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منتظر کارت سوخت جدید نباشید
در حالـی کـه جدیدتریـن اطالعیـه شـرکت ملـی پخـش از آغـاز مجدد ثبتنـام کارت
سـوخت خبـر داده اسـت ،برخـی از متقاضیانـی کـه پیـش از ایـن ثبتنـام کردهانـد
همچنـان در انتظـار صـدور کارت سـوخت جدیـد هسـتند ،در حالـی کـه قـرار نیسـت
کارت سـوخت جدیـدی صـادر شـود.

تکلیف متقاضیاین که ً
قبال ثبت انم کردند

شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش ً
قبلا و طـی اطالعیههایـی اعالم کـرده بود کـه در این
طـرح بـه جـای صـدور کارت جدیـد سـوخت ،از طریق اتصـال برخط به نظـام پرداخت
بانکـی ،از کارتهـای بانکـی موجـود بـه عنـوان کارت سـوخت اسـتفاده میشـود .بـه
عبـارت دیگـر زمانـی کـه متقاضیان فاقد کارت سـوخت بـرای ثبتنام اقـدام میکردند،

موظـف بودنـد کـه یـک کارت بانکـی معرفـی کننـد و از آنجـا که کارتهـای بانکی به
نظـام مدیریـت مصـرف سـوخت کشـور متصـل شـد ،اعالم شـد زمانـی که اسـتفاده از
کارت سـوخت الزامـی شـد ،کارتهـای بانکی که متقاضیان به سـامانه معرفـی کردهاند
بـه عنـوان کارت سـوخت مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد .در ایـن راسـتا ،زیبا اسـماعیلی،
سـخنگوی شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فراوردههـای نفتـی ،دربـاره متقاضیانی که
در مهلـت قبلـی ثبتنـام کردهانـد ،توضیـح داد :اگـر متقاضیان سـال گذشـته موفق به
ثبتنـام دریافـت کارت سـوخت المثنـی شـدهاند ،الزم نیسـت در ایـن مرحلـه اقدامی
انجـام دهنـد .وی افـزود :کارت بانکـی که این افراد با سـامانه معرفـی کردهاند ،به عنوان
کارت سـوخت آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و نظـام اسـتفاده از کارت بانکی در
روزهـای آینـده اعالم خواهد شـد.

بررسی فنی محصول سنگین سایپا

«کاوه» در جاده یماتزد

در ذهـن بیشـتر مـردم سـایپا یعنـی فقـط پرایـد .همیـن خودروهای سـبک که در شـهر تردد میکننـد و هر روز در هر تصادف و له شـدن ماشـین ،حداقل یـک مورد مربوط بـه خودروهای
میالد قارونی
سـایپا اسـت .بـه هـر حـال هـر خودروسـازی بزرگـی در دنیـا بـه دلیـل نمونـه خودروهـای تولید شـده از آنها که بیشـتر در شـهر تـردد میکنند ،شـناخته میشـوند؛ اما همـه آنها دیگر
روزنامهنگار
مدلهایـی دارنـد کـه بـرای کاربردهـای خاصـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد و تعـداد تولید آنها به تعداد بقیه نیسـت .کاوه کشـنده سـایپا یکی از همیـن مدلهای کمتر شـناخته بین
مـردم عـادی اما پرکاربـرد در صنایع خصوصی اسـت.
کاوه کشـنده از نمونه کامیونهای تولید شـده توسـط سایپاسـت که
به تازگی و در چند سـال گذشـته توانسـته طرفداران مخصوص خود
را پیدا کند .البته فقط کاوه کشـنده نمونه کامیون تولید شـده توسـط
ایـن شـرکت بزرگ نیسـت ،بلکـه میتوان بـه یوروکارگو ،فوتـون ،ولو
و البـرز اشـاره کـرد که هرکـدام مدلهای مختلفی هسـتند و ویژگی
و سـاختار مربـوط به خـود را دارند.

