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خودرو

6

سوء استفاده کالهربداران از سایت های خرید
نیـروی انتظامـی تهـران بـزرگ خبـر داد که طی هفته های گذشـته
شـکایت هایـی مبنـی بـر کالهبـرداری از اشـخاص در حیـن مبادلـه
کاالیی وصول شـده اسـت .در این شـیوه که فرد کالهبردار به همراه
دوسـتش بـه عنـوان خریـدار ظاهر می شـدند با شـگردهای جدیدی
سـر فروشـندگان را کاله مـی گذاشـتند .آن هـا طعمه های خـود را از
سـایت دیـوار انتخـاب مـی کردنـد و برای خریـد اجنـاس آن ها زمان
و مـکان نامناسـبی را اعلام مـی کردنـد .فروشـندگان هـم کـه مـی
دیدنـد خریـدار بـدون چانـه زنی قیمـت آن ها را قبول کرده اسـت بر
سـر قـرار حاضـر می شـدند .مـکان قرار جایی بوده اسـت کـه یا آنتن
دهـی اینترنـت خیلـی ضعیـف بوده یـا از دسـتگاه خودپـرداز خبری

نبوده اسـت .به این صورت فروشـنده نمی توانسـته اسـت که حسـاب
مالـی خـود را چـک کنـد .کالهبرداران به صـورت صوری مبلغ جنس
را بـه صـورت اینترنتـی کارت بـه کارت مـی کردنـد ،و پیـام تراکنش
ناموفـق را بـه سـرعت بـا یـک ویرایش بـه تراکنش موفـق تبدیل می
کردنـد و بـه فروشـنده نشـان می دادنـد .در اکثر مواقع نیز فروشـنده
در رودربایسـتی قـرار گرفتـه و بـا اینکـه پیامـک بانک برای او ارسـال
نشـده بـوده ،جنـس را بـه آن هـا تحویل مـی داده اسـت .البته بعضی
از شـهروندان کـه جسـارت داشـتند و آن هـا را به دسـتگاه خودپرداز
برای بررسـی حسـاب شـان می بردند ،که بازهم کالهبرداران در یک
موقعیـت مناسـب اقـدام به فرار مـی کردند.

بررسی فنی خودروی چینی جیلی

جییلامگرند7؛بیگانهویبپشتوانه
ن بـه کشـور بـه دالیلی فروشـش متوقف شـد؛ اما در همـان مدت کم ،که بهتر اسـت ایـن عمر مفید
عمـر خـودروی جیلـی امگرنـد  7در ایـران خیلـی طوالنـی نبـود و بعـد از اولیـن ورود آ 
میالد قارونی
را یـک سـال بگوییـم ،توانسـت بیـن بیشـتر ایرانیـان محبوبیـت باالیـی را به دسـت بیـاورد .البته جیلـی مدلهای مختلفـی دارد؛ اما جیلی امگرنـد  7در حال حاضر وارد کشـور نشـده و اگر
روزنامهنگار
فروشـی از آن انجـام میشـود ،مدلهـای دسـتدوم آنهـا اسـت .متأسـفانه بعضـی از مدلهـای جیلـی و حتـی دیگـر خودروهـای چینی به دلیـل کیفیت نامطلـوب قطعات و قـدرت پایین
موتـور خـود ،ذهـن مـردم را نسـبت بـه تمامـی تولیـد ایـن کشـور مخـدوش کرده اسـت .درصورتیکه جیلی امگرند  7نسـبت بـه بقیه متفاوت ظاهر شـد و با اینکه نمونههای دسـتدوم آن در کشـور موجود هسـتند؛
هنـوز بیـن اهالـی و دوسـتداران خـود بـه فـروش مـیرود .البتـه نبایـد ایـن مسـئله را کتمـان کـرد که این مـدل هـم دارای ایراداتی چـه در موتور و چـه در بدنه خود اسـت که باعث شـده برخی خریـد آن را به هیچ
وجـه توصیـه نکننـد؛ امـا در مجمـوع امکاناتـی دارد کـه آن را بیـن بقیـه کمـی پیشـتاز کـرده اسـت .در خصوص خـودروی جیلی امگرنـد  7اطالعات زیادی وجـود ندارد و کمتر کسـی هم با مدلهـای مختلف جیلی
آشـنایی دارد .برخـی تـا اسـم جیلـی بـه گـوش شـان میخـورد ،سـریع بدون هیـچ فکری و به دلیـل چینی بودن محصـول،آن را رد میکنند؛ امـا باید بدانید که این مدل نسـبت به خیلـی از خودروهـای مونتاژی داخل
بهتـر عمـل میکنـد .متأسـفانه جیلـی امگرنـد  7خیلـی فرصـت حضـور در بـازار ایـران پیـدا نکـرد که ببینیـم آیا میتواند به موفقیت بیشـتری دسـت پیدا کند یـا خیر .به هرحـال ،مـا در ادامه به بررسـی اجمالی این
خـودرو میپردازیـم و ایـن خود شـما هسـتید کـه تصمیم گیرنده خریـد نهایـی آن خواهید بود.

