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 ایران تامین کننده خطوط تولید شرکت های خودروسازی

Asbestos-Free Brake Pads, Shoes & Lining Manufacturer 

 6طبقه دوم، واحد  ،5دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، ساختمان شماه 

   88793820   فکس :
 88650071WWW.ASIALENT.COM-2تلفن  :

INFO@ASIALENT.COM 
 

 30 در داخل کشور  از                    سال تجربه تولید لنت ترمز بیش
 1362تاسیس  

 بدون آزبست
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اقتصـادی  »اقتصـاد مقاومتـی یعنـی آن 
کـه در شـرایط فشـار، در شـرایط تحریم، 
در شـرایط دشـمنی هـا و خصومـت های 
شـدید می توانـد تعیین کننده ی رشـد و 

شـکوفایی کشـور باشد«.
سامانه پیامکی نشریه:                                             10007060504097
 info@yadakiresaneh.ir                       :آدرس الکترونیکی نشریه
yadakiresaneh@gmail.com 
www.yadakiresaneh.ir                                                  :وب سایت
تلفن مستقیم:                                                             77530098    
فکس:                                                                       41 58 52 77

30یدک  رسانه

صاحب امتیاز: 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو  و ماشین 

آالت تهران
اعضای هیئت مدیره: 

رئیس اتحادیه :    غالمرضا بخشی زاده 
نائب رئیس اول :  علی اکبر بخشی

نائب رئیس دوم  : غالمحسین حمزه  
خزانه دار :سید مهدی کاظمی  

دبیر  :   عزیزاهلل ایزدی  
عضو هیئت مدیره : حسن ساده - ابراهیم غفوری

بازرس :  محمدتقی مروج
نشانی: 

تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان برادران شهید قائدی، 
پالک 196 

لطفـاً بـرای دریافت نــشریه، نـــشانی خـــــودرا به 
شمــــــــاره 10007060504097 پیامـک کنید.  توزیع 
نشـریه به صورت رایگان اسـت. انتشـار مطالـب، به معناي 
تأییـد محتواي آن از سـوي ماهنامه یدک رسـانه نیسـت. 
صحـت مطالـب بـه عهـده منبــــــــع است.نشـریه 
یــــدک رسـانه در کم کردن وتصحیح مطالب آزاد است.
 براي ارسـال مطالـب، نظرات، پیشـنهادها،  عکس و آگهي 

خود با دفتر نشـریه تمـاس بگیرید.
تمامی مسئولیت صحت و انتشار محتوای آگهی ها به عهده 

صاحبان آگهی است. 

سر دبیر: 
حسن بشارت نیا
مدیربازرگانی:
 ناصر حیدری

مدیرانفورماتیک:
علیرضا بشارت نیا
هیئت تحریریه :

 سید کامران علمدهی، عبدالعلی مجد، حسین 
پور محمد، محمدصادق صالحی،حسن عمیدی،  

عباس بشارت نیا
ویراستار : 

 سید رضا جهرمی
صفحه آرائی وطراحی :

 احسان علی نژاد
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رابـطه مثبت

بخوانید تا متضرر نشوید

یادبود کالم نخست

همیشه هم حق با مشتری نیست 

چگونه خرید اینترنتی مطمئن داشته باشیم 

46

19

22

30

32قاچاق؛ این بالی اقتصاد سوز 

32ثبت شرکت ها ؛ مزایای بسیار و معایب اندک



برای بزرگمردان آتش نشان حادثه پالسکو 

آنهایی که سوختند و رفتند ...

پنج شــنبه روزی خوبــی نبــود ... آتــش گرفــت و ســوخت 

ــی  ــا ناج ــان ها ت ــه آس ــد ب ــوختند و رفتن ــد ... س ــران ش و وی

ــند ... ــان باش ــا انس صده

»بــی هیــچ چشمداشــت و بــی هیــچ منتــی رفتنــد و جــان شــان 

را تقدیــم کردنــد و ســوختند تــا نســوزیم و مردنــد تــا منیریــم 

»...

حــاال صــدای فریــاد و فغــان و ریــزش آوارهــای ســاختان 

ــد و  ــان را می لرزان ــد، گوش های م ــای مدی ــا مدت ه ــکو ت پالس

ــای  ــا و ایثارگری ه ــد ... از رفنت ه ــس می کن ــان مان را خی چش

آتــش نشــان هــای قهرمانــی کــه یــا پــدر بودنــد و همــر یــا 

فرزنــدان کــه هنــوز هــم چشــم انتظارشــان هســتیم ...

ــد و فقــط  ــی کارشــان بســیار کوچکن ــل بزرگ واژه هــا در مقاب

می تــوان از خــدا خواســت کــه روحشــان را قریــن رحمــت کنــد 

ــد. ــر ده ــان ص ــه خانواده های ش و ب

ــان  ــد و جان ش ــی رفتن ــچ منت ــت و بی هی ــچ چشمداش »بی هی

را تقدیــم کردنــد و ســوختند تــا نســوزیم و مردنــد تــا منیریــم 

...« ■                                                                یادشــان گرامــی
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جناب آقای محمود کور هلی
خواهر گرامیتان را به شما و  خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده و از خداوند منان برای بازماندگان صبر 
جمیل و برای آن مرحوم علو درجات رامسئلت می 

نماییم 

برادران محترم دلشاد   
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما،

از خداوند تبارک و تعالی برای شما و خانواده محترم 
مرحوم حاج رضا دلشاد صبر و اجر مسئلت داریم 

جناب آقای ابراهیم غفوری
مصیبت وارده را به جناب عالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده و از خداوند منان خواستاریم که 
به شما صبرعطا نماید

با اندوه تاسف فراوان در گذشت 
مرحوم سید محمود سیادتی

 )مسئول شورای پاساژ ملکی(را به خانواده محترم 
ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای 

آن مرحوم آمرزش اللهی آرزومندیم 

جناب آقای سید کامران علمدهی 
مصیبت وارده  را خدمت جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض می نماییم. ما را در این غم سترگ و 

جانکاه شریک بدانید 

جتاب آقای داوود چهره ای  
در گذشت فرزند برومندتان مرحوم محمد حسین 

چهره ای  را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده و برای آن مرحوم علو درجات  را آرزو مندیم 
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با سالم خدمت اعضای محترم صنف   

 ایـن روزهـا پرداختن به مسـائل مهم محدود
نـکات  و  نمی شـود  نکتـه  دو  یـا  یـک  بـه 
متعـددی وجـود دارد کـه عـاوه بـر پـردازش بایـد 
مـورد توجـه و تمرکـز بیشـتر قـرار گیرنـد. از این رو 
جـا دارد کـه از ایـن تریبـون، بـه ترتیـب اولویـت بـه 

مسـائل مهـم بپـردازم.
در شـماره قبـل هـم بـه ایـن نکتـه اشـاره کـردم که 
در برهـه کنونـی، بحـث پیونـد خـوردن بـا چرخـه 
الکترونیـک و اینترنت و رایانـه به یکی از ضرورت های 

پیـش رو بدل شـده اسـت.
ایـن مسـاله آن قدر اهمیـت دارد که صـاح دیدم در 
ایـن شـماره هـم بـا شـما در ایـن خصـوص صحبت 

. کنم
شـاید روزی کـه ماشین حسـاب های کوچـک جـای 
بـر  داران  چرتکـه  از  بسـیاری  گرفـت  را  چرتکه هـا 
ایـن بـاور بودنـد کـه ماشین حسـاب ها مهمـان یـک 
برهـه کوتـاه هسـتند و دوبـاره چرتکـه بـه حسـاب 
کسـبه می رسـد امـا دیدیـم کـه چرتکه ها بـه موزه ها 
پیوسـتند و ماشین حسـاب های بـزرگ و مهندسـی 
جـای خود را خیلی سـریع بـاز کردند. بعـد از آن هم 

... و  صندوق هـا 
از ایـن رو نباید به سیسـتم های سـنتی سـالهای قبل 
دلخـوش کـرد و بر نگهداری و کار بـا آن اصرار ورزید. 
تکنولـوژی و پیشـرفت آن امروزه بـه یک اصل تبدیل 
شـده و همان طـور کـه امروزه شـاهد آن هسـتیم که 
ورود اینترنـت و بهره منـدی – سـوء یـا غیـر سـوء – از 
آن بـه عنـوان یـک امـر عادی با سـرعت بسـیار میان 
افـراد بـه خصـوص جوان هـا جـا باز کـرده، بـه همان 
سـرعت هم وارد کسـب و کار مشـاغل مختلف شـده 
و ماننـد یـک سـونامی شـیوه های قدیمی و سـنتی را 

بـا خـود می برد.
بـه همیـن سـبب مـا نیـز بـه عنـوان یکـی از ارکان 
اصلـی صنعـت خـودرو ضـروری اسـت تا نـه تنها که 
در مقابـل مدرنیـزه شـدن نبایـد مقاومـت کنیم بلکه 
جـا دارد تا بـا تکنولوژی روز دنیا و تجـارت و صندوق 

الکترونیکـی همراه شـویم تـا در مدت زمـان کوتاهی 
غافلگیـری سـهممان از ایـن هیاهـوی تکنولـوژی و 

دسـتاوردهای روز دنیا نشـود.
همـکاران  کـه  کنـم  تاکیـد  مجـدداً  کـه  دارد  جـا 
گرامـی بایـد سیسـتم فـروش خـود را بـه روز کـرده 
و از صندوق هـای مکانیـزه جدیـد اسـتفاده کننـد و 
بـا توجـه به مصوبـه دولـت و هماهنگـی آن پرداخت 

مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز اسـتفاده کنیـم.
نکتـه بعـدی هـم کـه بـاز پرداختـن بـه آن در همـه 
کاالهـای  بـا  مقابلـه  اسـت.  اهمیـت  حائـز  مـوارد 
بی کیفیـت و تقلبی)بـه قولـی قاچـاق( در بازار اسـت. 
مـا بـه عنـوان یـک صنـف متعهـد و مسـئول وظیفه 
داریـم کـه بـه جامعـه احتـرام بگذاریـم و مانـع ورود 

چنیـن قطعاتـی باشـیم. 
شـاید همکاران در پی آن باشـند کـه چه مجموعه ای 
می توانـد بـا ایـن معضـل مقابلـه کنـد؟ بـه راسـتی 
مجموعـه  یـک  عنـوان  بـه  »شناسـا«  مجموعـه 
سیسـتماتیک و منظـم و همین طـور رزومـه ای موفق 
نشـان داده کـه می توانـد مانـع ورود و عرضـه چنیـن 

کاالهایـی را در بـازار صنـف بگیـرد.
بنابرایـن الزم می دانـم کـه تاکیـد کنـم همـه بـا هم 
بایـد بـا همـکاری و همراهـی مجموعه »شناسـا«، در 
مقابـل آن عـده از سـودجویان قطعـات بی کیفیـت، 
کاالهـای خـوب با معرفی و تضمین موسسـه شناسـا 
ارائـه کنیـم تا فرد ارائـه کننـده کاالی تقلبی خودش 
متوجـه عمـل زشـت و قبیح خـود شـود. البته تحقق 
ایـن هـدف ایـده آل ممکـن نخواهـد شـد مگـر بـا 

حمایـت و پشـتیبانی شـما عزیزان.
بـا امیـد بـه خـدا و همراهـی همـه اعضـای محتـرم 
روزهـا و ماه هـای خوبـی را در صنـف فروشـندگان 

■ آرزو می کنـم.  لـوازم یدکـی 
انشا اهلل

غامرضا بخشی زاده
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو 

و ماشین آالت تهران        
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یادبود

رحلت آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی؛

 زندگی نامه و پیام های مدیران صنفی و صنعتی
نوزدهـم دی مـاه سـال جاری خبر درگذشـت فقیه دانشـمند آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی موجی از انـدوه و تاثـر را در جامعه به وجـود آورد و 

مـردم ایـران را در غمی جانکاه فـرو برد. 
اتحادیـه صنـف فروشـندگان لوازم یدکـی خودرو و ماشـین آالت تهران ایـن ضایعه بزرگ را بـه همه مردم ایـران، مقام معظم رهبـری، خانواده 

مرحـوم هاشـمی و همینطور اعضـای خانواده اتحادیه تسـلیت می گویـد و از خداوند متعـال برای ایشـان، غفران الهی مسـئلت می  نماید.
در ادامه این مطلب به گوشه ای از زندگی پر فراز و نشیب آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می پردازیم:

 زندگی نامـه مرحوم آیت اهلل هاشـمی
رفسنجانی

آیـت اهلل اکبـر هاشـمی رفسـنجانی، پـس از عمری 
مجاهـدت و تـاش بی وقفـه در راه تحقـق اسـام در 

سـن 82 سـالگی دار فارنـی را وداع گفـت.
مـاه سـال 1313شمسـی  وی در سـوم شـهریور 
شهرسـتان  بهرمـان  روسـتای  در  / 1934میـادی، 
رفسـنجان و در خانـواده ای نسـبتاً ثروتمنـد بـه دنیا 
آمـد. او یکی از 9 فرزند میرزاعلی هاشـمی بهرمانی و 

مـاه  بی بـی صفریـان اسـت.
شمی  ها

تحصیـل را، از سـن 5 سـالگی در مکتب خانـه ای در 
نـوق آغـاز کرد و در سـن چهارده سـالگی به قم رفت 
و بـه تحصیل علوم دینی پرداخـت و به درجه اجتهاد 
نائل شـد. اسـاتید وی در حوزه علمیه قم آیات عظام 
سـید حسـین طباطبایی بروجردی، امام خمینی )ره(، 
دامـاد، محمدرضـا گلپایگانـی،  سـید محمد محقـق 
سـید محمد کاظـم شـریعتمداری، عبدالکریم حائری 
یـزدی، شـهاب  الدین نجفی مرعشـی، محمد حسـین 

طباطبائی و حسـینعلی منتظـری بوده  اند.
وی در آنجـا تحت تأثیر تعلیمـات امام خمینی )ره( 
بـه سیاسـت روی آورد و بـه مخالفـت بـا حکومـت 
محمد رضـا شـاه پهلوی و انقـاب سـفید او پرداخت.

بـا تبعیـد امـام، نقـش هاشـمی در مبـارزه با شـاه 
و نمایندگـی امـام در داخـل کشـور پررنگ تـر شـد. 
بـا وجـود نگـرش ضد غربـی انقابیـون، او سـفرهای 
ایـاالت  از  ایالـت  از ژاپـن در شـرق تـا 20  زیـادی 

متحـده در غـرب کـرد. 
آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بیش از آنکه به عنوان 
یک شـخصیت علمی شـناخته شده باشـد، به عنوان 
یـک چهره سیاسـی مطرح اسـت و این هـم به خاطر 
فعالیت هـای فـراوان سیاسـی ایشـان در دوران قبـل 
و بعـد از انقـاب اسـت. بـا مراجعـه بـه اسـناد معتبر 
تاریخـی می تـوان همواره از ایشـان در مناسـبت های 

مختلف سیاسـی نام و نشـانی پیـدا کرد.
هاشـمی رفسـنجانی فعالیـت سیاسـی خـود را از 
سـال 1340 آغـاز کـرد. او در دوران قبـل از انقـاب، 
بسـیار بـه امـام نزدیک بـود و پس از انقاب اسـامی 
عناویـن افتخـاری متعـددی را از مجامـع علمـی دنیا 
کسـب کـرد. دانشـگاه تهـران نیـز عنـوان دکتـرای 
افتخـاری علـوم سیاسـی را بـه ایشـان اهـدا کـرده 

است. 
او همچنیـن در شـهریورماه 
رحلـت  دنبـال  بـه   1386
در  مشـکینی  آیـت  اهلل 
دومیـن اجـاس سـاالنه 

چهـارم  مجلـس خبرگان، به ریاسـت دوره 
شـد. برگزیـده  مجلـس  ایـن 

اکبر هاشـمی رفسـنجانی، روحانی و سیاسـتمدار، 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و رئیـس 
اسـبق مجلـس خبـرگان رهبـری، نخسـتین رئیس 
مجلـس ایران و چهارمین رئیس جمهـور ایران در دو 
دوره پیاپـی بین سـال های 1368 تـا 1376 بود و به 
عنـوان یکـی از پرنفوذترین شـخصیت های سیاسـی 

جمهوری اسـامی شـناخته می  شـد.
آیـت اهلل اکبـر هاشمی رفسـنجانی رئیـس مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظام پـس از عمـری مجاهدت 
و تـاش در مسـیر آرمان هـای انقـاب عصـر امـروز 
شـهدای  بیمارسـتان  در  مـاه  دی   19 یکشـنبه 

تجریـش تهـران صدعـوت حـق را لبیـک گفـت.
اصنـاف  اصنـاف  و  هاشـمی  اهلل  آیـت 

هسـتند کشـور  خادمـان 
آیـت اهلل  تأثیـر  و  نقـش  از  نمی تـوان  بی تردیـد 
هاشـمی رفسـنجانی در اصناف و مشاغل به  سادگی 

کرد. عبـور 
در مجموعـه »آرامـش پـس از طوفـان« تألیـف 
ایشـان کـه بـه خاطـرات آیـت اهلل می پـردازد. توجه 
و تمرکـز بـه اصنـاف یکـی از پررنگ تریـن مسـائلی 

اسـت کـه هاشـمی بـه آن پرداختـه اسـت.
دریافـت گزارش هـای روزانـه از اصنـاف، بررسـی 
مشـکات و تـاش در جهـت رفـع آنهـا از جملـه 
برنامه هـای ایـن مجاهـد تاثیرگـذار انقاب اسـامی 

اسـت.  بوده 
رییـس مجمع تشـخیص مصلحت نظـام در دیدار 
بـا رییـس شـورای مرکـزی خانـه کشـاورز بـا بیـان 
اینکـه اصنـاف خادمـان کشـور هسـتند گفتـه بود: 
مسـئوالن بـه گونـه ای رفتارکنند که آسـتانه تحمل 

جامعـه بیـش از ایـن پاییـن نیاید.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش تصریـح کرده 
بـود: آینده نظام جمهوری اسـامی بیـش از این که 
اتـکا بـه نفت داشـته باشـد متکی بـر تولید و رشـد 

صنعـت و سـرمایه گذاری خواهـد بود.
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی همواره بـه اصناف و 
تشـکل های مختلـف دیدار می کـرد و تا حـد امکان 
در تـاش بـود تـا موانـع پیـش روی آنهـا برداشـته 
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شـود. بررسـی ماقات هـا و سـخنرانی های ایشـان از 
اوایـل انقـاب نشـانگر توجـه ویـژه اش بر ایـن بخش 
از جامعـه بـوده اسـت. از ایـن رو می بینیـم کـه پـس 
از درگذشـت ایـن یـار امام و پشـتیبان رهبـری همه 
تشـکل های  و  اصنـاف  دسـت اندرکاران  و  مدیـران 
صنفـی مراتـب اندوه و تأسـف خـود را از فوت ایشـان 

ابـراز می کردنـد.
بـه طور قطع مهمترین پیام تسـلیت از سـوی مقام 
معظـم رهبـری حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای صـادر 
شـد کـه رحلـت آیت اهلل هاشـمی را سـخت و جانکاه 
برشـمرده بودنـد و پـس از آن هـم پیام های تسـلیت 
روسـای سـه قوه و مدیران ارشـد کشـوری و لشگری. 
در ایـن مطلـب به پیام هایی اشـاره شـده اسـت که از 
سـوی مدیـران بخـش صنعـت و امـور صنفـی صادر 
شـده اسـت. بدیهـی اسـت ایـن تصمیـم در جهـت 
و  رسـانه)صنعتی  یـدک  نشـریه  تخصصـی  حـوزه 

صنفـی( اتخاذ شـده اسـت.
بخشی از پیام های تسلیت وزیر و مدیران 

صنعتی و صنفی کشور در پی درگذشت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی
 وزیر صنعت، معدن و تجارت

ایشان از تخریب ها و تهمت ها گذشت کرد
بـه  اشـاره  بـا  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
ویژگی هـای خـاص آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی )ره(، 
عنـوان کـرد کـه ایشـان همـواره بـه خاطـر مصلحت 
گذشـت  تخریب هـا  و  تهمت هـا  از  مـردم  و  کشـور 

