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هیئـت مدیـره قـرار گرفتـه و مسـائل پیـش روی را 
بـا نـگاه  طرح نـو و همچنیـن  مشـارکت جمعـی 

ببریـم. به پیـش 
امـور بیمـه تکمیلـی، ورزشـی، رفاهـی، فرهنگـی، 
اعتبـار،  تعاونـی  نمایشـگاه،  امـور خیریـه، نشـریه، 
رسـیدگی  اختـاف،  حـل  کمیسـیون های  سـایت، 
بـه شـکایات، آمـوزش و مشـاوران )مالیاتی، حقوقـی 
اولیـن مـواردی  از  اتحادیـه می تواننـد  بیمـه ای(  و 

باشـند کـه اعضـاء دربـاره آن نظـر می دهنـد.
اجنـاس  مساله سـاز  و  ریشـه دار  مهـم،  موضـوع 
بی کیفیـت، بی اصالـت، تقلبـی و قاچاق کـه هرکدام 
از ابعـاد متفـاوت قابـل تأمـل و پیگیـری اسـت. این 
موضـوع هـم جنبـه فرهنگـی و اجتماعـی دارد، هم 
اقتصـادی و سیاسـی. یـا ناکارآمـدی دسـتگاه های 
نظارتـی و اجرایـی در آن دخیـل اسـت و یـا جنبـه 
بین المللـی دارد کـه از عهـده مـا خـارج اسـت امـا 
نمی توانیـم بـه همان قـدر که از دسـت مـا برمی آید، 
بی تفـاوت باشـیم. طبقـه کاسـب و تاجـر، صنعتگـر 
و تولیدکننـده در ادوار تاریـخ بـه صداقـت و امانـت 
معروف بوده و موضوع سـامت کسـب و کار و لقمه 
حـال از عقایـد مهـم و معتبر مـا بوده اسـت. نباید 
خـوی  و  خلـق  مـادی،  زندگـی  به خاطـر سـامت 

کالم نخست

هــوالــحق ...
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  شـکر می کنیـم خداونـد قـادر متعـال
را کـه بـار دیگـر وظیفـه خدمتگذاری 
بـه همـکاران را نصیـب فرمود. هـم از او اسـتمداد 
حـق  حضـرت  به سـوی  نیـاز  دسـت  و  می کنیـم 
بلنـد می کنیـم کـه مـا را در انجـام این مسـئولیت 

راهنمـا و کمـک کار باشـد.
از عمـوم اعضـای صنـف نیـز سپاسـگزاریم کـه ما 
را معتمـد خود دانسـته و مـورد انتخاب قـرار داده 
انـد. همـه آنچـه دغدغـه ماسـت انجـام الزامـات 
قانـون نظام صنفـی، دفاع از حقـوق اعضای صنف، 
کار  و  فضـای کسـب  توسـعه  بـرای  زمینه سـازی 
اعضاء و از میان برداشـتن موانعی اسـت که گاه به 
عملکـرد غیرمسـئوالنه بعضی از اعضـاء برمی گردد. 
اقتصـادی،  شـرایط  در  ریشـه  مسـائل  اصـل  امـا 
بـا  امیـد اسـت  مدیریتـی کان کشـور دارد کـه 
همـت مسـئوالن ارشـد ، میانـی و مشـارکت مردم 

بـه پیشـرفت پایـدار منتج شـود.
برنامـه اصلـی هیئـت مدیـره پیگیـری فعالیت های 
، توسـعه و تعمیـق آنهاسـت در برخـی  گذشـته 
رو  ایـن  از  پذیـرد  بازنگـری صـورت  بایـد  مـوارد 
همـکاران  همـه  کـه  می گشـاییم  یـاری  دسـت 
خصوصـاً همـکاران جـوان و تحصیلکـرده در کنـار 

انسـانی و روح ابـدی را بـه پلیـدی و ناپاکی کشـید. 
بسـیار آسـان می تـوان خرابـی بـه وجـود آورد تـا 

سـاختن، آبادانـی هنـر و اندیشـه می خواهـد.
اگـر بتوانـی از راه درسـت و بـا تدبیـر و عمـل صالح 
هرگـز  یابـی،  اعتبـار دسـت   و  ثـروت  قـدرت،  بـه 

نخواهنـد شـد. نابـود  داشـته هایت 
بـه عنـوان آخریـن مطلـب یـادآور می شـوم صنـف 
فروشـندگان لـوازم یدکـی خـودرو و ماشـین آالت 
اهمیـت و جایـگاه مهمـی در اقتصـاد کشـور دارد. 
اگـر مـا بتوانیـم کنار هـم باشـیم، این صنـف پویایی 
و مانـدگاری خواهـد داشـت. نبایـد منتظـر کسـی 
باشـیم و بایـد خودمان دسـت بـه کار شـویم و مانع 

ورود کاالی تقلبـی و قاچـاق بـه بـازار باشـیم.
بـا همراهـی مجموعـه  ایـن دوره قصـد داریـم  در 
»شناسـا« و حمایـت شـما عزیـزان به صـورت قاطع 
بـا کاالی تقلبـی برخـورد کنیـم. بی شـک حضـور 
شـما در صحنـه باعـث خواهـد شـد تـا بتوانیـم گام 

.درسـتی در ایـن خصـوص برداریـم

 انشااهلل  
غامرضا بخشی زاده، رییس اتحادیه
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  ــی ــگاه بین المللـ ــالب نمایشـ پیـــش از انقـ

تهـــران بـــا محوریـــت همـــه صنایـــع 
بـــرای  محدودیتـــی  و  می شـــد  برگـــزار 
ــس از  ــت. پـ ــود نداشـ ــدگان آن وجـ برگزارکننـ
ـــت  ـــور صنع ـــبب ظه ـــه س ـــالب و ب ـــروزی انق پی
خـــودرو و تأثیـــر شـــگرف آن در صنعـــت و 
اقتصـــاد کالن کشـــورها، سیاســـت گذاران در 
ممالـــک مختلـــف از جملـــه ایـــران تصمیـــم 
ــن  ــه ایـ ــتری بـ ــه بیشـ ــا توجـ ــد تـ گرفتنـ
ـــور  ـــن رو و همین ط ـــند. از ای ـــته باش ـــه داش عرص
ـــگاهی  ـــزاری نمایش ـــترش برگ ـــت در گس محدودی
فراگروهـــی، باعـــث شـــد تـــا نمایشـــگاه 
بین المللـــی تهـــران، بـــه نمایشـــگاه هایی بـــا 
محـــدوده کوچکتـــر و همینطـــور تخصصی تـــر 
تقســـیم شـــود. یکـــی از ایـــن نمایشـــگاه ها، 
ـــام  ـــران " ن ـــودرو ته ـــی خ ـــگاه بین الملل "نمایش

گرفـــت.
ــل  ــه دلیـ ــالب بـ ــی انقـ ــال های ابتدایـ در سـ
وجـــود تحریم هـــا و همچنیـــن ممنوعیـــت 
واردات خـــودرو بـــه کشـــور بـــه خاطـــر 

شـــرایط آن دوره، موضوعیـــت در خصـــوص 
ــی  ــای خارجـ ــدگان خودروهـ ــودرو و نماینـ خـ
بی معنـــا شـــد و موضوعیـــت قطعـــات خـــودرو 
غالـــب شـــد و نمایشـــگاه تهـــران بـــه ســـوی 
ـــدات  ـــات و تولی ـــه قطع ـــص ب ـــه ای مخت مجموع
ـــد و  ـــی ش ـــدات خارج ـــور تولی ـــی و همینط داخل
ـــزار  ـــن دوره آن برگ ـــم یازدهمی ـــر ه ـــال حاض در ح

می شـــود.
ــت  ــوی دولـ ــگاه از سـ ــن نمایشـ ــدا ایـ در ابتـ
ـــن  ـــه انجم ـــی ب ـــد از مدت ـــد و بع ـــزار می ش برگ
ـــات،  ـــروز اختالف ـــه ب ـــد ک ـــپرده ش ـــازان س قطعه س
عنـــوان برگزارکننـــده را بـــه شـــرکتی نمایشـــگاهی 
ـــذار  ـــدرو« واگ ـــام »ای ـــه ن ـــی ب ـــهام دولت ـــا س ب
کـــرد کـــه در واقـــع ایـــن برگزارکننـــده، بـــاز 
هـــم زیرمجموعـــه بخـــش دولتـــی محســـوب 

می شـــود.
ــن  ــگاه ایـ ــت و جایـ ــالها کیفیـ ــن سـ در ایـ
ـــده  ـــات ش ـــدم ثب ـــزل و ع ـــار تزل ـــگاه دچ نمایش
ـــان  ـــان و متخصص ـــیاری از کارشناس ـــت و بس اس
ـــادی  ـــاالن اقتص ـــن فع ـــودرو و همچنی ـــت خ صنع
ـــگاه  ـــرد نمایش ـــزاری و کارک ـــت برگ ـــور وضعی کش

ارزیابـــی  مثبـــت  را  تهـــران  بین المللـــی 
ــه  ــتند کـ ــاور هسـ ــن بـ ــر ایـ ــد و بـ نمی کننـ
ادامـــه و تـــداوم ایـــن رونـــد حداقـــل امیدهـــا 
بـــه ایـــن نمایشـــگاه را هـــم از بیـــن خواهـــد 

ـــرد. ب
در خصـــوص ایـــن نمایشـــگاه و کارکردهـــای آن 
گفت و گویـــی بـــا حســـن بشـــارت نیا، مجـــری 
ـــران  ـــودرو ته ـــات خ ـــگاه قطع ـــن نمایش چهارمی
کـــه از ســـوی اتحادیـــه صنـــف فروشـــندگان لـــوازم 
ـــزار  ـــران برگ ـــین آالت ته ـــودرو و ماش ـــی خ یدک

داشـــته ایم.  می شـــود، 
ـــن  ـــگاه بی ـــرد نمایش ـــوع و رویک ـــوص ن او در خص
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــی دارد و معتق ـــران انتقادهای الملته
ـــث  ـــگاه باع ـــن نمایش ـــتی ای ـــد سیاس ـــه رون ادام
ـــارج  ـــل و خ ـــگاه آن در داخ ـــتر جای ـــزل بیش تن
از کشـــور خواهـــد شـــد. ایـــن گفت و گـــو را در 

ــد: ــه می خوانیـ ادامـ

نمایشـگاه  مجریـان  از  یکـی  عنـوان  بـه 
قطعـات خـودرو در پایتخـت، اساسـًا بـا برگزاری 

باید و نباید های نمایشگاه بین المللی تهران در گفت گو با حسن بشارت نیا 

نمایشگاه تهران
 اساسا بین المللی نیست

نمایشگاهی

نمایشـگاه های متعـدد در کشـور موافـق هسـتید 
موضوعیـت  بـا  نمایشـگاه هایی  برگـزاری  یـا  و 

می دانیـد؟ مـوازی کاری  را  مشـترک 
در پاسـخ بـه سـؤال شـما بایـد ابتـدا رویکـرد و 
اهـداف نمایشـگاه ها را بررسـی کنیـم و سـپس در 
خصـوص موافقت یـا عـدم موافقتم اظهارنظـر کنم.

ببینیـد کارکـرد نمایشـگاه ها از سـه منظـر قابـل 
بررسـی اسـت. نخسـت اینکه یـک نمایشـگاه اگر با 
رویکـرد حمایـت از تولیـد و تولیـد کننـدگان موفق 
و همینطـور کارگاه هـای کوچـک و متوسـط داخلی 
باشـد، تعـدد در برگـزاری آن نـه تنهـا بـد نیسـت، 
بلکـه افزایـش آن بـه نفـع صنعـت و اقتصـاد کان 

کشـور هـم خواهـد بود.
عمدتـاً نمایشـگاه هایی بـا این رویکرد، مـی توانند 
از  و  برگـزار  شـوند  اسـتانی  مراکـز  و  در سـایت ها 
آنجـا که باعـث افزایـش آگاهـی مصرف کننـدگان، 
شـفافیت و کوتاه شـدن شـبکه توزیع و نقطه ارتباط 
صاحبـان  بـا  کوچـک  و  متوسـط  تولیدکننـدگان 
خـودرو و توزیـع کننـدگان معتبر  می شـود، بسـیار 
مثبـت اسـت. بازرگانـان و توزیع کننـدگان با توان و 
ظرفیـت داخلـی از نزدیـک آشـنا می شـوند. از این 
رو اگـر نـگاه این باشـد، تعدد در برگزاری نمایشـگاه 

بـه سـود اکثریت اسـت.
رویکـرد دوم، رویکردی اسـت که سیاسـت گذاران 
نمایشـگاه ها، بـا برگـزاری نمایشـگاه به دنبـال ارائه 
نـوآوری هـا در فرآینـد تولید، آخرین ماشـین آالت 
و فنـاوری تولیـد، بومـی سـازی تولیـدات و همیـن 
طـور موجـب ارتبـاط قطعه سـازان بـزرگ داخلی با 
خـودرو سـازان کان داخلـی و خارجـی اسـت. در 
این صـورت برگزاری نمایشـگاه بسـیار حائز اهمیت 
اسـت مسـلما بهتر است چنین نمایشـگاه مهمی در 
تهـران که هـم ظرفیـت آن را دارد و هـم منطقه ای 

شـناخته شـده در دنیاسـت، برگزار شـود.
تولیدکننـدگان  صرفـاً  بایـد  نمایشـگاه  ایـن  در 
و  خارجـی  و  داخلـی  قطعـات  اصلـی  طراحـان  و 

وبنـگاه  تجـارت  ارشـد  کارشناسـان  و  متخصصـان 
هـای بـزرگ توزیعـی را به عنـوان غرفـه گذاردعوت 
کننـد و حضـور فروشـندگان خـرد و نماینـدگان و 
واسـطه ها را بـه شـدت محـدود کننـد تا نمایشـگاه 
همچـون  ارزنـده  دسـتاوردی  بتوانـد  مجمـوع  در 
بـروزآوری صنایـع و حمایـت از برندهـای معتبـر، 
الگوبـرداری بـرای تولیدکننـدگان داخلـی شـود که 
باعـث  ایـن رونـد می توانـد  ادامـه  بـه طـور قطـع 
نهایتـا                    و  خـودرو  قطعـات  تولیـد  سـازی  بومـی 
فضایـی  در  کشـور  سـازی  خـودرو  ارتقاءصنعـت 
رقابتـی گـردد. متاسـفانه ایـن رویکـرد سالهاسـت 
فراموش شـده و عما چنین نمایشـگاهی در کشـور 

برگـزار نمـی شـود.
نمایشـگاه های  برگـزاری  در  هـم  سـوم  رویکـرد 
قطعـات، رویکـرد توسـعه تجـارت منطقه ای اسـت 
کـه هـدف دسـتیابی بـه بـازار کشـورهای منطقـه  
و صـادرات قطعـات تولیـد داخـل و البتـه بـا تکیـه 
بـر دانـش تجـار ایرانـی بازیابـی جایـگاه ایـران در 
صـادرات مجـدد اسـت. ایـن رویکـرد بسـیار مثبت 
داخلـی  تولید کننـدگان  بـرای  می توانـد  و  اسـت 
و تجـار بـزرگ نقطـه عطـف بـه حسـاب آیـد. بایـد 
شـعارهای  برغـم  نیـز  رویکـرد  ایـن  کنـم  عـرض 
برگزارکنندگان نمایشـگاه عما مغفول مانده اسـت.
کدامیـک  در  تهـران  بین المللـی  نمایشـگاه 
قـرار  رویکردهـا  عبارتـی  بـه  و  قالب هـا  ایـن  از 

