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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    
 تلفن: 82 - 33968876 )8خط(     فکس: 33968818

تولیــد بیش از 1000 قلم قطعات یدکی لیفتراک توســط تولید کنندگان 
داخلــی و خارجی معتبر با انحصار و عالمت تجاری  و کیفیتی مطلوب

 نشانی دفتر مرکزی: خیابان سعدی جنوبی، روبروی بانک ملی، پالک 353     
info@dtt-ltd.com:تلفن: 33116860 - 33116909      پست الکترونیک
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عضو محترم جناب آقای بهرام ابراهیمی    

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما

از خداوند تبارک و تعالی برای شما و خانواده 

محترم صبر و اجر مسئلت داریم 

عضو محترم جناب آقای ولی اهلل رضایی 

مصیبت وارده را به جناب عالی و خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان 

خواستاریم که به شما صبرعطا نماید

عضو محترم جناب آقای  رضا  افضلی

د رگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و 

خانواده محترم تسلیت عرض نموده و ما را در 

این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید 

جناب آقای محمد رعیتی 

د رگذشت پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و 

خانواده محترم تسلیت عرض نموده و ما را در این 

غم سترگ و جانکاه شریک بدانید 

جناب آقای عبد اهلل زاده  

د رگذشت بزرگ خاندان عبد اهلل زاده را به خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان 

خواستاریم که به شما صبرعطا نماید

جناب آقای حسین اردستانی 

د رگذشت مادر گرامیتیان را تسلیت عرض نموده 

نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 

وغفران وبرای شما طول عمر مسئلت دارم.

جناب آقای غالمحسین گل وافی 

د رگذشت خواهر گرامیتان را بجناب عالی و 

خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم و از 

خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا 

نماید.
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درگذشت علی قمریان 
رابه خانواده محترم قمریان تسلیت عرض 
نموده و از خداوند منان برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن 
مرحوم علو درجات رامسئلت می نماییم 
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واقعیت روز جامعه را بپذیریم

  سالهاسـت کـه بـه عنـوان یـک خدمتگـزار در اتحادیـه مشـغول بـه کار هسـتم. چـه آن دوره که
ریاسـت مجموعـه را عهـده دار بـودم و چه آنجا که نایـب رییس. در هرکجا تـاش کردم بهترین ها 

عایـد اعضـای محتـرم شـود و جایـگاه صنف تا حـد امکان ارتقـاء یابد.
در ایـن دوره هـم کـه بـه لطف شـما مجـدداً به عنوان ریاسـت اتحادیـه حضور پیـدا کرده ام تمـام تمرکزم 
بـرآن اسـت تـا از ورود بـه مسـیرهایی که پیش تر امتحان شـده و نتایج خوبـی را در پی نداشـته حذر کنم 

و بـه دنبـال راههـا، افـکار و تدابیر نـوع و تازه باشـم تا اتحادیـه از آنچه که هسـت فراتر رود.
در ایـن مسـیر تـازه توجـه و اهمیـت به چند نکتـه ضروری اسـت. باید واقعیـت روز جامعـه را پذیرفت و با 

آن پیـش رفـت تا از غافله پیشـرفت عقـب نماند.
امـروز دیگـر جوان هـا - چـه در داخـل صنـف و چـه در خـارج از بـازار - توقعـات دیگـری دارنـد و دایـره 
اطاعاتشـان بسـیار وسـیع تر و پربارتـر از جوان هـای چنـد دهه قبل اسـت. از این رو کار ما دشـوارتر اسـت 
و بایـد بتوانیـم نیازهـای آنهـا را در امـور مرتبط با اتحادیه و صنـف به زبان و روش خودشـان برطرف کنیم.

ایـن مباحـث مقدمـه ای بـود بـر آنچه که امـروزه به عنـوان عصر تکنولـوژی از آن یاد می شـود. شـما امروز 
شـاهد آن هسـتید کـه کوچکتریـن اتفاق و یا خبـر در کمتر از چنـد ثانیه از طریق شـبکه های اجتماعی و 

اینترنـت به اقصـی نقاط کشـور و جهان مخابره می شـود.
در جوامـع کوچکتـر کـه همانـا ارگان هـا، سـازمان ها و اصنـاف هسـتند نیـز این عنصـر ورود پیدا کـرده و 
بی توجهـی بـه آن بـرای هـر مجموعـه ای می توانـد خسـارات جبـران ناپذیـری را در پـی داشـته باشـد. در 
سـال های قبـل بسـیاری از امـور اتحادیـه به صورت سـنتی انجام می شـد و مشـکلی هم به وجـود نمی آمد 
امـا امـروز فضـا تـا حد زیـادی تغییر کـرده و  باید خودمـان را به روز کنیـم و برای تحقق اهـداف بلندمدت 

و کوتـاه مـدت صنـف، در مـدت زمانی کوتاه دسـتاوردهای مضاعفی داشـته باشـیم.
البتـه بـا صراحـت و قاطعیـت اعـام می کنـم کـه در راسـتای ایـن مسـیر هیچـگاه نبایـد از تجـارب و 
اندوخته هـای صنـف، اعضـاء و پیشکسـوتان آن غافـل شـد و حتی االمـکان بایـد از نظرات، پیشـنهادات و 

انتقـادات آن بهـره کافـی را بـرد.
از ایـن رو مـا می خواهیـم با کمک شـما پیشکسـوتان و جوانان صنف اتحادیـه را قدرتمندتـر و تاثیرگذارتر 
از قبـل کنیـم و در ایـن راه آمادگـی کامـل برای اسـتفاده از نظرات یکایک شـما هسـتیم تا بـه واقع صنف 

را به جایگاه واقعی و شایسـته آن برسـانیم.
نکتـه دیگـری هـم که الزم می دانم به آن اشـاره کنم ببحث بسـیار مهمی اسـت که پرداختن بـه آن برای 
همـه اعضـاء هـم دارای ارزش مـادی اسـت و هم ارزش معنوی. مسـاله ای که در حال حاضـر به عنوان یک 
معضـل درآمـده بحـث کاالهای بی کیفیـت و تقلبی اسـت و من از هر تریبونـی که در اختیارم قـرار بگیرد، 

راجـع به آن صحبـت خواهم کرد.
بی تردیـد مـا بـه عنـوان یـک عضو بـازار لـوازم یدکـی نمی توانیم از کنـار چنین مسـاله مهمی به سـادگی 
گـذر کنیـم. مـرگ هـزاران نفـر از هموطنـان گرامـی در تصـادف جـاده ای، محـدود و معطوف بـه تخلفات 
رانندگـی و بی احتیاطـی راننـدگان نیسـت. در حال حاضر یکی از عوامـل وقوع تصادفات جاده ای، اسـتفاده 
از قطعـات تقلبـی و بی کیفیتـی اسـت کـه مصرف کننـده بی خبر و نـاآگاه از عواقـب آن بـر روی خودرواش 
نصـب می کنـد. در کنـار تصادفـات، بحـث خرابـی و سـوانح دیگری هـم در رابطـه با قطعـات تقلبی مطرح 

اسـت کـه شـایع ترین آن قطعات مصرفـی و پرکاربرد اسـت.
وقتـی مصرف کننـده بـه دنبـال قطعاتی مثل دیسـک و صفحـه، لنت ترمـز و امثالهم می رود و بسـته بندی 
زیبـا و تعاریـف بی نقـص فروشـنده را می بینـد و می شـنود، بی درنـگ قطعـه مورد نیـازش را تهیـه و از آن 
اسـتفاده می کنـد. غافـل از آنکـه تعاریـف صرفـا برای سـود و منفعت بیشـتر و بسـته بندی هم فقـط برای 

فریب مشـتری است.
مـا در مقابـل ایـن اتفـاق ناخوشـایند کـه به طـور قطـع حیثیـت همـه اعضـای خانـواده صنـف یدکـی 
فروش)سـبک و سـنگین( را هـدف قـرار داده اسـت، سـکوت نخواهیـم کـرد و تـا به دسـت آوردن شـرایط 

ایـده آل و نابـودی حداکثـری قطعـات تقلبـی و قاچـاق بـا آن مبـارزه خواهیـم کـرد.  
بنابرایـن از همین جـا هـم اعـام می کنـم کـه در ایـن دوره بـا جدیـت و همـت بیشـتری در خصـوص 
تحقـق ایـن مسـاله تـاش خواهیـم کرد و در مسـیر حل ایـن معضل از هیـچ عملی فروگـذاری نمی کنیم. 
همان طـور کـه در شـماره قبـل هم اشـاره کـردم ما به تقویـت »فیدار« در جهـت مقابله بـا کاالهای تقلبی 

می اندیشـیم و بـا کمـک و یـاری همـه عزیـزان متعهد صنـف، این مسـاله را ریشـه کن خواهیـم کرد.
        انشاا...

غامرضا بخشی زاده
   رییس اتحادیه
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حسـن سـلمانی در خصوص چگونگی ورودش به 
عرصـه کاری می گویـد: مـن کارم را از سـال 1344 
شـروع کـردم امـا در آن سـال اولیـن جایی کـه برای 
کار کـردن رفتـم، اتفاقـی را بـه وجـود آورد کـه بـه 
زمـان  آن  در  شـد.  بیشـترم  موفقیـت  باعـث  نوعـی 
کـه بـه دنبـال کار بـودم بـه خاطـر عشـق و عاقـه ام 
بـه حرفـه تعمیـرات خـودرو بـه گاراژی کـه نزدیکـی 
ایـن  مدیریـت  بـرادر  سـه  رفتـم.  بـود،  منزل مـان 
مجموعـه را عهـده دار بودنـد و مـن بـه آنها پیشـنهاد 
دادم کـه هـر کاری کـه داشـته باشـید حاضر هسـتم 
انجـام دهـم و تا شـش ماه هـم حقوق نمی گیـرم بعد 
از آن اگـر از کارم رضایـت داشـتید هـر مبلغـی را کـه 
خواسـتید بـه عنوان حقوقـم تعیین کنیـد. پس از این 
پیشـنهاد هر سـه بـرادر مرا مورد تمسـخر قـرار دادند 

و بـا خنـده بـه بیـرون از آنجـا هدایتـم کردند.
وی ادامـه می دهـد: ایـن رفتـار توهین آمیـز آنها 
نـه تنهـا ناامیـدم نکرد بلکه انگیزه ای شـد تـا با تاش 
و همـت بیشـتری به دنبـال این کار بـروم و نتیجه آن 
شـد کـه هفده سـال بعـد یعنـی سـال 1361 آن ها از 
مـن دعـوت کردنـد تـا به عنـوان یـک کارشـناس در 
خصـوص مزایـده شـرکت پـارس خـودرو حضـور پیدا 
کنـم. نکتـه جالـب آن اسـت کـه پـس از ورودم بـه 
آنهـا گفتـم که فقط بـرای آنکه برای  شـما بـه عنوان 
یـک کارشـناس صحبت کنـم باید یکصد هـزار تومان 
پرداخـت کنیـد تا بعد ادامـه همکاری بدهـم. این کار 
را بـا ایـن هدف انجـام دادم کـه آنها بدانند پاسـخ آن 
روز مـن تمسـخر و توهیـن نبود و انسـان اگـر بخواهد 
می توانـد در هـر حـوزه ای بـه موفقیـت و پیشـرفت 

یابد. دسـت 
سـلمانی در ادامـه بـه بحـث کمک بـه همنوعان 
کارم  ابتـدای  از  می کنـد:  تصریـح  و  می کنـد  اشـاره 
تـاش کـردم پـول و منفعـت مالـی را در اولویت های 
ششـم و هفتـم کارهایـم قـرار بدهـم. بـه اعتقـاد مـن 
انسـانیت و کسـب آبـرو و احتـرام بزرگتریـن ثروتـی 
اسـت کـه هـر انسـانی بایـد بـه دنبـال آن باشـد. من 
می توانسـتم در زمان هـای مختلـف بـه دنبـال منافـع 
مالـی باشـم امـا فقـط رضایـت  مصـرف کننـده برایم 

گفت و گو با حسن سلمانی، 

موسس مجموعه  طهران شورلت سابق )طهران پارت(

زندگی یعنی امید و حرکت 

عبادت به غیر از  خدمت 
به مردم  نیست

همکاران

 تـالش بیـش از نیـم قرن در حـوزه صنعتـی و به خصـوص خـودرو و لوازم یدکـی از او
چهـره ای خشـن نسـاخته و هنـوز هم وقتـی خاطرات چهـل و پنجـاه سـاله قبلش را 

مـرور می کنـد، بغـض و اشـک بـا او همراه می شـود.
از همـان ابتـدا بـرای خـودش چنـد شـاخصه را دسـتمایه امـور و فعالیتش قـرار داده اسـت. 
صداقـت، انسـان دوسـتی، کمـک به همنوعـان، احتـرام و توجه بـه معنویـات از جملـه مواردی 
اسـت که حسـن سـلمانی مدیر مجموعه »طهـران پارت« بـر آن تمرکز کرده اسـت. مـرور زمان 
و موفقیـت در کارهایـش هـم باعـث نشـده تـا او از این شـاخصه ها چشم پوشـی کنـد و حاال که 
دهـه هفتـم زندگـی اش را طـی می کنـد با شـدت و حدت بیشـتری بـر انجـام آنها تاکیـد دارد.

