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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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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
@Hasanbesharatnia                           :کانال سردبیر

33

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
مدیر مسئول: ابراهیم غفوری

نشانی: 
تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان برادران شهید قائدی، 

پالک 196 
لطفاً برای دریافت نــشریه، نـــشانی خـــــودرا به شمــــــــاره 
10007060504097 پیامـک کنید.  توزیع نشـریه به صورت رایگان اسـت. 
انتشـار مطالـب، به معنـاي تأییـد محتـواي آن از سـوي ماهنامـه یدک 
رسـانه نیسـت. صحـت مطالـب به عهـده منبــــــــع است.نشـریه 

یــــدک رسـانه در کم کـردن وتصحیـح مطالب آزاد اسـت.
 بـراي ارسـال مطالب، نظـرات، پیشـنهادها،  عکس و آگهي خـود با دفتر 

نشـریه تماس بگیرید.
تمامی مسئولیت صحت و انتشار محتوای آگهی ها به عهده صاحبان آگهی 

است. 

سر دبیر: 
حسن بشارت نیا

مدیر اجرایی:
 محمد حسین بشارت نیا

  مدیربازرگانی:
 ناصر حیدری

 مدیرانفورماتیک:
علیرضا بشارت نیا
امور مالی و اداری :

 فواد یاری
صفحه آرائی وطراحی :

 احسان علی نژاد
 هیئت تحریریه :

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

 نمونه خوانی  : محمد قاسم
توزیع و اشتراک : علیرضا جاللیان 

به خودروسازان تلنگر مجلس 

کمتر از تو نیستیم

 اخبار و رویداد هاما و انتخابات 

اتحادیه نمایشگاه  پنجمین  خبری  نشست 

هدف موفقیت شماست

1384

نمایشگاه بستری برای شفافیت
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جناب آقای حاج عباس قره گر لو 
درگذشت همشیره گرامیتان  را به حضرتعالي و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از پیشگاه 
خداوند بزرگ براي ایشان رحمت و غفران الهي و 

براي بازماندگان صبر و اجر آرزو مي کنیم.

اخوان محترم غالمی 
در گذشت مرحوم یعقوب غالمی برادر گرامیتان   را 

به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض کرده و از 
درگاه خداوند احدیت برای آن مرحوم آمرزش الهی 

آرزومندیم 

جناب آقای ده بزرگی 
در گذشت برادر گرامیتان را به خانواده محترم، 

تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند احدیت برای 
آن مرحوم آمرزش الهی آرزومندیم 

جناب آقای حاج اکبر زاهدی فر 
در گذشت  همشیره گرامیتان   را به  شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند 
احدیت برای آن مرحوم آمرزش الهی آرزومندیم 

جناب آقای علی امیری
درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض کرده و براي آن 
مرحوم علو درجات را مسئلت مي نماییم. 

جناب آقاي حاج علی اصغر رستمی   
درگذشت  اخوی گرامیتان  را خدمت جنابعالي و 

خانواده محترم تسلیت عرض مي نماییم .
ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

  

خانواده محترم آذرین   
درگذشت مرحوم سید کاظم آذرین   را خدمت 

جنابعالي و خانواده محترم تسلیت عرض 
مي نماییم .ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک 

بدانید
  

کالم نخست

غالمرضا بخشی زاده - رئیس اتحادیه

 شـاید در ذهـن شـما هـم مثـل من تولیـد ایرانی ارزشـمند و افتخار آفرین باشـد. اشـتغال کارگران، کاردانان، )تکنسـین( مهندسـین و مدیـران ایرانی، به
کارگیـری سـرمایه ایرانـی در داخـل مـرز های کشـور، جذب سـرمایه هـای خارجـی، جلوگیری از خام فروشـی، ایجـاد زنجیـره تبدیل ماده خـام به مواد 
اولیـه و نهایتـا کاالی قابـل مصـرف، اسـتقالل کشـور را تضمیـن مـی کند. نکتـه ظریف و مهمـی در این جا وجـود دارد، به فرض که توانسـتیم تولیـد کاال یا حتی 
خدمـت بـه روز شـده، کامـال بـه صرفـه اقتصـادی و قابـل رقابت در بـازار داخلی تولید کنیـم، اما آیـا واقعا تولید کننـده می تواند الزاما فروشـنده خوبی هم باشـد. 
حتـی اگـر باشـد، آیـا مـی توانـد تولید کننده سـبد کاملـی از محصوالت باشـد، مطمئنا ایـن طور نخواهـد بود پس برابـر آنچه در تمـام جهان مشـاهده می کنیم 

شـرکت هـای توزیـع کننـده و فروشـنده حتی اگـر مالکیت نهایـی آنها متعلق بـه چندین تولید کننده باشـد مسـئولیت توزیع را بعهـده دارند.
در اقتصـاد نسـبتا مبتنـی بـر بازرگانـی ایـران شـبکه توزیـع نقش مهمـی در تحرک تولیـد و اشـتغال دارد و می توانـد عالوه بر بـازرار داخلـی، بازار منطقـه را نیز 

پوشـش دهد.
در صنف ما و در صنعت خودرو زمینه با ارزش و ظرفیت خوبی وجود دارد.

تعداد خودروهای در حال حرکت در کشور بیش از 15 میلیون دستگاه خودرو است.
 حمل و نقل ما همچنان جاده ای است و ریلی یا هوایی نشده است.

 قرار است در سند چشم انداز خودرو طی کمتر از ده سال آینده به 3 میلیون دستگاه تولید ساالنه برسیم.
 بازار 450 میلیون نفری همسایگان ما، مشتریان بالقوه و کامال در دسترس ما هستند.

تنها کافیست تولید کننده داخلی:
1- قطعات یدکی با قیمت تمام شده قابل رقابت تولید کند.

2- کیفیت یکسان و پایدار را در خط تولید و فن آوری به روز شده را حفظ کند.
3- زمان بندی تحویل و پایبندی به تامین به موقع بازار را تعهد کند.

4- کاالی خود را پارت بندی شده با قیمت تضمینی و بدون نوسان عرضه کند. حداقل در بازه زمانی مشخص و تیراژ مورد توافق با فروشنده.
5- پایبندی به تعهد فروش فقط به نماینده و حفظ روابط بلند مدت با فروشنده. 

پنجمین نمایشگاه قطعات خودرو )سبک و سنگین( و ماشین آالت تهران )زنجیره تامین، توزیع و خدمات(
 امیدوار است سنگ بنای قابل اعتمادی بین تولید، تامین، توزیع و خدمات ایجاد کند. یاریتان مغتنم است. ■

رییس اتحادیه  صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران         

نمایشگاه  جلوه مشارکت، اقدام و عمل 
شعار پنجمین دوره: شبکه توزیع، حامی تولید و اشتغال 
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اتحادیه نمایشگاه  پنجمین  بخشی زاده در نخستین نشست خبری 

وظیفه امروز ما مشارکت حداکثری در جهاد اقتصادی است

 نخسـتین نشسـت خبـری پنجمین
نمایشـگاه قطعـات خـودرو اتحادیه 
رییـس  زاده  بخشـی  غالمرضـا  حضـور  بـا 
اتحادیـه فروشـندگان لـوازم یدکـی خـودرو 
و ماشـین آالت تهـران، حسـن بشـارت  نیـا 
مجـری نمایشـگاه، سـید مهـدی کاظمـی از 
اعضـای هیات مدیره و شـورایعالی نمایشـگاه 
اتحادیه، نادر روان عضو شـورایعالی نمایشگاه 
و همینطـور جمعـی از اصحـاب رسـانه، صبح 
محـل  در  مـاه  اردیبهشـت   4 دوشـنبه  روز 
سـالن اجتماعات اتحادیه لـوازم یدکی تهران 

شـد. برگزار 

 صنـف لوازم یدکـی خدمات باارزشـی را 
به مـردم ارائه کرده اسـت

در ابتـدای ایـن نشسـت غالمرضـا بخشـی زاده، 
ضمن ابراز خرسـندی از حضور پرشـور اهالی رسـانه 
بـه خدمـات اتحادیه لـوازم یدکـی خـودرو و اعضای 
کـه می دانیـد  همانطـور  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  آن 
اتحادیـه صنـف فروشـندگان لـوازم یدکـی خـودرو 
و ماشـین آالت تهـران بـا وجـود اعضـای فعـال و بـا 
دانـش و بینـش صنفـی و مسـولیت پذیری اجتماعی 
سال هاسـت در عرصه هـای مختلف خدمـات  با ارزش 
و قابل دفاعی را به مردم عزیز کشـورمان داده اسـت.