د؟ می گیـر
متاسـفانه باید بگویـم؛ هیچکدام! سیاسـت گذاران 
تـا  تهـران تـاش می کننـد  بین المللـی  نمایشـگاه 
بـا رویکـرد دوم نمایشـگاه را برگـزار کننـد امـا در 
انـدک شـرکت های خارجـی  عمـل می بینیـم کـه 
کوچـک یـا نامعتبـر یا واسـطه صرفـاً بـرای تجارت 
کوتـاه مـدت  قطعـات بـه ایـن نمایشـگاه می آینـد، 
خودرو سـازان داخلـی و تامین کننـدگان آنها اغلب 
بـه صورت دسـتوری و سـایر تولید کننـدگان قطعه 
بـرای فـروش در بـازار داخلی حضـور مـی یابند لذا 

بخـش  فعـاالن  غالبـاً  هـم  اصلـی  بازدیدکننـدگان 
توزیـع هسـتند. ایـن رویـه همان روشـی اسـت که 
در شهرسـتان ها نیـز بـه صـورت بسـیار محدودتـر 
دنبـال می شـود و بـه اعتقـاد مـن روش مناسـب و 

نیست.  سـودمندی 
اگر قرار اسـت شـورای سیاسـت گذاری نمایشـگاه 
تهـران بـه دنبـال برگـزاری بـا ایـن هـدف باشـند، 
می توانـد چهـار نقطـه در کشـور را انتخـاب کنـد 
و نمایشـگاه را بـه صـورت دوسـاالنه در آن برگـزار 
کننـد. در آن صـورت بـه نظـر می رسـد کـه نتایـج 

برگـزاری مفیدتـر باشـد.
در حـال حاضـر فکـر می کنید ذوق و شـوقی 
که بـرای شـرکت کنندگان در اوایل وجود داشـت، 
بـرای حضـور غرفه گـذاران داخلـی و خارجـی در 

نمایشـگاه بین المللـی تهران وجـود دارد؟
بـه واقـع هـم اکنـون ذوق و شـوق جـدی وجـود 
فاصلـه  حـال  در  واقعـی  تولیدکننـدگان  و  نـدارد 
داران  غرفـه  و  نمایشـگاه هسـتند  ایـن  از  گرفتـن 
اغلـب از شـبکه توزیـع بـه نمایشـگاه می آینـد. این 
در حالـی اسـت که ما انتظار داشـتیم که نمایشـگاه 
بیـن المللـی تهـران مسـیر بومی سـازی قطعـات را 
همـوار کنـد و حلقـه ای بـرای اتصـال کارخانه هـای 
دانـش محـور ما بـا کارخانه هـای تولیدی خـودرو و 
قطعـات در خـارج از کشـور باشـد، امـا می بینیم که 

عمـًا ایـن اتفـاق نیفتاد.
در سـال های قبـل شـاهد بودیـم کـه تعـداد 
زیـادی از غرفه هـا بـه شـرکت های خارجـی داده 
شـده بـود و مسـئوالن نمایشـگاه تهـران، خبـر 
هیئت هـای  و  گروه هـا  حضـور  بیشـتر  رشـد  از 
خارجـی را داده بودنـد. بـا ایـن حـال شـما ایـن 

نفـی می کنیـد؟ را  مسـاله 
خوشـبختانه در زمانـه ای زندگـی می کنیـم کـه 
همـه چیـز ثبـت می شـود. در نهمیـن و دهمیـن 
از  برخـی  تهـران  المللـی قطعـات  بیـن  نمایشـگاه 
غرفه هـا بـه تعـدادی از شـرکت های داخلـی کـه به 

نمایشگاهی
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صـورت دسـتوری آمده بودنـد، داده شـد و با کمال 
چینـی  عمومـاً  هـم  وارداتـی  خودروهـای  تأسـف 
واسـطه های  و  پارتنرهـا  بدتـر  همـه  از  و  بودنـد 
تجـاری قطعـات بـود که بیـش از 90 درصدشـان از 

چیـن حضـور پیـدا کـرده بودنـد.
اگـر هـم اسـمی از سـایر کشـورها بـه میـان آمد، 
نماینـده اصلـی و وکیـل شـرکت حضـور نداشـت 
خریـد  نمایندگـی  کـه  ایرانـی  شـخص  آن  بلکـه 
قطعاتـش در داخـل کشـور را داشـت بـا اسـم آن 
شـرکت غرفـه ای داشـت. این شـیوه بیشـتر شـبیه 
بـه نمایشـگاه دسـت دوم و سـوم تجـاری اسـت، تا 
نمایشـگاهی که بسـتر بومی سـازی و ارتقاء جایگاه 

تولیـدات داخلـی را افزایـش دهـد. 
بایـد فرامـوش نکنیـم کـه نمایشـگاه فقـط جنبه 
یـک  برگـزاری  قصدمـان  اگـر  و  نـدارد  تجـاری 
نمایشـگاه اسـتاندارد و ارزشمند اسـت باید جنبه ها 

و رویکردهای دیگر نمایشـگاهی 
را هـم در نظـر داشـته باشـیم.

گفـت  می تـوان  صراحـت  بـه 
نمایشـگاه  سالهاسـت  کـه 
حرفـی  تهـران  بین المللـی 
حالـی  در  نـدارد.  گفتـن  بـرای 
کـه کشـورهایی مثـل ترکیـه و 
امـارات کـه تولیدکننـده خودرو 
شـده اند  موفـق  نیسـتند،  هـم 
و  درسـت  برنامه ریـزی  بـا 
نمایندگـی  دقیـق  هدفمنـدی 
را  فرانکفـورت  اتومکانیک هـای 
ایـن مطلـب  آورنـد.  بـه دسـت 
فقـط یـک معنـی دارد و آن هم 
همان مطلبی اسـت کـه پیش تر 
به آن اشـاره کردم، نـگاه مجری 
نمایشـگاه تهـران فقـط برگزاری 
و  درآمـد  کسـب  و  نمایشـگاه 
افـزودن بـه رزومـه کاری اسـت.
دولت هـا  می کنیـد  فکـر 
رشـد  بـه  رو  رونـد  در  چقـدر 
نمایشـگاه  مثـل  نمایشـگاهی 
سـهیم  تهـران  بین المللـی 
هسـتند؟ آیـا دولـت می توانـد 
و  هدف گـذاری  در  تغییـری 
نمایشـگاه  راهبـردی  اهـداف 

باشـد؟ داشـته 
دولت هـا  قطـع  طـور  بـه 
نقـش اساسـی و کلیـدی دارنـد. 
امـا بایـد بدانیـم تـا زمانـی کـه 
همچـون  بزرگـی  نمایشـگاه 
تهـران،  بین المللـی  نمایشـگاه 
برگـزار  دولتی هـا  چتـر  زیـر  در 
را شـاهد نخواهیـم  اتفـاق خـوب و مثبتـی  شـود 
بـود. بـه نظـر مـن نمایشـگاه تهـران بایـد زیـر نظر 
و  تولیدکننـدگان  تخصصـی  و  صنفـی  تشـکات 
توزیع کننـدگان برگـزار شـود چراکـه ایـن دو گروه 
بـه منافـع اعضـای فـراوان و نقـش بسـزایی کـه در 
توسـعه اقتصـاد و صنعـت خـودرو در کشـور دارند. 
توجـه خواهنـد کـرد و بدنبـال ایجـاد ارزش افزوده 

هسـتند. خدمـات  و  تولیـد  در 
بـه واقـع مـا اگـر درسـت عمـل کنیـم می توانیم 
مرکـز تجـاری و قطب خاورمیانه شـویم و بسـیاری 
از نماینده هـای خارجـی اصیـل را ترغیـب به حضور 
می بینیـد  اکنـون  هـم  امـا  کنیـم.  کشـورمان  در 
کـه شـرکت های بـزرگ و معتبـر خارجـی نـه تنهـا 
نماینـده اصلـی در کشـورمان ندارنـد، بلکـه در هـر 
گردهمایـی هـا و نمایشـگاهای تخصصـی هـم فقط 

نماینـدگان دوم و سومشـان حضـور پیـدا می کنـد.
بعـد از پیـروزی انقـاب، صنعت خودروسـازی در 
برهـه ای بـه سـمت رشـد رفـت و در جایـی متوقف 
شـد و شـروع بـه درجا زدن کـرد. امیـد آن می رفت 
کـه در دولت یازدهـم این قضیه وضعیـت بهتری به 
خـود بگیـرد و دولـت قطعه سـازان و توزیع کنندگان 
را نزدیک تـر کنـد امـا متاسـفانه این اتفـاق نیفتاد و 

رشـدی هم حاصل نشـد.
موفـق  و  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  همـه  در 
دولت هـا  کـه  هسـتیم  شـاهد  صنعـت  حـوزه  در 
مسـئولیت گردهمایی ها و سـمینارها و نمایشـگاه ها 
را بـه مجموعه هـای NGO و بـه تعبیـری مـردم 
نهـاد می دهنـد و سـپس آن مجموعه هـا مجـری را 
انتخـاب می کننـد امـا در کشـور مـا اصـوالً چنیـن 
مسـاله ای رواج نـدارد و همیـن مسـاله باعث شـده 

تـا در بسـیارزی از مـوارد سـردر گـم باشـیم.
عرایضـم را بـا یـک مصـداق تکمیل می کنم. شـما 
یک ناشـر و یک مسـئول چاپخانه را در نظر داشـته 
باشـید. کار ناشـر تولیـد محتواسـت و کار چاپخانـه 
دار انتشـار مطالـب ناشـر. حـال اگـر جـای ایـن دو 
را عـوض کنیـم چـه اتفاقـی مـی افتـد؟! چاپخانـه 
دار دیگـر بـه دنبـال محتـوا و نیـاز روز جامعـه بـه 
لحـاظ فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و ... نیسـت. 
او فقـط بـازار، سـود و منفعـت را نـگاه می کنـد از 
ایـن رو فقـط بـه دنبـال انتشـار کتاب هـای بـازاری 
و اصطاحـا  زرد اسـت و نیـاز واقعـی جامعـه را هم 
نادیـده می گیـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه ناشـر 
بـه خوبـی می دانـد کـه جامعـه به چـه محتـوای با 

ارزشـی نیـاز دارد.
برگـزاری نمایشـگاه بین المللی قطعـات تهران هم 
دقیقـاً هماننـد همیـن مصـداق ناشـر و چاپخانـه دار 

است.
هـر  مسـئوالن  کـه  معیارهایـی  از  یکـی 
بین المللـی  نمایشـگاه  خصـوص  بـه  نمایشـگاه 
تهـران بـر آن تاکید دارنـد، افزایش و رشـد تعداد 
نمایشـگاه  برگـزاری  مسـاحت  و  غرفه گـذاران 
اسـت. آیـا در حال حاضـر ایـن مسـاله نمی تواند 

باشـد؟ نمایشـگاه  ایـن  موفقیـت  تأیید کننـده 
روی کاغـذ و بـا جمـع و تفریـق اعـداد چـرا امـا 
در واقعیـت خیـر. بـه طور طبیعـی مـا جمعیتی در 
حـال افزایـش داریم و بالطبع خودروهـا و نیازها هم 
افزایـش پیـدا می کنـد. ایـن بـازار مصرف بـه دنبال 
قطعـات هسـتند و روش کنونـی فقـط باعـث شـده 

کـه بـه تعـداد واسـطه ها و دالالن اضافـه کنیـم. 
کارخانـه        یـک  گذشـته  سـال  چهـار  در  اگـر 
قطعـه سـازی سـه نماینده داشـت، حاال تعدادشـان 
بـه بیـش از 10 واسـطه و نـه الزاما نماینده رسـیده 
اسـت. این یعنـی هیـچ تولیدکننده ای اضافه نشـده 

نمایشگاهی

و تنهـا تعـدادی دالل و واسـطه قطعات را به دسـت 
مصـرف کننـده می رسـانند و همیـن مسـاله باعـث 
می شـود کـه تعـداد غرفه هـا افزایـش پیـدا کنـد و 
مسـاحت برگزاری بیشـتر از سـالهای قبل شـود اما 
در عمـل همـان یـک تولیدکننـده وجـود دارد پس 

موفقیتـی در کار نبـوده و نیسـت.
در  را  تهـران  نمایشـگاه  کـه  کنیـد  دقـت  شـما 
در  می کردنـد.  افتتـاح  کسـانی  چـه  اول  سـالهای 
دوران سـازندگی یـا شـخص رییـس جمهـور و یـا 
معـاون اولـش روبـان افتتاحیـه را قیچـی می کردند 
امـا بعـد از گذشـت چنـد سـال حـاال شـاهدیم که 
وزیـر صنعـت ، معدن و تجـارت هم بـرای افتتاحیه 
ایـن نمایشـگاه حاضر نمی شـود و شـخص وزیر هم 

بـه خوبـی کم توانـی نمایشـگاه را دیـده اسـت. 
بـه هرحـال موفقیت یـک نمایشـگاه بـه متراژش 
نیسـت بـه سـمینارهای موفـق و بازدیدکننده هـای 
تاثیرگـذار و قراردادهـای منعقـد شـده و رونمایـی 
از قطعـات و دسـتاوردهای جدیـد آن اسـت کـه ما 
هیچکـدام از آنهـا را در نمایشـگاه بین المللی تهران 

نمی بینیـم.
در صحبت هایتـان بـه حضـور پررنگ کشـور 
چیـن در نمایشـگاه قطعـات تهران اشـاره کردید. 
آیـا در حـال حاضـر می توان گفـت که نمایشـگاه 
تهـران یک نمایشـگاه معتبـر بین المللـی در میان 
شـرکت های  همینطـور  و  خارجـی  کشـورهای 

اسـت؟ غیرداخلی 
نیسـت.  المللـی  بیـن  تهـران،  نمایشـگاه  اساسـاً 
بـا  را  المللـی  بیـن  عنـوان  می توانـد  نمایشـگاهی 
خـود یـدک بکشـد کـه تولیدکننـده و بنـگاه اصلی 
تولیـدی را بـه طور مسـتقیم در نمایشـگاه دارد. اما 
بـا یـک بازدیـد سـاده می توانیـد در یابید کـه فقط 
در برخـی از غرفه هـا، قطعـات خارجـی وجـود دارد 
و اگـر بخواهیـم بـا این دلیل عنـوان بیـن المللی را 
بـه یـک نمایشـگاه بدهیم بایـد همه نمایشـگاه های 

داخلـی در کل کشـور را بیـن المللـی بنامیـم.
نکتـه تأسـف بـار دیگـر در ایـن نمایشـگاه هم آن 
اسـت کـه اگـر غرفـه دار ایرانـی، قطعـات خارجـی 
داشـته باشـد، غرفـه را بـه غرفـه گـذار ایرانـی بـه 
صـورت ارزی اجـاره می دهنـد و در پایان نمایشـگاه 
هـم بیانـی را درسـت می کننـد و همیـن غرفه دار 
ایرانـی را غرفـه گـذار خارجـی ثبـت می کننـد تـا 
آمـار شـرکت کننـدگان خارجی و بین المللی شـان 
را افزایـش دهنـد. ایـن درحالـی اسـت که شـخص 
غرفـه گـذار فقـط قطعـات یـک شـرکت خارجی را 
بـه عنـوان توزیـع کننـده داشـته و به طور رسـمی 
هـم نماینده شـرکت تولیدکننده قطعـات هم نبوده 

ست. ا
شـما مجـری چهارمیـن  نمایشـگاه قطعـات 
خـودرو کـه اتحادیـه صنـف فروشـندگان لـوازم 
یدکـی خـودرو تهـران برگـزار می کند، بـوده اید 