مزایای جییل امگرند 7

خریـد جیلـی امگرنـد  7میتوانـد مزایـای زیـر را بـرای صاحبان آن
بـه ارمغان بیـاورد:
امکانات مناسب و به روز در داخل
بدنه متناسب با مد روز و نسل جوان پسند
رینگهای آلومینیومی با طراحی شکیل
موتور باقدرت مناسب خودرو
امنیت باال
امـا بـه هرحـال این خـودرو معایبی هـم دارد .جیلی هنـوز درعرصه
خـودرو خیلـی جـوان اسـت و راه زیـادی بـرای موفقیـت در پیـش
دارد؛ امـا بـا همیـن سـن کم خودش توانسـته تا بـازار را به خوبی به
دسـت بگیـرد .صـدای زیـاد موتور و کیفیت نامناسـب مـواد داخلی
از مهمتریـن ایراداتـی اسـت کـه بـرای جیلـی امگرند  7میتـوان در
نظـر گرفـت .البته مسـئله دیگر اینکـه به دلیل وارد یا تولید نشـدن
سـریهای جدیـد ،قطعـات یدکـی آن بـه سـختی در بـازار پیـدا
میشـود و اگر هم پیدا کنید ،قیمت بسـیار باالیی خواهند داشـت.
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 .1ظاهر خودرو
جیلـی امگرنـد  7را بایـد جـزو بهروزتریـن خودروها از نظـر ظاهر در
زمـان خـودش معرفـی کـرد .در واقـع در طراحی این خودرو سـعی
شـده اسـت تـا ترکیبـی از خودروهای آمریکایی و بیشـتر آلمانی در
آن بـه کار گرفتـه شـود .همین مسـئله باعث شـده تا در ایـران مورد
توجـه نسـل جدیـد قرار بگیـرد و اینکه قیمت آن به شـدت افزایش
پیدا کند.
در ظاهر جلو ،شیشـه جلویی با یک شیشـه صاف و دورهای مشـکی
احاطـه شـده قـرار دارد که میتواند تا حدی جلو نور خورشـید برای
راننـده را بگیـرد .چـراغ هـای جلوی آن ظاهر بسـیار سـادهای دارند
و بـه غیـر از المپهـای تلسـکوپی و چراغ راهنما چیـزی در قاب آن
دیـده نمیشـود .در بخـش پاییـن سـپر ،یـک مجـرای هوایـی برای
خنـک کـردن اتومبیـل بـه همـراه دو مـه شـکن در کنـار آن دیـده
میشـود .روی کاپـوت آن میتـوان ظاهـری متفاوت مشـاهده کرد.
دو خـط برجسـته بـه صـورت اریـب از جلـو تـا عقـب روی آن قـرار
دارد کـه ظاهـر بسـیار متفـاوت نسـبت بـه دیگر نمونههـای چینی
بـه وجود آورده اسـت.
خـط دیگـر ،مـی تـوان بـه خط بـاالی کنـاره خـودرو از چـراغ جلو
تـا چـراغ عقـب و بـا عبـور از زیـر دسـتگیرهها اشـاره کـرد .در واقع
طراحـان جیلـی سـعی کردهانـد تا با ایجاد چنیـن خطوطی ظاهری
متفـاوت بـه خـودروی خـود بدهنـد .این بـرای افرادی که بـه دنبال
تفـاوت هسـتند ،یـک مزیـت به حسـاب میآید.
ظاهـر عقـب آن بسـیار پیشـرفتهتر از ظاهـر جلـو اسـت .چراغهای
عقـب شـبیه بـه نمونههـای آلمانی تولید شـده و یک خـط همانند
جلـو دو چـراغ را بـه هـم وصـل میکنـد .تنهـا تفـاوت جلـو و عقب
نبـود مجـرای هـوا در بخـش عقـب اسـت .چراغهای مه شـکن زیر
خـودرو و تقریباً روی سـپر قرار گرفته تـا دید کافی را برای رانندگان
پشـتی در شـب بـه وجود بیـاورد .در واقع خیلـی در ظاهر نمیتوان
ایـراد آنچنانـی پیـدا کـرد و بیشـتر سـلیقه مختلف افراد اسـت که
گاهـی ظاهر را نمیپسـندند.
 .2ظاهر داخلی
بـا اینکـه ظاهـر داخلـی خـودروی جیلـی امگرنـد  7خیلـی حـرف
جدیـدی بـرای گفتن نـدارد و تمامی طراحی آن معمولی اسـت؛ اما
از نظـر امکانـات میتوانـد بـا خودروهـای پیشـرفته تا حـدی مبارزه
کنـد .از ویژگیهـای طراحـی ظاهـری داخلـی میتوان بـه فرمان 4