 مـا همواره بـه عنوان جهادگـران عرصه 
کرده ایم تالش  سـازندگی 

وی اضافـه کـرد: همانطـوری کـه اعضـای صنـف 
مـا در دوران دفـاع مقـدس و پـس از آن بـه عنـوان 
جهادگـران عرصه سـازندگی فعالیت کـرد، امروز نیز 
مسـئولیت و تکلیف خـود را مشـارکت حداکثری در 
جهـاد اقتصـادی و تحقق اقتصاد مقاومتـی می دانند. 
گرچـه بـه لحـاظ قانونـی برابر مـاده 30 قانـون نظام 
صفنـی اتحادیه ها نمی توانند در امور کسـبی دخالت 
کـرده و عماًل کنترل و هدایت بازار از شـمول وظایف 
و اختیـارات و امکانات ایشـان خارج اسـت. از طرفی، 
گذشـته  رویه هـای  و  سیاسـت گذاری ها  دلیـل  بـه 
برخـالف میـل و مطالبـه عمومـی نـه فقـط در ایـن 
صنـف بلکـه در اکثر صنـوف گروه هـای کاالیی مجاز 
بـرای واحدهای صنفـی تحت نظـارت اتحادیه کامل 
و جامـع نیسـت. مردم بـا توجه به توسـعه اجتماعی، 
فرهنگـی و خصوصـاً ورود فن آوری هـای نوین انتظار 
دارنـد، رویه هـای قبلـی روزآمـد شـده و بـرای انجام 
امـوری نظیـر سـرویس و نگهـداری خـودرو، تعمیـر 
و تنظیـم آن مراجعـات مکـرر، اتـالف زمـان و ابهـام 
در نحـوه خدمت رسـانی را شـاهد نباشـند و بتواننـد 
براسـاس نیـاز، عالقه منـدی و توانایـی خـود انتخاب 

الزم را داشـته باشند.

 خواهـان تدویـن طرحـی بـرای توسـعه 
بـازار صنفی هسـتیم

بخشـی زاده در ادامـه بـه بحـث توسـعه نیافتگـی 
بخـش  ایـن  بـه  دولـت  توجـه  عـدم  و  اتحادیه هـا 
بـزرگ اقتصـادی اشـاره کـرد و گفـت: اتحادیه صنف 
ماشـین آالت  و  خـودرو  یدکـی  لـوازم  فروشـندگان 
تهـران اعـالم مـی دارد خواهـان تدوین طرحـی برای 
توسـعه گروه هـای کاالیـی و خدماتـی در واحدهـای 
صنفـی خـود و همـکاری تمامـی اتحادیه های همگن 
خودرویـی اسـت. طرحـی کـه بتوانـد کاسـتی های 
را  دولت هـا  کم لطفی هـای  و  گذشـته  سـال های 

کند. جبـران 

  هیـچ یـک از اتحادیه هـا بـا یکدیگـر 
ارتبـاط سـازمان یافتـه ندارند

او ادامـه داد: از طرفـی در سراسـر کشـور و در هـر 
شـهر، براسـاس قانـون و متناسـب با جمعیت سـاکن 
و واحدهـای صنفی فعـال اتحادیه لـوازم یدکی داریم 
کـه بعضاً با سـایر مشـاغل همگون یا ناهمگـون ادغام 
شـده اند امـا مشـکل بزرگتر آن اسـت کـه هیچ یک از 
ایـن اتحادیه بـا یکدیگر ارتبـاط سـازمان یافته ندارند. 
بنابرایـن نمی توانند اطالعـات، تجربیـات، توانایی ها و 

نیازهای مشـترک خـود را در مقابل سـازنده برطرف 
کننـد. بـه عبـارت دیگـر صنـف لـوازم یدکـی عالوه 
بـر نقصـان در گـروه کاالیـی بـه صـورت جزیره های 
پراکنـده و غیرمتمرکز هرکدام راه خـود را می روند و 
در ایـن میـان فرصت همـکاری از بین رفتـه و امکان 

سوءاسـتفاده فراهم می شـود.

 بزرگ تریـن مشـکل صنعـت خـودروی 
ایـران قاچـاق کاالی بـی کیفیت اسـت

رییـس اتحادیـه صنـف فروشـندگان لـوازم یدکی 
خـودرو تصریـح کـرد: نکتـه دیگـری کـه فعـاالن 
صنـف لـوازم یدکـی در سراسـر کشـور بـا آن مواجه 
هسـتند موضـوع کاالهـای بی کیفیـت، بی اصالـت، 
تقلبـی و بعضـاً قاچـاق اسـت کـه آن هـم عـالوه بـر 
مـوارد یـاد شـده بـه دالیـل قطـع ارتبـاط اتحادیه با 
دسـتگاه های ذیربـط اسـت. بـه همیـن دلیـل امروز 
یکـی از بزرگترین مشـکالت صنعت خـودروی ایران 
قاچـاق کاالهـای بی کیفیت اسـت که بازار را آشـفته 

اسـت. کرده 

فروشـندگان  و  واردکننـدگان  بـرای 
قطعـات بـی کیفیت، جـرم عمومـی و کیفری 

تعریـف شـود
وی تاکیـد کـرد: امـا 
ایـن  برابـر  اتحادیـه در 
موارد محکم ایسـتادگی 
کرده و واحد رسـیدگی 
بـه شـکایات اتحادیه در 
تمـام روزهـا و سـاعات 
کاری فعـال و پذیـرای 
امـا  اسـت،  مراجعـان 
اگـر بخواهیـم واقع بین 
باشـیم بایـد بدانیـم که 
رسـیدگی بـه شـکایات 
مطلـوب  شـکل  بـه 
محقـق نمی شـود مگـر 
و  اجرایـی  قـدرت  بـا 
رأی  صـدور  امـکان 
مبتنـی  کارشناسـی 
اقتصـادی  قواعـد  بـر 
قوانیـن  اجتماعـی.  و 
کاالی  بـا  مبـارزه 

بـا  مقابلـه  رویکـرد  بیشـتر  تقلبـی  و  بی کیفیـت 
گرانفروشـی و تعزیـر فروشـنده به عنـوان گرانفروش 
را دارد. در حالیکـه ماهیـت کار مجرمانـه و در تضـاد 
بـا منافـع عمومی اسـت و بایـد به عنوان جـرم دارای 
جنبـه عمومـی و کیفـری دیده شـود تـا بازدارندگی 