او مجموعـه »طهـران پـارت« کـه پیش تر بـا عنـوان »طهـران شـورلت« راه اندازی شـده بود 
را در سـال 1353 بـا همیـن اهـداف انسـانی راه اندازی کـرد و توانسـت در مدت زمـان کوتاهی 
بـه موفقیت هـای چشـمگیری دسـت یابـد و تا سـال 1385 با همیـن نـام فعالیت کنـد و پس از 
آن هـم ایـن مجموعه بـه »طهران پـارت« تغییر نـام داد و حیطـه فعالیت خودرویـی اش را عوض 

. د کر
در حـال حاضـر مدیریت اصلـی این مجموعه برعهده »امید سـلمانی« پسـر اوسـت امـا تأیید 
و پذیـرش هـر قطعـه ای در نهایـت بـا رأی و نظر خـود »حسـن سـلمانی« صـورت می گیرد.با او 
گپ و گفتـی در خصـوص فعالیت هایـش در سـال های قبـل و همینطـور سیاسـت های مجموعـه 

»طهـران پـارت« داشـته ایم کـه در ادامـه آن را می خوانید:
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سـاخت  برایـم  هـم  خـدا  رو  ایـن  از  بـود  مطـرح 
همیـن  کنـار  در  و  شـوم  موفـق  کـه  خواسـت  و 

موفقیت هـا بـه منافـع مالـی هـم برسـم.
وی اضافـه می کنـد: در ایـن حـوزه تنهـا مـن 
را  کننده هـا  مصـرف  و  مـردم  منافـع  کـه  نیسـتم 
کـه  دیگـری  افـراد  هسـتند  می گیـرم.  نظـر  در 
ممکـن اسـت شـما هـم آنهـا را بشناسـید. شـما به 
محصـوالت »سـوپاپ سـاوه« بـه مدیریـت جنـاب 
سـلیمیان توجـه کنیـد. چـرا این محصـوالت خوب 
اسـت و مصـرف کننده هـا رضایت حداکثـری دارند، 
چـون در تولیدات شـان صرفـاً به دنبـال منافع مالی 
و کسـب درآمـد زیاد نیسـتند. بـه همیـن خاطر در 
ارتقـاء سـطح کیفـی قطعـات تولیدی شـان چیـزی 
نماینـده مجموعـه  مـن سـال ها  نمی گذارنـد.  کـم 
تـان بـودم و می دانـم کـه ایـن مجموعـه از جملـه 
کارخانه هایـی اسـت کـه همیشـه خدمت کـردن به 
مـردم را در اولویـت برنامه هایـش قـرار داده اسـت.

سـلمانی در ادامـه تاکیـد می کند: مهم نیسـت 
چقـدر پـول داریـم، مهم آن اسـت که چـه کارهایی 
انجـام داده ایـم تـا موجـب عـزت و احترام از سـوی 
دیگـران شـده ایم. »عبـادت بـه جـز خدمـت خلـق 
نیسـت  به تسـبیح و سـجاده و دلق نیسـت«. گاهی 
مسـاله  ایـن  از  آدم هـا  از  برخـی  کـه  می شـنویم 
گله منـد هسـتند. کـه کسـی متوجـه کار خـوب مـا 
نمی شـود امـا مـن در پاسـخ بـه آنهـا می گویـم کـه 
اگر هیچ شـخصی هم متوجه کارهای درسـت شـما 
نشـود، خـدا کـه می فهمـد پس بـه خاطر خـدا هم 

کـه شـده کارهای مـان را درسـت انجـام دهیم.
حسـن سـلمانی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه 
طهـران شـورلت را در چه سـالی راه انـدازی کردید، 
می گویـد: پس از شـش  هفـت سـال کار به خدمت 
سـربازی رفتم و پس از آن در سـال 1353 شـرکت 
»طهـران شـورلت« کـه در حـال حاضـر »طهـران 
پـارت« اسـت را راه انـدازی کـردم. البتـه ایـن کار 
از سـوی  پایـان سـربازی  در  نبـود.  انتخابـم  تنهـا 
ارتـش دعـوت بـه کار شـدم و حتـی ماهـی شـش 
هـزار تومان دسـت مـزد  برایـم در نظـر گرفتند اما 

بـه دلیـل آنکـه اهـل احتـرام گذاشـتن های تصنعی 
نپذیرفتم. نبـودم، 

وی ادامـه می دهـد: بعددر سـال 74  از آن هم 
 )GMC( جنـاب گریگوریان رییـس کمپانی جمس
از مـن دعـوت کـرد تـا بـا دسـتمزد پانـزده هـزار 
تومـان در مـاه مدیریـت تعمیـر گاه  ایـن مجموعـه 
را بـه عهـده بگیـرم کـه آن را هـم بنـا بـه دالیلـی 
قبـول نکـردم و ترجیـح دادم خـودم دسـت بـه کار 
شـوم. در آن زمـان مـن تنهـا کسـی بودم کـه همه 
بـودم.  حفـظ  از  را  موتـورز  جنـرال  کاتالوگ هـای 
حتـی می دانسـتم در بـازار چند رینگ و پیسـتون و 
سرسـیلندر و ... هسـت و ایـن در نوع خـود بی نظیر 
بـود. شـانزده سـاعت کار می کـردم و فقط بـه دنبال 

بودم. پیشـرفت 
مؤسـس »مجموعه  طهران پارت« خاطرنشـان 
بسـیار  بازسـازی  کار  سـال ها  آن  در  می کنـد: 
آمریکایـی  خودروهـای  دارنـدگان  و  بـود  دشـوار 
بـرای تعمیـرات خودروشـان بایـد هزینـه زیـادی را 
پرداخـت می کردنـد و بسـیاری از انهـا هـم رضایت 
کافـی نداشـتند. امـا من بـا جدیـت و پشـتکار زیاد 
بـه سـراغ بازسـازی موتورهـای کهنه شـورلت رفتم 
سـیبک ، سرسـیلندر ،گیربکـس و دیفرانسـیل آنهـا 
را بـا کمتریـن هزینـه برای مصـرف کننده هـا آماده 

می کـردم و تضمیـن هـم مـی دادم. بـه خاطـر دارم 
کـه غیـر از ایـن کار بیـش از یـک هـزار خـودرو 
دنـده ای را بـه اتومـات تغییر دادم  و بیـش از پانصد 
خـودرو نیسـان پاتـرول را کـه فرمان هـای خشـکی 
داشـت، هیدرولیـک کـردم. بـه طـور کلـی از کارم 
خیلـی لـذت می بـردم مثـل یـک فیلمسـازی کـه 
از فیلـم خـودش لـذت می بـرد مـن هـم از همـه 

کارهایـی کـه انجـام مـی دادم، لـذت می بـردم.
وجـود  بـا  کـه  سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  او 
بازسـازی موتـور و سـایر قطعات خودرو شـما هزینه 
می گرفتیـد  کننـده  مصـرف  از  را  پایینـی  بسـیار 
حـدوداً یـک سـوم. ایـن مسـاله باعـث نشـده بـود 
کـه رقبـای شـما در فکـر سـنگ انـدازی در کارتان 
شـوند و اجـازه پیشـرفت را بـه شـما ندهنـد، تاکید 
می کنـد: واقعـاً اینطـور نبـود مـن بـا همـه رقبایـم 
رفیـق بـودم. شـاید جالـب باشـد بدانید بـا برخی از 
آنهایـی کـه در قید حیات هسـتند هم هنـوز ارتباط 
دارم. امـا ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت کـه افرادی 
که از مشـتری پول هـای زیادی می گیرنـد و مصرف  
کننـده رضایـت قلبـی نـدارد، آخـر و عاقبـت خوبی 
ندارنـد. من بـه دنبال احتـرام، اعتبار و آبرو هسـتم. 
بـاور کنیـد همـه کسـانی که مـن را می شناسـند به 
خوبـی می داننـد کـه هیچـگاه بـه دنبال پـول نبوده 

و نیسـتم. کار خیـر بـه آدم آرامـش می دهـد.
سـلمانی در خصـوص ادامـه حیـات مجموعـه 
طهـران شـورلت و تـداوم کار مجموعـه  »طهـران 
پـارت« می گویـد: مـا مجموعـه  طهـران پـارت را 
معنـوی  نگاه هـای  و  فرآیندهـا  همیـن  اسـاس  بـر 
دادن  شـعار  اهـل  واقـع  بـه  کرده ایـم.  راه انـدازی 
نیسـتم و همـه کسـانی کـه بـا مـا بـه نوعـی کار 
کرده انـد ایـن مسـاله را تأییـد می کننـد. ببینید در 
تمـام دنیـا اغلـب سـرمایه داران بـزرگ، وقتـی بـه 
جایـی رسـیدند و ثروتمنـد شـدند، اول بـه دنبـال 
مباحـث خیریـه ای می روند. این مسـاله بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت. خـب وقتـی ما چنیـن مسـاله ای را 
می دانیـم کـه نبایـد کارمـان را بـا آن ادامـه دهیـم. 
چـرا فـردا؟! مگـر امـروز را از مـا گرفته اند کـه برای 

همکاران

مهـم نیسـت چقـدر پـول داریـم، مهـم آن 
اسـت کـه چـه کارهایـی انجـام داده ایـم تـا 
دیگـران  سـوی  از  احتـرام  و  عـزت  موجـب 
خلـق  خدمـت  جـز  بـه  »عبـادت  شـده ایم. 
نیسـت  به تسـبیح و سـجاده و دلق نیسـت«. 
گاهـی می شـنویم کـه برخـی از آدم هـا از این 
مسـاله گله منـد هسـتند کـه کسـی متوجـه 
پاسـخ  در  امـا مـن  نمی شـود  مـا  کار خـوب 
بـه آنهـا می گویـم کـه اگـر هیـچ خلقـی هم 
متوجه کارهای درسـت شـما نشـود، خـدا که 
می فهمـد پـس بـه خاطـر خـدا هم که شـده 

دهیـم. انجـام  درسـت  را  کارهای مـان 



 | شماره 29 | سال چهارم | 1395

  24
www.yadakiresaneh.irيدك رسانه

انجـام کارهـای انسـان دوسـتانه بـه دنبـال فرداهـا 
هسـتیم؟!

ایـن  بـا  مـا  می کنـد:  تصریـح  ادامـه  در  وی 
مجموعـه  خواسـتیم بـدون در نظـر گرفتـن سـود، 
بـرای  کنیـم.  کـم  را  مصرف کننده هـا  مشـکات 
مجموعـه »طهـران پـارت« نیـاز مـردم در اولویـت 
اسـت. مـا وقتـی بـرای واردات جنـس بـه کشـور 
قلـم   85 از  بیـش  تولیدکننده هـا  رفتیـم،  چیـن 
قطعـات مختلـف جلوی ما گذاشـتند، اما مـا گفتیم 
بـدون در نظـر گرفتن کـم و زیاد شـدن منافع مالی 
آن چیـزی را می خریـم کـه نیـاز جامعـه مـا باشـد. 
ایـن شـد که فقـط پنج قلم جنـس را پـس از تأیید 
و کارشناسـی وارد کردیـم. در حـال حاضر تنها چند 
قطعـه ضـروری و مـورد نیـاز را وارد می کنیـم کـه 
همـه آنهـا را بـه شـخصه مـورد تسـت و آزمایـش 

کنتـرل کیفیـت قـرار داده ام.
سـلمانی ادامـه می دهـد: اگـر می خواهیـم در 
کارمـان موفـق باشـیم بایـد هماننـد یـک پزشـک 
عمـل کنیـم و نیـاز بیماران مـان را بدانیـم. شـاید 
زیـادی  سـود  کرده ایـم  وارد  مـا  کـه  را  قطعاتـی 
نداشـته باشـد و بسـیاری از وارد کننده هـا هـم بـه 
سـراغش نرفته انـد امـا مـا تصمیـم گرفتیـم ایم  که 
ایـن قطعـات را بـه نفـع مصرف کننده داخلـی، وارد 
کنیـم. بـه طـور قطـع ایـن دیـدگاه باعث شـده که 
مـا قطعاتـی را اختـراع کنیم و بسـازیم کـه هرکدام 
کمـک شـایانی بـه مصـرف کننـده داخلـی کـرده 
اسـت. به هرحـال ما عاوه بـر واردات تعـداد زیادی 
قطعـات تولیـدی هـم داریـم کـه همه آنها از سـوی 
طهـران پـارت ثبت اختراع شـده اسـت و هرکدام از 
آنهـا کارایـی بـه مراتـب بهتر و بیشـتری نسـبت به 
قطعه سـابقش دارد. وی در ادامه اظهار داشـت: در 
خصـوص جزئیـات قطعـات مایل هسـتم که پسـرم 
امیـد در فرصـت دیگـری صحبـت کنـد تـا ببینیـد 
کـه اگـر بخواهیـم، می توانیـم کارهـای بـزرگ و بـا 
کیفیـت و مرغـوب را در داخـل کشـور و بـه سـود 
مصـرف کننـده تولیـد کنیـم و بسـازیم. امیـدوارم 
تولیـد کننـدگان داخلی با ایـن رویکـرد گام بزرگی 
خودروسـازی  صنعـت  بیشـتر  پیشـرفت های  در 
وابسـتگی  بـدون  خودمـان  کشـور  در  و  بردارنـد 
نیازهای مـان را برطـرف کنیـم.وی در پایـان جـواب 
ایـن پرسـش کـه آیا ایـن خلق و خـو را به پسـرتان 
او در  فکـر می کنیـد  آیـا  و  هـم منتقـل کرده ایـد 
ادامـه فعالیت هـای مجموعه »طهران پـارت« بتواند 
تـداوم بخـش راه شـما باشـد، می گوید: بـه واقع هر 
آنچـه کـه الزم بـوده بـه امیـد منتقـل کـرده ام و او 
هـم هـر آنچه کـه باید، آموختـه اسـت و یقین دارم 
کـه چـه مـن باشـم و چـه نباشـم راه و نـگاه من را 
بـه طـور کامـل و درسـت ادامـه خواهـد داد و بـه 

موفقیت هـای روزافزونـی دسـت خواهـد یافـت.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 