می کـرد.
محمدرضا نعمت زاده که در دوره ریاسـت جمهوری 
وزیـر  بـه عنـوان  آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی )ره( 
صنایع مشـغول به کار بود،در مورد درگذشـت ایشـان 
خاطرنشـان کرد: آیت اهلل هاشـمی رفسنجانی )ره( مرد 
توسـعه بـود و یکـی از ویژگی هـای زیبای ایشـان این 
بـود کـه وقتـی به مطلـب حق می رسـید ایسـتادگی 

می کـرد و در مقابـل آن هزینـه می داد.
وی با اشـاره به این که آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی  
همـواره بـه وزرا اختیـار عمـل مـی داد، عنـوان کـرد: 
ایشـان به معنـای واقعی سـعی کرد خصوصی سـازی 

را در کشـور پیـاده  کند.
جلسـه  آخریـن  مـورد  در  همچنیـن  نعمـت زاده 
آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در بخش صنعت، معدن 
و تجـارت نیز یادآوری کرد: ایشـان در اجاس مربوط 
به معدن و صنایع معدنی شـرکت و سـخنرانی کردند 
و نیـز در ارتبـاط بـا سیاسـت های کلی بخـش معدن 
اظهارنظـر کـرده و خواسـتار توجـه و کمـک بـه ایـن 

بخش شـدند
.کمیتـه اصنـاف ائتـالف اصـالح طلبـان 

خسـتگی ناپذیر مجاهـد  بـرای  تسـلیت 
اسـت:  آمـده  فرد)گنجـی(  داودحبیبـی  پیـام  در 
حضـرت  صبـور  و  بـزرگ  عالـم  ملکوتـی  ارتحـال 
آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را بـه محضر مقام معظم 

رهبری، ملت شـریف ایـران و به ویژه خانواده شـریف 
ایشـان تسـلیت عـرض کـرده و از خداونـد تبـارک و 
تعالـی بـرای آن مجاهد خسـتگی ناپذیر علـو درجات 

را آرزومندیـم.
رئیس سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن 

و صنایـع معدنی
بسـیاری از طرح هـای معدنی میـراث دوران 

است. سـازندگی 
رئیس سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایع 
معدنـی ایران با تسـلیت درگذشـت آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی، از میراث بـه جای مانده از دوران ایشـان 

. گفت
مهـدی کرباسـیان بـا اشـاره بـه سـوابق و عملکـرد 
ایشـان در دوره هـای مختلـف گفت: آیت اهلل هاشـمی 
اسـوه مقاومـت، تـاش، صبـر و سـازندگی بـود کـه 
عمـًا شـامل یکـی از دعاهـای خیلـی خوبـی کـه 
بسـیاری اوقـات بـرای هم قرائـت می کنیم، شـده اند؛ 
یعنـی عاقبـت ایشـان ختم بـه خیر شـد و بـه دور از 
هرگونـه بیمـاری، ذلـت و هـر مسـئله ای کـه بخواهد 
مخـل شـخصیت ایشـان باشـد، بـا عـزت این دنیـا را 
تـرک کـرد و جایش بین مـردم و دوسـتداران نظام و 

انقـاب بسـیار خالـی خواهـد ماند.
رئیس اتـاق بازرگانی تهران توسـعه ایران 

مدیون دیدگاه ملی اوسـت
مسـعود خوانسـاری، رییـس اتـاق بازرگانـی تهران؛ 
هاشـمی  اهلل  آیـت  رحلـت  تسـلیت  اعـام  ضمـن 
رفسـنجانی، توسـعه ایـران را مدیـون دیـدگاه ملی و 

توسـعه خـواه وی دانسـت.
اسـت:  آمـده  مجموعـه  ایـن  پیـام  از  بخشـی  در 
و  سـازندگی  سـردار  هاشـمی،  آیـت اهلل  درگذشـت 
توسـعه ایـران غـم بزرگـی را در دل بخـش خصوصی 
ایـران نشـاند و بایـد ایـن فقـدان را در درجـه اول بـه 
رهبـر انقـاب و همچنیـن تمامـی دلسـوزان کشـور، 
و  انقـاب  سـوخته  سـینه  یـاران  ایشـان،  خانـواده 
به خصـوص صاحبان کسـب و کار که همیشـه یاوری 

چـون ایشـان داشـتند، تسـلیت گفـت.
توسـعه ایـران طـی چنـد دهـه گذشـته مدیـون 
دیـدگاه ملـی و توسـعه خواه ایـن مـرد بـزرگ بـوده 
اسـت و هیچـگاه نمی تـوان از تاریـخ ایـن سـرزمین 

بـدون نـام ایشـان یـاد کـرد.
آیـت اهلل هاشـمی در تمـام دوران مسـوولیت خـود، 
سـنگر و پشـتوانه قـوی بـرای بخش خصوصـی ایران 
بـود و امـروز صاحبـان کسـب و کار در غـم از دسـت 

رفتـن ایـن همـراه واقعـی اقتصاد ایـران نشسـته اند.

 پیام تسـلیت مشترک روسـای سه اتاق 
اصنـاف، بازرگانی و تعاون

ایران اسامی ناباورانه به سوگ نشته است
علـی  و  عبداللهـی  بهمـن  شـافعی،  غامحسـین 
فاضلی روسـای سـه اتـاق اصنـاف، بازرگانـی و تعاون 

بـه عنـوان ارکان اقتصـاد بخـش غیردولتی کشـور در 
پیام مشـترکی رحلت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را 

گفتند. تسـلیت 
بخشـی از متـن پیـام بـه ایـن شـرح اسـت: ایـران 
اسـامی ناباورانـه فقـدان بـزرگ مـردی را به سـوگ 
نشسـته اسـت کـه در طـول شـصت سـال فعالیت  پر 
ارزش سیاسـی و مدیریتـی خود نقـش بی مانندی در 
تأسـیس انقـاب اسـامی و همراهـی با معمـار کبیر 
آن حضـرت امام خمینی)ره( سـلف شایسـته ایشـان 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای از خود به جای گذاشـته 

است.
جمهـوری  غیردولتـی  بخـش  اقتصـاد  ارکان 
اسـامی- اتاق هـای ایـران، تعـاون و اصنـاف- ضایعه 
ارتحـال فرزنـد معنـوی امـام )ره( و یار همـراه رهبری 
معظـم انقـاب را صمیمانـه محضـر حضـرت بقیه اهلل 
االعظـم، مقـام معظـم رهبـری، بیـت مکرم ایشـان و 
ملـت بـزرگ ایـران تسـلیت عـرض کـرده و از فعاالن 
حـوزه اقتصـادی کشـور می خواهـد تـا به پاسداشـت 
سـال های متمـادی نقش آفرینـی ایشـان در به ثمـر 
و  مشـایعت  در  انقـاب  نهـال  بـاروری  و  نشسـتن 
قدردانی از ایشـان از هیچ کوششـی فروگذاری نکنند.

مشـاور رئیس جمهـور و دبیر شـورایعالی 
مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی

چه دشوار است باور و تحمل این خبر جانگداز...
پیامـی  در  رییـس جمهـور  مشـاور  تـرکان  اکبـر 
ارتحال آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی را تسلیت گفت.
در بخشـی از ایـن پیـام آمده اسـت: عـروج ملکوتی 
بزرگمـرد تاریـخ ایـران، بزرگمردی که عمـر پر برکت 
خود را در راه اعتا و سـربلندی کشـورش سپری کرد 

و تـا آخریـن لحظه حیات شـجاعانه مبـارزه کرد.
احیـای تدبیر در دولت و مدیریت همراه با عقانیت 
در حـوزه اجرایـی از شـاخصه های بـارز آیـت اهلل در 
عرصه سیاسـت و احیای امید و دین داری، اسـتواری 
در اسـام نـاب محمـدی، مداومـت در دین مـداری 
تـاش در تدوین تفسـیر قرآن و نـگارش تاریخ دقیق 
و تاکیـد بـر اصول اصلـی انقـاب اسامی"اسـتقالل، 
آزادی، جمهـوری اسـالمی"، بـاوِر صـادق ایشـان 
بـود. باری..، بسـیار تلخ و دشـوار اسـت بـاور و تحمل 

رحلت ایـن مجاهد نسـتوه..

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
نامش را جاوید نگاه می داریم

شـاپورمحمدی رئیس سـازمان بورس و اوراق بهادار 
در پیامـی درگذشـت آیـت اهلل هاشـمی را تسـلیت 
اسـت: خبـر  آمـده  پیـام  ایـن  از  بخشـی  گفـت.در 
درگذشـت مجاهـد و مبـارز کهنسـال و یـار دیریـن 
انقـاب حضـرت آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـازار 
سـرمایۀ ایـران را همچـون دیگـر آحـاد مـردم ایران، 

بهـت زده و مغمـوم سـاخت. ■
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 اغلـب مـا هـر از چندگاهـی در خصـوص
اخبـار خـودرو بـا فراخوان هـای گوناگونـی 
روبـرو  جهـان  خودروسـازان  بزرگتریـن  سـوی  از 
می شـویم. فراخوان هایـی کـه غالبـاً بـه سـبب ایـراد 
در یکـی از قطعـات خـودروی تولیـدی آن شـرکت یا 
تعـدد شـکایت مصرف کننـدگان از خـودروی مذکـور 

ست. ا
بـا ایـن حـال وقتـی اخبـار اینچنینـی را دنبـال 
می بینیـم  می شـویم  آن  جزییـات  وارد  و  می کنیـم 
کـه هیچکـدام از آنهـا خودرو سـازانی نیسـتند که در 
رده هـای پاییـن کیفـی و حتـی کمـی قـرار گرفته اند 
بلکـه از مجموعه هایی محسـوب می شـوند که مصرف 
کننـدگان ایـده آل تریـن خودروهـای مدنظرشـان را 

بایـد از ایـن خودروسـازان تحویـل بگیرنـد.
بـا  مرتبـط  مسـائل  وارد  وقتـی  دیگـر  سـوی  از 
خودروسـازی در داخـل کشـور می شـویم، چیزی جز 
بی کیفیتـی، قطعـات تقلبـی و نامرغـوب و همینطور 
اصطـاک زیـاد خودروهـا نمی بینیـم. امـا هیچـگاه 
شـاهد آن نبوده ایـم کـه مثـًا فـان کارخانـه بـزرگ 
خودروسـازی در ایـران بـرای نقص در سیسـتم ترمز 

یکـی از خودروهایـش فراخـوان بدهـد. چـرا؟!
یـا آن مجموعه هـای بـزرگ بین المللـی اندیشـه و 
هـوش خودروسـازان داخلـی را ندارنـد و یا سـودهای 
سرسـام آور مجموعه هایشان مضاعف شـده و مدیران 
آن سـعی می کنند راهی برای خـرج کردن آن بیابند! 
باهـوش  شـاید هـم خودروسـازان داخلـی آن قـدر 
هسـتند کـه هیچ اشـتباهی را کـه منجر بـه فراخوان 
خودروهای تولیدی شـان بشـود انجـام نمی دهند و یا 
آنقـدر پول ناچیـزی در قبال تولیدات شـان می گیرند 

کـه ارزش فراخـوان دادن ندارند.
یکـی از مـواردی کـه در ایـن بحـث مورد مناقشـه 
بوده اسـت؛ رعایت حقوق مصرف کننده اسـت. شـاید 
در داخـل برخـی از واحدهای کسـبی در ایـران با این 
جملـه روبـرو شـده اید کـه همـواره حـق با مشـتری 
اسـت اما ظاهراً در ایران مشـتری هیچ حقـی ندارد! و 
همین مسـاله باعث شـده تا مصرف کننـده داخلی در 
اولیـن فرصـت و هنگامی کـه توان خریـد خودروهای 

وارداتـی را دارد بـه سـراغ آنها برود.
دومیـن مورد توجه به مسـائل جانـی مصرف کننده 
اسـت. بی تردید شـرکت های سـازنده موفق خودرو در 
دنیـا، به مسـائل جانی و همینطور امنیت سرنشـینان 
آزمایش هـای  می دهنـد.  زیـادی  اهمیـت  خـودرو 
کنتـرل کیفـی قبـل و بعـد از عرضـه خـودرو در این 

کارخانه هـا بسـیار شـفاف هسـتند بـه طـوری که هر 
شـخصی کـه تمایـل به خریـد خـودروی موردنظرش 
را داشـته باشـد، وب سـایت مجموعـه تولیدکننـده 
خـودرو، فیلم هـا و کلیپ هـای مختلـف آزمایش هـای 
کیفـی خودروهـا را در دسـترس مخاطبان قـرار داده 

است.
نکته بسـیار تلخ آن اسـت که ما در داخل کشـور از 
آن فیلم هـا به عنوان سـرگرمی و نشـان دادن عظمت 
فـان خودروسـاز در اروپا یا آمریکا اسـتفاده می کنیم 
و همـواره پـس از دیـدن چنیـن فیلم هایـی هـم بـه 
حـال صنعـت و کیفیـت خودروهـای داخلـی غبطـه 

می خوریـم.
مـورد سـوم تبلیغـات اسـت. در تمام دنیـا صاحبان 
معرفـی  بـرای  را  زیـادی  مبالـغ  سـاالنه  مشـاغل 
بـه طـور  و  تبلیغـات می کننـد  کارهایشـان صـرف 
قطـع هـم سـود سرشـاری هم نصیب شـان می شـود. 
فراخـوان خودروهایـی بـا نقـص فنـی، با وجـود آنکه 
می توانـد هزینـه زیـادی را بـه شـرکت تولیدکننـده 
وارد کنـد و در مـدت زمـان کوتاهـی سـهام مجموعه 
را در بـازار جهانـی بـا نوسـان هایی مواجـه کنـد امـا 
بـا مـرور زمانـی انـدک، همـه چیـز را به نفع شـرکت 
تولیدکننـده خواهـد کـرد. مهم تریـن شـاخصه ایـن 
حرکـت اعتمـاد و اطمینانی اسـت که مصـرف کننده 
بـه ایـن مجموعه ها پیـدا می کنـد و وقتـی خودرویی 
را از چنیـن کارخانه هایـی خرید، با آسـودگی خیال و 
آرامـش کامـل بـا آن رانندگـی می کنـد. در این میان 
بایـد بـه تولیدکننـدگان داخلی دسـت مریـزاد! گفت 
کـه آنقدر بـه مجموعه شـان اعتمـاد دارند کـه بازهم 
نیـازی بـه فراخوان هـای اینچنینـی حـس نمی کنند.

کیفـی  رقابـت  بحـث  هـم  مـورد  چهارمیـن 
خودروسـازان بـزرگ دنیاسـت. امری که در کشـور ما 
به هیـچ عنوان جدی گرفته نمی شـود. خودروسـازان 
داخلـی می داننـد کـه تولیداتشـان را بـا هـر قطعه ای 
کـه بسـازند و حـد و انـدازه کیفـی آن به هـر میزانی 
کـه باشـد مصـرف کننـده داخلـی ناچـار بـه خریـد 

ست. ا
چـه بسـا اگر گمرگـی خودروهـای وارداتـی کاهش 
پیـدا می کـرد و قیمـت تولیـدات خارجـی نزدیک به 
قیمـت تولیـدات داخلی می شـد آنـگاه خودروسـازان 
مصرف کننـده  کـه  می کردنـد  مشـاهده  داخلـی 
در ایـران، اصـًا تمایلـی بـه خریـد از کارخانه هـای 
خودروسـازی داخلـی نـدارد و بـه هیـچ عنـوان هم از 

کیفیـت محصـوالت آنهـا راضـی نیسـت.
در ادامه به چند فراخوان شـرکت های خودروسـازی 

خارجـی و علل فراخـوان آنها نگاه می کنیم:

 فراخوانی بیش از 3 میلیون خودرو در پی 
بروز نقص فنی

شـش  خودروهـای  کیسـه هوای  در  فنـی  نقـص 
شـرکت خودروسـازی کـه بیش تـر ژاپنـی هسـتند 
باعـث فراخوانـدن سـه میلیـون و 400 هـزار خودرو 
بـه کارخانه شـده اسـت. سـازنده این کیسـه های هوا 
یـا ایربک هـا، در معـرض از دسـت دادن بـازار اسـت.
بـه دنبال این فراخوان شـش کمپانـی تولید خودرو 
از جملـه »تویوتـا«٬ »هونـدا« و »نیسـان« در حـال 
جمـع آوری خودروهـای تولید خود در آمریـکا٬ اروپا و 
ژاپـن هسـتند. این اقـدام در پی وجود اشـکات فنی 
در کیسـه های هـوای خودروها در قسـمت سرنشـین 
و  پارگـی  احتمـال  کـه  می گیـرد  صـورت  همـراه 
پراکنـدن قطعـات پاسـتیکی و فلـزی در آنجا وجود 

دارد.
بازگردانـدن خودروهـا بـه کارخانـه بـه طـور عمده 
بـر فروش محصـول کارخانه هـای خودروسـازی ژاپن 
در آمریـکای شـمالی، اروپـا و ژاپـن تأثیـر می گذارد. 
در ایـن فراخـوان، تعـداد کمی از خودروهای سـاخت 
کمپانـی »بـی ام و« آلمان و »جنـرال موتورز« آمریکا 

نیز بـه کارخانـه بازگردانده شـده اند.
این کیسـه های هوا سـاخت شـرکت ژاپنی »تاکاتا« 
هسـتند. کیسـه های هـوای صندلی سرنشـین همراه 
طـوری سـاخته شـده اند کـه نمی تواننـد گاز را بـه 
کیسـه هوا هدایـت کننـد و بـه جـای آن گاز پرفشـار 
باعـث پرتـاب قطعات پاسـتیکی و فلزی کیسـه هوا 

به قسـمت سرنشـین می شـود.
سـخنگوی شـرکت »تاکاتـا« می گویـد: تـا کنـون 
گزارشـی مبنـی بر آسـیب و جراحت به علت اشـکال 
فنـی موجـود گـزارش نشـده امـا شـش گـزارش از 
عمکـرد نادرسـت کیسـه هـوا گزارش شـده اسـت. از 
ایـن رو مـا بایـد بـرای جلوگیـری از هرگونه مشـکل 

احتمالـی اقدامـات الزم را انجـام دهیـم.
البتـه شـرکت »ب.ام. و« در حال بررسـی مشـکلی 

چرا شرکت های خودروسازی داخلی هیچگاه فراخوان نقص خودروها را نمی دهند؟!

همیشه هم حق با مشتری نیست!

گزارش
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اسـت و از نـوع و تعـداد خودروهـای برگشـتی خبـر 
می گوینـد  خودروسـازی  کمپانی هـای  نمی دهـد. 
را بررسـی می کننـد و در صـورت  کیسـه های هـوا 
لـزوم تغییـر، ایـن کار هزینـه ای برای صاحـب خودرو 

داشـت. نخواهد 

تویوتا و چهار بار فراخوان بازگشت خودرو 
در یک سال

اگرچـه ایـن موضـوع بـرای پرفروشـترین کمپانـی 
تولیـد خـودرو ژاپنـی »تویوتا« بدنامی خواهد داشـت 
امـا در درازمـدت باعـث افزایـش اعتمـاد می شـود. 
بـه گفتـه پـل نیوتـن، تحلیل گـر، »تویوتـا« در حـال 
تـاش برای بازسـازی اعتبار خود اسـت کـه از ارجاع 

محصـوالت سـابق آسـیب دیده اسـت.
در آخریـن مـورد این شـرکت بیـش از یک میلیون 
خـودروی سـاخت ایـن شـرکت را از کانـادا، ژاپـن، 
مکزیـک و آمریـکا فراخوانـد تـا اشـکاالتی مرتبـط با 

کیسـه هـوا را رفـع کند.
میلیـون خـودروی  نیـم  و  یـک  فراخـوان،  آن  در 
پریـوس هیبرید، پریوس پاگین و لکسـوس سـی.تی 
200 اِچ تولیـد اکتبـِر 2008 تـا آوریـِل 2012 بـرای 
رفـع نقِص کیسـهٔ هوا بـه تعمیرگاه شـرکت می روند.