. در حـال حاضـر در تـدارک برگزاری سـال پنجم 
نمایشـگاهید و قرار اسـت در بهار سـال 96 برگزار 
شـود. بدون هیچگونـه تعارفی نمایشـگاه اتحادیه 
بین المللـی  نمایشـگاه  یـا  می دانیـد  موفق تـر  را 
امیدوارتـر  کدامیـک  خـاص  به طـور  را؟  تهـران 

؟ هستید
بـه طـور قطـع نمایشـگاه اتحادیـه آینـده بهتـر و 
روشـن تری دارد. نمایشـگاه اتحادیـه اقـام کاالیـی 
و خدمـات وسـیع تری را در برمـی گیـرد. در ایـن 
نمایشـگاه عـاوه بـر قطعـات موتـوری خودروهـای 
سـنگین و سـبک، بدنـه، رفاهـی و ایمنـی، قطعـات 
تعمیرگاهـی و خدمـات پـس از فـروش را هـم در 
خـود دارد و قـرار اسـت در دوره بعد هـم خط تولید 

را هـم اضافـه کنیم. 
مـا در نمایشـگاه اتحادیـه فقـط بـر خودروهـای 
و  سـنگین  خودروهـای  و  نداریـم  تاکیـد  سـواری 
را  زمینـی  موتورهـای  و  راهسـازی  آالت  ماشـین 
هـم مـد نظـر داریـم. نمایشـگاهی کـه بـه صنعـت 
حمـل و نقـل توجـه ویـژه ای دارد قطعـاً نمایشـگاه 

بـود. تاثیرگـذاری در حـوزه صنعـت خواهـد 
قطعـات  نمایشـگاه  خصـوص  در  دوم  نکتـه 
تهران )اتحادیـه( آن اسـت که شـورایعالی نمایشـگاه 
سیاسـتی را تبییـن کـرده تـا بتوانـد حلقـه اتصـال 
میـان شـبکه توزیـع و تولیـد و خدمـات را برقـرار 

نمایشگاهی
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رای اعتماد هر سه 

وزیر پیشنهادی رییس 

جمهور از مجلس

 ،روز سه شـــنبه 11 آبان مـــاه ســـال جـــاری
ـــگ و  ـــه وزرای فرهن ـــاد ب ـــه رای اعتم جلس
ارشـــاد اســـامی، آمـــوزش و پـــرورش و ورزش 
ـــتند  ـــر توانس ـــه وزی ـــر س ـــد و ه ـــزار ش ـــان برگ جوان

ـــد. ـــاد بگیرن ـــت رای اعتم ـــدگان مل از نماین
ــان  ــه پایـ ــت ماه بـ ــر از هشـ ــه کمتـ ــی کـ در حالـ

دولـــت یازدهـــم باقـــی مانـــده نماینـــدگان مجلـــس در 
ـــح و عصـــر صاحیـــت  ـــان دو نشســـت علنـــی صب پای
ـــرای  ـــری« ب ـــی امی ـــیدرضا صالح ـــای »س و برنامه ه
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، »مســـعود 
و  و جوانـــان  وزارت ورزش  بـــرای  ســـلطانی فر« 
»فخرالدیـــن احمـــدی دانـــش آشـــتیانی« بـــرای 

کنـد. ایـن اتصـال در نهایـت باعـث خواهد شـد که 
زنجیـره تأمیـن و مصـرف تکامـل پیـدا کنـد.

مسـاله بعـدی هـم آن اسـت کـه مـا بنـا نداریـم 
کنیـم،  تجـارت  اتحادیـه،  نمایشـگاه  طریـق  از  تـا 
بلکـه قصدمـان بسترسـازی بـرای موفقیـت بیشـتر 

اسـت. داخلـی  تولیدکننـدگان 
شـاید بخشـی از پاسـخ شـما قدری شـعاری 
باشـد. چراکـه در حال حاضـر فرد یـا مجموعه ای 
شـما           وقتـی  نمی کنـد.  کار  خـدا  رضـای  بـرای 
اتحادیـه  نمایشـگاه  برگـزاری  کـه  گوییـد  مـی 
برایتـان سـود و منفعـت مالی نـدارد، قـدری باور 

آن سـخت اسـت. قبـول داریـد؟
ببینیـد، شـاید بـاور آن سـخت باشـد امـا مـا بـه 
دنبـال اهـداف بزرگتـری هسـتیم کـه در ابتـدا بـه 
یدکـی  لـوازم  فروشـندگان  صنـف  اتحادیـه  نفـع 
خـودرو و ماشـین آالت تهـران اسـت و در وحلـه 
بعـدی صنعـت و اقتصـاد کشـور را شـامل می شـود. 
بـه هرحـال وظیفه ذاتـی اتحادیه هـا و انجمن های 
توزیعـی و تولیـدی، توسـعه کسـب و کار اعضـاء و 
برگـزاری  بـا  مـا  و  اسـت  زیرمجموعه هایشـان 
نمایشـگاه قطعـات تهـران بـه دنبـال همیـن رونـق 
و توسـعه کسـب و کار اعضـاء و شـرکت کننـدگان 
هسـتیم. بـی تردید هیـچ منفعتی باالتـر از موفقیت 

غرفـه گـذاران نمایشـگاه اتحادیـه نیسـت.
وقتـی اعضـاء موفق باشـند انگیزه در بـازار پررنگ 
می شـود و همیـن امر باعث خواهد شـد تـا عملکرد 
اتحادیـه بـه سـطح مطلوبی برسـد. شـما با بررسـی 
نمایشـگاه اتحادیـه در خواهیـد یافـت کـه مـا فقط 
بـه دنبـال برگزاری یک نمایشـگاه بی تأثیر نیسـتیم. 
شـورایعالی برگـزاری نمایشـگاه اتحادیه متشـکل 

وزارت آمـــوزش و پـــرورش را مـــورد بررســـی قـــرار 
ـــا 175 رای  ـــری ب ـــی امی ـــت صالح ـــد و در نهای دادن
ـــد،  ـــامی ش ـــاد اس ـــگ و ارش ـــکاندار وزارت فرهن س
ســـلطانی فر بـــا 195 رای مســـئولیت وزارت ورزش 
ـــا  ـــتیانی ب ـــش آش ـــت و دان ـــده گرف ـــان را برعه و جوان

157 رای بـــه وزارت آمـــوزش و پـــرورش رســـید.

و  توزیع کننـدگان  تولیدکننـدگان،  متخصصـان،  از 
هیئـت مدیـره اتحادیـه با برگـزاری جلسـات متعدد 
و  طراحـی  را  راهبـردی  سیاسـت های  و  اهـداف 
تدویـن می کننـد تا نمایشـگاه مطلوبی برگزار شـود. 
از  یکـی  از  دعـوت  بـا  هـم  برگـزاری  از  پـس 
شـورایعالی  معـدن،  و  صنعـت  وزارت  مسـئوالن 
مـورد  را  نمایشـگاه  گـذاران،  غرفـه  و    برگـزاری 
نقـد و بررسـی قـرار می دهیـم تـا بـرای دوره بعدی 
مشـکات را رفـع کنیـم و سـطح کیفـی را ارتقـاء 
دهیـم. کدامیـک از ایـن مـوارد را شـما می توانیـد 
در مراحـل مختلـف برگـزاری نمایشـگاه بین المللی 
تهـران ببینیـد؟! بـه طور قطـع همین مسـائل باعث 
خواهـد شـد کـه نمایشـگاه اتحادیـه از نمایشـگاه 
بین المللـی تهـران پیـش بگیـرد و سـطح امیدواری 
را افزایـش دهـد. در مجمـوع بـه صراحـت می گویم 
کـه چشـم انداز و آینـده روشـنی را برای نمایشـگاه 
و  نمی بینـم  تهـران  خـودرو  صنعـت  بین المللـی 
امیـدوارم مسـئوالن و سیاسـت گذاران تا دیر نشـده 
بـرای رفع مشـکات و معضـات این نمایشـگاه کار 

شایسـته ای انجـام دهنـد.
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  طـرح دعـوی الزام به تنظیم سـند
انتقال رسمی 

یکـی از مشـکاتی کـه بـه دنبـال معامله )خریـد و 
فـروش( ملک گریبان گیـر خریداران می شـود، امتناع 
فروشـندگان از حضـور در دفترخانـه و تنظیـم سـند 
رسـمی انتقال اسـت. این نقض تعهـد در حالی صورت 
مـی گیـرد کـه غالبـاً فروشـنده ها، درصـد باالیـی از 
ثمـن معامله )قیمـت ملـک( را دریافـت کرده انـد و 
بعضـاً بـه دالیلـی همچـون ادعـای بـاال رفتـن ارزش 
ملـک و یـا عدم توانایـی بر پرداخت بدهـی بانک )فک 
رهـن/ در مـواردی که ملک در رهن بانک قـرار دارد(، 
از انجـام تعهـد خـود سـرباز می زننـد. در این نوشـتار 
کوشـیده ایم تـا بـه اختصـار راه کارهـای قانونی جهت 
احقـاق حقـوق قانونـی خریـداران از طریق توسـل به 

مراجـع قانونـی را شـرح دهیم.
سـؤال اول: مقدمـات الزم جهـت طـرح دعوی 

الـزام به تنظیم سـند رسـمی چیسـت؟
عقـد  و  مبایعه نامه )قولنامـه(  تنظیـم  از  پـس 
قـرارداد بیـع بـا تعییـن دفترخانـه، طرفیـن قـرارداد 
متعهـد می شـوند کـه در تاریـخ مشـخص شـده در 
مبایعه نامـه به ترتیـب جهـت تنظیـم سـند رسـمی 
انتقـال و پرداخـت الباقی ثمن معامله در دفتر اسـناد 
رسـمی مذکـور حاضر شـوند، در صورتیکه فروشـنده 
از انجـام تعهـد خود امتناع کنـد و در تاریخ مذکور در 
دفترخانـه حاضـر نشـود، خریـدار می تواند بـا حضور 
در دفترخانـه در همـان تاریـخ و تهیـه الباقـی ثمـن 
معاملـه از سـردفتر تقاضا کند که گواهـی عدم حضور 
صـادر کنـد. در ایـن گواهـی درج می شـود کـه در 
تاریـخ مقرر شـده در مبایعه نامه خریـدار در دفترخانه 
حاضر شـده و فروشـنده به عنوان مالک رسـمی مورد 
معاملـه بدون هرگونه علت موجهـی از حضور و ایفای 

تعهـد خـود امتنـاع کرده اسـت.
در صورتی کـه در مبایعه نامـه دفترخانـه یـا تاریـخ 
حضـور مشـخص نشـده باشـد، خریـدار می توانـد بـا 
ارسـال اظهارنامـه رسـمی از طریـق دادگاه، محـل و 

تاریـخ حضـور را بـه فروشـنده اطـاع دهـد.
در صـورت عدم حضـور فروشـنده در تاریـخ تعییـن 

تنظیـم  بـا  می توانـد  خریـدار  اظهارنامـه  در  شـده 
دادخواسـت الـزام بـه تنظیم سـند رسـمی انتقـال به 
دادگاه صالح )محـل وقـوع ملـک مـاک صاحیـت 

می باشـد( مراجعـه کنـد.
سـؤال دوم: موانـع طرح دعوی الـزام به تنظیم 

سند رسـمی چیست؟
خریـدار باید اطمینـان حاصل کند کـه ملک مزبور 
در رهـن یـا بازداشـت نباشـد؛ چراکـه در ایـن حالت 
می بایسـت فـک رهـن مـورد معاملـه را نیـز از دادگاه 

مطالبـه کند.
همچنیـن در مـواردی که فروشـنده مالک رسـمی 
بـا طـرح  نباشـد، خریـدار می توانـد  معاملـه  مـورد 
شـکایت بـا موضوع فـروش مال غیـر در جهت احقاق 
حـق خود اقدام کنـد. در این موارد الزام فروشـنده به 
تنظیم سـند رسـمی انتقال امکان پذیر نیسـت چراکه 
وی مبـادرت بـه فـروش مالی کـرده که قانونـاً متعلق 

بـه وی نبوده اسـت.
سـؤال سـوم: اجـرای حکـم صـادره در صـورت 

امتنـاع فروشـنده چگونـه خواهـد بـود؟
پـس از صـدور حکـم قطعـی، خریـدار می بایسـت 

یکـی از مسـائلی که باعث بـروز اختالفات می شـود و در نهایت افـراد را به دادگاه ها می کشـاند، بدقولی برخی از فروشـنده ها 
در تنظیم سـند رسـمی اسـت. وقتـی دو نفر قـرارداد خرید و فروش ملـک یا خودرویـی را منعقد می کنند، مالکیـت آنها منتقل 
می شـود بـا ایـن وجـود، تا زمانـی که سـند مالکیت به نـام خریدار صـادر نشـود، او بـرای اسـتفاده از ملک خود با مشـکالتی 
دسـت بـه گریبان اسـت.  بدقولی فروشـنده ها در انتقال سـند بـرای خریدار سـرانجامی جز مراجعه بـه دادگاه باقـی نمی گذارد 

و آنجاسـت کـه دعوای »الزام به تنظیم سـند رسـمی« آغاز می شـود.  سید احمد حسیني
 مشاور حقوقی اتحادیه

مشکالت تنظیم سند رسمی  و راهکارهای قانونی برای الزام آن

بهتر بدانیم

اجـرای حکـم را از واحـد اجـرای احـکام درخواسـت 
. کند

حکـم اجرایـی بـه محکـوم علیه )فروشـنده( ابـاغ 
می شـود و اگـر وی ظـرف 10 روز حکـم را اجرا نکند، 
خریـدار مجـدداً به واحـد اجرا مراجعه می کنـد. دایره 
اجـرا بـه دفترخانـه ای که مقرر شـده بود مبـادرت به 
تنظیـم سـند کنـد، اطـاع می دهد تـا پـس از آماده 
شـدن سـند، ایـن واحـد را مطلـع کنـد تا نسـبت به 
امضـای سـند )به جـای فروشـنده اصلی( اقـدام کند. 
مـاده 145 قانـون اجرایی احکام مدنـی نیز صراحتاً 
بـر همیـن امـر داللـت داشـته و مقـرر مـی دارد کـه 
»هـرگاه مالـک حاضـر به امضـاء سـند انتقال بـه نام 
خریدار نشـود، نماینده دادگاه سـند انتقال را در دفتر 

اسـناد رسـمی بنام خریـدار امضـاء می کند.«
در پایـان بایـد بـه ایـن نکته اشـاره کرد کـه مأمور 
اجـرا صرفـاً بـه مندرجـات حکم عمـل می کنـد و در 
مـورد موضوعـات خـارج از آن هیچ گونـه مسـئولیتی 

.ندارد
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  .1342 ــال ــد سـ ــد شـ ــوی متولـ خـ
بیســـت و دو ســـاله بـــود کـــه بـــه 
ـــش از  ـــم بی ـــر ه ـــال حاض ـــد و در ح ـــران آم ته
ســـی ســـال اســـت کـــه در عرصـــه توزیـــع و 
فـــروش لـــوازم یدکـــی خودروهـــای ســـنگین 

فعالیـــت می کنـــد.
ـــس از  ـــت و پ ـــانی رف ـــاژ کاش ـــه پاس ـــدا ب در ابت
ـــه داد. ـــان ادام ـــاژ تاب ـــش را در پاس ـــدی فعالیت چن
ـــی«  ـــی بقای ـــه »بازرگان ـــر مجموع ـــی مدی داوود بقای
ــخاصی  ــه اشـ ــیا« از جملـ ــازان پرشـ و »گرماسـ
ـــف  ـــه صن ـــادی در اتحادی ـــابقه زی ـــه س ـــت ک اس
ـــین  ـــودرو و ماش ـــی خ ـــوازم یدک ـــندگان ل فروش
ـــارم  ـــه چه ـــاز ده ـــاال در آغ ـــران دارد و ح آالت ته
ـــگاه  ـــوص کارش، نمایش ـــا او در خص ـــش ب از فعالیت
ـــرد  ـــور کارک ـــران و همینط ـــودرو ته ـــات خ قطع
ــی  ــر گفت و گویـ ــال های اخیـ ــه در سـ اتحادیـ
ـــد: ـــه آن را می خوانی ـــه در ادام ـــم ک ـــام داده ای انج

