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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

31یدک  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. 
مدیر مسئول: ابراهیم غفوری

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
امور مالی و اداری :

فواد یاری

پنج نکته در باب پیشرفت

اتحادیه در سطح ورزش حرفه ای، پتانسیل باالیی دارد نمایشگاه اتحادیه؛ تداوم بخش موفقیت های صنف 

 

 اخبار و رویداد ها

نگاهی به نمایشگاه های برگزار شده در سه ماه اخیر

هدف مان از ابتدا رفاه حال همکاران مان بود

افتتاح طرح توسعه شرکت یدکی موتور ایران 

 نگاهی به نمایشگاه های داخلی با هدف ارتقاء روابط بین الملل

اتحادیه در سطح ورزش حرفه ای ؛پتانسیل باالیی دارد 
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جناب آقای دکتر ویسه
درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم علو 
درجات را مسئلت می نماییم 

حسن بشارت نیا سردبیر

همکار گرامی جناب آقای سبزیان 
در گذشت آیزنه گرامی را به حضرت عالی و خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند بزرگ 
برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و اجر آرزو می کنیم 

جناب آقای دکتر ویسه
درگذشت برادر گرامیتان را به حضرت عالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند بزرگ 
برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و اجر آرزو می کنیم
غالمحسین حمزه

 

خانواده محترم ابراهیمی 
در گذشت حاج عزت اهلل ابراهیمی از اعضای محترم 
اتحادیه را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض 
کرده و از درگاه خداوند احدیت برای آن مرحوم 

آمرزش الهی آرزومندیم 

آقایان حمید و مجید زکی پور اسکویی
درگذشت پدر ارجمندتان را خدمت جنابعالی و 

خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم .
ما را د راین غم سترگ و جانکاه شریک بدانید 

خانواده محترم گوگجه لو
 در گذست رحمن گوگجه لو از اعضای اتحادیه را به 

خانواده معزز ایشان تسلیت عرض کرده و برایشان آرزوی 
صبر و برای شادی روح آن مرحوم هم دعا می کنیم   

جناب حجت االسالم و المسلمین مرسلی 
مصیبت وارده  به جنابعالی و خانواده محترمتان را 

تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحوم 
علو درجات را مسئلت می نماییم 

جناب آقای مهندس صالحی نیا   
در گذشت پدر همسرتان را به شما و خانواده 

گرامیتان تسلیت گفته و از خداوند باری تعالی آرزوی 
علو درجات را آرزو می کنیم

حسن بشارت نیا سردبیر
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 اتحادیه هـای و  اصنـاف  مـا  کشـور  در 
متعـددی وجـود دارنـد و همـه آنهـا نیـز 
علی الظاهـر بـه دنبـال امـور صنفـی هسـتند. البتـه 
برخـی از ایـن مجموعه هـا مصمم ترنـد و بعضی دیگر 
متـردد, امـا چیـزی کـه یـک اتحادیـه صنفـی را از 
دیگـر اتحادیه هـا جـدا و متمایـز می کنـد، بـی تردید 
عملکـرد رو به جلـو و مثبت اعضای هیـات مدیره آن 

بـه انضمـام خـود اعضـای صنف اسـت.
با جسـت و جـو در برنامه هـای، اغلـب اتحادیه های 
سراسـر کشـور در می یابیـد که این مجموعـه ها تنها 
بـه دنبـال  امـور روزمـره صنفـی همچـون عضویـت 
اعضـاء و ارائـه جـواز و از ایـن دسـت کارهـا هسـتند، 
امـا اتحادیـه صنف فروشـندگان لـوازم یدکـی خودرو 
و ماشـین آالت تهـران درگـذر زمـان تـالش کـرده تا 
بـا برنامه ریـزی جامـع و راهبـردی، سیاسـت هایی را 
تدویـن و تبییـن کنـد کـه هـم باعـث رشـد کمـی و 
کیفـی امـور صنـف شـود و هم  امـور انجام شـده  در 

رونـق کسـب و کار اعضـاء مثمرثمر باشـد.
می کنـم،  صحبـت  خوبـان  شـما  بـا  کـه   امـروز 
در آسـتانه برگـزاری پنجمیـن نمایشـگاه تخصصـی 
اتحادیـه هسـتیم، امـری کـه از همـان ابتـدا بـا یاری 
متخصصان، پیشکسـوتان و صاحبـان تجربه در صنف 
کلیـد خـورد و رفتـه رفتـه رشـد کـرد و بـه  شـاخ و 
بـرگ رسـید اما بـه طور قطـع اگر یاری شـما اعضای 
محتـرم نبـود، حتی ریشـه آن هم شـکل نمی گرفت.

برگـزاری نمایشـگاه تخصصـی اتحادیـه از جهـات 
بسـیاری بـا ارزش و حائـز اهمیـت اسـت کـه البتـه 
در ایـن مجـال، امـکان پرداختـن بـه یکایـک مـوارد 
نیسـت بـه همیـن خاطـر بـه دو نکتـه اساسـی آن، 
اشـاره می کنـم؛ نخسـت اینکـه تمایز و تفـاوت صنف 
مـا را نسـبت به سـایر اصناف نشـان می دهـد و اینکه 
اعضـای مـا چقـدر فعال تـر و پویاتر از سـایر مشـاغل 
آشـنایی  و  ارتبـاط  هـم،  مسـاله  دومیـن  هسـتند. 

تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فروشـندگان اسـت.
همـه مـا بـه خوبـی مـی دانیـم کـه در سـال های 
گذشـته بـه خصـوص پیـش از برگـزاری نمایشـگاه 
اتحادیـه، حلقـه مفقوده تولیـد، توزیع و فروشـندگان 
بسـیار محـرز بـود اما بـا تـالش و همت دوسـتان در 
چهـار سـال اخیـر و بـا برگـزاری هدفمند نمایشـگاه 
ایـن حلقـه مسـتحکم شـد و رسـته ها بیـش از پیش 

بـه یکدیگـر پیونـد خوردند.
از ایـن روسـت که بایـد برگزاری نمایشـگاه اتحادیه 
را بـه فـال نیـک گرفتـه و از آن حمایـت کنیـم. در 
اینجـا الزم مـی دانـم کـه بـه ایـن نکتـه اشـاره کنم 
کـه بزرگترین و مهمتریـن نمایشـگاه های دنیا در هر 
حـوزه ای، در ابتدا با اشـکاالت و نقایصی همـراه بوده، 
امـا حامیـان و همراهان آن نمایشـگاه ها با پشـتیبانی 
همـه جانبـه در سـالهای ابتدایـی، آن نمایشـگاه ها را 

سـرپا و مهـم کرده اند.
در نمایشـگاه اتحادیه هم نمی گوییم اشکالی نیست 
و مشـکلی وجـود نـدارد. بحمدهلل مشـکالت در طول 
سـالها کمتر شـده و امیدواریم با یاری و حمایت شـما 
همکاران گرامی بتوانیم نمایشـگاه پنجم را باشـکوه تر 

و بـی نقص تر از گذشـته برگـزار کنیم.
یقینـاً همین فعالیت هاسـت که یـک اتحادیه را پویا 
و فعـال می کنـد و همیـن موارد اسـت که مسـئوالن 
اتـاق اصنـاف را بـه ایـن باور می رسـاند که نمایشـگاه 
اتحادیـه می تواند، بزرگترین نمایشـگاه صنعت خودرو 
در کشـور شـود. باشـد تا با همیاری و همراهی شـما 
عزیـزان بتوانیـم ایـن موفقیت هـا را تـداوم بخشـیم و 
در آینـده ای نزدیـک، صاحـب بزرگتریـن نمایشـگاه 
صنعـت خـودرو و قطعات یدکی در کشـور شـویم.■

انشا اهلل
غالمرضا بخشی زاده 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی 
خودرو و ماشین آالت تهران        

نمایشگاه اتحادیه؛ تداوم بخش موفقیت های صنف
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گفتگوی صنفی 1 

نگاهی به کمیسیون ورزش اتحادیه با حسن ساده

اتحادیه در سطح ورزش حرفه ای، پتانسیل باالیی دارد

 کمیسـیون ورزش، از جملـه بخش هایـی
اسـت کـه تشـکیل و پیگیـری امـور آن 
ضـروری  صنفـی  مجموعه هـای  و  اتحادیه هـا  در 
و بـه تعبیـری الزامـی نیسـت. امـا اتحادیـه صنف 
فروشـندگان لـوازم یدکی خـودرو و ماشـین آالت 
تهـران بـه سـبب توجـه و تمرکـز بـه امـر ورزش 
سالهاسـت کـه امـور مربـوط به ایـن کمیسـیون را 
پیگیـری کرده و در جهت رشـدو اعتـالی آن تالش 

می کنـد.
البته در طول 7 – 8 سـال گذشـته این کمیسیون 
همـواره بدون خطـا نبـوده و اشـکاالت و انتقاداتی 
هـم بـه آن وجود داشـته اسـت. امـا مسـئول این 
کمیسـیون با در نظر گرفتـن همه شـرایط و ضوابط 
و همینطـور امکانـات موجـود اتحادیه می کوشـد تا 
راه هـای بهتری را برای توسـعه امـر ورزش در میان 

اعضـای اتحادیـه نهادینه کند.
»حسـن سـاده« از اعضای هیات مدیـره اتحادیه، 
عضـو  کمیسـیون هـای  ورزش و آمـوزش اتحادیه 
اسـت. چون امر آمـوزش از جمله مباحـث با اهمیت 
اتحادیـه محسـوب می شـود تصمیم گرفتیـم تا در 
شـماره های آتـی نشـریه بـه مبحـث آمـوزش در 

بپردازیم. اتحادیـه 
در ایـن شـماره با حسـن سـاده عضو کمیسـیون 
ورزش اتحادیـه در خصـوص برنامه هـای حال حاضر 
و آینـده این کمیسـیون گفت وگویی انجـام داده ایم 

کـه در ادامـه می خوانید:
مسابقات فوتسال 

در حال حاضر هفت دوره از مسـابقات فوتسـال جام 

شـهدای صنف برگزار شـده اسـت. این مسـابقات در 
ابتـدا و سـال نخسـت برگـزاری بـا 24 تیـم برگـزار 
شـد. اما پـس از چنـد دوره برگزاری تعـداد تیم های 

شـرکت کننده تـا حـد یک سـوم کاهش پیـدا کرد.
حسـن سـاده در خصـوص تقلیل تیم هـا در طول 
هفـت سـال برگـزاری مسـابقات می گوید: شـاید در 
ابتـدا هرکسـی آمار و ارقـام تیم های شـرکت کننده 
ایـن  در  ضعـف  بگویـد  بالفاصلـه  کنـد،  نـگاه  را 
کمیسـیون دلیـل اصلـی کاهـش تیم ها بوده اسـت، 

امـا بـه واقـع اینگونه نیسـت.
وی در ادامـه می افزایـد: در سـال های نخسـت که 
ایـن جـام برگزار می شـد. اعضـای تیم های فوتسـال 
شـرکت کننده، اغلـب صنفی نبودند و در بسـیاری از 
آنهـا تنهـا سرپرسـت تیم ها صنفـی بود. این مسـاله 
باعـث شـده بـود کـه بازی هـا در سـطح صنفـی و 
میـان اعضـای اتحادیه مـا برگـزار نشـود. بنابراین با 
مشـورت صاحبنظران  و طـی برنامه ریزی های جامع، 
تصمیـم گرفتیـم، تـا حـد امـکان بازیکنـان تیم های 

شـرکت کننده، از داخـل صنـف خودمان باشـند.
خاطرنشـان  اتحادیـه  ورزش  کمیسـیون  عضـو 
می کنـد: حتـی ایـن را هـم می دانسـتیم کـه تعـداد 
تیم هـا کاهـش پیدا خواهد کـرد اما برایمـان اهمیتی 
فوتسـال  مسـابقات  برگـزاری  مـا  و هـدف  نداشـت 
اعضای مـان بـود. البتـه فرجـه ای هم به تیم هـا دادیم 
تـا در صـورت مشـکالتی کـه بـرای جـذب بازیکنـان 
وجـود دارد، بتواننـد حداکثر تـا دو بازیکن غیر صنفی 

را دعـوت کننـد.
سـاده، دربـاره سـطح بازی ها بـه خصـوص در دوره 
اخیـر می گویـد: بـه جـرات می توانـم ادعـا کنـم کـه 
سـطح بازی هـا بسـیار باالتـر رفتـه و افـرادی کـه در 
ایـن دوره یـا بـه عنـوان شـرکت کننده و یا بـه عنوان 
تماشـاچی حضور داشـته اند، می تواننـد گواهی دهند 
کـه سـطح بازی هـا و برگزاری ایـن دوره بـه مراتب از 

ادوار گذشـته بهتـر و حرفه ای تـر بوده اسـت.

کوه پیمایی   
جملـه  از  کوهنـوردی  و  پیمایـی  کـوه  ورزش 
ورزش هـای مفرح و نیروبخش محسـوب می شـود که 
کمیسـیون ورزش اتحادیه توجه ویـژه ای به آن دارد. 
در سـال های گذشـته اعضـای صنف عالقه بیشـتری 
پیمایـی  کـوه  برنامه هـای  و  اردوهـا  در  بـه حضـور 
نشـان می دادنـد امـا رفته رفتـه تعـداد عالقه مندان و 
ورزشـکاران این رشـته کاهش یافـت و در حال حاضر 

دو – سـه سـالی اسـت که دیگر برنامه  خاصی برای 
آن وجـود نـدارد. بـا این حـال کمیسـیون ورزش در 
دوره جدیـد هیـات مدیـره تصمیم گرفته تـا با قوت 
بسـیار، بـه دنبـال تقویـت هرچه بیشـتر این رشـته 

ورزشـی در سـطح اتحادیه اسـت.
حسـن سـاده، در خصـوص ایـن رشـته می گویـد: 
یکـی از مهمترین مسـائلی که باعث ریـزش اعضای 
مرتبـط بـا رشـته کـوه پیمایی شـد، مسـاله دغدغه 
کاری و مشـکالت اقتصـادی اسـت. بـه هرحـال این 
مسـائل بـرای همه ما به طریقـی وجـود دارد. با این 
حـال به اتفاق سـایر همکاران در کمیسـیون ورزش 
بـه دنبـال برنامـه و راهـکاری هسـتیم کـه بتوانیـم 
اعضـای عالقه منـد به این رشـته ورزشـی را با وجود 

دغدغه هـای کاری و مالـی جـذب کنیم.
وی در ادامه خاطرنشـان کـرد: این ورزش از جمله 
ورزش هایی اسـت کـه عالوه بر تقویت جسـم، باعث 
تقویـت روح و فکـر انسـان نیـز می شـود از ایـن رو 
تـالش می کنیم تـا اعضـای عالقه مند و مسـتعد در 
این رشـته ورزشـی را تـا حد بضاعت دعـوت، جذب 

و حفـظ کنیم.

ورزش باستانی
ورزش باسـتانی و به تعبیـری ورزش زورخانه ای از 
جملـه ورزش هایی اسـت کـه در میـان عالقه مندان 
در  اسـت.  ویـژه ای  اهمیـت  دارای  ورزشـکاران  و 
سـال های گذشـته ایـن ورزش هـم هماننـد کـوه 

پیمایـی مـورد توجـه بیشـتر اعضـای صنـف بود.
ورزش  ایـن  دربـاره  ورزش  کمیسـیون  مسـئول 
هـم می گوید: شـاید مـا هم مشـکالتی داشـته ایم و 
دچـار خطاهایی شـده ایم، اما آن چیـزی که اهمیت 
دارد آن اسـت کـه مـا آمده ایـم تـا بـا برنامه ریـزی 
جامع تـری نسـبت به گذشـته فضا و شـرایط بهتر و 
ویژه تـری را بـه وجـود آوریـم تـا اعضای سـابق این 
رشـته و عالقه منـدان جوان تر بتواننـد از مزایای این 

ورزش بهره منـد شـوند.

برنامه هایی برای فوتسـال، والیبال، بسـکتبال 
و اسـتخر و سونا

پرداختـن بـه ورزش هایی مثـل فوتسـال، والیبال، 
بسـکتبال و شنا مستلزم داشتن شـرایط بهره مندی 
ورزش  کمیسـیون  اسـت.  مرتبـط  سـالن های  از 
اتحادیـه در ایـن خصـوص برنامه هایـی را در نظـر 
گرفتـه اسـت تا اعضـای اتحادیـه به فراخور شـرایط 
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و زمـان آزادی کـه دارنـد بتوانند از امکانـات به وجود 
آمـده نهایـت اسـتفاده را ببرند.

حسـن سـاده، در خصـوص ارائـه امکانـات ورزشـی 
بـه اعضـای اتحادیـه می گویـد: به طـور قطـع یکی از 
مشـکالت عالقه منـدان، دوسـتداران بـه امـر ورزش و 
همینطـور ورزشـکاران نداشـتن زمیـن و سـالن بازی 
و تمریـن اسـت. از ایـن رو ما تـالش کردیم تا سـالن 
مناسـب و درخـوری را بـرای اعضای مـان پیـدا کنیم 
تـا بـا دسـتیابی بـه حداکثـر تخفیـف، بتواننـد از آن 

بهره منـد شـوند. 
وی در ادامـه اضافـه می کنـد: در حـال حاضـر بـا 
مجموعـه پیـام مخابـرات بـه توافقاتـی دسـت پیـدا 
کرده ایـم که در صـورت تداوم این توافقـات قراردادی 
میـان اتحادیـه و ایـن مجموعـه منعقد خواهد شـد و 
دوسـتان همـکار می توانند با حداقل هزینه بیشـترین  
بهـره را از سـالن های چند منظـوره، اسـتخر، سـونا و 

جکـوزی ایـن مجموعه داشـته باشـند.
این عضو هیـات مدیره اتحادیـه درباره تخفیف های 
اسـتفاده از ایـن مجموعه هـا خاطرنشـان می کنـد: ما 
تـالش کرده ایم تا بین سـی تـا هفتاد درصـد از مبلغ 
کل را تخفیـف بگیریـم تـا اعضـاء با آرامش بیشـتری 

بـه لحـاظ مالی از امکانات ورزشـی اسـتفاده کنند.

اعضای کمیسیون
در سـنوات گذشـته کمیسـیون ورزش بـا حداقـل 
مدیـره  هیئـت  تدابیـر  بـا  امـا  می شـد  اداره  نیـرو 
مقـرر شـد تـا ایـن کمیسـیون بـا انتخـاب برخـی از 
ورزشـکاران، پیشکسـوتان و عالقه منـدان بـه رشـد و 
اعتـالی ورزش اتحادیـه بـه عنـوان عضو کمیسـیون 

ورزش مشـغول بـه کار شـوند.
بـه گفتـه حسـن سـاده در جلسـاتی کـه بـا حضور 
اکثریـت اعضـاء بـه صورت هفتگـی یا ماهانـه و حتی 
بـه فراخـور شـرایط و زمـان روزانـه برگـزار می شـود، 
اعضای این کمیسـیون با مشـورت، شـرایط سـنجی، 
گذشـته  تجـارب  از  اسـتفاده  و  اتحادیـه  پتانسـیل 
برنامه ریـزی می کننـد تـا نیازهای صنـف در خصوص 

امـر ورزش بـه سـر منـزل مقصود برسـد.
سـاده، در پایـان تصریـح می کنـد: مـا بـا حضـور 
رمضانـی،  اتحادیـه؛  ورزش  کمیسـیون  اعضـای 
فروتنیـان،  حسـینی،  شمشـکی،  کیـا،  خوانسـاری 
هرنـدی و امینیـان در نظـر داریـم تـا سـطح ایـن 
کمیسـیون را تـا حد امـکان ارتقاء بخشـیم، چراکه به 
اعتقـاد مـن و همکارانـم اتحادیـه صنف فروشـندگان 
لـوازم یدکـی خودرو و ماشـین آالت تهران، پتانسـیل 
بسـیار باالیی برای ارتقاء سـطح کمـی و کیفی در امر 

■ داراسـت.  را  ورزش 
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 و تعـداد  امـور،  و  برنامه هـا  از  بسـیاری  در 
و  نـدارد  چندانـی  اهمیـت  کمـی،  بحـث 
کیفیـت و بحث کیفی حائز باالترین اهمیت اسـت. اما 
در ایـن مورد خـاص – نمایشـگاه های داخلـی – تعداد 

نیـز هماننـد کیفیـت، مهـم تلقی می شـود.
در کشـوری کـه بـرای رشـد و شـکوفایی توسـعه و 
بیست سـاله  چشـم انداز  و  می کنـد  تـالش  صنعـت 
می اندیشـد،  مقاومتـی  اقتصـاد  بـه  و  می گذرانـد  را 
برگـزاری نمایشـگاه های داخلـی نه تنها ایجاد اشـکال 
نمی کنـد، بلکـه می توانـد بسـیار ارزنـده نیـز باشـد.

