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خودرو

6

اپرامرتهای مهم در انتخاب کفپوش مناسب خودرو
کفپـوش هـای سـه بعـدی یکـی از بهتریـن انتخـاب ها بـرای خودرو اسـت .این
نـوع کفپـوش هـا تمـام منافـذ کف خـودرو را می پوشـاند.
پـوش پارامترهایـی ماننـد جنـس و نـوع طراحـی اهمیـت زیادی
در انتخـاب کف 
دارد؛ چراکـه دایـم بـا پای سرنشـینان خـودرو در تماس بوده و ممکن اسـت دچار
فرسـایش زودهنـگام شـود .جنـس بهکاررفتـه در کفپوشهـا بایـد سـاختاری
پالسـتیکی یا چرمی داشـته باشـد تا در کنار انعطاف بسـیار باال ،از مقاومت زیادی
در برابر سـاییدگی و خوردگی برخوردار شـود .کفپوشها در اشـکال و اندازههای
مختلـف  3و  5تکـه تولیـد میشـود کـه در قسـمت جلویی خودرو و سـه تک ه آن
در قسـمت عقب قـرار میگیرند.
طراحـی ایـن کفپـوش هـا به شـکلی اسـت کـه مانع سـر خـوردن کفپوش می

شـوند و ظاهری شـیک به ماشـین شـما می دهند.
مشخصات یک کف پوش سه بعدی خوب
اسـتحکام بـاال و مقـاوم در برابـر شکسـتگی و تغییر فرم مقـاوم در برابر لغزش
اسـتفاده از مواد اولیه باکیفیت دارای قابلیت شسـت وشـو و نظافت دارای
لبه بلند برای جلوگیری از پخش شـدن گرد و خاک داشـتن شـیارهای هدایت
مایعـات ظاهر زیبا
در پایـان بایـد گفـت کـه کفپـوش های سـه بعـدی به علـت اسـتفاده از فناوری
روز دنیـا و توجـه بـه اصـول طراحـی و ارگونومی خودرو ،باعث سـهولت در نظافت
خـودرو و ظاهـر جـذاب آن و همچنیـن دوام بـاالی این محصوالت شـده اند.

خودرویی جدید بر پایه یک پلتفرم قدیمی

سایناخواهرخواندهتیبا

سـاینا را نمیتـوان خـودروی جدیـدی در محصـوالت سـایپا معرفـی کـرد چـرا کـه پلتفـرم اصلی کـه این خـودرو روی آن بنا نهاده شـده  ،همـان پلتفرم  X200و قدیمی اسـت کـه در تیبا
میالد قارونی
هـم قـرار دارد .البتـه مدیـران و طراحـان شـرکت سـایپا تلاش زیـادی کردهانـد تا بتواننـد با تغییرات ظاهـری (فیس لیفـت) و فنـی در آن تفاوتهایی ایجاد کننـد؛ اما این موارد نتوانسـته
روزنامهنگار
اسـت دل عاشـقان خودرو را ببرد.
بایـد گفـت کـه متأسـفانه سـایپا خیلـی در محصـوالت تولیـدی خـود خالقیـت آنچنانی خـرج نمیدهد و فقط بـه فکر تغییر ظاهر اسـت .بیشـتر پلتفرمهای اسـتفاده در محصوالت سـایپا همگی از یک نـوع و قدیمی
بـوده و در واقـع همیـن مسـئله یکـی از دالیل عقب ماندن سـایپا نسـبت بـه برندهای بزرگ خارجی اسـت.
بـه هـر حـال ایـن نـوع خـودرو میتوانـد بـرای خانوادههایـی کـه برای آنها جدیـد بودن اهمیتی ندارد ،گزینه مناسـبی برای خرید باشـد .سـاینا فقط به صورت سـدان تولید شـده و مدلهاچ بک ندارد.بـه خودروهای
سـدان که دارای صندوق عقب اسـت ،خودروهای خانواده میگویند و گزینه مناسـبی برای سـفرهای برون شـهری خواهد بود.
مزیـت اسـت کـه در بسـیاری از خودروهـا دیـده نشـده اسـت؛ امـا
جایـگاه نادرسـت مـه شـکن کمـی تـو ذوق اولیـه میزنـد و همین
مسـئله باعـث شـده تـا بـاز ما چـراغ را عامل متمایز سـاینا نسـبت
به بقیـه بدانیم.
در ظاهـر جانبـی ،هیـچ چیز جدیـدی نمیتوان در سـاینا پیدا کرد.
ظاهـری سـاده بـدون برآمدگـی خودروهـای امـروزی روی درهـا به
ویـژه جلـو و آینـه بغل پالسـتیکی تداعی کننده شـکل تیبا اسـت.
البتـه هرچنـد سـعی شـده تـا روی قسـمت عقـب کمـی برآمدگی
از چـراغ تـا در عقـب قـرار بگیـرد؛ امـا بـه جـای ظاهر جدیـد ،جلوه
بدتری به آن داده اسـت .در بررسـی برخی کارشناسـان و تعدادی از
سـایتها ،قسـمت عقب به نوعی المان اضافی معرفی شـده اسـت.
قسـمت عقـب به تناسـب بدتـر از تیبا اسـت .چراغهـای کوچک و
کشـیده نتوانسـته جلـوه اسـپرت آن را آنچنانکـه هسـت ،نشـان
دهـد .بـزرگ بـودن در صنـدوق عقـب و یـک رنگ عقـب آن بدون
اسـتفاده از هیچگونـه پالسـتیکهای مشـکی بـرای تفکیـک اجزا،
واقعـاً گیـج کننـده بـه نظر میرسـد .فقط تنهـا مزیت یکـی بودن
چراغهـای خطـر کنـار سـپر عقـب و معلوم نبـودن در بـاک و لوله
اگزوز اسـت.
متأسـفانه مشـکل اصلـی بدنه به همینجـا ختم نمیشـود .فاصله
نامناسـب اجـزا ماننـد بین چـراغ جلو و جلو پنجره ظاهـر خودرو را
بسـیار بدترکیـب کرده اسـت .همچنین اسـتفاده از مـواد نامرغوب
در سـاخت بدنـه ،باعـث تضعیف اسـتحکام آن شـده اسـت .برخی
کارشناسـان مقاومت سـاینا را همانند پراید میدانند .جالب اسـت
بدانید که سـاینا هیچ روند ایمنی را پیش نگرفته اسـت و طراحان
فقـط به دنبال سـاخت یـک خـودرو بودهاند.