در حوزه تولید شرایط برایم فراهم نشد
داوود بقایـی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه بـا وجود 
تاش سـه دهـه ای در عرصـه توزیع و فـروش لوازم 
یدکـی خودرو چـرا به عنـوان تولید کننـده، کارتان 

را پـی نگرفتیـد، می گوید: 
سـال ها پیـش با پیشـنهاد برخـی از دوسـتان، قصد 
داشـتیم کار تولیـدی هـم انجام دهیـم حتی محلی 
را هـم بـرای احـداث و راه انـدازی کارخانـه در نظـر 
گرفتیـم، امـا متاسـفانه اخـذ مجـوز و دوندگی هـای 
آن بیـش از یـک سـال و نیـم زمان بـرد و در نهایت 
دوسـتان پیشـنهاد دهنـده در کار و حرفـه دیگـری 
سـرمایه گـذاری کردنـد. از ایـن رو مـن هـم چـون 
بـه تنهایـی قـادر بـه انجـام چنیـن کاری نبـودم، 
از تصمیمـم منصـرف شـدم و همیـن کار توزیـع و 

فـروش قطعـات را ادامـه دادم.
وی در ادامه تصریح می کند: متاسـفانه در کشـور ما 

بـه جای آنکه شـرایط را بـرای تولیـد و تولید کننده 
فراهـم کننـد، موانـع را زیـاد می کننـد و همین امر 
باعـث می شـود کـه بسـیاری از افـرادی کـه مثل ما 
راغـب بـه انجام چنیـن کارهایی هسـتند، پشـیمان 

شوند.
بزرگتریـن  بـازار  در  تقلبـی  قطعـات  وجـود 

ماسـت مشـکل 
ایـن توزیـع کننـده در خصـوص این پرسـش که آیا 
در رسـته شـما )قطعات خودروهـای سـنگین( هـم 
هماننـد قطعـه فروشـان و توزیع کننـدگان قطعـات 
بی کیفیـت،  و  تقلبـی  قطعـات  خودروهـای سـبک 

وجـود دارد، خاطرنشـان می کنـد:
و  فروشـندگان  هـم  بـازار  سـوی  ایـن  در  بلـه   
ننشسـته اند  بیـکار  تقلبـی  قطعـات  واردکننـدگان 
و کارشـان را بـا جدیـت بیشـتری ادامـه می دهنـد. 
نکتـه جالـب در ایـن بخش هم آن اسـت کـه برخی 
از آنهـا آنقـدر بی پـروا و شـجاع شـده اند کـه بـدون 
هیـچ مانعـی بـرای همـان قطعـات تقلبـی، فاکتـور 

رسـمی هـم صـادر می کننـد!
بقایـی اضافـه می کنـد: در هیـچ کجـای دنیـا شـما 
نمی توانیـد چنین چیـزی را ببینید کـه مجموعه ای 
کار غیـر اصلـی و تقلبـی را به صورت رسـمی خرید 
و فـروش می کنـد و هیـچ مرجعـی هم جلـوی آن ها 

نمی ایسـتد.
اتحادیه هـا  اختیـارات محـدود  از  سـودجویان 

هند گا آ
وی در ایـن خصـوص کـه آیـا چنیـن مسـاله ای را 
بـا اتحادیـه در میـان گذاشـته اید یـا خیـر، تصریـح 

می کنـد:
 بـه طـور قطـع مـا ایـن کار را کرده ایـم و از اعضای 
ایـن  جلـوی  تـا  خواسـته ایم  هـم  مدیـره  هیئـت 
تخلفـات را بگیرنـد امـا پاسـخ آنهـا اغلب ایـن بوده 
کـه قانـون اجـازه برخـورد قاطـع بـا متخلفـان را به 

مـا نمی دهـد. ایـن بدان معناسـت که افراد سـودجو 
از ایـن مسـاله بـه خوبـی آگاه هسـتند و گسـترش 
کارشـان را بـا همیـن آگاهـی از حـدود اختیـارات 

اتحادیـه تـداوم می بخشـند.
ایـن فروشـنده قطعـات یدکـی خودروهای سـنگین 
اضافـه می کنـد: تـا زمانـی که قانـون اجـازه برخورد 
قاطـع بـا متخلفان را ندهـد، نمی توانیم بـا این افراد 
مقابلـه کنیـم. ایـن مسـیر عاوه بـر خطـرات جانی 
و ضررهـای مالـی بـرای مصـرف کننـدگان باعـث       
بـی اعتمـادی افـراد جامعـه بـه بـازار و صنـف مـا 

شـد. خواهد 
قطعات اصلی همیشه مشتری خودش را دارد 

مدیـر شـرکت بازرگانی بقایی در خصـوص اینکه در 
مجموعـه تحـت امـر خود چقـدر به توزیـع کاالهای 
اصـل بـه فروشـندگان و مصـرف کننـدگان اعتقـاد 
داریـد و چنـد درصـد از قطعاتـی کـه در مجموعـه 
بقایـی وجـود دارد، اصـل و بـا کیفیت اسـت، تاکید 

می کنـد: 
و  اصالـت  اسـاس  بـر  را  کارمـان  ابتـدا  از  مـا 
مرغوبیتقطعـات اصلی همیشـه مشـتری خـودش را 
داردکاال و قطعـات پایـه گـذاری کرده ایـم. از این رو 
بـا قاطعیـت می توانـم بگویـم کـه حـدود 99 درصد 
از قطعـات مـا اصـل، مرغـوب و باکیفیت هسـتند و 
کمتـر از یـک درصـد هـم ممکـن اسـت درجـه دو 
باشـد کـه در تاش هسـتیم تـا آن مقدار کـم را هم 
از بیـن ببریـم و قطعـات مجموعـه مـا بـه طـور صد 

درصـدی اصـل و مرغـوب باشـند.
کار  کـه  نکنیـد  فکـر  البتـه  می دهـد:  ادامـه  وی 
بـا قطعـات بـا کیفیـت و اصـل بـه ضـرر فروشـنده 
اسـت. چراکـه قطعـات بـا اصالت و مرغـوب هیچگاه 
ارزان نمی شـوند و نفروختـن آن هـم ضـرری بـرای 
فروشـنده نـدارد. بـه هرحـال وقتـی قطعـه ای اصل 
انبـار  در  می شـود  فروختـه  باشـد  اوریجینـال  و 

پنجره

وقتی چک برگشت خورد، ارزش افزوده اش کجاست؟!

نمی مانـد. شـما بـه برخـی خریـداران که بـه دنبال 
قطعـات موقتـی و بـی کیفیت هسـتند نـگاه نکنید. 
اغلـب افـراد جامعـه و صاحبـان خودروها، بـه دنبال 
قطعـات اصلـی و بـا کیفیـت هسـتند. وقتـی قـرار 
اسـت صاحـب خـودرو هزینه تعمیـر و تعمیـرکار را 
بدهـد، منطـق آن اسـت کـه یـک بـار ایـن هزینـه 
را پرداخـت کنـد. ایـن مسـاله هـم زمانـی محقـق 
می شـود کـه قطعـه اصـل باشـد در غیـر اینصـورت 

خریـدار از چنـد جهـت آسـیب می بینـد.
نمایشگاه اتحادیه، آینده روشنی دارد

داوود بقایـی در جـواب بـه این پرسـش که با 
توجه بـه حضورتـان در چهارمین نمایشـگاه 
تخصصـی قطعات خـودرو تهران که از سـوی 
اتحادیـه برگـزار شـد، سـطح نمایشـگاه در 

چطـور ارزیابـی می کنیـد، می گویـد: 
خوب  بسـیار  چهـارم  دوره  در  نمایشـگاه 
کـه  دوسـتانی  البتـه  شـد.  برگـزار  اسـتاندارد  و 
منتقـد بودنـد خـوب اسـت بداننـد کـه هـر کاری 
در سـال های نخسـت بـا اشـکاالتی روبروسـت کـه 
اعضـای شـورای برگـزاری نمایشـگاه در جهـت رفع 
آن اشـکاالت تـاش می کننـد. بنابراین مـا به عنوان 
اعضـای اتحادیـه بایـد از ایـن نمایشـگاه کـه متعلق 

بـه همـه ماسـت حمایـت و پشـتیبانی کنیـم.
ادامـه  در  پرشـیا  گرماسـازان  مجموعـه  مدیـر 
می افزایـد: بـه طـور قطع در سـال های آینده شـاهد 
رشـد کمـی و کیفـی ایـن نمایشـگاه خواهیـم بـود 
همانطـوری که شـاهد بوده ایم کیفیـت دوره چهارم 
نسـبت بـه ادوار قبـل تـا حـد زیـادی ارتقـاء پیـدا 
کـرده بـود. بـه همیـن خاطـر بـر ایـن بـاور هسـتم 
کـه در دوره پنجـم نمایشـگاه بـاز هم رشـد خواهد 

شت. دا
از  برخـی  بـه  پاسـخ  در  اتحادیـه  ایـن عضـو 
شـرکت کنندگان معتـرض کـه بازدیدکننـدگان را 

کـم عنـوان کـرده بودنـد، می گویـد: 
نمایشـگاه های مختلـف داخلـی  اگـر همـکاران در 
کـه  می داننـد  باشـند،  کـرده  شـرکت  خارجـی  و 
پوشـاک  نمایشـگاه  خـودرو  قطعـات  نمایشـگاه 
یـک  نمایشـگاه  ایـن  نیسـت.  غذایـی  مـواد  و 
گردهمایـی تخصصـی اسـت و مـا نیز باید بـه دنبال 
بازدیدکننـدگان متخصـص باشـیم کـه در این دوره 

بودیـم. آن  شـاهد 
همـه اتحادیه های همگـن را به نمایشـگاه 

قطعـات تهران دعـوت کنیم.
بقایـی بـا ارائـه یـک پیشـنهاد در خصـوص بهتـر 
 ،96 سـال  در  اتحادیـه  نمایشـگاه  شـدن  برگـزار 
دوره  بـرای  مـن  اعتقـاد  بـه  خاطرنشـان می کنـد: 
همگـن  اتحادیه هـای  همـه  از  اسـت  بهتـر  پنجـم 
نمایشـگاه  بـه  تـا  کنیـم  دعـوت  شهرسـتان ها  در 
اتحادیـه بیاینـد. این مسـاله می تواند کمک شـایانی 

بـه ارتبـاط بیشـتر اعضـای تهرانی بـا اعضای سـایر 
بیانجامـد. شـهرها 

مراتـب  بـه  اتحادیـه  نمایشـگاه  در  غرفـه  قیمـت 
نمایشگاه هاسـت سـایر  از  پایین تـر 

بـه  توجـه  بـا  نظـرم  بـه  می افزایـد:  ادامـه  در  او 
مبلغـی کـه اتحادیه بـرای غرفه هـا از غرفـه گذاران 
دریافـت کـرد، بسـیار مناسـب بـود و دوسـتانی که 
در نمایشـگاه های دیگـر شـرکت کرده انـد بـه خوبی 
می داننـد کـه مبلغ غرفه هـای نمایشـگاه اتحادیه در 
مقابـل مبالغ سـایر نمایشـگاه ها بسـیار ناچیـز بوده 
اسـت. از ایـن رو خـوب اسـت وقتـی قـرار اسـت در 
مـورد مسـاله ای اظهارنظـر و یا قضـاوت کنیم، همه 
چیـز را درسـت و منطقی مورد بررسـی قـرار دهیم.
در سـال های اخیـر تـالش و پشـتکار هیئـت 

مدیره بیشـتر شـده اسـت
بقایـی دربـاره اینکـه آیا در سـال های اخیـر فعالیت 
و تـاش اعضـای هیئـت مدیـره اتحادیـه را بیشـتر 

مـی دانیـد یـا خیـر، بـر این بـاور اسـت که:
 خوشـبختانه در سـال های اخیـر فعالیت و پشـتکار 
اعضـای هیئت مدیره به مراتب بیشـتر شـده اسـت. 
ایـن نظـر شـخص مـن نیسـت و بسـیاری از اعضـاء 
نیـز همیـن بـاور را دارنـد. در گذشـته اتحادیـه یک 
مجموعـه منفعـل بـود کـه فقط برخـی از افـراد کار 
می کردنـد امـا در حـال حاضـر شـاهد آن هسـتیم 
کـه همـه اعضـاء در حـد تـوان و بضاعتشـان تاش 

می کننـد.
وی ادامـه می دهـد: انتخابـات اخیـر و برگزیـدگان 
اثبـات می کنـد کـه اعضـاء  آن حرف هـای مـن را 
اغلـب همیـن نظـر را دارنـد. بـر همیـن اسـاس هم 
می بینیـد کـه اکثریـت همـان هیئـت مدیـره اخیـر 
طـور  بـه  کرده انـد.  انتخـاب  تفـاوت  قـدری  بـا  را 
قطـع این انتخـاب مسـئولیت منتخبان را سـخت تر 
از گذشـته می کنـد چراکـه سـطح انتظـار و توقـع 

اعضـای صنـف باالتـر رفتـه اسـت.
از  توانـش  حـد  در  جدیـد  مدیـره  هیئـت 

کنـد دفـاع  حقوقمـان 
ایـن توزیـع کننـده درباره انتظـارات اکثریـت اعضاء 

از هیئـت مدیـره جدیـد می گوید:
 مـا بـه عنـوان اعضـای اتحادیـه انتظـار داریـم تـا 
هیئـت مدیـره در حـد تـوان از حقـوق قانونـی مـا 
دفـاع کننـد. بـه هرحـال مـا مشـکل بزرگـی مثـل 
اگـر درسـت پیگیـری نشـود،  مالیـات داریـم کـه 
از مـا ضایـع خواهـد شـد.  زیـادی  حقـوق بسـیار 
البتـه در خصـوص سـاخت مراکز ورزشـی، رفاهی و 
پزشـکی هـم در برهـه ای از زمان صحبت هایی شـد 
امـا هیـچ اتفاقی نیفتـاد. از ایـن رو امیدوار هسـتیم 
کـه در دوره جدیـد هیئـت مدیـره اتحادیـه، ایـن 

مـوارد را هـم در دسـتور کارش قـرار دهـد.
در ایـران فروشـندگان تمایلـی به ارائـه فاکتور 

پنجره

ندارنـد چراکه ..
مـا  مشـکات  از  یکـی  می کنـد:  تصریـح  بقایـی 
کـه دیگـر تبدیـل بـه معضـل شـده، بحـث ارزش 
و  خریـداران  معمـوالً  ایـران  در  افزوده هاسـت. 
انجـام  کـه  سـتدی  و  داد  قبـال  در  فروشـندگان 
بـه  و  نمی کننـد  دریافـت  فاکتـوری  می دهنـد، 
تعبیـری تمایـل بـه رسـمی شـدن معاملـه ندارنـد 
چراکـه اگـر فاکتـوری رد و بـدل شـود و چکـی که 
مـا بـه ازای قطعه داده شـده پاس نشـود، فروشـنده 
دوطرفـه زیـان می کنـد. طـرف اول آن اسـت کـه 
نتوانسـته پولـش را از خریـدار بگیـرد و طـرف دوم 
هـم اداره مالیـات اسـت کـه برای جنسـی کـه پول 
ایـن  افـزوده می گیـرد.  ارزش  نشـده،  دریافـت  آن 
مسـاله باعث شـده تا کسـی به دنبال فاکتور در داد 
و سـتدها نباشـد و اگـر از فروشـنده ای هـم فاکتـور 
بخواهیـد غالبـاً تمایلی بـه معامله با شـما را نخواهد 
داشـت. باالخـره این ها مشـکاتی اسـت کـه باید با 

