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چند راهکار برای طول عرم یخچال و فریزر
یخچال و فریزر جزو لوازم اصلی آشـپزخانه هسـتند به طوری که نمی توانیم
آشـپزخانه ای را بـدون یخچـال و فریزر تصـور کنیم .در اینجا چند نکته را که
در افزایـش طـول عمـر یخچال و فریزر ها موثر هسـتند با هـم مرور می کنیم:
محـل قـرار گرفتـن یخچـال و فریـزر نباید گرم باشـد زیرا باعـث هدر رفتن
انـرژی سرمایشـی و خرابی موتور می شـود.
اگر قصد جابهجایی یخچال و فریزر را دارید سـه سـاعت قبل از جابهجایی
و هشـت سـاعت بعد از جابهجایی آن را خاموش نگه دارید .
اگـر قسـمت موتـور یخچـال یـا فریزر شـما پوشـش نـدارد ،آن قسـمت را با
جاروبرقـی تمیـز کنیـد تـا در عملکرد موتـور اختالل ایجـاد نکند.
از بـاز نگـه داشـتن طوالنـی مـدت در یخچـال یـا بـاز کـردن مکـرر آن

خـودداری کنیـد.
از سالم بودن الستیک های در یخچال مطمئن شوید.
محـل قـرار گرفتـن یخچـال و فریـزر باید کامال صاف و تراز باشـد تـا گاز در
لولـه هـای دیـواره آن بـه طور یکنواخت توزیع شـود.
غذاهای گرم را در یخچال قرار ندهید.
با قراردادن بطری های زیاد و پر از مایعات د ِر یخچال را سنگین نکنید.
فریزر را خیلی پر نکنید.
درجـه یخچـال و فریـزر را با متناسـب با فصل و دمـای محیط تنظیم کنید.
( دمـای داخلـی مناسـب بـرای یخچال  2/7تا  4/4درجه سـانتی گـراد و برای
فریزر  -15درجه سـانتی گراد اسـت)

موتور  4سلیندره با حجم  2800سی سی
دارای استاندارد آالیندگی یورو 2
مصرف سوخت  100به 10
دارای ترم ای بی اس
دارای ترمزهای دو مداره دیسکی
اینها بخشی از مشخصات فنی مینی بوس آذر سایپا هستند.

نگاهی به محصول نیمه سنگین سایپا

جوالن«آذر»درهشر

اما این نوع میین بوس نسبت به مدلهای
قدیمی چه امکاانت ویژهای دارد؟

سـایپا فقـط تولیدکننـده خودروهـای سـبک نیسـت .در ذهـن مـردم ،سـایپا نمـاد خودروهـای کوچکـی ماننـد پرایـد اسـت و از ایـن رو دیـدن محصولـی جدیـد و متفاوتی از این شـرکت
میالد قارونی
خودروسـازی بـزرگ ،کمـی تعجـبآور خواهـد بـود؛ در صورتـی که سـایپا ،از ابتدای تأسـیس خود تاکنون به فکر تولید انواع خودروهای سـبک و نیمه سـنگین به روز و متناسـب با سـلیقه
روزنامهنگار
و نیازهـای مختلـف مـردم بـوده اسـت .یکـی از خودروهـای نیمـه سـنگین تولیـد شـده ،مینی بـوس آذر سایپاسـت .وقتی که اسـم مینی بـوس میآید ،همه یـاد مینی بوسهـای قدیمی و با
عمـر  50-40سـاله میافتنـد کـه زمانـی بـرای خـود ابهتـی داشـتند؛ امـا امروزه آنها در دسـته خودروهای فرسـوده قـرار گرفته و دیگر کمتـر نمونهای از آنها را در شـهرهای بزرگ میبینیم .در چند سـال گذشـته،
ونهـا و مینـی بـوس هـای جدیـد چینـی و ایرانـی بیشـتر جایگزیـن نمونههای قدیمی شـدهاند کـه البته بـرای رانندگان مشـکالتی را نیز به وجـود آوردهاند .یکـی از این مشـکالت ،هزینه باالی خریـد مینی بوسهای
جدیـد اسـت کـه از تـوان مالـی بسـیاری از رانندههـا خـارج اسـت .امـا مینی بوس آذر سـایپا کمی متفاوت اسـت .این نوع مینی بوس بیشـتر بـرای انتقال کارمنـدان سـازمانها،کارخانهها یا در نمایشـگاههای درون و
بـرون شـهری اسـتفاده میشـود و کمتـر شـاهد کاربـرد آن در سیسـتم حملونقـل شـهری بودهایـم .بـه هرحـال ،هر خـودروی جدیدی که به بـازار میآید ،زمـان زیادی نیـاز دارد تا با نیازهـا و بازار تطبیـق پیدا کند.
سـؤالی کـه در اینجـا پیـش میآیـد ،مینـی بـوس آذر سـایپا چیسـت و چـه امکاناتـی دارد و اینکه آیا مناسـب جابه جایی بین شـهری اسـت یا خیر؟

