـه  206باشـد ،کافـی اسـت و فرقـی در انـواع تیپهـای آن قائـل نمـی شـوند؛ اما وقتی بحث خریـد کردن پیش میآیـد ،دیگر نمیتـوان نگاه سـادهای به انواع
روزنامهنگار
مدلهـای مختلـف آن داشـته باشـیم؛ بـرای اینکـه هرکـدام از ایـن مدلهـا دارای ویژگیهـای فنـی و ظاهری مخصوصی اسـت که طراحی و سـاخت آنها متناسـب با سـلیقههای مختلف
افـراد در نظـر گرفتـه شـده اسـت .هرچقـدر هـم کـه شـما در ظاهـر به این مسـئله بیاهمیت باشـید؛ امـا باز هـم در لحظه خرید ،نوع مـدل خـودروی  206را در نظـر میگیرید.خیلی از مردم که ماشـین باز نیسـتند،
تفـاوت بیـن انـواع  206را نمیداننـد و فکـر میکننـد کـه همـه مدلهـای مختلـف این پژوی فرانسـوی با هم یکسـان هسـتند؛ امـا در واقع از لحـاظ فنی بین این دو تفـاوت هایی وجـود دارد .البته این تفاوت ها بیشـتر
از لحـاظ فنـی و کمـی در ظاهـر در نظر گرفته میشـود؛ ولی در کل ،سـاختار یکسـانی دارند.

پژو  206SDو  207iچیست؟

پـژو  206اولیـن بـار در سـال  1998توسـط کارخانـه پـژو تولیـد و در
جهـان عرضـه شـد .اولیـن نمونههـای ایـن نوع مـدل خودرو از سـال
 1385وارد کشـور شـد .از آنجـا کـه مـدل جدیـد پژو شـکل منحصر
بـه فـرد و جدیدی داشـت ،توانسـت فروش بسـیار باالیی را در کشـور
بـه دسـت بیـاورد و ایـن درحالی بود که خود شـرکت پژو هرچند وقت
یکبار باعرضه تیپ و مدلهای مختلف و جدید ،سـهم بسـیار بزرگی
از بـازار خـودروی جهان را به دسـت آورد.
پـژو  207iدر واقـع همـان  206پلاس پـژو اسـت که در سـال 2009
طراحی آن شـروع شـد و ما در ایران آن را با نام  207iمیشناسـیم؛ اما
بیـن ایـن دو چـه تفاوتی دارد؟ این سـؤال ،مهمترین سـؤالی اسـت که
بیشـتر خانوادههـا در هنـگام خرید پـژو از افراد باتجربـه در این زمینه
میپرسـند یـا در اینترنـت بـه دنبـال مشـخصات آنهـا میگردند .به
هرحـال قیمـت پـژو  206حدود  78میلیـون و پـژو  207iحدود 108
میلیـون اسـت کـه بـا توجـه بـه نوسـانات ارز ممکن اسـت که قیمت
آن هـم باالتـر بـرود .بـرای همیـن خریـد یک مـدل مناسـب بیش از
هـر چیـزی بـرای خانوادههـا و بـه ویـژه آنهایی کـه دنبال خـودروی
مناسـب هسـتند ،بیـش از همه چیزی اهمیـت دارد.
مـا در ایـن مقالـه قصـد داریم تا به بررسـی دو مدل خـودروی پژو SD
 206و  207iبپردازیم.