برگـزاری  مخالـف  اشـخاص  از  برخـی  شـاید 
نمایشـگاه ها در سطح کشـور و به دور از استانداردهای 
بیـن المللـی باشـند امـا در نظـر داشـته باشـیم کـه 
بـا برگـزاری چندیـن بـاره یـک نمایشـگاه و کسـب 
تجربیـات الزم می توانیـم بـه یـک دسـتاورد جامـع و 

قابـل دفـاع دسـت یابیـم.
شـما وقتـی بـه پیشـینه یک تیـم موفـق – چـه در 
حـوزه ورزش، چـه در حـوزه صنعـت – نـگاه می کنید، 
می بینیـد کـه در مراحـل اولیـه و آغـاز بـه کارشـان 
چنـدان موفـق نبوده انـد و تعـدد بازی هـا و تالش هـا 
و ممارسـت ها باعـث شـده تـا پـس از برهـه ای به یک 

تیـم و یـا مجموعـه ای موفـق بدل شـوند.
در حـال حاضـر وقتی تقویـم نمایشـگاه های داخلی 
را بررسـی کنیـم برگـزاری چنـد ده نمایشـگاه متعدد 
در سـطح کشـور را خواهیـم دید که در ایـن مطلب به 
خاطـر محدودیت صفحـات نمی توانیم بـه یکایک آنها 
بپردازیـم و فقـط محـدوده نمایشـگاه های سـه ماهـه 
اخیـر در حـوزه خـودرو، قطعـات و صنایـع وابسـته را 

مـرور و بررسـی می کنیم.

البتـه خـوب اسـت مجموعه هـای برگزارکننـده در 
کیفـی  بهبـود  بـرای  تـالش  و  پیشـرفت ها  راسـتای 
نمایشـگاه های اسـتانی، از قـدرت و یاری رسـانه ها هم 
اسـتفاده کننـد تـا عـالوه بـر اطالع رسـانی گسـترده، 
شناسـنامه و رزومـه کامـل و اخبـاری هـم از آنچـه 
نیـز  گذشـته  نمایشـگاه ها  مختلـف  ادوار  در  کـه 
در دسـترس افـراد و اشـخاص مرتبـط بـا حـوزه کار 

کنند. منتشـر 
چراکـه حاال اگر بخواهیم از بسـیاری نمایشـگاه های 
اسـتانی، اطالعـات خیلـی متوسـط و فقـط در حـد 
آگاهـی داشـته باشـیم بـا جسـت و جـو در اینترنـت 
و پـرس و جـو کـردن از افـراد مرتبـط بـا حـوزه کاری 
چیـزی دسـتگیرمان نمی شـود و ایـن همانـا یکـی از 
مشـکالتی اسـت کـه نمایشـگاه های داخلی مـا را پس 
از پایـان مـدت نمایشـگاه، ضایـع می کنـد و تقریبـاً 
چیـزی از آن باقـی نمی مانـد حتـی چنـد فریم عکس 

از فضـای کلی نمایشـگاه ...
در ادامه به شـش نمایشـگاه برگزار شـده در ماه های 
در  کـه  می پردازیـم  جـاری  سـال  بهمـن  و  دی  آذر، 
شـهرهای خوزسـتان، اصفهـان، زاهـدان، بندرعبـاس، 

بوشـهر و کرمان برگزار شـده اسـت:

دوازدهمین نمایشگاه قطعات خودرو و 
صنایع وابسته خوزستان)اهواز(

خوزستان روی نقشه
کرانـه  در  کـه  ایـران  غربـی  جنـوب  در  اسـتانی 
خلیـج فـارس قـرار دارد و مرکـز تولیـد نفـت و گاز 
ایـران به شـمار می آیـد. مسـاحت اسـتان خوزسـتان 
۶۴٫۰۵۷ کیلومتـر مربـع اسـت و جمعیتـی بالـغ بـر 
چهـار و نیـم میلیون نفر دارد. شـهر اهواز مرکز اسـتان 

است. خوزسـتان 
نمایشگاه خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته اهواز)29 

دی ماه تا 2 بهمن ماه(
قطعـات  خـودرو،  صنعـت  نمایشـگاه  دوازدهمیـن 
و تجهیـزات وابسـته، 29 دی مـاه تـا دوم بهمـن مـاه 

سـال جـاری از سـاعت 16 تـا 22 در محـل نمایشـگاه 
بین المللـی خوزسـتان، واقـع در اهـواز برگـزار شـد.

ایـن نمایشـگاه در حالـی دوازدهمیـن دوره خـود را 
طـی کرد کـه 123 شـرکت کننده از 14 اسـتان کشـور 

در آن شـرکت کردنـد.
خراسـان  تهـران،  اسـتان های  از  شـرکت کنندگانی 
رضوی، خوزسـتان، آذربایجان شـرقی و غربـی، فارس، 
همـدان، یـزد، اصفهـان، مازنـدران، مرکـزی، البـرز و 
قزویـن از جملـه حاضـران در ایـن نمایشـگاه صنعـت 

بودند. خودرویـی 

   

تالشی برای رشد اقتصاد صنعت خودرو 

گزارش  1

 نگاهی به نمایشگاه های برگزار شده استانی در ماه های؛ آذر، دی و بهمن ماه 



يدك رسانهwww.yadakiresaneh.ir | شماره 31 | سال چهارم | 1395

  25

بیـن  ارتبـاط  بـرای  مناسـب  بسـتری  ایجـاد 
آخریـن  ارائـه  و  مصرف کننده هـا  و  تولیدکننده هـا 
قطعـات  و  خـودرو  تولیـدات  زمینـه  در  دسـتاوردها 
یدکـی، از جملـه اهـداف برگـزاری این نمایشـگاه بود.
مدیـر اجرایی این نمایشـگاه در خصوص دوازدهمین 
دوره ایـن گردهمایـی مـی گویـد: مـا امسـال پیش از 
برگـزاری، جلسـاتی را بـا کارشناسـان و متخصصـان 
امـر برگـزار کردیم تـا به این نتیجه برسـیم کـه حوزه 
خـودرو را از قطعـات جـدا کنیم و نمایشـگاه تخصصی 
قطعات را به سـرانجام برسـانیم که این مسـاله ریسک 

داشت. باالیی 
را  خـدا  البتـه  افزایـد:  مـی  ادامـه  در  اسـفندیاری 
شـکر نمایشـگاه ایـن دوره بسـیار خـوب برگزار شـد و 
اسـتقبال افـراد مرتبط با حـوزه قطعات بسـیار درخور 
و قابـل توجـه بـود. شـاید برخـی بـر ایـن باور باشـند 
کـه جمعیـت کثیـری بایـد حضـور پیـدا مـی کـرد 
امـا فرامـوش نکنیـم کـه نمایشـگاه خوزسـتان یـک 
نمایشـگاه تخصصی اسـت و بازدیدکنندگان عـام وارد 

ایـن نمایشـگاه نمی شـوند.
توزیـع  و  تولیدکننـدگان  درصـد  خصـوص  در  وی 
مـی  تصریـح  خوزسـتان  نمایشـگاه  در  کننـدگان 
کنـد: امسـال بیـش از 70 درصـد شـرکت کننـدگان، 
تولیدکننـده بودنـد و سـهم بسـزایی از این نمایشـگاه 

داشـتند.
مدیـر اجرایـی نمایشـگاه خوزسـتان دربـاره توجـه 
رویـداد  ایـن  افتتاحیـه  آییـن  بـه  اسـتان  مسـئوالن 
خاطرنشـان مـی کنـد: خوشـبختانه همـه مسـئوالن 
مرتبـط در روز افتتاحیـه همراه ما بودند و از نمایشـگاه 
حمایـت کردنـد ضمـن آنکـه این نمایشـگاه به سـبب 
قدمـت و سـنوات حـاال دیگر بـه عنوان یک نمایشـگاه 

معتبـر میـان اهالـی این حـوزه شـناخته می شـود.
اسـفندیاری در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا اتحادیه 
صنـف فروشـندگان قطعـات خـودرو خوزسـتان هـم 
بـا شـما همـکاری کـرده اسـت یـا خیـر، تاکیـد مـی 
کنـد: متاسـفانه اتحادیـه همـکاری خوبـی نداشـت و 
بـا وجـود آنکـه مـا بـه آنهـا غرفـه ای هـم بـه صورت 
رایـگان اختصـاص دادیـم امـا ضعیف عمل کردنـد و با 

مجموعـه نمایشـگاه همـراه نشـدند.

ایـن مقـام اجرایـی در پایان به روند رو به رشـد کمی 
و کیفـی نمایشـگاه اشـاره می کند و مـی گوید: به نظر 
می رسـد که نمایشـگاه خوزسـتان به جایگاه مناسـب 
و شایسـته ای رسیده اسـت. این نمایشگاه در دوره قبل 
– یازدهـم – در فضـای شـش هزارمتـری و کمتر از 90 
شـرکت کننـده برگزار شـد و امسـال شـاهد بودید که 
فضـای مـا بیـش از 10 هزار متـر و تعداد غرفـه گذاران 
بیـش از یکصـد و بیسـت غرفـه شـد کـه این نشـان از 

رشـد فزاینده آن است.

اولیـن نمایشـگاه خـودرو، قطعـات و 
بوشـهر وابسـته  صنایع 

بوشهر روی نقشه
شـهری بندری و مرکز اسـتان بوشـهر از اسـتان های 
جنـوب غربی ایران اسـت. جمعیـت این شـهر در آغاز 
دهـه نـود حدود دویسـت هزار نفر بوده اسـت. بوشـهر 
بنـدری شـبه جزیره ای در بخـش مرکـزی شهرسـتان 
بوشـهر اسـت کـه از سـمت شـمال، غرب و جنـوب به 
خلیـج فـارس محدود شده اسـت. ایـن بنـدر در ارتفاع 
۱۸ متـری از سـطح دریـا و در منطقـه سـاحلی واقـع 

شـده و آب  و هـوای نیمـه بیابانی گـرم دارد.
نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و صنایع وابسته 

بوشهر)14 تا 17 بهمن ماه( 
اسـتان بوشهر امسال برای نخسـتین بار وارد گردونه 
برگـزاری نمایشـگاه های صنعت خودرو و قطعات شـد 
و اولیـن دوره نمایشـگاه تخصصـی صنعـت خـودرو، 
قطعـات و صنایـع وابسـته را  از 14 الـی 17 بهمن مـاه 
از سـاعت 17 تـا 22 در محـل دائمـی نمایشـگاه های 

بین المللـی اسـتان بوشـهر برگـزار کرد.
تخصصـی  نمایشـگاه  برگـزاری  دوره  اولیـن  در 
و  کشـور  بـزرگ  خودروسـازان  خـودرو،  صنعـت 
واردکننـدگان برتـر کشـور حضـور دارنـد کـه گـروه 
ایـران خـودرو، گـروه خودرو سـازی سـایپا،  صنعتـی 
کرمـان خـودرو، رامک خـودرو و مدیا موتـورز از جمله 

هسـتند. دوره  ایـن  مشـارکت کنندگان 
در این نمایشـگاه شـرکت های خودروسازی در سالن 
لیـان با متراژ سـه هـزار و پانصد متر مربع بـه رونمایی 
از آخریـن محصـوالت خـود پرداختند، قطعه سـازان و  
توزیع کننـدگان قطعـات و لـوازم یدکی خـودرو نیز در 
سـالن خلیج فـارس با متراژ چهـار هـزار مترمربع انواع 
قطعـات را در معرض دید بازدیدکننـدگان قرار دادند.

گفتنـی اسـت حضـور خودروسـازان و واردکنندگان 

برتـر کشـور، در ایـن نمایشـگاه بـا عرضـه محصوالت 
متنوع، جوابگوی طیف وسـیعی از سـالیق بوده اسـت.
ضمـن آنکـه در حاشـیه اولیـن نمایشـگاه تخصصی 
کالسـیک  خودروهـای  جشـنواره  خـودرو،  صنعـت 
نیـز برگـزار شـد کـه در ایـن بخـش هـم خودروهـای 
ارزشـمند و قدیمـی کالسـیک بـه نمایـش در آمـد.
البتـه برگـزاری این نمایشـگاه – کالسـیک – از یک 
سـو مفید بوده چراکـه می تواند باعـث جذب مخاطب 
و جذابیـت بیشـتر شـود و از سـوی دیگر مـی تواند بر 
جنبـه تخصصـی بـودن نمایشـگاه و بازدیدکننـدگان 
حالـت  از  و  بگـذارد  منفـی  تاثیـرات  آن  متخصـص 
تخصصـی خـارج کنـد. امـا بـه هرحـال ایـن شـیوه 
برگـزاری، خواسـت مسـئوالن برگزارکننده نخسـتین 
نمایشـگاه بوشـهر بـود و حـاال بایـد دید این سیاسـت 
چقـدر بازدهـی داشـته و مثبـت بـوده و آیا مسـئوالن 
بـه  بازهـم  آتـی،  سـال های  در  بوشـهر  نمایشـگاه 
سـراغ برگـزاری نمایشـگاه خودروهـای کالسـیک در 

کنـار نمایشـگاه تخصصـی می رونـد یـا خیر. 
شـرکت  ایـن  عامـل  مدیـر  ابراهیمـی  مهـرداد 
ارتبـاط  افزایـش  می گویـد:  بوشـهر  نمایشـگاه های 
خریـداران  و  فروشـندگان  تولیدکننـدگان،  میـان 
خـودرو، معرفـی کاالهـای بـا کیفیت سـاخت داخل و 
زمینه سـازی برای تبدیل بوشـهر به یکـی از مهمترین 
مبـادی ورود خـودرو خارجی به کشـور از جمله اهداف 

برگـزاری ایـن نمایشـگاه بـود.
کـه  نمایشـگاه  ایـن  در  افزایـد:  مـی  ادامـه  در  وی 
نخسـتین دوره خود را طی کرد، خودروسـازان آخرین 
گذاشـتند  نمایـش  معـرض  بـه  را  خـود  محصـوالت 
و اسـتقبال خوبـی هـم از نمایشـگاه صـورت گرفـت. 
البتـه فرامـوش نکنیم که سیاسـت ما حضـور پر رنگ 

شـرکت های بومـی در ایـن نمایشـگاه بـوده اسـت.
ابوالقاسـم محمدزاده معـاون امور بازرگانی سـازمان 
در  نیـز  بوشـهر  اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
خصـوص ایـن نمایشـگاه مـی گویـد: ایـن اسـتان بـا 
داشـتن ظرفیت هـای مهـم، سـبب تحـول اقتصـادی 
و تجـاری جهانـی شـده اسـت. اسـتان بوشـهر ضمـن 
اینکـه از ظرفیـت تجـاری باالیـی برخـوردار اسـت در 
حـوزه صنعت و صـادرات محصـوالت گوناگـون دارای 

جایـگاه جهانـی اسـت.
محصـوالت  صـادرات  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اسـتان  می کنـد:  بیـان  بوشـهر  اسـتان  از  غیر نفتـی 
و  پتروشـیمی  مختلـف  صنایـع  داشـتن  بـا  بوشـهر 
پاالیشـگاه گازی ظرفیـت مهمـی در تولیـد و صادرات 
فراهـم کرده اسـت بـه گونـه ای که اسـتان بوشـهر در 

رتبـه نخسـت صـادرات کشـور قـرار گرفتـه اسـت.
محمـدزاده، بـا بیـان اینکـه راهبـرد حـوزه بازرگانی 
نمایشـگاه های  برگـزاری  بخـش  در  بوشـهر  اسـتان 
تخصصی اسـت تصریح می کند: در تقویم نمایشـگاهی 
امسـال برگزاری نمایشـگاه تخصصی خـودرو، قطعات 

گزارش  1

   

تالشی برای رشد اقتصاد صنعت خودرو 
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و صنایـع وابسـته تصویـب شـد و نظـر به اهمیـت این 
صنعـت در اقتصـاد کشـور فرصت خوبی بـرای معرفی 
دسـتاوردها، ظرفیت هـا و توانمندی هـای ایـن صنعت 
در کشـور اسـت. این نمایشـگاه برای توسـعه مبادالت 
و همکاری های صنعتی شـرکت های ایرانـی و خارجی 
و ارائـه قابلیـت و توانمندی هـای صنعـت قطعه سـازی 
کشـور فرصـت خوبی برای آشـنایی مصـرف کنندگان 

فراهم کرده اسـت.

 هفتمیـن نمایشـگاه قطعـات خودرو 

ن ما کر
کرمان روی نقشه

یکـی از کالنشـهرهای ایـران و مرکـز اسـتان کرمان 
پهناورتریـن اسـتان ایران درجنوب شـرقی ایـران واقع 
اسـت. جمعیـت ایـن شـهر حـدود یـک میلیـون نفـر 
 اسـت. کرمـان یکی از پنج شـهر تاریخی ایران اسـت و 
وسـعت آن حدود سـیزده هزار هکتار اسـت. کرمان به 
لحـاظ صنعتی، سیاسـی، فرهنگی و علمـی مهمترین 
شـهر جنوب شـرق کشـور اسـت. این شـهر بـه عنوان 
پایلـوت دولـت الکترونیـک انتخـاب شده اسـت و در 
برنامه هـای توسـعه کشـور باید به شـهری الکترونیکی 
تبدیـل شـود. شـهر کرمـان بـا ۱۷۵۶ متـر ارتفـاع از 
سـطح دریا، سـومین مرکز اسـتان بلند و مرتفـع ایران 
محسـوب می شـود و همیـن امـر باعث اعتدال نسـبی 

هوای شـهر کرمان در تابسـتان شـده اسـت.
نمایشگاه تخصصی خودرو جنوب شرق)7 تا 10 

دی ماه(
هفتمیـن نمایشـگاه بین المللـی خـودرو و تجهیزات 
در محـل دائمـی نمایشـگاه بین المللـی جنوب شـرق 
کشـور بـا حضـور هفـت شـرکت سـایپا، کرمان موتور، 
نمایندگـی  نگین خـودرو،  مدیران خـودرو،  کارمانیـا، 
میتسوبیشـی و نیسـان برگـزار هفتـم تا دهـم دی ماه 

از سـاعت 15 الـی 21 برگزار شـد.
ایـن نمایشـگاه بـا حضـور برخـی مسـئوالن اسـتان 
کرمـان و جمـع کثیـری از مـردم آغـاز بـه کار کـرد. 

اسـتان کرمـان بـه سـبب حضـور چندیـن مجموعـه 
خودروسـازی بـه عنـوان قطـب خودروسـازی کشـور 
محسـوب می شـود. ایـن نمایشـگاه جمعـه 10دی ماه 

بـه کار خـود پایـان داد .
شـرکت رامک خودرو نماینده انحصـاری محصوالت 
سـانگ یانگ کره جنوبی بـا معرفـی و ارائه محصوالت 
در  بـار  اولیـن  بـرای  جنوبـی  کـره  یانـگ  سـانگ 

کـرد. پیـدا  حضـور  کرمـان  نمایشـگاه 
قطب هـای  از  یکـی  کرمـان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
خودروسـازی کشـور اسـت، بـا برگـزاری نمایشـگاه،  
توانمندی هـای اسـتان را بیشـتر نشـان داده می شـود 
و مـردم نیـز بـا محصـوالت جدیـد شـرکت ها آشـنا 

می شـوند.
در این نمایشـگاه بیش از چهل شـرکت قطعه سـازی 
حضـور  در  خودروسـازی  شـرکت  پانـزده  حـدود  و 
داشـتند و بیش از سـی نمونه خودرو در این نمایشـگاه 

بـه نمایش گذاشـته می شـود.