امکاناترفاهی،
سیستم خنک کننده
و فضای بیشتر
نشستن باعث شده
تا مسافران احساس
راحتی بیشتری در
آن کنند .همچنین
تعداد  19صندلی که
نسبت به بعضی از
مینی بوسهای قدیمی
بیشتر است ،این نوع
خودرو را به یک مدل
توریستی هم تبدیل
کرده است

معریف میین بوس آذر سایپا

ایـن مینـی بـوس کـه بـا نـام تجـاری آویکـو شـناخته میشـود،
از خودروهـای سـنگین سـایپا بـه حسـاب میآیـد کـه شـرکت
خودروسـازی زامیـاد آن را تولیـد میکنـد .یکـی از تفاوتهـای
اصلـی و شـاید بهتـر بگوییـم ،مزیتهـای این مینی بـوس ،کمتر
مصـرف کـردن سـوخت و قـدرت موتور باالتر بـا گنجایش 2800
سـی سـی نسـبت به قدیمیهاسـت.
مشخصاتی که این نوع خودروی سنگین دارد ،شامل:
طول  7133میلی متر

عرض بدون در نظر گرفتن آینه  2000میلی متر
ارتفاع  2955میلی متر
حداقل فاصله از سطح زمین  222میلی متر
فاصله دو محور  4180میلی متر
فاصلـه محـور جلـو تـا ابتـدا و فاصلـه محـور عقـب تـا انتهـا به
ترتیـب  1000و  1953میلـی متـر
وزن خالص خود خودرو  3500کیلوگرم
وزن ناخالص  5200کیلوگرم
ظرفیت حمل  19نفر با یک نفر راننده

بـار مجـاز محـور جلـو و بـار مجاز محـور عقـب  1760و 3440
کیلوگرم
دارای فرمان هیدرولیک
دارای رینگ  16اینچ
دارای تایر Tubless Radial
دارای باتری 12V-110AH
ولتاژ مصرفی  12ولت
دارای گیربکس با نوع IVECO 2826.5 MANUAL
دارای  6دنده ()1+5

اگـر قصـد بررسـی خریـد ایـن نوع خـودروی سـنگین را داشـته
باشـیم ،اول از همـه بایـد بـا مشـخصات فنـی و امکانـات ویژه آن
آشـنا شـویم تـا بتوانیم تصمیم درسـتی بـرای خریـد آن بگیریم.
امکاناتـی کـه در ایـن مینـی بـوس قرار داده شـده اسـت ،شـامل
مـوارد زیر اسـت:
شیشـههای جلـوی ایـن مینی بوس برخلاف مدلهای قدیمی
برقی هستند.
سیسـتم هـوای خنـک کننـده و گـرم کننـده حرفهایتـر و
بهروزتـری در ایـن نـوع مینـی بـوس قـرار داده شـده اسـت.
سیستم سپر جلو و عقب آن کام ً
ال یکپارچه هستند.
راننـده بـه راحتی میتواند در سـه جهـت مختلف صندلی خود
را تنظیم کند.
سـقف ایـن نـوع مینـی بوس ها نسـبت به قدیمیهـا بلند بوده
و بیشـترافراد با قد متوسـط نیازی به خم شـدن ندارند.
دارای سیستم کنترلی برقی برای راننده است.