برایـن اسـاس، 743 هزار خـودرو از ژاپن، 495 هزار 
خـودرو از قاره امریکای شـمالی، 141 هـزار خودرو از 
اروپـا، 9 هـزار خـودرو از چیـن و 46 هـزار خـودرو از 

دیگـر مناطـق جهـان باید رفع نقص شـوند.
بـه گفته سـخنگوی تویوتا، تولید ایـن خودروها که 
در ژاپـن بـا نـام وولتز و در خـارج از این کشـور به نام 
کـوروال و کـوروال ماتریکس عرضه شـده اند، در فاصله 
سـال های 2001 تـا 2004 صـورت گرفتـه و قـرار 
اسـت قطعات جدید جایگزین آن شـوند. تویوتا سـال 
گذشـته نیز بیـش از هفت میلیون خـودرو را به دلیل 
خطـر ذوب شـدن قطعات به کار رفته در شیشـه های 

برقـی از جملـه مدل کـوروال فرا خوانـده بود.
این شـرکت در سال 2009 و 2010 نیز محصوالت 
خـود را بـه علت اشـکاالت فنـی در ترمز، پـدال گاز و 
ایـراد در تشـک های کف بـه کارخانـه بازگردانده بود.

امـا شـرکت تویوتـا در بیانیـه دیگـری، فراخـوان 
تـازه ای داد کـه در رابطـه بـا نقصـی اسـت کـه خبـر 
زیـادی از تلفـات ناشـی از آن منتشـر نشـده اسـت.

ظاهـراً علـت فراخوانـی خودروهـا، نقـص در مخزن 
سـوخت سـه میلیـون سـیصد و هفتـاد خـودرو ایـن 

کارخانـه بوده اسـت.
کیسـه های هـوای معیـوب در خودروهـای تویوتـا 
عامـل کشـته شـدن یـازده و زخمـی شـدن بیـش از 

یکصـد نفـر در سراسـر جهـان شـده اند.
تویوتـا پیشـتر نیـز بـه دالیـل مختلـف خودروهای 
سـال  اکتبـر  مـاه  در  اسـت.  فراخوانـده  را  خـود 
گذشـته )مهر 1394( شـرکت تویوتـا بـرای شـش و 
نیـم میلیـون خـودرو در سراسـر جهان فراخـوان داد. 
ایـن فراخـوان در ارتبـاط بـا نقصـی در پنجره هـا بود 

آتش سـوزی شـود. موجـب  می توانسـت  کـه 
دو  میـادی همچنیـن حـدود  در سـال گذشـته 
میلیـون خـودروی پریـوس هیبریـِد تویوتـا بـه دلیل 
وجـود یک نقـص فنی در رایانه شـان که می توانسـت 
عامـل توقـف ناگهانی خودرو شـود، فراخوانده شـدند.

فراخوان برای هونداموتور، نیسان و مزدا
»هونـدا موتـور« یک میلیـون و یکصد هـزار خودرو 
را از سـطح جهـان بـه کارخانه بـاز می گردانـد. از این 
تعـداد 680 هـزار خـودرو در آمریکای شـمالی، 270 

هـزار در ژاپـن و 64 هـزار خودرو در اروپا هسـتند.
بـه  را  اتومبیـل خـود  هـزار  نیـز 480  »نیسـان« 
کارخانـه برگردانـد و کارخانـه خودروسـازی »مـزدا« 
نیـز 45 هـزار خـودرو را از آمریـکای شـمالی، اروپـا، 

چیـن و دیگـر نقـاط دنیـا فراخوانـده اسـت.

فراخوانی نیم میلیون خودرو از سوی 
جنرال موتورز

»جنـرال موتـور« برای بیـش از پانصد هـزار خودرو 
شـامل؛ سـدان، شـورولت، مالیبو و دو مدل پیکاپ به 

دلیل دو مشـکل مختلـف فراخوان داد.
گفتـه می شـود 468 هـزار و 887 سـدان شـورولت 
مالیبـو مـدل سـال 2011 و 2012 بـه دلیل مشـکل 
احتمـال جـدا شـدن کابل متصـل به کمربنـد ایمنی 
فراخوان داده شـد و بیشـتر این خودروها در آمریکا و 

تعـدادی از آنهـا در کانـادا و مکزیـک بودند.

همچنین 52 هزار و 930 دسـتگاه پیکاپ شـورولت 
کلـرادو و جـی ام سـی کانیـون مـدل سـال 2015 به 
دلیـل اینکه قاب چارچـوب صندلی آنها به درسـتی 

نصب نشـده اسـت، فراخوان شـده بود.
شـرکت خودروسـازی »جنـرال موتـورز« که سـال 
گذشـته بیش از 10 میلیون خودرو در سراسـر جهان 
فروختـه بـود، از نظـر میزان فـروش جهانی در سـال 
2014 پـس از »تویوتـا موتـور« و »فولکـس واگـن« 
در ردیـف سـومین تولیدکننده در جهان قرار داشـته 

است.

سختگیری اداره کل ایمنی بزرگراه ها در 
امریکا

بـرای  میلیونـی  فراخوان هـای  اعـام  پـی  در 
اداره  آمریـکا  در  معیـوب  خودروهـای  جمـع آوری 
خواسـتار  کشـور  ایـن  بزرگراه هـای  ایمنـی  کل 
افزایـش اختیاراتـش بـرای مقابلـه بـا بی مسـئولیتی 

شـد. خودروسـازان 
بزرگراه هـای  ایمنـی  کل  اداره  راسـتا  همیـن  در 
در  زودی  بـه  را  پیشـنهاداتش  دارد  قصـد  آمریـکا 

الیحـه ای بـه کنگـره ارائـه دهـد.
تویوتـا تاکنـون بیـش از هشـت میلیـون دسـتگاه 
از محصوالتـش را از بـازار آمریـکا بـه دالیـل مختلف 

فراخـوان کـرده اسـت.
ایـن شـرکت پیشـتر نیـز 10 میلیـون دسـتگاه از 
تولیـدات خـود را بـه دلیـل معیـوب بـودن و عمـل 
نکـردن کیسـه های ضربـه گیـر هـوا کـه 8 نفـر را در 

آمریـکا بـه کشـتن داد، فراخـوان داده بـود.
تویوتـا بـرای مـرگ هـر شـهروند آمریکایـی کـه 
بـا یکـی از محصـوالت ایـن شـرکت جـان خـود را 
دالر  میلیـارد  یـک  می بایسـت  می دهـد،  دسـت  از 

بپـردازد. خسـارات 

فراخوان جهانی 400 هزار خودرو
شـرکت قطعه سـازی سـوئدی اتوالیـو اعـام کـرد 

گزارش
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گزارش

خودروسـازان ممکن اسـت بـرای 400 هـزار ایربگ و 
کمربند ایمنی سـاخت این شـرکت در سراسـر جهان 

فراخـوان دهند.
اتوالیـو کـه محصوالتـش در 1300 مـدل خـودرو 
در سراسـر جهـان بکار گرفته شـده اسـت، مشـخص 
نکـرد فراخـوان مذکور به کـدام خودروسـازان مربوط 

بود. خواهـد 
سـخنگوی اتوالیـو اعـام کـرد هیـچ تصـادف یـا 
مصدومیتـی در دو حادثـه جداگانـه کـه اتوالیـو بـه 
رگوالتورهـای ایمنـی آمریـکا گزارش کرده، مشـاهده 
نشـده و هزینه هـای فراخـوان احتمالـی تاثیـری در 

درآمـد اتوالیـو نخواهـد گذاشـت.
طبـق اعـام اتوالیـو، در کشـنده کمربنـد ایمنـی 
صندلـی کـه بـرای محکم کـردن کمربنـد راننـده یا 
سرنشـین عمـل می کنـد و همچنیـن در محصولـی 
کـه رونـد بـاد شـدن ایربـگ را آغـاز می کنـد، ایـراد 

احتمالـی وجـود دارد.
قطعـات معیوب کمربند در فاصلـه 10 آوریل تا 15 
اکتبـر و قطعات معیوب ایربـگ در فاصله 16 ژوییه تا 
4 نوامبـر سـال 2016 تولیـد شـده اند و ممکن اسـت 
ایربـگ و کمربنـد ایمنـی در 114 هـزار خـودرو بـه 

درسـتی عمل نکنند.
در حـال حاضـر اتوالیـو بـا خودروسـازان همـکاری 
می کنـد تـا معلوم شـود چـه خودروهایی بـه کمربند 

صندلـی یـا قطعـات ایربـگ معیوب مجهز هسـتند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، چنیـن تصمیمـی بـرای 
فراخـوان خودروها از سـوی خودروسـازان با همکاری 

شـرکت قطعه سـازی اتوالیـو گرفته شـده اسـت.

فراخوان خودروی سوناتا هیوندای
طبـق گـزارش اداره ملـی امنیـت ترافیک جـاده ای 
شـرکت   )NHTSA( آمریـکا  متحـده  ایـاالت 
خودروسـازی »هیونـدای« بـه علت وجـود نقص فنی 
در پـدال ترمـز، حـدود سـیصد و پنـج هزار دسـتگاه 
خـودروی سـوناتای 2011 تـا 2012 را فراخوان کرد.

شـرکت هیونـدای بـه دلیـل بـروز نقـص فنـی در 
پـدال ترمـز تعـدادی از خودروهـای سـوناتا، در حـال 
برنامه ریـزی بـرای فراخـوان اتومبیل هـای یـاد شـده 
اسـت. طبق اعام شـرکت خودروسـاز کـره ای، نقص 
فنـی بـه وجـود آمده مرتبط بـا پد پدال ترمـز و کلید 
قطـع و وصـل چـراغ ترمـز اسـت، ایـن کلیـد وظیفه 
فعـال کـردن چراغ هـای ترمـز هنگام فشـرده شـدن 
پـدال ترمـز را دارد. امـا بـه نظـر می رسـد در تعدادی 
از خودروهـای سـوناتا، پس از برگشـت پـدال ترمز به 

حالـت آزاد، کلیـد یادشـده چراغ هـای ترمـز را غیـر 
فعـال نمی کند. بر اسـاس گـزارش شـرکت هیوندایی 
را  تصادفـات  وقـوع  احتمـال  می توانـد  عامـل  ایـن 
افزایـش دهـد. بـا این حـال تاکنون هیـچ تصادفی در 

اثـر وجـود ایـن نقص فنـی گزارش نشـده اسـت.
وسـیع  فراخـوان  بـا  ارتباطـی  فراخـوان  ایـن 
خودروهـای جنسـیس سـدان در سـال های 2009 
تـا 2012 نـدارد. فراخـوان یـاد شـده بـر اثـر وجـود 
خوردگـی در بخش هایی از سیسـتم ترمز خودروهای 
جنسـیس سـدان اجـرا شـده بـود. در آن زمـان اداره 
ملـی امنیـت ترافیک جـاده ای ایاالت متحـده آمریکا، 
هیونـدای را بـه واکنـش کنـد در مورد نقـص فنی به 
وجـود آمـده، متهـم کـرد و این شـرکت بـه پرداخت 
جریمـه ای 17/35 میلیـون دالری محکوم شـده بود.

 
انحصار بازار خودرو در داخل مانع وجود 

چنین فراخوان هایی شده است
بـا ایـن تفاسـیر می بینیم کـه خودروسـازان داخلی 
بـه دالیل مطرح شـده و مسـائل دیگر، اصـًا به طرح 

چنیـن مباحثـی فکر هـم نمی کنند.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه عامـه طباطبایی در 
خصـوص اعـام فراخـوان و یـا بـی توجهـی بـه آن 
می گویـد: خودروسـازان و واردکننـدگان خـودرو بـه 
دلیـل انحصـاری بـودن بـازار، الـزام و اعتقـادی بـه 
فراخـوان برای حـل عیب احتمالـی خودروهای تولید 

و عرضـه شـده از سـوی خـود ندارنـد.

رقابتی در میان بازار خودرو ایران به چشم 
نمی خورد

امـراهلل امینـی، اظهـار می کنـد: فرهنـگ فراخوان و 
حـل عیـب رایـگان خودروهای عرضه شـده از سـوی 
خودروسـازان مطـرح در جهـان حاصـل رقابتی بودن 

بـازار خودرو در این کشـورها اسـت.
بـزرگ جهـان  اینکـه خودروسـازان  بیـان  بـا  وی 
رفتـن  بـاال  و  بـازار  نبـض  آوردن  بـه دسـت  بـرای 
میـزان فروش شـان، رقابـت شـدید و تنگاتنگـی بـا 
یکدیگـر دارنـد، خاطرنشـان می کند: بـه دلیل همین 
رقابت هـا اسـت کـه شـرکت های موفـق در صـورت 
خودروهـای  در  نقـص  و  عیـب  کوچک تریـن  بـروز 
تولیـدی خـود، به سـرعت دسـت به کار شـده و برای 
جمـع آوری و اصـاح نقایـص خودروهـای معیوب در 

سراسـر دنیـا، فراخـوان می دهنـد.

تعهدی از سوی خودروسازان داخلی وجود 
ندارد

ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو ادامه می دهـد: در 
واقـع فرهنـگ فراخوان نشـان دهنده الـزام و پایبندی 
خودروسـازان جهـان بـه تضمیـن کیفیـت و کارکـرد 
صحیـح خودرویی اسـت که بـه مشـتریان فروخته اند 
و از ایـن طریق برای خود کسـب اعتبـار می کنند. اما 
در ایـران بـه دلیل انحصـاری و غیررقابتی بـودن بازار 

خـودرو، نه خودروسـازان و نـه واردکننـدگان خودرو 
تعهـد الزم را نسـبت بـه کارکرد صحیـح و حل عیب 

خودروهـای فروخته از سـوی خـود ندارند.

ا زمانی که انحصار وجود دارد، فرهنگ 
فراخوانی در ایران شکل نمی گیرد

امینـی بـا بیـان اینکه تـا زمانی کـه بازار خـودروی 
ایـران انحصاری اسـت نباید امیدی بـه ایجاد فرهنگ 
اقداماتـی همچـون فراخـوان خودروهـای معیـوب را 
داشـت، تصریـح می کنـد: در صـورت از بیـن بـردن 
و  خودروسـازان  ایـران،  خـودروی  بـازار  از  انحصـار 
واردکننـدگان خـودرو بـرای کسـب سـهمیه بیشـتر 
بـه  مناسـب  خدمـات  ارائـه  بـه  مجبـور  بـازار  از 

شـد. خواهنـد  مصرف کننـدگان 

در ادامه نگاهی می کنیم به آمار رده بندی 
کیفی خودروهای داخلی در پایان پاییز 1395

یکـی از راه هـای کسـب اطاعات از میـزان کیفیت 
خودروهـا و مشـکات احتمالـی آن هـا، گزارش هـای 
سـازمان های مسـتقل ناظـر بـر کیفیـت محصـوالت 
تولیـدی اسـت. مؤسسـاتی نظیـر جـی دی پـاور در 
ایـن زمینـه پیشـتاز بـوده و می تـوان بـا اعتمـاد بـه 
گزارش هـای آن هـا که از طیف وسـیعی از مشـتریان 
و خریـداران بـه دسـت آمـده، تصمیم گیری کـرد. در 
ایران نیز شـرکت بازرسـی کیفیت و اسـتاندارد ایران 
کـه یـک موسسـه خصوصـی اسـت، ایـن وظیفـه را 

برعهـده دارد.

lexus-paint-quality 
معیارهـای شـرکت بازرسـی کیفیـت و اسـتاندارد 
طریـق  از  خودروهـا  کیفـی  سـطح  تعییـن  بـرای 
بازرسـی در خـط تولیـد شـرکت ها بـا هماهنگـی و 
اجـازه آن هـا و بـه سـفارش وزارت صنعـت و معـدن 
و تجـارت و بررسـی مواردی چون پیشـرانه، سیسـتم 
صداهـای  و  خارجـی  و  داخلـی  تزئینـات  تعلیـق، 
غیرعـادی می شـود. هرچنـد ایـن روش نسـبت بـه 
ارزیابـی از خریـداران و شـمارش عیـوب خودروهـای 
فروختـه شـده در بازه هـای زمانـی خـاص از قابلیـت 
اعتمـاد پایین تـری برخـوردار اسـت اما بـه هر جهت 
می تـوان تـا حـدود زیـادی همیـن ارزیابـی را نیـز به 
عنـوان مرجـع پذیرفت و از آن برای تشـخیص میزان 
کیفیـت محصـوالت خودرویـی داخلی اسـتفاده کرد.
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در گـزارش ایـن شـرکت، رده کیفـی خودروهـا بـا 
سـتاره هایی از یـک تـا پنـج بـه نمایـش در می آیـد. 
متأسـفانه برخـاف سـابق در ایـن گزارش هـا خبری 
از نمره هـای منفـی خودروهـا و همچنین نـوع عیوب 
کشف شـده آن ها نیسـت. بنابراین مشـخص نمی شود 
که وزن سـتاره های دریافتی یا از دسـت رفته بیشـتر 
بـر اسـاس سیسـتم های فنـی و مکانیکـی بـوده یـا 
تزئیناتـی و رفاهـی و ایـن اشـکاالت و عیـوب بـا چه 
هزینـه ای و بـه چـه صورتی قابـل رفع اسـت. به عاوه 
مشـخص نیسـت که محصول خروجـی از کارخانه در 
بـازه زمانـی مثـًا سـه ماهه، چـه مشـکات و معایب 

جدیـدی را بروز خواهـد داد.
طـی آبان مـاه 95 تعـداد 93,299 دسـتگاه خودرو 
تولیـد شـد کـه 99 درصـد آن دسـته خودروهـای 
سـبک و یک درصـد باقی مانده مربوط بـه خودروهای 
سـنگین اسـت. این دو گروه به ترتیب 41 و 10 مدل 

مختلف را شـامل می شـوند.
در هـر بخـش، تنهـا بـه ذکـر نـام باکیفیت تریـن و 
کیفـی  سـتاره  تعـداد  و  خودروهـا  بی کیفیت تریـن 
آن هـا می پردازیـم. اطاعـات تکمیلـی و جزییـات را 

نیـز در جـداول موجـود مـرور می کنیـم.

گروه سبک:
وانت ها

در بخـش وانت هـا، نیسـان دوگانه سـوز و تندر 90 
پیـکاپ بـه ترتیب بیشـترین و کمترین میـزان تولید 

را بـه خود اختصـاص دادند.
باکیفیت تریـن: تندر 90 پیـکاپ )ایران خـودرو(  / با 

سه سـتاره کیفی
یـک  بـا   / دوگانه سـوز  نیسـان  بی کیفیت تریـن: 

کیفـی سـتاره 
سواری

و سـوزوکی گرنـد  پـژو 206  در بخـش سـواری، 
ویتـارا بـه ترتیـب بیشـترین و کمتریـن سـهم تولید 

را داشـتند.
باکیفیت ترین: مزدا 3 / با چهار ستاره کیفی

بی کیفیت تریـن: سـوزوکی گرنـد ویتـارا / بـا سـه 
کیفی سـتاره 

75 الی 100 میلیون تومان
باکیفیت ترین: کیا سراتو / با سه ستاره کیفی
بی کیفیت ترین: جک s5 / با دو ستاره کیفی

50 الی 75 میلیون تومان
باکیفیت ترین: جک j5 / با دو ستاره کیفی

بی کیفیت ترین: لیفان x60 / با یک ستاره کیفی
 

25 الی 50 میلیون تومان
باکیفیت ترین: رنو ساندرو / چهار ستاره کیفی

سـتاره  یـک   /  110S اِم وی اِم  بی کیفیت تریـن: 
کیفـی

کمتر از 25 میلیون تومان
باکیفیت ترین: سایپا x131 / با یک ستاره کیفی

بی کیفیت تریـن: سـایپا X131 پـارس خـودرو / بـا 
یـک سـتاره کیفی

گروه سنگین:
در آبـان مـاه سـال جـاری بیشـترین و کمتریـن 
تیـراژ تولیـد بـه ترتیـب مربوط بـه کامیونت ایسـوزو 
NPR75K و کامیـون ایسـوزو FVR بـوده اسـت.