موجیم که آسودگی ما عدم ماست 

بهتر بدانیم

 در شـماره های گذشته نشـریه به مباحث
مختلـف قوانیـن مالیاتـی پرداخته شـد و 

چاپ رسـید. 
بـر  مالیـات  غیـر مشـمول  و  اشـخاص مشـمول 
منبـع مالیـات بـر ارث - مالیـات بـر درآمـد اماک  
شـامل)مالیات بر درآمـد اجاره، مالیات بـر واگذاری 
عیـن منافع امـاک و معافیت های مربـوط(، مالیات 
بـر حقـوق و چنـد مـاده قانونـی مرتبـط بـا مالیات 
مشـاغل و تغییراتـی کـه مجلـس شـورای اسـامی 
تغییـرات  برخـی  مـورد  در   94/4/31 مورخـه  در 
قانـون مالیـات داشـته اسـت و ایـن تغیـرات از اول 
از جملـه  و عملیاتـی شـده  اجرایـی  سـال 1395 
حـد  در  و  اجمالـی  طـور  بـه  کـه  بـوده  مباحثـی 
آگاهـی  خوانندگان نشـریه منتشـر شـده اسـت. در 
ایـن شـماره و شـماره های آتـی مباحـث مربـوط به 
مالیـات بـر در آمـد مشـاغل را ادامـه خواهیـم داد:

مالیات بر درآمد مشاغل 
-درآمـدی که شـخص حقیقـی از طریق اشـتغال 
بـه مشـاغل یـا عناوین دیگـر غیـر از مـوارد مذکور 
در سـایر فصل هـای قانـون مالیات هـا تحصیل کند، 
پـس از کسـر معافیت مقـرر در این قانون، مشـمول 

مالیـات بـر در آمد مشـاغل می شـود.
)اختیـاری  از؛  اعـم  -درآمـد شـرکت های مدنـی  
از  ناشـی  در آمد هـای  هم چنیـن  و  قهـری(  یـا 
کـه  صورتـی  بـه  حضـار  فعالیت هـای 
صاحـب  یـا  عامل )مضـارب ( 
حقیقـی  شـخصی  سـرمایه 
باشـد تابع مقـررات مالیـات بر 

اسـت . مشـاغل  در آمـد 
درآمـد مشـمول مالیـات مودیان 

غل  مشا
عبـارت اسـت از کل فـروش کاال و خدمـات بـه 
کـه  آنهـا  در آمد هـای  سـایر  اضافـه 
مالیـات  مشـمول 

حســین روغنیمشاورمالیاتی اتحادیه

 قوانین مالیاتی؛ مالیات
مودیان

و تقسیم بندی مشاغل 
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سـایر فصل هـای قانـون مالیات هـا شـناخته نشـده، 
مربـوط  اسـتهاک  و  هزینه هـا  کسـر  از  پـس 
قبـول  قابـل  هزینه هـای  فصـل،  مقـررات  طبـق 
مـورد  هـا (  مالیـات  94قانـون  اسـتهاک )ماده  و 

می گیـرد. قـرار  احتسـاب 
اعـام  رسـانه،  یدکـی  نشـریه   22 شـماره  -در 
کردیم که مشـاغل در دسـته  های بندهـای الف، ب، 
ج کـه تـا پایان سـال 1394 از نظر قانـون مالیات ها 
وجـود داشـته اسـت، در مصوبـه و تغییـرات قانـون 
مالیات هـا در 94/4/31 حـذف شـده اسـت و طبـق 
قانـون مالیـات مودیـان مشـاغل بـر اسـاس میـزان 
فروش آنها در سـه دسـته تقسـیم و هر دسـته طبق 
آیین نامـه مـاده 95 قانـون مالیاتی کشـور باید دفاتر 
و یـا اسـتناد و مـدارک حسـب مـورد را برابـر اصول 
و ضوابـط مربوطـه بـه تنظیـم دفاتـر تجـاری قانون 
تجـارت تهیـه و بـرای تشـخیص درآمـد مشـمول 
مالیـات، نگهـداری و اظهارنامـه مالیاتـی خـود را بر 

اسـاس آنهـا تنظیـم کنند.
توسـط  کـه  مـاده  ایـن  مصـوب  نامـه  آییـن  در 
سـازمان امـور مالیاتی تهیـه و به تصویـب وزیر امور 
اقتصـادی و دارایـی رسـیده اسـت، مؤدیـان مالیات 
بـر درآمـد مشـاغل به سـه دسـته تقسـیم شـده اند:

1(مؤدیانـی کـه فـروش سـاالنه آنهـا از سـه 
میلیـارد تومـان بـه باال بـوده کـه تکلیـف نگهداری 
دفاتـر روزنامـه و پلمـپ مربوطـه و همینطـور تهیه، 
را  مرتبـط  ضوابـط  طبـق  را  آن  تحریـر  و  تنظیـم 
بـر عهـده دارنـد و بالطبـع اظهارنامـه مالیاتـی آنهـا 
زیـان خواهـد  و  و حسـاب سـود  ترازنامـه  شـامل 
بـود و کسـانی کـه دارای کارت بازرگانـی اعـم از؛ 
واردات و یـا صـادرات هسـتند نیـز مشـمول ایـن 
دسـته هسـتند. مـاک فـروش برابر اسـت بـا آنچه 
بـه عنـوان درآمـد در آخرین برگ قطعـی اباغی در 
سـال 1394 درج شـده که این درآمد ضرب در 10 
خواهـد شـد و چنانچـه بـاالی سـه میلیـارد تومـان 

باشـد در ایـن دسـته قـرار می گیرنـد.
بـه  توجـه  بـا  آنهـا  فـروش  کـه  2(مؤدیانـی 
فرمولـی کـه در بـاال اشـاره شـد بیـن یـک تـا سـه 
میلیـارد تومـان در سـال اسـت در دسـته دو قـرار 
و  خریـد  فعالیـت  بایـد  مؤدیـان  ایـن  می گیرنـد. 
طبـق  کـه  فرم هایـی  در  را  خـود  سـاالنه  فـروش 
آیین نامـه مصوبـه مـاده 95 تعییـن شـده نگهداری 
و اظهارنامـه مالیاتـی آنهـا بـر اسـاس ایـن فرم هـا 

تکمیـل و تسـلیم شـود.
بـرای  آنهـا  سـاالنه  فـروش  کـه  3(مؤدیانـی 
درآمـد   ×  10  = سـاالنه  فرمول )فـروش  حاصـل 
از  پایین تـر  اباغـی (  بـرگ قطعـی  ماخـذ آخریـن 
یـک میلیـارد تومـان در سـال اسـت و تکلیـف درج 
فعالیت هـای شـغلی خـود را طـی فرم هـای خاصـی 
بـه طـور روزانـه، ماهانـه و سـاالنه درج مـی کننـد 

کـه در نهایـت، نتیجـه حاصلـه از فـرم سـاالنه آنهـا 
در اظهارنامـه مالیاتی تکمیل و تسـلیم خواهد شـد. 
توضیـح یـک: همانطـوری کـه مکـرر اعام شـده 
اسـت نمونـه فرم هـای گروه دوم و سـوم در شـماره 
22 نشـریه یدکـی رسـانه منتشـر شـده اسـت کـه 
متقاضیـان محتـرم می تواننـد از ایـن فرم هـا کپـی 

گرفتـه و آن را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد.
توضیـح دو: چگونگـی محاسـبه درآمـد مشـمول 
مالیـات اشـخاص حقیقـی و اعتـراض بـه آن درآمد، 
مکلـف  کـه  حقیقـی  اشـخاص  مالیـات  مشـمول 
بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی هسـتند بـه اسـتناد 
اظهارنامـه مالیاتـی مـؤدی کـه بـا رعایـت مقـررات 
مربـوط تنظیـم و ارائـه شـده و مـورد پذیـرش قرار 

گرفتـه باشـد، خواهـد بـود.
سـازمان امور مالیاتـی می تواند اظهار نامـه مالیاتی 
دریافتـی را بدون رسـیدگی قبول و تعـدادی از آنها 
را بـر اسـاس معیار هـا و شـاخص های تعییـن شـده 
و یـا بـه  طـور نمونـه انتخـاب و برابـر مقـررات مورد 

دهد. قرار  رسـیدگی 
در  مالیاتـی  اظهارنامـه  تسـلیم  عـدم 

مودیـان سـوی  از  قانونـی  مهلـت 
کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان  صـورت  ایـن  در 
نسـبت بـه تهیـه اظهارنامـه مالیاتـی بـرآوردی بـر 

اسـاس فعالیـت و اطاعـات اقتصـادی کسـب شـده 
مؤدیـان از طـرح جامـع مالیاتـی و مطالبـه مالیـات 
متعلـق بـه موجـب بـرگ تشـخیص مالیاتـی اقـدام 
می کنـد. در صورتی کـه مـؤدی بـه ایـن اظهارنامـه 
از  روز  سـی  ظـرف  مالیاتـی  تشـخیص  بـرگ  و 
تاریـخ ابـاغ اعتراضـی نسـبت بـه ارائـه اظهارنامـه 
مالیاتـی مطالـق مقـررات اقـدام کنـد اعتـراض وی 
مالیات هـا مـورد رسـیدگی  قانـون  طبـق مقـررات 
قـرار می گیـرد. اجـرای ایـن حکـم مانـع از تعلـق 
جریمه هـا و اعمـال مجـازات عدم تسـلیم اظهارنامه 
قانـون  نیسـت. )ماده 97  مقـرر  موعـد  در  مالیاتـی 
مالیـات مصوبه 94/4/31 مجلس شـورای اسـامی(
درآمـد  بـر  مالیـات  اظهارنامـه  تسـلیم  مهلـت 
مشـاغل از سـال 1395 بـه بعد تـا پایـان خرداد ماه 

سـال بعـد اسـت.
جریمـه عـدم تسـلیم اظهارنامـه در مهلـت قانونی 
بـر درآمـد مشـاغل سـی  بـرای صاحبـان مالیـات 
درصـد مالیـات قطعـی شـده اسـت کـه غیر قابـل 
بخشـودگی اسـت که بـرای درآمد های کتمان شـده 
در اظهارنامـه تسـلیمی و یـا هزینه هـای غیر واقعـی 
نیـز همیـن جریمـه درنظر گرفته شـده اسـت. )ماده 

192 قانـون مالیات هـا(
این مبحث ادامه دارد...

بخشنامه اتاق اصناف تهران

واگذاری اجرای تقسیط و بخشودگی مودیان مالیاتی به مدیران کل 

در راســتای اجــرای مصوبــه شــاره 62111/ت51052 مــورخ 25 مردادماه 

ــتگاه  ــارات دس ــذاری اختی ــوع واگ ــران، موض ــت وزی ــاری هیئ ــال ج س

هــای اجرایــی بــه واحدهــای اســتانی مربوطــه بــا توجــه بــه بخشــنامه 

شــاره 200/95/42 مــورخ 7 مهرمــاه 95، ریاســت ســازمان امــور مالیاتــی 

کشــور، اختیــارات قانونــی ســازمان مذکــور را حســب مــواد 167 و 191 

ــی و  ــی مالیات ــیط بده ــوص تقس ــتقیم در خص ــای مس ــون مالیات ه قان

بخشــودگی جرایــم قابــل بخشــش مقــرر در قانــون یــاد شــده و قانــون 

مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا رعایــت قوانیــن مذکــور و ســایر قوانیــن و 

ــا پایــان ســال 1396 بــه رییــس و مدیــران کل امــور  مقــررات مربــوط ت

مالیاتــی شــهر و اســتان تهــران تفویــض کــرده اســت.
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قطعه شناسی

 متوقـــف ســـاختن خـــودرو از بـــه حرکـــت
ـــه  ـــی ک ـــت. خودروی ـــر اس در آوردن آن مهمت
ــده اش را  ــت راننـ ــن اسـ ــود ممکـ ــن نمی شـ روشـ
ـــد  ـــه راه می افت ـــی ک ـــا هنگام ـــازد، ام ـــمگین س خش
و در مســـیر عبـــور و مـــرور قـــرار می گیـــرد در 
صـــورت عـــدم عملکـــرد سیســـتم ترمـــز و توقـــف 
ـــد.  ـــرگ بی افت ـــه کام م ـــانی ب ـــا انس ـــه بس ـــودرو چ خ
لنـــت ترمـــز یکـــی از قطعـــات مصرفـــی در اتومبیـــل بـــا 
ـــا فـــوق ایمنـــی اســـت کـــه  درجـــه ایمنـــی Grade A ی
ـــاده  ـــت فوق الع ـــان از اهمی ـــی نش ـــه ایمن ـــن درج ای
ـــری  ـــاده دارد. در ترمز گی ـــر س ـــه ظاه ـــه ب ـــن قطع ای
شـــدید و در مواقـــع حســـاس کـــه بحـــث ایمنـــی 
ــی  ــارت مالـ ــودرو و خسـ ــینان خـ ــان سرنشـ و جـ
ــز  ــت ترمـ ــت لنـ ــت، اهمیـ ــرح اسـ ــنگین مطـ سـ

بیشـــتر مشـــخص می شـــود.
لنـــت ترمـــز، قســـمتی از سیســـتم ترمـــز وســـیله 
ـــکاک  ـــود آوردن اصط ـــه وج ـــا ب ـــه ب ـــت ک ـــه اس نقلی
ـــود.  ـــودرو می ش ـــف خ ـــث توق ـــز باع ـــک ترم ـــا دیس ب
ــدار  ــاال و پایـ ــی بـ ــب اصطکاکـ ــد ضریـ ــت بایـ لنـ
داشـــته و بـــا تغییـــرات درجـــه حـــرارت خاصیـــت 
ــد در  ــن بایـ ــد و همچنیـ ــت ندهـ ــود را از دسـ خـ
مقابـــل ســـائیدگی اســـتحکام داشـــته و دیســـک را 