نهمین نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع 
وابسته زاهدان

زاهدان روی نقشه
یکی از کالن شـهرهای ایران و مرکز اسـتان سیستان 
و بلوچسـتان است و در محدوده بلوچسـتان قرار دارد. 
نـام پیشـین ایـن شـهر »ُدْزداْب« بـوده کـه در زمـان 
رضـا شـاه بـه »زاهـدان« تغییر یافته اسـت. زاهـدان از 
سـمت شـمال به شهرسـتان زابـل و از سـمت جنوب 
بـه شهرسـتان خـاش، از سـمت شـرق به کشـورهای 
افغانسـتان و پاکسـتان و از سـمت غرب به شهرسـتان 
فهـرج و کویـر لوت محدود شده اسـت. عموم سـاکنان 
این شـهر به زبان فارسـی بـا گویش سیسـتانی و زبان 

می گویند. سـخن  بلوچی 
نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته زاهدان)27 

دی ماه تا 1 بهمن ماه(   
و  سیسـتان  بین المللـی  نمایشـگاه های  شـرکت 
بلوچسـتان در سـال 83 بـا عضویـت جمـع کثیـری 
اجرائـی  دسـتگاه های  برخـی  و  بازرگانـان  و  تجـار  از 

اسـتان پایه ریـزی و را ه انـدازی شـد. اصلی ترین هدف 
از تأسـیس ایـن شـرکت در واقع بسترسـازی مناسـب 
در جهـت توسـعه اقتصـادی پایـدار همسـو و همـگام 
بـا سیاسـت های نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران در 
منطقه جنوب شـرقی کشـور و تشـویق و ترغیب بیش 
از پیـش صنعت گـران و تولیدکننـدگان جهـت توجـه 
بـه بازارهـای داخلـی اسـتان و کشـورهای همجـوار 

افغانسـتان و پاکسـتان بوده اسـت.
نهمین نمایشـگاه خودرو و قطعات وابسته)تخصصی( 
27 دی مـاه تـا یکـم بهمن ماه سـال جـاری در فضایی 

دائمـی  محـل  در  مربـع  متـر   4000 مسـاحت  بـه 
بـه  توجـه  بـا  و  شـد  برگـزار  زاهـدان  نمایشـگاه های 
موقعیـت این اسـتان، مـورد اسـتقبال بازدیدکنندگان 

نیـز قـرار گرفت.
نمایشـگاه زاهـدان حـاال در آسـتانه ده سـالگی قرار 
گرفتـه اسـت و اگر حمایـت همه جانبه مسـئوالن این 
بحـث  در  می توانـد  شـود،  نمایشـگاه  شـامل  اسـتان 
صنعـت خـودرو تاثیـر بسـزایی در آن خطـه داشـته 

باشد.
سیزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو 

اصفهان
اصفهان روی نقشه

شـهری باسـتانی در مرکـز ایـران اسـت. ایـن شـهر 

مرکـز اسـتان اصفهان و نیـز مرکز شهرسـتان اصفهان 
اسـت. اصفهـان، سـومین شـهر پهنـاور و پرجمعیـت 
ایـران پـس از تهـران، مشـهد اسـت. بناهـای تاریخی 
متعـددی در شـهر وجود دارد کـه تعـدادی از آن ها به 
عنـوان میراث تاریخی در یونسـکو به ثبت رسـیده اند. 
اصفهـان در سـال 2۰۰۶ بـه عنوان پایتخـت فرهنگی 
جهـان اسـالم و در سـال ۱۳۸۸ بـه عنـوان پایتخـت 
همین طـور  و  اسـالمی  ایـران  تمـدن  و  فرهنـگ 
تهـران  از  بعـد  ایـران  صنعتـی  پایتخـت  عنـوان  بـه 
انتخـاب شـده اسـت. شـعار شـهر اصفهـان، »اصفهان 

برای همیشـه، بـرای همه« اسـت.
نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان)5 تا 8 بهمن ماه(

سـیزدهمین نمایشـگاه قطعـات خـودرو اصفهان در 
حالی سـیزدهمین سـال آن برگزار شـد کـه دیگر این 
نمایشـگاه، جایگاه خوبی را در میان کارشناسـان حوزه 

خـودرو پیدا کرده اسـت.
آییـن افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه 9 هـزار مترمربعـی 
هـم نمایانگـر آن بود که مقام های کشـوری و اسـتانی 

حسـاب ویـژه ای روی آن بـاز کرده انـد. 
بـه گـزارش یـدک رسـانه بـه نقـل از سـتاد خبـری 
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نمایشـگاه گـروه صنعتـی ایران خـودرو، سـایپا، کرمان 
موتـور، شـرکت صنایـع مدیاموتـورز کیـش، شـرکت 
سـایپا،  خودروسـازی  گـروه  کارمانیـا،  خودروسـازی 
صنایـع خودروسـازی مدیـران، رامـک خـودرو، آریـن 
موتـور پویـا و جهان نویـن آریا  نماینده نیسـان حضور 
پررنگـی در سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی صنعت 
خودرو اصفهان داشـتند و از محصـوالت خود رونمایی 

کردند.
در ایـن نمایشـگاه کـه بـا حضور گـروه هـای متعدد 
شـد،  برگـزار   – خارجـی  و  داخلـی   – خودروسـاز 
عـالوه بـر قطعه سـازان و ارائـه قطعـات تولیدی شـان، 
دیـد  معـرض  در  نیـز  خودروسـازان  دسـتاوردهای 
بازدیدکننـدگان درآمـد و ده هـا نمونه خـودرو تولیدی 

بـا سـوخت فسـیلی بـه نمایش گذاشـته شـد.
ایـن نمایشـگاه درحالـی روی خودروهای با سـوخت 
فسـیلی بـه ویـژه بنزیـن و گازوئیـل متمرکـز شـده 
مهمتریـن عوامـل  یکـی از  ایـن نـوع خودروهـا  کـه 
تهدیدکننـده و عناصر آلودگی هوا و محیط زیسـت در 
تمامی شـهرهای کشـور به ویژه کالنشـهرها محسوب 

می شود.
در ایـن نمایشـگاه ایـران خـودرو بـه عنـوان اولیـن 
خودروسـاز بـزرگ کشـور، عالوه بـر مدل هـای جدید 
محصـوالت خـود ، دو محصـول پـژو 2008 و پـژو 508 
از شـرکت ایـکاپ را نیـز در معـرض دیـد عمـوم قـرار 
داده اسـت. خودروهای هایما توربوشـارژ، H30 کراس ، 
 ،2017 کپچـر   ، 207  i پـژو  لیفـت،  فیـس  سـوزوکی 
تنـدر 90 پـالس و سـورن جدیـد توربوشـارژ از جملـه 
مدل هـای جدیـد از محصـوالت ایران خودرو هسـتند 
کـه در سـالن ایـن شـرکت در نمایشـگاه خـودروی 

اصفهـان بـه نمایـش درآمدند.
 ایـران خـودرو بـرای بازدیدکننـدگان از سـالن خود 
در نمایشـگاه اصفهـان طـرح فـروش ویژه نیـز در نظر 
خـودروی  ویـژه  فـروش  طـرح  ایـن  در  بـود.  گرفتـه 
اینکـه  ضمـن  می شـود،  فـروش  پیـش  کـراس   H30

خودروهـای پـژو 405، پـژو 206 تیـپ2 و تنـدر 90 بـا 
گیربکـس اتوماتیـک نیـز بـه صـورت اعتبـاری عرضه 

می شـد. 
نماینـده  موتـور  کرمـان  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
جدیدتریـن  بـا  هیونـدای  و  لیفـان  جـک،  برندهـای 
محصـول خـود هیونـدایi10  و i20 در ایـن نمایشـگاه 

اسـت. شـده  حاضر 
بـا   BYD نماینـده کارمانیـا  خودروسـازی  شـرکت 
محصـول جدید خـود با نام S6 و e6  در این نمایشـگاه 
حضـور پیدا کرد و شـرایط فـروش محصـوالت خود را 

بـا موعـد تحویـل در بهار سـال آینـده اعـالم کرد.
محصـوالت  از  مـدل  چهـار  نیـز  موتـور  آریـن 
میتسوبیشـی شـامل اوتلندر 2017 ، میراژ 2017 ، لنسر 
2017 و ASX فیـس لیفت 2017 را در این نمایشـگاه به 

نمایـش گذاشـت و بـرای اولین بـار امکان تسـت درایو 

میتسوبیشـی اوتلندر 2017 ازسـوی آریـن موتور برای 
برای بازدیدکنندگان مهیا شـد. این شـرکت همچنین 
یـک درصـد تخفیف ویـژه را بـرای مشـتریان این برند 

معتبـر ژاپنـی در ایـن نمایشـگاه در نظر گرفتـه بود.
شـرکت جهان نویـن آریا نماینده محصوالت نیسـان 
پـس از رونمایـی مـدل جـوک در نمایشـگاه خـودرو 
کرمـان و کـراس اوور متوسـط ایکس-تریـل در تهران، 
سـیزدهمین  در  ایکس-تریـل  و  جـوک  مدل هـای  از 
نمایشـگاه خـودرو اصفهـان رونمایـی کـرد و شـرایط 
فـروش بـا تخفیـف ویـژه ای را بـرای ایـن محصـوالت 
در نظـر گرفتـه بـود. همچنین عـالوه بـر تخفیف های 
ویـژه در نظـر گرفتـه شـده بـرای نمایشـگاه خـودرو 
اصفهـان ، نیسـان ایکس-تریل و جوک اسـکای پک نیز 

بـه صـورت فـوری تحویل مشـتریان شـود.
عنـوان  بـه  را   x22 وی ام  ام  هـم  خـودرو  مدیـران 
جدیدتریـن محصـول خـود عرضـه کـردx22  در تیپ 
تومـان  میلیـون  دسـتی 56.77  گیربکـس  بـا  نرمـال 
قیمـت گـذاری شـده اسـت و قیمـت آن بـا گیربکس 
تومـان  میلیـون   58.2 بـه  اسـپرت  تیـپ  در  دسـتی 
می رسـد. مدل اتوماتیـک نیز در تیپ نرمال و اسـپرت 
بـه ترتیـب 64.7 و 66.2 میلیون تومـان قیمت دارد. هر 
4 تیـپ ایـن کـراس اوور جدیـد بـا پیـش پرداخت 14 
تـا 16.5 میلیون تومـان و بازپرداخـت مابقی قیمت در 
اقسـاط 12 ، 18 یـا 24 ماهـه هـم اکنون قابـل انتخاب 

. هستند
برنـد   2017 سـال  مدل هـای  خـودرو  رامـک 
SsangYong  را بـه نمایـش گذاشـت و طـرح خـودرو 

طـرح فـروش فـوری نیوکورانـدو پرمیـوم پـالس بـا 
قیمـت 152 میلیـون تومـان بـرای مشـتریان معرفـی 

کـرد.
گـروه خودروسـازی سـایپا در قالـب نماینـده برنـد 
سـیتروئن، از محصـول C4 و C6 ایـن برنـد رونمایـی 
کـرد. سـیتروئن فرانسـه بـه عنـوان شـریک تجـاری 
تولیـد  آینـده  در  سـایپا  خودروسـازی  گـروه  جدیـد 
آغـاز  کاشـان  سـایپا  در  را  خودروهـا  ایـن  مشـترک 

خواهـد کـرد.

دومین نمایشگاه تخصصی خودرو، 
قطعات لوازم یدکی و صنایع وابسته و بیمه 

بندرعباس
بندرعباس روی نقشه

یکـی از بندرهـای جنوبـی و مرکز اسـتان هرمزگان 
در جنـوب ایـران اسـت و در بخش مرکزی شهرسـتان 
بندرعبـاس قـرار دارد. نـام پیشـین آن بنـدر گمبرون 
بـوده اسـت و در حـال حاضـر بزرگتریـن بنـدر ایـران 
محسـوب می شـود. درصـد بسـیار باالیـی از ترانزیت 
کاال از طریـق بنـادر شـهید رجایـی و باهنـر صـورت 
خـاص  شـرایط  سـبب  بـه  خطـه  ایـن  می گیـرد. 
خـود و جذابیـت بـرای گردشـگران، همـواره پذیـرای 

مهمانـان زیـادی از اقصـی نقاط ایران اسـت.
نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و لوازم یدکی 

بندرعباس)16 تا 19 آذرماه(
دومیـن نمایشـگاه تخصصی خودرو، قطعـات و لوازم 
یدکـی بندر عبـاس از ۱۶ تا ۱۹ آذرماه از سـاعت 17 تا 
22 در محـل دائمـی نمایشـگاه های بندرعبـاس برگزار 

شد.
کـه  داد  قـرار  مدنظـر  را  موضـوع  ایـن  بایـد  البتـه 
نمایشـگاه تخصصی بندرعبـاس، بی اشـکال نمی تواند 
باشـد چراکـه تـازه آغـاز راه اسـت و مسـئوالن ذیربط 
بایـد حمایـت زیـادی از آن داشـته باشـند تـا در مدت 

زمانـی کوتـاه بتواند نمایشـگاهی تاثیرگذار به حسـاب 
آید.

این نمایشـگاه هم همانند نمایشـگاه قطعات خودرو 
در  را  کالسـیک  خودروهـای  نمایشـگاه  کـه  بوشـهر 
حاشـیه به نمایشـگاه قطعات خـودرو وصل کـرده بود، 

بخـش بیمـه را ضمیمه آن کرده اسـت.
در مجمـوع شـاید بیمـه ارتباطی بـا خـودرو به طور 
غیرمسـتقیم ارتباط داشـته باشـد اما به طـور قطع در 

کلیـت کار می تواند تبعات داشـته باشـد.
بـه هرحـال نمایشـگاه تخصصـی آن هـم در حـوزه 
صنعـت هیچ سـنخیتی بـا نمایشـگاه بیمـه و امثالهم 

ندارد.
برگزارکننـدگان  تـا  اسـت  خـوب  رو  ایـن  از 
نمایشـگاه های اسـتانی، حـاال که تـالش دارنـد عنوان 
بگنجاننـد،  نمایشگاه شـان  تیتـر  در  را  تخصصـی 
حداقـل دسـت بـه ادغـام نمایشـگاه ها آن هم بـه این 

صـورت نزننـد.
بحـث خـودرو، قطعـات و صنایع وابسـته یـک حوزه 
کامال تخصصی اسـت و باید سیاسـت های برنامه ریزی 
شـده و کامـال اصولـی و تخصصـی بـرای آن طراحـی 
در  نمایشـگاه ها  تعـدد  باشـد  کرد.یادمـان  تدویـن  و 
کشـور و هدایـت آنها به سـوی بازار هـدف و همینطور 
مشـخص کـردن اهـداف و سیاسـت ها به نفع کشـور، 

اقتصـاد و صنعت ملی اسـت.  ■
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نگاهی به نمایشگاه های داخلی که بــــــا هدف ارتقاء روابط بین المللی برگزار شد 

 و سـمپوزیوم  نخسـتین  معرفـی 
ایـران  AMB نمایشـگاه 

نخسـتین سـمپوزیوم و نمایشـگاه AMB ایـران، در 
اردیبهشـت ماه در بـرج میـالد برگـزار شـد و شـرکت 
نوژن پویـان ایـن سـمپوزیوم را بـه منظـور آشـنایی 
حاضـران بـا برنامه هـا و اهـداف نخسـتین نمایشـگاه 
بین المللـی و تخصصـی ماشین سـازی، ماشـین ابزار و 

فلـزکاری )AMB( در ایـران برگـزار می کنـد.
رویـداد مورد اشـاره، 10 تا 12 خردادماه سـال جاری 
بین المللـی  نمایشـگاه های  شـرکت  همـت  بـه 
مسـی اشـتوتگارت آلمـان، اتحادیـه تولیدکننـدگان 
 ،)VDW(ماشـین ابزار و ماشـین آالت فلـزکاری آلمـان
ضلـع  در  نـوژن راد،  شـرکت  و  نوژن پویـان  شـرکت 

جنوبـی بوسـتان گفت وگـو اجرایـی شـد.

سمپوزیوم برای آشنایی با نمایشگاه
شـرکت  از  نمایندگانـی  همایـش  ایـن  در 
آلمـان،  اشـتوتگارت  بین المللـی  نمایشـگاه های 
اتحادیـه تولیدکننـدگان ماشـین ابزار و ماشـین آالت 
فلـزکاری ایـن کشـور و طرف های ایرانـی، توضیحاتی 
و  می کننـد  ارایـه  مـاه  خـرداد  نمایشـگاه  مـورد  در 

هسـتند. حاضـران  پرسـش های  پاسـخگوی 
نخسـتین  معرفـی  همایـش  مدعویـن  جملـه  از 
مدیـرکل  ایـران،   AMB نمایشـگاه  و  سـمپوزیوم 

تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  وزارت  ماشـین آالت 
مدیـران شـرکت های شـهرک های صنعتـی، دبیـران 
اتحادیـه فلزتـراش تهـران و ایران، دبیـران انجمن های 
مدیـران  و  ایـران  صنعتـی  تجهیـزات  تولیدکننـده 
شـرکت های برتـر ایـن حـوزه از جملـه ماشین سـازی 
و قطعه سـازی اراک، ایران خـودرو و مگاموتور هسـتند.

نمایشـگاه AMB در آلمـان، بـه عنـوان یکـی از پنـج 
رویـداد بزرگ صنعت ماشـین ابزار در جهان با وسـعت 
بیـش از صد هزار متر مربع و مشـارکت بیـش از 1350 
شـرکت کننده از سراسـر جهـان، به صورت دوسـاالنه 
بـا هـدف ارائه آخریـن تحـوالت صنعت ماشـین ابزار و 
خدمـات وابسـته در شـهر اشـتوتگارت آلمـان برگـزار 

می شـود.
این شـهر محل تجمع بسـیاری از برندهـای معروف 
دسـتگاه های  و  ماشـین ابزار  ماشـین آالت،  تولیـد 
فلـزکاری اسـت کـه سـهم قابـل توجهـی از بـازار این 

نـوع محصـوالت را در جهـان در اختیـار دارنـد.
کـه  کـرد  اشـاره  هـم  نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  البتـه 
مشـکالت مربـوط بـه ورود تکنولـو ژی هـای نویـن در 
بسـیار  بین المللـی  ناعادالنـه  تحریم هـای  دوران 
فلـزکاری  ماشـین آالت  و  ماشـین ابزار  و  بـود  دشـوار 
بـه عنـوان اصلی تریـن چـرخ تولیـد محصـوالت نیـز 
هرچنـد  نبوده انـد.  بی بهـره  مشـکالت  ایـن  از 
کـه ایـن صنعـت بـا اتـکا بـه تـوان داخلـی توانسـت 
بخـش عمـده ای از نیـاز داخلی کشـور را رفـع کند اما 
متاسـفانه در چهارچـوب تحریم ها از دانـش و فن آوری 
نویـن جهانـی بی بهـره ماند کـه ایـن امـر در نهایت به 
افت تـوان رقابـت کاالهـای ایرانی با محصـوالت دیگر 

شـد. منجـر  کشـورها 
از  یکـی  عنـوان  بـه    2016  AMB Iranنمایشـگاه
از  کشـور،  در  صنعـت  ایـن  دروازه هـای  مهم تریـن 
انجمـن  ایـران،  ماشین سـازان  اتحادیـه  حمایـت 
اتوماسـیون صنعتی و دیگر نهادهـای ذیربط برخوردار 
شـد تا بتوانـد جدیدترین دسـتاوردهای صنعتـی اروپا 
را بـه همـراه دانـش فنـی آنهـا، بـا کمتریـن هزینـه و 
بدونه واسـطه در اختیار تولیدکننـدگان و صاحبان این 

صنعـت در ایـران قـرار دهد.
و  سـمپوزیوم  نخسـتین  در  ارایـه  قابـل  کاالهـای 
دسـتگاه های  از:  عبارتنـد  ایـران   AMB نمایشـگاه 
ماشین سـازی، ماشـین ابزارها، ماشـین آالت فلزکاری، 
تجهیـزات جابه جایـی فلـزات، تجهیـزات اندازه گیـری 
و رباط هـای تضمیـن کیفیـت، اتوماسـیون صنعتـی، 
ماشـین ابزار،  طراحـی  نرم افزارهـای  دقیـق،  ابـزار 
سیسـتم های کامپیوتری و تجهیـزات و قطعات و لوازم 

. نبی جا
کشـور  دوازده  از  برتـر  شـرکت  یکصـد  از  بیـش 

آخریـن  معرفـی  بـه  رویـداد  ایـن  در  صاحب نـام 
دسـتاوردها و تکنولوژی های پیشرفته دنیا می پردازند.
ایـن جلسـات کـه بـه صـورت حرفـه ای طرح ریـزی 
 )VDW( شـده اند تحـت نظـر اتحادیـه صنعتـی آلمـان

می شـوند. برگزار 
شـیروی،  امیرحسـین  دکتـر  رویـداد  ایـن  در 
وزارت  تجهیـزات  و  ماشین سـازی  صنایـع  مدیـرکل 
صنعـت، معـدن و تجـارت، فـادی کادورا، مدیـر عامل 
شـرکت نوژن پویـان، دکتـر ویلفـرد شـافر مدیرعامل 
ماشـین آالت  و  ماشـین ابزار  تولیدکننـدگان  اتحادیـه 
بصیـری،  محمدحسـین   ،)VDW( آلمـان  فلـزکاری 
عضـو هیات مدیـره انجمـن سـازندگان صنعتـی ایران 
نمایشـگاه های  شـرکت  نماینـده  مولـر  )سـتصا(، 

بین المللـی اشـتوتگارت آلمـان، کیـان معتمدی کیـا، 
داشـتند. حضـور  نـوژن راد  شـرکت  مدیرعامـل 

ایـن رویـداد در سـه بخـش همایـش، نمایشـگاه و 
نشسـت های " بـی تو بـی" برگزار می شـود کـه حضور 
در هر سـه برنامه رایگان اسـت. در بخـش همایش، 30 
شـرکت خارجـی طی سـه روز بـه معرفـی محصوالت 
پیش بینـی  طبـق  می پردازنـد؛  خـود  خدمـات  و 
انجـام شـده هـر شـرکت در 30 دقیقـه ماشـین ابزار و 

می کنـد. معرفـی  را  خـود  فلـزکاری  محصـوالت 
مسـتقیم،  گفت وگـوی  نشسـت های  در  همچنیـن 
صاحبـان صنایـع می تواننـد از نزدیـک پرسـش های 
خـود را بـا تولیدکننـدگان اروپایـی در میـان بگذارند.
نمایشـگاه های  شـرکت  همـت  بـه  برنامـه  ایـن 
بین المللـی اشـتوتگارت آلمان، دکتر شـافر مدیرعامل 
VDW، شـرکت نوژن پویان و شـرکت نـوژن راد در ایران 

می شـود. اجرا 

امضای تفاهنامه مشترک
در حاشـیه ایـن رویـداد تفاهنامـه ای میـان انجمـن 
سـازندگان صنعتـی ایران)سـتصا( و VDW بـه امضـا 
ایـن  مـورد  در  سـتصا  هیات مدیـره  عضـو  رسـید. 
تفاهم نامـه توضیـح داد: سـندی کلی میـان دو انجمن 
بـه امضـا رسـیده کـه بـر اسـاس آن بـا توجـه بـه نیاز 
زمان تسـهیالتی بـرای اعضای دو طـرف در نظر گرفته 

می شـود.
محمدحسـین بصیـری، بـا اشـاره بـه نیـاز صنایـع 
ایرانـی بـه نوسـازی و تجهیـزات جدیـد افـزود: هـر 
شـرکت ایرانـی یـا آلمانـی می توانـد از طریـق انجمن 
ممکـن  کـه  کنـد  اسـتفاده  تسـهیالت  ایـن  از  خـود 
اسـت شـامل تامین منابـع مالـی و اعتبـارات، آموزش 

باشـد. مشـترک  پروژه هـای  اجـرای  و 
بـه گفتـه وی تفاهم نامـه امضـا شـده، سـندی کلی 
اسـت کـه جزئیـات آن بـه تدریج و بر اسـاس شـرایط 

گزارش  1
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نگاهی به نمایشگاه های داخلی که بــــــا هدف ارتقاء روابط بین المللی برگزار شد 
و نیازهـای روز تعریـف می شـود.