خودروی پژو 207i

پـژو  207iرا بایـد پیشـتاز طراحـی در انـواع پژو  206به حسـاب آورد.
تقریبـاً هـر کسـی که از خـودروی  206اسـتفاده کرده ،بـا دیدن طرح
جدیـد  207iبه شـدت جذب آن شـده اسـت و درصـدد خرید حداقل
یـک نمونـه از آن تلاش مـی کند؛ البته پارسـال قیمت ایـن نوع مدل
خیلـی ارزانتـر از اآلن بـود و تقریباً بیشـتر افراد میتوانسـتند حداقل
یـک مـدل از آن را خریداری کنند.
بـرای بررسـی ویژگیهـای ایـن خـودرو اول از همـه بـه ظاهـر آن
میپردازیـم .اولیـن مـورد بررسـی چراغ جلوی پژو  207iاسـت .ظاهر
چراغهای جلو بیشـتر حالت کشـیده و کمی تهاجمی دارد و این برای
نسـل جوانـی کـه بـه دنبـال مدلهـای خودرویی با سـبک خودشـان
هسـتند ،بهترین گزینه انتخاب خواهد بود .اگر به شـکل این چراغها
دقـت کنیـد ،یـک چشـم بـا ابروی لنـزی را مشـاهده میکنیـد که به
نوعـی فقـط جلـو را نـگاه می کند که این مسـئله از لحـاظ فنی باعث
شـده اسـت تـا فضای جلـوی خودرو بیش از  206روشـن شـود.
چـراغ عقـب  207iاز نظـر طراحـی کمـی بـا دیگـر نوع مدلهـای پژو
 206متفـاوت اسـت .مهمتریـن تفـاوت شـکلی میتـوان قـرار گرفتن
نـوار نـوری بـه شـکل  cمعرفی کرد کـه باعث طراحی زیبـا و منحصر
بـه فـردی در آن شـده اسـت .از تکنولـوژی هـم عقـب ایـن نـوع مدل
خودرو کمی پیشـرفتهتر شـده اسـت .روی سـپر دو سنسـور پارک و
دوربیـن عقـب قـرار گرفتـه اسـت .این همان ویژگی اسـت کـه امروزه
در خودروهـای شاسـی بلنـد وجـود دارد و همچنیـن از دالیل افزایش
قیمـت آن نسـبت بـه بقیه پژوهای  206شـده اسـت.
طراحـی ظاهـری دیگـر بخشها تفـاوت آنچنانی با پـژو  206یا حتی
مدل قبلی  207ندارد و نمیتوان عامل مشـخصی در هنگام خرید در

نظـر گرفـت؛ امـا از نظر طراحی داخـل کام ً
ال متفاوت اسـت .در داخل
شـما همه چیز را مدرن تر از قبل مشـاهده میکنید .البته این تغییر
بـرای آنهایـی کـه از قبـل هم پژو  206داشـتند و یـا حداقل چندین
بار در کابین آن نشسـته اند ،بیشـتر به چشـم میآید.
نخسـت اینکـه روی فرمـان آن دکمههایـی بـرای مدیریت و کنترل
سیسـتم صوتـی و غیـره وجـود دارد .دوم وجـود نمایشـگر  7اینچی
بـا وضـوح مناسـب عالی اسـت کـه میتواند اطالعات بسـیار مفیدی
را در هنـگام هدایـت خـودرو ماننـد نمایـش تصویر عقـب در هنگام
عقـب رفتن ،سیسـتم بلوتـوث ،دمای محیط داخل و بیرون و نقشـه
مسـیر بـه راننـده بدهـد .البتـه برخـی ایراداتـی نسـبت بـه ایـن دو
بخـش گرفتهانـد؛ بـرای مثـال ،گفتـه میشـود کـه جنـس فرمـان
نامناسـب اسـت یـا صفحـه نمایشـگر کمی از دسـترس راننـده دور
اسـت کـه بـه نظـر مـا بـا توجـه بـه اینکـه در مدلهـای دیگـر پژو
چنیـن امکاناتـی وجـود نـدارد ،بـه هر حـال مزیت عالی به حسـاب
میآیـد.
دیگـر بخـش فضاهـای داخلـی تفـاوت چندانـی بـا بقیـه مدلهـای

قدیمـی نمیکنـد .بـه هرحـال  206بـه فضـای کـم معـروف اسـت و
نمیتـوان توقـع داشـت کـه در ایـن مدل خـودرو فضای باز مناسـبی
قرار داده شـده باشـد.
از نظـر فنـی هـم بخواهیم تفـاوت در نظر بگیریم ،زیـاد تفاوت خاصی
وجـود نـدارد ،البتـه بـه هرحـال در مدلهـای جدیـد تکنولوژیهـای
پیشـرفتهتری اسـتفاده شـده اسـت؛ اما سـاختمان موتور همان چهار
سـیلندر قدیمـی بـا حجـم  1587سـی سـی و  16سـوپاپ اسـت که
تفاوتـی بـا مدلهـای قدیمی ندارد .از نظر مصرف سـوخت که بیشـتر
بـرای خریـدار اهمیـت دارد ،بایـد گفت که مصرف سـوخت پـژو 207i
در سـطح شـهر  8.8لیتـر ،در جـاده  5.4لیتـر و ترکیبـی  6.6لیتـر به
ازای هـر  100کیلومتـر اسـت .بـرای همیـن اسـت کـه این خـودرو را
مناسـب شـهرهای پرجمعیـت و ترافیـک نمیدانند.
دیگـر امکاناتـی کـه در پـژو  207iبـرای اولیـن بـار یا حتی بـه صورت
پیشـرفتهتر در آن بـه کار رفتـه اسـت ،میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره
کرد:
کیسههای هوا برای راننده و سرنشین جلو

