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اب بیمه بدنه دیگر نگران دزدیده شدن ماشیناتن نباشید!
شـاید راههای مؤثری برای جلوگیری از دزدیده شـدن ماشـینها وجود نداشـته
باشـد ،امـا بیمـه بدنـه میتواند از نگرانیهای شـما کم کند .با پوشـش سـرقت
در بیمـه بدنـه اگـر ماشـینتان دزدیـده شـود ،بیمه به شـما کمـک میکند تا
خسـارت آن را راحتتـر جبران کنید.

بیمه بدنه چطور به کمک مشا یمآید؟

یکـی از پوشـشهای اصلـی در بیمـه بدنـه ،سـرقت کلـی خودرو اسـت .به
ایـن معنـی کـه اگـر ماشـین شـما به طور کلـی دزدیده شـود ،بیمـه تا 80
درصـد قیمـت آن در زمـان خریـد را بـه شـما پرداخـت میکنـد .بـه ایـن
صـورت شـما میتوانیـد با خسـارتی کـه از بیمـه دریافت میکنیـد ،دوباره

بـرای خرید ماشـین اقـدام کنید.

رسقت جزیئ یا رسقت درجا در بیمه بدنه چیست؟

سـرقت درجـا یکـی از پوشـشهای اضافی در بیمه بدنه اسـت کـه اگر بخواهید
میتوانیـد بـا پرداخـت حـق بیمه بیشـتر آن را بـه بیمه نامه خـود اضافه کنید.
سـرقت درجـا بـه ایـن معنی اسـت که اگر یکـی از قطعات خودروی شـما مثل
رینـگ ،السـتیک ،ضبـط ،بانـد و .. .دزدیده شـود ،بیمه خسـارت آن را به شـما
پرداخـت میکنـد .البته در پوشـش سـرقت درجا حداکثر تـا  20درصد قیمت
ماشـین تحـت پوشـش قـرار میگیـرد .در این پوشـش هـم قطعـات فابریک و
هـم قطعـات غیر فابریک ماشـین را میتوانیـد بیمه کنید.

دست پرورده چمش ابدایمها در جادههای ایران

بررسی فنی و ظاهری دو مدل  H330و  H320خودروی برلیانس چینی

چینیهـا در همـه چیـز توانسـتهاند در ایـران نفـوذ پیـدا کننـد .نفـوذ محصوالت چینی همیشـه بد نبوده اسـت و گاهی نمونههایی از این کشـور پهناور وارد کشـور شـده اسـت که نسـبت به
میالد قارونی
نمونههـای اروپایـی کیفیـت باالیـی داشـتهاند یـا حداقـل همتـراز با آنهـا بودهاند .خـودروی برلیانس چینی یکی از همین مدلهاسـت که به خوبی توانسـته بـازار ایران را به دسـت بیاورد.
روزنامهنگار
برلیانـس چنـد سـالی اسـت کـه وارد بـازار ایـران شـده و بـا همـکاری شـرکت پارس خودرو توانسـته اسـت تا نمونـه مدلهای خـودروی خود را مونتـاژ کند و بـه فروش برسـاند .این نوع
خـودرو در دو مـدل  H330صندوقـدار و  H320هاچبـک مونتـاژ میشـود ،البتـه مدلهـای دیگـری هـم دارد؛ امـا این دو نـوع پرفروشتریـن نمونهها در ایـران بودهاند.

پیامهایبنیادین
در روزهای سرگردانی
شاخصکل
ارائهگزارشهای12ماهه خوب
رشدیورودرسامانهنیماوبهبود
نرخفروش برخی شرکتها
شـاخص کل بـورس
جواد غیاثی
تهـران ،هفتـه قبـل را با
کارشناس بورس
دو سـقوط بزرگ شروع
کـرد ،طـی  2روز بعـدی رشـد کـرد و نهایتـا در روز
چهارشـنبه بـا عقبگـرد محـدو ِد  0.3درصـدی به کار
خـود در چهارمین هفته اردیبهشـت پایـان داد .در پی
ایـن تحـوالت ،شـاخصی کـه هفتـه قبـل را در سـطح
 211هـزار  344تمـام کـرده بود این هفتـه را نیز در
سـطح  211هـزار و  18واحـد تمـام کـرد .موضوعی
کـ ه نشـان میدهـد شـاخص بـا وجـود ریزشهـا و
صعودهـای سـنگین در برخـی روزهـا ،نهایتـا درجـا
زده اسـت و خبر از نوعی سـردرگمی و بالتکلیفی در
بـازار میدهـد .اگر بـازار در نقطه تعادل خود باشـد،
ریـزش و صعودهـای سـنگین حدودا  5هـزار واحدی
چیسـت و اگـر چنیـن نیسـت ،درجازدن شـاخص در
سـطح  211هـزار واحـد بـرای چیسـت؟ در ادامـه
ضمـن اشـاره بـه پاسـخ این سـوال ،توضیـح میدهیم
کـه بـازار چگونـه بین اخبار نسـبتا خـوب عملکردی
و بنیادیـن و ابهامهـا و هراسهای پیرامونی و سیاسـی
گیـر کرده اسـت.