خـــراش ندهـــد.
ـــد  ـــت بای ـــد و نصـــب لن ـــگام خری ـــه در هن ـــواردی ک م

ـــرد: ـــت ک ـــه آن دق ب
1-کارایی یکسان در شرایط متفاوت جوی

2-ترمزگیری خوب در تمام مواقع
ـــه اقتصـــادی  ـــاظ صرف ـــه لح ـــاال ب ـــر ب ـــول عم -ط

ـــتاندارد لنـــت ـــا اس متناســـب ب
ـــدون  4-قابلیـــت عملکـــرد در شـــرایط متفـــاوت، ب

ـــده ـــی آزاردهن ایجـــاد صـــدا اضاف
5-توانایی مطلوب در توقف خودرو

6-محدودیت های ابعادی برای مونتاژ
7-عدم استفاده از مواد آزبستی

8-ارتباط نوع صدا ترمز و نوع عیب آن
ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ــگام  ــدا را هنـ ــی از صـ ــای متفاوتـ ــا بازه هـ ترمزهـ
ـــد.  ـــد می کنن ـــز تولی ـــردن ترم ـــا ک ـــا ره ـــری ی ترمزگی
ــه  ــه بـ ــا کـ ــی در لنت هـ ــواد مصرفـ ــرد مـ عملکـ
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــرژی مـ ــاف انـ ــور اتـ منظـ
می گیرنـــد، بـــا ایجـــاد صـــدا )noise ( و حـــرارت 
ـــگاه ممکـــن  ـــغ گاه و بی ـــراه اســـت. در نتیجـــه جی هم
ـــا،  ـــرما، گرم ـــت آن س ـــه عل ـــد ک ـــادی باش ـــت ع اس
ـــارت  ـــه عب ـــت. ب ـــک و ... اس ـــرق، گل، نم ـــت، ب رطوب
دیگـــر صـــدا همیشـــه بـــه مفهـــوم وجـــود مشـــکل و یـــا 

ـــته باشـــید  ـــاد داش ـــه ی ـــز نیســـت. ب ـــر ترم کاهـــش اث
ـــه  ـــا ب ـــع آنه ـــد و رف ـــا طبیعی ان ـــی صداه ـــه بعض ک
هیچ ترمیـــم و یـــا تعمیـــری نیـــاز نـــدارد، نظیـــر:

ـــرد  ـــا س ـــه ترمزه ـــی ک ـــغ: هنگام ـــدای جی 1-ص
ـــود.  ـــنیده می ش ـــگاه ش ـــوالً در صبح ـــتند و معم هس
ـــی  ـــچ سرویس ـــه هی ـــت و ب ـــی اس ـــدا طبیع ـــن ص ای
 Morning Sickness نیـــاز نـــدارد. بـــه ایـــن پدیـــده
ــغ  ــدای جیـ ــات صـ ــی اوقـ ــد. گاهـ ــز می گوینـ نیـ
تولیـــدی نشـــانگر نیـــاز خـــودرو بـــه لنـــت ترمـــز 

جدیـــد اســـت.
ـــودرو  ـــی خ ـــد: وقت ـــد ممت ـــغ بلن ـــدای جی 2-ص
ـــود  ـــه می ش ـــز گرفت ـــت و ترم ـــت اس ـــال حرک در ح
ــام  ــری انجـ ــز گیـ ــه ترمـ ــی کـ ــی زمانـ ــا حتـ یـ
صـــدا  ایـــن  می شـــود.  شـــنیده  نمی پذیـــرد، 
ـــک  ـــا دیس ـــز ی ـــت ترم ـــانه روی لن ـــه نش ـــی ک هنگام
تمـــاس پیـــدا می کنـــد، تولیـــد می شـــود و نشـــان 
می دهـــد کـــه لنـــت تمـــام شـــده اســـت و بایـــد 
ـــزی  ـــتم ترم ـــر سیس ـــن ه ـــود. همچنی ـــض ش تعوی
ـــک  ـــری در ترافی ـــاد ترمزگی ـــات زی ـــد در دفع می توان
ـــز  ـــیب، نوی ـــراز و نش ـــر ف ـــای پ ـــا جاده ه ـــنگین ی س
ـــک  ـــای دیس ـــرایطی، دم ـــن ش ـــد. در چنی ـــد کن تولی
ـــغ  ـــا جی ـــن دم ـــی رود و در ای ـــاال م ـــیار ب ـــت بس و لن
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــرات متالورژیک ـــت تغیی ـــه عل ـــز ب ترم
ـــد. ـــی افت ـــاق م ـــت اتف ـــا لن ـــک و ی ـــطح دیس در س

3- صـــدای نالـــه در طـــول توقـــف: ایـــن صـــدا 
معمـــوالً بـــه دلیـــل لعابـــی یـــا شیشـــه ای شـــدن 
ـــنگین و  ـــای س ـــطه ترمزه ـــه واس ـــک ب ـــطح دیس س
متوالـــی تولیـــد می شـــود و بـــرای رفـــع آن بایـــد 

ــوند. ــا تعویـــض شـ لنت هـ
ــگام  ــار هنـ ــک بـ ــط یـ ــن: فقـ ــدای خشـ 4-صـ
ــنیده  ــو شـ ــق جلـ ــتم تعلیـ ــری از سیسـ ترمزگیـ
می شـــود. ایـــن صـــدا نتیجـــه جابه جایـــی و 
ـــت و  ـــک اس ـــت دوران دیس ـــا در جه ـــت لنت ه حرک
ـــال  ـــود، احتم ـــرده ش ـــم فش ـــز محک ـــدال ترم ـــر پ اگ
تولیـــد صـــدا کمتـــر می شـــود. بـــرای رفـــع ایـــن 
عیـــب بایـــد از نصـــب صحیـــح لنت هـــا، گیره هـــا 

و Shim هـــا مطمئـــن شـــویم.
5-نویـــز چندگانـــه: فقـــط یک بـــار بعـــد از 
ــود. ایـــن  ــنیده می شـ ــور شـ ــردن موتـ روشـــن کـ
 ABS ـــز ـــای ترم ـــتم خودآزم ـــه سیس ـــوط ب ـــدا مرب ص
ـــاز  ـــری نی ـــرویس و تعمی ـــه س ـــه هیچگون ـــت و ب اس
نـــدارد. سیســـتم ترمـــز ABS دارای یـــک بخـــش 
ــس از  ــا پـ ــی مدل هـ ــه در بعضـ ــت کـ خودآزماسـ

روشـــن خـــودرو و بـــا اولیـــن ترمزگیـــری و در 
ـــودرو  ـــرعت خ ـــه س ـــد از آن ک ـــر بع ـــی دیگ برخ

بـــرای اولین بـــار به حـــدی معینـــی رســـید، عمـــل 
می کنـــد.

6-هندســـه لنـــت: از دیگـــر عوامـــل مؤثـــر بـــر 
تولیـــد صـــدا، هندســـه لنـــت اســـت کـــه عامـــل 
ــار بـــر دیســـک به شـــمار  مهمـــی در توزیـــع فشـ

یـــد می آ
قابل توجه تعویض کاران و نکات اجرایی در تعویض 

لنت ترمز
ـــا  ـــز را ب ـــک ترم ـــز، دیس ـــت ترم ـــض لن ـــگام تعوی هن
ـــی  ـــت مغناطیس ـــا حال ـــد ت ـــز کنی ـــون تمی آب و صاب
ســـطح دیســـک بـــر طـــرف شـــود زیـــرا ایـــن کار 
ـــک  ـــطح دیس ـــه ذرات از س ـــدن هم ـــدا ش ـــث ج باع
ــور  ــورت ذرات مذکـ ــن صـ ــر ایـ ــود. در غیـ می شـ
ـــاهد  ـــد و ش ـــی می مانن ـــا باق ـــک و لنت ه ـــن دیس بی

ـــود. ـــم ب ـــدا خواهی ـــاد ص ـــرزش و ایج ـــده ل پدی
ــس از  ــه پـ ــت کـ ــن اسـ ــه ایـ ــل توجـ ــه قابـ نکتـ
ـــا  ـــان اســـت ت ـــه گذشـــت زم ـــاز ب ـــا نی تعویـــض لنت ه
ـــاف  ـــب ص ـــزان مناس ـــه می ـــاره ب ـــک دوب ـــطح دیس س
ـــاد  ـــت ایج ـــک و لن ـــن دیس ـــل بی ـــاس کام ـــده تم ش
شـــود زیـــرا در بســـیاری مـــوارد، هنـــگام اســـتفاده 
ـــگام  ـــغ آن را هن ـــدای جی ـــد ص ـــز جدی ـــت ترم از لن

ترمزگیـــری می شـــنویم.
تمیـــز بـــودن بوش هـــای کالیپـــر ترمـــز جلـــو بـــه 
ـــکان حرکـــت  ـــروی کـــم ام ـــا اعمـــال نی نحـــوی کـــه ب
کالیپـــر بـــه جلـــو و یـــا عقـــب میســـر باشـــد و در 
ــا گرده هـــای لنـــت  صـــورت رســـوب گل والی ویـ
ـــر و  ـــت کالیپ ـــدم حرک ـــاً ع ـــی و نهایت ـــکان گرفتگ ام
ـــه ضمـــن کاهـــش  ـــز وجـــود داشـــته ک ـــه ترم مجموع
ـــه  ـــاد صدا )ب ـــال ایج ـــز احتم ـــزم ترم ـــان مکانی راندم
ـــود  ـــک( وج ـــت از دیس ـــدن لن ـــدا ش ـــدم ج ـــل ع دلی
دارد کـــه در ایـــن حالـــت بـــا فشـــردن پـــدال ترمـــز بـــه 

ـــردد. ـــرف می گ ـــدا برط ـــن ص ـــی ای آرام
مونتـــاژ صحیـــح لنت هـــای جلـــو خصوصـــاً در 
ـــمند  ـــو، س ـــد؛ ری ـــکان، پرای ـــد پی ـــی مانن خودروهای
ـــت  ـــرخ دارای دو لن ـــر چ ـــه ه ـــپ 2 ک ـــی و 206 تی مل
ـــح در  ـــاژ صحی ـــرا مونت ـــت زی ـــاوت؛ در )L.R(  اس متف

ـــت. ـــر اس ـــیار مؤث ـــری بس ترمز گی

مواردی که باید دانست
 درباره قطعه ای به نام لنت ترمز
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 سـوالی را از مسـئوالن اتحادیه صنف لوازم
یدکـی اتومبیـل تهـران دارم و آن اینکـه 
بـرای آینـده ایـن صنـف چـه فکـری کـرده انـد ؟آیا 
بـرای آینده نزدیـک و میان مـدت و بلند مدت صنف 

برنامـه ای بـرا ی خـود تعریـف کرده اسـت ؟
از آنجا که دغدغه های ما ایرانیان رشـد و شـکوفایی 
کشـور اسـامی اسـت و صنف لـوازم یدکـی از محور 
هایـی اسـت برای رشـد و توسـعه در کلیـه صنایع از 
حمـل و نقـل جـاده ای و مسـافری و معـادن گرفتـه 
تـا باغـداری و کشـاورزی ایـن نقش سـازنده را شـاید 
خیلـی از اتحادیـه هـای دیگـر در اثر توسـعه کشـور 
نداشـته باشـند ولـی ضعف ما یکـی از عوامل رشـد و 
توسـعه کشـور بـوده و خواهـد بود ,بنـا بر ایـن برا ی 
بهتـر انجـام وظیفه کردن نیاز یـک برنامه ریزی کان 
و حسـاب شـده دارد  که امیدواریـم مدیریت اتحادیه 

اندیشـه و برنامـه  را  مـدون کرده باشـند .
یکی از اولین برنامه مسـئوالن کشـور برای توسـعه 
رشـد سـرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد اشتغال 
در ایـن بخـش می باشـد و اتحادیه باید خـود را ملزم 
بـه حمایـت ار تولیـد داخـل قـرار دهـد و بـا برنامـه 

ریـزی و ایجاد کمیسـیون حمایت از تولید و اشـتغال 
دراتحادیـه از تولیـد کننـدگان در امـر تحقیقـات و 
اطاعـات در امـر تبلیغات در امر بـازار یابی و فروش و 
ایجـاد غرفـه در نمایشـکاه  ها از آنهـا حمایت مادی و 
معنـوی بعمـل بیاورد . باید بـا مراکز علمی تحقیقاتی 
کشـور یـک رابطـه دو جانبـه ایجـاد نمایـد . تـا توان 
تولیـد کننده ایـران در امر رقابت بـا وارادات کاال های 

خـام تقویت شـود .
دومیـن برنامـه مسـئوالن کشـور مبـارزه بـا فسـاد 
و قاچـاق کاال  و اجنـاس تقلبـی اسـت اتحادیـه مـی 
توانـد از این موقعیت اسـتفاده کـرد و خواهان حضور 
نماینـده اتحادیـه در خصـوص کاالهـای مربـوط بـه 
اتومبیـل در گمـرکات کشـور باشـد کـه حضـور و 
نظـارت اتحادیـه کاالهای اسـتاندارد صحیـح و اصلی 
وارد کشـور شـوند و در همـان گمـرک بـه آن کاال 
بارکد شناسـه داده شـود ابتدا بارکد شناسـه در جهت 
حمایـت ازمصـرف کننـده بایسـتی بیشـتر رویکردی 

داخلـی در حمایـت از تولیـدات بـا کیفیـت باشـد .
در برنامـه ریـزی هـای اتحادیـه بایسـتی رویکردی 