چرا این خودرو را کمرت مشاهده یمکنیم؟

ترتیـب  2500 ،6310و  3700میلیمتـر اسـت .از نظر شاسـی ،عرض
شاسـی جلـو و عقـب آن بـه ترتیـب  940و  810میلیمتر اسـت .وزن
ایـن مـدل  45هـزار کیلوگـرم کـه حداکثر ظرفیت مجـاز جلو و عقب
آن  7و  13هزار کیلوگرم اسـت.
موتور مدل  4در  ،2دارای  6سـیلندر اسـت که حداکثر قدرت آن 420
اسـب بخـار در  1900در دقیقـه و حداکثـر گشـتاور  1870نیوتن متر
در  1200دور در دقیقـه اسـت .موتـور کاوه کشـنده میتوانـد  34لیتر

روغـن را در خـود جـای دهـد؛ امـا چیـزی کـه باعث تمایز بیشـتر آن
بـا بقیـه مدلهـا میشـود ،ویژگیهای ماننـد ترمز موتـور ،کامن ریل،
توربـو شـارژ و فـن الکتریکی ویسـکوز اسـت کـه مزیت بسـیار خوبی
بـرای آن بـه حسـاب میآید.
از نظر سیسـتم ترمز ،جزو معدود خودروهای سـنگین اسـت که دارای
سیسـتم ترمـز ضـد قفـل یا همـانای بی اس اسـت .دو مدار مسـتقل
در جلـو و عقـب ،کمپرسـور دو سـیلندر،ای بـی اس و ترمـز فنـی و

قبـل از اینکـه قصـد بررسـی ایـن خـودرو را داشـته باشـیم ،بایـد به
سـؤالی کـه در ذهـن شـما اسـت ،جـواب بدهیـم و اینکـه چـرا کاوه
کشـنده سـایپا و دیگر مدلهای آن را کمتر در سـطح شـهر مشـاهده
میکنیـم .اولیـن دلیـل میتـوان به ناشـناخته بودن این خـودرو بین
مـردم اشـاره کـرد .ایـن خودروهـا کاربـری جـادهای دارنـد و اجـازه
تـردد در سـطح شـهر را ندارنـد ،بـرای همیـن کمتر دیده میشـوند.
نکتـه بعـدی اینکـه خودروهـای کاوه بیشـتر بـرای ارگانها بـه ویژه
شـرکتهای نفتـی و غیـره مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد( .البتـه تا
زمان نگارش این مطلب و ممکن اسـت که سیاسـت سـایپا در ادامه
فعالیت تغییـر کند).
برای همین کمتر دیده شـدن کاوه کشـنده سـایپا را نمیتوان دلیلی
بـر بیکیفیـت بـودن آن بـه حسـاب آورد .بـه هر حال اسـتفاده از این
مدل طرفداران و منتقدانی داشـته اسـت .برخی کام ً
ال از کاوه کشـنده
راضی بودند و آن را نسـبت به بقیه بهتر میدانند؛ اما از طرفی دیگر،
برخی حتی سـمت رفتن و تسـت کردن آن را هم توصیه نمیکنند.
به نظر آنها نباید انتظار زیادی از خودروسـازی داخلی مانند سـایپا
کـه خیلـی کارنامـه درخشـانی در خصـوص تولید محصوالت سـبک
نـدارد ،داشـته باشـیم .بـه هـر حـال بـا توجـه بـه ایـن دو دیـدگاه به
سـراغ ویژگیهـای ایـن خودرو سـنگین میرویم.

از نظر سیستم ترمز،
جزو معدود خودروهای
سنگین است که
دارای سیستم ترمز
ضد قفل یا همانای
بی اس است .دو
مدار مستقل در جلو
و عقب ،کمپرسور دو
سیلندر،ای بی اس
و ترمز فنی و توقف
اضافی روی سیستم
عقب ،ترمز تریلی
و ترمز پارکینگ از
ویژگیهایی است که
در این نوع خودرو قرار
داده شده است