باشـد. داشـته  را  الزم 

 بیـش از پیش در راسـتای تحقق اهداف 
اقتصـاد مقاومتی تـالش خواهیم کرد

بحـث  بـه  سـخنانش  ادامـه  در  زاده  بخشـی 
سـال  در  کـرد:  تصریـح  و  اشـاره  زایـی  اشـتغال 
جـاری به خصـوص بـا توجـه بـه شـعار سـال، یکـی 
از مهمتریـن اهـداف اتحادیـه حرکـت در راسـتای 
اشـتغالزایی اسـت. طی سـال 96 ایـن اتحادیه بیش 
از پیـش در راسـتای تحقـق اهداف اقتصـاد مقاومتی 
کوشـا خواهـد بـود و در برابـر قاچـاق کاال و عرضـه 
کاالی بـی کیفیت سـاکت نخواهد نشسـت. برگزاری 
پنجمیـن نمایشـگاه لوازم یدکی نیز یکـی از اقدامات 
اصلـی ایـن اتحادیه در این مسـیر خواهد بـود. ضمناً 
آنچـه به عنـوان یکـی از راهکارهای برخورد بـا موارد 
یـاد شـده انتخـاب کرده ایـم برگـزاری نمایشـگاه و 
دعـوت از همـه فعـاالن متخصـص و مسـئولیت پذیر 

ست. ا
وی در پایان از تمام شـما دوسـتان رسانه ای و اهل 
قلـم طلـب همراهـی و همـکاری می کنم تا مـا را در 

مسـیر پیش رو یـاری کنید.
 نخسـتین رویکـرد نمایشـگاه اتحادیـه 

است شـفافیت 
در ادامـه ایـن مراسـم حسـن بشـارت نیـا مجـری 
پنجمیـن نمایشـگاه قطعـات خـودرو اتحادیـه، بـه 

مـواردی در خصوص نمایشـگاه اشـاره کـرد و گفت: 
نمایشـگاه بنـا بـه تعریـف، محلـی اسـت کـه کاال و 
خدمـات بـدون واسـطه معرفـی می شـود. کاالهـا و 
خدمات در مقایسـه توسـط مشـاهدگران کارشـناس 
نمایشـگاه  بنابرایـن  می شـوند،  قضـاوت  و  ارزیابـی 
محلـی بـرای رقابـت برابـر تولیدکننـدگان و توزیـع 
کاال  نمی توانـد  کسـی  چراکـه  اسـت،  کننـدگان 

خدمـات دیگـران را بـه نـام خـود عرضـه کنـد. پس 
اولیـن کارکرد نمایشـگاه شفاف سـازی در بازار اسـت. 
امـروز بـازار لوازم یدکی تعـادل خود را از دسـت داده 
است. نوسـانات بازار، انباشـت کاال، گردش درون بازار 
همگـی باعـث پرریسـک شـدن ایـن بـازار شـده اند و 
در نهایـت قیمـت تمام شـده کاال را افزایـش داده اند.

  کیفیـت مـداری مؤلفه ای ارزشـمند در 
نمایشـگاه پنجم

وی در ادامـه تصریـح کـرد: از سـوی دیگـر موضوع 
مـا  اسـت  شـده  رانـده  حاشـیه  بـه  نیـز  کیفیـت 
می خواهیم برخالف سـایر نمایشـگاه ها بـرای ورود به 
ایـن نمایشـگاه یـک حداقل هایـی را در نظـر بگیریم. 
به طـور مثـال کاال بایـد شناسـنامه داشـته باشـد و 
کشـور سـازنده مشخص باشـد و ... لذا دومین کارکرد 

نمایشـگاه اتحادیـه کیفیت مـداری اسـت.

 تاکنـون عماًل به حفظ چرخـه معیوب در 
صنعت خـودرو پرداخته ایم

بشـارت نیـا در ادامـه بـه بحـث چرخه معیـوب در 
عرصـه صنعـت خـودرو کشـور اشـاره و خاطرنشـان 
کـرد: واقعیـت تلخـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت که 
تعـداد خودروهـای در حـال حرکـت در کشـور بیش 
میلیـون  پانـزده  از 
بـا  و  اسـت  خـودرو 
ظرفیـت فعلی تولید 
یـک  کـه  خـودرو 
میلیـون و دویسـت 
دسـتگاه  هـزار 
اسـت مـا می توانیـم 
خودروهـای بـا عمر 
را  سـال   15 بـاالی 
از رده خـارج کنیـم. 
تنهـا  نـه  کار  ایـن 
بـرای کشـور هزینه 
نیسـت بلکـه باعـث 
رونق اقتصـادی و به 
صنعـت  شـدن  روز 
ی  ز سـا و ر د خو
نیـز  کشـور  در 
امـا  شـد،  خواهـد 
و  خودروسـازان 
تعرفـه واردات خـودرو باعـث شـده ایـن فرصـت را 
نداشـته باشـیم و مـردم بـه خـودرو به عنـوان یـک 
نـگاه کننـد پـس قطعه سـازان و  کاالی سـرمایه ای 
کننـد  تأمیـن  را  بـازار  ناچارنـد  نیـز  واردکننـدگان 
بنابرایـن عمـاًل مـا بـه حفـظ ایـن چرخـه معیـوب 
می پردازیـم. صـرف اینکه یـک قطعه مثاًل اسـتاندارد 
یـورو 4 یـا 5 را پاس کند کافی نیسـت بلکه سیسـتم 
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و طراحـی کلـی خـودرو نیـز بایـد متحـول شـود. 
سـرمایه ای عظیمـی کـه در زنجیره تأمیـن، توزیع و 
خدمـات در گـردش قـرار گرفتـه و بـا کمال تأسـف 
بـه انباشـت کاال و اشـغال فضـای کسـب  و کار مولد 
منجـر شـده اسـت، ناشـی از همین رویه نابجاسـت.

 مسـئوالن حمایـت بیشـتری از بخـش 
توزیع داشـته باشـند

مجـری نمایشـگاه در بخش دیگری از سـخنانش، 
ایـران  کـرد:  تاکیـد  مسـئوالن  بـه  انتقـاد  ضمـن 
بایـد قطـب تأمیـن قطعـه در منطقـه باشـد تجار و 
بازرگانـان ایـران دانـش، اعتبـار و تجربـه اندوختـه 
الزم را بـرای توسـعه تجـارت منطقـه ای در زمینـه 
قطعـات خـودرو و خـودرو را دارنـد امـا نـگاه برخی 
مسـووالن فقـط بـه تولید اسـت، امـا اگر مسـئوالن 
قـدری هـم بـه بخـش توزیـع بپردازنـد و بیشـتر به 
اهمیـت آن پی ببرند قطعاً شـاهد شـکوفایی در این 
صنعـت خواهیم بود. در همسـایگی ما کشـور ترکیه 
از توسـعه صنعت بسـته بندی و فـروش کاالی تولید 
شـده دیگران شـروع کـرد پـس از ورود و تسـلط بر 
بـازار بـه تولیـد روی آورد، حـال مـا تولیـد را داریـم 
امـا حلقه پـس از آن یعنـی توزیع را به انـدازه کافی 

تقویـت نمی کنیـم.