بهتر بدانیم

داشـته باشـد کـه خـود را وارد عرصـه قانـون گذاری 
نمایـد چـرا در مجالـس قانـون گـذاری مثـل مجلس 
شـورای اسـامی اصنـاف نبایـد نماینـده ای داشـته 
باشـد ایـن موضـوع محقـق نخواهـد شـد مگـر اینکه 
عزمـی جـدی وجـود داشـته باشـد و بـه عنـوان یک 
خواسـته  صنفـی آن را دنبـال نماید.اگـر در قوانیـن 
دقـت شـود خیلـی از آنهـا قدیمـی و کهنه شـده اند 
و بعضـی از آنهـا  جوابگوی مسـائل و مشـکات امروز 
نیسـتند متاسـفانه کسـانی بـرای اصنـاف قانـون و 
تعییـن تکلیف می کنند که خیلی از آنها از مسـائل و 
مشـکات صنفی بی اطاع هسـتند و این قوانین  در 
موقـع  اجرا با مشـکات مختلفی مسـئولین و اصناف 
را دچـار میکنـد خاصـه اینکه ایـن کشـور عزیزمان 
بـا مسـائل  و مشـکاتی مواجـه اسـت که مـا  اصناف 
وظیفـه داریم دسـت به دسـت هـم داده و بـرای رفع 
آنهـا در حـد توانمـان کوشـش نماییـم  و امیـد واریم  
اتحادیـه بـزرگ صنـف لـوازم یدکـی اتومبیـل تهران 

بعنـوان پیـش قـراول این جریـان پرچمدار باشـد 

محمدرضا قدیرانی محمدی، عضو اتحادیه

 نامه وارده ،انتظارات ما

* بـا توجـه بـه رسـم امانتداری از سـوی نشـریه »یدکی رسـانه«، مطلب فوق که از سـوی یکی از اعضاء ارسـال شـده، بـدون هیـچ ویرایش و دخـل و تصرفی عینا 
منتشـر شده است. 
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بحـث  در  کـه  معضاتـی  مهمتریـن  از  یکـی 
شـرکت های  میـان  در  خصـوص  بـه  نمایشـگاهی 
و  شـرکت ها  کـه  اسـت  آن  دارد  وجـود  داخلـی 
بـرای  الزم  آمادگـی  زیرمجموعـه  دسـت اندرکاران 
حضـور در نمایشـگاه را ندارند و بـه نوعی در پی آن 
هسـتند کـه با هر شـرایطی فقط شـرکت کنند و ...

بـی  »تـو  عنـوان  بـا  همایشـی  پیـش  چنـدی 
تو)2B2(« میان بازرگانـان و تولیدکنندگان ایرانی 
و ترکیـه ای در نمایشـگاه بین المللـی برگـزار شـد، 
قبـل از حضـور در ایـن همایـش بـر ایـن بـاور بودم 
کـه بـه طـور حتـم، نتیجـه چنین نشسـتی بسـیار 
پربـار خواهـد شـد و قراردادهای بـزرگ و تاثیرگذار 
تجـاری میـان دو طرف بسـته می شـود. امـا در واقع 
ایـن مسـاله فقـط در حـد بـاور بـود چراکـه اغلـب 
بازرگانـان و تولیدکننـدگان ایرانـی برنامـه و هـدف 
مشـخصی بـرای حضـور در ایـن همایش نداشـتند.

در ایـن خصـوص بـا مدیـر برگـزاری ایـن همایـش 
کـه پیـش از آن همایش هـای دیگـری هـم چـون؛ 
همایـش بازرگانـان ایرانـی و آلمانی را برگـزار کرده 
بـود، هـم گفت و گویـی داشـتم و او هـم بـر این نظر 
تاکید داشـت کـه متاسـفانه اغلب شـرکت کنندگان 
مذاکـره  بـرای  روشـنی  و  خـاص  برنامـه   داخلـی 
در  ترکیـه ای  شـرکت کنندگان  برعکـس  ندارنـد! 
ایـن همایش بـا برنامـه، کاتالوگ کامـل محصوالت، 
هـدف مشـخص و معیـن بـودن برنامه هایشـان پای 
در ایـن برنامـه گذاشـته بودنـد کـه البتـه وقتـی بـا 
می شـدند  مواجـه  ایرانـی  طرف هـای  بی برنامگـی 
تعجـب می کردنـد کـه طرف هـای ایرانی چه آسـان 
از فرصت هـای بـه دسـت آمـده می گذرنـد و قـدر 

لحظـات ایـن چنینـی را نمی داننـد!
ایـن نـوع شـیوه محـدود و معطوف بـه همایش های 
نمایشـگاه های  در  بـا حضـور  و  نیسـت  روزه  یـک 
داخلـی و خارجـی می توانیـد به صحت و سـقم این 

مسـاله دسـت یابید.
بـرای یـک بـار هم کـه شـده در یـک نمایشـگاه به 
سـراغ شـرکت های خارجـی شـرکت کننـده در آن 
نمایشـگاه برویـد از بهتریـن و بزرگتریـن شـرکت ها 
گرفتـه تـا تولیدکننـدگان بـی کیفیت تریـن قطعات 
چینـی، گفـت و گویی چنـد دقیقه ای نشـان خواهد 
خوبـی  بـه  مجموعه هـا  ایـن  از  هرکـدام  کـه  داد 
می داننـد کـه بـرای چـه آمده انـد و قـرار اسـت چه 
کارهایـی را در جهـت جـذب مشـتری انجـام دهند 
درصـد  چنـد  بـه  دسـتیابی  برایشـان  موفقیـت  و 
از مخاطبـان هدفشـان اسـت و بنـا دارنـد تـا چـه 

محصوالتـی را بـه بازدیدکننـدگان ارائـه دهنـد.
امـا از سـوی دیگـر شـرکت کننـدگان ایرانـی اغلب 
بـه دنبـال چند مـورد پیـش پا افتـاده و کـم ارزش 
هسـتند کـه در نهایت نه بـرای مجموعه شـان مفید 

اسـت نه بـرای اقتصـاد داخلی.
گرفتـن عکس هـای چنـد نفـره و سـلفی از زوایـای 
مختلـف در غرفـه، گـپ و گفـت میـان همـکاران 
نشسـته  حالـت  در  شـیرین  خاطـرات  تعریـف  و 
و صـرف چـای و نسـکافه بـدون در نظـر گرفتـن 
بازدیدکننـدگان، قـرار گرفتـن افراد غیر کارشـناس 
و غیـر متخصـص در میزهـا و کانترهـای جلویـی 
سـؤال  بـه  مبهـم  پاسـخ های  ارائـه  و  غرفه هـا 
کننـدگان، حضـور افـرادی بـا روابط عمومـی پایین 
در غرفه هـا و ... تنهـا بخـش کوچکـی از ناکارآمدی 

نمایشگاهی

 آبان مـاه تـا 28  از 25  نمایشـگاه قطعـات و مجموعه هـای خـودرو تهـران  »یازدهمیـن 
برگـزار شـد و 492 شـرکت داخلـی و 540 شـرکت بین المللـی در فضایـی بالـغ بـر 18 
سـالن نمایشـگاهی بـه معرفـی انـواع قطعـات و مجموعه هـای خـودرو، ماشـین آالت و تجهیزات 
قطعه سـازی، مجموعه هـای تحقیقاتـی و طراحی مهندسـی، مواد اولیـه و تجهیـزات جانبی خودرو، 
بازرگانـی و خدمـات پس از فـروش، لـوازم تزئیناتی خودرو، تعمیـر و نگهداری خـودرو، محصوالت 

پاک کننـده خـودرو و سـایر تجهیـزات و خدمـات ایـن حـوزه پرداختند.«
امـا چـرا برگـزاری چنیـن نمایشـگاهی کـه بالـغ بـر یـک هـزار شـرکت را در خـود جـای داده 
اسـت نتوانسـته بـه موفقیت هـای چشـمگیری دسـت پیـدا کند؟!البتـه این منـوط به نمایشـگاه                 
بیـن لمللـی   تهران نیسـت و با بررسـی نمایشـگاه  هـای داخلی در عرصـه خود رو مـی بینیم که 

سـایر نمایشـگها نیـز از این امر مسـتثنی نیسـتند !

 کنکور نمایشگاه را دست کم نگیریم
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بسـیاری از غرفـه گـذاران ایرانـی اسـت کـه صرفـاً قصدشـان حضـور اسـت و بـس... .
در مباحـث فنـی هـم می تـوان بـه ایـن موارد اشـاره کـرد کـه قالبـا مجموعه هـای ایرانی چون 
برنامـه درسـت و مشـخصی بـرای حضـور در چنیـن مراسـم هایی را ندارنـد، سـردرگمی در 
کارهایشـان هویداسـت. برنامه ریزی آن نیسـت که فقط غرفه ها درسـت چیده و آراسـته شـده 
باشـد و وسـایل پذیرایـی بـه موقع بـه میهمانان برسـد این هـا تنها بخش از مسـیر اسـت. ارائه 
محصـوالت جدیـد، راه هـای گوناگون بـرای جذب مخاطـب هدف، افزایـش انعقـاد قراردادهای 
تجـاری،  تمرکـز و تاکیـد بر یک محصـول یا یک گروه کاالیـی، تخصـص در ارتباطات کامی و 
ارائـه توضیحـات کافـی راجع به محصوالت، برجسـته سـازی تمایزات میان قطعـات و کاالهای 
ارائـه شـده آن شـرکت بـا محصـوالت سـایر شـرکت های مشـابه، حمایـت از مصـرف کننـده، 
خدمـات پـس از فـروش و ... مـواردی اسـت کـه می توانـد شـرکت ها و مجموعه هـای ایرانـی را 

تـا حد بسـیار زیـادی موفـق کند.
بنابرایـن خـوب اسـت در نظـر داشـته باشـیم کـه وسـعت و زیبایـی یک غرفـه نمی توانـد تنها 
دلیـل موفقیـت یـک مجموعـه صنعتـی باشـد. در یـک غرفـه کوچک بـا چیدمـان معمولی هم 
می تـوان بـه اهـداف و سیاسـت های راهبـردی شـرکت ها دسـت پیـدا کـرد ولی به شـرط آنکه 

اصـول اولیـه و ثانویـه آن را بدانیم.
حضـور در یـک نمایشـگاه، همایـش و گردهمایی همانند حضـور در کنکور دانشـگاهی می ماند. 
همانطـوری کـه بسـیاری از شـرکت کننـدگان فقـط امتحـان می دهنـد کـه بگوینـد شـرکت 
کرده ایـم، برخـی هـم بـا آمادگـی و هـدف مشـخص وارد آن می شـوند. البتـه ناگفتـه نماند که 
گروهـی کـه در آن شـرکت نمی کننـد بـه مراتـب بـا شـهامت تـر و بـا برنامه تـر از اشـخاصی 

هسـتند کـه ناآمـاده و بـی هـدف بـه سـراغ آن می روند.
در هـر حـال شـرکت کننـدگان در نمایشـگاه های مختلـف داخلـی و خارجی حداقـل این نکته 
را بیاموزنـد کـه یـا همانند گـروه هدفمند در کنکور دانشـگاه پـای در نمایشـگاه ها بگذارند و یا 
هماننـد گروه سـوم شـرکت نکننـد و حضورشـان را منوط به برنامـه ریزی و هدفمنـدی کنند.

چـه بسـا ایـن مسـیر هـم بـرای مجموعه شـان پربارتـر خواهـد بـود و هم بـرای اقتصاد کشـور 
تاثیرگذارتر...

جــدول زیــر نشــان مــی دهــد که در ســال 
ــزار  ــگاه برگ ــده نمایش ــدود هج 1395 ح
مــی شــود. امــا ســوال اینجاســت کــه آیــا 
ــث  ــا و بح ــگاه ه ــدد نمایش ــدازه تع ــه ان ب
کمــی، بــه کارکردهــا و بحــث کیفــی ایــن 

نمایشــگاه هــا هــم پرداختــه ایــم؟!

تخصصی عمران و ماشین آالت راهسازیدهمین نمایشگاه   

 اه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایعدوازدهمین نمایشگ
 وابسته خودرو

 چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی

ان چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و ماشین آالت تهر
تهران مصلی –  

بریزت –دهمین نمایشگاه بین المللی بزرگ ماشین آالت ایران   

، المللی صنایع کشاورزیبیست و سومین نمایشگاه بین 
 موادغذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته

الت هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، ادوات و محصو
تبریز-کشاورزی ایران  

ن آالت هشتمین نمایشگاه بین المللی معادن سنگ، سنگ ، ماشی
 و تجهیزات مربوطه

ابسته شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع و
 مشهد

 نمایشگاه قطعات خودروی زنجان

ته، هشتمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، تجهیزات وابس
 موتور سیکلت و نیرومحرکه

 نمایشگاه قطعات خودروی رشت

دکی بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات ی
بریزت-ایران  

ات سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و خدم
تبریز-ترانزیت ایران  

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات
 شهری

ین دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماش
 آالت و تجهیزات وابسته

ه درو، لوازم و مجموعیازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خو
 های خودرو

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان
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در خصوص دسـته نخسـت می تـوان بـه اتحادیه های 
کارگـری اشـاره کـرد کـه منوط به شـرایط سیاسـی، 
مختلفـی  قدرت هـای  از  کشـور  هـر  اجتماعـی 
همیـن  هـم  دوم  دسـته  در خصـوص  برخوردارنـد. 
اتحادیه هـای صنفی نظیر اتحادیه صنف فروشـندگان 

لـوازم یدکـی خـودرو و ماشـین آالت تهـران اسـت.
رونـد کاری اتحادیه هـای صنفـی بـه ایـن شـکل 
اسـت کـه اولویـت اول محـل کسـب و کار اسـت و 
اولویـت دوم شـغل مرتبـط و اولویـت سـوم شـخص. 
از ایـن روسـت کـه غالباً شـاهد آن هسـتیم که اغلب 
وابسـتگی  ایـران،  در  صنفـی  اتحادیه هـای  اعضـای 
اتحادیه هـا  و  میـان خودشـان  تاثیرگـذار  و  درخـور 