ویژیگهایکاوهکشندهچیست؟

کاوه کشـنده در دو مـدل  4در  2و  6در  4تولیـد و بـه بـازار عرضـه
میشـود .مزیـت کلـی ایـن خـودرودر قـوی بـودن گیربکـس آن بـا
داشـتن  16دنـده جلـو و  2دنـده عقب به همراه موتور قویتر نسـبت
بـه بقیـه مدلهاسـت .همچنیـن جـی پـی اس ،چراغ مه شـکن جلو
و عقـب و دکمـه اسـتارت اتوماتیـک از جملـه ویژگیهایی اسـت که
در ایـن خـودرو قـرار گرفتـه و میتوانـد یک مزیت بسـیار خوب برای
کامیون داران و عاشـقان خودروهای سـنگین باشـد.

کاوه کشندهها چه تفاویت اب هم دارند؟

ابتدا به بررسـی مدل  4در  2آن میپردازیم و سـپس با نمونه  6در 4
آن مقایسـه میکنیم .طول ،عرض و ارتفاع سـقف کامیون تا زمین به

توقـف اضافـی روی سیسـتم عقـب ،ترمـز تریلـی و ترمـز پارکینگ از
ویژگیهایـی اسـت کـه در ایـن نـوع خـودرو قرار داده شـده اسـت.
از نظـر اتاقـک ،مـدل آن خوابـدار از نـوع فوالدی و تمام جوشـكاری با
پوشـش مخصـوص ضـد زنگ انجام شـده اسـت .همچنیـن این مدل
دارای جـك باالبـر برقـی  -هیدرولیكـی ،صندلـی راننـده بـادی قابـل
تنظیـم ،دارای دو تختخـواب ،سیسـتم تهویه مطبوع (كولـر +بخاری)
بادگیـر سـقفی و جانبـی ،دریچه سـقف برقی ،سیسـتم تعلیـق بادی
عقـب اتـاق اسـت کـه در واقـع میتـوان گفـت چیـزی از مدلهـای
رقیـب خارجـی کم نـدارد.
دیگـر وسـایل اضافـی کـه میتوان در این خـودرو معرفی کـرد و آن را
در گروه تجهیزات ایمنی و رفاهی حسـاب آورد ،شـامل سـرعت سـنج،
تاخوگـراف ،دور سـنج و درجـه حـرارت آب ،میزان سـوخت ،فشـار باد
مخـازن سیسـتم ،فشـار روغـن و کلیـه عالیـم هشـداردهنده و دیگـر
اطالعاتـی کـه بـه صورت الکتریکـی در صفحه نمایش داده میشـود و
میتـوان ایـن مـدل را اولیـن خودروی سـنگین ایرانی به حسـاب آورد
کـه چنین قابلیت ویـژهای دارد.
از نظر تجهیزات ،کاوه کشنده دارای موارد زیر است:
بـوق شـهری و بـادی سیسـتم خـودکار تنظیـم سـرعت (کـروز
کنتـرل) اتصـاالت بـرق و بـاد تریلـر بـا سـوكت هفـت پـل فیلتر
آبگیـر سـوخت كپسـول آتـش خامـوش كن بكسـل بنـد جلو
جعبه کمکهای اولیه آفتابگیر داخلی قفل در مخزن سـوخت
جك و ابزارآالت عالیم و چراغهای هشـداردهنده رادیو پخش
چـراغ مـه شـكن عقـب و جلـو مثلث خطر شیشـه باالبر برقی
گلگیـر عقـب و جلـو گارد بغـل دنـده پنـج و چراغ قـوه عالیم
شـبرنگ كلید اسـتارت موتور از بیرون محفظه گرم كن /سـرد
كـن بخـاری درجـا  GPSکلیـد انتخـاب مخـزن سـوخت
آینههـای جانبـی برقـی فیلتـر ذرات دوده DPF
در مدل  6در  ،4تمامی امکانات باال وجود دارد .بیشـتر تفاوت دراندازه
و قـدرت موتـور آن اسـت .طـول کاوه کشـنده  6در  7060 ،4میلیمتر
اسـت و وزن سـنگینی دارد .در واقـع آن 61 ،هـزار کیلوگـرم اسـت که
حدود  12هزارتا از مدل  4در  2بیشـتر اسـت .دیگر تفاوتها در فاصله
محـوری و عـرض شاسـی و چنـد مورد دیگر اسـت؛ امـا در حالت کلی
و بیشـتر مـوارد ،تفاوتی بین ایـن دو وجود ندارد.