 اشـتغال زایی هـدف دیگـر نمایشـگاه 
ست ا

 وی اضافـه کرد: هدف سـوم این نمایشـگاه 
فعال سـازی شـبکه توزیـع بـرای حمایـت از تولیـد 
یکدیگـر  بـه  خدمـات  و  تولیـد  اتصـال  و  داخلـی 
اسـت کـه نتیجـه آن هدف چهـارم نمایشـگاه یعنی 
اشـتغال زایی را به وجـود مـی آورد. در حـال حاضـر 

کـه پانزده میلیون خـودرو در کشـور در حال حرکت 
هسـتند یعنـی نسـبت تولیـد خـودرو بـه خـودروی 
قطعه سـازان  بنابرایـن  اسـت  ده  بـه  یـک  موجـود 
می تواننـد روی توانایـی شـبکه توزیـع حسـاب کنند 
و بـه جـای آنکـه صرفاً بـه خـط تولید خـودرو توجه 
کننـد به بـازار لـوازم یدکی نیـز وارد شـوند. مطمئناً 
بـازرگان ایرانـی ترجیـح می دهـد کاالی تولید داخل 
را توزیـع کـرده و به فروش برسـاند. مشـروط بر آنکه 
تولیدکننـده رفتـار حرفـه ای داشـته باشـد و کیفیت 
کاالی خـود را پـس از شـناخته شـدن برنـد ارتقـاء 
دهـد. نه تنـزل، به تأمین بـازار در زمان مقـرر پایبند 
باشـد و سلسـله مراتـب شـبکه توزیـع را رعایت کند 
در ایـن صـورت سـرمایه ایرانـی در خدمـت صنعتگر 
ایرانـی قـرار می گیـرد. بـه جـای اینکـه پـول نقـد به 
تأخیـر تحویـل  بـا  را  بدهیـم و جنـس  خارجی هـا 
اختیـار  در  را  سـرمایه  همیـن  می توانیـم  بگیریـم، 
تولیدکننـدگان قـرار دهیـم و ایشـان را از وام بانکی و 
بهـره غیرمنطقـی آن بی نیاز کنیم. یکـی از مهمترین 
مشـکالت کشـور پـول گـران اسـت در حالیکـه بهره 
20 تـا 30 درصـدی بـه پـول داده می شـود چطـور 
ممکـن اسـت تولیـد بتوانـد ادامـه یابـد. تنهـا راهش 
همـکاری تولیدکننـده بـا شـبکه توزیـع اسـت کـه 
کاالیـی  بـه  سـریعاً  را  مصرف کننـده  نقدینگـی 

تولیدکننـده تبدیـل می کنـد.
نمایشـگاه  ایـن  متذکـر شـد:  نیـز  پایـان  در  وی 
یدکـی،  لـوازم  بـازار  شفاف سـازی  را  خـود  هـدف 
کیفیت مـداری، حمایـت از تولیـد داخلـی، حمایت از 
اشـتغال و گسـترش دامنـه کاالیـی صنف قـرار داده 

. ست ا

موفقیت هـای  باعـث  اعضـاء  حمایـت   

بیشـتر نمایشـگاه شـد
سـخنران بعـدی این مراسـم سـید مهـدی کاظمی 
بـود. وی در خصـوص نمایشـگاه پنجم گفـت: خدا را 
شـاکریم که در چهارسـال گذشـته توانسـته ایم رشد 
خوبـی را در مبحـث کیفـی و کمی نمایشـگاه شـاهد 

باشیم.
کاظمـی ادامـه داد: بـه طـور قطـع اگـر حمایـت 
اعضـاء نبـود ما نمی توانسـتیم بـه موفقیت هـای حال 
حاضرمـان دسـت یابیـم. از ایـن رو از همـه عزیـزان 
تقاضـا می کنم تا با حضورشـان، حمایت و پشـتیبانی 
بیشـتری از نمایشـگاه پنجم و اتحادیه )به عنوان بانی 

نمایشـگاه( داشـته باشند.

 در تمـام طـول سـال بـا ورود و عرضـه 
می کنیـم برخـورد  بی کیفیـت  کاالهـای 

وی در ادامـه بـه بحـث کاالهـای بی کیفیت اشـاره 
کـرد و گفـت: مـا در تمـام طـول سـال بـا ورود و 
عرضـه چنیـن کاالهایی برخـورد می کنیـم. حتی در 
نمایشـگاه اتحادیه هم بـرای آن برنامه داریم و بالطبع 
تـداوم ایـن مسـیر می تواند عـالوه بر رضایـت مصرف 
کننـده، باعـث رونـق کسـب و کار تولیدکننـدگان با 

وجـدان و توزیـع کننـدگان متعهد شـوند.

  راهبردهـا و سیاسـت های اتحادیه نقطه 
عطفـی در صنف لوازم یدکـی خواهد بود

دیگـر سـخنران ایـن مراسـم نـادر روان، در ابتدا به 
سیاسـت ها و جهتگیـری هـای اتحادیـه از گذشـته تا 
کنون اشـاره کـرد و گفت: یکـی از مهمترین مباحثی 
کـه اتحادیه صنـف فروشـندگان لوازم یدکـی خودرو 
و ماشـین آالت تهـران آن را مـورد تحلیـل، ارزیابـی 
قـرار داده و تقریبـاً در آغاز راه اجرای آن اسـت، بحث 

سیاسـت ها و جهـت گیـری صنف اسـت.
وی در ادامـه تصریـح کرد: تغییرات در کسـب و 
کارهـا   چـه در داخـل و چـه در خـارج - یکـی از 
موضوعاتـی اسـت که بـی توجهی بـه آن می تواند 
تـا نابـودی یـک صنف هم پیـش برود. امـا در این 
برهـه شـاهد آن هسـتیم کـه اتحادیـه و اعضـای 
هیـات مدیره در تالش هسـتند تا وضعیت صنفی 
را بـه روز کـرده و از غافلـه پیشـرفت و تکنولوژی 
عقـب نماننـد که ایـن عالوه بـر امیـدواری، نقطه 

عطفـی در کار اتحادیـه خواهد بود.

 اقتصـاد کالن صنـف مـا در حیطـه 
بخـش خصوصـی چابکـی اسـت

روان ضمـن اشـاره بـه اقتصـاد کالن در صنـف، 
خاطرنشـان کـرد: اقتصـاد کالن صنـف، در حیطه 
بخـش خصوصی اسـت و عماًل دولـت دخالتی در 
آن نـدارد و بـا یـک بررسـی سـاده می بینیـم کـه 
ایـن بخـش، بـه عنصـر چابکی هـم تبدیل شـده 
کـه حتـی از طریـق پرداخـت مالیـات بیشـتر به 
کمـک دولـت نیـز آمـده اسـت و دولتمـردان را 

یـاری هـم کرده اسـت.

 دولت هـا بایـد از صنـف توزیع کننده 
هـم، همانند تولیدکننـدگان حمایت کند

ایـن عضـو شـورایعالی نمایشـگاه اضافـه کـرد: 
مسـئوالن بایـد در نظر داشـته باشـند کـه حضور 
صنـف توزیعی در صنعت خودرو، در هر شـرایطی 
وجـود دارد، بـا ایـن فرضیه که اگـر دولت حمایت 
خـود را از تولیدکننـدگان خـودرو و قطعه سـازان 
قطـع کنـد، بـه سـرعت ایـن دو حـوزه به سـمت 
نابـودی پیـش خواهد رفـت. بخش توزیـع هم که 
تاکنـون و در اغلـب مواقـع به خـودش تکیه کرده 
توانسـته به حیاتش ادامـه دهد. بنابرایـن جا دارد 
همانطـور کـه دولـت از ایـن دو حـوزه حمایـت 
می کنـد از صنـف فروشـندگان و توزیـع قطعـات 
یدکـی خـودرو هـم حمایـت کنـد تـا در آینده ای 

نزدیـک شـاهد رونق تولیـد در داخل باشـیم.