کامیونت
باکیفیت تریـن: ایسـوزو NPR75K/ با یک سـتاره 

کیفی
بی کیفیت تریـن: کامیونـت الونـد / بـا یـک سـتاره 

کیفی

کامیون )باری-کمپرسی(
دو  بـا   /FVR ایسـوزو  کامیـون  باکیفیت تریـن: 

کیفـی سـتاره 
بی کیفیت تریـن: کامیـون بنـز wh / با یک سـتاره 

کیفی

کشنده
باکیفیت تریـن: کشـنده ولـوو FH500/ بـا چهـار 

کیفی سـتاره 
بی کیفیت تریـن: کشـنده فـاو J6 / بـا یـک سـتاره 

کیفی
بـا ایـن اوصـاف بهتـر نیسـت از شـعار دادن پرهیز 
کنیم و عاوه بر ارتقاء سـطح کیفـی تولیدات داخلی، 

حقوق مصـرف کننـدگان ایرانی را هـم بدانیم.
بـا حلـوا حلـوا کـردن دهـان شـیرین  اصطاحـًا 
نمی شـود. اگـر فقـط پشـت یـک تریبـون بایسـتیم 
و بـا صـدای بلنـد و چشـمانی بسـته بگوییـم کـه از 
تولیـدات داخلـی حمایـت کنیم، اوضاع بهتـر نخواهد 
شـد. اگـر قرار اسـت در این معامله طرفیـن به نتیجه 
بـرد – بـرد برسـند، بهتـر اسـت در نخسـتین اقـدام 
حقـوق مصـرف کننده داخلـی را ارج نهیـم و کیفیت 

را فـدای کمیـت نکنیم.
حمایـت از تولیـد ملی بایـد با شـاخصه هایی همراه 
باشـد که در حال حاضر تولیدات خودروسازان داخلی 
بـا آن شـاخصه ها فاصلـه بسـیار زیـادی دارد. محـول 
کـردن تقصیرهـا و پیدا کردن مقصر هـم دردی را دوا 
نمی کنـد. اگـر قـرار اسـت در بحـث ملـی بـه جایگاه 
قابـل دفـاع و ایـده آلـی دسـت یابیـم بهتـر اسـت 
هرکـدام از مجموعه هـا فقـط کار خـودش را درسـت 
انجـام دهـد و کـم کاری و نقایـص مجموعه شـان را 

گـردن دیگـری نیندازند.
به راسـتی مـردم ایران شایسـته بهترین ها هسـتند 
امـا حضـور برخـی از افـراد و مدیران ناکارآمـد در این 
سـال ها و سـنوات گذشـته باعث آن شـده که ببینیم 

»در ایـران حق هیچ گاه با مشـتری نیسـت!«
البته در روزگاری که هرکدام از رسته های خودرویی 
اشـتباهات، نقایص و خرابی هـای کار خود را به گردن 
رسـته دیگـر می اندازنـد دیگر نمی تـوان امیـدوار بود 

کـه در ایـن آشـفته بازار گـروه یـا مجموعـه ای در پی 
احقـاق حـق مصرف کننـدگان داخلـی باشـد. امـا جا 
دارد کـه مسـئوالن و دسـت اندرکاران به جـای شـانه 
را  اشـکاالت  رو،  پیـش  مشـکات  از  کـردن  خالـی 
مرتفـع کننـد و در پـی آن باشـند کـه حقـوق حقـه 
شـهروندان داخلـی را جـدی قلمـداد کننـد. یادمـان 
باشـد کـه تنش های واقعـی یا زرگـری قطعه سـازان، 
خودروسـازان، تعمیـرکاران، یدکی فروشـان با یکدیگر 
و سـایرین، هیچ کـدام مصرف کننـده داخلـی را بـه 
حقوقـش نمی رسـاند. حاال فکـر می کنید کـه در این 
صنعـت خـودرو داخلی، مشـتری حقوقـش را از کدام 

رسـته مطالبه کنـد؟! ... ■

گزارش
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 بـا پیشـرفت تکنولوژی، خریـد و فروش هم
شـکل دیگری به خـود گرفته اسـت. خرید 
مختلـف  هـای  عملیـات  خدمـات،  و  کاال  آنایـن 
مسـکن  اجـاره  و  رهـن  و  فـروش  و  خریـد  بانکـی، 
و خـودرو و ... . امـروز کمتـر جنـس و یـا کاالیـی را 
می تـوان نـام بـرد کـه پایـش در معامـات آنایـن و 

اینترنتـی بـاز نشـده باشـد.
البتـه ایـن یـک طرف قضیه اسـت کـه با تـداوم این 
حـذف  واسـطه ها  و  دالالن  از  بسـیاری  دسـت  رونـد 
بـرای  شـاید  سـکه  ایـن  دیگـر  روی  امـا  می شـود. 
برخـی خـوب نبـوده و تا کنـون ضررهـا و مشـکات 

زیـادی را متحمل شـده اند.
کاهبـردان اینترنتـی و افـرادی کـه هـک کـردن 
برایشـان بسیار سـودآور و شـیرین اسـت از این قضیه 
بـه نفـع کار خـود بهره بـرداری می کننـد و بـا پول هـا 
و حسـاب های دیگـران بـرای خـود حسـاب تـازه ای 

می سـازند!
مواجهـه  در  مسـاله  مهمتریـن  امـا 
اسـت.  احتیـاط  معضـل،  ایـن  بـا 
چنیـن  مـورد  کـه  کسـانی  اغلـب 
قـرار  اینترنتـی  کاهبرداری هـای 
نظـر  در  را  احتیـاط  گرفته انـد، 
نگرفته انـد و بـه خیـال آنکـه صفحـه 
و رمـز اینترنتـی فقط برای خودشـان 
قابـل رویـت اسـت دسـت بـه معامله 
غافـل  می زننـد،  فـروش  و  خریـد  و 
چنیـن  هیچـگاه  هکرهـا  کـه  آن  از 
نمی دهنـد  دسـت  از  را  فرصت هایـی 
کاربـران  اشـتباه  کوچکتریـن  بـا  و 
اینترنتـی بزرگتریـن کاهبـرداری را 

می دهنـد. انجـام 
بـا ایـن حـال بایـد بـه نکاتـی توجه کـرد که شـاید 
برخـی از آنهـا در نـگاه اول پیش پـا افتـاده باشـد امـا 
و  برنامه هـا  گزنـد  از  را  مـا  می توانـد  آنهـا  بـه  توجـه 

رفتارهـای هکرهـا مصـون بـدارد.
در قـدم اول باید بدانید که اسـتفاده از دسـتگاه های 
و  مطمئن تریـن  مراتـب  بـه    »p.o.s« کارتخـوان 
محسـوب  پـول  جابجایـی  و  واریـز  راه  امن تریـن 
می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه بایـد هنـگام دادن 
رمـز بـه سیسـتم مراقـب اطراف تـان باشـید و از دادن 
کارت و رمـز بانکـی بـه افـراد غیـر خـودداری کنیـد.
قـدم بعـدی توجـه بـه نـوع کاالهـا و قطعاتی اسـت 
کـه یک سـایت برای فـروش و عرضه گذاشـته اسـت. 
نیسـت  مجـاز  نظرتـان  مـورد  سـایت  کاالهـای  اگـر 
سـودجویان  نباشـید.  امیـدوار  خریدتـان  بـه  خیلـی 
بـا فـرض اینکـه فـرد متضرر شـده بـه خاطر مسـائل 

قانونـی و بعضـا حفـظ آبـرو به سـراغ پلیـس نمی رود 
بـا  را  کارشـان  نمی گیـرد،  صـورت  هـم  شـکایتی  و 
آسـودگی خیـال ادامه می دهنـد. از ایـن رو باید خرید 
کـردن از مجموعه هـای اینچنینـی خـودداری کنیـد.
از  کـه  اسـت  اعتمـادی  و  اطمینـان  بعـدی   نکتـه 
سـوی برخـی سـایت ها بـه مشـتری ها داده می شـود. 
به طـور مثـال برخی از سـایت ها هنگام فـروش و برای 
اطمینان بیشـتر هزینه کاالها را پـس از ارائه و تحویل 
کاال اخـذ می کننـد و همیـن مسـاله باعـث می شـود 
آسـوده تری  خیـال  بـا  سـایت ها  ایـن  مشـتریان  تـا 
هـم  شـما  کننـد.  فکـر  سـایت ها  ایـن  از  خریـد  بـه 
می توانید از تجارب دوسـتان و آشـنایان خود اسـتفاده 
کنیـد و از سـایت هایی خریـد کنیـد که دوسـتان تان، 

پیش تـر، خرید درسـت و سـالمی داشـته اند.
گام چهـارم آن اسـت کـه هیچـگاه در یـک خریـد 
نکنیـد.  توجـه  ناخواسـته  صفحـات  بـه  اینترنتـی 
بسـیاری از ایـن صفحـات که حاوی تبلیغـات و فروش 
کاالهایـی هسـتند، بـه قصد فریب شـما باز می شـوند 

و کاهبـرداران در صـدد آن هسـتند کـه شـما یکی از 
کلیدهـای قبـول کـردن مطالـب آن صفحـه را کلیک 
کنیـد تـا پـس از آن بتواننـد بـه راحتی وارد سیسـتم 
حسـاب تان  شـخصی  اطاعـات  از  و  شـده  شـما 

کننـد.  سوء اسـتفاده 
قـدم پنجم در خصـوص احراز هویت سایت هاسـت. 
سـعی کنیـد در هنـگام خریـد آنایـن، بـا روش هایی 
مثـل» who is« از دامنـه سـایت اینترنتـی فروشـگاه 
از مدیـر و گرداننـدگان فروشـگاه، احـراز هویت کنید. 
گام ششـم مربـوط بـه درگاه هـای پرداخـت آناین 
بانک هاسـت. در هنـگام خریـد آنایـن و در زمانی که 
پـس از انتخـاب کاال بـه درگاه پرداخـت الکترونیکـی 
آدرس  کـه  کنیـد  دقـت  می شـوید،  هدایـت  بانـک 
بـه  متعلـق  الکترونیکـی،  پرداخـت  درگاه  صفحـه 
همـان بانکـی باشـد کـه آرم و لوگـوی آن را در صفحه 
می بینیـد.  چراکـه در بعضـی از مواقع کاهبـرداران با 

جعـل صفحـات درگاه پرداخـت الکترونیکـی بانک ها، 
شـما را بـه صفحاتـی هدایـت می کننـد کـه آدرس و 
شـکلی بسـیار شـبیه آدرس شـبیه بانک اصلی دارند. 
همـه  الکترونیکـی  پرداخـت  سیسـتم  هفتـم  گام 
مطمئـن  روش هـای  از» ssl«  و  کـه  اسـت  بانک هـا 
رمز نـگاری اسـتفاده می کننـد. توجـه کنیـد کـه در 
نـوار آدرس کنـار آدرس اینترنتـی صفحـه پرداخـت 
بانـک نمـاد یک قفل یا عبـارت»://: https « درج شـده 
باشـد. در غیـر ایـن صـورت یقیـن بدانید کـه صفحه 
از  سوء اسـتفاده  هـدف  و  اسـت  جعلـی  مقابل تـان 

اطاعـات بانکی شـما اسـت.

در ادامـه به صورت مختصـر به مـواردی می پردازیم 
کـه در مـورد خریدهـای آنایـن بایـد حتما از سـوی 

کاربـران، مـورد توجـه جدی قـرار گرفته شـود:
- در قسـمت تمـاس با مـا، نشـانی و اطاعات تماس 

از فروشـگاه باشد
- فروشـگاه دارای نمـاد اعتمـاد الکترونیکی )اینمـاد( 

شد با
فروشـگاه  سـایت  نشـانی   -

باشـد  SSL گواهـی  دارای 
روندهـای  و  سیاسـت ها   -

جهـت  بـه  کاال  بازگشـت 
سـامت و اصالـت کاال در نظـر 

گرفتـه  شـود
عکـس  و  کامـل  اطاعـات   -
محصول مورد خرید در سـایت 

وجود داشـته باشـد
- حتمـاً فاکتـور خریـد برای 

سـربرگ  و  مهـر  بـا  خریـدار 
شـود ارسـال  شـرکت 

و  محصـول  ارسـال  امـکان   -

دریافـت وجـه درب منـزل نیـز عـاوه بـر پرداخـت 
باشـد داشـته  وجـود  الکترونیکـی 

- قیمت و اصالت کاال را قبل از خرید بررسی کنید
- هرگـز از رایانه ها و شـبکه های عمومـی برای انجام 

خرید اینترنتی اسـتفاده نکنید
- نشـانی سـایت مربوطـه را خودتان تایـپ کنید و از 

لینک هـای موجود در سیسـتم اسـتفاده نکنید
گفتنی کـه فروشـگاه های اینترنتـی قانونـی و مورد 
اطمینـان معمـوال، قبـل از ارسـال کاال و بعـد از انجام 
پیامـک  طریـق  از  شـما  بـه  را  خریـد  مـورد  خریـد، 
تأییدیـه  شـما  از  و  می دهنـد  گـزارش  ایمیـل  یـا 
خواهنـد گرفت.کاربـران در صـورت مواجـه بـا مـوارد 
پلیـس  سـایت  طریـق  از  را  آن  می تواننـد  مشـکوک 
فتـا بـه آدرس» Cyberpolice.ir«  بخـش ثبت گزارش 

مردمـی گـزارش کنند. ■

چگونه یک خرید اینرتنتی مطمنئ داشته باشیم؟

هفت گام تا یک خرید آسوده
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 تقلـب و  جعـل  بـدون  عـده ای  انـگار 
از  تقلـب  ایـن  کننـد!  زندگـی  نمی تواننـد 
ورود کاالهـا و قطعـات گرفتـه تـا دسـتکاری در تاریخ 
انقضـای محصـوالت خوراکـی و حـاال هم چند سـالی 
اسـت کـه شـاهد آن هسـتیم کـه جعـل در انتشـار 
اسـکناس ها و تراول هـای ایران چـک دیـده می شـود.
امنیتـی،  تدابیـر  وجـود  بـا  و  قبـل  سـال های  در 
اسـکناس های تقلبـی در برهـه ای از زمان، بـه یک باره 
مـردم  از  بسـیاری  کـه  طـوری  بـه  بـود  شـده  زیـاد 
نمی دانسـتند کـه پول هایـی کـه در جیب شـان اسـت 
همـه اصل هسـتند یـا نه و گاهـی هم آن اسـکناس ها 
آنقدر ماهرانه جعل می شـدند که تشـخیص آن بسـیار 
دشـوار بـود که البتـه بعدها بـه خاطـر محدودیت های 
همین طـور  و  چـاپ  دسـتگاه های  ورود  در  بیشـتر 
افزایـش هزینه های چاپ اسـکناس های داخلی)هزینه 

چـاپ و کاغـذ و جوهـر از اصل اسـکناس 
بیشـتر می شـد(، رونـد جعـل اسـکناس 
سـیر نزولـی پیـدا کـرد و در حـال حاضر 
هـم بـه نظر می رسـد کـه اسـکناس های 
جعلی زیادی در کشـورمان وجـود ندارد.
متقلبـان  و  جاعـان  سـودجویان،  امـا 
دسـت از کار نکشـیدند و به سـراغ انتشار 
تومانـی  هـزار  پنجـاه  ایران چک هـای 
رفتند؛ تـراول چک هایی هم انـدازه کاغذ 

اسـکناس بـا ارزشـی چنـد برابر.
ایران چک هـا  ایـن  اخـذ  از  بسـیاری 
متضـرر و برخـی هم مظنون واقع شـدند 

 .....
بـا ایـن حـال الزم دیدیـم کـه در ایـن 
شـماره از نشـریه »یـدک رسـانه« شـما 

را بـا شـناخت بیشـتر ایران چک هـا و تشـخیص اصـل 
و تقلبـی بـودن آنهـا آشـنا کنیـم. بـه هرحـال اعضای 
صنـف بـه صـورت روزانـه بـا پـول و تـراول مواجـه 
هسـتند و بهتریـن راه بـرای شـناخت ایران چک هـای 
تقلبـی، همانـا آشـنایی و آگاهی بیشـتر اسـت. از این 
رو تاکیـد می کنیـم کـه ایـن مطلـب را از ابتدا تـا انتها 
بـا دقـت بخوانیـد تـا هیچـگاه در جایـگاه مظنونـان و 

متضـرران ایـن ایران چک هـا، قـرار نگیریـد.
خصیصه های امنیتی اسکناس و ایران چک و 

همچنین جعل آن
بـه عنـوان نمونـه می توان بـه خصیصه هـای امنیتی 
ایران چـک پنجـاه هزارتومانی)طرح جدید( کـه حدوداً 
یک سـال پیش منتشـر شـده، اشـاره کـرد. واترمارک، 
طـرح  پنجـره ای،  امنیتـی  نـخ  پنهـان،  امنیتـی  نـخ 
مکمـل، چاپ برجسـته، طرح مخفـی، طراحی خطی، 
طراحی خطی سـه بعـدی، ریز نوشـته )میکرو پرینت(، 

مرکـب فلورسـنت، چـاپ نامرئـی و شـماره سـریال از 
جملـه ایـن فاکتورهای امنیتی اسـت. در ادامـه درباره 
هر یـک از ایـن فاکتورهای امنیتی توضیحـات جداگانه 

و مسـتقلی را ارائـه می کنیم:
 واتـر مـارک: تصویـر سـه بعـدی یـک پرنـده و 

عـدد 50 بـه صـورت روشـن )الکترو تایـپ( در خمیـر 
کاغـذ قـرار گرفتـه و در مقابـل نـور قابل رویت اسـت.
 I.R.IRAN نـخ امنیتی پنهان: ایـن نخ که عبـارت

روی آن درج شـده، درون کاغذ قرار گرفته اسـت.
-نـخ امنیتی پنجره ای: ایـن نخ از نـوع هولوگرافیکی 
بـه گونـه ای درون کاغذ قـرار گرفته که قسـمتی از  آن 
نمایـان و قسـمتی دیگـر در بطن کاغذ مخفی اسـت و 
بـا قـرار دادن ایران چـک از رو در مقابـل نـور تمـام نخ، 

نمایان خواهد شـد.
 طـرح مکمـل: ایـن طرح بـه صـورت تصویری و 

عـددی )50( به گونه ای چاپ شـده که قسـمتی از طرح 

در رو و قسـمتی دیگر در پشـت ایران چـک قرار گرفته 
در مقابـل نور همدیگـر را کامل می کنند.

چـاپ برجسـته: ایـن چـاپ در سـه رنـگ انجام 
شـده کـه به سـهولت بـا انگشـتان دسـت قابل لمس و 

شناسـایی است.
برجسـته  چـاپ  در  طـرح  ایـن  مخفـی:  طـرح 
به صـورت مخفـی قـرار دارد و بـا قـرار دادن ایران چک 
در راسـتای چشـم به شـکل تقریباً افقـی در مقابل نور 

شـد. خواهد  نمایان 
طراحـی خطی: طراحـی کلیه نقـوش ایران چک 
بـه صورت خطـی و با اسـتفاده از نرم افزارهـای امنیتی 
انجـام گرفته اسـت و هر خـط حامل اطاعـات مربوط 
بـه رنـگ خـود اسـت. در صورتـی کـه در نمونه هـای 
جعلـی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشـکیل شـده اند 

و به راحتـی بـه وسـیله ذره بین قابل تشـخیص اند.
طراحـی خطـی سـه  بعدی: طراحـی ویـژه ای که 

در آن نقش هـا به صـورت برجسـته به نظـر می آیـد.
بسـیار  نوشـته های  نوشـته )میکرو پرینت(:  ریـز 
ریـزی کـه بـا ابـزار بزرگ نمایـی قابل مشـاهده اسـت 
و صرفـاً بـه وسـیله دسـتگاه های چاپ امنیتی منتشـر 

می شود.
مرکـب فلورسـنت: نوعـی مرکـب کـه در چـاپ 
افسـت بخش هایـی از طرح بـه کار مـی رود. این مرکب 
بـا تابش نـور ماوراءبنفش، بازتاب نور شـدید داشـته و 

بـه رنگ سـبز فسـفری تغییـر می کند.
چـاپ نامرئـی: بخش هایـی از تصویر یـک پرنده 
و عـدد 50 بـا مرکـب نامرئـی چـاپ شـده که زیـر نور 
مـاوراء بنفـش بـا رنگ هـای قرمـز و آبـی بـه صـورت 

مکمـل نمایان می شـود.
شـماره سـریال: چاپ شـماره سـریال با استفاده 
از مرکـب قرمـز و مشـکی فلورسـنت بـوده و تحـت 
تابـش نـور مـاوراء بنفـش بـه رنگ هـای طایـی مایل 
به زرد و سـبز تغییـر رنگ می دهـد و همچنین 
الیـاف فلورسـنتی نامرئی در پشـت و روی کاغذ  
ایران چـک وجـود دارد کـه تحـت تابش اشـعه 
مـاوراء بنفـش در چهـار رنگ زرد، سـبز، قرمز و 

آبـی قابل مشـاهده خواهـد بود.