آیا خرید کاوه کشنده مقرون به رصفه است؟

متأسـفانه اطالعات خیلی زیادی در خصوص بازخورد اسـتفاده از کاوه
کشـنده وجود ندارد و همین تعداد کمی که هم در سـایتها و غیره
قـرار گرفتـه اسـت ،کام ً
ال بـا هم متناقض بـوده و نمیتوانـد اطالعات
سـودمندی را به ما بدهد .همانطور که در باال هم نوشـتیم ،برخی به
هیچ وجه خرید کاوه کشـنده را پیشـنهاد نمیکنند و بیشـتر مشـکل
را در پاییـن بـودن تـوان کششـی موتـور میداننـد؛ امـا برخـی دیگر
در اسـتفاده از آن هیـچ مشـکلی نداشـته و راضـی هم بودهاند .شـاید
بـرای خریـد کاوه کشـنده بایـد بـه مکان اسـتفاده آن دقت کـرد .این
طـور کـه به نظر میرسـد ،این نوع خودروی سـنگین خیلی مناسـب
جادههـای طوالنـی و بـا شـیب باال نیسـت و بیشـتر در مسـافتهای
کوتاه قابل اسـتفاده اسـت .برای همین اسـت که مشـتریان اصلی این
نـوع مـدل ارگانها و سـازمانهای دولتی هسـتند؛ اما ایـن نکته را در
نظـر داشـته باشـید کـه در سـاخت ایـن نـوع مـدل از باکیفیتترین
نمونههـای آلمانـی اسـتفاده شـده اسـت و برخالف بقیـه محصوالت
سـایپا ،میتـوان آن را یـک رقیـب برای بقیـه برندها به حسـاب آورد.
قیمـت کاوه کشـنده چیـزی در حـدود  700میلیـون تومان اسـت که
البته با افزایش دالر ،قیمت آن ممکن بیشـتر هم خواهد شـد .قیمت
تجهیـزات جانبـی آن گاهـی تـا  200میلیـون هم میرسـد .البته این
قیمتهـا بسـته بـه مـدل و دیگـر مـوارد تنـاوب دارد و بـرای دریافت
قیمـت دقیـق حتمـاً باید بـه نمایندگی اصلـی آن مراجعه کرد.

سانتافهسواریبورس؟!

امیدواری به جبران عقب ماندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی با عبور از  220هزار واحد
شـاخص کل بـورس تهـران ،طـی هفتـه قبـل از سـطوح بـا اهمیـت  204و  212هـزار واحـد هـم عبور کـرد و برای اولین بار به سـطح  220هزار واحد رسـید .همچنـان هیجان در بازار باالسـت و ارزش معامالت هم بیشـتر از هـزار میلیارد تومان
جواد غیاثی
اسـت .از نیمـه اسـفند  97تاکنـون ،بـورس هـر چنـد روز یـک بـار سـطح جدیـد را فتـح کـرده و بعـد از چند روز اسـتراحت ،دوباره به قله جدید حمله کرده اسـت .شـاخص کل هم وزن هم شـرایط مشـابهی را پشـت سـر گذاشـته اسـت .این
کارشناس بورس
شـاخص که به نوعی نشـان دهنده رشـد شـرکتهای کوچک اسـت ،از نیمه اسـفند گذشـته تاکنون از محدوده  30هزار واحد ،اکنون به بیش از  44هزار واحد رسـیده اسـت که نشـان دهنده رشـد  50درصدی طی دو ماه اسـت .بر خالف
شـاخص کل ،هـم وزن بسـیار کمتـر اسـتراحت و بـا سـرعت باالتـری رشـد کـرده اسـت .در ایـن شـرایط برخـی میگوینـد کـه بـازار وارد مرحله تحلیل ناپذیری شـده اسـت و سـود انتظاری و ریسـک بازار بـه راحتی قابل برآورد نیسـت امـا برخی نیز تلاش میکنند به
شـکلهای مختلفـی ،بـازار را تحلیـل و اهـداف آینـده بـازار را تعییـن کننـد .در ادامه به چنـد تحلیل مطرح در خصـوص پیش بینی آینـده بازار اشـاره خواهیم کرد.