فنـی  خدمـات  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
ایـران  ومشـاوره  مهندسـی 

المللـی  بیـن  نمایشـگاه  اولیـن  برگـزاری  سـتاد 
تخصصـی خدمـات فنـی مهندسـی و مشـاوره ایـران،  
بر اسـاس مجوز صادره از سـازمان توسـعه تجـارت، در 
تاریـخ ۱۳ الـی ۱۶ بهمن ماه سـال جاری در زمینه های 
بیمارستان سـازی،  نیـرو،  راهسـازی،  شهرسـازی، 
گردشـگری، هتل سـازی و جـذب سـرمایه بـا رویکرد 
نمایشـگاه های  دائمـی  محـل  در  بین المللـی  و  ملـی 
شـهرداری تهـران واقـع در بوسـتان گفت وگـو برگـزار 

. د کر
ICES- ایـن گردهمایـی بـزرگ تحـت نـام تجـاری
EXPO 2017 که توسـط فرماندار تهران افتتاح شـد، با 

حمایـت وزارتخانه هـای مرتبط و انجمـن و اتحادیه ها، 
شـرکت های قدرتمنـد داخلی و بین المللـی و با حضور 
بیـش از پانصد مهمـان بین المللی از کشـورهای حوزه 
خاورمیانـه  و اروپـا از جمله؛ روسـیه، ترکیـه، اوکراین و 

هندوسـتان برگزار شد.
بین المللـی،  رویـداد  ایـن  برگـزاری  بـا  همزمـان 
نشسـت های تجـاری - تخصصـی برنامه ریـزی شـده 
B2B بـرای غرفـه داران و بازدیدکننـدگان و همچنیـن 

سـمپوزیوم هایی جهت معرفـی پتانسـیل های موجود 
بـرای همـکاری شـرکت ها برگـزار شـد.

در آییـن افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه که بیـش از 127 
شـرکت دسـتاوردهای خود را ارائه کـرده بودند، عالوه 
بـر نماینـدگان برخی از این شـرکت ها از جمله سـفیر 
هندوسـتان در ایـران، مدیـران ارشـد دولتـی، خسـرو 
تاج، سـردار طالیـی و تنی چنـد از نمایندگان مجلس، 

حضور داشـتند.
و  سـرمایه گذاری  جـذب  عنـوان  تحـت  همایـش 
و  مهندسـی  فنـی،  خدمـات  در  خارجـی  مشـارکت 
انبوه سـازی کـه بـا سـخنان عیسـی فرهـادی فرماندار 
تهـران در محـل آمفی تئاتر بوسـتان گفت و گـو برگزار 
شـد، از برنامه هـای جانبـی اولیـن روز ایـن نمایشـگاه 

بود.
 ICES EXPO برنـد بـا  بین المللـی  نمایشـگاه  ایـن 
حوزه هـای:  در  ویـژه  رویـدادی  عنـوان  بـه    2017

خدماتـی، پیمانـکاری، مشـاوره ای و ... در زمینه هـای 
بیمارستان سـازی ،  و  هتـل  راهسـازی،  شهرسـازی ، 
سـاخت راه آهـن و بنـادر، سـد و نیـروگاه ، خطـوط 
اسـتخراج  و  اکتشـاف  و  انتقـال  بـرق ،  و  آب  انتقـال ، 
نفـت و گاز ، اتوماسـیون صنعتـی، مخابـرات و آی تی و 
انرژی هـای نـو و تجدید پذیر بـوده و شـرکت کنندگان 
خارجـی در این نمایشـگاه از تنـوع تمامی مـوارد فوق 

برخـور بودنـد.
یکـی  همـواره  مهندسـی  فنـی  خدمـات  صـدور 

کشـورها  بـرای  صـادرات  مـوارد  پرمنفعت تریـن  از 
بـوده اسـت زیـرا بـه علـت عـدم وجـود هزینه هـای 
تولیـد و بـا صـرف کمتریـن میـزان هزینـه می تـوان 
تحریـم  سـال ها  یافـت.  دسـت  سرشـاری  سـود  بـه 
علیرغـم قدرتمند سـازی شـرکت های ایرانـی، موجب 
محرومیت آنهـا از حضور در بازارهای بین المللی شـده 
اسـت. در ایـن خصـوص اشـاره بـه سـهم 20 درصدی 
صـادرات  کل  از  مهندسـی  فنـی  خدمـات  صـادرات 
کشـور هند و مقایسـه آن بـا وضعیت موجـود در ایران 
قابـل تأمل اسـت. شـرکت های ایرانی نیـز می توانند با 
برنامه ریزی مناسـب و مشارکت با شـرکای بین المللی 
ضمن دسـتیابی به بازار کشـور های همجـوار، ظرفیت 

پیش بینـی شـده ایـن بخـش را محقـق سـازند.
ایـن رویـداد بـه دو علـت می توانـد فرصتی مناسـب 
بـرای شـرکت های ایرانـی باشـد؛ اول جـذب سـرمایه 
بازارهـای  در  حضـور  راه  شـدن  بـاز  دوم  و  خارجـی 

خارجـی. شـرکت های  مشـارکت  بـا  بین المللـی 
مسـئوالن  سـوی  از  شـده  ارائـه  آمـار  اسـاس  بـر   
انجمـن صادرکننـدگان خدمات فنی مهندسـی، ایران 
در  دالر  میلیـارد  بـر 25  بالـغ  سـاالنه ای  ظرفیـت  از 
زمینـه صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی برخـوردار 
اسـت. این درحالیسـت کـه در حال حاضـر تنها حدود 
یـک چهـارم ایـن ظرفیـت محقـق شـده اسـت. ایـن 
بخـش از صـادرات از اهمیـت بسـیار باالیـی برخوردار 
اسـت چراکـه وابسـتگی بیـش از 450 رشـته صنعتـی 
بـه خدمـات فنـی و مهندسـی، توسـعه اشـتغال را بـه 
همـراه خواهـد داشـت. در واقع دسـتیابی بـه ظرفیت 
و  فنـی  خدمـات  صـادرات  بـرای  دالری  میلیـارد   25

مهندسـی بـه معنـای ایجـاد 800 هزار شـغل اسـت.
از سـوی دیگـر بـه پشـتوانه صـادرات خدمـات فنی 
و مهندسـی، صـادرات کاالیـی هـم بـه توسـعه پایدار 
و  پروژه هـا  نیـاز  تأمیـن  به واسـطه  چراکـه  می رسـد، 
همچنیـن پشـتیبانی از خدمـات ارائـه شـده، زمینـه 
فراهـم  هـدف  کشـور  در  زیـادی  سـال های  حضـور 
خواهـد شـد و ماننـد صـادرات کاال، حضـور لحظـه ای 
نخواهـد بـود. بـا در نظـر گرفتـن مـوارد فـوق و ده هـا 
مزیـت دیگـر در واقـع تحقـق ظرفیـت فوق بـه منزله 

توسـعه اقتصادی کشـور اسـت.
سـبب  بـه  اخیـر  سـال های  طـول  در  متاسـفانه 
حـذف  و  سـختگیرانه  و  گسـترده  تحریم هـای 
حمایت هـای دولت صادرات خدمات فنی و مهندسـی 
با کاهش روبرو شـده اسـت. در این شـرایط، کشـور ما 
به جهـت برخورداری از موقعیت اسـتراتژیکی ویژه اش 
در منطقـه می توانـد از مزیـت همجواری و مشـترکات 
فرهنگـی بـا کشـورهایی که تـوان تکنولـوژی کمتری 
نسـبت به کشـور مـا دارنـد، اسـتفاده کـرده و بـا ارائه 
برنامه ریـزی جامـع برای حضـور هدفمند، ایجـاد بازار 
مناسـب را در اولویـت قـرار دهـد. در ایـن راسـتا یکی 

از مناسـب ترین راهکارهـا بـرای شـرکت های ایرانـی 
ایجـاد همـکاری با شـرکت هایی از سـایر کشـورها در 

قالـب تشـکیل کنسرسـیوم های بین المللـی اسـت.
مشـاوره  و  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  نمایشـگاه 
ایـران در شـرایط موجـود، سـعی دارد تا ضمـن ایجاد 
هم اندیشـی دسـت اندرکاران ایـن صنعـت بـا معرفـی 
جهـت  سـکویی  عنـوان  بـه  مناسـب  راهکارهـای 
دسـتیابی بـه روش هـای منطقی توسـعه و شـکوفایی 

ایـن بخـش مهـم اقتصـاد ایفـای نقـش کنـد. ■

گزارش  1
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نگاهی به مکان های جذاب گردشگری در ایران  -  1

مــاسوله؛ نگینی از گیالن 

 بخش هـای از جملـه  گردشـگری  بخـش 
می شـود.  محسـوب  رسـانه ها  جـذاب 
هـم به جهـت افزایـش اطالعـات و هـم آشـنایی بـا 
مکان هـای دیدنـی داخـل کشـور می توانـد بسـیاری 
از مخاطبـان نشـریه را بـه گردشـگاه ها و مکان هـای 

کنـد. عالقه مندتـر  تفریحـی 
البتـه پیش تـر هـم در شـماره های نخسـت نشـریه 
»یـدک رسـانه«، ایـن بخش را داشـتیم که به سـبب 
از آن  بـه چشم پوشـی  ناچـار  محدودیـت صفحـات 
شـدیم. از ایـن رو هر مـاه به یکی از مـکان های داخل 
کشـورمان می پردازیـم تـا شـاید در آینـده ای نزدیک 

شـما میهمـان این بخـش زیبا از کشـورمان باشـید.
واژه ماسـوله در زبـان پهلـوی بصورت »ماه سـوله« 
نوشـته شـده اسـت. ماه در این واژه بـه معنای خاص 

خـودش بـکار رفتـه و سـوله در 
گویش محلـی به معنای کوچک 
اسـت کـه در یـک ترکیـب کلی 
بـه معنی »ماه کوچـک« خوانده 
می شـود. در جـای دیگـر درباره 
وجه تسـمیه آن می توان ماسوله 
را به  دو  بخـش »ماس« و »اوله« 
تقسـیم کرد کـه در فرهنگ های 
ایرانـی »مـاس« به معنـای کوه، 
مانـع و »اولـه« نیـز بـه معنـای 
در  ماسـوله  آمده اسـت.  بلنـد 
عهـد صفویـه به خصـوص زمانی 
بـه  ایـل شاهسـون  کـه سـران 
قـزل  بـه  آمدنـد  ناحیـه  ایـن 
دره )دره طـال ( معروف شـده بود. 

در  مقطعـی از زمـان نیز به خاطر وجود لوازم لشـکری 
کـه در آن نگهـداری می شـد به قزل قلعه معروف شـد.

آب و هوا
شـهر تاریخـی و توریسـتی ماسـوله، یکـی از نقـاط 
تاریخـی، سرسـبز و خـوش آب و هـوای شـمال ایران 
بـا هـوای مه آلود، تابسـتان های خنک و زمسـتان های 
پر برف اسـت. ماسـوله در جنوب غربی اسـتان گیالن 
در بخـش سـردارجنگل فومـن،۶۰ کیلومتـری شـهر 

رشـت ۳۶ کیلومتـری شـهر فومـن و 2۰ کیلومتـری 
شـهر ماکلـوان واقع اسـت. قله شـاه معلم در ماسـوله 
بـا ارتفـاع ۳۰۵۰ متـر بلندتریـن نقطه اسـتان گیالن 
و هدفـی جـذاب بـرای گروه هـای کوهنوردی اسـت.

از نقـاط تاریخـی منطقـه ماسـوله، سـایت  یکـی 
 ۶ در  سـایت  ایـن  اسـت.  ماسـوله  کهنـه  تاریخـی 
کیلومتـری شـمال غربـی شـهر ماسـوله و در ارتفـاع 
۱۸۰۰متـری از سـطح دریـا واقـع شـده اسـت. کهنه 
ماسـوله روی تپـه ای بـه وسـعت تقریبـی ۸/. هکتـار 
قـرار دارد و آثـار پایـه دیوارها ی بناهای سـنگی روی 

آن قابـل مشـاهده اسـت.
شـهر تاریخی ماسـوله در جوار یکی از رودخانه های 
پر آب به نام »ماسـوله رودخان« شـکل گرفته اسـت. 
جنگل هـای منطقـه پوشـیده از درختـان راش، آزاد، 

بلوط، توسـکا و زبان گنجشـک است.

دمای متوسـط سـالیانه حدود ۱2 درجه سانتیگراد 
و متوسـط رطوبـت نسـبی، میـزان بارندگـی و بارش 
بـرف سـالیانه نیـز بـه ترتیـب ۸۷% و حـدود ۷۰۰ 
میلیمتـر و۸۰۰ میلیمتر اسـت. سـالیانه بیـش از ۳۵ 
روز بـه صـورت یخبنـدان و بیـش از یکصـد روز با مه 

غلیظ سـپری می شـود.

حفاظت از محیط زیست منطقه
راه قدیمـی ماسـوله بـه خلخـال کـه در گذشـته 

شـاهراه ارتباطـی گیـالن و آذربایجان بـوده به منظور 
حفاظـت از محیـط زیسـت، طبیعـت بکـر و میـراث 
معنوی ماسـوله و جلوگیـری از تخریب منابع طبیعی 
و دخـل و تصـرف ، بـا دخالـت سـازمان حفاظـت از 
محیـط زیسـت و پایـگاه میـراث فرهنگـی ماسـوله 
در چندیـن دهـه گذشـته از سـمت اسـتان گیـالن 

حفاظت شـده اسـت.
پـس از ثبـت ماسـوله بـه عنـوان میـراث فرهنگـی 
توسـعه شـهر  و  و سـاز  اجـازه سـاخت  و طبیعـی، 
توسـط شـهرداری ماسـوله، سـازمان میراث فرهنگی 
و گردشـگری و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
داده نشـد و در نتیجـه هـزاران تـن از اهالـی ماسـوله 
طـی هفتـاد سـال گذشـته در نقـاط مختلـف ایـران 
بـه ویـژه تهـران مقیـم شـدند. این شـهر هـم  اکنون 
در برابـر مسـائلی ماننـد ریزش سـنگ، سـیل، رانش 
زمیـن، زمین لـرزه، تصـرف بـه منظور 
توسـعه عمرانـی و انسـانی و تخریـب 
و... حفاظـت می شـود و در حال حاضر 
در صـف انتظـار جهـت ثبت بـه عنوان 
میـراث جهانـی بـرای حفاظت بیشـتر 

قـرار دارد.
شهرسـتان  از  بخشـی  »ماسـوله« 
متـری   ۱۰۵۰ در  کـه  اسـت  فومـن 
دیرینگـی  دارد.  قـرار  دریـا  سـطح  از 
و قدمـت ایـن شـهر بـه دوران زنـد و 
سـی  تاریـخ  در  و  برمی گـردد  قاجـار 
مـرداد ۱۳۵4 بـا شـماره ۱۰۹۰ ثبـت 

ملـی شـده اسـت.

گویش، روستاها و امامزاده ها
زبـان اصلـی مردم ماسـوله ماننـد زبان مـردم غرب 
گیـالن و جنـوب جمهوری آذربایجان، تالشـی اسـت 
کـه به زبـان اوسـتایی و زبـان تاتـی بسـیار نزدیـک 
اسـت.  دین مردم ماسـوله اسـالم و مذهب شان شیعه  

است.
از چهـار قسـمت بـه  روسـتای ماسـوله متشـکل 
نام هـای؛ محلـه خانه بر، محله مسـجدبر، اسـدمحله و 
کش سـر در وسـعتی به مسـاحت تقریبـی ۱۵۰ هزار 

متر مربـع اسـت.



يدك رسانهwww.yadakiresaneh.ir | شماره 31 | سال چهارم | 1395

گردشگری35  

معماری و اجزای خانه ها
در ماسـوله غالباً وقتی از کوچه ای گذر کنی از روی 
بـام چنـد خانه گذشـته ای و ارتباط ایـن گذرگاه ها، با 
وسـیلة پله های سـنگی اسـت کـه نمای کلی روسـتا 

را یکپارچه تـر و زیباتر می سـازد.
و  یـک  نـدرت  بـه  و  دوطبقـه  بیشـتر  خانه هـا 
انبـار،  سـیاهچال،  داالن،  اسـت.  طبقـه  سـه  یـا 
بـه طبقـه  را  بلنـدی کـه طبقـة همکـف  پله هـای 
خانـه(،   چغم)هـال  پشـن)توالت(،  می پیونـدد،  دوم 
اتـاق کوچکتر)نشـیمن گاه دائمـی سـاکنان خانـه( و 
سـومه)مقر زمسـتانی خانـواده( بـه اضافـه تـاالر کـه 
عبـارت از ایـوان کوچکـی اسـت، بخش هایـی اسـت 
کـه اغلـب خانه هـای ماسـوله را تشـکیل می دهـد و 
از گذشـته بسـیاری از خانه هـا را بـا خشـت، سـنگ، 
تیرهای چوبی و سـرخس وحشـی)عایق بـرف و باران( 

می سـاختند.

بازار
بازار ماسـوله که مرکز تجارت ماسـوله اسـت بازاری 
اسـت بدون سـقف بـا چند طبقـه که منظـرة جنگل 
را رو بـه روی خـود دارد بـا دکان های چمـوش دوزی، 
رونـق   .... و  بقالـی  نانوایـی،  چاقوسـازی،  آهنگـری، 
اقتصـادی مسـتمر ایـن شـهر از مهمتریـن عوامـل 
شـکوفایی و رشـد اجتماعـی مردمـان شـهر تاریخـی 
ماسـوله اسـت. برقـراری ارتبـاط بیـن سـه منطقـه 
همجـوار گیـالن، خلخـال و زنجـان از طریـق تبـادل 
کاال، پایه و اسـاس اقتصاد ماسـوله را شکل داده است.

احـداث راه هـای ماشـین رو جدیـد بیـن شـهرهای 
همجـوار، بـه تدریـج باعـث خلـوت شـدن و از رونـق 
افتادن راه های کوهسـتانی شـد و به اقتصاد متکی به 
بـازار آسـیب جـدی وارد کـرد. این رکود طی شـصت 
سـال اخیـر منجـر بـه تعطیـل شـدن فعالیت هـای 
اقتصـادی شـد و بـه ناچـار گروه کثیـری از مـردم به 

مـرور زمـان شـهر را تـرک کردند.
سـه امامزاده در ناحیه شـهر ماسـوله وجود دارد که 
اصلی تریـن آن در بقعـه عـون بـن محمـد حنفیه بن 
علـی)ع( اسـت و دو امامـزاده دیگر هم بقعـه امامزاده 

هاشـم و بقعـه امامزاده ابراهیم نـام دارد.
در شـماره بعـد در مـورد »گردنـه حیـران« با شـما 

گفت.■ خواهیـم 
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 بـر خداونـد روزی رسـان درب بـا تـوکل 
همین طـور  می کردنـد.  بـاز  را  مغـازه 
کـه در حـال جـارو، گردگیـری، نظافـت و چیدمـان 
مغـازه بودنـد، زیـر لب آیات قـرآن تـالوت می کردند. 
از  احوالـی  می گذاشـتند.  کنـار   روزانـه  را  صدقـه 
و  سـالم  آشـنایان  بـا  و  می پرسـیدند  همسـایگان 
احوالپرسـی می کردند. نخسـتین مشـتری را دشـت 
اول می دانسـتند و برکـت آن روزشـان را بـه حسـاب 
یمـن قـدم او می گذاشـتند هرکه جنس می خواسـت 
می دادنـد و در حسـاب دفتـری ثبـت می کردنـد، اگر 
همسـایه اش دشـت نکـرده بود مشـتری نقـدی را به 

او حوالـه می دادنـد .
دروغ را زوال برکـت روزی می شـمردند، جنـس را 
باتوجـه بـه قیمـت خریـد می فروختند نه بـه قیمت 
روز، قسـم خـوردن در معاملـه را مکـروه و نرمـش 
در زمـان تسـویه و تخفیـف را گشـایش بـاب روزی 

می دانسـتند.
اینگونـه بـود کـه کاسـب امیـن و معتمـد مـردم ، 
نان رسـان و زحمت کـش ، قانـع و متخصـص در کار 
حسـابش می کردنـد. گـذر ایـام وضـع را متغیـر و 
بعضی هـا را دگرگون سـاخت. به طوری که بسـیاری 
از کسـبه ، تجـار و صاحبـان کسـب و کار  از آن عدول 

کردنـد و راسـتگویی شـد یـک آرزو ...
امـا ضرورتـی  بلـه نمی شـود همه چیـز را گفـت، 

نـدارد دروغ بگوییـم، چاره ای از فـروش جنس به نرخ 
روز نیسـت، چـون سـرعت تـورم باالسـت و سـرمایه 
از دسـت مـی رود . چـاره ای نیسـت بایـد در گرفتـن 
حسـاب دقـت و محاسـبه هفتـه و مـاه  را داشـت، اما 
می تـوان یکـی – دو روزه یـا کمـی بیشـتر انعطـاف 
داشـت . زمانـه اجازه نمی دهد و شـرایط برای کسـبی 
متعـادل و بـی  فـرازو فرود شـرایط فراهم نیسـت، اما 
از اسـب افتـاده از اصـل نمی افتـد. نمی توانی تخفیف 
بدهـی ، نـده. اگر نخریـد، نترس خدا هسـت. روزی تو 
می رسـد نیـاز نیسـت بـه دروغ قیمت خریـد را باالتر 
بگویـی ، کاالیـت را بیـش آنکه هسـت مرغـوب جلوه 

دهـی.  قسـم نخـور. علی الخصـوص قسـم دروغ ...
زمانـه تغییـر کـرده، باید بـه فرمـوده امیرالمومنین 
علـی)ع( فرزنـد زمـان خـود بود یعنـی سـازو کارها و 
اقتضـای دوران و الزامـات آن را شـناخت و رعایـت 
نکـرد امـا هرگـز دروغ الزم نمی آیـد . حـاال چـرا ایـن 
قـدر روی دروغ تاکید شـده اسـت؟ چـون به فرمایش 
امـام باقـر)ع(؛ دروغ، کلید خانه بدی هاسـت . کاسـبی 
کـه بـه خریـدار دروغ می گویـد . در خریـد هـم دروغ 
او  بگویـد  راسـت  فروشـنده  اگـر  حتـی  می شـنود. 
تصـور می کنـد، دروغ می گویـد . کاسـب دروغگـو بـه 
شـاگرد مغازه ، همسـایه، رقیب، همسـر، فرزند، بانک، 
صندوق قرض الحسـنه ، امام جماعت مسـجد، شـریک 
تجـارت، مالیات چـی، شـهرداری چی، مامـور نیـروی 

انتظامـی و حتـی بـه خـدا هـم دروغ می گویـد ...