اسکناس ها و ایران چک های تقلبی در بازار
نکتـه ای کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت ایـن 
خصیصه هـای  سـطح  هرچقـدر  کـه  اسـت 
امنیتـی اسـکناس و یـا اوراق امنیتی باال باشـد 
افـراد  نکننـد،   توجـه  آن  بـه  اشـخاص  ولـی 
سـودجو از همیـن بی توجهـی بهـره می برند. به 
عبـارت دیگر مسـئله مهم در مبـادالت روزمره، 
امنیتـی  خصیصه هـای  بـه  همگانـی  توجـه 
اسـکناس و ایران چـک اسـت. از دوازده موردی 
که بـه عنوان خصیصـه امنیتـی ایران چک نـام بردیم، 
شـش مـورد آن بـه راحتـی و بـدون نیـاز به اسـتفاده 
از ابـزار خـاص قابـل کنتـرل اسـت و در فروشـگاه ها 
هـم در صورتـی کـه فروشـندگان از المپ هـای اشـعه 
شـش  بـر  عـاوه  کننـد  )UV( اسـتفاده  ماوراءبنفـش 
سـریال  شـماره  می تواننـد  شـد  ذکـر  کـه  مـوردی 
و الیـاف فلورسـنتی و همچنیـن بخش هایـی از طـرح 
روی ایران چـک را کـه در زیر نـور ماوراءبنفش به رنگ 
سـبز و طایـی مایـل بـه زرد قابـل مشـاهده اسـت، را 
رویـت کننـد.  گفتنـی  اسـت که مـواردی که بـه عنوان 
جعـل گزارش می شـود هیچ یـک از ایـن خصیصه ها را 
در بـر نـدارد و می تـوان گفـت بـه نوعی کپـی رنگی پا 
پرینـت از اسـکناس و ایران چک اسـت و چـون در این 
نمونـه اسـکناس ها از کاغذ معمولی اسـتفاده می شـود 
بـا لمـس کـردن اسـکناس می تـوان تـا حد زیـادی به 

جعلـی بـودن آن پی بـرد. ■

ایران چک های تقلبی و راه های تشخیص آن

بخوانید تا متضرر نشوید
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بـرد؟ از لحاظ مالی ثبت شـرکت فایده بیشـتری دارد 
یـا فعالیت شـخصی )حقیقی(؟ برای ثبت شـرکت چه 

مراحلـی بایـد طی شـود؟
در پاسـخ بـه این سـؤاالت بهتر اسـت بگوییم، برای 
انجـام هرگونـه فعالیت تجـاری و یا خدماتی مسـتمر 
و برنامه ریـزی شـده می تـوان از طریـق ثبـت یـک 
شـرکت و یا موسسـه اقـدام کرد و از امتیـازات قانونی 
که برای شـرکت های ثبت شـده در نظر گرفته شـده، 
برخـوردار شـد. بهترین روش برای انجـام فعالیت های 
گسـترده بـا بـازده مالـی بـاال و بلند مـدت، بـا هـدف 
پیشـرفت و رسـیدن به مراتب باالتر و اهداف بزرگتر، 
ثبت یک شـرکت و پیشـبرد اهـداف از طریق فعالیت 

تحت عنوان، شـرکت ثبت شـده، اسـت.
فعالیـت تحـت عنـوان شـرکت ثبـت شـده، فوایـد 
گوناگـون و بعضـاً" معایبی دارد کـه هرکس باید با 
توجـه به شـرایط و اهـداف خـود آنها را بررسـی کند 
و نسـبت بـه فعالیت به صـورت حقیقی )شـخصی( یا 

حقوقی )بـا ثبـت شـرکت( تصمیم گیـری کند.

فواید ثبت شرکت
 فعالیـت رسـمی و قانونـی: با فعالیـت به صورت 
شـرکت کلیه امـور، معامات و فعالیت هـای تجاری و 
غیر تجـاری شـرکت صورت رسـمی و قانونـی می یابد 
و اعتبـار بیشـتری بـه آنهـا تعلـق می گیـرد. بـا توجه 
بـه اینکـه کلیـه فعالیت های شـرکت ها تحـت نظارت 
قانـون اسـت، فعاالن اقتصـادی و اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی بـه دلیل اعتباری که شـرکت به نسـبت فرد 
حقیقی دارد، بیشـتر مایل به همکاری با شـرکت های 

عنـوان  بـه  فعالیـت  سـویی  از  ثبت شـده، هسـتند. 
شـرکت به علت مزایایـی که قانون برای شـرکت های 
ثبت شـده پیش بینـی کـرده اسـت و حمایت هایی که 
از اشـخاص حقوقـی به عمل مـی آورد، ماننـد؛ اعطای 
وام، حمایت هـای حقوقـی و قانونـی مختلـف، موجب 
آسـودگی خاطر و حصـول اطمینـان بیشـتر صاحبان 
شـرکت ها بـه لحـاظ فعالیت با امنیت شـغلی بیشـتر 

می شـود.
جلـب  و  شـرکا  مابیـن  مسـئولیت  تقسـیم 
اطمینان اشـخاص طرف همـکاری: در صورت معامله 
و همـکاری بـا شـخص حقیقی شـما تنها بـا یک نفر 
سـرو کاردارید، در نتیجـه مسـئولیت مالـی و حقوقی 
کلیـه امـور برعهده همـان یک نفر اسـت. اما هنگامی 
کـه طـرف قـرارداد شـما شـخص حقوقی یا شـرکت 
باشـد همـه اعضـاء یـا شـرکا در مقابـل هرنـوع ضرر 
و زیـان مسـئول هسـتند و قانـون از اشـخاص ثالـث 
طـرف معاملـه بـا شـرکت ها حمایـت می کنـد. لـذا 
تجار و سـایر افراد و شـرکت ها در مقایسـه با شخص، 
تمایـل بیشـتری نسـبت بـه کار و تعامـل با شـرکت 

ثبت شـده، دارنـد.
طرفیـن  کلیـه  حقـوق  از  قانونـی  پشـتیبانی 
شرکت )شـرکا، طرفیـن همـکاری شـرکت(: از منظـر 
دیگـر ثبـت شـرکت در راسـتای شـراکت اعضـاء نیز 
تاثیرگذاراسـت و اطمینـان بیشـتری بـه همـراه دارد. 
زیـرا در صـورت شـراکت بـا شـخص ممکـن اسـت 
قراردادهـا، شـفاهی باشـد و حتـی در صـورت کتبـی 
بـودن، پشـتوانه محکمی نداشـته باشـد در حالی که 
هنگامـی کـه اعضـاء در قالب یک شـرکت با همدیگر 

شرکت های تجاری:
نوعی از شـرکت عقدی اسـت که بـه موجب قوانین 
تجارت ایجاد می شـود یا تأسـیس حقوقی کـه در آن 
چند شـخص حقیقـی یا حقوقی سـرمایه خـود را در 
میـان می گذارنـد تـا پس از انجـام عملیاتـی از منافع 

آن بهره مند شـوند.
انـواع  تجـارت  قانـون   20 مـاده  در  قانون گـذار 
شـرکت های تجـاری را بـر هفـت نـوع تقسـیم کرده  

اسـت:
 سهامی

 مسئولیت محدود
 تضامنی

  مختلط غیر سهامی
 مختلط سهامی

 نسبی
 تعاونی تولید و مصرف

البتـه بایـد گفـت که شـرکت سـهامی خود بـه دو 
دسـته شـرکت سـهامی »عـام« و »خـاص« تقسـیم 
می شـوند.همچنین مطابـق اصـل 44 قانـون اساسـی 
از  دیگـری  بخـش  عـام،  سـهامی  تعاونـی  شـرکت 
شـرکت های تجـاری بـه حسـاب می آینـد. هریـک 
راه انـدازی  از  پیـش  مشـاغل  و  حرفـه  صاحبـان  از 
در ذهن شـان  زیـادی  کار خـود سـؤاالت  و  کسـب 
مطـرح می شـود. سـواالتی ماننـد اینکـه چـرا بـرای 
انجـام فعالیـت مورد نظـر خـود بایـد شـرکت ثبـت 
کننـد؟ یـا اینکـه فعالیـت در قالـب ثبت شـرکت چه 
محدودیت هایـی را برایشـان بـه همـراه دارد؟ آیـا بـا 
ثبـت شـرکت بهتر می تـوان از تسـهیات بانکی بهره 

قوانین حقوقی

اگـر بخواهیـم در همیـن ابتـدا تعریـف دو خطی، از شـرکت ارائه کنیـم باید بگوییم که؛ بـه مجموع اداره یا موسسـه یا سـازمانی که به صورت 
شـخصیت حقوقـی فعالیت خاصـی را انجام می دهد، شـرکت می گویند.

ثبت شرکت ها؛

مزایای بسیار و 

معایب اندک 
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شـراکت کننـد، میزان سهم الشـراکه یا سـهام و نحوه 
تقسـیم سـود و زیان و سـایر مسـائل مالی و حقوقی 
بـه صـورت مدون بـه ثبـت رسـیده و قابلیـت پیگرد 
قانونـی دارد. ایـن امـر در صـورت بـروز اختـاف بـا 
اشـخاص ثالـث نیـز صـدق می کنـد و حافـظ منافـع 
شـرکاء و نیـز اشـخاص ثالـث و طـرف قـرارداد بـا 

است. شـرکت 
امکان شـرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای 
دولتـی: همـه سـاله سـازمان ها و نهادهـای دولتـی و 
بـزرگ جهت اجـرا طرح های خدماتی و یـا تهیه اقام 
مورد نیـاز خـود، مناقصه هـا و مزایده هـای متعـددی 
برگـزار می کننـد. کـه شـرکت در آنهـا و برنده شـدن 
در آنهـا امتیـاز زیـادی بـرای هـر دو طرف بـه همراه 
دارد. بنابرایـن شـرکت در ایـن برنامه هـا تنهـا بـرای 
اشـخاص حقوقی امکان پذیر اسـت و شـخص حقیقی 
نمی توانـد به صورت انفرادی و بدون داشـتن شـرکت 
ثبت شـده در ایـن فراخوان هـای دولتی ثبت نـام کند.

اخذ و اعطاء نمایندگی رسـمی: چه بسـا افرادی 
کـه تمایـل دارند تحت نـام برندهای بـزرگ و معروف 
بـه فعالیت خـود رونق ببخشـند. اما برندهـای معتبر 
داخلـی و خارجـی بـه لحاظ اجتنـاب از بروز مسـائل 
و مشـکات حقوقـی اغلـب با شـرکت های ثبت شـده 
کـه دارای اعتبـار قانونـی هسـتند، قـرارداد همکاری 
نمایندگـی  شـخص  خـود  بـه  و  می کننـد  امضـاء 
نمی دهنـد؛ پـس می تـوان گفـت، اخـذ نمایندگـی از 

سـایر شـرکت ها منـوط بـر ثبت شـرکت اسـت.
شفاف سـازی اطاعـات برای مشـتریان و   -
اشـخاص ثالـث و حصـول اطمینـان بیشـتر: هنگامی 
کـه شـرکتی به ثبت می رسـد کل اطاعات و سـوابق 
آن، در سـایت روزنامـه رسـمی قابـل رویـت بـوده و 
هر نـوع تغییراتـی در شـرکت، قابـل اسـتعام اسـت. 
قطعا این شـفافیت اطاعات، سـبب حصول اطمینان 
بیشـتر مشـتریان و اشـخاص ثالـث شـده و بـر اعتبار 

می افزایـد. شـرکت 
از  بهره بـرداری  ثبـت رسـمی سـابقه شـرکت، 
عنوان شـرکت: وقتـی به صورت یک شـرکت فعالیت 
می کنیـم بـه علت ثبت شـدن رسـمی تاریـخ آغاز به 
فعالیـت شـرکت، با گذشـت زمـان و باالرفتن سـابقه 
شـرکت و مـدت زمـان فعالیـت آن بر اعتبار شـرکت 
نیـز اضافـه می شـود. بـه عـاوه در کلیـه فعالیت های 
تجاری و غیر تجاری این نام ثبت شـده شـرکت اسـت 

کـه می توانـد وجهه شـرکت را معتبـر کند.

معایب ثبت شرکت
بـا وجـود فواید متعدد ثبت شـرکت، بعضـا معایبی 
نیـز دارد کـه هرکـس، بـا توجه بـه شـرایط و اهداف 
خـود بایـد ابتدا آنها را بررسـی و نسـبت به فعالیت به 
صـورت حقیقی )شـخصی( یـا حقوقی )ثبت شـرکت( 

اقـدام کند.
مالیاتـی  معایبـی،  از  یکـی  مالیـات:  پرداخـت 
اسـت کـه پـس از ثبت شـرکت بایـد پرداخت شـود. 

قوانین حقوقی

 سامانه ثبت شناسه قطعات یدکی

 خودرو به زودی راه اندازی

می شود

چراکـه پـس از ثبـت هـر شـرکت، صاحبان شـرکت 
مؤدی مالیاتی محسـوب شـده و الزم اسـت با تکمیل 
فـرم اظهارنامـه، نسـبت بـه پرداخـت مالیـات متعلق 
بـه فعالیـت خود اقـدام کنـد. بنابرایـن افـراد ترجیح 
می دهنـد به صـورت شـخصی فعالیت خـود را دنبال 
کننـد. البته باید توجه داشـت که عدم ثبت شـرکت، 
از سـوی افـراد، نـه تنهـا آنهـا را از مزایـا و اعتبـارات 
مطـرح شـده، محـروم خواهـد کـرد، بلکـه امـروزه با 
پیشـرفت نظـام ممیـزی و نظـارت بـر فعالیت هـای 
اقتصـادی درصـد باالیـی از فعالیت های شـخصی نیز 
توسـط اداره دارایی شناسایی شـده و مشمول مالیات 
می شـوند. به عاوه اینکـه میزان مالیات در شـرکت ها 
بـه عوامـل مختلفـی از جملـه؛ تکمیل صحیـح دفاتر 
حسـاب ها، ارائـه بـه موقـع اظهارنامـه مالیاتـی و ... 

بسـتگی دارد. 
براسـاس  کارکنـان:  بیمـه  و  پرداخـت حقـوق 
قوانیـن وزارت کار، شـرکت ها مکلـف هسـتند همـه 
کارمنـدان خـود را بیمـه کـرده و عـاوه بـر حقـوق 
آنهـا درصـدی از حـق بیمه کارمنـدان کـه مربوط به 
کارفرمـا اسـت را نیـز پرداخـت کننـد. ایـن امـر خود 
هزینـه اضافی بـه کارفرما یا شـرکت تحمیل می کند. 
امـا بایـد بدانیـد که کارفرمـای خصوصی نیـز همانند 
کارفرمـای حقوقـی، ملزم بـه پرداخت حقـوق و بیمه 
کارکنـان اسـت و در ایـن مـورد تفاوتی وجـود ندارد.

هزینـه و مدت زمان الزم جهت انجام امور اداری 
ثبت شـرکت: مسـلما هزینـه ثبت شـرکت در ابتدای 
فعالیـت بیشـتر از هزینه شـروع به فعالیـت به صورت 
شـخصی اسـت. امـا آنچـه اهمیـت دارد آن اسـت که 
بـا توجـه به همـه مزایای گفته شـده، چشم پوشـی از 
مضـاف  نمی رسـد.  به نظـر  منطقـی  شـرکت،  ثبـت 
بـر اینکـه پـس از مدتـی از آغـاز فعالیـت شـرکت در 
صـورت چرخش مالی صحیح سـرمایه و اداره درسـت 
و اصولـی امور شـرکت و نظارت بر درآمـد و هزینه ها، 
درآمـد حاصلـه هزینه هـای اولیـه ثبـت شـرکت را 

جبـران خواهـد کرد.
لـزوم آشـنایی بـا قانـون تجـارت: علـت برخـی 
تاخیرهـا و تردیدهـا در ثبـت شـرکت یـا عـدم ثبت، 
تـرس از قـدم گذاشـتن بـه قلمـرو ناشـناخته قوانین 
تجـارت و مـوارد حقوقـی و عواقـب و نتایـج حاصـل 
از ایـن عـدم آشـنایی اسـت. بـا صـرف زمانـی اندک، 
مطالعـه و تحقیـق در رابطـه بـا قوانیـن مربـوط بـه 
ثبـت شـرکت شـما می توانیـد اطاعـات مفیـدی در 
ایـن زمینـه به دسـت آورید. بـه عـاوه اتحادیه صنف 
ماشـین آالت  و  خـودرو  یدکـی  لـوازم  فروشـندگان 
شـما  و  کـرده  آسـان تر  شـما  بـرای  را  کار  تهـران، 
می توانیـد بـا مراجعـه بـه مشـاور حقوقـی اتحادیه به 
راحتـی پاسـخ تمـام سـؤاالت خـود را بگیریـد. کلیه 
مشـاورین مالیاتـی، بیمـه وحقوقـی اتحادیه، بـا ارائه 
مشـاوره های تخصصـی و کاربـردی، بـدون هیچگونه 
هزینـه ای، به صـورت تلفنـی و یا حضـوری در تمامی 

مراحـل در کنـار شـما خواهنـد بود.

سـامانه ثبـت شناسـه قطعـات یدکـی خـودرو بـه 
منظـور شناسـایی قطعـات یدکی خـودرو بـه صورت 

جزئـی و کلـی راه انـدازی خواهـد شـد.
بـا توجـه به افزایـش ورود کاالهـای قاچاق بـه بازار 
و پیگیـری هـای مسـتمر اتحادیه صنف فروشـندگان 
از  قطعـات یدکـی خـودرو و ماشـین آالت تهـران، 
مهرماه سـال جاری کمیسـیونی با حضـور نمایندگان 
ارگان هـا و سـازمان های ذیربـط تشـکیل شـد تـا راه 
حـل مناسـبی را بـرای مقابلـه بـا این معضـل بیابند.

در ایـن کمیسـیون نمایندگانـی از مجموعه هـای 
خودرویـی از جمله نیرو محرکه، انجمن خودروسـازان 
اتـاق اصنـاف، اسـتانداری، گمـرگ ،  ... همینطـور  و 

اماکـن و ... حضـور دارنـد.
پس از جلسـات متعددی که تا کنون برگزار شـده و 
پـس از ایـن هـم ادامه خواهد داشـت، مقرر شـد تا به 
همـه قطعات وارداتـی و تولیدی کـد مخصوصی داده 
شـود تـا هرکـدام از ایـن کدها مبنـای شناسـنامه ای 

باشد. کاال 
همچنیـن کدگـذاری کاالها و قطعات در سـامانه ای 
کـه از سـوی وزارت صنعت، معدن و تجـارت طراحی 
شـده ثبـت خواهـد شـد تـا در صـورت دسترسـی به 
هرکـدام از قطعـات و کـد شناسـایی آن بـه راحتـی 

بتـوان مبـداء، مقصـد و سـازنده آن را پیـدا کرد.
بـا اجرایی شـدن ایـن مصوبه بـه طور قطـع جلوی 
بسـیاری از کاالهـای قاچـاق گرفتـه خواهـد شـد و 
مسـئوالن امـر تمایـل دارنـد تـا این سـامانه تـا پایان 

سـال 95 اجرایی شـود. 
گفتنـی اسـت کـه در شـماره هـای آتـی نشـریه 
»یـدک رسـانه«، بـه طـور مفصـل بـه ایـن برنامـه 
خواهیم پرداخت و نظرات کارشناسـان را در خصوص 

ایـن سـامانه جویـا خواهیـم شـد. ■
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روایت اقتصادی

 امـروزه یکـی از مهمتریـن معضـات هـر
و  قاچـاق  کاالهـای  ورود  بحـث  صنفـی 
تقلبی اسـت که بسـیاری از کسـبه، اصناف و مشاغل 
مختلـف را بـا مشـکات عدیـده ای روبرو کرده اسـت.