بورس به دنبال عقب ماندیگ دالری خود است

یکی از مهمترین تحلیلهای مطرح ،ارزیابی شاخص کل بورس به دالر است.
توضیح این که شاخص کل فعلی بورس ،نوعی شاخص «قیمت» است که هم
اکنون متناسب با ریال (با توجه به قیمت ریالی سهام شرکتها و سود تقسیمی
آنها که باز هم به ریال است) محاسبه میشود .شاخص ریالی بورس تهران،
هم اکنون در قله تاریخی خود قرار دارد .اما وقتی این شاخص را با دالر محاسبه
کنیم ،میبینیم که این شاخص نه تنها در قله نیست بلکه در محدوده نزدیک
به کف هشت ساله قرار دارد.بر اساس شاخص دالری ،اگر قرار باشد شاخص به
قله سال ( 94اسفند  94همزمان با اجرای برجام) ،برسد باید حدود  35درصد
دیگر رشد کند و به بیش از  300هزار واحد برسد .اما اگر قرار باشد به قله سال
 92بازگردد ،باید بیش از  100درصد رشد کند و به محدوده بیش از  500هزار
واحد برسد .البته همه میدانند که شاخص در قله سال  92حبابی بوده است.
عالوه بر این باید توجه کرد که بورس ،لزوما ،متناسب با دالر پیش نمیرود.
چنان چه در سال گذشته نیز ،با وجود جهش دالر یک دوره نزولی تقریبا پنج
ماهه داشت .به عنوان جمع بندی ،افرادی که با احتیاط بیشتر شاخص دالری
را محاسبه و تحلیل میکنند میگویند که بر این اساس شاخص میتواند در
میان مدت (مثال تا اوایل تابستان امسال) به  260هزار واحد برسد که به منزله
رشد حدود  18درصدی از هم اکنون است.

خرید در بورس اب مظنه سانتافه!

نوعـی دیگـر از تحلیلهـا کـه بـه منظـور پیش بینی مسـیر بـورس ،ارائه
میشـود ،مقایسـه شـاخص با دیگر بازارهای موازی (غیر از دالر) اسـت.
در ایـن زمینـه ،بـازار خـودرو بیـش از همـه مدنظـر بـوده اسـت .برخـی
میگوینـد کـه وقتـی قیمتهـا در بازارهـای مختلـف ،بـه ویـژه خـودرو
تـا ایـن حـد رشـد کـرده اسـت ،بایـد بـورس هـم رشـد کنـد .مخصوصا
قیمـت خودروهـای خارجی ایـن روزها زیاد در تحلیلهـای اهالی بورس،
مورداشـاره قـرار میگیـرد .اگرچه ایـن مبنا در حالت کلی بسـیار ضعیف
اسـت و هیـچ دلیـل منطقی وجـود ندارد که بـورس مطابق بـا خودرویی
مثـل سـانتافه رشـد کنـد امـا برخـی مسـیرهایی را طـرح میکننـد کـه
قابـل تامل اسـت:
رشـد قابـل توجـه قیمتهـا در بازار مـوازی ،همگان را بر این داشـته
اسـت که تنها بازار جامانده از جهش قیمتی بازار سـرمایه اسـت و خارج
کـردن پـول از ایـن بـازار ،بـه منزله خروج از یک بازار با چشـمانداز رشـد
و ورود بـه بازارهایـی اسـت که در قلـه قرار دارند.
برخـی دیگـر نیـز ایـن موضـوع را از محـل شـرایط روانـی تحلیـل
میکننـد .آنهـا میگوینـد کـه نبایـد توجهی به شـرایط بنیادیـن بازار
سـرمایه داشـت .بلکـه صرفـا کافـی اسـت بـا جـو مثبـت بـازار همـراه