از نظر سیستم ایمنی،
 206اس دی بهتر
از هاچ بک آن عمل
کرده است .کیفیت
ترمز و هیدرولیک آن
همانطور که در باال
گفتیم بهتر است .البته
در مدلهای  V1و V20
ترمز ضد قفل و ایربگ
وجود ندارد.
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داشـتن فرمـان هیدرولیـک و صفحـه نمایش حرفهای بـرای کنترل
بهتـر خودرو
سیستم تهویه خودکار
چراغهای جلو و عقب حرفهای با تنظیم ارتفاع نور آن
پورتهای  USBنوع جدید
آیینههای جانبی با سیستم کنترل حرفهای
دوربین دید عقب
صندلیهای مجهز به ایزوفیکس
سیستم ترمز  ABSبه همراه سیستم های  EBDو EBA
اشـاره کرد .در واقع درطراحی پژو  207iسـعی شـده اسـت تا کمی از
ایـرادات فنـی و ظاهـری در  206برطـرف شـود ،هرچنـد که در بعضی
از قسـمتها ،ایـن مـدل تـا حـدی ناموفق بوده اسـت و چیـز جدیدی
برای نمایش ندارد؛ اما بسـیاری از امکانات پیشـرفتهای که در آن قرار
داده شـده اسـت ،جبـران کمبـود و نقصهـای آن را میکند.

پژو 206 SD

شـاید یکـی از دالیلـی کـه مسـئوالن پـژو ،نـوع  206SDآن را تولید و
عرضـه کردنـد ،نبـود فضـای کافی داخل آن بود که باعث شـده اسـت
تـا بیشـتر خانوادههـا از خریـد ایـن نـوع مـدل منصـرف شـوند ،برای
همیـن از سـال  2005نـوع اس دی توسـط متخصصـان داخلی تولید
و روانـه بازار شـد.
از نظـر فضـای بیرونـی ،هیـچ تفاوتـی بیـن نـوع اس دی و هـاچ بـک
آن وجـود نـدارد .فقـط یـک جعبـه بسـیار بزرگ به اسـم صنـدوق به
آن اضافـه شـده کـه باعـث شـده اسـت تا شـکل از  206کـه ذهن ما
وجـود داشـت ،فاصلـه زیـادی بگیریـد و در واقع چهره زشـتی بگیرد.
بـرای همیـن در اوایلـی که این نـوع مدل خودرو وارد بازار شـد ،مردم
اسـتقبال کمـی از آن کردنـد؛ امـا بـا توجـه بـه مزیتهای آن نسـبت
بـه بقیـه ،کـم کـم خانوادهها از این طرح اسـتقبال زیـادی کردند و به
یـک خـودروی محبوب بـرای آنها تبدیل شـد.
البتـه دو مـدل  V8و  V9مـدل اس دی کـه مشـابه تیـپ  5و تیـپ 6
خودروی  206هسـتند ،بیشـتر از بقیه اسـتقبال شد .دلیل آن به علت
ظاهـر آن اسـت که بیشـتر خانوادههـا تاکنون پسـند کردهاند.
از نظـر طراحـی داخلـی ،کمـی نـوع اس دی نسـبت به هـاچ بک بهتر
اسـت .کیفیت مواد به کار رفته و امکانات نسـبت به مدل سـاده بیشـتر
و بهینهتر شـده اسـت و همچنین فضای خالی بیشـتری در آن وجود
دارد .البتـه در مجمـوع بـاز همان نوع هاچ بک سـاده اسـت که در واقع
تفـاوت آنچنانی بـا یکدیگر ندارند.
از نظـر فنـی نمیتـوان تفـاوت آنچنانـی بیـن اس دی و هـاچ بـک
پیـدا کـرد ،فقـط یـک تفاوت وجـود دارد کـه برخـی آن را یک مزیت
بسـیار مهـم در نظـر میگیرنـد .در چرخهـای عقـب ایـن نـوع مـدل
خـودرو میلههـای تعادلـی وجـود دارد کـه باعـث تغییـر فنربندی آن
شـده اسـت .ایـن مسـئله باعث شـده اسـت تـا این مـدل خـودرو در
سـر پیچهـا راحتتـر از  206گـردش نمایـد از ایـن رو بـرای آنهایی
کـه قصـد گـردش در جادههـای کوهسـتانی را دارنـد ،بهترین گزینه
خواهـد بود.
 206SDدارای چندیـن موتـور بـا ظرفیتهـای مختلـف اسـت .البتـه
اکثـر مدلهـای آن دارای ظرفیت  1.6لیتر هسـتند بـه جز مدل V20
کـه دارای ظرفیـت  1360سـی سـی دارد .تنهـا چیـزی کـه برای یک
خریدار در اینجا اهمیت دارد ،مصرف متوسـط بین  6تا  7لیتر در صد
لیتـر اسـت و همانطـور که مشـاهده میکنیم ،از نظـر مصرف تفاوتی
بیـن ایـن مدل بـا دیگر مدلهـای پـژو  206نمیبینیم.
از نظـر سیسـتم ایمنـی 206 ،اس دی بهتـر از هـاچ بک آن عمل کرده
اسـت .کیفیـت ترمـز و هیدرولیـک آن همانطـور کـه در بـاال گفتیم
بهتـر اسـت .البتـه در مدلهـای  V1و  V20ترمـز ضـد قفـل و ایربـگ
وجود نـدارد.
در حالـت کلـی خریـد نـوع اس دی بـرای خانوادههایـی که بیشـتر از
بقیـه سـفر میکننـد و از ایـن رو نیـاز بـه صندوقـی برای وسـیلههای
خـود دارنـد ،توصیـه میکننـد .ایـران خودرو کـه خود مبـدع این نوع
مـدل اسـت ،هرسـاله سـعی می کند تا با بهبـود موارد فنـی ،پژو 206
اس دی صندوقـدار باکیفیـت تـری را بـه بـازار وارد کنـد .جالب اینکه
چنیـن مدلـی هـم اکنون بین جوانـان هم طرفداران زیـادی پیدا کرده
اسـت و چـه بسـا ایـن طـرح ایرانـی بتوانـد در آینده در جهـان فروش
باالیی داشـته باشد.