برنامـه ریـزی و تأمـل حـل و فصـل شـود.
برای تمدید کارت عضویت فکری بکنید

هـم  دیگـری  نکتـه  البتـه  می افزایـد:  ادامـه  در  او 
وجـود دارد کـه بـه نوعـی انتقـاد هـم هسـت. ما به 
عنـوان اعضـای قدیمـی و بـا سـابقه صنـف وقتـی 
می خواهیـم کارت عضویتمـان را تمدیـد کنیـم باید 
چنـد روزی از کارمـان بزنیـم و همـه کارهایـی کـه 
در ابتـدای عضویـت و گرفتـن جواز دنبـال کرده ایم 
را مجـدداً تکـرار کنیـم. ایـن مسـاله باعث می شـود 
اغلـب کسـانی کـه با ایـن مشـکل مواجه هسـتند و 
دغدغـه کاری و شـغلی اجـازه پیگیـری را بـه آن ها 
نمی دهـد، پیگیـر تمدید کارت عضویـت نروند و این 
مسـاله بسـیار منفی اسـت. هیئـت مدیـره می تواند 
بـا طراحـی یـک برنامـه درسـت ایـن مشـکل را از 

پایـه حـل کند.
بـا وجود رکـود نمی توانیـم به آینده خوشـبین 

شیم با
داوود بقایـی در خصـوص چشـم انـداز صنـف لوازم 
یدکـی خاطرنشـان می کنـد: در حـال حاضـر کـه 
اوضـاع خـراب اسـت و همین رونـد ادامه پیـدا کند 
بسـیاری از افـراد واسـطه گـر شغلشـان را از دسـت 
خواهنـد داد. حتـی بسـیاری از فروشـندگان خـرد 
هـم بیـکار می شـوند و تنهـا فروشـندگان و توزیـع 
کننـدگان دسـته اول فروشـندگان و بخـش اندکـی 
هـم از دسـته دوم فروشـندگان باقی خواهنـد ماند. 
تـا زمانـی کـه رکـود در کشـورمان وجـود داشـته 
و  باشـیم  خوشـبین  آینـده  بـه  نمی توانیـم  باشـد 
بایـد اظهـار امیـدواری کنیم کـه در آینـده از حالت 
رکـود خـارج شـویم وگرنه هـر روز بدتـر از روز قبل 
خواهـد شـد.وی در پایـان تاکیـد می کنـد: یـا ایـن 
حـال امیـدوارم آینـده روشـنی در انتظارمان باشـد 
و در همـه عرصه هـای صنعتی کشـور شـاهد رشـد، 

.شـکوفایی و رونـق باشـیم

گفت و گویی با داوود بقایی
 مدیر مجموعه »بازرگانی بقایی« و »گرماسازان پرشیا«
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حاصلی جز آسـیب بـه تولیدکننـدگان معتبر داخلی 
نخواهـد داشـت، تقویـت و تثبیـت قوانیـن و مقررات 
مربـوط بـه ایجاد و حفظ فضای کسـب و کار سـازنده 
در کشـور و کنتـرل هرگونـه فعالیت مخـرب در بازار 
و مبـادالت اقتصادی، شناسـایی فعـال و جلوگیری از 
فعالیـت متقلبـان و جاعـان کاالهـای صنعتـی علی 
الخصـوص انـواع لنـت ترمـز، لـزوم جلـب همـکاری 
سـازمان های  بیشـتر 
بـا  دولتـی  مرتبـط 
ن  گا کننـد لید تو
کارخانجـات  و 
کشـور،  تولیـدی 
آوردن  فراهـم  لـزوم 
ی  نی ها پشـتیبا
مالـی  و  لجسـتیکی 
واحدهـای  بـرای 
جملـه  از  تولیـدی 
بانک هـا  همـکاری 
منابـع  تخصیـص  و 
ارزان قیمـت  مالـی 
تقویـت  جهـت 
اشـتغال  و  فعالیـت 
ماننـد  و  تولیـدی 
مهمتریـن  از  اینهـا، 
ذکـر  قابـل  مـوارد 

. هسـتند
تولیـدی  شـرکت های  پایـداری  اسـت  بدیهـی 
تولیـدی  مجتمـع  ماننـد  سـابقه  بـا  صنعتـی  و 
صنعتـی لنـت پـارس مرهـون زحمـات و پشـتکار 
خسـتگی ناپذیر بنیانگـذاران، مدیـران و کارکنـان پـر 
تـاش آنهـا بـوده و ادامـه موفـق فعالیـت و حیـات 
آنهـا مسـتلزم توجه کافـی به نیازهـای واقعـی آنها و 
حمایت دلسـوزانه از زحمات شـبانه روزی ایشان است 
تـا با اسـتمرار تاش ثمربخـش این رادمـردان عرصه 
اقتصـاد، سـربلندی کشـور و ملـت، تحقـق یابـد. لذا 
شایسـته اسـت بار دیگـر از زبـان مدیـران و کارکنان 
شـرکت لنـت پـارس و علی الخصـوص از زبـان سـید  
علـی الجوردی بنیانگـذار و مدیر ارشـد این مجموعه 
موفـق تولیـدی و صنعتـی کـه بـه حـق پیشکسـوت 
صنعـت تولیـد لنت ترمـز و کاچ کشـور نـام گرفته، 
اهمیـت توجـه هرچه بیشـتر مسـئوالن کشـور را به 
نیازهـای بنیـادی صنعـت و تولیـد یـادآور شـده و 

  و اقتصـاد  امـروز،  پیچیـده  جهـان  در 
از  آن  بـر  حاکـم  چند جانبـه  شـرایط 
جملـه پیچیده تریـن مقوله هایـی اسـت کـه جوامـع 
و گروه هـای مختلـف اجتماعـی بـا آن درگیـر بـوده 
و بیشـترین تاثیـرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی را 
از آن کسـب می کنـد. در میـان اصلی تریـن عوامـل 

ه  هند شـکل د
و  موفـق  اقتصـاد 
در  توسـعه  روبـه 
در  و  کشـور  هـر 
تحقـق  نتیجـه 
رفـاه  و  آسـایش 
ایجـاد  آن،  مـردم 
فعالیت هـای مولـد 
ارزش آفرینـی  و 
اسـت کـه بتواننـد 
شـرایط  در 
پایـدار  پرتاطـم 
مسـتمرآ  و  مانـده 
ایجـاد  منبـع 
باشـند.  ثـروت 
میـان  ایـن  در 
جایـگاه شـرکت ها 
بنگاههـای  یـا 

اقتصـادی تولیـدی از اهمیـت درجـه اول برخـوردار 
بـوده و دربیـن آن ها بنگاه هـای تولیـدی دانش بنیان 
کـه بـا اتـکاء بـه علـم و تکنولـوژی مـدرن و روزآمـد 
فعالیت هـای خـود را سـازماندهی و هدایت می کنند، 
نقش ویژه و پیشـرو را دارنـد. این مجموعه های موفق 
از ویژگی هـای منحصـر بفـردی بهـره می گیرنـد کـه 
انطبـاق مسـتمر با قوانیـن علمی، ضوابـط فنی دقیق 
و مقـررات اسـتانداردی از جمله مهم ترین آن هاسـت 
و باعـث حفـظ جایگاه طـراز اول و نقـش رهبری آنها 
در پیشـبرد و ارتقـاء تولید و محصوالت شـان شـده و 
دائمـاً موقعیـت رقابتـی مناسـب تر را در اختیارشـان 

می دهـد. قـرار 
مجتمـع تولیـدی صنعتی »لنت پارس« سالهاسـت 
کـه با تکیه بـر ارزش های مدیریتی نویـن، تکنولوژی 
سیسـتم های  اسـتقرار  شـده،  بـه روزآوری  و  مـدرن 
کیفیـت  گواهینامه هـای  اخـذ  کارآمـد،  مدیریتـی 
متعـدد و آزمایشـگاه اکرودیتـه اسـتاندارد در زمـره 

سـازمان های اقتصادی پیشـرو کشـور بوده و با تاکید 
مسـتمر برحفظ کیفیـت برتر محصـوالت خویش که 
متکـی بر سـاختار سـازمانی خـاق و ماشـین آالت و 
خطـوط تولیدی مـدرن و کامـًا اتوماتیک اسـت، در 
جایـگاه اول تولیدکننـدگان لنت ترمز کشـور و حتی 

منطقـه خاورمیانـه خودنمایـی می کند.
واحدهـای  زمـره  در  مجتمـع  ایـن  گرفتـن  قـرار 

نمونـه سـازمان ملی اسـتاندارد ایران در سـال 1395 
نـه یـک رخـداد تصادفـی و یـا مقطعی بلکـه حاصل 
یـک سلسـله فعالیت های هدفمنـد و از پیش طراحی 
شـده توسـط تیم مدیریت و کارکنان آن بوده و طبعاً 
بـا توجـه بـه زیرسـاخت ها و برنامه هـای اسـتراتژیک 
تدویـن شـده در ایـن مجموعـه موفـق تولیـدی و 
صنعتـی، شـاهد تـداوم رونـد مذکـور در آینـده نیـز 

بود. خواهیـم 
در  قـوی  پتانسـیل های  وجـود  علیرغـم  ولیکـن 
سـازمان های اقتصـادی و تولیـدی هماننـد شـرکت 
لنـت پـارس، الزم اسـت بـه نـکات بسـیار مهمی که 
بـر فعالیت های کان اقتصادی کشـور اثرگـذار بوده و 
توجـه بـه آنها موجـب تقویت تولید ملـی خواهد بود، 
نگاهـی گذرا داشـته باشـیم؛ لزوم توجه بسـیار جدی 
بـه حفـظ اشـتغال مولـد کشـور و ضـرورت توسـعه 
پایـدار آن جهت جـذب جوانان آمـاده کار، جلوگیری 
از واردات بی رویـه کاالی مشـابه بـدون کیفیـت کـه 

گزارش

لنت پارس برای چندمین بار به عنوان واحد نمونه

ملی استاندارد انتخاب شد 
مجتمـع تولیـدی صنعتی لنت پارس در مراسـم بزرگداشـت روز جهانـی اسـتاندارد  )26 مهرمـاه 1395( به عنـوان واحد نمونه 
و برتـر کشـوری توسـط سـازمان ملـی اسـتاندارد انتخاب شـده و از سـوی معاونـت محتـرم رییس جمهـور و رئیس سـازمان ملی 

اسـتاندارد مـورد تقدیر قـرار گرفت

لـزوم ایجـاد فضـای رقابتی مناسـب تر جهـت صنایع 
تولیـدی کشـور از جملـه صنایـع تولیـد لنـت ترمز و 

کاچ را یـادآور شـویم.
در زمره نکات بسـیار مهمی که از مسـئوالن زیربط 
انتظـار توجـه بیشـتر و پاسـخ الزم بـه آن را داریم آن 
اسـت کـه آیـا در شـرایط رقابتـی فشـرده فعلـی، در 
مقابـل حمایت های متعدد کشـورهایی مثـل چین از 
تولیـد کاالهای مشـابه و صـادرات آنها به بـازار ایران، 
چـه پشـتیبانی و حمایتـی از تولیدکننـدگان داخلی 
می کننـد؟ در شـرایطی کـه آنها مجاز به بسـته بندی 

برندهـای  قالـب  در 
معتبـر جهانـی بوده 
و از جوایـز تشـویقی 
چشـمگیر صادراتـی 
برخـوردار هسـتند و 
با کمترین  کاالیشان 
دولتـی،  کنتـرل 
مالیاتـی و حتـی در 
بیشـتر مـوارد بـدون 
صـدور صورتحسـاب 
توسـط  رسـمی 
در  واردکننـدگان 
شـده  عرضـه  بـازار 
باقـی  هـدف  بـا  و 
هیچگونه  نگذاشـتن 
مالیاتـی،  سـابقه 
از  اثـری  کمتریـن 
فروش خـود در بازار 
نمی گذارنـد  به جـا 
حالیکـه  در 
ن  گا کننـد لید تو
بـه  مجبـور  داخلـی 
ضوابـط  رعایـت 
مالیاتـی و دریافت 9 
درصـد مالیات ارزش 
افـزوده از خریـداران 
در  و  آیـا  هسـتند، 
ایـن حالـت چگونـه 
محصـول  می تواننـد 
شـرایط  بـا  را  خـود 
مناسـب تر  رقابتـی 

کننـد؟ عرضـه 
مضافآ در شـرایطی 
کارگاه هـای  کـه 

ترمـز  لنـت  بسـته بندی  بـا  زیرپلـه ای  و  غیرمجـاز 
معتبـر  برندهـای  پوشـش  در  تقلبـی  و  بی کیفیـت 
ایرانـی و خارجـی اقـدام بـه فـروش کـرده و علیرغـم 
اجحاف آشـکار به حقوق شـهروندان و تولیدکنندگان 
معتبـر و رسـمی از طریـق عرضـه ایـن قطعـه فـوق 
ایمنـی جعلـی، بـا برخـورد قاطـع و بازدارنـده مواجه 
فعالیـت  سـامت  از  می تـوان  چگونـه  نمی شـوند، 

تولیدی در کشـور و بازار فـروش ایمن و تحت کنترل 
نهادهـای مسـئول دولتی مطمئن شـد؟ مشـکلی که 
ماهیـت غیراخاقی و غیرقانونـی آن کامًا محرز بوده 
و معضـل امـروز و دیـروز نیسـت بلکـه طـی مـدت 
نزدیـک بـه چهـارده سـالی کـه مدیرعامـل شـرکت 
لنـت پـارس به عنـوان رئیـس انجمـن لنـت ترمـز و 
ذیصـاح،  مختلـف  مراجـع  طریـق  از  کشـور  کاچ 
به صـورت مسـتقیم و قانونـی پیگیـری کـرده و هـر 
مـورد بـا زحمـت و صرف هزینـه زیاد شناسـایی و به 
نیـروی انتظامـی و مراجـع قضایـی معرفـی شـده اند 

و لیکـن بـا محکومیـت پرداخـت جریمه هـای ناچیز، 
همچنـان بـه تخلفـات خویش ادامـه داده انـد و حتی 
برخـی از ایشـان با اعمال نفـوذ از پرداخت جریمه نیز 

می شـوند. معـاف 
 در شـرایط فعلـی پیشـنهاد می شـود بـا توجـه بـه 
فرمایشـات مقـام معظم رهبـری در خصـوص اقتصاد 
به جـای  به عنـوان مثـال  اقـدام و عمـل،  مقاومتـی، 

گزارش

توجـه بـه ایجـاد کار و اشـتغالزایی جدیـد، جهـت 
تقویت اشـتغال، مشـکات و معضـات صنایع موجود 
برطـرف شـده و امکاناتی فراهم شـود کـه این صنایع 
مثـال  به طـور  باشـند.  کامـل مشـغول  بـا ظرفیـت 
چـاره ای اندیشـیده شـود کارخانجـات صنعـت لنـت 
ترمـز کـه بالغ بر 25 واحـد مجاز و فعال بـوده و اکثراً 
رو بـه تعطیلـی هسـتند و یـا بـا حداقل ظرفیـت کار 