سایه اخبار پیراموین ،همچنان بر رس ابزار

هـراس متوهمانـه موجود در بازار که در هفته سـوم اردیبهشـت
وجـود داشـت و منجـر بـه دو سـقوط بـزرگ در شـاخص کل
شـد ،بـه مراتـب فروکـش کرده اسـت .طـی هفته قبـل ،در بازار
سـرمایه ،اخبـار و تحلیلهـای واقعـی دربـاره تحوالت سیاسـی
و نظامـی در منطقـه و همچنیـن تحـوالت برجامـی و تحریمی،
جایگزیـن اخبـار و گمانههـای بی منبع شـد و از فشـار فروشها
بـه ایـن جهت کاسـته شـد .در این بیـن حقوقیهایی کـه اخبار
و تحـوالت را دقیقتـر رصـد کـرده بودند ،سـود بردنـد و افرادی
کـه سراسـیمه در صفهـای فـروش نشسـته بودند زیـان کردند
و اکنـون بازار نسـبتا متعادل اسـت.

سه محرک برای
رشد رشکتهای پیرشو صادرایت

برریس مشخصات فین و ظاهری انواع خودروی
برلیانس

دو نـوع برلیانـس کـه بیشـتر از بقیـه مـورد فـروش در ایـران قـرار
گرفتهانـد ،مـدل  H330و  H320هسـتند .مـدل  H330را صندوقـدار
میگوینـد کـه در واقـع نسـخه ارتقـا یافتـه برلیانـس  FSVو مـدل
 H320هاچبـک اسـت .البتـه تقریبـاً مشـخصات فنی هر دو یکسـان
اسـت و بیشـتر در ظاهـر متفاوت هسـتند.

برریس فین

از نظـر فنـی بایـد گفت کـه موتور هـردو دارای پیشـرانه  1.5لیتری
بـا ظرفیت  1498سـی سـی اسـت کـه حداکثر تـوان تولیـدی 103
اسـب بخـار در  5800دور در دقیقـه و گشـتاور  138نیوتـن متـر در
 3800دور در دقیقه را دارد .موتورهای هر دو  4سیلندر با  16سوپاپ
هسـتند کـه ایـن بـه خوبـی عملیـات تخلیـه دود و ورود ترکیب هوا
بـرای تولیـد سـوخت را انجـام میدهـد .از نظر سـرعت باید گفت که
حداکثـر مقـدار آن  170کیلومتر بر سـاعت اسـت که بـا توجه به وزن
بـاالی آن یعنـی  1250کیلوگـرم برای سـدان و  1240برای هاچبک،
تناسـب بسـیار خوبـی به نظر میرسـد و امـکان کنترل بهتـری را به
راننـده میدهد.
مسـئله دیگـر مصـرف سـوخت آن اسـت کـه  6.7لیتر در هـر 100
کیلومتـر اسـت کـه بـا توجه به ظرفیـت  55لیتری بـاک آن ،میتوان
بـه عنـوان خودرویـی بـا مصرف مناسـب بـه حسـاب آورد .همچنین
اسـتاندارد آالیندگـی آن یـورو  5اسـت کـه میتوان به عنـوان یکی از
خودروهایـی تمیـز در کشـور معرفی کرد.
البتـه از لحـاظ فنـی نظر منفی وجود دارد .برخی معتقدند که با توجه
به قوی بودن موتور و تناسـب نداشـتن آن با دیگر بخشها ،برلیانس
نمیتوانـد شـتاب الزم و عالـی را بر اسـاس انتظـار و ویژگیهای خود
بـرآورده کنـد و اکثـرا ً این مشـکل آن را ناشـی از مونتـاژ آن در داخل
میداننـد .مشـکل فنی دیگر که برخی از صاحبـان خودروی برلیانس
بیـان میکننـد ،مربـوط بـه کولـر و توانایی کـم خنک کننـده آن در
تابسـتان و صدای بسـیار زیاد در بخش کمک فنر عقب آن اسـت که
البتـه ایـن مسـئله بـا تعویـض قطعـات اصلـی بـا نمونههـای دیگر تا
حدی رفع شـده اسـت.