 صنـف لـوازم یدکـی بـه عنـوان یک 
شـریان اصلـی در صنعـت خـودرو ادامـه 

حیـات می دهـد
نـادر روان در پایـان تاکیـد کـرد: شـریان توزیع 
ممکـن از یـک شـکل بـه شـکل دیگـری تبدیـل 
شـود امـا بـه عنـوان یـک شـریان اصلـی وجـود 
خواهـد داشـت. از ایـن رو دولت هـا می تواننـد بـا 
کمـک و پشـتیبانی بیشـتر از این صنف، بسـتری 
را برای شـفافیت بیشـتر در عرصـه قطعات یدکی 

خـودرو ایجـاد کنند.
پاسـخ  و  پرسـش  بـا  انتهـا  در  مراسـم  ایـن 
رسـید. پایـان  بـه  سـخنرانان  بـا  خبرنـگاران 

 1- تنبیه :

یعنـی : مجـازات پـس از آگاهـی دادن و 
اسـت. کردن  هدایـت 

ولی اصاًل به معنی
فرونشاندن خشم تنبیه کننده نیست.

بـه هیچ وجـه تحقیر ، آزار یـا اذیت تنبیه 
نیست. شونده 

 2- باید قبل از تنبیه:
موارد موجب تنبیه اعالم شود،

هنگام تنبیـه دلیل مشـخص آن یادآوری 
شود،

شـرایط منجـر بـه تنبیـه آمـوزش داده 
. د شو

  3- تنبیه:
هرچه بیشـتر استقاده شـود، اثرش کمتر 

است.
بایـد در فاصلـه کمـی بـا علـت آن اجرا 
شـود. چنانچـه بـدون ناهنجـاری و تنبیـه 
فاصلـه زمانـی زیاد باشـد، نـه تنهـا مفید 

نیسـت بلکـه مضـر هـم خواهـد بود.
بایـد جنبـه )اثـر( پیـش گیرانـه داشـته 

تنبیه، توضیحی درباره  نوشتار  این 
 معنی/کارکرد/مخاطرات و برخی موارد 

دیگر مربوط به آن است

باشـد.)اگر نـدارد تنبیه اصل نیسـت؛ باید فورا 
علـت را کشـف و رفع شـود(

تنبیـه اثر موقتـی دارد و نمی¬توانـد رفتار را 
کامـاًل از بیـن ببرد.)نیاز بـه مکمل دارد(
تنبیه می¬تواند تبدیل به تشویق گردد.

هشـدار بـه تنبیه، بـه انـدازه خـود تنبیه و 
حتـی بیـش از آن  موثر و مفید اسـت.)خرابش 

) نکنید
تنبیه کننده نباید خشمگین باشد.

اگر بـرای مـوردی تنبیه در نظـر گرفته¬اید؛ 
ترک کـردن آن پس از مدتی موجب بازگشـت 

آن بـا قـوت بیش تر می شـود. 
 4- انواع تنبیه :

بدنی
زبانی

محرومیتی
قطع موقت رابطه

قرارگیری در فهرست سیاه
دقت کنیم نام هر چیزی را تنبیه نگذاریم.

فرهنگـی،  اجتماعـی، صنفـی،  هـای  نهـاد 
آموزشـی و حاکمیتـی مـی تواننـد از تنبیه به 

شـکل صحیـح و بازدارنـده اسـتفاده کننـد.
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 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 95 بـه شـماره 
و  نقایـص  رسـانه ای  هـر  بی تردیـد  رسـیدیم.   32
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.
■1-تمایل دارید که بیشـتر به سـمت اطالع رسانی 
حرکـت کنیـم یـا صرفـا یـک نشـریه سـرگرم کننده 

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

باشیم؟

1(اطالع رسانی 2( سرگرم کننده 3( هیچکدام
■2-جـای چه حـوزه و بخشـی را در نشـریه خالی 

می بینیـد؟
1(فرهنگـی و هنـری 2( سیاسـی 3( ورزشـی 4( 

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

آیـا تمایـل دارید کـه هرماه به دسـتتان برسـد؟
1( بلـه – بلـه   2( بلـه – خیر   3(خیـر – بله    4( 

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

باشـد؟ مجالت 
1( می پسندم  2( نمی پسندم

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

1(گـزارش  2( مصاحبـه  3( یادداشـت  4( گزارش 
تصویری

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

1(بله  2( خیر
■7-کدام مطالب نشریه برایتان جذاب تر است؟

اتحادیـه  3( هیـات مدیـره 4(  1(اقتصـادی  2( 

خـودرو
■8-بـه نظـر شـما میـزان صفحـات محتوایـی بـا 

دارد؟ تناسـب  آگهی هـا  صفحـات 
1( بله  2( خیر

■10-انتشـار نسـخه دیجیتالـی نشـریه را مفیـد 
می دانیـد؟ اگـر پاسـخ تان مثبـت اسـت، لطفا شـماره 
همراه تـان را بـرای ارسـال نسـخه دیجیتالـی ذکـر 

. کنید
1( بله  2( خیر

■11- بزرگتریـن کمکـی کـه نشـریه می توانـد به 
رونـق کسـب و کار صنـف کنـد، نگاه شـما چیسـت؟

■12- 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    1- سایت یدکی رسانه
2- گزینـه هـای منتخب خـود را در قالب یک عدد 
10 رقمی به شـماره تلگرام 09301476617  ارسـال  

فرمایید 
3- یک عدد 10 رقمی به شـماره 09351260072 

)sms(  پیامک بفرمایید 
4- شـماره فکـس 77525841 بـرای پاسـخ بـه 

و 12 سـواالت 11 
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 یکـی از مهمتریـن و شـاید مهمترین
تصمیم گیـری  مدیـر  یـک  وظایـف 
مرتبـط  می توانـد  تصمیمـات  ایـن  اسـت. 
برنامه هـای  سـازمان،  اسـتراتژی  تدویـن  بـا 
عملیاتـی بازاریابی و فروش، جـذب و نگهداری 
منابع انسـانی و یا هـر مورد دیگـری مرتبط با 

ایجـاد ارزش افـزوده در سـازمان باشـد.
 از طـرف دیگـر هـر مدیـری بـرای اینکـه 
تصمیمـات درسـتی بگیـرد نیـاز بـه اطالعات 
دارد. تحقیقـات بازاریابـی یکـی از روش هایی 
اسـت کـه مدیـران سـازمان ها می تواننـد از 
طریـق آن اطالعـات مـورد نیـاز خـود را در 

حـوزه بـازار فراهـم کنند.
بـه بیـان دیگـر تحقیقـات بازاریابی شـامل؛ 
تمامـی فعالیت هایـی اسـت کـه بـرای تهیـه 
بـه   می شـود.  انجـام  بـازار  از  الزم  اطالعـات 
از:  ایـن فعالیت هـا عبارت انـد  طـور خالصـه 
داده هـا  تحلیـل  و  طبقه بنـدی  جمـع آوری، 
و تبدیـل آن هـا بـه اطالعاتـی کـه بتوانـد به 

کنـد. تصمیم گیـری صحیـح کمـک 
تحقیقـات بازاریابی به اشـکال مختلفی قابل 
اجراسـت. امـا آنچـه در اولویـت اهمیـت قرار 
دارد چگونگـی انجـام تحقیقـات نیسـت بلکه 
چرائـی انجـام آن اسـت. بـرای اینکـه کمی با 
دالیـل انجام تحقیقات بازاریابی آشـنا بشـویم 