می کننـد، بـا تمـام ظرفیـت فعال شـوند.
 امـروز ظرفیـت واقعـی تولیـد انـواع لنـت ترمز در 
ایـران به مراتب بیشـتر از تقاضای بازار داخلی اسـت، 
به نحوی کـه تولیدکنندگان 
در جسـت وجوی سـهم بازار 
در دیگـر کشـورها هسـتند. 
انبارهـای  حالی کـه  در 
بسـیار بزرگـی وجـود دارنـد 
کـه مملـو از لنـت ترمزهای 
وارداتی اسـت کـه با تعویض 
نـام و برنـد آنها بـه برندهای 
خارجـی  و  داخلـی  معتبـر 
بـازار  بـه  و  بسـته بندی 
عرضـه شـده و عرصـه کار و 
شـرکت های  بـر  را  فعالیـت 
معتبـر رسـمی و بـا سـوابق 
می بندنـد.  طوالنـی  بسـیار 
تـا آنجایـی کـه بیشـتر ایـن 
شـرکت ها مجبور بـه تعدیل 
نیـروی کار خـود حتـی تـا 
شـده اند.  قبـل  یک سـوم 
و  مسـائل  ایـن  بـه  توجـه 
چاره اندیشـی مناسـب و حل 
و فصـل آنهـا را از سـازمان ها 
و مسـئوالن ذیربط کشـور و 

دولـت انتظـار داریـم.
تبریـک  پایـان ضمـن  در 
بزرگداشـت  مجـدد سـالروز 
بـه  اسـتاندارد  جهانـی  روز 
سـازمان  محتـرم  ریاسـت 
کلیـه  و  اسـتاندارد  ملـی 
و  سـازمان  آن  مسـئولین 
همچنیـن تشـکر صمیمانـه 
از همـکاری و راهنمایی های 
کل  اداره  به ویـژه  ایشـان 
اصفهـان  اسـتان  اسـتاندارد 
در  ذیربـط  همـکاران  و 
اسـتاندارد کاشـان، بـا اذعـان بـه اهمیت اخـذ عنوان 
واحـد نمونـه ملی، دسـتیابی بـه این موفقیـت بزرگ 
را نـه تنهـا بـه مدیریـت و کارکنـان مجتمـع تولیدی 
صنعتـی لنـت پـارس، بلکه به کلیـه دسـت اندرکاران 
کشـور  خـودرو  مجموعه هـای  و  قطعـات  صنعـت 
تولیـد  بـه شـرکت ها و کارخانجـات  علی الخصـوص 
می گوییـم. تبریـک  صمیمانـه  کاچ  و  ترمـز  لنـت 
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باخدمت گذاران

باشـکوه تر  اتحادیـه  نمایشـگاه  پنجـم  دوره 
برگـزار خواهـد شـد

ســـید مهـــدی کاظمـــی در خصـــوص دوره هـــای 
ـــگاه  ـــن نمایش ـــگاه و همچنی ـــده نمایش ـــزار ش برگ
پنجـــم بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه : در حـــال 
ـــودرو  ـــات خ ـــگاه قطع ـــار دوره از نمایش ـــر چه حاض
را پشـــت ســـر گذاشـــته ایم و همـــه تـــاش مـــا 
در هیئـــت مدیـــره اتحادیـــه آن اســـت کـــه دوره 
ـــال96  ـــه اول س ـــت در نیم ـــرار اس ـــه ق ـــم را ک پنج
برگـــزار شـــود، بـــا قـــدرت بیشـــتر برگـــزار 
کنیـــم. ضمـــن آنکـــه بایـــد در بخـــش حضـــور 
گذشـــته،  ادوار  از  پررنگ تـــر  تولیدکننـــدگان 

ظاهـــر شـــویم.
وی در ادامـــه می افزایـــد: مـــا بایـــد بـــا صداقـــت 
ـــته )دوره  ـــال گذش ـــگاه س ـــه در نمایش ـــم ک بپذیری
چهـــارم( در برخـــی از بخش هـــا غفلـــت کردیـــم 
ــا  ــون بـ ــم اکنـ ــا از هـ ــم تـ ــا داریـ ــاال بنـ و حـ
ـــگاهی  ـــی نمایش ـــم هفتگ ـــات منظ ـــزاری جلس برگ

ــم. ــزار کنیـ ــکوه تر برگـ باشـ
ـــزاری  ـــرای برگ ـــور ب ـــی درخ ـــال مکان ـــه دنب ب

ـــتیم  ـــه هس ـــگاه اتحادی نمایش
ــن  ــه ایـ ــخ بـ ــی در پاسـ ــدی کاظمـ ــید مهـ سـ
ــگاه  ــی نمایشـ ــای دوره آتـ ــه برنامه هـ ــؤال کـ سـ
ــه  ــرای آنکـ ــد: بـ ــد، می گویـ ــی کرده ایـ را طراحـ
ــن  ــان را تبییـ ــرعت برنامه هایمـ ــه سـ ــم بـ بتوانیـ
ـــزاری  ـــل برگ ـــت مح ـــدام نخس ـــد در اق ـــم، بای کنی

ــن  ــم از ایـ ــخص کنیـ ــم را مشـ ــگاه پنجـ نمایشـ
ـــن روزهـــا بـــا جدیـــت و دقـــت خاصـــی  رو در ای
ـــگاه  ـــور نمایش ـــب و درخ ـــل مناس ـــال مح ـــه دنب ب

اتحادیـــه هســـتیم.
ــکان  ــه مـ ــد: سـ ــح می کنـ ــه تصریـ وی در ادامـ
هتـــل المپیـــک، نمایشـــگاه بین المللـــی تهـــران 
ـــا  ـــای م ـــب اولویت ه ـــه ترتی ـــاب ب ـــه آفت و مجموع
ـــه  ـــدوارم ب ـــه امی ـــتند ک ـــگاه هس ـــرای رزرو نمایش ب
ـــم  ـــا بتوانی ـــا م ـــف آن مشـــخص شـــود ت زودی تکلی
ــم. ــام دهیـ ــر انجـ ــان را دقیق تـ برنامه ریزی هایمـ
ــد  ــگاه، بایـ ــتر نمایشـ ــات بیشـ ــرای ثبـ بـ

مـــکان برگـــزاری ثابـــت باشـــد
ــواب  ــه در جـ ــی اتحادیـ ــط عمومـ ــئول روابـ مسـ
ایـــن ســـؤال کـــه آیـــا تغییـــر مـــکان برگـــزاری 
شـــرکت کنندگان  ذهـــن  در  خلـــل  باعـــث 
یـــک  آیـــا  و  نمی شـــود  وبازدیدکننـــدگان 
ـــزاری  ـــکان برگ ـــک م ـــه ی ـــاز ب ـــر نی نمایشـــگاه معتب
ـــم  ـــما موافق ـــا ش ـــد: ب ـــد می کن ـــدارد، تاکی ـــت ن ثاب
ـــگاه  ـــر نمایش ـــتر و بهت ـــات بیش ـــرای ثب ـــد ب ـــا بای م
یـــک مـــکان ثابـــت داشـــته باشـــیم و هرســـاله 
ـــم.  ـــزار کنی ـــر در آن برگ ـــدون تغیی ـــگاه را ب نمایش
در ســـه دوره نخســـت مـــا از شـــرایط و ضوابـــط 
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــتیم ام ـــت داش ـــک رضای ـــل المپی هت
درخواســـت برخـــی از دوســـتان ناچـــار شـــدیم 
مـــکان برگـــزاری دوره چهـــارم را تغییـــر دهیـــم 
ـــن  ـــفانه ای ـــم. متاس ـــام )ره( آمدی ـــای ام ـــه مص و ب
مـــکان بـــه ســـبب داشـــتن مســـئوالن نظامـــی 

توقع ما از اعضاء فقط پشتیبانی است
گفت و گو با سید مهدی کاظمی، مسئول برگزاری نمایشگاه اتحادیه

 نمایشگاه تخصصی قطعات
خودرو و ماشین آالت تهران 
که از سوی اتحادیه برگزار می شود، 
حاال دیگر در آستانه پنج سالگی 
قرار گرفته است و نیمه اول سال 96 
برگزاری آن را جشن می گیرد. این 
نمایشگاه اقدامی مثبت و امری ارزنده 
برای یکایک اعضای خانواده صنف 
لوازم یدکی در پایتخت است و یکی 
از مهمترین اموری که اتحادیه لوازم 
یدکی را از سایر اتحادیه ها متمایز 

کرده است.
اگرچه در برگزاری ادوار اول، دوم، 
سوم و چهارم این نمایشگاه شاهد 
موفقیت ها و نکات مثبت بسیاری 
بوده ایم و به لحاظ کمی و کیفی 
رشد مضاعفی را تجربه کرده است، 
اما هر نمایشگاه و گردهمایی بزرگی 
از سوی هر مجموعه، سازمان و نهاد 
در سال های نخست، به حمایت و 
پشتیبانی اعضای آن خانواده نیاز 
دارد تا بتواند اصطاحا »از آب و گل« 
درآید. در چهار سال گذشته، هر 
بار نمایشگاه در بسیاری از زمینه ها، 
سکوی باالتری را تجربه کرد، اما بازهم 
واضح است که جا برای ترقی وجود 
دارد و به طور قطع، اشکاالت و نقایص 
موجود هم باید با برنامه ریزی درست 
و تدوین راهکارهای اصولی از سوی 
شورایعالی سیاستگذاری نمایشگاه، 
غرفه گذاران و همچنین اعضای صنف 
برطرف شود.  در حال حاضر مهدی 
کاظمی  یکی از بنیان گذاران اصلی 
نمایشگاه اتحادیه محسوب می شود. او 
در چهار دوره گذشته به عنوان مسئول 
برگزاری نمایشگاه، فعالیت کرده است.

او حاال تجربه بیشتری در خصوص 
برگزاری نمایشگاه کسب کرده و بر این 
باور است که نمایشگاه پنجم بسیار 
باشکوه تر از ادوار قبل برگزار خواهد 
شد.

مشکات و نقایص در دوره های 
گذشته نمایشگاه، برنامه های مرتبط 
با نمایشگاه، مکان برگزاری و شرایط 
حضور تولید کنندگان و توزیع کنندگان 
از جمله مسائلی است که او در این 
گفت و گو به آنها پرداخته است که 
مشروح آن را در ادامه می خوانید:    

غرفه داران

ضوابـــط پرپیـــچ و خمـــی داشـــت و بســـیاری از 
غرفـــه گـــذاران و بازدیدکننـــدگان را بـــه لحـــاظ 
ـــور  ـــف، دلخ ـــیار ضعی ـــات بس ـــورد و امکان ـــوع برخ ن

ـــرد. ک
کاظمـــی در ادامـــه تصریـــح می کنـــد: ایـــن 
ـــد  ـــی قی ـــور کل ـــه ط ـــه ب ـــد ک ـــث ش ـــائل باع مس
ایـــن مـــکان را بزنیـــم و بـــه ســـه مکانـــی کـــه 
خدمتتـــان عـــرض کـــردم فکـــر کنیـــم. البتـــه 
ـــارم  ـــت چه ـــوان اولوی ـــه عن ـــم ب ـــری ه ـــکان دیگ م
مدنظرمـــان اســـت. مـــا زمینـــی بااســـتفاده در 
ـــزاری  ـــکان برگ ـــه ام ـــم ک ـــه داری ـــی اتحادی نزدیک
نمایشـــگاه را دارد. فقـــط اگـــر بدانیـــم کـــه 
ـــدارد  ـــود ن ـــکان وج ـــه م ـــرای رزرو آن س ـــرایط ب ش
ـــگاه  ـــا نمایش ـــه ت ـــی ک ـــان خوب ـــه زم ـــه ب ـــا توج ب
داریـــم، بایـــد زمیـــن خـــود اتحادیـــه را همـــوار 
بـــرای برگـــزاری  کنیـــم و تـــدارکات الزم را 

نمایشـــگاه فراهـــم آوریـــم.
ــه  ــژه ای بـ ــگاه ویـ ــت نـ وزارت صنعـ

اتحادیـــه دارد
ــه  ــگاه اتحادیـ ــاره جایـ ــه دربـ ــه دار اتحادیـ خزانـ
تجـــارت  و  معـــدن  وزارت صنعـــت،  نـــگاه  از 
ــا  ــه بـ ــاتی کـ ــبختانه در جلسـ ــد: خوشـ می گویـ
ـــدن  ـــت، مع ـــر صنع ـــاون وزی ـــروتاج مع ـــاب خس جن
حضـــور  همینطـــور  و  داشـــته ایم  تجـــارت  و 
ــگاه  ــی نمایشـ ــد و بررسـ ــه نقـ ــان در جلسـ ایشـ
ــه  ــه وزارتخانـ ــان داد کـ ــه، نشـ ــارم اتحادیـ چهـ
صنعـــت نـــگاه ویـــژه ای بـــه اتحادیـــه مـــا دارد و 
مـــا را مجموعـــه ای فعـــال و قدرتمنـــد می دانـــد.

وی اضافـــه می کنـــد: ممکـــن اســـت بـــه ســـبب 
قـــرار گرفتـــن صنـــف مـــا در رســـته امـــور 
ـــبختانه  ـــا خوش ـــد ام ـــتمان بســـته باش ـــی دس توزیع
ـــده  ـــم توزیع کنن ـــا ه ـــای م ـــی از اعض ـــدود نیم ح
ـــر  ـــا اگ ـــن رو م ـــده از ای ـــم تولیدکنن ـــتند و ه هس
ـــم  ـــیم می توانی ـــته باش ـــان را داش ـــت اعضایم حمای
ـــادی  ـــای زی ـــگاه حرف ه ـــر نمایش ـــزاری ه ـــا برگ ب

ـــیم. ـــته باش داش
و  توزیـــع  حلقـــه  اتصـــال  بحـــث  در 
ــق  ــادی موفـ ــد زیـ ــا حـ ــدگان تـ تولیدکننـ

یـــم ه ا د بو
عضـــو شـــورایعالی برگـــزاری نمایشـــگاه قطعـــات 

ـــما  ـــه ش ـــب ک ـــن مطل ـــه ای ـــش ب ـــران در واکن ته
در گفته هایتـــان در پایـــان چهارمیـــن نمایشـــگاه 
ــتید کـــه در دوره آینـــده  ــه تاکیـــد داشـ اتحادیـ
ـــه  ـــدگان را ب ـــد از تولیدکنن ـــصت درص ـــش از ش بی
ــکان  ــا ایـــن امـ ــد، آیـ ــگاه پنـــج می آوریـ نمایشـ
وجـــود دارد و آیـــا اصـــًا ظرفیـــت ایـــن تعـــداد 
ـــار  ـــه اظه ـــا ن ـــا هســـت ی ـــده در کشـــور م تولیدکنن
ـــگاه  ـــا از نمایش ـــه م ـــائلی ک ـــی از مس ـــی دارد: یک م
ـــث  ـــته ایم بح ـــد داش ـــتر روی آن تاکی ـــارم بیش چه
اتصـــال حلقـــه توزیع کننـــدگان و تولیدکننـــدگان 
بـــود و تـــا حـــد زیـــادی هـــم موفـــق بوده ایـــم 
امـــا تـــا رســـیدن بـــه ایـــده آل هایمـــان فاصلـــه 
ـــه  ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــه ای هس ـــا نکت ـــود دارد. ام وج
آن اشـــاره کنـــم. در کشـــور مـــا توزیع کننده هـــا 
ـــه  ـــای ارائ ـــه ج ـــا ب ـــه تولیدکننده ه ـــد ک ـــع دارن توق
ــتقیماً  ــطه ها، مسـ ــه دالالن و واسـ ــان بـ قطعاتشـ
ــد و  ــدگان بدهنـ ــود توزیع کننـ ــه خـ ــوازم را بـ لـ
ـــی ارزش  ـــف توزیع ـــرای صن ـــری ب ـــر دیگ ـــه تعبی ب
ـــل  ـــا تمای ـــل تولیدکننده ه ـــند و در مقاب ـــل باش قائ
ــه  ــل کاری دوطرفـ ــرام و تعامـ ــه احتـ ــد کـ دارنـ