برریس ظاهری

از نظـر ظاهـری تفاوتـی بین  H300و  H320وجـود ندارد .فقط ظاهر
داخلـی نـوع هاچبـک کوچـک و جمـع و جورتر اسـت و اینکه کمی
خطـوط ظاهـری تناسـب بسـیار بهتـری با هم نسـبت بـه صندوقدار
دارنـد .نکتـه دیگـر اینکـه برلیانـس خیلـی خالقیـت آنچنانـی در
طراحـی ظاهـری و داخلی خودروهای خود انجام نداده اسـت و برخی
حتـی بعضـی از ویژگیهـای الگـوی کپـی شـده از بقیـه خودروهای
خارجـی میدانند.
اگـر بخواهیـم صادقانـه نـگاه کنیم ،باید بگوییم که برلیانس شـاید در

ظاهـر از خودروهـای خارجـی بـه ویـژه بیام و شـریک تجـاری خود،
الگوبـرداری کـرده باشـد؛ امـا مدیـران و طراحان این مجموعه سـعی
کردهانـد تـا از طرحهـای متفاوتی نیز در ظاهر و داخل اسـتفاده کنند.
در ظاهر جلو ،شـما میتوانید بخش جلوپنجره  Tشـکل را مشـاهده
کنیـد کـه در زیـر آن دو ورودی هـوا بـه صورت قرینه قـرار گرفتهاند؛
ً
کاملا متمایـز و پرطرفـدار کرده
امـا چیـزی کـه ظاهـر جلـوی آن را
اسـت ،حالـت تقریبـاً بـزرگ به همـراه چراغهای مه شـکن با طراحی
دایرهای اسـت که طراحی جلو را حرفهای کرده اسـت .مسـئله دیگر،
خـط افقـی و بیـرون آمـده اسـت کـه از جلو شـروع شـده و با گـذر از
باالی دسـتگیره و بخش کاپوت به انتهای خودرو میرود .این مسـئله
باعـث شـده تـا ظاهر کلی خـودرو کام ً
ال متفاوت باشـد و حتی خیلی
از نظرهـا را در نـگاه اول جلـب کنـد .البتـه به ظاهرهای کنـاری ،تایر
کوچـک و بـا مقـاوم را اضافـه کنیـد که توانسـته به خوبی تناسـبی را
در طراحـی به وجـود بیاورد.
در طراحـی عقـب چیـز جدیـدی پیدا نمیشـود .فقط روی سـپر آن،
قـرار گرفتـن چـراغ خطـر و دنده عقب باعث شـده تـا ظاهر عقبی آن
را نسـبت بـه دیگـر نمونههـای چینـی و اروپایی کام ً
ال متفـاوت کند؛
امـا از نظـر دیگر مـوارد ،حـرف جدیدی برای گفتـن ندارد.
از نظـر طراحـی داخلـی میتـوان آن را بسـیار شـبیه بـه بسـیاری از
خودروهـای داخلی دانسـت؛ اما تناسـب قرار گرفتـن بخشها در کنار
هـم باعـث شـده تـا ظاهـر شـکیل و اسـپرتی بـه خـودروی برلیانس
بدهد .متأسـفانه مشـکالت نامناسـب بودن کیفیت محصوالت به کار
رفتـه در داخـل باعث شـده تا شـاهد خراب شـدن بخشهایـی از آن
و حداقـل تـرک خوردن باشـیم .البته راهکارهایی ماننـد چرب کردن
میتوانـد تـا حـد بسـیار زیـادی جلـوی ایـن مسـئله را بگیـرد؛ اما به
هرحـال شـما بایـد این مشـکل را در هنـگام خرید در نظـر بگیرید.

امکاانت رفاهی

از نظـر امکانـات رفاهـی واقعـاً برلیانس برخلاف فکر مـا کام ً
ال موفق
ً
کاملا نـرم و برقی باعث شـده تـا هدایت
عمـل کـرده اسـت .فرمـان
ایـن خـودرو بـه راحتـی توسـط راننـده انجـام شـود و از ایـن رو آن
را بـه عنـوان یـک خـودروی مارپیـچ رو هـم بشناسـند؛ امـا امکانـات
رفاهـی آن فقـط بـه همینجـا محـدود نمیشـود .سـانروف برقـی
دوحالتـه ،سیسـتم تهویـه مطبـوع خـودکار ،سنسـور دنـده عقـب،
تنظیـم برقـی آینههـای جانبـی ،کلیدهـای کنترلی سیسـتم صوتی
روی فرمـان ،سیسـتم صوتـی بـا ورودی یو اس بی و  6بلندگو ،بسـته
شـدن پنجرههـا بـا ریمـوت ،تنظیم صندلـی راننده در هشـت جهت،
سیسـتم ورود بـدون کلید و اسـتارت دکمهای ،تنظیم ارتفـاع نور و از
همـه مهمتـر فضای کافی برای نشسـتن در دو نوع مـدل خودرو آن را
بـه یکـی از محبوبتریـن مدلها تبدیل کرده اسـت .کیسـه هوا برای
سرنشـینان جلو و ترمزای بی اس هم که دیگر باید جزو جدانشـدنی
تمامـی خودروهـای امـروزی به حسـاب آورد .البته یکی از مشـکالتی
کـه میتـوان آن را مربـوط بـه امکانـات رفاهـی داخلی خـودرو هم در