چرا باید از کارگزاری های بورس استفاده کنیم؟

دالیلی قانع کننده برای استفاده از کارگزاری ها در بورس
از گذشـته تـا بـه حـال بـورس یا بها بـازار،
حانیه زحمت کش
همـواره جـزو بازارهای مهم و اسـتراتژیک
خبرنگار
اقتصـادی بوده اسـت که بـا خیل عظیمی
متقاضیـان خریـد یـا فـروش اوراق و سـهام مواجه بوده اسـت.
از
ِ
بـورس بـازاری اسـت کـه قیمـت گـذاری  ،خریـد و فـروش کاال و اوراق بهادار
در آنجـا انجام میشـود.
بازار بورس به دو بازار بورس کاال و بورس اوراق بهادارطبقهبندی میشود.
اگـر جـزو سـهامداران بـازار بـورس باشـید ،احتمـاال بـا دو عنـوان کارگـزار و
کارگـزاری نیـز مواجـه شـده اید.
همانطـور کـه بـرای اسـتفاده از بانـک  ،نقل و انتقـال پـول در آن ،همه افراد
مـی بایسـت حسـاب شـخصی داشـته باشـند ،در بـورس نیز بـرای معامالت
سـهام بـه کارگزاری نیاز اسـت.
همانطـور کـه مـی دانیـد کار گزار بورس در واقع یک شـخص حقوقی معتبر
اسـت کـه در حکـم وکیـل سـرمایه گذار اسـت ،بـه عبارتی کار گزار واسـطه
بیـن بـازار بـورس و سـرمایه گـذار اسـت و از طـرف سـرمایه گذار مـی تواند
اقـدام بـه سـرمایه گـذاری در بـورس کند.یا به نمایندگی از طرف مشـتریان
اقـدام بـه خرید و فـروش اوراق بهـادار و کاال و.....کند.