بـه شـاگردش بـرای اینکـه حقـوق کمتـر بدهـد ، 
کار بیشـتر بخواهـد، دیرتـر حقـش را می پـردازد . به 
رقیبـش بـرای آنکـه دسـتش را نخوانـد و در دامـش 
بیافتـد. به همسـر و فرزنـدش برای آنکـه کمتر توقع 
کننـد. بـه بانـک تـا بتوانـد وام بیشـتر و کـم سـودتر 
بگیـرد. بـه صندوق قرض الحسـنه تا قرض بسـتاند به 
امـام جماعـت کـه تحسـینش کنـد و مـردم معتبر و 
مومـن بدانندش. به شـریک تا سـهم بیشـتر ببرد. به 
مالیات چـی کـه چون حقش اسـت و احیانـا خمس را 

قسـطی بدهـد! چرا؟
را  اسـت . همه چیـز  آشـکار  و  نهـان  عالـم  کـه  او 
می بینـد . هـر صدایـی را می شـنود از باطـن و نیـات 
الاقـل  می گویـی؟!  دروغ  چـرا  او  بـه  اسـت.  باخبـر 
بعداظهـر بعـد از نماز سـرت را روی مهر بگـذار و بگو؛ 
خدایـا مـن مغلوبـم ، کمکـم کـن، خدایا مـن در حال 
غرق شـدنم، دسـتم را بگیـر ، خدایا من بـدون چاره و 
دور از راه راسـت هسـتم، توکه توانای مطلقی، کمکم 

... کن 
تـورم ،  پـس  از  او(  بـر  دیگر )پنـاه  خـدا  یعنـی 
تحریـم ، اختـالس، دین فروشـان، قدرت هـای جهانی، 
فناوری هـای جدیـد ، ضوابـط و روابـط حاکـم بـر این 
دنیـا بر نمی آید . مـا باید فکری بـرای  خودمان  بکنیم. 
قلـب مـا ، وجـدان مـا ، عقـل مـا، گواهـی می دهد که 
خـدا همـان توانایی ، دانایـی و خیرخواهی گذشـته را 
دارد، فقـط بایـد بـه او اعتماد کـرد و دروغ نگفت ...■

راستگویی از دست رفته ...
عبدالعلی مجد
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 رییـس اتحادیـه تعمیـرکاران خـودرو کـه
یکـی از اعضای اتحادیه فروشـندگان لوازم 
یدکـی خـودرو و ماشـین آالت تهـران نیـز اسـت، در 
هـر فرصتـی کـه برایـش ایجـاد مـی شـود و از هـر 
تریبونـی کـه بتوانـد، در خصـوص؛ »قطعـات یدکـی 
بی کیفیـت«، »غیراصلی )فیـک(« و اخیـراً »بازسـازی 

شـده« سـخن به میـان مـی آورد.
ایشـان معمـوالً در بیانات شـان کـه بـا ارائـه آمـار و 
ارقـام تخمینـی نیـز همراه اسـت مبادی غیر رسـمی، 
ضعـف گمـرک و ضعـف نظـارت بـر بـازار را از عوامل 

اصلـی ایـن پدیـده معرفـی می کند. 
از سـوی دیگر مباشـران کـه اغلب همـان بازرگانان 
غیرمسـئول و البتـه گمنـام و بعضـاً خـارج از صنوف 
هسـتند درصـدد سـودجویی غیرمنصفانـه و واردات 
از مبـادی غیرمطمئـن  بـه تعبیر ایشـان کشـورهای 
جهـان سـوم مثـل چیـن، ترکیـه و امـارات می کنند 

کـه نقـش مخربـی دارند.
اتحادیـه  رییـس  نیک آییـن،  علیرضـا  مطالـب  در 
صنـف تعمیـرکاران خـودرو چنـد نکته حائـز اهمیت 

وجـود دارد کـه الزم اسـت بـه آنهـا اشـاره شـود: 

اتـاق اصنـاف و اتحادیه هـای خودرویـی بایـد   -۱
به طـور هماهنـگ و مصرانـه از دولـت بخواهنـد تـا 
ضعـف و نقـص گذرگاه هـای رسـمی و غیررسـمی را 
چـه بـه لحـاظ قوانین و چه بـه لحاظ خطای انسـانی 

و خطـای سیسـتمی اصـالح کننـد.
بازسـازی  را  یدکـی  قطعـات  کـه  محل هایـی   -2
می کننـد - علی القاعـده بـا توجـه بـه مطلـب رییس 
اتحادیـه صنـف تعمیـرکاران خـودرو شـبکه ای عمل 
می کننـد -  را به دسـتگاه های ذیربـط علی الخصوص 
اداره اماکـن ناجـا، تعزیـرات، شـهرداری و دادسـتان 

کشـور معرفـی کنند.
۳- ایشـان بـا توجـه بـه سـمت و مسـئولیتی کـه 
صنـف  اتحادیـه  اعضـای  مهـارت  و  دانـش  دارنـد، 
تعمیـرکاران خـودرو را تا حدی باال ببرنـد که حداقل 
تعمیـرکاران خودرو، قطعه بازسـازی شـده را از قطعه 

اصلـی تشـخیص دهند.
4- بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـند کـه 
همـکاری بـا اتحادیه صنف فروشـندگان لـوازم یدکی 
خـودرو و ماشـین آالت تهران، می توانـد مانع تداخل 

صنفی  شـود.■

چند نکته ای در خصوص اظهارات رییس اتحادیه تعمیرکاران تهران

جانا سخن از زبان ما می گویی

فرمانده کیست ...

 سـابقه ذهنـی ایرانیـان از فرمانـده همـان
خدایـگان اسـت. کسـی کـه اهورایـی و 
ماورایـی اسـت. از خـود برون خاسـته و بر آسـمان 
نشسـته ، دلی سرشـار از محبت دارد و وابسته ترین 
افـراد به مـردم خویش، امـا نمی تواند لب بگشـاید 
و راز دل با کسـی واگوید. او تنهاسـت و در یکتایی 

می سـوزد. 
اشـک او بخشـی از وجـودش اسـت امـا دیدگانش 
هرگـز تـر نمی شـوند. فرمانـده از سـوز دل و عمق 
می کنـد  صـادر  را  فرمـان  عاقالنه تریـن  وجـود، 
و  شـکنجه  بزرگتریـن  عاشـق  یـک  بـرای  کـه 

اسـت.  تصمیـم  دردناک تریـن 
فرمانـده بایـد دائمـاً زهـر بنوشـد. جـز به دشـمن 
نخروشـد. اوسـت کـه در چکاد اندیشـه نشسـته و 
بـه دسـت خود محبوبـش را به رزمگاه می فرسـتد. 
او بـه انـدازه همـه سـربازان رنـج می بـرد و گنج را 

ارزانـی مردمانـش می کنـد. 
هیـچ نمی خواهـد اما همه چیز در دسـتان اوسـت. 
باید از دشـمن و دوسـت زخم خورد و پنهان کند. 
فرمانـده پیشروسـت، اما باید تکیه گاه همان باشـد. 
متضادیـن را جمـع و تـن را سـپر هـر تیـری کند. 
از همیـن روسـت کـه فرمانـده بایـد پاک تریـن ، 
داناترین ، شـجاع ترین و وارسـته ترین فرد باشـد.■



قول وزیر صنعت برای عرضه خودروهای یورو 5 در سال 96

ایران خودرو در مسیر تحقق سرمایه گذاری مشترک با پژو

تشکیل ستاد ایمن سازی واحدهای صنفی و تجاری
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 :وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت
قـول می دهیـم سـال آینـده خودروهـای 
جدیـد بـا اسـتاندارد یـورو ۵ بـه بـازار عرضـه کنیم.
محمدرضـا نعمـت زاده در مراسـم جایگزینـی 4۰ 
هـزار دسـتگاه تاکسـی فرسـوده اظهارداشـت: برای 
نوسـازی وانت ها، اتوبـوس، کامیـون و کامیونت های 
فرسـوده تصمیماتـی داریـم کـه بعضـی از آنها هنوز 

اجرایـی نشـده اند. 
نعمـت زاده در ادامـه بـا بیـان اینکـه صنایعـی که 
خـود را بـا پیشـرفت زمـان تطبیق ندهنـد، محکوم 
بـه فنا هسـتند، گفـت: گاهـی می گویند چـرا فالن 

 طبـق گفـت:  ایران خـودرو  مدیرعامـل 
بـود  قـرار  پـژو  بـا  ایران خـودرو  قـرارداد 
ایـران سـرمایه گذاری شـود  نیـم میلیـارد دالر در 
کـه تاکنـون یکصد میلیون یـورو از ایـن رقم محقق 
شـده که سـهم پژو پنجاه میلیـون یورو بوده اسـت.

امسـال  اسـفندماه  داد:  ادامـه  یکـه زارع  هاشـم 
پـژو 2۰۰۸ بـه عنـوان اولیـن محصـول مشـترک 
در همـکاری جدیـد بـا شـرکت پـژو از خـط تولیـد 
ایران خـودرو خـارج خواهـد شـد و عـالوه بـر ایـن 

کارخانـه کـه قدمـت پنجـاه سـاله دارد حـاال تعطیل 
شـده؟ در پاسـخ به ایـن افـراد باید بگوییـم که چون 

ایـن کارخانـه خـود را بروزرسـانی نکـرده بود.
نعمـت زاده بـا بیـان اینکـه قـول می دهیـم سـال 
آینـده خودروهـای جدیـد بـا اسـتاندارد یـورو۵ را به 
بـازار عرضه کنیـم، گفـت: قراردادهـای جدید منعقد 
شـده بـا خودروسـازان خارجی بـرای تولید خـودرو با 
اسـتاندارد یـورو۵ و یـورو۶ هدف گذاری شـده اسـت.

وی بـا اشـاره به انعقاد قـرارداد ایران خـودرو با یک 
شـرکت آلمانـی و سـایپا بـا یک شـرکت اتریشـی در 
ایـن زمینـه گفت: ایـن قراردادهـا تا 2 سـال آینده به 

می رسـند.■ نتیجه 

خـودرو، تولیـد پـژو ۳۰۱ و پـژو 2۰۸ نیـز در دسـتور 
کار شـرکت قـرار دارد.

یکـه زارع همچنیـن با اشـاره بـه مذاکـرات در حال 
انجـام با شـرکت بنز گفت: انعقـاد پنج قـرارداد با این 
شـرکت پیش بینـی شـده که سـه قـرارداد بـه امضاء 
رسـیده و مذاکـره در مـورد دو قـرارداد دیگـر نیـز بـا 

پیشـرفت ۹۵ درصـدی همراه اسـت.
وی همچنیـن از برنامه ریـزی بـرای توسـعه یـک 

■ داد.  خبـر  ایران خـودرو  محصـول 

 اصنـاف اتـاق  رئیسـه  هیـأت  عضـو 
تهـران گفـت:  سـتاد بررسـی راهکارهـای 
ایمن سـازی و آموزش هـای الزم بـرای مجتمع هـای 
تجـاری و واحدهـای صنفـی در اتـاق اصنـاف تهـران 

تشـکیل شـد.
خسـرو ابراهیمی نیـا بـا بیـان اینکه ریاسـت سـتاد 
بررسـی راهکارهـای ایمن سـازی و آموزش هـای الزم 
بـرای مجتمع های تجـاری و واحدهای صنفی برعهده 
وی واگـذار شـده، تصریـح کـرد: ایـن سـتاد موظـف 
اسـت به صـورت میدانی بـا هماهنگی با دسـتگاه های 
ذیربـط و نهادهـای مرتبـط و اتحادیه هـای صنفـی، 
واحدهـای تجـاری آسـیب پذیر و مراکـز بحرانـی و 

همچنین تمامـی واحدهای صنفی را شناسـایی کند.
عضـو هیـأت رئیسـه اتاق اصنـاف تهران و مسـئول 
آمـوزش بیان داشـت:  سـتاد مذکور پس از شناسـایی 
واحدهـای آسـیب پذیر و بحرانـی موظـف اسـت تـا 
مراتـب را بـه هیأت امنـای مراکـز تجاری و مسـئوالن 
واحدهـای صنفـی اطـالع دهـد وی در پاسـخ به این 
سـؤال کـه در صـورت عـدم اجرای دسـتورات سـتاد 
ایمن سـازی بـا واحدهـای صنفـی و مراکـز تجـاری 
چـه برخـوردی می شـود، گفـت: در مـاده 2۸ قانـون 
نظـام صنفـی آمده اسـت تـا در صـورت عـدم اجرای 
دسـتورات اتحادیـه، واحـد صنفـی یـا مرکـز تجـاری 

پلمپ شـود. ■
 



ایکس 200 جایگزین پراید می شود

افزایش تولید خودرو در داخل کشور
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 دی مـاه سـال جاری تولیـد انواع خـودرو در
کشـور ۳۷.۵ درصـد افزایش یافت.

براسـاس جدیدتریـن آمارهای رسـمی تولیـد انواع 
 24۹ و  هـزار   ۱۰۰ از  امسـال  دی مـاه  در  خـودرو 
دسـتگاه در دی مـاه سـال گذشـته بـه ۱۳۷ هـزار و 

۸۵۱ دسـتگاه افزایـش یافتـه اسـت.
در ایـن مـدت تولیـد انـواع سـواری بـا رشـد 42.۷ 
درصـد همـراه بـوده و از ۹۱ هـزار و ۱۶۳ دسـتگاه 
در دی مـاه سـال ۱۳۹4 بـه ۱۳۰ هـزار و 4۶ دسـتگاه 

است. رسـیده 
تولیـد انـواع وانت اما کاهشـی بـوده و با افـت 2۷.۵ 
درصـدی از هشـت هـزار و ۳2۸ دسـتگاه در دی مـاه 

تولید خودرو یورو6 پیشکش الاقل یورو 5 تولید 

 ،مجلـس کشـاورزی  کمیسـیون  رئیـس 
خطـاب بـه وزیر صنعـت، معـدن و تجارت 
گفـت: قبـاًل اعـالم کرده ایـد کـه تـوان تولید خـودرو 
یـورو ۶ را داریـد، تولید این خودرو پیشـکش، حداقل 

خـودروی یـورو ۵ را تولیـد کنید.
شـاعری در مراسـم جایگزینـی 4۰ هـزار دسـتگاه 
تاکسـی فرسوده توسـط ایران خودرو اظهار داشت: در 
جلسـه ای کـه قباًل بـا وزیر صنعت داشـته ایم، ایشـان 
اعـالم کردنـد که توانایـی تولید خـودرو با اسـتاندارد 

یـورو ۶ را داریـم، امـا حـاال تولیـد یـورو ۶ پیشـکش، 
خودروسـازی،  تولیـد  خطـوط  از  یکـی  در  حداقـل 
خـودرو بـا اسـتاندارد یـورو ۵ تولید کنید تا در سـال 
آینـده شـاهد تولید خـودروی یورو ۵ باشـیم و وزارت 
نفـت نیـز بایـد مکلف به تولید سـوخت یورو ۵ شـود.

شـاعری میـزان آالیندگـی هر تاکسـی فرسـوده را 
۱۵ تـا 2۰ برابـر تاکسـی های نـو اعـالم کـرد و گفت: 
بـرای رفـع آلودگـی هوا باید به سـمت ارتقـای کیفی 
خـودرو و سـوخت و توسـعه حمـل و نقـل عمومـی 

کشـور حرکـت کنیم. ■

سـال گذشـته بـه شـش هـزار و 4۱ دسـتگاه کاهش 
یافته اسـت.

دی ماه امسـال تولیـد انواع مینی بـوس و میدل باس 
از 2۳  بـا رشـد ۳2۶.۱ درصـدی  و  بـوده  صعـودی 
دسـتگاه در دی مـاه سـال گذشـته بـه ۹۸ دسـتگاه 

افزایـش یافته اسـت.
تولیـد انـواع اتوبـوس نیز بـا رشـد 4۸2.۶ درصدی 
همـراه بـوده و از 2۳ دسـتگاه در دی ماه سـال ۱۳۹4 

بـه ۱۳4 دسـتگاه افزایش یافته اسـت.
در ایـن مـدت تولیـد انـواع کامیونـت، کامیـون و 
کشـنده نیز افزایش یافتـه و با رشـد ۱۱۵.2 درصدی 
از ۷۱2 دسـتگاه در دی مـاه سـال گذشـته بـه ۱۵۳2 

دسـتگاه رسـیده است. ■

 مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا بـا
بیـان اینکـه تا پایان امسـال سـاینا اتومات 
و خـودرو 2۱2 وارد بـازار می شـود، گفـت: محصوالت 
گـروه ایکـس 2۰۰ )سـاینا، اس پـی ۱۰۰ و اس پـی 
زیـرو( بـه عنـوان جایگزیـن خـودرو پرایـد در نظـر 
گرفتـه شـده اند که با پرایـد 2۰ درصد تفـاوت قیمت 

دارند.
مهـدی جمالـی، افـزود: در حـال حاضـر نـه تنهـا 
تقاضـا بـرای خریـد پرایـد در بـازار کـم نشـده، بلکه 
امسـال تقاضـا نسـبت به سـال گذشـته نزدیـک به ۸ 
درصـد افزایش نیز داشـته اسـت و این موضوع نشـان 
می دهـد کـه ایـن محصول هنـوز مـورد اقبـال مردم 

است.

مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا ادامـه داد: 
تـالش می کنیـم پرایـد را ارتقـا دهیـم، امـا در عیـن 
حـال محصـوالت جایگزیـن را نیز طراحـی کرده ایم و 
بـه محـض اینکه تقاضـا به سـوی محصـوالت جدید 

باشـد بـه صـورت جایگزیـن عمـل خواهیـم کرد.
مدیرعامـل گروه خودروسـازی سـایپا با بیـان اینکه 
برای سـهامداران نیـز به زودی خبرهـای خوبی اعالم 
می شـود، تصریـح کرد: تقاضـای بازار اجـازه نمی دهد 
کـه پرایـد را بـه صـورت کامـل جمـع کنیـم و بـرای 

تولیـد قطعـات نیـز ما تا ۱۰ سـال تعهـد داریم.
جمالـی اضافـه کـرد: در دوره تحریـم با مشـکالتی 
روبرو شـدیم، اما خوشـبختانه طی دو سـال گذشـته 
قطعـه سـازان ایرانی فعالیـت خوبی را انجـام دادند ■
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اصناف در دولت یازدهم به جایگاه واقعی خود رسیدند

شکایت نعمت زاده از توکلی

 رئیـس اتـاق اصناف ایـران گفـت: در طول
سـال های قبـل از دولـت روحانـی، اصناف 
جایـگاه مناسـبی نداشـتند امـا در دولـت یازدهـم به 

جایـگاه واقعـی خود رسـیدند.
علـی فاضلـی شـامگاه پنجشـنبه در مراسـم افتتاح 
سـاختمان جدیـد اتـاق اصنـاف آران و بیـدگل افزود: 
بـرای نخسـتین بـار در برنامـه ششـم توسـعه، اتـاق 
عضـو  و  آورد  دسـت  بـه  ویـژه ای  جایـگاه  اصنـاف 
شـوراهای عالی کشور از جمله شـورای عالی صادرات 

. شد
وی بـا بیـان اینکـه هرجـا سیاسـتگذاری اقتصادی 
اسـت، ردپـای اتـاق اصنـاف وجـود دارد، افـزود: در 

دولـت یازدهـم اصالح قانـون نظام صنفی در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت کـه بـر اسـاس آن کار باید به 

دسـت مـردم بیفتد.
وی بیـان کـرد: آن هایی که سـه و نیم دهـه از رانت 
اقتصـادی اسـتفاده می کردند به سـختی کار را واگذار 
خواهنـد کـرد کـه اصنـاف بایـد مقاومـت کننـد و با 

عمـل در عرصـه اقتصاد بـا قدرت حرکـت کنند.
ایـن مسـئول صنفی نگاه بـه فرصت هـای داخلی را 
محـور اصلـی فعالیت های اصناف دانسـت و گفت: اگر 
به سـمت دانـش بنیان کـردن بنگاه هـا حرکت کنیم 
به توسـعه اقتصادی مـورد تاکید رهبـر معظم انقالب 

■ خواهیم رسید. 