روی پشـیمانی خریدار میتواند تأثیر زیادی داشـته باشـد.
 .3موتور
جیلـی امگرنـد  7برعکـس دیگـر خودروهـا از نظـر موتـور نسـبت
بـه انـدازه خـودروی خـود چیـزی کـم نـدارد و بـه راحتـی میتواند
خودروی  1280کیلوگرمی را به همراه سرنشـینان آن بکشـد .موتور
 4سـیلندره  16سـوپاپی با حجم  1792سـی سـی ،حداکثر قدرت
و گشـتاور بـه ترتیـب  132اسـب بخـار در  6200دور در دقیقـه و
 172نیوتـن در  4000دور در دقیقـه ،شـتاب  12ثانیـه  0تـا 100
بـا حداکثر سـرعت  185کیلومتر در سـاعت ،فاصله محـوری 2650
میلیمتـر از ویژگیهـای موتـور جیلـی امگرنـد  7اسـت کـه با توجه
ً
کاملا بهینه بـرای شـهری و بین
بـه نظـر کارشناسـان ،خودرویـی
شـهری اسـت .ایـن مـدل جیلی بـه دو صـورت دنـدهای و اتوماتیک
در بـازار فعلی وجـود دارد.
 .4امنیت جیلی
بـا اینکـه جیلـی خـودروی چینـی اسـت؛ اما واقعـاً یک سـرو گردن
از نظـر امنیتـی نسـبت بـه بقیـه خودروها باالتر اسـت .ایـن خودرو
توانسـت گواهـی  5سـتاره امنیتـی چینـی و ایمنـی یـورو انکـپ 4
سـتاره را دریافـت کند.

قیمت جییل امگرند7

تمامـی خودروهـای موجود جیلی در بازار دسـتدوم هسـتند .برای
همیـن قیمـت آن خیلی نسـبت بـه مدلهای جدید باال نیسـت؛ اما
کـم هـم نیسـت .بـا حـدود  90میلیون میتـوان مدل خـوب جیلی
امگرنـد  7را در بـازار پیـدا کـرد؛ اما از آنجا که دیگر تولید نمیشـود،
در پیـدا کـردن قطعـات و فروش آن به دردسـر بزرگی خواهید افتاد.

آیا بخریم یا خیر؟

شـاخه ،صفحـه نمایشـگر  6/5اینچی ،دریچههـای تهویه ،کلیدهای
پیشـرفته سیسـتم تهویـه ،بخـش اسـتراحتگاه آرنـج ،صندلیهای
نسـبتاً بـزرگ بـا روکـش چرمـی ،بخش تاشـو بیـن دو صندلی جلو
بـرای قـرار دادن لیوانهـا 6 ،کیسـه هـوا ،سیسـتم تنظیـم خودکار
آینههـای برقـی مجهـز بـه گرمکـن ،صندلی عقبی تاشـو ،سیسـتم
تنظیـم اتوماتیـک چراغهـای جلـو ،چـراغ زیـر در راننده ،سیسـتم
صوتـی بـا پخـش دیویدی ،شیشـههایی بـا محافظ نویز ،سنسـور
تشـخیص کمک راننده ،آینه وسـط باقابلیت مات شـدن ،نمایشـگر
ضربـه از کنـار دربها ،سنسـور عقـب ،باک بنزین ضـد انفجار ،آینه
بغـل مجهـز به راهنما ،پرده شیشـه عقب با قابلیت جمع شـوندگی،
تریم داشـبورد چرم و آنتن درون شیشـه اشـاره کرد .اینها بخشـی
از ویژگیهـای داخلـی خـودرو هسـتند که بخشـی از آنهـا مربوط