نمی کننـد. حـس 
کـه  شـده  آن  باعـث  مسـائلی  چـه 
تصمیم گیرنـدگان بـه فکر تغییر سـاختار اتحادیه ها 

بدهنـد؟ اصنـاف  و 
در دهه هـای گذشـته مثـًا نـود یـا صد سـال قبل 
مشـاغل اغلب بـه صـورت موروثی بود و تغییر شـغل 
و صنـف بـه صورتی کـه حـاال می بینیم کار سـاده ای 
هیچ کـدام  و  بودنـد  شـده  تفکیـک  مشـاغل  نبـود. 
تداخلی در کار یکدیگر ایجاد نمی کردند. مثًا سـبزی 
فروشـی بـا میوه فروشـی دو واحد جـدا از یکدیگر بود 
و صاحبـان آن مشـاغل هم عناوین مجزایی داشـتند. 
اسـت  میوه فـروش  می گفتنـد طـرف  وقتـی  یعنـی 
بـه معنـی آن بـود کـه در مغـازه آن شـخص کاال و 
جنسـی غیـر از میوه حتی سـبزیجات هم بـه فروش 
نمی رفـت. رفته رفته شـکل و سـاختار مشـاغل تغییر 
پیـدا کـرد و بسـیاری از کارها با مشـاغل دیگـر ادغام 
شـد و از یـک سـو واحدهـا محـدوده بزرگ تـری پیدا 
کـرد و از سـویی هـم برخـی مشـاغل که تـا آن موقع 

بـه صـورت مسـتقل کار می کردنـد، حذف شـد.
ایـن رونـد عـاوه بـر رونـق باعـث حرکت سـریع تر 
چرخـه اقتصادی هم شـد امـا تا یک برهـه. از دیدگاه 
اقتصـادی وقتـی زمـان، بـرای تغییـر فـرا می رسـد، 
تردیـد و تأخیـر معنایـی نـدارد. بنابرایـن از نـگاه من 
فـرا رسـیده اسـت کـه  در حـال حاضـر زمـان آن 
اتحادیه هـای کوچک تـر در دل اتحادیه هـای بزرگ تر 
و همگـن خـود قـرار گیرنـد و بـه اقتصـاد و چرخـه 

اقتصـادی کشـور کمـک کنند.
امـا ظاهـراً برخـی از واحدهـا و اداره کنندگان 
آن تمایلـی بـه اجرایـی شـدن ایـن طـرح ندارند و 
احسـاس می کننـد که بـا ادغـام واحدهـا و اجماع 
اتحادیه هـا منافـع کاری شـان بـه خطـر می افتـد؟

یکـی از مهمتریـن مسـائل در خصـوص ایـن طرح 
آن اسـت کـه بسـیاری بر ایـن باور هسـتند کـه قرار 

 چندی اسـت کـه بحث اجمـاع اتحادیه های
صنفـی از زبـان مدیـران و دسـت اندرکاران 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و همین طـور اتـاق 
اصنـاف شـنیده می شـود. مسـاله ای که تا کنـون در 
حـد حـرف و خبـر باقـی مانـده اسـت. البتـه همیـن 
حـرف و خبر هـم موافقـان و مخالفانـی دارد و برخی 
آن را اتفاقـی بـزرگ در عرصـه صنفـی می پندارنـد و 
برخـی هـم بـر ایـن باورنـد ایـن طـرح باعـث نابودی 

واحدهـا و مشـاغل کوچـک می شـود.
در هفته هـای اخیـر درسـتی، نایب رییـس اول اتاق 
اصنـاف تهـران در خصـوص این مسـاله صحبت هایی 
را مجـدداً مطـرح کـرد و خواسـتار اجـرای سـریع تر 
ایـن طـرح شـده و گفتـه: »همان طـور کـه در هیئت 
واحدهـای  ادغـام  اصنـاف طـرح  بـر  نظـارت  عالـی 
صنـف بـا نظـرات کارشناسـی تصویـب شـده، طـرح 
ادغـام بایـد طبـق مصوبه هیئـت عالی نظـارت هرچه 
زودتـر اجرایـی شـود. این فرصتـی طایی اسـت تا از 
مـوازی کاری و تداخـل صنفـی اتحادیه هـای صنفـی 

شـود. جلوگیری 
وی در رابطـه بـا برخـی مخالفت ها تاکید کـرده: در 
اجـرای هـر طرحی نظراتی که ناشـی از نفع شـخصی 
باشـد مردود اسـت ولی اگر در راسـتای اجرای هرچه 
بهتـر و سـریع تر طرح ادغام مخالفان نظر کارشناسـی 
دارنـد ارائـه دهنـد تا مورد بررسـی قرار گیـرد در غیر 
ایـن صـورت مخالفـت با طـرح ادغام شـخصی بوده و 

نفع مـردم در آن دیده نمی شـود.«
ایـن صحبت هـا نشـان می دهـد برخی از مسـئوالن 
تمایـل بـه اجرایـی شـدن ایـن طـرح دارنـد امـا گویا 
و  مشـخص  زمان بنـدی  همچـون  قاطـع  برنامـه ای 
هدایـت اتحادیه هـا در خصـوص اجرایی شـدن وجود 
نـدارد و یـا مخالفـان از قـدرت بیشـتری بهره منـد 

. هستند
اهمیـت ایـن بحـث، مزایـای طـرح و آسـیب های 
احتمالـی بهانـه ای شـد تـا بـا حسـن بشـارت نیـا 
نمایشـگاه  مجـری  و  صنفـی  امـور  کارشـناس 
اتحادیـه لـوازم یدکـی خـودرو و ماشـین آالت تهران 
گفت وگویـی انجـام دهیم کـه مشـروح آن را در ادامه 

می خوانیـد:
 آیـا در حـال حاضـر و بـا شـرایط و قوانیـن 
موجـود در کشـور تشـکیل اتحادیه هـای صنفـی 
ارزش دارد؟ بـه طـور کلـی چـرا اعضـاء اتحادیه ها 
هیـچ گاه وابسـتگی واقعـی نسـبت بـه اتحادیه هـا 
ندارنـد و ایـن موضـوع بـه عینه مشـهود اسـت؟

در همـه جـا اتحادیه هـا بـه دو نـوع کلـی تقسـیم 
می شـوند. یکـی اتحادیه هایـی بـا محوریت اشـخاص 
و دیگـری اتحادیه هایـی بـا محوریـت مکان و شـغل. 

نگاره روز

طــرح  مزایــای  و  هــا  آســیب 

ــی در  ــای صنف ــه ه ــاع اتحادی اج

بشــارت نیا  بــا حســن  گفت و گــو 

صنفــی امــور  کارشــناس 

 این طرح
ادغـام نیست

 تغییـر 
ساختار است
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اسـت ادغـام صـورت گیـرد ایـن در حالـی اسـت که 
قـرار اسـت سـاختار تغییـر کنـد. وقتـی بحـث ادغام 
پیـش می آیـد منیت ها شـکل می گیـرد در حالی که 
در اقتصـاد کان کشـور منیت هـا معنایی نـدارد. این 
تغییـر سـاختار به دولـت خاصی تعلق نـدارد و با گذر 
زمـان بایـد اتفـاق بیفتـد در غیـر ایـن صـورت هیچ 
اتفـاق مثبت اقتصـادی رخ نخواهـد داد. در این طرح 
واحدهـای کوچـک یـا باید خودشـان سـرمایه گذاری 
کننـد و واحدهـای مرتبـط و همگـن دیگـری را در 
خـود جـای دهند، یا باید خودشـان به دنبال شـریک 
تجـاری باشـند و یـا زیرمجموعـه واحـد بزرگ تـری 
برونـد. اگـر هیچ کـدام از این هـا مقـدور نبـود واحـد 

کوچـک بایـد از چرخـه اقتصادی کنار بکشـد.
می کنیـم  نـگاه  مسـاله  ایـن  بـه  جهتـی  هـر  از 
می بینیم که این طرح بسـیار کارسـاز و مثبت اسـت 
و واحدهـای بزرگ تـر می تواننـد کارهـای بزرگ تـر و 
تاثیرگذارتر در مسـائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
کشـور انجام دهند. شـما بـه یک مجموعـه مرتبط با 
خـودرو نـگاه کنید. اگر یـک واحد بزرگ مشـتمل بر 
یدکـی فروش، سپرسـاز، تشـک دوز، صافـکار، نقاش، 
مکانیـک، تزئیناتـی باشـد و هـر خودرویـی وارد ایـن 
مجموعـه شـود بـدون اتـاف وقـت و بـه بهتریـن 
خـودرواش  بـه  مربـوط  مشـکات  ممکـن  شـکل 
حـل می شـود. حـاال در نظـر داشـته باشـید کـه این 
واحدهـا هرکـدام در منطقـه ای از شـهر باشـند عاوه 
بـر صـرف وقـت، انـرژی و ... ممکن اسـت هرکـدام از 
واحدها کار دیگری را زیر سـؤال ببرد و مشـکات آن 
خـودرو هـم در یـک روز حـل و فصل نشـود. بالطبع 
اگـر اتحادیه هـا هـم همیـن رویکرد را داشـته باشـند 
برنامه ریـزی  اجمـاع شـوند  اتحادیه هـای همگـن  و 
بلندمـدت و کوتـاه مدت و سیاسـت های راهبردی در 

قبـال هرکـدام بیشـتر جـواب می دهد.
حـاال در نظـر بگیریـد کـه روزی ایـن طـرح 
اجرایـی شـود. رییـس اتحادیـه اجمـاع شـده از 
کـدام مجموعـه انتخـاب خواهد شـد؟ بـه هرحال 
کـه  ندارنـد  تمایلـی  بزرگ تـر  اتحادیه هـای 
زیرمجموعـه اتحادیـه دیگری باشـند و رییس آن ها 

از صنـف دیگـری باشـد.
اتحادیه هـا عضـو هیئـت مدیـره  آقایانـی کـه در 
هسـتند اعتقـاد دارند که در راه رضـای خدا و خدمت 
بـه اعضـای صنفشـان در حـال فعالیـت هسـتند و 

حضورشـان در اتحادیـه باعث شـده تا به بسـیاری 
از امـور شـخصی، خانوادگـی و کاری نرسـند. از 

ایـن رو بهتریـن موقعیـت بـرای ایـن آقایـان 
اسـت کـه قـدری از زحماتشـان کمتر شـده 
و بیشـتر به مسـائل خودشـان برسند. ضمن 

آنکـه ایـن اجمـاع بایـد بـا تشـکیل کمیسـیون هایی 
تخصصـی صـورت گیـرد و هـر اتحادیـه روسـایی را 
برای کمیسـیون مرتبط با صنف اش داشـته باشـد. در 
خصوص هیئت مدیره تشـکیل شـده هم طبق قانون 
نظـام صنفـی انتخابات برگـزار می شـود و همه اعضاء 
از همـه اصنـاف در ایـن انتخابـات شـرکت می کننـد 
هـم می تـوان بـه میـزان آراء اخذ شـده روسـا و نایب 
روسـا را انتخـاب کـرد و هـم افـراد انتخـاب شـده در 

میـان خودشـان رأی گیـری کنند.
 بـا وجـود ایـن مزایـا و تاثیـرات مثبـت طرح 
اجمـاع اتحادیه هـا چـرا تاکنـون ایـن طـرح بـه 
مرحلـه اجـرا نرسـیده و مسـئوالن این طـرح را در 
حد همـان خبـر و نهایتاً یک گـزارش کوتـاه دنبال 

می کننـد؟
چون این طرح از سـوی طراحان و سیاسـت گذاران 
آن فازبنـدی نشـده، حتی بـازه زمانی مشـخصی هم 
بـرای آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. مهم تریـن 
مسـاله هم آن اسـت کـه به نیـاز جامعه امـروز توجه 
نمی شـود. اگر نیاز جامعـه را در نظر نگیریم و بگوییم 

کـه افـراد در واحدهـای کوچک تـر باید شـغل 
داشـته باشـند همین رویه ای پیش خواهد 
آمـد که امروز شـاهد آن هسـتیم. باید به 
دنبال تأسـیس اتحادیه های ملی باشیم و 
تـوان اتحادیه ها را افزایـش دهیم. به طور 
قطـع وقتـی ایـن اتفـاق بیفتـد اتحادیه ها 
بـه جـای اسـتفاده از کارمنـدان کم سـواد 

و  کارشـناس  افـراد  از  غیرمتخصـص،  و 
بهـره خواهنـد گرفـت  متخصـص مرتبـط 

هـم  کارشـان  کیفـی  سـطح  و 
افزایـش خواهـد یافت.

البتـه نباید این مسـاله 
را هـم نادیـده بگیریـم 

کـه ایـن طـرح ابعـاد 
دارد  مختلفـی 

بعـد  فقـط  و 
آن  اقتصـادی 

نظـر  مد
نیست 

ین  ا

نگاه روز

طـرح از بعد اجتماعی هم بهره می بـرد و کارکردهای 
بسـیاری دارد. اما متاسـفانه به نظر می رسـد که فعًا 
ایـن طـرح در حد همـان حرف باقی می مانـد و اتفاق 

نمی افتـد. خاصـی 
 یعنـی فکـر می کنید قرار نیسـت ایـن اتفاق 
بیفتـد که بـر این بـاور هسـتید که در حـال حاضر 

اجرایی شـدن ایـن طرح مقدور نیسـت؟
بـا ایـن منـوال تـا 10 سـال آینـده اتفـاق خاصـی 
نمی افتـد مگـر آنکـه شـیوه انجـام کار تغییـر کنـد. 
بـه اعتقـاد مـن در بحـث خودرویـی اتوسـرویس ها 
در آینـده ای نزدیـک آن قـدر قدرتمنـد می شـوند که 
واحدهـای همگـن کوچک تـر را نابـود می کننـد. بـه 
هرحـال ایـن اتفـاق می افتـد و ایـن طـرح اجرایـی 
می شـود امـا اگـر بـا شـناخت دقیـق صـورت نگیـرد 
و برنامه ریـزی و هدفمنـدی نداشـته باشـد می توانـد 
برای هر واحدی مشـکل آفرین باشـد. طـرح اجماع یا 
بـه دسـت خودمـان محقق می شـود یا باالخـره بر ما 
تحمیـل خواهد شـد. پس بهتر اسـت بـا برنامه ریزی 
راه  خودمـان  مشـخص  و  دقیـق 
ایـن طـرح را  رسـیدن بـه 

کنیم. همـوار 
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 ،)در راسـتای ایجـاد زیرسـاخت های الزم برای تولید محصوالت شـرکت مشـترک ایـران  و پژو)ایکاپ
نخسـتین بدنه خـودرو پـژو 2008 در ایران خودرو رنگ شـد.