آیا میین بوس آذر بخریم یا نخریم؟

اول از همـه بایـد تعییـن کنیـد کـه آیـا واقعـاً بـه ایـن نـوع
مـدل خـودرو نیـاز داریـد یـا خیـر .بـه غیـر از به کار بـردن آن
در سیسـتم حملونقـل شـهری کـه طـرف قـرارداد سـازمان
حملونقـل شـهرداری اسـت ،بیشـترین کاربـرد آن در انتقـال
کارمنـدان یـا دیگـر سـازمانها یـا کارخانههاسـت.
اولیـن دلیـل خریـد ایـن نـوع مینـی بـوس ،امکانـات ویـژهای
اسـت کـه در سـاختار فنـی آن بـه کار رفتـه اسـت .موتـور بـا
قـدرت باالتـر و سیسـتم ای بـی اس همـراه بـا موتـور چهـار
سـیلندره و از همه مهمتر  6دنده بودن خودرو ،از مشـخصاتی
اسـت کـه آن را نسـبت بـه بقیـه سـرآمدتر کـرده اسـت .یکی
دیگـر از مسـائلی کـه باعـث شـده تـا رانندههـا سـوار شـدن
بـر ایـن خودروهـا ترجیـح دهنـد ،صندلـی راحـت بـا تنظیـم
سـه حالتـه آن اسـت کـه خسـتگی کمتـری به راننـده تحمیل
میکنـد.
از نظـر امکانـات رفاهی ،سیسـتم خنک کننده و فضای بیشـتر
نشسـتن باعث شـده تا مسـافران احسـاس راحتی بیشـتری در
آن کننـد .همچنیـن تعـداد  19صندلـی کـه نسـبت بـه بعضی
از مینـی بوسهـای قدیمـی بیشـتر اسـت ،ایـن نوع خـودرو را
بـه یـک مدل توریسـتی هـم تبدیل کرده اسـت.
البتـه بـه هرحـال نقدهایـی هـم نسـبت بـه اسـتفاده از مینـی
بـوس آذر بیـان شـده اسـت و آن اسـتحکام اسـت .برخـی
رانندههـا ادعـا میکننـد کـه سـتونهای این نوع خـودرو توان
کافـی در برابـر ضربـات را نداشـته و از ایـن رو در تصادفهـای
شـدید ،احتمـال آسـیب بیشـتری بـه مسـافران وجـود دارد و
بـرای همیـن آن را خیلـی ایمـن نمیداننـد.
بـه هـر حـال مینـی بـوس آذر یـک مدل مونتـاژ شـده و مانند
دیگـر محصـوالت سـایپا دارای ایـرادات فنـی اسـت؛ اما شـاید
بتـوان ایـن مـدل مینـی بـوس را از مدلهـای جدیدتـری کـه
وارد بـازار شـده خیلـی بهتـر به حسـاب آورد.