بـه ظاهر میشـوند.
از طرفـی دیگـر طراحـان تلاش کردهانـد تا با ایجاد فضای مناسـب
بـرای سرنشـینان جلـو و عقـب ،تجربـه سـفر لـذت بخشـی را برای
آنهـا بـه وجـود آورنـد .در واقـع ایـن فضـا بـه حـدی بزرگ اسـت
کـه یـک فـرد قد بلنـد به راحتـی میتوانـد حتـی در صندلی عقب
بنشـیند .در خصـوص صنـدوق عقـب هم فضای بسـیار مناسـب و
بزرگی برای آن در نظر گرفته شـده اسـت و از این رو جیلی امگرند
 7را میتـوان یـک خـودروی خانـواده دوسـت نامید.
متأسـفانه مهمترین مشـکل این خودرو ،به کار بردن مواد باکیفیت
متوسـط و کمی ضعیف در طراحی داخلی اسـت .جنس مواد به کار
رفتـه بعـد از مدتی اسـتفاده خشـک شـده و بدنه و حتـی چرمهای
آن بـه صورت پوسـته پوسـته یا چـروک در میآیند که این مسـئله

در واقع مشکل اصلی
برای خرید ،پیدا
کردن قطعات آن
برای جایگزینی است
که اگر پیدا نشود،
به دردسر بزرگی
خواهید افتاد

متأسـفانه جیلـی امگرنـد  7بـا این همـه امکاناتی کـه دارد ،به دلیل
وجـود مشـکالتی در بخـش نمایندگـی پـس از فـروش نتوانسـت
فعالیـت خـود را در بـازار ایـران ادامـه دهد و خیلی سـریع تر از آنچه
فکـرش را بکنیـد ،ایـن کشـور را تـرک کـرد؛ امـا بـه هرحـال ،هنوز
نمونههـای فـروش رفتـه آن وجـود دارنـد .در واقـع مشـکل اصلـی
بـرای خریـد ،پیـدا کـردن قطعـات آن برای جایگزینی اسـت که اگر
پیـدا نشـود ،بـه دردسـر بزرگـی خواهید افتـاد .برای همین مسـئله
فـروش آن بسـیار سـخت اسـت و در واقـع صاحـب اول و آخـرش
در حـال حاضـر خودتـان هسـتید .بـاز خـود شـما تصمیـم گیرنده
هسـتید .جیلـی امگرنـد  7بـه نظر میرسـد کـه عمر باالیی داشـته
باشـد و بـه ایـن زودیها میـدان را خالی نکنـد .اینکه بتوانید چنین
مدلـی را بخریـد یـا خیـر ،بایـد خودتـان بـا توجـه شـرایط موجـود
تصمیـم بگیرید.