در راسـتای ایجاد زیرسـاخت های الزم برای تولید محصوالت شـرکت مشـترک ایران  و پژو)ایکاپ(، نخسـتین 
بدنـه خـودرو پـژو 2008 در ایران خـودرو رنگ شـده که بر این اسـاس، مراحـل رنگ آمیزی بدنه ایـن خودروی 

جدیـد در سـالن رنگ شـماره یک ایـران خودرو صورت گرفته اسـت.
بـر ایـن اسـاس، برنامه نویسـی برای انجـام فرآیند رنگ آمیـزی ابتدای آبان ماه انجام شـد و در ادامـه ربات های 
خـط، عملیـات آسـتر و رویـه را بـه اتمـام رسـاندند و در نهایـت نخسـتین بدنـه پـژو 2008 توسـط ربات های 
ایران خـودرو رنگ آمیـزی شـد. همچنیـن برنامـه آمـوزش تخصصی پرسـنل خط تولید در سـالن رنـگ، تا 20 
روز آینـده بـه اتمـام خواهـد رسـید و سـالن رنگ شـماره یـک جهت رنگ آمیـزی محصـوالت ایکاپ، تـا پایان 

بهمن مـاه بـه آمادگـی کامل خواهد رسـید.
گفتنـی اسـت، پـژو2008 یکـی از سـه محصولی اسـت که طبـق قرارداد امضاء شـده بیـن ایران خـودرو و پژو 

در شـرکت مشـترک ایـکاپ تولیـد و به بـازار ایران عرضه خواهد شـد.

ساخت اولین بدنه پژو 2008 در ایران

 58 اتحادیـه صنفـی ملـزم به اجرای طـرح جمع آوری کاالهای قاچاق در سـطح عرضه فروشـگاهی
شدند.

نایـب رییـس اتـاق اصنـاف تهران ، با اعـام این خبر تصریـح کرد: طرح جمـع آوری کاالهای قاچـاق، از نیمه 
مهرمـاه کلیـد خـورد و در حال حاضر اتحادیه های لوازم خانگی، لوازم بهداشـتی، لوازم ورزشـی، لوازم پزشـکی 
و لـوازم الکتریکـی کار خـود را در ایـن زمینـه آغاز کرده اند و طـرح مذکور به صورت پلکانی در حال پیشـرفت 

اسـت و باید 58 اتحادیه این دسـتورالعمل را اجرایی کنند.
ابراهیـم درسـتی بـا بیـان اینکـه تصمیم بر این شـده کـه ابتدا بازرسـی اصنـاف در زمینه طـرح جمع آوری 
کاالهـای قاچـاق اقـدام کننـد، خاطرنشـان  کـرد: اگر بازرسـی اصنـاف در این زمینه موفق نباشـد پـس از آن 
فعالیـت مربوطـه بـه تعزیرات ارجاع داده می شـود. اگر فروشـگاه ها دارای فاکتور و برگه سـبز خرید نباشـند از 

طریـق بازرسـی اصنـاف بـه آن ها 24 سـاعت فرصـت داده می شـود تا در ایـن زمینه اقـدام کنند 

 30 سـخنگوی شـورای سیاسـت گذاری خـودرو تاکید کـرد که تولید خودرو در کشـور بیـش از
درصد افزایش داشـته اسـت.

سـخنگوی شـورای سیاسـت گذاری خـودرو در پایـان چهل و پنجمیـن جلسـه ایـن شـورا کـه بـا حضور 
نعمـت زاده وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت برگزار شـد،

 گفـت: میـزان تولیـد انـواع خودرو در کشـور از ابتدای امسـال تا پانزدهـم آبان ماه جاری بـه 753 هزار و 
580 دسـتگاه رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه پارسـال 30,9 درصد  افزایش داشته است.امیرحسین 
قناتـی ادامـه داد: بـا توجـه به افزایش تولید خـودرو در کشـور و تحقق 99 درصـدی برنامه های پیش بینی 
شـده تاکنـون، تـا پایـان سـال جاری بـه اهـداف تعییـن شـده در این بخش دسـت خواهیـم یافـت.وی با 
بیـان اینکـه دو شـرکت خودروسـاز »ایران خـودرو« و »سـایپا« گزارشـی از عملکرد خود در بخـش ارتقای 
کیفیـت در حـوزه خدمـات پـس از فـروش ارایـه دادنـد، افـزود: نمایندگی های خدمـات پس از فـروش که 
در چارچـوب قانـون حمایت از حقوق مشـتریان خودرو عملکرد مطلوبی داشـته باشـند، مورد تشـویق قرار 
می گیرنـد.وی بـا اشـاره بـه تاکیدهای جدی وزیـر صنعت برای نظـارت بر عملکـرد واحدهـای ارایه دهنده 
خدمـات پـس از فـروش گفـت: ارتقـای رتبـه تعمیرگاه های مجاز به سـمت رتبه یک، رضایت مندی مشـتریان در راسـتای اهـداف تعیین شـده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سـال 95، بهبود شـرایط دسترسـی به قطعات یدکی در شـبکه توزیع، تاکید بر اسـتفاده از قطعات اصلی و آراسـتگی هنگام تحویل خودرو از مهمترین 

محورهـای مدنظـر بـرای ارتقـای کیفیت خدمـات پس از فـروش است.راسـتا اقدامی انجام ندهنـد، مطابق قانـون با آن ها برخورد می شـود.

بیش از پنجاه اتحادیه ملزم به 
جمع آوری کاالهای قاچاق شدند

افزایش 30 درصدی تولید خودرو 
در کشور
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 بـا ارسـال نخسـتین محمولـه تجهیـزات خط تولیـد محصوالت ایـران خودرو بـه کشـور الجزایر گام
اساسـی در خصـوص احداث کارخانه ایکوالجزایر برداشـته شـد. با ایجاد شـرکت جوینـت ونچر »ایکو 
الجزایـر« و ارسـال تجهیزات خط تولید توسـط ایـران خودرو، احداث سـایت مونتاژ محصوالت ایـران خودرو به 
صـورت رسـمی عملیاتـی شـد و تـا اسـفند ماه که نصب تجهیـزات انجام شـود خـودرو به صورت قطعـات نیمه 
منفصلـه صـادر و از خـرداد مـاه تولیـد قطعات منفصلـه آغاز خواهد شـد.همزمان با ارسـال ایـن تجهیزات فنی 
مهندسـی بـه الجزایـر، مدیرعامل گـروه صنعتی ایران خودرو در نشسـت با مدیرعامل شـرکت فامـووال الجزایر 
و سـفیر این کشـور در ایران، ضمن اظهار خرسـندی از توسـعه روابط دو کشـور در زمینه خودروسـازی گفت: 
حمایـت از اجـرای قـرارداد در ایـن مشـارکت، الزمـه ادامـه همکاری هاسـت و ایـران خـودرو خـود را متعهد به 
حمایـت و اجـرای کامـل این قـرارداد می داند.هاشـم یکه زارع با اشـاره به لـزوم رعایت برنامه زمانبنـدی اجرای 
پـروژه، اظهـار کـرد: اهـداف تعییـن شـده بایـد در زمـان مقرر محقـق شـود در غیر این صـورت پـروژه توجیه 
اقتصادی نخواهد داشـت.عبدالمنعم احریز سـفیر الجزایر در تهران نیز ضمن اسـتقبال از گسـترش روابط ایران 
و الجزایـر گفـت: سـفارت الجزایـر آمادگی کامل دارد تا هرگونه کمـک و همکاری برای تسـریع در اجرای پروژه 

در اختیـار طرفین قـرار دهد.

گام های ایران خودرو در کشور 
الجزایر

روز چهارشـنبه 17 آذرمـاه هیـات دولـت، بـه ریاسـت حجت االسـام والمسـلمین حسـن روحانـی،  در ادامـه 
بررسـی پیشـنهادهای کارگـروه منتخب درخصـوص »الیحه بانـک مرکزی جمهوری اسـامی ایـران«  پرداخت و 

مـواد دیگـری از ایـن الیحـه را بـه تصویـب رسـاند.
 در ایـن جلسـه واحـد پـول ایـران »تومـان« و برابـر 10 ریـال تعییـن شـد. موضوعـی کـه از نظـر کارشناسـان 
جمـع آوری پـول در گـردش را بـه دنبـال ندارد و بیشـتر به قصد تسـت بـازار از سـوی دولت صورت گرفته اسـت.

کارشناسـان اعتقـاد داشـتند کـه حـذف صفرهـا زائـد از پـول ملـی گرچـه ممکن اسـت تاثیر محسوسـی در 
اقتصـاد ایـران نداشـته باشـد، ولـی بـا توجـه بـه این کـه صفرهـای زائد مبـادالت را بسـیار دشـوار کرده اسـت.

خداحافظی ریال از واحد پول ایران

 سـازمان حمایـت از مصرف کننـدگان و تولید کننـدگان طـی اطاعیـه ای بـه متقاضیـان خریـد خودرو
اعـام کـرد از هرگونـه انعقـاد قـرارداد در قالب پیش فـروش خودرو و یـا پرداخت وجه به شـرکت هایی 

کـه نمایندگی رسـمی از شـرکت تولیدکننده خارجـی ندارند، خـودداری کنند.
سـازمان حمایـت از مصرف کننـدگان و تولید کننـدگان طـی اطاعیـه ای اعـام کـرد کـه به منظور پیشـگیری 
از بـروز مشـکات ناشـی از عـدم ایفـای تعهـدات شـرکت  های فاقد نمایندگی رسـمی و لـزوم نظـارت و کنترل 
بـر عرضـه خـودرو بـه شـکل پیش فـروش، بـر اسـاس مـاده)5( آیین  نامـه اجرایـی قانـون حمایـت از حقـوق 
مصرف کننـدگان خـودرو پیش فـروش خـودرو صرفـاً در قالـب اخـذ مجـوز مربوطـه از وزارت صنعـت، معدن و 

تجـارت امـکان پذیر خواهـد بود.
ایـن در حالیسـت کـه بـر اسـاس تصمیمـات اتخاذ شـده، پیش فروش خـودرو صرفاً توسـط نمایندگان رسـمی 

واردکننـده خـودرو و پـس از اخذ مجـوز مجـاز خواهد بود.
در ایـن اطاعیـه آمـده اسـت: براسـاس مفاهیـم و تعاریـف منـدرج در قانـون ، پیش فـروش خـودرو به روشـی 
از فـروش خـودرو اطـاق می شـود کـه در آن مـدت زمـان تحویل بیـش از سـی روز )کاری و غیـرکاری( تعیین 

می شـود.
سـازمان حمایـت از مصرف کننـدگان و تولید کننـدگان طـی ایـن اطاعیـه اعـام کرد کـه کلیه آگهی هـای پیش فروش خودرو توسـط اشـخاص حقیقـی و حقوقی فاقد 

نمایندگی رسـمی واردات از حیث اعتبار سـاقط اسـت.
بنابرایـن بـا توجـه بـه مطالـب ذکر شـده، سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان از تمـام متقاضیان خریـد خودرو درخواسـت می کنـد تا از هرگونـه انعقاد 

قـرارداد در قالـب پیش فـروش خـودرو و یـا پرداخـت وجـه به شـرکت هایی کـه نمایندگی رسـمی از شـرکت تولیدکننده خارجـی ندارنـد ، اکیداًخـودداری کنند.
در ایـن ارتبـاط ؛ وب گاه دبیرخانـه هیـات عالـی نظـارت بـر سـازمان های صنفـی کشـور بـه نشـانی www.iranianasnaf.ir  جهـت اسـتعام و ماحظـه لیسـت 

شـرکت هایی کـه نمایندگـی رسـمی از شـرکت های تولیدکننـده خارجـی دارنـد، معرفـی می شـود.

هشدار درباره پیش فروش 
خودروهای خارجی فاقد نمایندگی
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 رییـس اتـاق اصنـاف ایـران از نهایـی شـدن اصاحیه قانـون نظـام صنفی و پیشـنهاد آن بـه دولت یا
مجلس خبـر داد.