ظاهر خودروی ساینا

از نظـر ظاهـر قصـد ناامیـد کـردن شـما را نداریم .سـاینا بـه غیر از
ظاهـر جلـو نه تنها حـرف جدیدی برای گفتن نـدارد ،بلکه میتوان
کلـی ایـرادات فنـی و ظاهـری هم در نمای جانبی و پشـتی آن پیدا
کـرد .البتـه نبایـد این نکتـه را مخفی کرد که طراحان سـاینا تالش
کردهانـد تـا ظاهـر ایـن خـودرو را نسـبت به تیبا متفاوت و اسـپرت
گونهتـر نشـان دهنـد و تا حـدی هم موفـق بودهاند.
چـراغ مهمتریـن عامـل و فاکتور برای اسـپرت شـدن طـرح خودرو
اسـت و سـاینا توانسـته بـه خوبی ایـن نکته را در ظاهـر جلو رعایت
کنـد .چراغهایـی بـا زاویه های تند و کشـیده که قسـمتی از آن هم
زیـر کاپـوت رفتـه اسـت تا حـدی این مسـئله را اثبـات میکند؛ اما
متأسـفانه فنـاوری ایـن چراغهـا جدید نبـوده و از همـان چراغهای

کریسـتالی سـنتی داخل آن اسـتفاده شده است.
در واقع باید گفت تنها حالت متمایز کننده ساینا همین چراغهای
جلـو اسـت .فاصلـه زیـاد بیـن چـراغ جلو با جلـو پنجره و اسـتفاده
از خطـوط پالسـتیکی سـیاه رنـگ با لوگـوی بزرگ سـایپا روی آن
شـکل بسـیار بـدی بـه آن داده اسـت .بـه غیـر از ظاهر ناخوشـایند
جلـو پنجـره ،انـدازه کـم اسـت که بـه نظر خیلـی نمیتوانـد باعث
عملکـرد صحیـح آن شـود .متأسـفانه بـه دلیل کوچک بـودن جلو
پنجـره نسـبت به سـپر ،بیشـتر هـوای تهویه از همین بخش سـپر
تبادل میشـود.
در سـپر قضیـه نسـبت بـه جلـو پنجـره متفـاوت اسـت .طراحـی
منحنـی شـکل و بـزرگ آن ،توانسـته تا حدی حالت اسـپرت گونه
آن را حفـظ کنـد .همچنیـن هم رنگ بودن سـپر بـا بدنه خود یک