بررسی وضعیت  3گروه بزرگ بورسی با توجه به گزارش های  12ماهه

اردیبهشت پرماجرای بورس با بازدهی 5درصدی
شـاخص کل بـورس تهـران کـه اردیبهشـت را در سـطح  204هـزار واحـد شـروع کـرده بـود ،بعـد از فـراز و فرودهای بسـیار و ثبـت رکوردها و قلههـای جدید ،کار خـود را در این ماه در سـطح  2015هزار واحد به اتمام رسـاند ،یعنی بـا بازدهی حدود  5درصـدی .این ماه
جواد غیاثی
دو نیمـه کاملا متفـاوت داشـت؛ دو هفتـه ابتدایـی کاملا صعـودی بـود و دو هفتـه بعـد سراسـر ریـزش .نهایتـا در هفتـه قبل بازار متعادل شـد و شـاخص هم با رشـد حـدود  4هزار واحـدی در آخرین روز اردیبهشـت به سـطح  215هزار واحد رسـید و در همین سـطح هم
کارشناس بورس
باقـی مانـد .قـدرت خریـد نقدینگـی ،چشـم انـداز گـزارش هـای خـوب شـرکت هـا از عملکرد سـال  ،97شـرایط تورمـی اقتصاد و اثرگذاری بر نرخ فروش شـرکت ها ،چشـم انداز بهبود شـرایط در سـال جـاری و وضعیـت بازارهای جهانـی از مهمترین علل این رشـد بود.
امـا در نیمـه دوم سـایه سـنگین اخبـار سیاسـی بـر بـازار سـرمایه سـنگینی کـرد و رشـدهای هیجانـی بـا سـقوط های هیجانـی در چند روز جایگزین شـد .البته وضعیت بنیادین مناسـب بـازار ،مانع از شـکل گیری یک روند ریزشـی مداوم شـد .اکنون در ابتـدای خردادماه ،بازار متعادل شـده اسـت و اکثر
گـزارش هـای  12ماهـه هـم روی کـدال قـرار گرفتـه اسـت .در ادامـه ضمـن مرور عملکرد برخی شـرکت ها در  12ماهه سـال گذشـته ،به ترسـیم چشـم انداز بازار در سـومین ماه سـال مـی پردازیم.

خودرویی ها؛ گزارش های بد و خربهای بد!

وضعیـت در صنعـت خـودرو اصلا خوب نیسـت .انتظـار میرفت کـه با توجه
بـه پیـش فـروش محصـوالت شـرکت هـا در زمسـتان گذشـته ،آن هـم بـه
قیمـت آزاد ( 5درصـد زیـر حاشـیه بـازار) وضعیت صنعت خـودرو در گزارش
هـای  12ماهـه نسـبت بـه  9ماهـه بهتر شـده باشـد .امـا این پیـش بینی در
عمـل محقـق نشـد .مثال سـایپا بـه ازای هر سـهم  123تومان ضرر سـاخت.
قیمـت ایـن سـهم هـم اکنون  124تومان اسـت؛ یعنی دقیقا بـه اندازه قیمت
هـر سـهم زیان سـاخته اسـت! پـارس خودرو هم که در جریان رشـد بـازار در
نیمـه اول اردیبهشـت ،بـا اسـتقبال مواجـه شـده بـود و تـا  122تومان رشـد
کـرده بـود ،بـه ازای هـر سـهم  20تومـان زیان سـاخت! تا دوباره بـه زیر 100
تومان سـقوط کند.
البتـه ایـن تمـام ماجرای خودرو نیسـت .هفته قبل ،با مصوبه مجلـس ،دوباره
عنـان قیمتگذاری خودرو به شـورای رقابت سـپرده شـد .ایـن موضوع باعث
تشـدید فشـار فروش در این گروه شـد .شـورای رقابت مخالف قیمتگذاری
خـودرو بـر اسـاس فرمول  5درصد زیرحاشـیه بازار اسـت .طبـق گفته رئیس
ایـن شـورا ،صنعـت خـودرو انحصـاری اسـت و خودروسـازان بـا ایـن قـدرت
انحصاری توان دسـتکاری قیمت ها را دارند .لذا باید قیمتگذاری بر اسـاس

هزینـه تمام شـده و سـود معقـول برای آنها انجام شـود.
حال باید دید خودروسـازانی که از جهش قیمت ها در سـال گذشـته ،قیمت
گـذاری بـر اسـاس نرخ بازار و همچنین پیـش فروش انبوه محصوالت در چند
ثانیه طرفی نبسـته اند ،با شـرایط جدید چه خواهند کرد؟