ـــد. باش
به تولیدکنندگان داخلی ایمان دارم

می دهـــد:  ادامـــه  کاظمـــی  مهـــدی  ســـید 
ــه  ــن نکتـ ــه ایـ ــا بـ ــن بارهـ ــر مـ ــوی دیگـ از سـ
ـــی  ـــدگان داخل ـــه تولیدکنن ـــه ب ـــرده ام ک ـــاره ک اش
ـــم  ـــت می گوی ـــا قاطعی ـــان دارم و ب ـــورمان ایم کش
کـــه اگـــر قطعـــه ای را بـــه تولیدکننـــده داخلـــی 
بخواهیـــد،  زیـــادی  تعـــداد  او  از  و  بدهیـــد 
ـــادی  ـــیار زی ـــت بس ـــت و ظراف ـــا دق ـــده ب تولیدکنن
ـــه  ـــل را ب ـــتاندارد و اص ـــت، اس ـــا کیفی ـــه ای ب قطع
ـــی اســـت  ـــدان معن ـــن ب ـــد. ای ـــل می ده ـــما تحوی ش
کـــه در کشـــور مـــا ظرفیـــت تولیـــد وجـــود دارد بـــه 
شـــرط آنکـــه از آنهـــا درســـت و به جـــا اســـتفاده 
ـــممان  ـــدام چش ـــد م ـــورت بای ـــر اینص ـــم در غی کنی
ــر  ــان در هـ ــا و تولیداتشـ ــت خارجی هـ ــه دسـ بـ
ســـطح و کیفیتـــی باشـــیم. پـــس بیاییـــم قـــدر 
تولیدکننـــده متعهـــد کشـــورمان را بدانیـــم و در 
ـــم. ـــتیبانی کنی ـــت و پش ـــا حمای ـــوان از آنه ـــد ت ح
ـــزاری  ـــورای برگ ـــاء در ش ـــر اعض ـــت تغیی باب

ـــدارد ـــود ن ـــی وج ـــچ نگران ـــگاه، هی نمایش

ــی  ــرات احتمالـ ــوص تغییـ ــه در خصـ او در ادامـ
اعضـــای شـــورایعالی نمایشـــگاه در دوره آتـــی 
خاطرنشـــان می کنـــد: خوشـــبختانه در حـــال 
حاضـــر اعضـــای کنونـــی خـــوب هســـتند و 
کارشـــان را بـــه درســـتی انجـــام می دهنـــد امـــا 
اگـــر در جلســـات آینـــده عضـــوی بـــه دالیـــل 
ــادر  ــاء قـ ــت اعضـ ــر اکثریـ ــا نظـ ــخصی و یـ شـ
بـــه ادامـــه همـــکاری بـــا شـــورایعالی پنجمیـــن 
نمایشـــگاه را نداشـــت، بـــه طـــور قطـــع نیـــروی 
جدیـــد و کارشناســـی را بـــه شـــورا اضافـــه 
خواهیـــم کـــرد و از ایـــن بابـــت هیـــچ نگرانـــی 

وجـــود نـــدارد.
و  اطاع رســـانی  مباحـــث  بودجـــه  ردیـــف 
می دهیـــم افزایـــش  را  محیطـــی  تبلیغـــات 
کاظمـــی دربـــاره برخـــی انتقـــادات در خصـــوص 
عـــدم آگاهـــی واحدهـــای توزیعـــی از برگـــزاری 
کـــم  تعـــداد  همین طـــور  و  نمایشـــگاه 
بازدیدکننـــدگان می گویـــد: برخـــی از انتقـــادات 
ــا  ــم تـ ــاش می کنیـ ــال تـ ــول دارم و امسـ را قبـ
ردیـــف بودجـــه بیشـــتری را بـــرای مباحـــث 
و  مختلـــف  رســـانه های  در  اطاع رســـانی 
اختصـــاص  محیطـــی  تبلیغاتـــی  برنامه هـــای 
ــده  ــش دیـ ــش از پیـ ــگاه بیـ ــا نمایشـ ــم تـ دهیـ

شـــود. 
ــد از  ــه بازدیـ ــی بـ ــام، تمایلـ ــردم عـ  مـ

ــد ــی را ندارنـ ــگاه تخصصـ نمایشـ
وی در ادامـــه اضافـــه می کنـــد: نکتـــه دوم در 
همان طـــور  هـــم  بازدیدکننـــدگان  خصـــوص 
ــا و  ــل مصـ ــرایط محـ ــردم شـ ــاره کـ ــه اشـ کـ
ـــگاه  ـــل نمایش ـــان مح ـــورد نگهبان ـــور برخ همین ط
بـــا بعضـــی از میهمانـــان و شـــرکت کنندگان تـــا 
ــاله  ــن مسـ ــود و همیـ ــند بـ ــادی ناپسـ ــد زیـ حـ
ــد.  ــوی در بازگردنـ ــده ای از جلـ ــد عـ ــث شـ باعـ
البتـــه مـــا نبایـــد انتظـــار داشـــته باشـــیم کـــه 
در نمایشـــگاه تخصصـــی قطعـــات بازدیدکننـــده 
میلیونـــی حضـــور پیـــدا کنـــد. بـــه طـــور قطـــع 
دوســـتان و همـــکاران گرامـــی هـــم بهتـــر 
ـــب  ـــا اغل ـــدف م ـــدگان ه ـــه بازدیدکنن ـــد ک می دانن
ـــدگان و  ـــا تولیدکنن ـــتند و ی ـــان هس ـــا کارشناس ی
ـــه،  ـــام جامع ـــردم ع ـــن رو م ـــدگان. از ای توزیع کنن
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غرفه داران

خیلـــی تمایلـــی بـــه بازدیـــد از نمایشـــگاه 
ــدارد. ــوزه صنعـــت را نـ تخصصـــی در حـ

ـــگاه  ـــتانی در نمایش ـــان شهرس ـــور مهمان حض
چهـــارم، باعـــث ســـربلندی مان شـــد

وی در خصـــوص حضـــور میهمانـــان شهرســـتانی 
کـــه بـــه عنـــوان بازدیدکننـــدگان ویـــژه در 

ــدا  ــور پیـ ــگاه حضـ نمایشـ
نیـــز  بودنـــد  کـــرده 
نمایشـــگاه  از  می گویـــد: 
ســـوم، دو ســـالی اســـت 
ــوت  ــه دعـ ــا برنامـ ــه مـ کـ
از شهرســـتان ها و مراکـــز 
اســـتانی را کـــه بســـیار 
مثبتـــی  و  ارزنـــده  کار 
بـــوده اســـت را در دســـتور 
کارمـــان قـــرار داده ایـــم 
و در هـــر دوره بیـــش از 
ـــا هزینـــه  چهارصـــد نفـــر را ب
بـــه  نمایشـــگاه  ســـتاد 
محـــل برگـــزاری آوردیـــم. 
می توانـــم  جـــرات  بـــه 
ــه اگـــر ایـــن  بگویـــم کـ
نمی افتـــاد  اتفـــاق 
ســـرمان  نمی توانســـتیم 
غرفه گـــذاران  جلـــوی  را 
بلنـــد کنیـــم کـــه بـــا 
عزیـــزان  ایـــن  حضـــور 
ــد  ــا حـ ــدیم تـ ــق شـ موفـ
زیـــادی رضایـــت دوســـتان 
بـــه  را  شـــرکت کننده 

دســـت آوریـــم. 
مدیـــره  هیئـــت  عضـــو 
ادامـــه  در  اتحادیـــه 
ــر  ــه دیگـ ــد: نکتـ می افزایـ
ـــزان  ـــن عزی ـــوص ای در خص
تمایل شـــان  شهرســـتانی 
ـــد از  ـــور و بازدی ـــرای حض ب
ــت  ــم اسـ ــگاه پنجـ نمایشـ
بـــه طـــوری کـــه اکنـــون 
ــه  ــاه بـ ــدود 6 مـ ــه حـ کـ
ـــی  ـــگاه باق ـــزاری نمایش برگ
را  مانـــده درخواستشـــان 
ارســـال کرده انـــد و مـــا 
ــائل را از نـــکات  ایـــن مسـ

مثبـــت نمایشـــگاه می دانیـــم. از ایـــن رو قصـــد 
ـــه  ـــت در هم ـــور ثاب ـــه ط ـــه ب ـــن برنام ـــا ای ـــم ت داری
ــرا  ــت و اجـ ــگاه  مدیریـ ــی نمایشـ ــای آتـ دوره هـ

ــود. شـ
قراردادهـــای  شهرســـتانی  مهمانـــان   
نمایشـــگاه  غرفه گـــذاران  بـــا  متعـــددی 

ــد ــد کردنـ منعقـ
ایـــن عضـــو شـــورایعالی نمایشـــگاه اتحادیـــه در 
ــد  ــر می کنیـ ــه فکـ ــش کـ ــن پرسـ ــوص ایـ خصـ
بازدیدکننـــده  فقـــط  شهرســـتانی  مهمانـــان 
ـــا  ـــط آنه ـــم توس ـــراردادی ه ـــاد ق ـــا انعق ـــد ی بودن
ــا غرفه گـــذاران صـــورت گرفـــت، خاطرنشـــان  بـ

ایـــن  گفتـــم،  کـــه  همان طـــوری  می کنـــد: 
مهمانـــان نـــه تنهـــا بـــا خـــود انـــرژی و انگیـــزه 
زیـــادی را بـــه نمایشـــگاه آوردنـــد، قراردادهـــای 
ــر در  ــدگان حاضـ ــا تولیدکننـ ــم بـ ــددی هـ متعـ
نمایشـــگاه منعقـــد کردنـــد. یـــک نمونـــه آن 
را شـــرح می دهـــم؛ در همیـــن دوره چهـــارم 

نمایشـــگاه، یکـــی از مهمانـــان اصفهانـــی بـــا 
ــش از آن  ــه پیـ ــد کـ ــنا شـ ــده ای آشـ تولیدکننـ
ـــیار  ـــد بس ـــا درص ـــد را ب ـــدی آن برن ـــات تولی قطع
ــرد و  ــه می کـ ــطه ها تهیـ ــت واسـ ــادی از دسـ زیـ
وقتـــی قیمـــت فـــروش را از خـــود تولید کننـــده 
جویـــا شـــد، فهمیـــد کـــه دالالن و واســـطه های 
ـــی  ـــردن درصدهای ـــه ک ـــا اضاف ـــدام ب ـــات هرک قطع
بـــه آن قیمـــت کاال را بـــه طـــور کاذب بـــاال 
می برنـــد. پـــس از آن توزیع کننـــده اصفهانـــی 
بـــا تولیدکننـــده قـــراردادی را امضـــاء کـــرد تـــا 
ــازش  ــورد نیـ ــات مـ ــتقیم قطعـ ــور مسـ ــه طـ بـ
را از تولیدکننـــده تهیـــه کنـــد. ایـــن اتفـــاق دو 

ـــه در  ـــت قطع ـــه قیم ـــت آنک ـــت. نخس ـــد داش پیام
شهرســـتان پایین تـــر بـــه دســـت مصرف کننـــده 
می رســـد و ســـود دالالن بـــه بهـــای اصلـــی 
از  حمایـــت  هـــم  دوم  و  نمی شـــود  افـــزوده 
ـــم  ـــن می بینی ـــت. بنابرای ـــی اس ـــده داخل تولیدکنن
ـــن اتفـــاق و برنامـــه از هـــر حیـــث ارزشـــمند  کـــه ای

بـــوده اســـت.  
گرامـــی  اعضـــای  از 
بـــه  تـــا  می خواهـــم 
ــرام  ــف احتـ ــگاه صنـ نمایشـ

نـــد ر ا بگذ
کاظمـــی در خصـــوص حمایـــت 
ــن  ــاء در پنجمیـ ــور اعضـ و حضـ
نمایشـــگاه اتحادیـــه تصریـــح 
می کنـــد: مـــا هـــم اکنـــون 
ـــزار عضـــو جـــواز دار  حـــدود 10 ه
و بی جـــواز داریـــم. تقاضـــای 
مـــن بـــه عنـــوان یـــک خدمتگـــذار 
در ایـــن اتحادیـــه از یکایـــک آنهـــا 
ـــت  ـــا حمای ـــه از م ـــت ک ـــن اس ای
ـــرام  ـــان احت ـــه صنف ش ـــد و ب کنن
ـــی  ـــر قدم ـــا ه ـــر م ـــد. اگ بگذارن
کـــه بـــر می داریـــم از حمایـــت 
نباشـــیم  برخـــوردار  اعضـــاء 
بعـــدی  گام هـــای  در  قطعـــاً 
از  شـــد.  خواهیـــم  متزلـــزل 
ــه  ــم کـ ــا می کنـ ــن رو تقاضـ ایـ
ـــان  ـــف خودت ـــگاه صن ـــه نمایش ب
احتـــرام بگذاریـــد و بـــرای آن و 
حضـــور پرقـــدرت و بـــا انگیـــزه 
ارزش قائـــل شـــوید. توقـــع مـــا 
ـــب  ـــوت قل ـــتیبانی و ق ـــط پش فق

ــت. دادن اسـ
ــان از  ــت مـ ــد بضاعـ در حـ
ـــت  ـــف حمای ـــای صن ـــه اعض هم

ـــرد ـــم ک خواهی
وی در ادامـــه اضافـــه می کنـــد: 
مـــا در حـــال حاضـــر بضاعـــت 
جمـــع کـــردن تعـــداد زیـــادی 
ــک  ــر یـ ــان را در زیـ از اعضایمـ
ســـقف نداریـــم و قانـــون نظـــام 
ــدارک  ــرای تـ ــم بـ ــی هـ صنفـ
اجـــازه  اجتماعـــی  چنیـــن 
هزینـــه کـــردن از اتحادیـــه را 

 . هـــد نمی د
کاظمـــی می افزایـــد: اگـــر ایـــن اتفـــاق می افتـــاد 
ــا بیـــان کاری مـــان را بـــه  تمایـــل داشـــتیم تـ
همـــه اعضـــای محتـــرم نشـــان دهیـــم تـــا 
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــه م ـــد ک ـــزان بدانن ـــکاران عزی هم
ـــان  ـــت و توانم ـــد بضاع ـــک در ح ـــادم کوچ ـــک خ ی
بزرگـــواران حمایـــت می کنیـــم. در  از همـــه 
مقابـــل دوســـت داریـــم کـــه شـــما هـــم مـــا را 
ـــوان  ـــزه و ت ـــا انگی ـــم ب ـــا بتوانی ـــد ت ـــت کنی حمای
ـــای  ـــم و گام ه ـــعه دهی ـــان را توس ـــتری کارم بیش

بلندتـــری برایتـــان برداریـــم.