تداوم صعود پله ای بورس در روزهایی که اخبار مجامع می رسد

 2گزینه خرید کم ریسک در روزهای رکوردشکین بورس

بـازار سـرمایه هفتـه قبـل را هـم بـا ثبـت یـک رکـورد جدیـد پشـت سـر گذاشـت و بـا ثبات بـاالی  200هـزار واحـد وارد هفته جدیـد می شـود .واقعیت این اسـت که با وجود رشـد قابل توجـه قیمت هـا در بازار سـرمایه و نیاز به اسـتراحت
جواد غیاثی
یـا حتـی اصلاح ،برخـی عوامـل بنیادیـن اجـازه ریـزش بـورس را نمـی دهنـد .در ادامـه ضمـن بررسـی وضعیـت شـاخص ،عواملی که اجـازه ریزش شـاخص را نمی دهـد تحلیل کـرده و بر مبنای همیـن تحلیل ،دو گزینـه برای خرید سـهام در
کارشناس بورس
ایـن روزهـا معرفـی خواهیـم کـرد .گزینـه هایـی کـه بـا وجـود رشـد قیمـت هـا ،بـا توجه به نزدیـک بودن مجامـع و همچنین نحـوه رشـد در دوره های پیش از ایـن ،در میان مدت ،چشـم انداز سـود مناسـبی دارد و بـا توجه به این چشـم انداز،
ریسـک خیلـی زیادی هـم ندارند.

رشد محتاط شاخص کل ،جهش هموزن

شـاخص کل هفتـه قبـل را بـا یـک جهش حـدودا  5هزار واحدی شـروع کرد
و در آخریـن روز فروردیـن به سـطح  204هزار واحد رسـید .بعـد از آن طی 3
روز کاری هفتـه ،بـازار متعـادل شـد اما شـاخص بعد از نوسـاناتی در محدوده
بیـش از  203هـزار واحـد قـرار گرفـت .در همیـن مـدت اما شـاخص کل هم
وزن ،نـه تنهـا بـرای اولیـن بـار در روز شـنبه قله  40هزار واحـدی را ثبت کرد
بلکـه طـی روزهـای بعـد هـم رشـد کـرد و از  41هـزار واحـد هم عبـور کرد.
موضوعـی کـه نشـان مـی دهـد همچنان برخـی از گـروه های کوچک بـازار،
بیشـتر بـا اقبـال بـازار مواجهند و به صورت جهشـی در حال رشـد قیمت اند.
ایـن در حالـی اسـت کـه شـاخص کل توانـی بـرای رشـد این چنینی نـدارد.
بلکـه وضعیت مناسـب شـرکت هـای بزرگ و نزدیک شـدن بـه مجامع صرفا
مانـع از افت قیمتها شـده اسـت.

 ۳شاخص برای سنجش جذابیت حضور در مجامع

تحـت ایـن شـرایط ،گزینـه اول خریـد یـا ورود بـه بازار ،شـرکت هـای بزرگ
بـا نسـبت قیمـت بـه درآمد مناسـب ( p/eنزدیـک به  5و کمتر) هسـتند که
احتمـاال سـود مناسـبی هـم در مجامع خـود توزیع خواهند کـرد .البته لحاظ
یـک ویژگـی دیگـر ،مـی توانـد از ریسـک سـرمایه گـذاری شـما در ایـن نوع
سـهم ها بکاهد و آن چشـم انداز سـودآوری سـال  98اسـت .توضیح اینکه،

همانطـور کـه مـی دانیـد ،بعـد از برگـزاری مجمـع و تصمیـم گیـری درباره
تقسـیم سـود نقدی ،قیمت سـهم به اندازه سـود تقسیم شـده کاهش مییابد
و تـا اینجـا شـما سـود خالصـی نخواهیـد داشـت .امـا چنانچه چشـم انداز
سـود آوری شـرکت امسـال بهتر از  97باشـد ،قیمت نقدی با سـرعت بسـیار
بیشـتری ترمیـم مـی شـود بنابرایـن در دوره کوتـاه تـری ،به سـود مناسـب
دسـت خواهید یافت.