 مدیـرکل حقوقـی وزارت صنعـت، معدن و
تجـارت گفت این وزارتخانـه علیه اظهارات 
خـالف واقـع احمد توکلـی نماینده سـابق تهـران در 
مجلـس علیـه محمدرضـا نعمـت زاده وزیـر صنعت، 
رییـس  اول  معـاون  بـه  نامـه  در  تجـارت  و  معـدن 
جمهور و در برنامه زنده »متن-حاشـیه« شـبکه سـه 

سـیما طـرح شـکایت می کند.
مهـدی قدرتی با بیـان این خبر افـزود: در خصوص 
اظهـارات تکـراری و خـارج از شـرع و قانـون بـودن 
متـن  ملی )برنامـه  رسـانه  در  توکلـی  احمـد  آقـای 
حاشـیه مـورخ ۹۵/۱۰/۱۸( و نامـه مـورخ ۹۵/۱۱/۱۱ 
خطـاب بـه معـاون اول محتـرم رئیس جمهـور که در 
سـایت تحلیلـی و خبـری الـف درج شـده، دایـر بـر 
عضویـت مهنـدس نعمـت زاده وزیر صنعـت، معدن و 

شفافیت مهمترین عامل موفقیت در مبارزه با فساد

 رئیـس سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق
کاال و ارز گفـت: الزمه پیشـگیری اصولی و 
مبنایـی از پدیـده قاچـاق، اصالح، شفاف سـازی، ثبت 

و ضبـط فرآیندها در کشـور اسـت.
کمیسـیون های  دبیـران  تخصصـی  نشسـت  در 
برنامه ریـزی، هماهنگـی و نظارت بر مبـارزه با قاچاق 
حبیـب اهلل  کشـور،  سراسـر  اسـتان های  ارز  و  کاال 
حقیقـی مهمترین عامـل موفقیت در مبارزه با فسـاد 
را شفافیت سـازی دانسـت و گفـت: سـتاد مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال و ارز بـا راه انـدازی سـامانه های موضـوع 
بـا  آئین نامـه اجرایـی مـواد )۵( و )۶( قانـون مبـارزه 

قاچـاق کاال و ارز شفاف سـازی فرایندهـای تجـاری 
کشـور را در دسـت اقـدام دارد.

رئیـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز جلسـات 
مشـترک با دبیـران کمیسـیون های مبارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز اسـتان های سراسـر کشـور را فرصتـی برای 
طـرح و رفـع مشـکالت فی مابیـن در حـوزه مبـارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز عنـوان کـرد و تـالش بیشـتر 
دسـتگاه های اسـتانی برای مبارزه ای بروز و متناسـب 
با شـرایط اسـتان  و حجم قاچاق در کشـور را خواستار 
شـد. وی افـزود: الزمه پیشـگیری اصولـی و مبنایی از 
پدیـده قاچـاق، اصـالح، شفاف سـازی و ثبـت و ضبط 

فرآیندها در کشـور اسـت. ■

تجـارت در هیأت مدیره شـرکت ها و اسـتفاده از رانت 
بایـد متذکر شـد کـه وفـق قانون، انتشـار و اشـاعه با 
سـوءنیت اخبـار دروغ و وقایـع خـالف واقـع بـه قصد 
اضـرار بـر علیـه مهنـدس نعمت زاده )وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت( بـه قصـد تشـویش اذهـان عمومی 
بـوده و هست.مشـاور وزیر و مدیـر کل حقوقی وزارت 
صنعـت، معدن و تجارت افـزود: اقدامات احمد توکلی 
کـه دارای پیشـینه قبلـی نیز اسـت به نحوی فـارغ از 
توهیـن به مهنـدس نعمت زاده، باعـث تضعیف احکام 
قضایـی نیـز می شـود کـه ایـن وزارتخانه در راسـتای 
صیانـت از جایـگاه مسـئولین نظام مقـدس جمهوری 
از  ایـران در اذهـان عمومـی و جلوگیـری  اسـالمی 
سوءاسـتفاده دشـمنان نظـام، درصـدد اسـت نسـبت 
بـه طرح شـکایت بنابـر اتهامـات معنونه علیه ایشـان 

اقـدام کند. ■

اخبار و رویداد ها
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ورود خودروهایی به ارزش یک میلیارد دالر

تولید نیم میلیونی خودرو در ارگ جدید بم

توقف تولید شش وانت در کشور

 معین اقتصـادی منطقه ۳ اقتصاد مقاومتی
اسـتان کرمـان گفت: ارگ جدیـد در آینده 
بایـد ۳۵۰ هـزار تـا ۵۰۰ هزار دسـتگاه خـودرو تولید 

کنـد کـه کار و اشـتغال بزرگی برای بم می شـود.
کارگـروه  در  امـروز  عصـر  شـه بخش  محمدرضـا 
اقتصـاد مقاومتـی منطقـه سـه اسـتان کرمان شـامل 
بـا  نرماشـیر  و  فهـرج  ریـگان،  بـم،  شهرسـتان های 
حضـور وزیر کشـور اظهـار داشـت: فکـر می کنیم در 
بخـش اقتصـاد بایـد حضـور مـردم را داشـته باشـیم.

بـزرگ  عائلـه  ایـن  بـا  دولـت  داشـت:  بیـان  وی 
نمی توانـد مشـکالت را با سـرعت رفع کنـد، بنابراین 
بایـد زمینـه ای فراهـم کنیـم کـه همه حضور داشـته 
باشـند و ایـن اتفـاق در اسـتان کرمان افتاده اسـت و 

 طبـق آمار مرکز آمار ایـران، واردات خودرو
در ۱۰مـاه سـال جـاری نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال قبل از رشـد ۵4 درصدی برخوردار شد.

براسـاس آمـار تجـارت خارجـی غیر نفتـی گمرک 
در ۱۰ مـاه امسـال بالـغ بـر 4۵ هزار و 2۹۸ دسـتگاه 

خـودرو سـواری به کشـور وارد شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش 24 هـزار و ۹۰۱ خودروی 
وارداتـی بـا حجم سـیلندر ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰  سی سـی 
و نیـز 2۰ هزار و ۳۹۷ دسـتگاه با حجـم موتور 2۰۰۰ 

تـا 2۵۰۰ سی سـی بوده اسـت.
دو طیـف ۶2۶  ایـن  ارزش دالری  ترتیـب  بدیـن 
میلیـون و ۱۳۰ هـزار دالر و دیگـری ۵۳۶ میلیـون و 

2۵۹ هـزار دالر بـوده اسـت.
بر اسـاس این اطالعـات ارزش خودروهای ۱۵۰۰ تا 

اسـتاندار کرمان مسـئله را درک کـرده و تمام فعاالن 
بخـش اقتصـاد را بـه کمـک گرفته اسـت.

معیـن اقتصـادی منطقـه سـه اقتصـاد مقاومتـی 
اسـتان کرمـان ادامـه داد: در کرمـان بـا محوریـت 
اسـتاندار بـه دنبـال این نیسـتیم که از دولـت مطالبه 
کنیـم، بلکـه می خواهیـم خودمـان کار کنیـم و ایـن 
بـا  جدیـد  ارگ  راه انـدازی  بـا  را  گذشـته  در  الگـو 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصی داشـته ایم و بیش از 
۱۰ هـزار نفر مشـغول به کار شده اند.شـه بخش اضافه 
کرد: پیشـنهاد مشـخص ما این اسـت که اجـازه داده 
شـود، خودروسـازان بـم هزینـه سـه درصـد فـروش 
مابه تفـاوت  صـرف  را  پالک گـذاری  بـرای  خـودرو 

تسـهیالت کننـد. ■

 دی مـاه امسـال تولید شـش مـدل وانت در
خودروسـازان داخلـی به صفر رسـید.

دی مـاه امسـال تولیـد وانـت آریسـان دوگانه سـوز 
ایـران خـودرو تبریـز با کاهـش ۱۰۰ درصـدی همراه 
بوده و از 24۳۰ دسـتگاه در دی ماه سـال گذشـته به 

صفر رسـید.
دیفرانسـیل  تـک  دوکابیـن  وینـگل  وانـت  تولیـد 
نیـز ۱۰۰ درصـد  دیـار  شـرکت  سـازه های خـودرو 
کاهـش یافتـه و از پنـج دسـتگاه در دی مـاه سـال 

گذشـته بـه صفـر کاهـش یافـت.
دو  دوکابیـن  وینـگل  وانـت  تولیـد  همچنیـن 

دیفرانسـیل دیگر محصول شـرکت سـازه های خودرو 
دیار نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از شـش دسـتگاه 
در دی مـاه ۱۳۹4 بـه صفر رسـید.در ایـن مدت تولید 
وانـت مـزدا تک کابین دوگانه سـوز گـروه بهمن نیز با 
کاهـش ۱۰۰ درصـدی همـراه بوده و از یک دسـتگاه 
در دی مـاه سـال گذشـته بـه صفـر کاهـش یافـت.
تولیـد وانت مـزدا دوکابین دوگانه سـوز دیگر محصول 
گـروه بهمـن نیـز ۱۰۰ درصـد کاهش یافتـه و از یک 
دسـتگاه در دی مـاه ۱۳۹4 بـه صفر رسـید.همچنین 
تولیـد وانـت کاپـرا دیگـر محصـول گـروه بهمـن نیز 
۱۰۰ درصـد کاهـش یافتـه و از ۱۰۹ دسـتگاه در دی 

مـاه سـال گذشـته به صفـر کاهـش یافت. ■

2۰۰۰ سی سـی ۷۳,۹۸ درصـد رشـد نشـان می دهد، 
همچنیـن در ۱۰ ماه امسـال نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل خودروهـای وارداتـی در کالس ۱۵۰۰ تـا 
2۰۰۰ سی سـی ۱۰ هـزار و ۵۶۶ دسـتگاه افزایـش 

می دهد. نشـان 
در بخـش خودروهـای 2۰۰۰ تـا 2۵۰۰ سی سـی 
مشـاهده  ارزش  لحـاظ  بـه  درصـد   4۶,۱4 رشـد 
می  شـود و تعـداد خودروهـای ایـن کالس نیـز از ۱4 
هـزار و ۹۸۶ دسـتگاه در ۱۰ ماهـه سـال ۹4 بـه 2۰ 
هـزار و ۳۹۷ دسـتگاه افزایـش یافتـه اسـت. یعنـی 
اینکه ۵ هزار و 4۱۱ دسـتگاه بیشـتر وارد شـده است.

جمـع ارزش وارداتـی 4۵ هـزار و 2۹۸ خـودرو بالغ 
بـر یـک میلیـارد و ۱۶2 میلیـون و ۳۸۹ هـزار دالر 
اسـت. همچنیـن واردات خـودرو نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل ۵4,4۸ درصـد رشـد دارد. ■

اخبار و رویداد ها
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بی تردیـد هزینـه کردن در بخش بیمـه دور ریختن 
پول نیسـت و نوعی سـرمایه گذاری محسوب می شود. 
حـاال وقتـی این نوع سـرمایه گذاری به سـمت تکامل 
پیـش بـرود آنچه برای مـان می ماند بالطبـع بزرگتر و 

با ارزش تر اسـت.
سال هاسـت کـه اتحادیه صنـف فروشـندگان لوازم 
یدکـی خـودرو و ماشـین آالت تهـران، بیمه تکمیلی 
اعضـای صنـف را با مسـئولیت ابراهیم غفـوری دنبال 
می کنـد و حـاال ایـن پیگیری به مرز بیسـت سـالگی 

رسـیده است.
شـاید در خوشـبینانه ترین حالت باید بیش از نیمی 
از اعضـای صنـف خود و خانواده شـان را بیمه تکمیلی 
می کردنـد امـا تعداد بیمه شـدگان حـال حاضر، حتی 
بـا وجـود افزایـش سـال های اخیـر، نسـبت بـه کل 

اعضـاء رقم درخوری نیسـت.
ایـن اتفـاق شـاید چند دلیل داشـته باشـد که یکی 
از آنهـا عـدم آگاهـی درسـت اعضاسـت. از ایـن رو در 
گفت و گویـی کـه با ابراهیـم غفـوری، از اعضای هیات 
مدیـره اتحادیه و مسـئول بیمه تکمیلـی صنف انجام 

داده ایـم کـه در ادامـه آن را می خوانید:

بیمه تکمیلی صنف را با پنجاه نفر آغاز کردیم
غفـوری در ابتدا بـه تاریخچه بیمـه تکمیلی صنف، 
اهـداف و تعـداد بیمه شـدگان در طول سـالهای اخیر 
اشـاره می کنـد و می گویـد: مـا کارمـان را از سـال 
۱۳۷۵ در پاسـاژ مبصر شـروع کردیم و با بیمه شـدن 
پنجـاه نفـر از اعضـای صنف، بیمـه تکمیلـی را ادامه  

دادیـم. در حـال حاضـر تعداد بیمه شـدگان به رقمی 
بالغ بر سـه هزار نفر رسـیده که تقریباً یک سـوم آنها 
از اعضاء هسـتند و دو سـوم دیگر خانواده هایشـان. در 
خصـوص اهـداف هـم بـه واقع از همـان ابتـدا به فکر 
رفـاه هـم صنفی هـا و همکارانمـان بودیـم و دوسـت 
داشـتیم تـا اگـر خـدای ناکـرده اتفـاق ناگـواری مثل 
بیمـاری در خانـواده یک همـکار رخ می دهـد، درگیر 
مسـائل مالـی و مشـکالت مرتبـط بـا آن نشـوند، بـه 
هرحـال خـود بیمـاری به تنهایـی آزاردهنده اسـت و 
وقتـی شـخص و اطرافیـان فـرد بیمـار مضـاف بر آن 
درگیـر مشـکالت مالی درمـان هم شـوند دیگر رمقی 

نمی ماند. برایشـان 

بیمه ها به خاطر زیان شان از همکاری با ما 
صرفنظر می کردند

وی در ادامـه و در پاسـخ بـه این سـؤال کـه از ابتدا 
بـا همیـن بیمـه ایـران کارتـان را شـروع کردیـد یـا 
شـرکت های بیمـه در طـول سـالها تغییـر پیـدا کرد، 
تصریـح می کنـد: متاسـفانه چـون برخـی از همکاران 
تنهـا برای یک دوره درمانی خود و یا خانواده هایشـان 
بیمـه می شـدند و پـس از طی کـردن مراحـل درمان 
ایـن بیمـه را ادامـه نمی دادنـد، شـرکت های بیمـه 
دچـار ضـرر و زیـان شـدند و یکی پـس از دیگـری از 

همـکاری بـا مـا صرفنظـر می کردند.
مسـئول بیمـه تکمیلـی اتحادیـه می افزایـد: مـا دو 
دوره بـا بیمـه دانـا قرارداد داشـتیم که در دوره سـوم 
بـه خاطـر همین ضررهـا با مـا همکاری نکـرد. حتی 

بـا بیمـه آسـیا هـم قـرارداد داشـتیم کـه در وسـط 
سـال قـراردادش را یکطرفـه ملغـی کرد. بـا این حال 
خوشـبختانه چنـد سـالی اسـت کـه بـا بیمـه ایـران 
همـکاری می کنیـم و تاکنـون کـه به مشـکل خاصی 

برنخورده ایـم.

در این دوره به فراخور شرایط متقاضیان دو 
نوع قرارداد بسته ایم

غفـوری در خصوص نـوع قراردادهای بیمه تکمیلی 
قـرارداد بسـته ایم.  نـوع  ایـن دوره دو  می گویـد: در 
نـوع اول بـرای کارگـران و کارمندان و نـوع دوم برای 
صاحبـان پروانـه و جوازدارهـا. در نـوع اول کـه مبلـغ 
آن بـرای یـک سـال ۵۹۵ هـزار تومـان اسـت، هزینه 
قـرارداد کمتـر اسـت و هزینه هـا به تناسـب نوع بیمه 
پرداخـت می شـود. البته مبلغ 4۵ هـزار تومان آن هم 
مربـوط بـه بیمـه عمـر افراد اسـت. بـا این کار سـعی 
کردیـم تـا شـرایط را بـرای هـر دو گروه آسـان کنیم 
و بـه لحـاظ مـادی فشـار زیـادی بـه قشـر کارمنـد و 

کارگـر صنف وارد نشـود.

همکاران بیمه تکمیلی را جدی بگیرند
ایـن عضو هیـات مدیره اتحادیـه درباره این مسـاله 
کـه چرا در طـول این سـالها تعداد بیمه شـدگان باال 
نیسـت می گویـد: متاسـفانه بسـیاری از همـکاران بر 
ایـن بـاور هسـتند کـه مـا اسـتفاده ای نداریـم و فقط 
هزینـه بیخـود کـردن و پـول دور ریختـن اسـت در 
حالـی کـه اگـر بـا افـراد و خانواده هـای گرفتـار در 

 نوعـی و  نیسـت  پـول  ریختـن  دور  بیمـه  بخـش  در  کـردن  هزینـه  بی تردیـد 
سـرمایه گذاری محسـوب می شـود. حـاال وقتی ایـن نوع سـرمایه گذاری به سـمت 

تکامـل پیـش بـرود آنچـه برای مـان می مانـد بالطبـع بزرگتـر و بـا ارزش تـر اسـت.
سال هاسـت کـه اتحادیه صنـف فروشـندگان لوازم یدکـی خـودرو و ماشـین آالت تهران، 
بیمـه تکمیلـی اعضای صنـف را بـا مسـئولیت ابراهیم غفـوری دنبـال می کند و حـاال این 
پیگیـری بـه مـرز بیسـت سـالگی رسـیده است.شـاید در خوشـبینانه ترین حالـت بایـد 
بیـش از نیمـی از اعضـای صنف خـود و خانواده شـان را بیمه تکمیلـی می کردند امـا تعداد 
بیمه شـدگان حـال حاضر، حتـی با وجود افزایش سـال های اخیر، نسـبت بـه کل اعضاء رقم 
درخـوری نیسـت.این اتفـاق شـاید چند دلیل داشـته باشـد که یکـی از آنها عـدم آگاهی 
درسـت اعضاسـت. از ایـن رو در گفت و گویـی که با ابراهیـم غفوری، از اعضـای هیات مدیره 

اتحادیـه و مسـئول بیمـه تکمیلی صنـف انجام داده ایـم کـه در ادامـه آن را می خوانید:

 گفت و گو با ابراهیم غفوری، مسئول بیمه تکمیلی و شرکت

تعاونی اعتبار صنف لوازم یدکی اتومبیل

 هدف مان  از ابتدا رفاه حال
همکاران مان بود

گفت گوی صنفی 2
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بیمـاری صحبـت کننـد در می یابنـد کـه آنهـا هم از 
ابتـدا بیمـار نبودند و این مشـکالت به یکبـاره پدیدار 
شـده اسـت. از ایـن رو توصیـه می کنـم به همـکاران 
گرامـی کـه بیمـه تکمیلـی را بـرای رفـاه حـال خود 
و خانواده هایشـان جـدی بگیرنـد و از کنـار آن بـه 

سـادگی عبـور نکنند.

در حال حاضر بیش از 95 درصد مراکز درمانی 
با بیمه ایران  قرارداد دارند

سـن  بـا  مرتبـط  مباحـث  بـه  ادامـه  در  غفـوری 
بیمه شـدگان، بیمارسـتان های تحـت پوشـش و دوره 
انتظـار بـرای درمـان از طریـق بیمـه تکمیلی اشـاره 
و تصریـح می کنـد: خوشـبختانه در نـوع قـراردادی 
سـن  کرده ایـم،  منعقـد  ایـران  بیمـه  بـا  مـا  کـه 
بیمه شـدگان محدودیتی نـدارد و بیـش از ۹۵ درصد 
از بیمارسـتان های کشـور با بیمه ایران طـرف قرارداد 
هسـتند. نکتـه جالب تـر هـم آن اسـت کـه دیگـر 
نیـازی بـه معرفی نامـه نیسـت و بیمه شـدگان با ذکر 
کـد ملی شـان در هنـگام مراجعـه بـه پذیـرش مراکز 
درمانـی می توانند امورشـان را از طریق بیمه تکمیلی 

دهند. انجـام 
وی اضافـه می کنـد: دربـاره دوره قـرارداد و انتظـار 
درمـان هـم بایـد بگویـم کـه مـا در سـال های قبـل 
امـا  داشـتیم  یکسـاله  و  ماهـه  شـش  قراردادهـای 
شـرکت های بیمـه بـه خاطـر ضررهایـی کـه کردنـد 
طـرح بیمـه شـش ماهه را حـذف کردنـد و در حـال 
حاضـر همـه قراردادهـا یکسـاله هسـتند. مثـاًل ما در 
ابتـدا قـرار بوده تا پایـان دی ماه لیسـت مان را تحویل 
بیمـه بدهیم که با هماهنگی صورت گرفته توانسـتیم 
از اداره بیمـه تـا پانزدهم اسـفندماه سـال جاری وقت 
بگیریـم تا همـکاران بتواننـد ثبت نام هایشـان را انجام 
دهنـد. دوره انتظـار هـم اگـر پیش تـر بیمـه بوده انـد 
دوره انتظـار نـدارد امـا برای بیمه شـدگان سـال اولی 
سـه مـاه برای درمان و شـش مـاه برای زایمان اسـت.