به چنـد مـورد از آنهـا اشـاره می کنیم:

 1(بررسی فعالیت های ترفیع 
Promotion

می دانیـم کـه برخـی از شـرکت ها بـرای اینکـه بـه 
فـروش بیشـتری دسـت پیـدا کننـد گاهـی از اوقات 
برنامه هایـی اجـرا می کننـد کـه بـه آنهـا روش هـای 

ترفیـع فـروش گفتـه می شـود. مثـاًل بـن تخفیـف 
ارائـه می دهنـد یـا جوایـزی از طریـق قرعه کشـی به 

خریـداران اختصـاص می دهنـد.
فـرض کنید شـرکت »الـف« کـه تولیدکننـده رب 
گوجه فرنگـی اسـت یـک سـری فعالیت هـای ترفیعی 
اجـرا کرده اسـت. اکنون این شـرکت می خواهد بداند 
کـه ایـن فعالیت هـای ترفیعی تـا چه حـد در افزایش 
فـروش او مؤثـر بـوده اسـت بنابراین این شـرکت باید 
میـزان فـروش خـود را در خرده فروشـی ها در دوره 
زمانـی خاصـی؛ قبـل، حیـن و پـس از اجـرای برنامه 

ترفیعـی مورد بررسـی قـرار دهد.
ایـن شـرکت می تواند با بسـتن قـرارداد با شـرکتی 
می دهـد،  انجـام  خرده فروشـی  تحقیقـات  کـه 
و  پیـدا کنـد  موردنیـاز خـود دسـت  اطالعـات  بـه 
برنامه هـای ترفیعی خود را ارزیابی کـرده و در صورت 
لـزوم اصالحاتـی در آن انجـام دهد کـه بتواند تعادلی 
معقـول بیـن هزینه هـا و درآمدهـای برنامـه ترفیعـی 

کند. ایجـاد 
بررسی کانال توزیع جدید  )2 

شـرکت های  عمده تریـن  از  یکـی  »سـیرز« 
بـود کـه  گرفتـه  تصمیـم  امریـکا  در  خرده فروشـی 
تایرهـای شـرکت »گودیـر« را به فروش برسـاند. قباًل 
»سـیرز« تایرهای تولیدی خود را با برند »رودهندلر« 
و  بـود  یافتـه  کاهـش  آن  فـروش  امـا  می فروخـت، 
تایـر خرده فروشـی های  بـازار  بـرای حفـظ  شـرکت 
خـود تصمیـم گرفتـه بـود، »گودیـر« هـم بفروشـد.

مدیـران »گودیـر« در تصمیم گیـری مـردد بودنـد. 
و  می فروخـت  تایـر  میلیـون  دو  سـالی  »سـیرز« 
می توانسـت بـازار خوبی ایجاد کند، امـا در مقابل، این 
امـکان وجـود داشـت کـه خریـداران به  جـای خرید 
از  نمایندگـی »گودیـر«  از دیگـر خرده فروشـی های 
»سـیرز« خریـد کننـد و نه تنها میزان فروش شـرکت 

افزایـش پیـدا نکند بلکه بـا ایجاد نارضایتـی در دیگر 
نماینـدگان بـه فـروش لطمـه هـم بخورد.

»سـیرز« بـا درک دغدغـه مدیـران »گودیـر« برای 
ایـن شـرکت اطالعاتـی فراهم کـرد که نشـان می داد 
پیش تـر  کـه  مصرف کننـده  میلیـون  یـک  سـالی 
خریـد  »سـیرز«  از  می کرده انـد  مصـرف  »گودیـر« 
می کننـد. ایـن اطالعـات بـه »گودیـر« نشـان داد که 

»سـیرز« می توانـد بـازار جدیـدی برایـش باشـد.

کارآفرینی  )3 
آقـا یـا خانمـی را فـرض کنیـد کـه تصمیـم گرفته 
اسـت یک کافی  شـاپ دایـر کنـد. او نمی داند که چه 
محلـی را بـرای کافـی  شـاپ خـود انتخاب کنـد. این 
کـه محـل مـورد نظـر بایـد در نزدیکی یک دانشـگاه 
باشـد یـا در کنـار چند بـرج مسـکونی و یـا حتی در 
محلـی کـه شـرکت های اداری در آن محـل بیشـتر 
باشـند، انتخاب محل مـورد نظر را سـخت تر می کند.

او بـرای تصمیم گیـری صحیـح به چند کافی  شـاپ 
در سـطح شـهر سـر زد و تصمیـم گرفت بـا صاحبان 
آ نهـا صحبـت کنـد. او از طریـق اطالعاتی کـه برخی 
از مدیـران ایـن کافـی  شـاپ ها کـه رفتار دوسـتانه ای 
داشـتند بـه دسـت آورد توانسـت تصمیـم درسـتی 

دربـاره شـروع کسـب و کار جدیـد خـود بگیرد.
کاربردهـای  از  بخشـی  تنهـا  فـوق  نمونه هـای 
تصمیم گیـری  بـه  کمـک  در  بازاریابـی  تحقیقـات 

اسـت. کار  و  کسـب  صاحبـان  و  مدیـران 

شـما مخاطب گرامی؛ می توانید سـؤاالت خـود را از 
طریـق ایمیـل info@modirepishro.com با ما 

در میـان بگذارید.
محمدرضا حق پرست

مدرس و مشاور بازاریابی

تحقیقات بازاریابی و نقش آن در کسب و کار
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گفت وگوی صنفی 

تایید کردند نمایندگان ملت بی کیفیتی خودروهای صفر کیلومتر را 

به خودروسازان تلنگر مجلس 

 یکـی از دغدغـه های مـردم ایران در
خصـوص خریـد خودروهـای داخلی، 
میـزان کیفیـت فنـی و همینطـور تـداوم آن 

. ست ا
بسـیاری از خودروسـازان داخلـی، پیـش از 
فـروش و عرضه محصوالت شـان بـا ترفندها و 
تبلیغـات گوناگـون تالش می کنند تـا اطمینان 
خریـدار را جلـب کنند اما پس فـروش خودرو، 
دیگر شـاهد خدمـات اسـتاندارد و قابل قبولی 
نیسـتیم. ایـن مهـم محـدود بـه یـک یـا دو 
نمایندگـی هـم نیسـت و غالبـا نمایندگی هـا 
تعهدی نسـبت بـه تعمیـر و اصالح درسـت و 

ندارند. محصوالت شـان  اصولـی 
نکتـه دیگر بحث اسـتفاده از همیـن قطعاتی 
اسـت که در خودروهـای عرضه شـده بعضا به 
عنـوان یـک معضل بـرای خریـدار باقـی می 
مانـد و بارها شـاهد آن بـوده ایم که بسـیاری 
از خودروهـای صفـر کیلومتـر و یا یکـی – دو 
سـال کارکـرده دچـار مشـکالتی – بـه لحاظ 
فنـی – می شـوند کـه خودروهایی بـا بیش از 
پانزده یا بیسـت سـال بـه آن دچار نشـده اند.

اعتـراض و بیـان چنین حقایقی هم از سـوی 

خریـداران و مصـرف کنندگان بـا واکنش های 
تندی از سـوی مسـئوالن تولیدکننـده مواجه 
مـی شـود و فضـا به گونه ای شـکل مـی گیرد 
کـه گویی چـاره ای جـز خرید و صبر نیسـت.