همانطـور کـه مـی دانیـد کارگـزاری بـورس واحـدی اسـت که هر سـرمایه
گـذاری در ابتـدا مـی بایسـت بـه آنجـا مراجعـه کنـد و اهـراز هویت شـود،
سـپس بـه وسـیله آن اقـدام بـه سـرمایه گـذاری در بـورس کند.
بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی اقتصـادی در کشـور ،هرکسـی به دنبـال راهی
بـرای افزایـش درآمـد خود اسـت تا بتواند به گونه ای نسـبت به نابه سـامانی
هـای موجـود اقتصـادی مقـاوم شـود و تاب بیـاورد .خریـد و فـروش ارز ،طال
کـم اجـرت ،سـکه یـا خریـد و فـروش ملک و ماشـین همواره جزو پـای ثابت
معاملات مـورد اسـتفاده در جامعـه مـا بـوده انـد ،اما بـازار بـورس معتبرتر و
دارای جذابیت های بیشـتری اسـت و تنوع معامالت در آن باالسـت ،اسـتفاده
و بهـره گیـری از ایـن بـازار آن هـم در شـرایط ملتهـب کنونی نیـاز به هوش،
دقت ،پیش بینی و تسـلط نسـبی بر بازار دارد .اما چه کسـانی تسـلط کامل
تـری بـر بـازار دارنـد؟ آیـا هـم اکنـون تمام افـرادی کـه وارد بازار بـورس می
شـوند فرصـت آزمـون و خطـا دارنـد؟ بـه نظـر می رسـد کارگـزاری ها خطر
متضـرر شـدن را در بـازار پرهیجـان بـورس کاهـش می دهند.
اسـتفاده از کارگـزاری هـا در بـورس با مزایا و معایبی همراه اسـت ،قبل از این
کـه بـه مزایـای آن بپردازیـم ابتدا چند مورد از معایـب آن را بیان می کنیم.
درصـدی از معاملات انجـام شـده در بـورس چـه درصورت دریافت سـود و

چـه بـا متحمـل ضرر شـدن ،بـه کارگزاری هـا پرداخت می شـود.
کیفیـت کارگـزاری هـا با یکدیگر متفاوت اسـت و خدمـات آن ها نیز گاهی
بـا یکدیگر فـرق می کند.

اما مزایای استفاده از این کارگزاری ها در چیست؟

 -1رقابت ،عاملی برای افزایش کارایی و کیفیت:
کارگـزاری هـا بـر سـر جلب مشـتری با یکدیگر رقابـت تنگاتنگـی دارند و به
همین دلیل همواره در پی ارائه خدمات و تسـهیالت بهتر به مشـتریان خود
هسـتند .همیـن رقابـت باعث بهبود سـطح کیفیـت کارگزاری هـا و خدمات
آن هـا می شـود.
 -2ارائه خدمات و تسهیالت در جهت جلب رضایت مشتری:
برخـی از کارگـزاری هـا باتوجـه به گـردش مالی معامالت مشـتری ها به آن
هـا وام مـی دهنـد کـه اصطالحـا بـه آن وام کارگـزاری گفتـه می شـود ،این
وام یـک نـوع سـرمایه قرضـی در معاملات بـورس اسـت کـه می توانـد برای
سـرمایه گـذار مفید واقع شـود.
 -3کار را به کاردان بسپارید:
باتوجـه بـه اینکـه تحلیل کردن بازار بورس کاری اسـت که از عهده هرکسـی

بـر نمـی آیـد و نیاز به علم و احاطه به بـازار دارد ،بنابراین کارگزاری ها باتوجه
به آگاهی بیشـتر خود می توانند در زمان مناسـب سـهام مربوط را خریداری
کـرده و بـه فـروش برسـانند .توانایـی پیش بینی سـود و ضرر در بـازار بورس
نیازمند گذراندن دوره های تخصصی و پیشـرفته اسـت .از این نظر می توان
با خیالی راحت تر سـرمایه را در اختیار کارگزاری ها گذاشـت.
 -4از راه دور معامله کنید:
می دانید که اکثرا کسـانی در شـرکت های کارگزاری مشـغول به کار هستند،
کـه بـا تجربـه و آشـنا بـه مسـایل اقتصـادی انـد و با تسـلط خود بـر قوانین
مـی تواننـد بهتریـن اقـدام را در جهـت خرید یا فـروش اوراق بهـادار و کاال در
س و یـا خـارج از آن ،برای مشـتریان انجام دهنـد .درنتیجه
داخـل بـازار بـور 
بـرای انجـام ایـن معاملات نیـاز به حضور فیزیکی مشـتری نیسـت .بیشـتر
کارگـزاری هـا بـرای انجـام معاملات اینترنتی یا معاملات برخـط (آنالین)،
نیـاز بـه حضـور مشـتریان در دفاتر خود نمی بینند ولی خدمـات آن ها مرتبا
بـه مشـتری ارائه می شـود.
ایـن مـوارد مختصـری از مزایـای اسـتفاده از کارگـزاری ها بـود ،حال تصمیم
گیـری و انتخـاب درسـت تریـن مسـیر بـرای کسـب سـود از بازار بـورس به
عهده شماسـت.