 ـــه ـــادرات ک ـــی ص ـــت روز مل ـــم گرامیداش ـــورمان در مراس ـــور کش ـــی رئیس جمه ـــن روحان حس
ـــت  ـــا رقاب ـــد ب ـــواره بای ـــادرات هم ـــت: ص ـــار داش ـــخنانی اظه ـــی س ـــران، ط ـــاس س ـــل اج در مح
ـــت و  ـــت، قیم ـــاظ کیفی ـــه لح ـــم ب ـــد بتوانی ـــدف بای ـــای ه ـــه بازاره ـــد و در صحن ـــراه باش ـــل هم در داخ

ـــیم.  ـــروز باش ـــق و پی ـــی موف ـــای خارج ـــل رقب ـــه در مقاب ـــیم ک ـــه ای برس ـــه نقط ـــته بندی کاال ب بس
ـــر  ـــه ســـرعت درحـــال تحـــول اســـت و امکان پذی ـــروز ب ـــای ام ـــات در دنی ـــع و خدم ـــزود: همـــه صنای وی اف
ـــه  ـــد ب ـــی بتوان ـــره قبل ـــه و چه ـــرد، قیاف ـــرم، کارب ـــکل، ف ـــا ش ـــده ب ـــاخته ش ـــک کاالی س ـــه ی ـــت ک نیس

ـــد. ـــه ده ـــا ادام ـــازار دنی ـــادرات در ب ـــیر ص مس
رئیس جمهـــور گفـــت:  برخـــی فکـــر می کننـــد وقتـــی مـــا می گوییـــم تعامـــل ســـازنده یعنـــی برویـــم 
ـــه  ـــم ن ـــار بخوری ـــم و ناه ـــت کنی ـــم صحب ـــا ه ـــم، ب ـــد بزنی ـــا لبخن ـــا و اروپایی ه ـــا غربی ه ـــینیم ب و بنش
ـــادرات کاال و  ـــرای ص ـــی ب ـــط بین الملل ـــط رواب ـــردن محی ـــب ک ـــازنده مناس ـــل س ـــت، تعام ـــور نیس اینط

ـــت. ـــان اس ـــتغال جوان اش
ـــوالت  ـــل و محص ـــدات داخ ـــودن تولی ـــتاندارد ب ـــل، اس ـــد در داخ ـــرل تولی ـــزود: کنت ـــه اف ـــی در ادام روحان
ـــتاندارد  ـــا اس ـــات و کاالی م ـــر خدم ـــت و اگ ـــم اس ـــره مه ـــن زنجی ـــوان اولی ـــه عن ـــات ب ـــل و خدم داخ
ـــم  ـــت خواهی ـــم از دس ـــی را ه ـــازار داخل ـــی ب ـــم حت ـــت می دهی ـــی را از دس ـــازار خارج ـــا ب ـــه تنه ـــد ن نباش
ـــود را  ـــوان خ ـــترین ت ـــت بیش ـــن دول ـــت: ای ـــم گف ـــاق کاال ه ـــث قاچ ـــوص بح ـــور در خص ـــس جمه داد.رئی
ـــیده  ـــارد رس ـــه 15 میلی ـــزان از 25 ب ـــن می ـــه ای ـــوری ک ـــته، به ط ـــاق کاال گذاش ـــا قاچ ـــارزه ب ـــرای مب ب

ـــت ـــد داش ـــه خواه ـــد ادام ـــن رون و ای

 در صحنه بازارهای بین

 المللی باید مقابل رقبا پیروز

باشیم

 جنس ایرانی ایراد ندارد،

ایراد از کار خودمان است

 راه اندازی پیشرفته ترین خط

تولید گیربکس کشور

 ادغام اتحادیه ها؛ فرصتی طالیی

برای جلوگیری از تداخل صنفی

 ـــار ـــق آم ـــت: طب ـــان، گف ـــاوری اصفه ـــرداری از شـــهرک فن ـــن بهره ب محمدرضـــا نعمـــت زاده در آیی
ـــردی هســـتند و بیـــش از هشـــتاد درصـــد  ـــات، توســـعه ای و کارب ـــران بیســـت درصـــد تحقیق در ای

ـــت. ـــا زده اس ـــور درج ـــت کش ـــل صنع ـــن دلی ـــه همی ـــوند ب ـــه ای می ش ـــات پای ـــه تحقیق ـــوط ب مرب
وی اضافـــه کـــرد: مـــا همـــان کتاب هایـــی را در دانشـــگاه ها می خوانیـــم کـــه در دانشـــگاه های معتبـــر 
ـــا  ـــزرگ دنی ـــگاه های ب ـــرده دانش ـــه تحصیلک ـــم ک ـــره می بری ـــاتیدی به ـــود و از اس ـــس می ش ـــا تدری دنی

ـــم. ـــی داری ـــیار کم ـــی بس ـــفانه بازده ـــا متأس ـــتند، ام هس
ـــل  ـــت عم ـــه درس ـــم ک ـــم بگیری ـــد تصمی ـــرد: بای ـــح ک ـــخنانش تصری ـــر از س ـــی دیگ ـــت زاده در بخش نعم
کنیـــم. بایـــد در طراحی هـــا دقـــت و دیـــد اجرایـــی لحـــاظ شـــود. می گوییـــم جنـــس ایرانـــی ایـــراد 
ـــاً  ـــم. عمدت ـــام نمی دهی ـــت انج ـــا دق ـــا را ب ـــه کاره ـــت ک ـــان اس ـــراد از کار خودم ـــه ای ـــی ک دارد در حال
ـــات  ـــا در تحقیق ـــم، ام ـــام داده ای ـــی را انج ـــص و فعالیت های ـــی را تخصی ـــه ای بودجه های ـــات پای در تحقیق

ـــتیم.  ـــب هس ـــی عق ـــردی خیل ـــعه ای و کارب توس

 ـــس در ـــد گیربک ـــط تولی ـــرفته ترین خ ـــرقی، پیش ـــان ش ـــتاندار آذربایج ـــور اس ـــا حض ـــمی ب در مراس
ـــد. ـــدازی ش ـــودرو( راه ان ـــران خ ـــه ای ـــرکت های زیرمجموع ـــز)از ش ـــرکت چرخشـــگر تبری ش

ـــه  ـــارس ب ـــودرو و رنوپ ـــران خ ـــگر ای ـــرکت چرخش ـــترک ش ـــرمایه گذاری مش ـــا س ـــه ب ـــد ک ـــط تولی ـــن خ ای
ـــد. ـــد می کن ـــو)jhq( را تولی ـــرفته جی.اچ.کی ـــس پیش ـــیده و گیربک ـــرداری رس بهره ب

ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــته اس ـــیل بس ـــوع دیفرانس ـــتی و از ن ـــای دس ـــد گیربکس ه ـــل جدی ـــو« نس »جی.اچ.کی
ـــن  ـــدار روغ ـــد. مق ـــر می کن ـــده را راحت ت ـــردن دن ـــوض ک ـــی، ع ـــتم کاچ هیدرولیک ـــورداری از سیس برخ

ـــت. ـــر اس ـــر کمت ـــی 0.7 لیت ـــای قبل ـــه نمونه ه ـــبت ب ـــس نس ـــوع گیربک ـــن ن ـــی در ای مصرف
ـــو و  ـــوی رن ـــی از س ـــون یوروی ـــه میلی ـــترک س ـــرمایه گذاری مش ـــد س ـــط تولی ـــن خ ـــدازی ای ـــرای راه ان ب

ـــه اســـت. ـــران خـــودرو صـــورت گرفت چرخشـــگر ای
ـــید  ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــروز ب ـــس، ام ـــاژ گیربک ـــط مونت ـــرداری از خ ـــامل بهره ب ـــروژه ش ـــن پ ـــاز اول ای ف
و بـــرای دو فـــاز دیگـــر پـــروژه یعنـــی »داخلی ســـازی پوســـته های گیربکـــس« و همچنیـــن »شـــفت و 
ــده در  ــدازی شـ ــد راه انـ ــود. خـــط تولیـ ــه ترتیـــب تکمیـــل می شـ ــده و بـ ــزی شـ ــا« برنامه ریـ دنده هـ
شـــرکت چرخشـــگر قابلیـــت تولیـــد همـــه گیربکس هـــای خانـــواده »j« را دارد. ایـــن خـــط پیشـــرفته 
ــد  ــرفته ترین خـــط تولیـ ــیون باالســـت و پیشـ ــطح اتوماسـ ــری کامـــل و سـ ــتم خطاناپذیـ دارای سیسـ

ــد ــمار می آیـ ــور به شـ ــس در کشـ گیربکـ

 درســـتی نایـــب رییـــس اتـــاق اصنـــاف تهـــران خواســـتار اجـــرای ســـریع تر طـــرح ادغـــام
اتحادیه هـــا شـــد.

ـــور  ـــت: همانط ـــی گف ـــای صنف ـــام اتحادیه ه ـــوص ادغ ـــران در خص ـــاف ته ـــاق اصن ـــس اول ات ـــب رئی نائ
ـــی  ـــرات کارشناس ـــا نظ ـــف ب ـــای صن ـــام واحده ـــرح ادغ ـــاف ط ـــر اصن ـــارت ب ـــی نظ ـــات عال ـــه در هی ک
ـــود.  ـــی ش ـــر اجرای ـــه زودت ـــارت هرچ ـــی نظ ـــات عال ـــه هی ـــق مصوب ـــد طب ـــام بای ـــرح ادغ ـــده، ط ـــب ش تصوی
ـــری  ـــی جلوگی ـــای صنف ـــی اتحادیه ه ـــل صنف ـــوازی کاری و تداخ ـــا از م ـــت ت ـــی اس ـــی طای ـــن فرصت ای
شـــود. وی در رابطـــه بـــا برخـــی مخالفت هـــا تاکیـــد کـــرد: در اجـــرای هـــر طرحـــی نظراتـــی کـــه 
ـــریعتر  ـــر و س ـــه بهت ـــرای هرچ ـــتای اج ـــر در راس ـــی اگ ـــت ول ـــردود اس ـــد م ـــخصی باش ـــع ش ـــی از نف ناش
ـــر  ـــرد در غی ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس ـــا م ـــد ت ـــه دهن ـــد ارائ ـــی دارن ـــر کارشناس ـــان نظ ـــام مخالف ـــرح ادغ ط

این صـــورت مخالفـــت بـــا طـــرح ادغـــام شـــخصی بـــوده و نفـــع مـــردم در آن دیـــده نمی شـــود.
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 اگرچـه نتیجـه انتخابات ایـن دوره اتحادیه، برگزیده شـدن همان هفت
عضـو قبلـی بـود. اما بـه دلیـل آئین نامه هـای اجرایی)ق.ن.ص( سـمت 
اعضـای هیئـت مدیـره تغییـر پیدا کـرد. همچنین فرد هشـتمی با عنـوان بازرس 
اضافـه شـد کـه می تواند بـه سـاماندهی عملکـرد هیئت مدیـره بیانجامـد. اعتقاد 
دارم حضـور اعضـای باتجربـه و صاحـب  دانـش و بینـش در کنـار هیئت مدیـره 

می توانـد بـه شـکوفایی صنف منتج شـود.
گسـتردگی گـروه کاالیـی و اقام تحـت پوشـش اتحادیه باعث شـده حتی یک 
فروشـگاه نداشـته باشـیم کـه همـه اقـام مربوط بـه ایـن اتحادیه را عرضـه کند، 
بنابرایـن ضـرورت اسـتفاده از خبـرگان هر رسـته صنفی ضروری به نظر می رسـد. 
رسـته هایی کـه می تواننـد با مشـورت اعضـای هیئت مدیـره و زیر نظـر آنها دارای 
شـورای صنفـی شـده و بـه فراخـور نیازها و شـرایط خودشـان رسـته خـود را در 
ابعـاد مختلـف مدیریـت کنند. شـاید بتوان در پـس این طرح شـوراهای بزرگتری 
ایجـاد کـرد کـه در واقـع به صـورت هرمـی به هیئـت مدیـره مشـورت داده و آنها 

را معاضـدت کنند.
خوشـبختانه اعضای هیئت مدیره همگی از پیشکسـوتان و افراد باسـابقه صنف 

هسـتند و به بسـیاری از رسته ها اشـراف دارند.
در واقـع  و  شـود  تلقـی  دورنمـا  یـک  عنـوان  بـه  شـاید  کـه  دیگـری  نکتـه 
ضرورتـی انکارناپذیـر و تجربـه ای آزمـوده شـده که در بسـیاری از کشـورها باعث 
پیشـرفت های صنعتـی شـده، تشـکیل و همگرایـی همـه فعـاالن زنجیـره تولید، 
توزیـع و خدمـات خودرویـی اسـت. از روزی که خـودرو از کارخانه سـازنده خارج 
می شـود بـا توجـه به مـواردی چـون اسـتفاده صحیح، سـوخت، قطعـات و ... نیاز 
بـه مراقبـت، تنظیـم و تعمیـر دارد و الزم اسـت همـه ایـن مدیریـت و تمرکـز 
در ارائـه خدمـات ایجـاد شـود تـا سـطح بهره منـدی از خـودرو افـزوده شـده و 
اسـتفاده کننده برخودرو سـوار باشـد نـه بالعکس. تحقـق این دورنما بـا همکاری، 
نزدیکـی و هماهنگـی خودروسـازان، تعمیـرگاه داران، تولیدکننـدگان قطعـات و 

اسـت. امکان پذیـر  توزیع کننـدگان 
پرواضـح اسـت چنیـن هماهنگـی نمی تواند بـدون دخالت دولت و دسـتگاه های 
اجرایـی کشـور و همچنیـن اتحادیه هـا و انجمن هـای خودرویـی صـورت گیـرد و 
البتـه اگـر تمامـی بخش هـای دولتـی جمـع شـوند امـا فعـاالن بخـش خصوصی 

روی خـوش نشـان ندهنـد بازهم ایـن اتفاق شایسـته نخواهـد افتاد.
خـوب اسـت بدانیـم هرچـه خدمات در کشـور هوشـمندتر باشـد، رفـاه عمومی 

افزایـش می یابـد و اقتصـاد ملـی تقویت می شـود.

کالم آخر

ترکیب تازه
غالمرضا بخشی زاده

رییس
علی اکبر بخشی 

نایب رئیس اول

غالمحسین حمزه 
 نایب رئیس دوم

سید مهدی کاظمی 
خزانه دار

عزیز اهلل ایزدی
دبیر

حسن ساده
عضو  

ابراهیم غفوری
عضو

محمد تقی مروج 
بازرس  

حسن بشارت نیا، سردبیر
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ـــن ـــران فرگوســـ ـــگاه تهــ ــ فروشــ
بـــا بیـــش از 30 ســـال ســـابقه در زمینـــه واردات 
یدکـــی قطعـــات  پخـــش  و  ــد  تولـی مستقیـــم، 

بـا کادری مجـرب و آموزش دیده با بهره گیری از تجهیزات مدرن، مشـاوره شـما در انتخابی 
بهتـر و کیفیتی برتر آماده خدمات به شـرح ذیل می باشـد.

پخش مستقیم قطعات یدکی موتورهای زمینی و صنعتی پرکینز انگلستان شامل:
 1006  1004 6/354  4/236  4/248 3/152 
 4000  3000  2000  900  700  400  1103 1104 

)بالکانکار-بلغاری( سپاهان )کالرک( دوو،  لیفتراکهای سهند  توزیع کلیه قطعات یدکی   
کوماتسو، تویوتا، لینده، ایسوزو، نیسان، هایستر، تی سی ام و .. 

 تهیه و توزیع قطعات یدکی تراکتور های مسی فرگوسن  
    285-399-240-6290-135، رومانی، والترا والمت و لومباردینی

 مرکز فروش قطعات یدکی کامیونت های بادسان، فوتون، آذرخش، کاویان، ایسوزو
 تهیه و توزیع قطعات یدکی انواع بیل بکهو- سنو پارس- تبریزTDL- هیدرومک و چکوروا 

 آماده عقد قرارداد جهت ارائه خدمات فنی، تعمیر، سرویس و نگهداری لیفتراک با ارگان ها و 
سازمان های دولتی و خصوصی با کادری مجرب

 نشانی فروشگاه:     تهران، خیابان سعدی جدید، پاساژ چراغ برق، طبقه اول، پالک 419    
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