شـد .ایـن موضـوع قیمتهـا را تـا سـطوح مناسـبی رشـد خواهـد داد و
بازدهـی ایجـاد خواهـد کـرد .حـال این جو مثبـت از بـازار ارز به بورس
تزریـق شـود یـا از معاملات سـانتافه یـا وضعیـت بنیادیـن بـازار ،چـه
فرقـی میکنـد؟!
بـا ایـن حـال ،ایـن نـوع تحلیل هـا ،در واقع نوعـی تحلیل گریزی اسـت.
چـرا کـه حتـی در صورت تـداوم برقـراری ارتباط بین بازارهـای مختلف،
دلیلـی وجـود نـدارد کـه جو صعـودی در بازارهـای مـوازی ادامه یابد.

هرن پرتفو و حدرضر
تحلیل بنیادینِ ،

امـا دسـته سـوم ،معتقدنـد که بـازار سـرمایه ،همچنـان از نظـر بنیادین
جـذاب اسـت .افـراد سـخت گیرتـر میگویند کـه حداقل بخشـی از بازار
همچنـان از نظـر بنیادیـن جـذاب اسـت و رشـد فعلـی قیمت سـهم ها،
بـا سودسـازی شـرکتها در سـال  97و  98پشـتیبانی خواهـد شـد .لـذا
جایـی بـرای نگرانـی جـدی نیسـت .مثلا هـم اکنـون نسـبت قیمت به
درآمـد گـروه پتروشـیمی هنـوز  6.4اسـت .ایـن نسـبت بـه روش ttm
محاسـبه شـده اسـت .یعنـی درباره بسـیاری از شـرکتها هنـوز عملکرد
زمسـتان  97لحـاظ نشـده اسـت .لـذا بـا اضافه شـدن عملکرد زمسـتان،
این نسـبت کمتر هم خواهد شـد .این نسـبت در حالی اسـت که همین

 p/eموجـود دربـاره برخـی شـرکتها مثـل شـفن همچنان کمتـر از 5
اسـت .در گـروه فلـزات هـم حدود  7اسـت .اگر به این نسـبتهای خوب،
چشـمانداز بهبـود تولیـد و سـود طـی امسـال را هـم اضافه کنیـم ،عمال
نسـبت قیمـت بـه درآمـد انتظـاری در ایـن گروههـا به محـدوده کمتر از
 5خواهـد رسـید کـه همچنـان میتوانـد بـرای سـرمایه گـذاری میـان و
بلندمـدت جذاب باشـد.
بـا همـه ایـن هـا ،باید توجه کرد که  -1هرچه رشـد هیجانی بازار بیشـتر
شـود ،تعداد سـهمها و گروهها با نسـبت قیمت به درآمد مناسـب کاهش
خواهد یافت -2 .ریسـک شـرایط سیاسـی و عدم قطعیت پیرامونی روی
سـر اقتصـاد اسـت و ایـن موضوعـات میتواند چشـماندازهای پیش گفته
را بـا خطـر مواجـه کند؛ به ویژه آن که چشـمانداز مناسـب عمدتا مربوط
بـه شـرکتهای صادراتـی اسـت .البتـه ایـن موضوعـات ،مجوز خـروج از
بـازار نیسـت .بلکـه بـا توجـه بـه جمیـع شـرایط در صـورت اسـتفاده از
تحلیلهـای بنیادیـن و در کنـار تحلیلهـای کوتـاه مـدت و چیـدن یک
سـبد مناسـب و متنـوع کـه ریسـک را کاهـش دهـد و همچنیـن رعایت
ضـرر ،میتـوان از ایـن بـازار بازدهـی گرفـت .اگرچـه تحلیلهـا متفـاوت
اسـت امـا در ایـن کـه بـورس با توجـه به عقـب ماندگی ها ،بهتریـن بازا ِر
سـال  98خواهد بود ،اختالف نظر بسـیار کم اسـت.