مجامع کدام رشکت ها جذاب است؟

پیشـتر دربـاره شـرکت هایـی کـه از ایـن نظر وضعیـت مناسـبی دارند ،بحث
کـرده ایـم .جهـت قرارگرفتـن در فهرسـت بررسـی شـما چند سـهم دیگر را
نیز معرفی می کنیم .پتروشـیمی زاگرس در سـال گذشـته  1554تومان به
ازای هـر سـهم سـود سـاخت کـه با توجه به قیمـت این روزهای سـهم یعنی
 6336تومان نسـبت قیمت به درآم ِد  4می دهد .نسـبت تقسـیم سـود این
شـرکت هـم حـدود  90درصـد (  740از  812در سـال گذشـته) بوده اسـت.
وضعیـت دربـاره سـایر متانول سـازان یعنی فنـاوران و خارک هـم کم و بیش
مشـابه اسـت .در این باره اوره سـازان بورسـی (شـپدیس ،شـیراز ،کرمانشـاه و
خراسـان) هـم قابـل بررسـی هسـتند .شـرکت هایـی کـه مخصوصا بـا اخبار
جدیـد در خصـوص نـرخ فـروش داخلـی اوره بر سـر زبـان ها افتـاده اند .تنها
ایراد این گروه حاشـیه سـود بسـیار باالسـت که قدرت اهرمی آنها و قدرت

جهـش سـود را کاهـش مـی دهـد .بـه این فهرسـت بسـیاری از فـوالدی ها،
معدنی ها ،هلدینگ ها و البته برخی دیگر از پتروشـیمی ها مثل پتروشـیمی
پـارس را مـی تـوان اضافـه کـرد .سـهم هایـی که با شـدت و ضعـف  3ویژگی
فـوق را دارند.

گروه های جامانده را دریابید

آنچـه گفتـه شـد بیشـتر مربـوط به سـهم های بزرگ شـاخص سـاز اسـت؛
سـهم هایـی کـه نقد شـوندگی باال ،قیمت بـه درآمد جذاب و ریسـک معقول
و تحلیـل پذیـری مناسـبی دارنـد و عامـل تحریک شـاخص کل هسـتند .اما
چنانچـه گفتیـم ،ایـن روزها گروه های کوچک بیشـتر از سـهم هـای بزرگ
صادراتـی مـورد توجهنـد و شـاخص کل هموزن را به قله های جدید رسـانده
انـد .در ایـن حـوزه البتـه ریسـک باالتر اسـت اما چشـم انـداز سـودآوری هم
مـی توانـد بیشـتر باشـد .برخی گـروه ها مثل سـیمان ،قند ،غذایی و  ...رشـد
قابـل توجهـی کـرده انـد و بعضـا ایـن روزهـا درگیـر اصالح هم شـده انـد .اما
برخـی دیگـر از گـروه هـا را می توان در فرایند رشـد اخیـر ،جزو جامانده ها به
حسـاب آورد .چنانچـه قبلا نیـز در گزارش های مختلف گفتیـم ،گروه انبوه
سـازی از این دسـته اسـت .گروهی که در اثر رکود بازار مسـکن سـالها عقب
گـرد داشـته و سـال گذشـته هم بـا وجود رالی هـای صعودی مـداوم بورس و
همچنین قیمت مسـکن ،رشـد چندانی نداشـت .این گروه این روزها در کنار

خـودرو مـورد توجـه بازار اسـت و تحلیلگران چشـم انداز مناسـبی بـرای آن
قائلنـد .البتـه ایـن گروه به تازگی رشـد مناسـبی هم داشـته اسـت اما به نظر
مـی رسـد همچنـان از بـازار جا مانده و می تواند اهـداف باالتری را دنبال کند.
البتـه واضـح اسـت کـه بـرای ورود و خرید الزم اسـت تک سـهم ها و شـرایط
بنیادین آنها به صورت مجزا بررسـی شـود .شـاخص کل نسـبت به بهار سال
گذشـته حدود دوبرابر شـده اسـت .شـاخص گروهی مثل قند هم همین طور
اسـت .سـیمان حتی پا را فراتر گذاشـته و  3برابر شـده اسـت .اما انبوه سـازی
از حـدود  700واحـد به  1100واحد رسـیده اسـت؛ یعنی کمتـر از  60درصد
رشـدکه البتـه عمـده آن هـم مربـوط به همین رشـد یک ماه اخیر اسـت.