از بیمه تکمیلی سودی نصیب ما نمی شود
غفـوری در جـواب بـه ایـن پرسـش که آیـا از بیمه 
کـردن اعضـاء سـودی هـم نصیـب صنف می شـود یا 
خیـر می گویـد: سـودآوری نـدارد. مـا یـک مجموعه 
غیرانتفاعـی هسـتیم و نمی توانیم سـودی از همکاران 
دریافـت کنیـم. امکانـات ایـن مجموعـه را اتحادیه به 
صـورت رایـگان در اختیار ما گذاشـته تـا بتوانیم رفاه 
بیشـتری در بخش سـالمت بـه همکاران مـان بدهیم. 
فقـط هزینه تلفـن، فکس و کارمند را با درصد بسـیار 
ناچیـزی از بیمه هـا، پرداخـت می کنیم اما هیچ سـود 

و منفعـت مالـی برای مـا ندارد.
مسـئول بیمـه تکمیلـی تصریـح می کند: امیـدوارم 
بتوانیـم همـه خانـواده صنـف را تحـت پوشـش بیمه 

تکمیلـی قـرار دهیـم و تعـداد اعضایمان را بـه پانزده 
هـزار نفر برسـانیم. در ایـن صورت سـقف پرداخت ها 
از سـوی بیمه برداشـته می شـود و هر بیمه شـده هر 

آنچـه کـه هزینه کنـد می توانـد از بیمـه بگیرد.

در ادامـه ایـن گفت و گـو بـه سـراغ شـرکت تعاونی 
اعتبـار رفتیـم که مسـئولیت آن هم بـر دوش ابراهیم 
غفـوری اسـت. از ایـن رو در خصوص مسـائل مرتبط 

بـا ایـن صندوق بـا او همکالم شـدیم.

قدر موقعیتی که به وجود آمده را بیشتر 
بدانیم 

او درباره تأسـیس و راه اندازی این شـرکت می گوید: 
شـرکت  تعاونـی اعتبـار را در سـال ۱۳۸۷ پـس از 
هشـت مـاه دوندگی توانسـتیم بـه ثبت برسـانیم و از 

وزارت تعـاون و بانـک مرکـزی مجـوز بگیریم.
وی در ادامـه می افزایـد: شـاید دوسـتان نداننـد که 
اهمیـت داشـتن ایـن شـرکت تا چـه حدی باالسـت. 
چراکـه در حـال حاضـر نـه مجـوزی داده می شـود و 
نـه اتحادیه دیگری ایـن امتیـاز را دارد بنابراین خوب 
اسـت کـه مـا از این موقعیـت و امتیـاز بهره بـرداری 

خـوب و مثبتی داشـته باشـیم.
مبلغ هر سهم 400 هزار تومان حداقل و خرید 

سه سهم الزامی است 
شـرکت   ایـن  کار  و  سـاز  خصـوص  در  غفـوری 
می گویـد: مـا بـه اعضایـی کـه تمایـل بـه عضویـت 
چهارصـد  را  سـهم  هـر  و  می دهیـم  سـهام  دارنـد 
هـزار تومـان در نظـر گرفته ایـم. حداقل خرید سـهام 
از سـوی اعضـاء سـه سـهم اسـت و تـا 2۵ سـهم 
هـم می تواننـد اعضـاء خریـداری کننـد. پـس از آن 

می تواننـد از شـرکت وام های پنج، ده، بیسـت 
و سـی میلیونـی بگیرند کـه بازپرداخت 

وام هـای تـا ده میلیـون سـه مـاه و 
بیسـت و سـی میلیـون تا شـش 

ماه در نظر گرفته شـده اسـت 
کـه کارمـزد آن هـم یک و 

نیـم درصد اسـت.
تصریـح  ادامـه  در  وی 

می کنـد: ایـن وام ها بیشـتر وام های 
بتوانیـم  مـا  اگـر  اسـت.  ضـروری 
باشـیم  بیشـتری داشـته  اعضـای 
قطعـاً اندوخته و داشـته هایمان هم 

و می توانیـم  پیـدا می کنـد  افزایـش 
هـم دوره بازپرداخـت را افزایـش دهیم و 
هـم بـه متقاضیان بیشـتری وام پرداخت 
کنیـم. ضمـن آنکـه بنـا داریـم تـا سـود 
بازپرداخـت را هـم از سـال ۹۶ یک و 2۵ 

کنیم. درصـد 

سود سهام به صورت ساالنه پرداخت می شود
مسـئول صنـدوق اعتبـاری اتحادیـه در پاسـخ بـه 
ایـن سـؤال کـه سـودهای سـهامداران در پایان سـال 
چگونـه بـه آنهـا پرداخـت می شـود می گویـد: مـا در 
حـال حاضـر حـدود 2۵۰ نفـر عضـو داریـم کـه بالغ 
بـر یـک هـزار و 4۰۰ سـهم را خریـداری کرده اند. هر 
سـال پس از بررسـی حسـاب ها در تیرماه مجمعی را 
برگـزار می کنیـم و بر اسـاس سـهام اعضـای صندوق 
و سـود حاصلـه یـک سـال بـه آنهـا سـود سـاالنه 
را  سهامشـان  و  می آینـد  برخـی  حـال  می دهیـم 
افزایـش می دهنـد و بعضـی هـم پولـش را می گیرند.

با افزایش اندوخته می توانیم تسهیالت بیشتر 
و بهتری را به اعضاء بدهیم

ایـن عضـو هیـات مدیره اتحادیـه در ادامـه بحث به 
چشـم انداز شرکت تعاونی اعتبار اشـاره و خاطرنشان 
می کنـد: امیـدوار هسـتیم کـه تعـداد سـهام های این 
شـرکت افزایـش بیابـد. بـه طـور قطـع بـا افزایـش 
سـهام ما هـم می توانیـم تسـهیالت بیشـتر و بهتری 
بـه اعضـاء دهیم و هـم می توانیم به سـمت موسسـه 
مالـی اعتبـاری پیش برویـم. به هرحال برای رسـیدن 
بـه شـرکت مالـی و اعتباری چیـزی حـدود یکصد تا 

یکصـد و پنجـاه میلیـارد تومان داشـته نیاز اسـت.
ابراهیـم غفـوری در پایـان تاکیـد می کنـد: اگـر ما 
بتوانیـم ایـن شـرکت را پویاتـر و داراتـر کنیـم دیگـر 
می توانیـم  و  نیسـتیم  همـکاران  گرفتـاری  شـاهد 
ریشـه نـزول و پول هـای سـودی در بـازار صنفمان را 

بخشـکانیم. ■

گفت گوی صنفی 2
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 طرح توسـعه شـرکت یدکی موتـور ایران
بـا حضـور وزیر صنعـت، معـدن و تجارت 

در شهرسـتان سـاوه افتتاح شد.
محمدرضـا نعمـت زاده در رونـد برنامه هـای کاری 
خود در سـفر به اسـتان مرکزی و شهرسـتان سـاوه 

در شـرکت یدکـی موتـور ایـران حضـور 
یافـت و طـرح توسـعه ایـن شـرکت را 

کرد. افتتـاح 
وی روز پنجشـنبه 2۱ بهمن ماه سـال 
جـاری در حاشـیه بهره بـرداری از طـرح 
توسـعه شـرکت یدکـی موتـور ایـران در 
شهرسـتان سـاوه، گفت: در حـال حاضر 
مـواد اولیه این صنعت )فـوالد مخصوص( 
بـر  و  وارد می شـود  از کشـور  از خـارج 
مبنـای اقتصـاد مقاومتـی و تـالش برای 
بـاروری تـوان داخـل، بسترسـازی بـرای 
دسـتیابی بـه تـوان فنـی و تولیـد ایـن 

مـواد در داخل کشـور شـده اسـت.
دولت از همـه ابزارهایش در جهت رفع 

مشکل نقدینگی استفاده می کند 
بـا وجـود  وزیـر صنعـت اضافـه کـرد: 
صنعـت،  حـوزه  در  مشـکالت  همـه 
بـا درایـت و تعهـد بـاال  تولیدکننـدگان 
دسـت از کار نکشـیدند و اجـازه ندادند تا 
محدودیت هـا تولیـد را مختل کنـد و این 
سـرمایه ای مهـم بـرای حـوزه اقتصـادی 

اسـت.
نعمـت زاده تصریـح کرد: دولـت تمامی 
رفـع  و  منابـع  تأمیـن  بـرای  را  تـالش 
مشـکالت نقدینگـی واحدهـای صنعتـی 
بـه کار گرفتـه و امیـد اسـت بـا همراهـی 
منابـع  از  تسـهیالت  اخـذ  و  بانک هـا 
خارجـی، رشـد و رونق تولیـد و صنعت با 

سـرعت بیشـتری رقـم بخـورد.
رشـد حاصل شده در سـال جاری 

به 5 درصد رسـیده اسـت 
وی خاطرنشـان کـرد: میانگیـن رشـد 
صنعتـی حاصل شـده در سـال جاری پنج 

درصـد اسـت و ایـن در شـرایطی اسـت کـه رکـود 
تورمـی در کشـور حاکـم اسـت و دولـت توانسـته با 
راهکارهـای مؤثـر ایـن میـزان رشـد را محقـق کند.

نعمـت زاده یادآور شـد: رونق در یـک واحد صنعتی 
محرکـی بـرای صنایع وابسـته و عامل ایجـاد و حفظ 
اشـتغال اسـت و ایـن مهم بـا جدیت در دسـت انجام 

است.
تاکنـون سـه برابـر تعهـد دولت تسـهیالت 

ایم  کـرده  پرداخـت 

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در خصـوص ارائـه 
تسـهیالت بـه واحدهـای تولیـدی در جهـت رونـق 
تولیـد در کشـور هـم تاکیـد کرد: بـر اسـاس مصوبه، 

اعطـای تسـهیالت رونـق تولیـد، دولـت بایـد ایـن 
تسـهیالت را در اختیـار هفـت هـزار و پانصـد واحـد 
تولیـدی قـرار مـی داده، امـا تاکنـون سـه برابـر تعهد 

دولـت تسـهیالت پرداخـت شـده اسـت. 
وی افـزود :امسـال بـا احتسـاب واحدهـای تولیدی 
در زمینـه کشـاورزی بـه 2۱ هـزار و پانصـد واحـد 
تسـهیالت رونق تولید پرداخت شـده 
و ایـن رونـد هـم ادامـه دارد. در حال 
حاضـر میـزان پرداختـی تسـهیالت 
رونـق تولیـد در سـال جـاری پانـزده 
در  بـوده کـه  تومـان  میلیـارد  هـزار 
تـالش هسـتیم تـا ایـن مبلـغ را بـه 
بیسـت هـزار میلیارد تومان برسـانیم.

در زمینـه تولید انواع سـوپاپ 
ها بـه خـود کفایی رسـیده ایم 
مراسـم  ادامـه  در  صنعـت  وزیـر 
افتتـاح طـرح توسـعه شـرکت یدکی 
موتـور ایـران، نیـز گفـت: در زمینـه 
تولیـد انـواع سـوپاپ های موتورهـای 
احتراقـی نیـز تقریبـاً بـه خودکفایـی 
رسـیده ایم و کمـاکان افزایـش تولیـد 
داده خواهـد شـد تا بتوانیم بخشـی از 

محصـوالت را صـادر کنیـم.
ادامـه تصریـح کـرد: رشـد  وی در 
متوسـط در ایـن بخـش حداقـل پنج 
درصـد اسـت و در برخـی صنایع مثل 
خودروسازی رشـد 4۰ تا ۵۰ درصدی 
را شـاهد هسـتیم کـه باعث می شـود 
کل صنایـع وابسـته بـه ایـن صنعـت 

رشـد و توسـعه پیـدا کنند.
بخـش  از  داریـم  وظیفـه  مـا 

کنیـم  حمایـت  خصوصـی 
کـرد:  خاطرنشـان  زاده  نعمـت 
رقابت پذیـری یکـی از شـروط اصلـی 
توسـعه صنعتی کشـور اسـت و باید با 
افزایـش کیفیـت تولیـد و برنامه ریزی 
بـرای صـادرات زمینـه رونـق صنعـت 

فراهـم شـود.
وزیـر صنعت، معـدن و تجارت گفت: 
مـا وظیفـه داریم در راسـتای واگذاری امـور به بخش 
خصوصـی، از بخـش خصوصـی حمایـت کنیـم تـا 

فعالیـت در ایـن عرصـه گسـترش یابد. ■

با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت

طرح توسعه شرکت یدکی موتور ایران در ساوه افتتاح شد

گزارش 2
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 شـرکت تولیـدی یدکـی موتـور ایـران با
مدیریـت عبـاس سـلیمیان، در سـال ۵۹ 
بـا 2۵ پرسـنل در زمینی بـه متراژ ۱2 هـزار و ۸۰۰ 
متر مربـع و بـا سـالنی بـه متـراژ دو هـزار و پانصـد 
متر مربـع فعالیـت خـود را آغاز کـرده و تا سـال ۹2 
بـا افزایـش یـک سـالن دیگـر، در مجمـوع نـه هزار 
مترمربع و تعداد پرسـنل ششـصد نفر توسـعه یافت. 
ایـن شـرکت بـا تولیـد روزانـه چهـل هـزار سـوپاپ 
تنهـا تولیدکننده سـوپاپ در ایران با اسـتانداردهای 

بود. بین المللـی 
بازارهـای  بررسـی  و  داخـل  نیـاز  بـه  توجـه  بـا 
صادراتـی از سـال ۱۳۹2 طـرح توسـعه شـرکت در 
زمینـی بـه مسـاحت ۵۷ هـزار مترمربـع پیش بینی 
شـد کـه فـاز اول بیسـت هـزار مترمربـع آن شـامل 
سـوله های تولیـد آماده شـد که هم اکنـون ۱۰۰ نفر 
در حـال کار هسـتند کـه در مجمـوع بـا تکمیل فاز 
توسـعه تعـداد افـراد مشـغول بـه کار شـرکت یدک 

موتـور ایـران بـه یـک هـزار و 2۰۰ نفـر می رسـد.

  احـــمدرضا
رعـنایی   نایب 
رییس هیئات   مـــدیره  
انــجمن تخصصی صنایع 
همگن    نیرو محرکه    و 
قــطعه سـازان     خـودرو 
کشور رییس هیات مدیره 
انجمن قطعه سازان استان 
مرکزی از جمله مسئوالنی بوده که در مراسم افتتاح 

توسعه خط ۳ شرکت یدکی موتور ایران حضور 
داشته است.

نگاهی به
شرکت یدکی موتور ایران

(STYM)

از مجموعه های موفق داخلی حمایت می کنیم

طرح توسـعه شـامل سـالن اداری پیشـرفته، سـالن 
اجتماعـات، سـالن ورزشـی، انبـار مکانیـزه و تمامـی 

امکانـات قابـل رقابـت بـا قطعه سـازان دنیا اسـت.
در حـال حاضـر با اجرای طرح توسـعه، تولید روزانه 
شـش هزار عدد سـوپاپ و سـاالنه حدود یک میلیون 
و هشـنصد هزار سـوپاپ در دسـتور کار این مجموعه 
اسـت کـه با اجـرای کامل طرح توسـعه سـاالنه به دو 

میلیون و ۵۰۰ هزار سـوپاپ خواهد رسـید.
سـرمایه گذاری در بخش توسـعه با هزینه ای معادل 
بیسـت و پنـج میلیـارد تومان که تماماً توسـط بخش 
خصوصـی انجام شـده که تسـهیالت بانکی اسـتفاده 
شـده بـرای طـرح توسـعه شـرکت تولیـدی یدکـی 

موتـور معـادل ده میلیـارد تومان بوده اسـت.
شـرکت یدکـی موتـور ایـران، محصـوالت متعـدد 
و متنوعـی بـرای اغلـب ماشـین های زمینـی، ریلی و 
دریایی اسـت که برخی از آنها عبارتنـد از؛ تولید انواع 
سـوپاپ های خودروی سـبک و سـنگین، بنزین سوز، 
گازسـوز، دوگانه سـوز، گازوئیلـی، ژنراتـور، نفت کـش 

و لوکوموتیـو و بـازار فـروش آن شـرکت های سـاپکو، 
مگاموتـور، ایـدم، موتورسـازان، بـازار یدکـی اسـت. 
البتـه ایـن مجموعـه، محصوالتـش را بـه کشـورهای 
مختلـف هـم صـادر می کنـد کـه کشـورهای ایتالیـا، 
جمله انـد،  آن  از  عربـی  کشـورهای  هنـد،  آلمـان، 
البتـه بـه زودی قراردادهایـی هـم بـا تولیدکننـدگان 
کشـورهای برزیل و آلمـان منعقد می شـود.مهم ترین 
اسـتانداردهای  بـه  توجـه  شـرکت،  ایـن  شـاخصه 
بین المللـی، همگامـی بـا تکنولـوژی و بهر ه منـدی از 
تکنیک هـای روز دنیاسـت. ضمـن آنکـه مدیـران این 
مجموعـه توجـه ویژه ای بـه رضایـت مصرف کنندگان 
داخلـی و خارجـی دارنـد و هیچـگاه از ایـن مصادیق 
ایـن مجموعـه آمـار حـرف  فاصلـه نگرفته اند.بـرای 
اول را نمی زنـد و دسـت اندرکاران و متخصصـان ایـن 
واقعیت هـای  دنبـال  بـه  همـواره  تولیـدی  شـرکت 
محصوالت شـان هسـتند و هـر آنچـه را که احسـاس 
مختـل  را  مجموعـه  پیشـرفت  مسـیر  کـه  کننـد 

می کنـد، برطـرف و اصـالح می کننـد. ■

او در خصـوص ایـن طـرح گفـت: راه انـدازی خـط 
سـه شـرکت یدکـی موتـور ایـران یکـی از بزرگترین 
پروژه هایـی اسـت کـه در ایـران محقـق شـده اسـت. 
ایـن خـط سـوپاپ هایی را تولیـد می کنـد کـه بـه 
موتورهـای دریایـی مرتبـط اسـت و کشـور مـا را از 

واردات ایـن قطعـه خودکفـا می کنـد.
وی در ادامـه تصریـح می کنـد: بـا توجـه بـه آنکـه 
مـا در انجمـن قطعـه سـازان بـه دنبـال خودکفایی و 
رسـیدن بـه اسـتانداردهای بین المللی هسـتیم و این 
شـرکت به واقع هر دو مورد را جامه عمل پوشـانده و 

بـه بهتریـن صورت کارش را توسـعه داده اسـت.
رعنایـی در خصـوص کارآفرینـی ایـن طـرح هـم 

گزارش 2

گفـت: عـالوه بـر ایـن مـوارد توسـعه طرح خط سـه 
شـرکت باعث کارآفرینی حداقل یکصـد نیروی جوان 
و متخصـص خواهـد شـد و ایـن مسـاله هم بـه موارد 

مثبـت ایـن طـرح می افزاید.
انجمـن  در  مـا  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 
چنیـن  از  حمایـت  دنبـال  بـه  قطعه سـازان 
کـه  پشـتیبانی  هرگونـه  و  هسـتیم  مجموعه هایـی 
یدکـی  مجموعـه  پیشـرفت  جهـت  در  باشـد  الزم 
موتـور ایـران انجام خواهیـم داد و امیدوار هسـتیم تا 
تعـداد مجموعه هـای اینچنینی بیشـتر شـود و ما هم 
خودکفـا شـویم و هـم کیفیـت تولیدات مـان افزایش 

پیـدا کنـد. ■
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  اولین جلسـه کمیسـیون مالیـات اتحادیه
روز شـنبه ۱۶ بهمـن مـاه سـال جـاری، 
بـا حضـور غالمرضـا بخشـی زاده، رییـس اتحادیـه، 
مسـئول  اتحادیـه،  اول  معـاون  بخشـی،  علی اکبـر 
تهـران  اصنـاف  اتـاق  بیمـه  و  مالیاتـی  کمیتـه 
نماینـدگان اتحادیـه در هیات هـای حـل اختـالف 
مناطـق؛  افـزوده  ارزش  و  مالیات هـا  اداره  مالیاتـی 
مرکـز، شـمال، غـرب، شـرق و جنـوب شـهر تهران 
و بازرس اتحادیه و مشـاوران مالیاتی؛ تشـکیل شـد. 
در ابتـدای این جلسـه، رییس و معـاون اتحادیه با 
تشـکر از زحمـات و تالش هـای نماینـدگان اتحادیه 
در هیات هـای حل اختـالف مالیاتـی ادارات مالیات، 
در خصـوص وظایـف نماینـدگان و سـطح انتظارات 

اعضـاء از آنهـا ، به سـخنرانی پرداختند.
در ادامـه ایـن جلسـه رییـس اتحادیه، احـکام این 
نماینـدگان را کـه بـه تازگـی از سـوی رییـس اداره 

امور مالیاتی شـهر و اسـتان تهران صادر شـده اسـت 
را بـه همـراه نامـه ای جداگانه بـه آنها تحویـل داد. در 
ایـن نامـه چهارچـوب وظایـف نمایندگان ذکر شـده 

است. 
پـس از آن ایـن نشسـت به بخش پرسـش و پاسـخ 
نماینـدگان از مشـاوران مالیاتـی اتحادیـه رسـید و 
طرفیـن در خصـوص قوانین کنونـی مالیاتی به بحث 

و تبـادل نظـر پرداختند.
در ادامـه ایـن جلسـه مقـرر شـد تـا این نشسـت ها 
در اولیـن دوشـنبه هـر مـاه برگزار شـود تا مشـکالت 
مالیاتـی اعضـاء تا حـد قابل قبولی حل و فصل شـود. 
همچنیـن مصـوب شـد کـه در ایـن جلسـات نتایـج 

عملکـرد نماینـدگان مورد بررسـی قـرار گیرد.
در پایـان جلسـه احکامی بـرای تعییـن نمایندگان 

صـادر شـد کـه به ایـن صـورت بود:
در  اتحادیـه  نماینـده  ارجمنـدی،  سـید جواد 
ارزش افـزوده  و  مالیاتـی  اختـالف  حـل  هیات هـای 

نخستین جلسه کمیسیون مالیاتی با حضور رییس اتحادیه برگزار شد

بررسی عملکرد نمایندگان و ارائه احکام

 اصولی تریـن از  همفکـری  و  مشـورت 
راه های پیشـرفت هر مجموعه ای محسوب 
می شـود. از این رو ما نیز در مجموعه نشـریه »یدکی 
رسـانه« در صدد آن هسـتیم تا از نظرات، پیشـنهادها، 
انتقـادات و راه کارهای شـما مخاطبان اسـتفاده کنیم.