البته از لحاظ فنی
نظر منفی وجود
دارد .برخی معتقدند
که با توجه به قوی
بودن موتور و تناسب
نداشتن آن با دیگر
بخشها،برلیانس
نمیتواند شتاب الزم
و عالی را بر اساس
انتظار و ویژگیهای
خود برآورده کند و
اکثرا ً این مشکل آن
را ناشی از مونتاژ آن
در داخل میدانند

نظر گرفت ،خراب شـدن سیسـتم قفل مرکزی اسـت .البته این مورد
را هم میتوان از مشـکالت امنیتی خودرو به حسـاب آورد؛ اما به هر
حال سیسـتم قفل خودرو دارای مشـکالتی اسـت و گاهی نمیتواند
به درسـتی عمل کند که شـاید تا اآلن این مشـکل رفع شـده باشـد.

از نظر ایمین

از نظر ایمنی نمیتوان خیلی آن را متمایزتر از بقیه به حسـاب آورد.
نوع اتوماتیک خودرو دارای ترمزهای دیسـکی با سیسـتم ترمزای بی
اس و توزیـع الکترونیـک نیـرو  EBDاسـت .البته این سیسـتم در نوع
دسـتی بـه صـورت کاسـهای بود که به شـدت مسـئله ایمنـی خودرو
کاهـش میدهـد .بقیـه موارد شـبیه به دیگـر خودروها بـوده و تفاوت
آنچنانـی بین آنها وجـود ندارد.
البتـه بایـد بـه یک نکته در خصوص ایمنی و کیفیت سـاخت مواد آن
اشـاره کرد .بااینکه بیشـتر قطعات داخلی خودرو از جنس پالستیک
سـخت بـوده و این مسـئله میتوانـد ایمنی داخلی قطعـات را تهدید
کنـد؛ امـا در این اواخر ،مهندسـان پـارس خودرو در تلاش بودهاند تا
بـا جایگزینـی دیگر قطعـات باکیفیت ،چنین مشـکلی را رفع کنند و
بـه نظـر تـا حدی هـم موفق بودهاند .مسـئله دیگر در ایمنی ،داشـتن
دو سـتاره اسـت کـه آن را بـه یـک خـودرو میانـه تبدیل کرده اسـت.
بـرای همیـن خریـد این خـودرو برای جادههایی کـه خیلی خطرناک
نیسـتند و امـکان تصـادف در آن کم اسـت ،توصیه میشـود .هرچند
کـه برلیانـس قابلیـت هدایت در انواع جادههای سـخت و کوهسـتانی
در طـول سـی هـزار کیلومتـر را دارد؛ امـا بـه هرحـال ،الزم اسـت که
گاهی شـما احتیاط کنید.

آیا برلیانس را بخریم یا خیر؟

خریـد خـودرو بـه نیـاز شـما بسـتگی دارد .بااینکـه ایـن خـودرو در
ظاهـر داخلی و شـتابش مشـکالتی دارد .در ظاهـر داخلی ،همانطور
کـه بیـان کردیـم ،خیلـی از مـواد باکیفیتی اسـتفاده نشـده اسـت و
همچنیـن شـتاب آن نسـبت بـه دیگر خودروهای مشـابه کم اسـت.
زمـان رسـیدن خـودرو از صفر تا  100کیلومتر حـدود  15تا  16ثانیه
اسـت کـه ایـن برای خودروی با چنین ویژگیهایی بسـیار کم اسـت؛
اما تابه حال کمتر کسـی اعتراضی نسـبت به این خودرو کرده اسـت.
البتـه شـاید وقتـی برلیانـس را با خودروهای سـاخت داخل مقایسـه
میکنیـم ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم؛ اما چیزی که مشـخص اسـت،
چینیهـا سـرمایه گـذاری زیادی روی سـاخت برلیانـس کردهاند و تا
حـد ممکـن سـعی کردهاند تـا ایراد کمتری بـه آن وارد کننـد .از این
رو ،خریـد برلیانـس بـرای آنهایـی که قصد اسـتفاده در داخل شـهر
یـا جادههـای شـهری اسـتاندارد دارند ،توصیه میشـود.
از نظـر قیمـت ،حداقـل قیمت نـوع کارکرده آن با توجه بـه دالر امروز
بایـد حداقـل حـدود  100میلیـون و نو آن باید متوسـط بیـن  160تا
 200میلیون را داشـته باشـد .در حال حاضر نمیتوان قیمت دقیقی
برای خودروهـا بیان کرد.