فاصلهنامناسب
اجزا مانند بین
چراغ جلو و جلو
پنجره ظاهر خودرو
را بسیار بدترکیب
کرده است.
همچنین استفاده از
مواد نامرغوب در
ساخت بدنه ،باعث
تضعیفاستحکام
آن شده است .برخی
کارشناسانمقاومت
ساینا را همانند پراید
میدانند

طراحی داخیل

طراحـی داخلـی سـاینا را نـه میتوان خیلـی متفاوت و نه یکسـان
نسـبت بـه تیبـا و دیگـر مدلها به حسـاب آورد .بـرای آنهایی که
خودروهـای متفاوتـی را تجربـه کردهانـد ،طراحـی داخلـی سـاینا
واقعـاً حـرف جدیدی برای گفتـن ندارد .به هرحال ،طراحان سـعی
کردهانـد تـا تفاوتهایـی را بـه وجـود بیاورنـد؛ هرچند کـه واقعاً در
آن خالقیتـی دیده نمیشـود.
ترکیـب اجـزا در جلـو از داشـبورد و دیگر دکمـه آنچنان به صورت
حرفـهای قـرار نگرفتهانـد .رنگ تمامی قسـمتها یکسـان اسـت و
حتـی دکمههـای آنهـا هـم برخلاف بقیـه مدلهـا دارای رنـگ
مشـابه هسـتند .البتـه قسـمت مربـوط بـه دکمههـای تهویـه هوا
دارای بخشبنـدی اسـت کـه ایـن را میتـوان مزیتـی نسـبت بـه
سـایر خودروهـا در نظـر گرفت.

فرمـان سـاینا واقعـاً هیـچ حرف جدیدی بـرای گفتن ندارد .شـکل
ظاهـری آن ماننـد تیباسـت و انتظـار میرفـت در طـرح جدیـد
حداقـل تفاوتهایـی را بـه وجـود بیاورنـد .کلیدهـای باالبـر شـاید
کمـی متفـاوت باشـند؛ امـا بـه جـای زیباتر کـردن ،ظاهر بـدی به
آن دادهانـد.از نظـر کیفیـت مواد بـه کار رفته هرچـه کمتر بگوییم،
بهتـر اسـت .اسـتفاده از مـواد نامرغـوب و سـخت و از مهمتـر چـرم
مصنوعـی در چنـد روز اسـتفاده ،بیشـتر از هـر چیـزی در ذوق هر
راننـده و سرنشـینان میزنـد .البته فضای بازی کـه بین دو صندلی
و صندلیهای جلو قرار داده شـده اسـت ،باعث شـده تا افراد حتی
بـا قـد  180هـم کمتـر اذیـت شـوند .به نوعـی این مزیـت تا حدی
جـور کیفیـت بد را میکشـد.

پیرشانه

از نظر پیشـرانه سـاینا مشـابه با تیباسـت .موتور  1.5سـی سـی با
قـدرت  87اسـب بخـار و گشـتاور  128نیوتـن متـر همـان چیزی
اسـت که در تیبا وجود دارد .سـاینا برای رسـیدن به سـرعت 100
متـر بـر ثانیه حـدود  12ثانیه نیـاز دارد .همچنین میانگین مصرف
سـوخت بـرای نـوع دسـتی و اتوماتیـک آن  7و  8لیتـر در 100
کیلومتر اسـت .شـاید مهمترین مزیت آن وزن آن در حدود 1050
کیلوگـرم باشـد؛ امـا تجربه ثابت کرده اسـت که سـاینا توان تحمل
افـراد سـنگین وزن بـا تعـداد باال یعنـی  5نفر را نـدارد و به اصطالح
کـم مـیآورد .البتـه ایـن وزن خیلـی بـاال به حسـاب نمیآیـد و در
صـورت عبـور یـک خودروی سـنگین از کنار سـاینا و وزش بادهای
شـدید ،کنتـرل آن را به شـدت سـخت میکند.