مدتهاسـت کـه از طریـق نشـریه یدکـی رسـانه بـا 
شـما هسـتیم و حـاال در پایـان سـال ۹۵ بـه شـماره 
و  نقایـص  رسـانه ای  هـر  بی تردیـد  رسـیدیم.   ۳2
اشـکاالتی دارد کـه اعضـای تحریریه آن بـا گذر زمان 
و کسـب تجربـه تـالش می کننـد، تـا کاسـتی ها را 
بـه حداقـل برسـانند. در ایـن مسـیر نظر و مشـارکت 
شـما مخاطبـان سـرمایه اصلـی مـا را در رسـیدن به 
بهترین شـرایط اسـت. بـه همین خاطر از شـما یاران 
گرامـی می خواهیـم اندکـی از وقـت خودتـان را به ما 
دهید و در اسـرع  وقت، به سـواالتی کـه برایتان طرح 
کرده ایم)و در سـایت یدکی رسـانه نیز موجود اسـت( 
پاسـخ دهیـد، تـا بیشـتر بدانیـم کـه شـما از نشـریه 

»یدکـی رسـانه« چـه می خواهیـد؟
گفتنـی اسـت ؛ هـر عضوی که بـه این پرسشـنامه 
پاسـخ دهـد، می توانـد بـدون قرعه کشـی، از مزیـت 
یک چهـارم صفحه، تبلیـغ رایگان، در نشـریه »یدکی 

رسـانه« اسـتفاده کند.
■۱-تمایل دارید که بیشـتر به سـمت اطالع رسانی 

پاسخ بدهید جایزه بگیرید، بدون قرعه کشی  و هر گونه تشریفات دیگر

حرکـت کنیـم یـا صرفـا یـک نشـریه سـرگرم کننده 
باشیم؟

۱(اطالع رسانی 2( سرگرم کننده ۳( هیچکدام
■2-جـای چه حـوزه و بخشـی را در نشـریه خالی 

می بینیـد؟
۱(فرهنگـی و هنـری 2( سیاسـی ۳( ورزشـی 4( 

اجتماعـی
۳-آیـا هرمـاه نشـریه را مطالعـه می کنید یـا خیر؟ 

آیـا تمایـل دارید کـه هرماه به دسـتتان برسـد؟
۱( بلـه – بلـه   2( بلـه – خیر   ۳(خیـر – بله    4( 

خیـر – خیر
■4-جنـس و کیفیـت صفحـات را می پسـندید یـا 
تمایـل داریـد کـه نـوع کاغـذ نشـریه هماننـد اغلـب 

باشـد؟ مجالت 
۱( می پسندم  2( نمی پسندم

■ ۵-دوسـت داریـد کـه در مجلـه مصاحبه بیشـتر 
باشـد یا گـزارش و یادداشـت؟

۱(گـزارش  2( مصاحبـه  ۳( یادداشـت  4( گزارش 
تصویری

■۶-تمایـل بـه همـکاری بـا نشـریه داریـد؟ اگـر 
حـوزه ای؟ چـه  در  اسـت،  مثبـت  پاسـخ تان 

۱(بله  2( خیر
■۷-کدام مطالب نشریه برایتان جذاب تر است؟

مناطـق مرکـز و شـمال 
اداره  در  اتحادیـه  نماینـده  سـبزیان،  ناصـر   

تهـران مرکـز  مالیاتـی 
 عزیـزاهلل ایـزدی، نماینـده در هیات هـای حـل 

اختـالف مالیاتـی شـرق تهران
 حسـین جعفـری، نماینـده در هیات هـای حل 

اختـالف مالیاتی شـرق تهران
 محمـد نصراللهیـان، نماینـده در هیات هـای 

حـل اختـالف غـرب تهـران
 محمـود خزائـی، نماینـده در هیـات های حل 

اختـالف مالیاتی غـرب تهران
 سـید محمود کورهلـی، نماینـده در هیات های 

حل اختـالف مالیاتی جنـوب تهران
در  نماینـده  فیروز آبـادی،  علیـزاده  کاظـم   

هیات هـای حـل اختـالف مالیاتـی جنـوب تهـران.

اتحادیـه  ۳( هیـات مدیـره 4(  ۱(اقتصـادی  2( 
خـودرو

■۸-بـه نظـر شـما میـزان صفحـات محتوایـی بـا 
دارد؟ تناسـب  آگهی هـا  صفحـات 

۱( بله  2( خیر
■۱۰-انتشـار نسـخه دیجیتالـی نشـریه را مفیـد 
می دانیـد؟ اگـر پاسـخ تان مثبـت اسـت، لطفا شـماره 
همراه تـان را بـرای ارسـال نسـخه دیجیتالـی ذکـر 

. کنید
۱( بله  2( خیر

■۱۱- بزرگتریـن کمکـی کـه نشـریه می توانـد به 
رونـق کسـب و کار صنـف کنـد، نگاه شـما چیسـت؟
■۱2- اولیـن و بزرگتریـن نقـد بـه نشـریه را ذکـر 

؟ کنید
لطفـا پاسـخ های خـود را به یکـی از روش های زیر 

به ما برسـانید 
www.yadakiresaneh.ir    ۱- سایت یدکی رسانه

2- گزینـه هـای منتخب خـود را در قالب یک عدد 
۱۰ رقمی به شـماره تلگرام ۰۹۳۰۱4۷۶۶۱۷  ارسـال  

فرمایید 
۳- یک عدد ۱۰ رقمی به شـماره ۰۹۳۵۱2۶۰۰۷2 

)sms(  پیامک بفرمایید 
4- شـماره فکـس ۷۷۵2۵۸4۱ بـرای پاسـخ بـه 

و ۱2 سـواالت ۱۱ 
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 دغدغه هـای عمده تریـن  از  یکـی  امـروزه 
حقوقـی افـراد در مراجعـه بـه دادگاه هـا، 
مباحـث مرتبط با داد و سـتد خودرو هـا میان خریدار 
و فروشـنده اسـت. در بیشـتر مـوارد اطـالع نداشـتن 
دقیـق شـهروندان از چگونگـی ایـن نـوع معامـالت، 
اغلـب  کـه  می کنـد  ایجـاد  برایشـان  را  مشـکالتی 

دردسرسـاز اسـت. 
بـه بیـان دیگـر ناآگاهـی از حقـوق قانونـی خـود و 
راهکارهـای قانونـی در بیشـتر مـوارد، موجـب هـدر 
رفتـن وقـت و سـرمایه می شـود. از آن جـا کـه بـرای 
انجـام هر عملـی وجود فـردی متخصص الزم اسـت، 
در مـورد داد و سـتد خـودرو نیـز مراجعـه بـه افـراد 
متخصـص در ایـن کار، از الزامات محسـوب می شـود. 
شـخصی که تصمیم بـه خرید خـودرو دارد، از آنجا 
کـه بـا رؤیـت ظاهـری خـودرو نمی توانـد شناسـایی 
کافی از خودروی مورد نظر داشـته باشـد، بهتر اسـت 
بـه بنـگاه معامالتی خودرو هـا  مراجعه کند، متصدی 
بنـگاه نیـز از آنجا که در این امر تجاربـی دارد، خودرو 
را از جنبه هـای مختلـف از جمله؛ فنـی، بدنه، موتور و 
از همـه مهم تـر مدارک قانونی مالکیـت و تطابق آن با 
مشـخصات حـک شـده بر روی خـودرو مثل؛ شـماره 

موتـور، شاسـی و بدنه مورد بررسـی قـرار می دهد. 
او هـم چنیـن قـادر اسـت کـه مالـک ظاهـری را از 
مالـک واقعی خودرو تشـخیص دهـد و نظر تخصصی 
خـود را بـرای آگاهـی هـر دو طـرف بیـان کنـد، در 
نتیجـه خریـدار می توانـد بـا خیالی آسـوده بـه خرید 
خـودرو اقدام کنـد. در صورت بروز اختـالف و مراجعه 
بـه دادگسـتری، امکان تکذیب مـوارد ادعایی از طرف 
مقابـل وجـود دارد اما با وجـود کارشـناس)حضور در 
بنـگاه و انجـام معاملـه در آنجـا(، حداقـل می تـوان از 
شـهادت متصـدی بنـگاه بـرای اثبـات مـوارد ادعایی 

خـود اسـتفاده کرد.
صنـف  سـوی  از  خـودرو  معاملـه  قـرارداد   فـرم 
نمایشـگاه خـودرو، در اختیـار بنـگاه قـرار داده شـده 
و نـام بنـگاه و مشـخصات آن در آن قید شـده اسـت.

 مسـائل مربـوط بـه قراردادهـا زیـاد اسـت و بـرای 
آن کـه قـراردادی بـه بهتریـن شـکل تنظیـم شـود، 
دانسـتن معنـای برخـی واژه ها و معنـای حقوقی عقد 

اسـت. ضروری 

 در تعریـف قانونـی عقـد یـا قـرارداد و یـا معاملـه 
آمـده اسـت: یـک یـا چنـد نفـر در مقابـل یـک یـا 
چنـد نفـر دیگـر تعهـد بـه انجـام امـری کننـد کـه 
مـورد توافـق آنهـا باشـد. یکـی از شـایع ترین عقـود 
معمـول در جامعـه عقـد »بیـع« اسـت. در قراردادها 
از جملـه مبایعه نامه هـای معامـالت خـودرو، تعهدهـا 
و مسـئولیت هایی بـرای دو طـرف به وجـود می آیـد 
قـراردادی  تعهـدات و مسـئولیت های  آنهـا  بـه  کـه 

می گوینـد.
 تعهـدات قـراردادی بـه آثـاری گفتـه می شـوند که 
به طـور مسـتقیم بـا  قـرارداد در ارتباط اسـت  مثل ؛ 
تحویل و تسـلیم مورد معامله و تنظیم سـند رسـمی.

 هـرگاه هریـک از طرفین معاملـه از انجـام تعهدات 
خـود خـودداری کنـد، مسـئولیت جبـران خسـارت 
وارده بـه طـرف مقابل را برعهـده دارد و همچنین اگر 
مـورد معاملـه دارای عیب و نقص باشـد کـه در آینده 
موجب ورود خسـارت شـود، مسـئولیت جبران آن بر 
عهده فروشـنده اسـت و در این راسـتا طرفین معامله 
می تواننـد میـزان خسـارت ناشـی از تأخیـر در انجام 

تعهـد را مشـخص کنند. 
خسـارت انجـام نـدادن تعهـد، گاهـی بـا جانشـین 
انجـام تعهـد و گاهـی بـا انجـام تعهـد قابـل جمـع 
اسـت. تشـخیص ایـن دو از یکدیگر از عبـارات و مفاد 
جمـالت بـه کار گرفته شـده توسـط طرفین قـرارداد، 
معیـن و مشـخص می شـود. بنابرایـن مهم ترین نکات 
و موارد مشـترکی که در تنظیم یک قـرارداد و هنگام 
انجـام یـک معاملـه در بنگاه هـای معامـالت خـودرو 
بایـد رعایـت شـود، سـپردن تنظیـم و نـگارش متون 

قراردادهـا بـه اهـل فـن به شـرح ذیل اسـت:
 

 احـراز وجـود، صحـت و اعتبـار مجـوز قانونـی 
معامالتی بنـگاه 

 تأییـد امضـاء و اثـر انگشـت طرفیـن معاملـه 
توسـط مسـئول بنـگاه معامالتـی

 احـراز سـمت، دلیل و اقامتگاه دقیق کسـی که 
بـه جـای دیگری سـند را امضـاء می کنـد و نیز محل 
تنظیـم قـرارداد بـرای ابـالغ اوراق قضایـی در صورت 

بـروز اختالف
یـا  پشت نویسـی  یـا  قلم خوردگـی  قیـد   

سـند ذیـل  در  حاشیه نویسـی 
 ذکر مشـخصات اسـناد مـورد امانـت در بنگاه و 
زمـان اسـترداد آن و نـام اشـخاصی کـه بایـد بـه آنها 
تحویـل داده شـود و همین طـور ذکـر شـرایط آن در 

داد قرار 
 تنظیـم قـرارداد در چنـد نسـخه هم شـکل و 
امضـای دو گـواه با ایمـان ذیل قـرارداد با ذکـر تاریخ 

و زمـان شـروع و انقضـای آن
- تصریـح موضـوع معاملـه با ذکـر تمـام جزئیات و 
مشـخصات آن در قـرارداد؛ مشـروع و قانونـی بـودن 
موضـوع آن و انگیـزه طرفیـن مطابـق مفـاد سـند 

رسـمی آن و اخـذ تصویـر مصـدق از آن
تحقیـق و بررسـی مالکیـت و تصرف فروشـنده 
و رویـت اوصـاف خـودرو و تطبیق مشـخصات اسـناد 
مربوطـه و احـراز نبـود معاملـه معـارض و پرهیـز از 
انعقـاد معامـالت با توجـه به مسـتندات، فاقد ضمانت 

اجـرای انتقـال خـودرو بـه صورت رسـمی
تعهـد(،  اجـرای  بـر  التزام )عـالوه  وجـه  ذکـر   
تعهـدات، شـروط و مسـئولیت جبـران خسـارات و 
تأخیـر تأدیـه و ضمانت های اجرای عـدم اجرای تعهد 
از سـوی متعهد، سـقوط خیـارات مربوطـه در صورت 
صالحدیـد و یـا قید شـرط فسـخ که شایسـته اسـت 
در ایـن قسـمت بـا وکیـل و اهـل فن مشـورت شـود
 امضـای هم زمـان متعامـالن ذیل قـرارداد پس 

از احـراز هویـت در حضور شـهود
 ذکر و تصریح شـرایط، زمـان پرداخت و تحویل 
اسـناد تجـاری بابـت ثمـن معاملـه بـا ذکر شـماره و 

شـعبه و محل آن
تعییـن و تصریـح مهلـت و زمـان اجـرای تعهد 
فروشـنده، مبنی بر تنظیم سـند انتقـال در دفترخانه 
اسـناد رسـمی معین، قبل یا بعد از تسـویه باقی مانده 

بهای مـورد معامله
 احـراز اهلیـت طرفیـن معامله )عاقـل و بالـغ( و 

قصـد آنـان از انجـام معامله
 در رهـن نبـودن مـورد معاملـه و رعایت حقوق 
یـا مرتهـن در صـورت رهینه بـودن مـورد  و  بانـک 

. مله معا
احمد حسینی، مشاور حقوقی اتحادیه

نکات حقوقی
آنچه که باید در معامالت یک خودرو بدانیم
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 یـک: خـدا یاری گـر همـه اعضـای هیـات مدیـره و رییـس آن باشـد
کـه بـرای پیشـرفت برنامه هـای صنـف، کمـر همـت بسـته اند، قبـول 
مسـئولیت کـرده و بـه پیگیـری امـور جـاری و مسـائل مهـم صنـف و اعضـاء 

می پردازنـد.
دو: پرداختـن بـه امـور جـاری اتحادیـه و رسـیدگی بـه درخواسـت ها، صـدور 
نامه هـای اداری، تأییدیـه و گواهی اشـتغال بـه کار و ... امری ضروری و الزم اسـت 
امـا می تـوان با دسـته بندی و واسـپاری امور عـادی اینچنینـی به مدیـر اجرایی و 
کارکنـان اتحادیـه و البتـه نظارت بـر عملکرد آنهـا و دریافت گزارش های مسـتند 

ادواری، تـا حـد زیـادی، مسـیر انجـام سـایر امـور مهم تر را همـوار کرد.
سـه: بعضـی از طرح هـای در حـال اجـرا در اتحادیـه ، جنبه رفاهـی و خدماتی 
دارنـد و بایـد اعضـاء را نسـبت بـه آنهـا مطلـع کـرد. به طـور مثـال بیمـه تکمیلی 
و اساسـاً واحـد بیمـه اتحادیـه و عضویـت در آن  اگـر بیـن همـه اعضـاء فراگیـر 
شـود، خیـری گسـترده و سـهمی بـزرگ در کاهـش هزینه هـا و جبران خسـارات 
مالـی خواهـد داشـت. همـه می دانیم بیمه امری اسـت کـه با کثـرت بیمه گذاران، 
بیمه گـر را بـه پذیـرش سـهم بزرگتـری از خسـارت ها و کاهـش حـق بیمـه وادار 
می کنـد. هنـوز زمـان زیـادی از حادثـه پالسـکو نگذشـته و ما بایـد از ایـن واقعه 
بـه  نباشـیم،  بی توجـه  آتش سـوزی  بیمـه  بـه  نسـبت  و  بگیریـم  بزرگـی  درس 

خصـوص پاسـاژها و کسـبه منطقـه بـورس امیرکبیر. 
بنابرایـن اعضـای هیـات مدیره، باالخص مسـئول بیمـه؛ جناب غفـوری، وظیفه 
دارنـد ، بـا پیگیـری دوجانبـه از یـک طـرف بیمه گـر قابـل اعتمـادی را پـای کار 
بیاورنـد و از طـرف دیگـر همـکاران را مجـاب به بیمه کردن سـرمایه خـود کنند. 
چهـار: طرح دیگـر، تعاونی اعتبار اسـت که خوشـبختانه، مقدمـات آن در دفتر 
غـرب نیـز فراهـم شـده اسـت. توجـه داشـته باشـید کـه اگـر پنـج هـزار نفـر بـا 
حداقـل چهارصـد هـزار تومـان آورده، عضـو ایـن صنـدوق شـوند و ودیعه شـان را 
نادیـده بگیرنـد، جمـع مبلـغ صندوق بـه دو میلیارد تومـان خواهد رسـید که این 
عـدد می توانـد گـره کار بسـیاری  از اعضـاء را برطـرف و حتـی  مقدمـات تشـکیل 
موسسـه مالـی و اعتباری)مختـص بـه اتحادیـه( را نیز فراهـم کند. یعنی سـرمایه 
صنـف درون صنـف و در خدمـت توسـعه و همچنین کاهش هزینه تمام شـده کاال 

و قطعـات قـرار گیرد.
پرواضـح اسـت چنانچـه اعضـاء بتواننـد بـه جـای وام هـای بانکـی یـا پول هـای 
سـودی - کـه بـا کمـال شـرمندگی هنوز هـم در میان بعضی کسـبه ناتـوان و کم 
تجربـه رایـج اسـت - از تجمـع سـرمایه در یـک صندوق اعتبـاری اسـتفاده کنند 
و اصطالحـًا هزینـه پـول، کاهـش یابد ، سـهم شـبکه توزیـع در قیمت تمام شـده 

کاال ، کاهـش پیـدا می کنـد.
پنـج: امروز اقتصـاد جهانی بر اسـاس برندهای معتبـر یعنی نام ها و نشـان های 
تجـاری قابـل اعتمـاد می چرخـد. اقتصـاد داخلـی کشـورها نیـز تابع همیـن رویه 
اسـت. اتحادیـه نـخ تسـبیح اعضای صنف اسـت. اگـر زیر نـام پرمحتوا و شـناخته 
شـده اتحادیـه، اعضـاء قـرار گیرنـد ایـن مجمـع یـک نـام و نشـان تجـاری معتبر 

بـرای همه آنهاسـت. 
و  سـنگین(  و  خودرو )سـبک  قطعـات  تخصصـی  نمایشـگاه  پنجمیـن  لـذا 
ماشـین آالت )زنجیره تأمیـن، توزیـع و مصـرف( که در سـال ۱۳۹۶ برگـزار خواهد 
شـد  گامـی مهـم اسـت و امیـدوارم از هـم اکنـون بـه فکـر باشـید و یاری مـان 

کنیـد  ■

کالم آخر

پنج نکته در باب پیشرفت

حسن بشارت نیا، سردبیر

نشانی تلگرامی نشریه یدکی رسانه

@yadakiresaneh

@Hasanbesharatnia

انصاف باالترین بلندی ها ست ،
یعنی اگـر خدا خیـری نصیبت کـرد ،فقط  
بـرای خـودت نگـه نـدار، دیگـران را  هم 

کن  سـهیم 
مـی توانید بـرای عضویـت در کانـال به 

ادرس ذیـل مراجعـه فرمایید 
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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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