قبلا گفتیـم کـه یکـی از محرکهـای مهـم بـازار ( و مخصوصا
شـاخص کل و شـرکتهای پیشـرو) در سـال  ،98رشـد نـرخ
فروش ارز شـرکتهای صادراتی در سـامانه نیماسـت .موضوعی
که موجب بهبود سـودآوری شـرکتهای صادراتی در سـال 98
خواهد شـد .این موضوع در کنار عملکرد بسـیار خوب در سـال
 ،98انتظـار تقسـیم سـود مناسـب در مجامـع و نزدیـک بـودن
مجامـع ،انگیـزه ورود به بازار و شـرکت در مجامع را افزایش داده
اسـت .چرا که اوال تقسـیم سـود شـرکتها مناسب اسـت و افراد
از بازدهی نقدی اسـتفاده خواهند کرد و ثانیا ،چشـمانداز رشـد
سـودآوری در سـال  98باعـث احیای سـریع قیمتهـا (بازدهی
قیمتـی) بعـد از مجمع خواهد شـد.

یورو در سامانه نیما از  12هزار تومان عبور کرد

نـرخ خریـد یـورو در سـامانه نیمـا طی هفته گذشـته به بیش
از  12هـزار تومـان رسـید .ایـن نـرخ در ابتـدای اردیبهشـت
مـاه  11هـزار و  200و در آبـان گذشـته  9هزار و  200تومان
بـوده اسـت .ایـن بـه معنی رشـد  30درصدی نرخ تسـعیر ارز
در سـامانه نیمـا نسـبت بـه آبـان مـاه گذشـته اسـت .طبیعتا
شـرکتهای بـزرگ صادراتـی ،مسـتقیما از ایـن موضـوع نفع
خواهنـد بـرد و میتوانـد حداقـل بـه همیـن میـزان به سـود
شـرکتها بیفزایـد .البتـه شـرکتها شـرایط متفاوتـی دارنـد
ولـی رشـد  30درصـدی نـرخ تسـعیر ارز خبـر بسـیار خوبـی
بـرای شـرکتهای صادراتـی اسـت .امـا ایـن تمـام ماجـرا
نیسـت .شـرکتها در سـال گذشـته تقریبـا حـدود نیمـی از
سـال را از نـرخ ارز نیمـا اسـتفاده کردنـد امـا در سـال جدیـد
تمـام سـال میتواننـد نرخهـای فـروش و ارز صادراتـی خـود
را بـه نرخهـای جدیـد محاسـبه کننـد .ایـن موضـوع در کنار
ثبـات نسـبی در قیمتهـای جهانـی چشـمانداز مثبتی پیش
روی شـرکتهای پیشـرو قـرار داده اسـت.

از تجدید ارزیایب ات فروش خوب در داخل

برخـی تحلیلگـران وضعیت مناسـبی برای شـرکتهای داخلی
فـروش نیـز پیـش بینـی میکننـد .شـرکتهایی کـه بـه مـرور
در حـال افزایـش نرخهـا ( در بـازار یـا بـا کسـب مجـوز افزایش
قیمـت) هسـتند .مثلا هفته قبـل روانکارها از ایـن موضوع خبر
دادنـد و بـا  20تـا  30درصـد رشـد مواجـه شـدند .موضوع مهم
دیگـر تجدید ارزیابی دارایی هاسـت که فعلا در مراحل تصویب
اسـت .تصویـب این موضوع نیـز میتواند موجـب ایجاد تحریک
در بازار شـود .کارشناسـان معتقدند با توجه به افت ارزش پول،
دارایـی شـرکتها در واقـع بسـیار باالتـر از ارزش اسـمی فعلـی
اسـت .آنهـا میگوینـد ارزش دالری بـازار تقریبـا نصـف ارزش
در سـال گذشـته اسـت .بـا ایـن حـال ،مشـکالت پیرامونی مانع
از عملکـرد بـازار بر اسـاس شـاخصهای بنیادین شـده اسـت.