علـی فاضلـی در گفت وگویـی، اظهار کرد: اگر قرار اسـت به سـمت اقتصاد مقاومتی و توسـعه صادرات غیر نفتی 
پیـش برویـم بایـد قوانیـن مـورد نیـاز آن را نیز وضـع کنیم که اصـاح قانون نظـام صنفی مراحـل نهایی خود 
را طـی می کنـد کـه شـاید بـه صـورت الیحه بـه دولت یا بـه صورت طـرح به مجلس شـورای اسـامی تقدیم 
شـود. بـرای تصویـب و ابـاغ آن نیز در حـال رایزنی با کمیسـیون اقتصادی هسـتیم تا به جمع بندی برسـیم، 
چـرا کـه اصـاح این قانون با مشـارکت همه متخصصان و مسـئوالن دسـت اندرکار حوزه هـای مختلف تدوین 

شـده و امیدواریـم بتوانـد همه نواقـص و خألهای قانونـی دهه های گذشـته را برطرف کند.
وی تصریـح کـرد: در زمینـه علمـی و بازاریابـی بـه خوبی عمل نشـده و در زمینه حضـور در بازارهـای جهانی 
بـرای بـازار یابـی بایـد به زبان خارجی مسـلط باشـیم کـه نیسـتیم؛ بنابراین در چنین شـرایطی بایـد از دیگر 
پتانسـیل هـای موجـود اسـتفاده کـرد و بـه عنوان مثـال اتـاق بازرگانی باید بیشـتر و قوی تـر از امـروز در این 
زمینـه قـدم برداشـته شـود اما اتـاق بازرگانـی در حـوزه بازرگانی خارجـی ضعیف عمل کـرده اسـت و از آنجا 
کـه یـک اتحـاد و اتفـاق درسـتی وجـود نداشـته و در نظام برنامه ریزی کشـور بخش خصوصـی و در واقع اقتصاد غیر دولتی دیده نشـده اسـت و حتی در برنامه ششـم 

توسـعه کـه دربـاره آن بارهـا فریـاد کـرده ام در 26 مـاده نهایـی شـده از برنامـه ششـم بخش اقتصـاد غیر دولتی دیده نشـده اسـت و تنها 9 مـاده باقی مانده اسـت.

نهایی شدن اصالحیه قانون نظام 
صنفی

  اسـتاندار تهـران خبـر توقـف »تولید پرایـد و پژو 405 تـا پایان سـال« را که توسـط وزارت صنعت رد
شـده بـود، تأییـد و از دو خودرو با اسـتاندارد یورو4 یـا یورو 5 برای جایگزینی ایـن دو خودرو خبر داد.
بهـروز ریاحـی مشـاور وزیـر صنعـت در مصاحبه ای با اشـاره به مشـکات کیفـی دو خـودرو پراید و پـژو 405 

خبـر از خـارج شـدن ایـن خودروهـا از خـط تولید تـا پایان سـال جـاری داده بود.
در واکنـش بـه ایـن اظهـارات مشـاور وزیر صنعت، شـبکه اطاع رسـانی تولیـد و تجـارت ایران )شـاتا( اقدام به 
تکذیـب ایـن خبر، بدون اسـتدالل منطقـی و اعام زمان توقف ایـن خودروها کرد و حتـی صحبت های  ریاحی 
مشـاور ایـن وزارتخانـه  را ناشـی از موضع گیری هـای  شـخصی وی دانسـت و اعـام کـرد کـه  هیـچ ارتباطی با 

سیاسـت گذاری ها و مصوبـات وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ندارد.
بنابرایـن گـزارش، حسـین هاشـمی اسـتاندار تهـران خبـر از خارج شـدن  پراید و پـژو 405 از خط تولیـد را تا 

پایان سـال داد.
توقف تولید پراید و 405 تا پایان 

سال جاری

 رئیـس انجمـن حمایـت از مصرف کننـدگان گفـت: چـه مقـدار از خودروهـای آالینـده در یک سـال
گذشـته از دور خـارج شـده اند؟ آیـا شـهرداری نظارتی بـر توقفگاه اتوبوس هـا دارد؟ آیا خودروسـازان 
اسـتانداردهای زیسـت محیطـی را در خودروهایـی کـه در عرض یک سـال گذشـته تولیـد کرده اند، داشـته اند؟

رئیـس انجمـن حمایـت از مصرف کننـدگان، در خصوص آلودگی هوا گفت: اسـتفاده از محیط زیسـت سـالم 
جـزو حقـوق مصرف کننـدگان اسـت و این جزو منشـور حقوقی سـازمان ملل نیز هسـت.

انصـاری ادامـه داد: بـا بسـتن مـدارس و اعمـال برخـی محدودیت هـای ترافیکـی نمی تـوان با این مشـکل به 
صـورت ریشـه ای برخـورد کـرد بلکـه این نوعی مسـکن اسـت و در بلند مـدت جـواب نمی دهد.

وی افـزود: ایـن انجمـن ضمـن اینکه بـر این امر تاکیـد دارد که مبارزه بـا این پدیده نیازمند عـزم جدی همه 
مسـوالن اسـت ایـن سـوال را دارد کـه چـرا تا به امـروز هیچ یکی از مسـوالن در مـورد کارهایی که تـا به امروز 

بـرای مبـارزه بـا این امر انجـام داده اند، گزارشـی به مردم ارائـه نکرده اند.
انصـاری در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد که مصرف کننـدگان نیز با اسـتفاده از وسـایل نقلیه عمومـی و انجام 

معاینـات فنـی خودروهای شـخصی در حل این مشـکل کمـک کنند.

حدود انطباق خودروهای داخلی در 
استانداردهای زیست محیطی چقدر است؟!
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 مشـاور خودرویـی وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: آغـاز طـرح ملـی تولیـد خـودروی رنـو بـا
سـرمایه گذاری خارجـی و ظرفیـت تولیـدی 300 هـزار دسـتگاه بـرای امسـال در سـاوه آغـاز شـد.

بیوک علـی مرادلـو ظهر در نشسـت اعضای مرکز خدمات سـرمایه گذاری اسـتان مرکزی با اشـاره بـه آغاز طرح 
ملـی تولیـد خـودروی رنو اظهـار کرد: هـدف از اجرای این طرح توسـط وزارتخانه تشـکیل قطب سـوم خودرو 

و در کنار آن گسـترش صنعت قطعه سـازی و همچنین افزایش سـطح رقابت اسـت.
مرادلـو بـا اشـاره بـه نسـبت مشـارکتی 60 بـه 40 در ایـن سـرمایه گذاری ادامـه داد: در ایـن زمینه بـا توجه به 
تحقـق اهـداف سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، داخلی سـازی قطعات مورد نیـاز باید مـورد توجه و در دسـتور 

کار جـدی قـرار گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن طـرح ملـی و تولیـدات موجـود 30 درصـد تولیـدات ایـن شـرکت خودرویی به 
خـارج از کشـور صـادر می شـود و می توانیـم بـا تولیـدات دارای کیفیـت عالـی در بـازار جهانـی حرفـی بـرای 

گفتن داشـته باشـیم.

طرح ملی تولید خودروی رنو با 
سرمایه گذاری خارجی 

 بـا لکترونیکی شـدن مراحل مختلف تشـریفات صـادرات کاال در گمـرک، همه عملیات صـادرات در
بسـتر اینترنـت انجـام می گیـرد. صادرکننده پـس از اظهار کاالی خـود از طریق اینترنـت، از گمرک 
درخواسـت ارزیابـی کاال در محـل را می کنـد و بدون مراجعه حضوری کلیه مراحل تشـریفات صـادرات انجام 

می پذیرد.
همچنیـن در صـورت نیـاز بـه مجوزهـای مـوردی مراحـل انجـام کار از طریـق پنجـره واحـد مجـازی انجام 

می شـود.
هم اکنون تمامی تشریفات صادرات در بستر فضای مجازی www.epl.irica.ir صورت می گیرد.

ایـن اقـدام گمـرک به دنبـال تکمیل پنجـره واحد تجـاری در بخش صادرات صـورت می پذیرد کـه به اذعان 
صاحب نظـران و صادرکننـدگان نتایج ایـن طرح کامًا موفق بوده اسـت. صادرات در گمرک اینترنتی شد

 فرمانـده نیـروی انتظامـی بـا بیان اینکه ارتقاء احسـاس امنیت دسـتاورد مبـارزه با جرایـم و متخلفان
اسـت ، گفـت: مبـارزه بـا قاچـاق و سـرقت از اولویت هـای ماسـت و ناجـا در ایـن راسـتا سیاسـت های 
راهبـردی را دنبـال و اجرایـی می کند.سـردار حسـین اشـتری در نشسـت با وزیـر صنعت و معـدن و تجارت با 
اشـاره بـه تأکیـدات مقـام معظم رهبـری در خصوص لزوم مبـارزه جدی با پدیـده قاچاق، اظهار کـرد: مبارزه با 
قاچـاق یکـی از اولویت هـای اصلی ناجا اسـت، چـرا که قاچاق به بدنه اقتصادی کشـور صدمـات جبران ناپذیری 
وارد می کنـد.وی در ادامـه افـزود: عـزم و اراده مبـارزه بـا قاچاق در مجموعه نیـروی انتظامی وجـود دارد اما در 
ایـن مسـیر مشـکاتی اسـت که بایـد آنهـا را مرتفع کـرد. تعامل نیـروی انتظامـی، وزارت صنعـت و همچنین 
اصنـاف، نقـش موثـری در هماهنگـی بیـن بخشـی و مبـارزه با قاچـاق دارد.سـردار اشـتری، مبـارزه و کاهش 
سـرقت را نیـز از برنامـه هـای اولویـت دار نیروی انتظامـی معرفی و بیان کرد: در راسـتای کاهش سـرقت، ناجا 
سیاسـت ها و برنامه هایـی را دنبـال می کنـد، اجـرای طـرح شناسـنامه دار کـردن قطعـات خـودرو و یا وسـایل 

دیگـر یکـی از این طرح ها اسـت.
شناسنامه دار شدن قطعات خودرو 

برای کاهش سرقت

 عضـو خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت ایـران بـا بیـان ایـن کـه کیفیـت بسـیار پاییـن خودروهای
تولیـدی توسـط شـرکت های خودروسـازنما باعـث سـلب اعتمـاد مـردم نسـبت بـه تولیـدات ملی 
شـده تصریـح کـرد: در تعمیرگاه هـا همـواره شـاهد انبوهـی از خودروهای مدل باال هسـتیم که ایـن در نوع 
خـود بی نظیـر اسـت اما شـاهد آن هسـتیم کـه هیچ یـک از مجموعه هـای خودروسـازی اشـتباهات خودرو 
نمی پذیرنـد و از مصرف کننـده نیـز عذرخواهـی نمی کننـد. بیـژن پناهی زاده خاطرنشـان کرد: شـرکت های 
خودروسـاز حتـی در مونتـاژ خـودرو هم بسـیار ضعیـف عمل می کننـد و حتی قطعه بـرای تعمیـر ندارند و 
منافـع خـود را بـر منافـع مردم ترجیـح می دهند و جوابگـوی ضرر و زیان خریـداران هم نیسـتند.وی گفت: 
نهادهـای نظارتـی هـم باید بیش از پیش به بحث واردات و مونتاژ خودروها وارد شـوند تا مشـخص شـود چه 
کسـانی در اتـاف سـرمایه های عظیـم مردم دخیـل بوده و هسـتند و در صورت تشـخیص مراجع، متخلفان 
تحـت تعقیـب قانونـی قـرار بگیرند.پناهی زاده تاکید کرد: برخی از خودروسـازها در آسـیب رسـیدن به جان 
مـردم مقصـر هسـتند زیرا کسـانی که بـه فکر ایمنی، سـامت و ثـروت ملی مـردم کشورشـان در تولیدات 

نباشـند در جهـت عکس اقتصـاد مقاومتـی گام برمی دارند

مانع ورود تولیدات و واردات 
خودروهای بی کیفیت شوید
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شـرکت فروشـگاه های زنجیـره ای آمـازون تـا چندمـاه دیگـر جدیدترین نسـل فروشـگاه ها را در شـهر سـیاتل آمریـکا افتتاح 
می کنـد. در ایـن فروشـگاه خریـدار کاالی موردنظـر خـود را برداشـته و بدون نیـاز به ایسـتادن در صف صندوق خارج می شـود. 

اپلیکیشـن فروشـگاه روی موبایـل خریـدار نقـش فروشـنده، صنـدوق دار و چک کننده را عهده دار اسـت.
ایـن تغییـر رونـد در همـه مراحـل معامات )خـرد و کان( قطعـاً همچنـان طـی شـده و روش هـای قبلـی را منسـوخ خواهد 
کـرد و نقـش آدمـی، بـه جـای انجـام کارهـا بـه انتخـاب و اعمـال سـلیقه نزدیک تر می شـود. از ایـن سـیر تکاملی می تـوان به 

دو نکته رسـید.
اول: انسـان ها مایلنـد ماشـین ها را بـه کار بگیرنـد و آنهـا فرصـت بیشـتری برای فکـر کردن، خاقیـت و زندگی کردن داشـته 

باشند.
دوم: اگـر مـا بخواهیـم در ایـن فرآینـد نقش تاثیرگذار داشـته باشـیم باید راه هـای میان بـر را انتخاب کنیم. یعنـی طی کردن 

همـه مراحـل طی شـده سـایرین الزامی نیسـت. بلکـه باید به دنبـال ایجاد زیرسـاخت های آخرین وضعیت باشـیم.
در هـر دو نکتـه یـک موضـوع قطعـی و غیرقابـل حذف اسـت. اینکه باید مراکـز پژوهشـی و تخصصی رهیافت هـای الزم برای 

توسـعه و تحـول را بررسـی و اعام کنند.
مثـًا صنـف لـوازم یدکـی، نیازمنـد مرکـزی پژوهشـی اسـت کـه مـدام آخریـن وضعیـت خودروسـازی و ایده هـای آینـده 
خودروسـازان را مـورد بررسـی قـرار دهـد تـا بتـوان در پرتـو آن وضعیـت قطعـه در شـبکه توزیـع، خدمـات پـس از فـروش و 
تعمیـرات را شـناخت و مطابـق آن راهکارهایـی را ترسـیم کـرد. بدیهی اسـت اگـر این مبحـث در مجموعـه ای مردم نهاد محقق 

شـود اعضـای آن بـا حداکثـر انگیـزه، درسـت ترین   راه را پیـدا خواهند کـرد.

کالم آخر

بدون فروشنده، 
بدون صندوق ،  فقط بردار و برو

حسن بشارت نیا، سردبیر
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