در این میان مسـئوالن ارشـد کشـور هم سالهاست 
که در مسـیر حـل این معضل مسـیرهای متعددی را 
پیموده اند اما هربار شـاهد آن هسـتیم که سودجویان 
و متقلبـان راه تازه ای را بـرای ورود قطعات و کاالهای 
جدیـد پیـدا کـرده و بـازار را به نوعی دچار مشـکات 

فراوانـی می کنند. 
در همیـن صنف فروشـندگان قطعات یدکی خودرو 
نیـز سالهاسـت با ایـن پدیده شـوم مواجه هسـتیم و 
حتـی بسـیاری از اعضای هیـات مدیره هـای اتحادیه 
در ادوار مختلـف تـا حـد امـکان تـاش کرده انـد تا با 
ایـن معضـل مقابلـه کننـد که تـا این لحظه مشـکل 

مرتفـع نشـده و حکایـت همچنان باقی اسـت ...
کافـی اسـت تـا در هـر کـدام از پاسـاژهای صنـف 
لـوازم یدکـی برویـم و با چنـد تایی از کسـبه گفت و 
گـو کنیـم. بـی تردید یـا از افرادی که قطعـات تقلبی 
و قاچـاق را وارد می کننـد گله مند هسـتند یا افرادی 
را بـه شـما معرفی می کنند کـه سالهاسـت از این راه 
روزگار می گذراننـد و بـه مـال و منالی هم رسـیده اند، 
امـا کسـی بـه طـور قاطعانـه بـا آنهـا برخـورد نکرده 

اسـت. بـه همیـن سـبب کارش تـداوم پیـدا کـرده و 
حـاال دیگـر بـا قـدرت بیشـتری بـه امـور ناپسـندش 

ادامـه می دهـد.
البتـه رییـس جدید ایـن دوره از همان ابتـدا برنامه 
ویـژه ای بـرای مقابله بـا ایـن افـراد و واردات کاالهای 
قاچـاق و همیـن طور بی کیفیت داشـته اسـت. او که 
سـالها با همـکاری و همراهی گروهـی از متخصصان، 
کارشناسـان و پیشکسـوتان مجموعـه ای را راه اندازی 
کرده انـد تـا بتواننـد کاالهای مرغـوب و بـا کیفیت را 
از کاالهـای بـی کیفیت و یـا قاچـاق را از هم تفکیک 

. کنند
مجموعـه »شناسـا« حـاال بـا قـدرت بیشـتری بـه 
دنبـال حـل معضـل قطعـات قاچـاق و بـی کیفیـت 
اسـت و بـه گفتـه رییـس اتحادیه تـا مهـار کامل این 
مشـکل و حـل ایـن مسـاله از هیـچ امـری فروگذاری 

کرد.   نخواهـد 
بـا نگاهی بـه جدیدترین آمـار ورود کاالها و قطعات 
قاچـاق کـه مربـوط بـه هشـت ماهـه نخسـت سـال 
جـاری اسـت در می یابیـم کـه نـه تنهـا در ایـن دوره 
بلکـه در اغلب ادوار و آمارهای سـتاد مبـارزه با قاچاق 
کاال و ارز، قطعـات یدکـی خـودرو بـه صـورت متداوم 

وجود داشـته اسـت.
البتـه ایـن بـدان معنی نیسـت کـه همـه کاالهای 
امـا هـر  نامرغـوب هسـتند  قاچـاق بـی کیفیـت و 
کشـوری بـرای ورود کاال و قطعـات قوانینـی دارد که 

همـه باید مطیع آن باشـند. بنابرایـن وقتی یک قطعه 
از مجـرای غیرقانونـی وارد بـازار یک کشـور می شـود 
می توانـد تبعاتـی داشـته باشـد کـه در بروز بحـران و 
مشـکات اقتصـادی بـه مراتب از قطعه بـی کیفیت و 

نامرغـوب پیشـی بگیرد.
در ادامـه بـه آخریـن آمـار ورود کاالهـا و قطعـات 

قاچـاق نـگاه می کنیـم:
در ایـن آمـار کـه از سـوی سـتاد مبـارزه بـا قاچاق 
قابـل توجـه  ارز منتشـر شـده شـاهد رشـد  کاال و 
کشـفیات در هشـت ماه نخسـت امسـال هسـتیم. در 
حالـی کـه از میان 29 قلم کاالی منتخب، کشـف 21 
قلم نسـبت بـه مدت مشـابه پارسـال افزایش داشـته 
و فقط در هشـت قلم کاال، کشـفیات بـا کاهش روبرو 

اسـت. بوده 
بـه گفتـه »قاسـم خورشـیدی« سـخنگوی سـتاد 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز؛ بـر اسـاس آمـار اعـام 
شـده در اسـتان های کشـور، کشـفیات دارو بـا 394 
درصـد، بیشـترین افزایـش را داشـته و از 36 میلیون 
و 727 هزار و 793 قلم در هشـت ماه نخسـت سـال 
گذشـته، بـه 181 میلیـون و 454 هـزار و 349 قلـم 

است. رسـیده 
پـس از آن، کشـفیات سـیگار در ایـن مـدت دارای 
بیشـترین رشـد بوده؛ به طـوری کـه از 275 میلیون و 
789 هـزار و 415 نخ در هشـت ماهه سـال گذشـته، 
بـه یک میلیـارد و 154 میلیـون و 703 هـزار و 549 

نگاهی به وضعیت ورود کاالهای قاچاق در هشت ماه ابتدای سال جاری

 قاچاق؛ این بالی اقتصاد سوز
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نـخ در هشـت مـاه نخسـت سـال جـاری رسـیده که 
ایـن میزان رشـد 318,7 درصـدی را نشـان می دهد.

بنابـر ایـن گزارش؛ کشـفیات مواد خوراکـی قاچاق، 
خـودرو«،  یدکـی  »لـوازم  شـیاتی،  فرآورده هـای 
لـوازم صوتـی و تصویـری، لـوازم خانگـی، برنـج، کود 
شـیمیایی و تجهیـزات پزشـکی قاچـاق در رتبه هـای 
تـا   277 از  کـه  بودنـد  کشـفیات  افزایـش  بعـدی 

123درصـد رشـد داشـتند.
کشـف سـاح و مهمـات بـا 86 درصـد رشـد از 85 
هـزار و 207 قبضـه در سـال 1394 بـه 158 هـزار و 
731 قبضـه در سـال جـاری رسـیده و ایـن در حالی 
اسـت که کشـفیات تجهیـزات ماهواره ای در مقایسـه 
بـا سـال قبل بـا 20,5 درصـد افزایش بـه 2 میلیون و 

293 هزار و 264 دسـتگاه رسـیده اسـت.

چـه کاالهایـی در مجـرای قاچـاق با کاهـش روبرو 
اسـت؟ بوده 

بـا وجـود افزایـش کشـفیات در بیـش از 72 درصد 
اقـام این گزارش، کشـف کاالی قاچـاق در اقام ضد 
فرهنگـی کاهـش 40 درصـدی داشـته و پـس از آن، 
طـا بـا کاهـش 27 درصدی قرار داشـت کـه از 385 
کیلـو و 248 گـرم پارسـال به 280 کیلـو و 922 گرم 
در امسـال رسـیده است و همچنین کشـفیات خودرو 
قاچـاق از 139 دسـتگاه در هشـت ماهـه پارسـال، به 
118 دسـتگاه در امسـال رسـید کـه کاهـش 15,1 
درصـدی را نشـان می دهد. امـا در این میـان قطعات 
یدکـی خـودرو نـه تنهـا کاهشـی نداشـته بلکـه بـا 

افزایـش هم همـراه بوده اسـت.
این گزارش می افزاید: کشـف مسـکرات و مشروبات 
الکلـی با کاهـش 5,3 درصدی از یـک میلیون و 507 
هـزار و 220 بطـری یـا قوطی در هشـت ماه نخسـت 
پارسـال بـه یـک میلیـون و 427 هـزار و 782 قوطی 

یا بطری در امسـال رسـید.
طبق اعام سـخنگوی سـتاد مبـارزه بـا قاچاق کاال 
و ارز؛ هنـوز بخشـی از آمـار کشـف در اسـتان های 
کشـور به صـورت کامـل گزارش نشـده اسـت کـه در 
جمع بنـدی لحاظ نشـده بنابراین ایـن آمارها، حتمی 

اسـت، ولـی احتمال افزایـش آن وجـود دارد.
بـا ایـن حـال ایـن معضـل و حـوزه آن گویـای آن 
اسـت که مافیایی پشـت پـرده با برخوردهـای قانونی 
مقابلـه می کننـد. البتـه بـه طـور قطـع تعـداد ایـن 
افـراد متخلـف زیـاد نیسـت اما همیـن افـراد تاکنون 
توانسـته اند بـه ورود کاالهـا و قطعـات از مجراهـای 

غیرقانونـی کمـک کنند. 
مافیـا مانع تصویب تبصره 4 مـاده 18 قانون مبارزه 

با قاچاق شـده اند
دبیر کمیسـیون اقتصادی مجلـس در این خصوص 
می گویـد: عـدم تدویـن و تصویـب آیین نامـه اجرایی 
تبصـره 4 مـاده 18 و دیگـر مـواد قانـون مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال و ارز نشـان دهنـده عـدم اراده دولـت در 

مبـارزه بـا قاچاق اسـت.
سیدحسـن حسـینی در پاسـخ بـه این پرسـش که 
چـرا تبصـره 4 مـاده 18 به عنـوان یکـی از مهمترین 
تبصره هـای قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بیش 
از یکسـال در هیئـت وزیـران معطـل اسـت، تصریـح 
می کنـد: اگـر قانـون مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز برای 
دولـت اولویت داشـت، آییـن نامه اجرایـی این تبصره 
را در زمـان قانونـی خـود تصویـب و اجرایـی می کرد.

وی در ادامـه می افزایـد: ایـن تعلـل و تأخیـر دولت 
در تدویـن آیین نامـه اجرایـی نشـان دهنده آن اسـت 
کـه دولـت اراده ای بـرای مبـارزه همه جانبه بـا قاچاق 

ندارد.
دبیـر کمیسـیون اقتصـادی مجلـس با بیـان اینکه 
تناقض گویـی دولـت در مـورد مبـارزه بـا قاچـاق کاال 

کامـًا آشـکار اسـت، خاطرنشـان می کنـد: در بحـث 
مناطـق آزاد کـه مبـادی اصلـی ورودی قاچاق اسـت، 
ایـن ابهـام و تناقض گویی از سـوی دولـت قابل رویت 

و رصد اسـت.
حسـینی با اشـاره بـه تصویب اخیر طـرح تحقیق و 
تفحـص از رونـد مبارزه بـا قاچاق کاال در کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس بیـان می کنـد: بـه دلیـل رونـد 
کنـد مبـارزه بـا قاچـاق کاال از سـوی دولـت، طـرح 
تحقیـق و تفحـص از رونـد مبـارزه بـا قاچـاق کاال بـا 
امضـای 7 نماینـده و مورد تأیید قرار گرفتن از سـوی 
کمیسـیون اقتصـادی، اعضای کمیته مشـخص و این 
طرح تقدیم هیئت رئیسـه مجلس شـد. زمـان اجرای 

آن بـه نظـر هیئت رئیسـه بسـتگی دارد.
ایـن نماینـده مجلس ادامـه می دهد: طـرح تحقیق 
و تفحـص از رونـد مبـارزه با قاچاق کاال جهت روشـن 
کـردن دالیـل معطـل گذاشـتن تبصـره 4 مـاده 18 
و بندهـای دیگـر ایـن قانـون از سـوی هیئـت وزیران 

است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه نگاه مـا در مبارزه بـا قاچاق 
کاال نگاهـی ملی اسـت، تاکیـد می کند: قطعـاً قاچاق 
کاال و سـودهای حاصل از آن اسـتفاده شـخصی را به 
دنبـال دارد کـه در نتیجه سوءاسـتفاده های اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی را در پـی خواهـد داشـت. مافیای 
اقتصـادی در عدم تدوین و تصویـب آیین نامه اجرایی 
مـواد قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـه خصوص 

تبصـره 4 مـاده 18 نقـش به سـزایی دارند.
 بـا ایـن حـال امیـد آن مـی رود تـا دسـتگاه های 
مربوطـه تـاش خـود را در جهـت حـل ایـن معضـل 
بـزرگ مضاعـف کنند تـا در آینـده ای نزدیک شـاهد 
ورود چنیـن کاالهـا و قطعاتی که پیکـره اقتصاد ملی 

مـا را هـدف گرفته، نباشـیم. ■



انتخاب اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی بین الملل

الزام استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف یک ماه

نشست قطعه سازان با خودروسازان به تشکیل کارگروه سه جانبه آنالیز قیمت منتج شد
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اخبار و رویداد ها

                مسـعود، شـافعی  غامحسـین 
خوانسـاری،محمدمهدی بهکیـش، محمد 
الهوتـی،   سیدحسـین سلیمــــــی، علی اشـرف 
افخمـی، حامد سـلطانی نژاد، یـــــــونس مظلومی 
بـه عنـوان اعضـای هیـات مدیـره اتـاق بازرگانـی 

شـدند. انتخـاب  بین الملـل 
اتـاق  از  شـافعی  غامحسـین  اسـاس،  ایـن  بـر 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران، مسـعود 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  از  خوانسـاری 

 رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران از
بخشـنامه جدیـد سـازمان امـور مالیاتـی 
بـرای تسـریع در اسـترداد مالیـات بـر ارزش افـزوده 

صادرکننـدگان خبـرداد.
محمـد الهوتـی بـا اشـاره بـه بخشـنامه جدیـد 
سـازمان  امـور مالیاتـی بـرای تسـریع در اسـترداد 
مالیـات بـر ارزش افـزوده بخـش صـادرات گفت: به 
دلیـل اعتراضـات رئیـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع و 
معـادن تهـران در مـورد اسـترداد مالیـات بـر ارزش 
افـزوده صـادرات، 5 مـاه قبـل، دسـتور بازنگـری از 

 مدیـران بـا  قطعه سـازان  نشسـت  در 
خودروسـاز مقرر شـد کارگروه سـه جانبه 
با حضور قطعه سـازان، خودروسـازان و وزارت صنعت 
تشـکیل و آنالیـز جدیـدی از قیمت قطعـات خودرو 

کشـاورزی تهـران، محمـد الهوتـی از کنفدراسـیون 
صـادرات ایـران، حامـد سـلطانی نژاد از بـورس کاال، 
یونـس مظلومـی از بیمـه رازی، علی اشـرف افخمـی 
از بانـک صنعـت و معـدن، سیدحسـین سـلیمی و 
محمدمهـدی بهکیـش، اعضـای جدید هیـات مدیره 

کمیتـه ایرانـی اتـاق بازرگانـی بین الملـل هسـتند.
مسـعود  و  عسـگراوالدی  اسـداهلل  ایـن  از  پیـش 
اتـاق  ایرانـی  کمیتـه  مدیـره  هیـات  در  دانشـمند 

■ داشـتند.  حضـور  بین الملـل  بازرگانـی 

امـا  شـد؛  صـادر  رئیس جمهـور  اول  معـاون  سـوی 
علیرغـم اصـاح، بـاز هـم ایراداتـی بـه آن وارد بـود.
رئیـس کنفدراسـیون صادرات ایـران افـزود: پس از 
کـش و قوس هـای فـراوان و علیرغم پیشـنهاد شـش 
مـاده ای مشـترک اتـاق بازرگانـی و صنایـع و معـادن 
ایران و رئیس سـازمان توسـعه تجارت، مجدد مالیات 
بـر ارزش افـزوده بـه 17 بنـد تغییـر پیدا کـرد که باز 

هـم مـورد اعتـراض اتـاق و وزارت صنعت واقع شـد.
ایـن  اجـرای  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  الهوتـی 
بخشـنامه بـا تمهیدات اندیشـیده شـده، طبـق قانون 

در زمـان مقـرر صـورت گیـرد. ■

شـود.  تهیه 
در حـال حاضـر قیمـت برخـی مـواد اولیـه داخلی 
مورد نیـاز در صنعت قطعه سـازی افزایـش یافته و این 
مسـئله باعـث باال رفتن قیمت تمام شـده تولید شـده 

است.
در حـال حاضـر بیشـترین افزایـش قیمت از سـوی 
شـرکت های دولتـی اتفـاق افتـاده کـه می تـوان بـه 
رشـد قیمـت محصـوالت فـوالد مبارکـه و همچنیـن 
محصوالتـی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشـیمی 
اشـاره کـرد. بـا ایـن حـال افزایـش قیمـت ایـن مواد 
اولیـه در برخـی مـوارد طـوری بـوده که قیمـت ماده 
اولیـه داخلـی به باالتـر از قیمت مواد وارداتی رسـیده 

است.
فرهـاد بهنیـا سـخنگوی انجمـن قطعه سـازان بـا 
اشـاره به جلسـه هیأت مدیـره انجمن قطعه سـازان با 
مدیـران  عامـل سـایپا و ایران  خودرو گفت: در جلسـه 

بـا خودروسـازان عنـوان کردیـم کـه یکـی از راه  های 
کاهـش قیمـت خـودرو، عـدم افزایـش قیمـت مـواد 
اولیـه و حرکـت به سـمت کاهـش قیمت مـواد اولیه 

اسـت. داخلی 
را حـدود  تولیـد خـودرو  دولتـی  هزینه هـای  وی 
36 تـا 40 درصـد قیمـت فـروش خـودرو عنـوان و 
تصریـح کـرد:  ایـن هزینه هـا شـامل شـماره گذاری، 
بیمه شـخص ثالـث، هزینه های پرداختی به سـازمان 
حمایـت و عـوارض مختلـف می شـود که اگـر کاهش 
یابـد، باعـث ثبـات قیمـت خـودرو و حتـی کاهـش 
قیمـت خـودرو خواهد شـد. ضمـن آنکه در جلسـه با 
خودروسـازان پیشنهاد تشـکیل کمیته ای سه جانبه با 
حضور قطعه سـازان، خودروسـازان و نماینـده دولت را 
مطـرح کردیم تـا قیمـت ورودی های صنعـت خودرو 
مـورد ارزیابـی قرار گیـرد و با آنالیز جدیـد قیمتی در 

مـورد قیمت گـذاری قطعـات تجدیدنظر شـود. ■
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 7 تاریـخ  از  کرمـان  خـودرو  نمایشـگاه 
دائمـی  سـایت  محـل  در  دی مـاه  تـا10 
نمایشـگاه های بین المللـی جنوب شـرق برگزار شـد.

ایـن نمایشـگاه در مسـاحتی در حـدود پنـج هـزار 
مترمربـع بـا حضـور هشـت شـرکت تولید کننـده و 

وارد کننـده خـودرو برگـزار شـد.
چـون؛  مختلفـی  شـرکت های  نمایشـگاه  ایـن  در 
کرمـان موتـور، گـروه صنعتـی سـایپا ، خودروسـازی 
موتور)نماینـده  آریـن  خـودرو،  مدیـران  کارمانیـا، 
میتسوبیشـی در ایران(، رامک خودرو)نماینده سـانگ 

 آبـان ماه امسـال تولید برخی سـواری های
دوگانه سـوز افزایـش و برخـی کاهش یافته 

است.
در ایـن مـدت تولیـد پـژو 405 دوگانه سـوز ایـران 
خـودرو مرکزی بـا کاهـش 100 درصدی همـراه بود 
و از 13 دسـتگاه در آبـان مـاه سـال گذشـته به صفر 

رسید.
تولیـد پـژو پارس دوگانه سـوز ایران خـودرو مرکزی 
امـا بـا رشـد همراه بـوده و بـا افزایـش 87.4 درصدی 
از 538 دسـتگاه در آبـان 1394 بـه 1008 دسـتگاه 
رسـید.در ایـن مـدت تولید سـمند دوگانه سـوز ایران 
خـودرو مرکزی 88.1 درصد کاهـش یافته و از 1083 
دسـتگاه در آبان ماه سـال گذشـته به 129 دسـتگاه 

بیانیه 14 تشکل صنعتی خطاب به رئیس جمهور

 بیانیـه ای در  صنعتـی  تشـکل  چهـارده 
خطـاب بـه رئیس جمهـور، جلوگیـری از 

ارزان فروشـی مـواد اولیـه صادراتی مـورد نیاز صنعت 
را خواسـتار شـدند.