گارانتی سرویسی در نهایت نارضایتی
در زمـان گارانتـی خودروهـای داخلی شـاهدیم که 
صاحبـان خودروهـا بـه عملکـرد نمایندگـی هـا هـم 
خوشـبین نیسـتند و مکانیـک هـا هـم بـرای تعمیـر 

مشـکالت موجـود در همیـن خودروهای بـه اصطالح 
نـو بهانه هـای واهی مـی آورنـد و برای بهبـود کیفی 
مانـع تراشـی می کنند. ایـن در حالی اسـت که همه 
خودروسـازان سـه درصد فاکتـور فـروش خودروها را 
در همـان روز اول خریـد و تحویل محصول از خریدار 
دریافـت می کننـد امـا آن را خـرج خدمـات و ارتقای 

محصـوالت نکـرده و بـا سـرگردان کردن مشـتریان 
سـعی در اتمـام دوره گارانتـی دارند.

ایـن در حالیسـت که براسـاس مصاحبه بـا حدود 
شـبکه  بـه  مراجعه کننـده  مشـتری  میلیـون   1.1
خدمـات پس از فـروش در سـال 1394، عمده علل 
نارضایتی مشـتریان کمبـود یا نبود قطعـات یدکی، 
کیفیـت پایین خدمات و تعمیـرات و دریافت هزینه 
بـاال خدمـات و قطعات بوده اسـت. ارزیابی ها نشـان 
می دهـد موضـوع هزینه هـای دریافتی از مشـتریان 
رضایـت  کسـب  در  مهـم  شـاخصه های  از  کـه 
رضایـت  سـطح  از  می شـود،  محسـوب  مشـتریان 

پایینـی برخـوردار بوده اسـت.
همچنیـن نتایـج ارزیابـی خدمـات پـس از فروش 
در  سـبک  خـودرو  عرضه کننـده  شـرکت های 
سـال 1394 نشـان می دهـد نمایندگی هـای مجـاز 
حوزه هـای  در  خـودرو  عرضه کننـده  شـرکت های 
فرآینـدی جدیـد شـامل سـفارش گذاری، پذیـرش 
تـا ترخیـص، ضمانـت و ارتبـاط با مشـتری از حیث 

انطبـاق در وضعیـت قابـل قبولـی قـرار ندارنـد.

کاهش سن معاینه فنی خودروها
ایـن مسـاله تـا بـدان جـا ادامـه پیـدا کـرد کـه 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در جلسـه ای 
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کـه در نخسـتین مـاه سـال 96 برگـزار شـد، سـن 
معاینـه فنـی خودروهای صفـر کیلومتر را از 5 سـال 

بـه چهـار سـال تقلیـل دهند.
در مـاده 6 ایـن الیحه ذکر شـده اسـت: بـه منظور 

صحـت  از  اطمینـان 
در  خـودرو  عملکـرد 
زمینه هـای فنی و ایمنی 
آالینده هـای  کنتـرل  و 
هوا و صـدا، انجام معاینه 
فنـی کلیه وسـایل نقلیه 
موتـوری اعـم از سـبک، 
سـنگین،  نیمه سـنگین، 
موتورسـیکلت که توسط 
دولتـی،  بخش هـای 
عمومـی و غیردولتـی به 
کار گرفتـه می شـوند، در 
دوره هـای زمانـی منظـم 
مـورد  مراکـز  توسـط  و 
الزامـی  سـازمان  تأییـد 

اسـت.
تبصـره  در  همچنیـن 

1 ایـن مـاده دوره معافیـت انجـام معاینـه فنـی، از 
زمـان تولیـد، بـرای وسـایل نقلیـه شـخصی و دولتی 
4 سـال و بـرای وسـایل نقلیـه عمومـی یـک سـال 
تعییـن شـد و دوره هـای انجـام معاینـه فنـی پس از 
ایـن دوره و تعرفـه انجـام معاینات براسـاس مقرراتی 
که به پیشـنهاد سـازمان و وزارتخانه های کشـور و راه 
و شهرسـازی بـه تصویـب هیئـت وزیـران می رسـد 

تعییـن می شـود.
راهنمایـی و رانندگی نیروی انتظامی موظف اسـت 

در صورتـی کـه دارنـده وسـایل 
بـا  مـاده،  ایـن  موضـوع  نقلیـه 
اتمـام دوره معافیـت یـا انقضای 
اعتبـار گواهـی معاینـه فنـی، از 
مراجعـه بـه مراکز مجـاز معاینه 
فنـی و دریافـت گواهـی مذکور 
خـودداری نمایـد، ضمن متوقف 
نمـودن خـودرو، در ازای هر روز 
مذکـور،  گواهـی  بـدون  تـردد 
نسـبت بـه صدور قبـض جریمه 
مطابـق بـا قانـون رسـیدگی به 
تخلفـات رانندگی جهـت دارنده 

خـودرو اقـدام نماید.
براسـاس این گـزارش در تبصـره 2 این مـاده آمده 
اسـت: در صورتـی کـه متصدیـان و کارکنـان مراکـز 
مجـاز معاینه فنی و یـا مأموران و ناظـران بر عملکرد 
آنـان، برخـالف مقـررات موضـوع ایـن ماده، اقـدام به 
صـدور گواهـی خـالف واقع جهـت دارندگان وسـایل 
نقلیـه موضـوع این مـاده نمایند، به حداکثـر مجازات 
جـرم صدور گواهی خالف واقع، موضـوع ماده )540( 

ــ تعزیرات و  قانـون مجازات اسـالمی )کتـاب پنجمـ 
مجازات هـای بازدارنـده مصـوب 1375.3.2( محکوم 

می شـوند.
در تبصـره 6 نیز فروشـندگان خودرو مکلف شـدند 

در هنـگام انجـام معاملـه، نسـبت بـه ارائـه گواهـی 
معتبـر معاینـه فنـی اقـدام کنند.

چه کسـی پاسـخگوی اسـتفاده از قطعات 
اسـت بی کیفیت 

بـر  تلنگـری  از یـک سـو می توانـد  ایـن مصوبـه 
شـرکت هـای خودروسـازی داخلی باشـد و از سـوی 
دیگـر نشـان از عمـق فاجعـه در بخش فنـی و کیفی 
خودروهـا دارد. حتـی ایـن مصوبـه باعـث شـده تـا 

خودروهـای بـا کیفیـت بـاالی خارجـی هـم ترسـوز 
ند! شو

بـا ایـن حـال مـی تـوان چنیـن مصوباتـی را گامی 
رفـع  جهـت  در  مسـئوالن  کـه  دانسـت  جلـو  بـه 
مشـکالت انجـام داده انـد امـا بـه راسـتی چه کسـی 
پاسـخگوی اسـتفاده از قطعات بی کیفیت در بسیاری 

از خودروهـای داخلـی اسـت؟!

کنـار این موضوع تشـدید آلودگی هـا و عبور و مرور 
خودروهـای بی کیفیت در سـطح شـهرها باعث شـده 
تـا انتقادات زیادی متوجه خودروسـازان کشـور شـود 
کـه چـرا هنوز نتوانسـته بـا تولید محصـول باکیفیت 
نه تنهـا رضایت مشـتری را 
به دسـت آورنـد بلکه اقدام 
الزم را بـرای رفـع آلودگی 
نتوانسـته اند  نیـز  هـوا 

بردارند.