گروه فلزی-معدین در  97چه کردند؟

اما درباره شـرکت های پیشـرو و شـاخص سـاز بازار وضعیت متفاوت اسـت
و عمدتـا شـرکت هـا سـود مناسـبی را گـزارش کردنـد .نکته مهم این اسـت
کـه اکثـر شـرکت هـا بـا گـزارش هـای  12ماهـه از رشـد قابل توجـه قیمت
در سـه مـاه اخیـر حمایـت کردنـد و نسـبت قیمـت بـه درآمد را بـه محدوده
مناسـب  5تـا  6واحـد رسـاندند .مثال صنعتـی معدنی گل گهر ،سـود خود را
به  73درصد رشـد نسـبت به سـال  96به  122تومان رسـاند .موضوعی که
نسـبت قیمـت بـه درآمد سـهم را در قیمـت  677تومانی فعلی بـه  5/5واحد
مـی رسـاند .فـوالد هرمـزگان جنوب هم سـود خود را در سـال  97نسـبت به
ِ
قیمت
 96حدود  340درصد رشـد داد و به  110تومان رسـاند .این سـهم با
 594تومانـی ،نسـبت قیمت بـه درآم ِد  5/4گرفته اسـت.
البتـه برخـی نیـز با وجود جهش سـود ،کمی کمتر از انتظار بازار ظاهر شـدند.

مثلا فـوالد کاوه سـود خـود را  308درصد رشـد داد و به حـدود  93تومان ( با
سـرمایه قدیم) رسـاند که با سـرمایه جدید حدود  60تومان به ازای هر سـهم
سـود دارد و نسـبت قیمـت بـه درآمـد در نـرخ  411تومانی فعلـی ،به حدود 7
می رسـد .انتظارها از این شـرکت ایجاد بیش از  100تومان سـود (با سـرمایه
قبلی) بود که رشـد هزینه ها در زمسـتان مانع از آن شـد.

چرخش نگاه به پرتوشیمی ها

اما پتروشـیمی ها ،عموما وضعیت بهتری داشـتند و در گزارش ها از انتظارها
بهتـر بودنـد ،حتی در مقایسـه بـا گروه فلزی-معدنی .مثال پتروشـیمی پارس
کـه قبـل از گـزارش در قیمـت هـای زیـر  4هـزار تومـان معامله می شـد در
گـزارش  12ماهـه خبـر از ایجـاد  928تومان سـود داد .سـودی که  53درصد
بیشـتر از سـال  96بـود .ایـن گـزارش باعـث رشـد قیمـت به بیـش از  4هزار
تومـان شـد .بـا این حـال هم اکنون نیز ،نسـبت قیمت به درآمد سـهم کمتر
از  4/5واحـد اسـت .پتروشـیمی فنـاوران هـم با گـزارش ایجـاد  1718تومان
سـود ،کـه بیـش از  3برابـر سـال  96اسـت ،مورد توجـه قرار گرفـت و حدود
 20درصـد رشـد کـرد .بـا ایـن حال هـم اکنون هـم در قیمت حـدودا 6500
تومـان ،نسـبت قیمـت بـه درآم ِد  3/8دارد که در صورت چشـم انـداز ثبات یا

بهبود سـودآوری در سـال جاری وضعیت بسـیار جذابی اسـت .این شـرایط
باعـث چرخـش نـگاه هـا بـه پتروشـیمی و بررسـی دقیق تـر این گـروه برای
 98شـده است.

یک ابزار اپیه ای که از رشد  10برابری قیمتش حمایت کرد!

ایـن رشـد سـوددهی در گـروه پتروشـیمی کـه عمدتـا فراتـر از انتظـار بـود،
فقط به شـرکت های پیشـرو و پربیننده محدود نشـد .پتروشـیمی اصفهان
کـه در بـازار پایـه فرابـورس معاملـه مـی شـود و طـی یک سـال اخیر بسـیار
پرماجـرا بـود .قیمـت این سـهم از اردیبهشـت  97تـا اکنون حـدود  10برابر
شـده اسـت .موضوعـی کـه با توجـه به بازارپایه ای بودن سـهم توسـط برخی
بدون پشـتوانه تلقی می شـد .اما شـرکت در گزارش عملکرد خود نشـان داد
کـه ایـن رشـد منطقـی بوده اسـت چرا که شـرکت در سـال  97حـدود 872
تومان به ازای هر سـهم سـود سـاخته اسـت؛ شرکتی که در سـال  96به ازای
هـر سـهمش  140تومـان زیـان گـزارش کـرده بـود! ایـن در حالی اسـت که
برخـی شـرکت هـای بورسـی که اخیرا رشـد زیادی کـرده بودنـد ،در گزارش
هـای  12ماهـه نتوانسـتند از رشـد قیمتـی اخیر خود حمایـت کنند و کمتر
از انتظار سـود ساختند.