کمبـود مـواد اولیـه تولیـد، افزایـش قیمـت مـواد 
اولیـه داخلـی و باالبـودن قیمـت آن نسـبت بـه نـرخ 
هـای صادراتـی باعث شـده تا تشـکل های صنعتی در 
بیانیـه ای خطاب بـه رییس جمهور خواسـتار حل این 

مشـکات شدند.
بخشی از متن این بیانیه به این شرح است:

احترامـاً بـه اسـتحضار می رسـاند کـه تشـکل های 
تخصصـی ذیل این نامه با اسـتناد به مـاده 2 و ماده 3 
قانون بهبود مسـتمر محیط کسـب و کار و همچنین 
قانـون رفـع موانـع تولید، در خواسـت های خـود را به 
وزارتخانه هـای ذیربـط جهت رفع موارد مخل کسـب 
و کار خـود اعـام داشـته ایم ولـی متأسـفانه نتایـج 

مطلـوب در جهـت رفـع ایـرادات و تسـهیل در امـر 
تولیـد و فضای کسـب و کار در برنداشـته اسـت.

صنایـع تکمیلـی، عضـو انجمن هـا و سـندیکاهای 
امضاء کننـده، بـه دالیلـی اعـم از کمبـود اولیـه، بـاال 
بـودن قیمت نسـبت بـه قیمت های جهانـی و قیمت 
صـادرات همیـن کاال، کمبـود عرضـه و یـا نامناسـب 
و غیرمسـتمر بـودن عرضـه مـواد اولیـه بـا ظرفیـت 
خالی روبه رو هسـتند ولی متأسـفانه مـواد اولیه مورد 
نیـاز آنهـا، توسـط شـرکت های دولتـی و خصولتی با 
قیمت هـای بسـیار ارزان تـر از فـروش داخـل در حال 
فرماییـد  دسـتور  اسـت  خواهشـمند  اسـت.  حـراج 
نهادهـای تصمیم گیرنـده بیش از پیش با تشـکل های 
بخـش خصوصـی در تعامل بـوده و از تجـارب و نقطه 

نظـرات ایشـان بهره بـرداری کننـد. ■

رسـید.اما تولیـد پـژو 405 دوگانه سـوز ایـران خودرو 
خراسـان بـا رشـد همـراه بـوده و بـا افزایـش 208.1 
درصـدی از 2225 دسـتگاه در آبـان 1394 به 6856 

دسـتگاه افزایـش یافت.
همچنیـن تولیـد سـمند دوگانه سـوز ایـران خودرو 
تبریـز نیـز افزایـش یافتـه و از صفـر دسـتگاه در آبان 

مـاه سـال گذشـته به 2579 دسـتگاه رسـید.
امـا تولیـد پرایـد دوگانه سـوز پارس خـودرو متوقف 
شـده و از 817 دسـتگاه در آبـان 1394 بـه صفـر 

یافت. کاهـش 
تولیـد پرایـد دوگانه سـوز سـایپا نیـز ماننـد پـارس 
خـودرو در آبـان ماه امسـال متوقف شـده و از 1031 
دسـتگاه در آبان ماه سـال گذشـته به صفر رسـید ■.

.

یانـگ در ایران(، نگیـن خودرو)نماینده رنـو در ایران( 
و جهـان نوین آریا)نماینده نیسـان در ایـران(، آخرین 
محصـوالت خـود را در معـرض بازدیدکننـدگان قرار 

دادند. 
از دیگـر برنامه هـای ایـن نمایشـگاه می تـوان بـه؛ 
رونمایـی از خودروهـای جدیـد خودروسـازان کرمانی 

کرد. اشـاره 
بنـا بـر اعـام وزارت صنعـت ، معدن و تجارت سـال 
گذشـته نمایشـگاه کرمـان باالتریـن دسـتاورد را بین 

نمایشـگاهای داخلـی در ایران داشـته اسـت. ■
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نوسازی وانت بارهای فرسوده در ناوگان شهری

پیش بینی رشد 7.7 دهم درصدی در بودجه 96

 رییس اتـاق اصناف ایران از آغاز نوسـازی
پانـزده هزار دسـتگاه وانت بار فرسـوده در 
نـاوگان حمـل و نقـل شـهری و اعطـای تسـهیات 

دویسـت میلیـون ریالی به هـر متقاضی خبـر داد.
علـی فاضلـی با اشـاره به برگـزاری نشسـت هایی با 
نماینـدگان بانـک مرکـزی، وزارت صنعـت، معـدن و 
تجارت، سـازمان برنامـه و بودجه، اتاق اصنـاف ایران، 
شـرکت ایـران خودرو، سـتاد مدیریت حمـل و نقل و 
سـوخت و نیـروی انتظامی )پلیـس راهـور( گفـت: در 
پایـان ایـن نشسـت ها بـه ایـن جمع بنـدی رسـیدیم 
کـه 15 هـزار وانـت فرسـوده حمـل و نقـل عمومـی 

نوسـازی شوند.
وی میـزان تسـهیات بانکی برای هر دسـتگاه وانت 
فرسـوده را حداکثـر دویسـت میلیـون ریـال بـا نـرخ 
سـود شـانزده درصـد و اقسـاط 48 ماهه عنـوان کرد.

رییـس اتـاق اصنـاف ایـران تصریـح کـرد: اتحادیه 
بـار سـبک شـهری مسـئولیت  صنفـی حمل و نقـل 
پیگیـری طـرح از زمـان ثبت نـام تـا تحویـل وانـت 

 معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان
رشـد  حداقـل  گفـت:  بودجـه  و  برنامـه 
پیش بینـی شـده در الیحـه بودجـه سـال آینـده 7/7 

درصـد اسـت.
محمـد باقر نوبخت در نشسـت شـورای برنامه ریزی 
و توسـعه هرمـزگان اظهـار کـرد: براسـاس گـزارش 
مرکـز آمـار ایـران در 6 ماهـه اول و سـه ماهه دوم 
سـال جـاری رشـد اقتصادی بسـیار خـوب و مطلوبی 
داشـته ایم و مقایسـه ایـن رشـد بـا رشـد منفـی 6/8 
درصـد سـال 92 قابـل اعتنـا بـوده و از منفـی 6 بـه 
مثبـت 6 رسـیده ایم. البتـه گزارش رئیـس مرکز آمار، 
بسـیار امیدبخـش بـود و تـورم آبان مـاه از هفت و نیم 

جایگزیـن بـا پـاک عمومـی »ع« را برعهـده دارد و 
صـدور پـاک عمومـی از سـوی ناجـا منـوط بـه اخذ 
نامـه تاییدیـه از اتحادیـه اسـت. از ایـن رو دارنـدگان 
وانـت بارهـای فرسـوده بـا مراجعه بـه اتحادیه صنفی 
و معرفـی پـاک می تواننـد نسـبت بـه جایگزینـی 
خودروهـای فرسـوده خـود اقدام کنند. وانت آریسـان 
عنـوان خـودرو  بـه  تنـدر »ال90«  و  دوگانـه سـوز 
جایگزیـن وانـت هـای فرسـوده در نظـر گرفته شـده 
اسـت کـه اعضـا مـی تواننـد بـا پرداخـت پنج تـا ده 
میلیـون تومان نسـبت به نوسـازی خودرو خـود اقدام 

. کنند
هـزار خـودرو  از سـی  بیـش  برآوردهـا،  براسـاس 
فرسـوده وجـود دارد امـا اکنـون فقـط توان نوسـازی 
پانـزده هـزار وانت بار فرسـوده از سـوی ایـران خودرو 

وجـود دارد. ■

بـه حـدود 7/2 درصد رسـید.
نوبخـت اضافـه کـرد: تـورم نقطـه بـه نقطـه نیـز از 
6/9 بـه 6/1 درصـد کاهـش یافته که بـا تاش بخش 
دولتـی و غیر دولتـی حاصل شـده اسـت. ضمـن آنکه 
در آغـاز سـال جاری بـرای آنکـه بتوانیـم بـه رشـد 
بیشـتری برسـیم، از دو مسـیر اعطـای تسـهیات به 
تخصیـص  و  بخـش خصوصـی  تولیـدی  واحدهـای 
منابـع اعتبارهـای تملک دارایی بـه طرح های عمرانی 

دولتـی وارد شـدیم.
نوبخـت بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد بـه رشـد هـای 
باالتـری دسـت پیدا کرد ، اظهار داشـت : خـود را برای 
رشـد بـاالی 8 درصـد در برنامه ششـم توسـعه آماده 

می کنیـم. ■

تولید محصول جدید رنو در ایران

 رئیس سـازمان گسـترش و نوسازی صنایع
مشـترک  تولیـد  زمـان  تغییـر  از  ایـران 
خـودرو با رنو فرانسـه خبـر داد و گفت: قـرارداد ایدرو 
و رنـو بـه زودی و طـی سـال جـاری امضـا می شـود.

تولیـد  تفاهم نامـه  منصـور معظمـی در خصـوص 
مشـترک بـا شـرکت خودروسـازی رنـو تصریـح کرد: 
مشـارکت بـا رنـو در مرحلـه اتمـام مذاکرات اسـت و 
بسـیار  آینـده ای  در  موجـود  تفاهم نامـه  امیدواریـم 

نزدیـک بـه قـرارداد بیانجامـد.
وی ادامه داد: قرارداد سـازمان گسـترش با شـرکت 

رنـو تا پایان امسـال منعقد می شـود که بر اسـاس آن 
سـه محصول؛ سـیمبل، نیو داسـتر و کوئید در داخل 
کشـور تولیـد خواهد شـد و طبق برنامه ریـزی صورت 
گرفتـه، اولیـن خودروی مشـترک در سـال 2017 به 
تولیـد انبـوه خواهد رسـید اما در حال حاضـر از اعام 

نـام آن معذورم.
ایـن در حالـی اسـت کـه در گزارشـی که از سـوی 
تولیـد  زمـان  اسـت،  شـده  منتشـر  خبرگزاری هـا 
نخسـتین خودروی مشـترک در تفاهم نامـه همکاری 
سـازمان گسـترش و رنـو فرانسـه، سـال 2018 اعام 

■ بود.  شـده 
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بازگشت هیوندای به بازار خودرو ایران

سه دهه سیاست نادرست در بنگاه ها

افزایش فروش پژو سیتروئن در سال 2016 

 اشـاره بـا  ایـران  اصنـاف  اتـاق  رییـس 
در  نادرسـت  سیاسـت های  اینکـه  بـه 
کوچـک  کارگاه هـای  برخـی  گذشـته،  سـال های 

 عضـو کمسـیون صنایـع و معـادن مجلس
بـا اشـاره بـه طرح بحث بازگشـت شـرکت 
هیونـدای کـره بـه بـازار خـودرو ایـران تأکیـد کـرد: 
وزارت صنعـت بایـد وضعیـت تعهـدات قبلـی ایـن 
شـرکت و زیـان خـروج آنهـا از ایران در زمـان تحریم 

را بررسـی کنـد.
عضـو کمیسـیون صنایـع بـا اشـاره بـه برنامه ریزی 
انجـام شـده بـرای بازگشـت شـرکت هیونـدای کـره 
بـه ایـران، گفـت: بـر اسـاس قـراردادی کـه شـرکت 
هیونـدای بـا خودروسـازی راین داشـته اسـت، طرف 
ایرانـی بـا صـرف هزینـه زیـاد کارخانـه ای در منطقه 
محـروم تجهیـز کـرده بـود تـا محصـول هیونـدای را 
تولیـد کنـد امـا طـرف کـره ای در میانـه راه بـه بهانه 

را تعطیـل کـرده اسـت، گفـت: در سـه دهـه اخیـر، 
سیاسـت های نامناسـبی در ایـن بخـش اجـرا شـده 

اسـت.
بنگاه هـای  مشـکات  در خصـوص  فاضلـی  علـی 
کوچـک و تعطیلـی تعـداد زیـادی از ایـن واحدهـا، 
گفـت: در سـه دهـه گذشـته، برخـورد خوبـی بـا این 
بنگاه هـا نشـد و بـه دلیـل برخی سیاسـت گذاری های 
اشـتباه، تعـداد زیـادی از ایـن بنگاه هـا یـا تعطیـل 

شـدند و یـا بـا مشـکل مواجـه هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اوایـل دهـه 70 تحـت 
عنـوان سـاماندهی، تعـداد زیـادی از ایـن کارگاه ها را 
منتقـل کردنـد، افـزود: بـه جـای اینکـه کارخانه های 
کارگاه هـای  شـوند،  خـارج  مزاحـم  و  آلوده کننـده 
کوچـک را از شـهر بردنـد. رئیـس اتاق اصنـاف ایران، 
بـا بیـان اینکـه مشـکل بعـدی این بـود کـه در بحث 

تصویـب تحریم ها علیـه ایران، همکاری خـود را قطع 
کـرد در حالـی کـه شـرکت رایـن خـودرو مجبـور به 
ارائـه خدمـات پـس از فروش بـوده و همچنـان بدون 
حضـور و حمایـت کره ای هـا، ایـن خدمـات را ارائـه 

می دهـد.
محمـد عزیـزی بـا انتقاد از شـرایط سـهل و آسـان 
بـرای ورود دوبـاره اینگونـه شـرکت ها بـه بـازار ایران، 
گفـت: اقدامـات گذشـته ایـن شـرکت ها و شـرایط 
و اولویـت طـرف ایرانـی قـرارداد نبایـد بـه راحتـی از 
ذهـن مسـئوالن وزارت صنعـت و فضای کسـب و کار 
ایـران پـاک شـود. چراکـه در صـورت بی توجهـی بـه 
ایـن مـوارد، راه بد عهـدی شـرکت های خارجـی بـاز 

■ می شـود. 

و  الزم  تسـهیات  شـهرک ها  بـه  اینهـا  کـوچ دادن 
کارهـای زیرسـاختی و زیربنایی انجـام نگرفت، گفت: 
بـه محـض اینکـه اینهـا بـه شـهرک ها رفتنـد، یـا 
سـوله ها را انبـاری کردنـد و یـا فروختند. بـه هرحال 
به دسـت  دسـت  شـرایط  همـه  کـه  بپذیریـم  بایـد 
هـم داد تـا بـه تولیـد ضربـه بخـورد، اسـتکبار هـم 
هدف گـذاری درسـتی داشـت و در ایـن راه مـا هم به 

آنهـا کمـک کردیم.
ایـن مقـام صنفی یکی از مشـکات را نبـود جامعه 
آمـاری درسـتی از واحدهـای صنفـی اعـام کـرد و 
گفـت: یکـی از گرفتاری هـای مـا در ایـن کشـور این 
اسـت کـه جامعـه آمـاری درسـتی نداریـم و در ایـن 
بخـش عقـب افتاده ایـم. مـا نمی دانیـم کـه از 650 
هـزار بنـگاه تولیـدی چقـدر از اینهـا ماشـین آالت به 

روز دارنـد و چنـد درصـد تولیـد ندارنـد. ■

 گروه خودروسـازی فرانسـوی پژو سیتروئن
اعـام کـرد: تحویـل جهانـی خودرو سـال 
گذشـته بـه میـزان 5.8 درصـد افزایـش یافـت کـه 
تحـت تاثیـر فـروش قـوی برند پـژو در ایـران و تداوم 

احیـای بـازار خـودروی اروپـا بوده اسـت.
ایـن شـرکت در بیانیـه ابتـدای سـال 2017 خـود 
اعـام کـرد: فـروش جهانـی گـروه پژوسـیتروئن بـه 
3.146 میلیـون خودرو در سـال 2016 در مقایسـه با 
2.972 میلیـون خودرو در سـال 2015 افزایش یافت.

رشـد فـروش در سـال 2016 نشـان دهنده بهترین 

عملکـرد سـاالنه پژو سـیتروئن از سـال 2010 بوده و 
برای نخسـتین بار از سـال 2011 فروش این شـرکت 

از مـرز سـه میلیون خـودرو عبور کرده اسـت.
میـزان فروش پژوسـیتروئن 3.56 درصـد در اروپا و 
112.8 درصـد در منطقـه خاورمیانـه و آفریقا افزایش 
یافـت کـه تحـت تاثیـر سـود بـردن برنـد پـژو از لغو 

تحریم هـای بین المللـی علیـه ایـران بود.
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز، فـروش پژوسـیتروئن 
15.98 درصـد در چیـن و آسـیای جنـوب شـرقی و 
به میزان 12.58 درصد در اوراسـیا که شـامل روسـیه 

می شـود، کاهـش یافـت. ■
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با حضور رییس اتحادیه 

اعضای کمیسیون نظارت بر عملکرد  شوراها انتخاب شدند

»تسمه MAX« قهرمان مسابقات فوتسال اتحادیه شد

 اعضـای نشسـت  جلسـه  نخسـتین 
کمیسـیون نظـارت بـر عملکرد شـوراهای 
اتحادیـه بـا حضـور غامرضـا بخشـی زاده رییـس 
اتحادیـه و اعضای هیـات مدیره و همچنین کاندیدای 
هیات مدیره کمیسـیون نظارت روز شـنبه 4 دی ماه 

سـال جـاری در محـل اتحادیـه برگـزار شـد.
ایـن جلسـه پیـرو مصوبـه 29 آذرمـاه سـال جاری 
لـوازم  فروشـندگان  اتحادیـه صنـف  هیـات مدیـره 
یدکـی خـودرو و ماشـین آالت تهـران برگـزار شـد 
کـه پس از بررسـی، مشـورت و اظهارنظرهـا، اعضای 
کمیسـیون نظارت بر عملکرد شـوراها انتخاب شدند.

»ناصر سـبزیان«، »سـید امیراحمد نواب کاشـانی« 
و »محمدرضـا فریدانی محمدی« به ترتیب به عنوان 
رییـس و نایـب رییس و دبیر این کمیسـیون انتخاب 
شـدند و هیـات مدیـره، »محمدعلـی خداپرسـت« و 
»سـید نصـراهلل هـادوی« را بـه عنـوان دو عضـو این 

کمیسـیون برگزیدند.

 فوتسـال مسـابقات  دوره  هشـتمین 
اتحادیـه جـام »یـادواره شـهدای صنف«، 

برگـزار شـد.
در ایـن دوره از مسـابقات کـه از 14 تا 29 دی ماه 
سـال جـاری بـا حضـور هشـت تیـم برگـزار شـد، 
تیـم »تسـمه مکـس« قهرمـان شـد و تیم فوتسـال 

گفتنی اسـت کمیسـیون نظارت بر عملکرد شورای 
پاسـاژها بـه منظـور نظـارت، بررسـی و سـاماندهی 
هیـات مدیره پاسـاژها تحت نظارت اتحادیه تشـکیل 
شـده اسـت و ایـن نفرات تا پایـان دوره هیـات مدیره 
اتحادیـه در ایـن سـمت مشـغول به فعالیت هسـتند.

از ایـن رو جـا دارد تا همه فعاالن و کسـبه پاسـاژها 
بـا این کمیسـیون همکاری کرده و مشـکات مرتبط 

بـا پاسـاژ خود را بـا اعضای آن در میـان بگذارند.
پیشـنهادات،  ارائـه  صـورت  در  می تواننـد  کسـبه 
انتقـادات و نظـرات خود بـه صورت روزانـه به اتحادیه 
مراجعـه کـرده و مسـائل مرتبـط با این کمیسـیون را 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار دهنـد. البتـه همکارانـی 
هـم کـه در پاسـاژ و مجموعه های کسبی شـان هیات 
مدیـره نـدارد یـا تاریـخ اعتبار هیـات مدیـره قبلی به 
اتمـام رسـیده اسـت نیـز می تواننـد بـرای انتخـاب 
هیـات مدیـره جدیـد و نظـارت بـر انتخابات شـورای 
پاسـاژها به دفتر کمیسـیون نظـارت در محل اتحادیه 

مراجعـه کنند. ■

»مـوال« بـه نایـب قهرمانـی دسـت یافت.
در بـازی فینـال تیـم »تسـمه مکس« موفق شـد 
بـا نتیجـه سـه بر دو تیـم »مـوال« را مغلـوب کند و 

بـه مقـام قهرمانی برسـد.
در دیـدار رده بنـدی هـم که بین تیم های »بسـیج 
»بسـیج  تیـم  شـد  برگـزار  »سـورنا«  و  اتحادیـه« 
اتحادیـه« موفـق شـد بـا شـش گل و دریافـت پنج 

گل بـه مقام سـومی دسـت یابـد و تیم »سـورنا« به 
مقـام چهارمـی ایـن مسـابقات دسـت یافت. 