ایمین

همـان طـور کـه در بـاال نوشـتیم ،ایمنی سـاینا به شـدت ضعیف
اسـت .بـه دلیـل نبـودن سیسـتم بررسـی ایمنـی در ایـران،
خودروهـای سـاخت داخـل خیلی خـود را مقید بـه رعایت اصول
ً
اصلا تعریفـی ندارد.
ایمنـی نمیکننـد .سـاینا از نظـر اسـتقامت
سـتونهای ضعیـف آن در برخوردهـای بـاال توان زیـادی ندارد و
ایـن موضـوع میتوانـد جـان مسـافران را به خطر بینـدازد .از نظر
ایمنـی میتـوان سـاینا خودرو دوسـتاره به حسـاب آورد .در واقع
فقـط کمـی از پرایـد بهتـر اسـت .ترمـز ای بـی اس ،کیسـه هـوا،
ترمـز کمکـی و سنسـور پـارک از ویژگیهـای بـه ظاهـر ایمنـی
سایناسـت؛ امـا نتوانسـته آنچنـان کـه باید باعث افزایش سـطح
ایمنـی خودرو شـود.

ساینا بخریم یا نخریم؟

تمامی مواردی که در باال نوشـتیم ،بررسـی خودرو سـاینا بود .سؤال
اصلـی اینجـا پیـش میآیـد که آیـا با این همـه موارد درخشـان در
ایـن چنیـن خودرویـی ،آن را بخریم یا خیر؟
سـاینا نسـبت به تیبا خودروی اسـپرت تری اسـت .البته فقط این
حالت در جلوی آن دیده میشـود .این مسـئله باعث شـده تا سـاینا
را خـودروی جـوان پسـند معرفـی کننـد؛ اما خب این فقـط یک از
چند مزیت محدود سـاینا سـت.
سـاینا واقعـاً حـرف جدیـدی بـرای گفتن نـدارد .البته شـاید از نظر
امکانـات فنـی کمـی بـا تیبـا متفاوت باشـد؛ امـا واقعاً مشـابه بودن
پلتفـرم آن بـا تیبـا خیلـی نتواسـته آن را متمایزتـر کند .همچنین
بـا توجـه بـه نوع پیشـرانه آن خیلی مناسـب اسـتفاده در جادههای
طوالنـی نیسـت و بـا توجـه به اسـتقامت پاییـن آن بهتر اسـت که
مورد اسـتفاده قـرار نگیرد.
از نظـر قیمـت واقعـاً دو برابـر بـودن آن نسـبت بـه تیبـا نمیتوانـد
توجیـه منطقـی داشـته باشـد .البتـه افزایـش قیمـت دالر بیتأثیر
نیسـت؛ امـا واقعـاً شـاید بتـوان بـا همیـن هزینـه و کمـی باالتـر
خـودروی بهتـری خریداری کرد .به هرحال ،باز خود شـما هسـتید
کـه تصمیـم گیرنـده نهایـی خرید سـاینا خواهیـد بود.

صورت های مالی  12ماهه  97و گزارش فروش  2ماهه  98رقم زد

رکوردشکنی بورس ،این بار با لوکوموتیوِ کدال

شـاخص بـازار سـرمایه هفتـه قبـل بیـش از  9هـزار واحـد رشـد کـرد و از کانـال  215بـه کانـال  224رسـید تـا در یـک قدمـی ثبت یک رکـورد تاریخی جدید قرار بگیرد .شـاخص پیشـتر در  14اردیبهشـت ماه امسـال از  224هـزار واحد عبور کـرده بود .بازار سـرمایه
جواد غیاثی
طـی یـک سـال اخیـر ،از ایـن رکوردشـکنی هـا کـم نداشـته اسـت امـا بـه جرئـت مـی تـوان گفـت که صعود هفتـه اخیر بازار سـرمایه ( و ثبـت احتمالی یـک رکورد تاریخـی جدید در هفتـه جاری) بیـش از همه مـوارد قبلی مبتنی بـر اخبار بنیـادی و بهبود واقعی و مسـتند
کارشناس بورس
عملکـرد شـرکت هـا در تولیـد ،فـروش و سودسـازی بـوده اسـت؛ موضوعـی کـه در گـزارش هـای منتشرشـده از سـوی شـرکت هـا در کدال ،قابـل ردیابی اسـت .در ادامه ضمن بررسـی کلیت بازار ،وضعیت شـرکت ها و تک سـهم ها از نظـر گزارش های فـروش ماهانه و
همچنیـن گـزارش هـای  12ماهه را بررسـی می کنیم.