گفتنـی اسـت در شـماره آتـی نشـریه بـا حسـن 
خصـوص  در  ورزش،  کمیسـیون  مسـئول  سـاده 
برنامه هـا و سیاسـت های کمیسـیون ورزش اتحادیه 
گفت و گـو خواهیـم کـرد و بـه جزییـات ایـن بخش 

خواهیـم پرداخـت. ■

نارص سبزیان

محمدرضا فریدانی محمدیسید امیراحمد نواب کاشانی

سید نرصالله هادویمحمدعلی خداپرست
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در مسیر تحقق این امر مقدس ...در مسیر تحقق این امر مقدس ...

اغلـب مـا بـه هنـگام دعـا و نیایش، نخسـتین 
درخواسـت مان از پـروردگار، شـفای عاجل برای 
بیماران و دردمندان اسـت. اما این درخواسـت ها 
و خواهش هـا از خداونـد میسـر نمی شـود مگر با 
مشـیت و خواسـت او و تـاش بنـدگان خیـر و 

نوع دوسـت.
چنـد سـالی اسـت کـه اعضـای هیـات مدیره 
اعضـای خیـر  از  برخـی  و همینطـور  اتحادیـه 
صنف، در پی سـاخت بیمارسـتانی با نام »رازی« 

. هستند
در مسـیر تحقـق ایـن امـر مقدس، سـختی ها 
و مشـقت های فراوانـی را تحمـل کرده انـد و بـا 
پشـتکار، از خودگذشـتگی، نظارت دقیق و همت 
بسـیار موفق شـده اند مجموعه ایـن مرکز بزرگ 

درمانـی را اسـتوار کنند. 
گرچـه هنـوز هـم زمـان بسـیاری می طلبـد تا 
کار بـه انتها و نتیجه برسـد اما بخش زیاد و مهم 
کار پیـش رفتـه و حاال همه دسـت اندرکاران این 
پـروژه در حـال تکمیل کـردن درصـد باقیمانده 

آن هستند.
در تصاویـر زیـر مشـاهده می کنید کـه اعضای 
هیـات مدیـره و همین طور خیـران صنف و حتی 
خیـران غیرصنفـی در حـال بررسـی، تحلیـل و 
همینطـور برنامه ریـزی بـرای آینـده ایـن پـروژه 
هسـتند. پـروژه ای کـه با خواسـت خـدا و همت 
خیـران بنـا نهـاده شـده و در آینـده ای نزدیـک، 
جـان بسـیاری از دردمندان را نجـات خواهد داد 
و شـفای عاجـل را نصیـب بیماران خواهـد کرد.
                انشاء اهلل
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ت خودرو شرکت آسان راه البرز
شگاه تخصصی قطعا

    چــــــهارمین نمای

 شـرکت »آسـان راه البـرز« بـا مدیریت
دهـه  چهـار  از  بیـش  مقیمـی،  مجیـد 
فعالیـت و تجربـه در زمینـه واردات ماشـین آالت 

دارد. لیفتـراک   ، معدنـی، راهسـازی 
ایـن شـرکت از همـان ابتـدا بـا بهـره گیـری از 
مدیـران برجسـته، کارشناسـان مجـرب و پرسـنل 
متعهـد و آموزش دیـده از فعال تریـن شـرکت هـای 

تجـاری در صنعـت خودرویـی ایـران اسـت. 
آسـان راه البـرز، در سـال 1389 موفـق بـه اخذ 
نمایندگی رسـمی از شـرکت هیوندای کره جنوبی 
و نمایندگـی انحصاری محصـوالت اوردایم برای 
واردات، فـروش و خدمـات پس از فروش ماشـین 
آالت سـنگین، راهسـازی، معدنـی و لیفتـراک در 

ایران شـد.
نیـاز مشـتریان و  بـه  بـا توجـه  ایـن مجموعـه 
محیط  هـای کاری موجـود، اقدام بـه واردات انواع 
چـرخ  لـودر  قبیـل  از  راهسـازی  آالت  ماشـین 
و  چـرخ السـتیکی  هیدرولیکـی  بیـل  السـتیکی، 
چـرخ زنجیـری و انـواع لیفتـراک بـا بـازه تنـاژی 
بـاال و انـواع چکش هـای هیدرولیکـی و همینطور 
انـواع ژنراتورهـای برقی)دیزلی و دوگانه سـوز( 
کـرده اسـت و هـردوره بـا توجـه به درخواسـت ها 

بـر تنـوع محصـوالت خـود می افزایـد.
از محصـوالت حـال حاضـر شـرکت آسـان راه 
البـرز مـی تـوان بـه؛ لیفتـراک دیزلـی هیونـدای، 
لیفتـراک دوگانه سـوز، لیفتـراک برقـی هیوندای، 
 ... و  هیونـدای  یدک کـش  هیونـدای،  ریچتـراک 

اشـاره کـرد.
ارائـه کلیـه خدمـات توسـط مهندسـان دوره دیـده 
و متخصـص در مرکـز آموزشـی هیونـدای کـره، 
خدمـات  ارائـه  آموزشـی،  دوره هـای  برگـزاری 
هزینـه  کاهـش  طـرح  کنتـرل( ،  هوشـمند)مدیا 
تعمیـرات و سـرویس های ادواری و تخفیف خرید 
قطعات پس از اتمام مدت گارانتی)آسـان کارت(، 
امکان حضور کارشناسـان ارشـد فروش در محل 
مشـتری، امـکان مشـاهده و تسـت دسـتگاه هـا قبل 
از خرید و اعتبار و سـابقه طوالنی در این مسـیر 
از مزایـای همـکاری بـا شـرکت آسـان راه البـرز 

محسـوب می شـود. 
بـه زعـم اغلـب مشـتریان و مصـرف کننـدگان 
ایـن مجموعـه؛ مهمتریـن شـاخصه  محصـوالت 

بـه  پایبنـدی  البـرز، اعتقـاد و  شـرکت آسـان راه 
مدیـران  و  اسـت  اخالقـی  اصـول  و  صداقـت 
آن همـواره بـر ایـن بـاور هسـتند کـه بـا حمایـت 
مشـتریان و تـالش کارکنـان، شـرکت بـه پویایی و 

توامـان خواهـد رسـید. پایـداری 

افتخارات
شـرکت آسـان راه البـرز، تاکنـون گواهینامه هـا 
و تقدیرنامه هـای متعـددی کسـب کـرده اسـت کـه 

برخـی از آنهـا عبارتنـد از: 
-ایزو 18001، 
-ایزو 14001 

-ایزو 9001
-گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده

- نشان رضایت مندی مشتریان 
-نشان مدیریت شایسته ملی

-و ...
ایـن شـرکت مشـتریان بسـیاری هـم دارد کـه در 
ادامـه بـه چنـد نمونـه آن اشـاره می کنیـم: کرمـان 
موتـور، شـهر فرودگاهـی امـام)ره(، سامسـونگ، 
قـرارگاه خاتم االنبیـاء، گمرک جمهوری اسـالمی، 
راه آهـن، نفت پاسـارگاد، کاسـترول، نـادری، صبا 

شـیمی آریـا و ...

نگاهی اجمالی به مجموعه هیوندای
هیوندای )Hyundai( مجموعه ای از شـركت ها 
و كارخانه هـای بـزرگ اسـت كـه در سـال 1947 
 Chung Ju( توسـط آقـاي چونـگ جـو یونـگ

Yung(  تاسـیس شـده است.
 Hyundai( هیونـدای  سـنگین  صنایـع 
شـرکت های  Heavy Industry( زیر مجموعـه  
هیونـدای اسـت کـه بـه عنـوان بزرگتریـن شـرکت 
کشتی سـازی جهـان شـناخته می شـود. این شـرکت 
آالت  ماشـین  تولیـد  بـه  شـروع  سـال 1985  از 
سنگین )راهسـازی، معدنی( و صنعتی شـامل؛ بیل 
مکانیکـی، مینی بیـل، لـودر، مینی لـودر، بکهو، و 

انـواع لیفتراک هـا کـرده اسـت.   
در حال حاضر  ماشـین آالت سـنگین و صنعتی 
هیونـدای توسـط 500 توزیع کننـده عمـده در 140 
کشـور دنیـا پخـش و مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

در نتیجـه ایـن شـرکت را بـه برتریـن و بزرگترین 
شـبکه جهانـی فـروش صنایـع سـنگین مبـدل کرده 

است.
از بارزتریـن ویژگی هـای ماشـین آالت سـنگین 
و صنعتـی هیونـدای سـاختار مهندسـی ارگونومـی 
ویژگـی  ایـن  کـه  اسـت  آن    )Ergonomics(
کاهـش فشـارهای جسـمانی و روانـی اپراتورهـای 
ایـن ماشـین هـا را در زمـان کار بـا دسـتگاه در 

پـی دارد.
کارخانـه هـای ماشـین آالت سـنگین و صنعتـی 
هیونـدای با پیشـرفته ترین سیسـتم های اتوماسـیون، 
کنتـرل  بازرسـی  سیسـتم  و  نویـن  مهندسـی های 
کیفیـت پشـتیبانی می شـود کـه در نهایـت منجـر بـه 
تولیـد ماشـین آالت بـا کیفیـت بـاال و متنـوع شـده 

اسـت.■

پایبندی به صداقت و اصول اخالقی
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باالترین کیفیت مطابق با استاندارد جهانی

ت خودرو
شگاه تخصصی قطعا

    چــــــهارمین نمای

 از تسـمه«  ریتـون  »دایـا  شـرکت 
حبیبـی«  »گـروه  زیرمجموعه هـای 
بـا مدیریـت نویـد حبیبـی  بـا هشـتاد سـال سـابقه 
مسـتمر و قدرتمنـد در زمینـه تهیـه ، توزیـع انـواع 
تسـمه هاي پروانـه صنعتـي ، کشـاورزي و خودرویـي 
یکـی از پیشـروترین مجموعه هـای تولیدی کشـور به 
حسـاب می آیـد. این مجموعـه در دو بخـش تولیدی 
و نمایندگـی فـروش محصـوالت خارجـی بـه فعالیت 

می پـردازد.

بخش تولیدی:
شـرکت تولیـدی و صنعتـی اطلس تسمه )سـهامی 
خـاص( در سـال 1364 فعالیـت تولیـدی خـود را در 
زمینـه تولیـد تسـمه پروانـه آغـاز کـرد. این شـرکت 
توسـعه کیفـی و کمـی  در مـدت زمانـی کوتـاه بـا 
متخصـص  نیروهـای  از  بهره گیـری  بـا  محصـوالت 
و موفـق بـه تولیـد تسـمه های اسپشـیال تخصصـی 
جلـب  دیگـر  سـوی  از  و  سـیمان  و  کاشـی  صنایـع 
رضایـت و اطمینان مصرف کنندگان داخلی، توانسـت 
خـود را بـه عنـوان پیشـرو در ایـن صنعـت مطـرح 
کـرده و بـازار داخـل کشـور را از محصـوالت خارجی 
بی نیاز کند. شـرکت دایا ریتون تسـمه افتخـار دارد با 
تجهیـز کارخانه به تکنولوژی پیشـرفته کشـور آلمان 
کارآمـد  انسـانی  نیـروی  از  بهره گیـری  همچنیـن  و 
اختیـار  در  جهانـی  اسـتانداردهای  بـا  محصوالتـی 

می دهـد. قـرار  مصرف کننـدگان 

بخش نمایندگی:
شـرکت دایـا ریتـون تسمه )سـهامی خـاص( یکـی 
از زیـر مجموعه هـای گـروه حبیبـی در سـال 1392 
فعالیـت خـود را آغـاز کرد. این شـرکت درصـدد رفع 
نیـاز بـازار بصـورت تخصصـی و خـأ تولیـد داخلی با 
اخـذ نمایندگـی و عاملیت فـروش از برندهـای برتر و 

خوشـنام جهانـی در ایـران فعالیـت می کند.
 

ایـن شـرکت، مهمتریـن هـدف خـود را دسـتیابی 
بـه رضایـت مصرف کننـدگان از منظر کیفیـت، تنوع، 
قیمت، دسترسـی به محصـوالت و نحوه پاسـخگویی 
فروشـندگان می دانـد و همـواره در تاش اسـت برای 
جلـب رضایـت مصرف کننـدگان، باالتریـن کیفیـت، 
مطابـق بـا اسـتانداردهای روز دنیـا را همـراه کاالهـا 

و خدمـات خود قـرار دهد.
واحـد بازرگانـی ایـن شـرکت متشـکل از نیـروی 
قـوای  و  خاقیـت  همـراه  بـه  مجـرب  و  متخصـص 
جوانـی در همیـن راسـتا می کوشـد کـه بـا بررسـی 
دقیـق و انتخـاب بهتریـن کاالهـا، از نظـر طراحـی، 
برش، کیفیت سـاخت و پیشـینه برنـد، کاالهایی ارائه 
کنـد کـه نیـاز مصرف کننـدگان را بـه بهتریـن نحوه 

بـرآورده سـازد.
متاسـفانه طی سـال های اخیر مشـاهده شده برخی 
نام هایـی  انتخـاب  بـا  سـودجو  افـراد  و  شـرکت ها  از 
مشـابه کاالهـای تحـت پوشـش ایـن شـرکت و یـا 
منتصـب نمودن خـود به این شـرکت، سـعی دارند از 
سـابقه و خوشـنامی گروه حبیبی برای پیشرفت خود 

کنند.  اسـتفاده 
از ایـن رو شـرکت دایا ریتـون اعام کرده اسـت که 
برندهـای تحت پوشـش این شـرکت هیـچ ارتباطی با 
برندهـای تقلبـی نداشـته و محصـوالت ایـن شـرکت 
فقـط در فروشـگاه های گـروه حبیبـی و نماینـدگان 

می شـوند. عرضه  معتبر 

تنوع محصوالت :
بخـش  سـه  بـه  ریتـون  دایـا  شـرکت  کاالهـای 
ماشـینی ، کشـاورزی و صنعتـی بـرای انـواع ماشـین 

می شـوند. تقسـیم  آالت 
این تنوع کاال حاصل شـناخت، ارزیابی و نیازسنجی 
دقیق گـروه بازاریابـی تحصیل کرده و مجـرب از بازار 
اسـت. این شـرکت بـا اضافه کـردن نیروی جـوان در 
کنـار نفـرات باتجربـه بـه واحـد بازرگانـی، نیاز بـازار 
پویـا ، رو به رشـد ، جویـای برندهای معتبـر و با کیفیت 

را نیـز به بهتریـن نحو برطرف کرده اسـت.
گـروه حبیبـی بـا حضـور پررنـگ در بـازار تولیـد 
و فـروش انـواع تسـمه در ایـران، ایـن بـار بـا تمرکـز 
بـر فـروش تخصصـی محصـوالت خارجـی اقـدام بـه 
حضـوری فعاالنـه در قلـب بـازار لـوازم یدکـی خودرو 
کـرده اسـت تا از یـک طـرف فاصله میان تسـمه های 
خودرویـی و سـایر لـوازم یدکـی خـودرو و ازطـرف 
دیگـر فاصلـه میان تسـمه های بـا مصـارف خودرویی 

و مشـتریان تخصصـی ایـن بـازار را کمتـر کنـد.
در حـال حاضـر این شـرکت محصوالت ایـن برندها 

را در سـبد وسـیع خود دارد:
SUPERSTAR تسمه دانگیل سوپر استار-

شرکت دایا ریتون تسمه)گروه حبیبی(

DAYCO تسمه دایکو-
BANDO تسمه بنُد-

MITSUBOSHI تسمه میتسوبیشی-
ATLAS RUBBER تسمه اطلس تسمه-

OPTIBELT تسمه اُپتی بلت-
تسـمه های گـروه حبیبـی مـوارد مصـرف متعددی 
دارنـد و مختـص به یـک صنعـت نمی شـوند از این رو 
در بسـیار از حوزه هـا می بینیـم کـه محصـوالت ایـن 
شـرکت کیفیت و کاربردشـان را برای مصرف کنندگان 
اقسـام  و  انـواع  حاضـر  حـال  در  کرده انـد.  اثبـات 
تسـمه های خودرویی، تسـمه  ماشین های کشـاورزی، 
موتورهـا،  تسـمه تایم  صنعتـی،  ماشـین های  تسـمه  
از  اسپشـیال ها  تسـمه  و  کولرهـا  و  دینام هـا  تسـمه 
مـواردی اسـت کـه می تـوان بـه آنهـا اشـاره کـرد. ■
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رئیـس اتحادیـه و اعضـای هیـات مدیـره انتظـار دارنـد به طور پیوسـته با 
اعضـاء در ارتبـاط باشـند و  نظـرات، پیشـنهادات، انتقـادات و همیـن طـور  
طرح های شـان را دریافـت کـرده و بـا تشـکیل گروه ها و شـورای مشـورتی، 
کمیسـیون های تخصصـی امـور اتحادیه را پیـش ببرند. چراکه ایـن اتحادیه 

زیر رسـته های بسـیار متعـدد و فراوانـی دارد. 
طیـف وسـیع اقـام و بعضـاً تفاوت های بـازار و گردش کار اعضـای صنف، 
تجـارب، اطاعـات و دانش هـای مختلفـی را می طلبـد کـه بـه طـور قطـع 
اعضـای هیـات مدیـره بـر همـه  آنهـا اشـراف کامـل ندارنـد. از سـوی دیگر 
رونـد اقتصـادی و ابزارهـای نـو کـه مبتنـی بـر فناوری هـای جدیـد، تغییـر 
سـبک زندگی و ورود جامعه به آزاد سـازی تجارت و گردش اطاعات اسـت 
در بسـیاری از اتحادیه هـا و صنـوف، تغییـرات سـریعی پدیـد آورده اسـت. 

فروشـگاه های بـزرگ، زنجیـره ای، اینترنتـی و توزیـع مویرگـی، چالـش 
جـدی پیـش روی مـا قـرار داده اسـت. از طرفـی دیگـر شـهرهای بـزرگ 
کشـور، قطب هـای منطقـه ای تجـاری را به وجـود آورده و تهـران به عنـوان 
پایتخـت و مرکـز کشـور بایـد بتوانـد جایـگاه متفاوتـی نسـبت بـه گذشـته 
بیابـد، واال در حـد یـک مرکـز اسـتان یـا حداکثـر چنـد اسـتان همجـوار 

کاهـش نفـوذ پیـدا خواهـد کـرد .
بنـا برایـن  اعضـای اتحادیـه باید رابطـه جدیدی بـا اعضای هیـات مدیره 

ایجـاد کنند.
نکتـه آخـر اینکـه خوشـبختانه، کانال هـای متعـدد تلگرامـی، در صنـف 
تشـکیل شـده کـه پیشـنهاد می کنم عـاوه بر عضویـت در کانال نشـریه، ما 

را نیـز عضـو ایـن گروه هـای تلگرامـی کنید. ■

کالم آخر

رابـطه مثبت

حسن بشارت نیا، سردبیر

نشانی تلگرامی نشریه یدکی رسانه

@yadakiresaneh
@Hasanbesharatnia
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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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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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توزیع لوازم یدکى اتومبیل هاى ژاپنى وکره اى- اصلى وغیره
 خیابان امیر کبیر پاساژ کاشانى
طبقه باالى همکـف پالك 159

(021)   33965733
(021)   33965734
(021)   33943184
(021)   33959398 info@teknopartco.com

www.teknopartco.com

تکنو پارت 
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