خوب  ،97فروکش کردن نگراین
گزارش های ِ
های موهوم سیایس

مـی تـوان گفـت بعـد از مدتهـا ،بـازار سـرمایه وضعیتـی
متعـادل و نرمـال دارد .طـی یـک سـال اخیر ،التهابـات ارزی،
تنـش هـای سیاسـی و همچنیـن وضعیت نابه سـامان اقتصاد
جهانـی و جنگ تجاری ،شـرایطی نامتعـادل و هیجانی را رقم
زده بـود .ایـن عوامـل هـم در رشـدهای هیجانـی بـازار و هم
ریـزش هـای آن بسـیار موثـر بود .امـا اکنون اثـر روانی برخی
فضاسـازی هـا در خصوص تشـدید تنش آفرینـی آمریکا علیه
ایران تخلیه شـده اسـت .بازار ارز هم متعادل اسـت و آمریکا
هـم برگـه قـوی دیگـری بـرای بـازی علیـه کشـورمان ندارد
(نـه در عرصـه واقعـی و نـه در عرصـه روانی) .در این شـرایط
شـرکت هـا بـا گـزارش هـای خـوب از عملکـرد  12ماهه 97
در کـدال ،زمینـه را بـرای احیـای بـازار از روزهـای پایانـی
اردیبهشـت فراهـم کردنـد .این موضوع با گـزارش های خوب
از عملکـرد تولیـد و فروش تا انتهای اردیبهشـت در هفته اول
خردادماه،تقویت شـد.

غافلگیری ابزار اب گزارش های اردیهبشت

بـه جزئـت مـی تـوان گفت کـه بازار سـرمایه با گـزارش های
تولید و فروش در اردیبهشـت ماه غافلگیر شـده اسـت .برخی
شـرکت هـا نسـبت بـه مـاه قبـل و همچنیـن متوسـط سـال
قبـل ،رشـد دوبرابـری فـروش را گـزارش کردنـد .در ادامـه
وضعیـت برخـی شـرکت هـا در ایـن خصـوص را بررسـی
خواهیـم کـرد امـا در اینجـا بایـد دربـاره اهمیت ایـن گزارش
هـا بیشـتر توضیـح دهیـم .واقعیـت ایـن اسـت که بـه اعتقاد
بازار ،اردیبهشـت یک پیشـنگر مناسـب از عملکرد کل سـال
 98اسـت .چـرا کـه در فروردیـن مـاه بـه دلیـل تعطیلات،
معمـوال عملکـرد شـرکت هـا ناقـص اسـت و میـزان تولیـد و
فـروش در ایـن مـاه نمـی توانـد مبنـا باشـد .امـا اردیبهشـت
مـاه بـه عنـوان اولیـن ماهـی اسـت کـه وضعیـت شـرکت ها
در سـال جدیـد را توصیـف مـی کنـد .گـزارش هـای خـوب
در دومیـن مـاه در حالـی منتشـر شـد که گمانه هـا و تحلیل
هـای متعـددی مبنـی بـر احتمال بهبود چشـم گیـر عملکرد
شـرکت هـا در سـال  98نسـبت بـه  97مطـرح بـود .ایـن

گـزارش هـا در واقـع تاییـدی بـر آن تحلیـل هـا بود تـا حلقه
هـای پـازل بـرای رشـدبورس تکمیـل شـود؛ گـزارش هـای
خـوب  ،97تاییـد اولیـه چشـم انـداز بهبـود عملکـرد در 98
و فروکـش کـردن التهابـات پیرامونـی.

کدام رشکت ها در اردیهبشت ،گل کاشتند؟

جـدول زیـر ،بـه خوبـی وضعیت شـرکت هـا را در مقایسـه با
دوره هـای قبـل نشـان میدهـد .چنانچـه پیداسـت شـرکت
هـای فلـزی درخشـش ویـژه ای در ایـن مـاه داشـتند؛ ملـی
مـس ،فـوالد مبارکـه ،ذوب آهـن ،فنـوال و  ...همگی گزارش
هایـی جـذاب دادنـد .رشـد قابـل توجه روز سـه شـنبه بازار،
عمدتـا در اثـر همیـن گـزارش هـای خـوب فلزی هـا بود که
آخـر وقـت یـک شـنبه راهـی کدال شـده بـود .امـا وضعیت
خـوب گـزارش هـا منحصـر بـه فلـی معدنـی هـا نبـود .تک
سـهم هایـی در گـروه هـای مختلـف ازسیمان(سـهگمت) تا
گـروه کشـت و صنعتـی هـا (زکشـت و  )...هـم گـزارش های
جذابـی دادند.
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