مجلـس  موثـر  گام 
قطعـات  برابـر  در 
اسـتفاده  مـورد 
خودروسـازان داخلی
روز  ارتبـاط  همیـن  در 
گذشـته مجلـس شـورای 
برای سـاماندهی  اسـالمی 
اوضـاع هـوای کشـور  بـه 
که هـر روز بـا آالینده های 
اسـت  روبـه رو  زیـادی 
تصویـب  بـه  تصمیـم 
الیحـه هـوای پـاک گرفـت تا شـاید از طریـق برخی 
مانـع ورود خودروهـای  ایـن الیحـه  از تبصره هـای 
ایـن  در  شـود.  کشـور  خیابان هـای  در  بی کیفیـت 
گارانتـی  دوره  کـه  کـرده  مصـوب  مجلـس  الیحـه 
خودروهـای داخلـی و خارجـی بایـد حداقل دو سـال 
تمـام یا چهل هزار کیلومتر باشـد و خودروسـازان در 
طـول این دوران باید کلیه قطعـات، لوازم و تجهیزات 
تعویضـی  و  هشـداردهنده  الکترونیکـی،  مکانیکـی، 
متعلـق بـه خودروهـا را کـه وظیفـه کنتـرل انتشـار 
آالینده هـای خـودرو را به عهده 
دارنـد مشـمول ضمانـت کامل 
قـرار داده و نسـبت بـه اصالح، 
تعمیـر، تنظیم و تعویض قطعه 
به صـورت رایـگان اقـدام کنند.

مجلس در حالـی این مصوبه 
را تصویب کرده که در گذشـته 
بـه  ملـزم  خودروسـازان،  هـم 
مشـتریان  بـه  خدمـات  ارائـه 
در دوره گارانتـی بوده انـد امـا 
عـدم  مـردم  امـروز  مشـکل 
اسـت  تعهـدات  ایـن  اجـرای 
کـه نارضایتی بیشـتر مـردم را 
نسـبت بـه خودروهای داخلی بـه وجود آورده اسـت.
کنـار ایـن موضـوع در تبصـره دیگـر الیحـه هوای 
پـاک معاینـه فنـی خـودرو از پنـج سـال بـه چهـار 
سـال کاهـش پیدا کرده تـا از این طریـق خودروهای 
آالینـده امـکان حضور در سـطح خیابان ها را نداشـته 
باشـند. البتـه ایـن موضـوع بـرای خودروهـای صفـر 
برگـه  بایـد هرسـاله  کارکـرده  و خودروهـای  بـوده 

گفت وگوی صنفی 
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معاینـه فنـی خـود را دریافـت کنند. به نظر می رسـد 
حضـور  کاهـش  صـدد  در  ابـزار  ایـن  بـا  مجلـس 
خودروهـای بی کیفیـت در خیابان هاسـت تـا شـاید 

مقـداری از آلودگـی هـوا کاهـش پیـدا کنـد. 
امـا اسـتفاده از قطعات بی کیفیـت در محصوالت را 
بایـد مهم تریـن مشـکل امـروز خودروهـا دانسـت که 
در ایـن رابطـه بایـد مسـئولین مربوطه اقدامـات الزم 

را انجـام دهند.

خودروسـازان داخلـی کمیـت را ارجح  تر 
می دانند کیفیـت  از 

خودروسـازان تنهـا بـه فکـر تیـراژ تولید بـوده و به 
خدمـات پس از فروش توجهـی ندارند و این امر باعث 
شـده تـا اکثر خریـداران خـودرو داخلـی در ارتباط با 
کافـی  فـروش رضایـت  از  پـس  سـرویس خدمـات 
نداشـته باشـند. از سـوی دیگـر، با توجه بـه وضعیت 
فعلـی خودروسـازان داخلـی به نظر می رسـد خدمات 
پـس از فـروش در داخل کشـور مانند شـوخی اسـت 
و در سـال های اخیـر خودروسـازان بـا بی توجهـی به 
مقولـه خدمـات پـس از فـروش، بـا توجه بـه افزایش 
رفـاه و تکنولـوژی خودروهـا در سـال های اخیـر بـا 

نارضایتـی مـردم از ایـن موضـوع روبه رو هسـتند.
بـا توجـه بـه آمارهایـی کـه دردسـت اسـت کمبود 
یـا نبود قطعـه، کیفیت پاییـن خدمـات و تعمیرات و 
هزینـه باالی خدمـات و قطعات نقـاط ضعف خدمات 
پـس از فـروش خودروهاسـت. عمدتاً کشـورهایی که 
در صنعـت خـودرو پیشـتاز هسـتند در خدمات پس 
از فـروش هـم برتـری نسـبی دارنـد. چراکه بـه علت 
تولیـد در تیـراژ بـاال و اعتبـار برنـدی که دارند سـود 

باالیـی را حاصـل کـرده و بخشـی از ایـن درآمـد را 
پـس  خدمـات  ارائـه  و  توسـعه  و  تحقیـق  صـرف 
در جهـت  و  زمینـه  ایـن  در  فـروش می کننـد.  از 
رفـع ایـن کاسـتی ها البتـه سـرمایه گذاری یکـی از 
عوامـل اسـت کـه در بهبود شـرایط و جلـب رضایت 

مشـتریان مؤثر اسـت.

نمایندگی ها و اصالح ساختار
محسـن سلیمی، مدیر مهندسـی بازرسی خدمات 
شـرکت بازرسـی کیفیـت و اسـتاندارد ایـران در این 
خصـوص می گویـد: در سـال جاری بـه دنبـال لغـو 
امتیـاز نمایندگی هـا نیسـتیم امـا برنامـه ای بـرای 
بهبـود وضعیـت ایـن مجموعه هـا داریـم. قطعـا بعد 
از اخطـار و پایـان مهلـت رسـیدگی بـه مشـکالت 
بـا نمایندگی هـای بـی توجـه برخـورد و لغـو امتیاز 

شـد. خواهند 
دربـاره دالیـل نارضایتـی مـردم از خودروسـازان 
و خدمـات دریافتـی از ایـن مجموعه هـا الزم اسـت 
گفتـه شـود کـه متاسـفانه در سـال های گذشـته 
دغدغـه مـردم دربـاره خـودرو و خدمـات پـس از 
فـروش بـوده کـه موضوعـی تکـراری شـده اسـت و 
نبـود قطعات یدکـی، پایین بودن کیفیـت تعمیرات 
توسـط پرسـنل نمایندگی ها و پایین بـودن کیفیت 
قطعـات مصرفـی در خودروهـا از بیشـترین مواردی 

اسـت کـه ایشـان نسـبت بـه آن اعتـراض دارند.
هـدف مـا از ارائـه گزارش هـای ارزیابـی، ترمیـم 
کار و رفـع نواقـص اسـت و اگـر قرار باشـد هر سـال 
همیـن مشـکالت تکـرار شـود، هـدف ایـن همـه 
تالش محقق نخواهد شـد. همچنین توسـعه و رشـد 

خدمـات در مجمـوع فعالیـت شـرکت ها دیـده شـده 
اسـت و امتیاز خدمات پس از فروش که در سـال 85 
بـه 44 رسـیده بـود در حال حاضـر به عـدد 59 ارتقا 
یافتـه اسـت. البته بـا توجه بـه تغییرات در محاسـبه 
و ارزیابـی، ایـن عـدد بـه دسـت آمـده اسـت امـا اگر 
هماننـد گذشـته حسـاب می کردیـم، عـدد بهتری به 

دسـت می آمـد.
خودرویـی  ارزیابی هـای  شـرایط  شـدن  سـخت تر 
در قوانیـن جدیـد در دسـتور کار اسـت و تالش هـای 
شـرکت ها و نظارت هـای مـا باعـث شـده اسـت تـا 
وضعیـت حـوزه خدمـات پـس از فـروش نسـبت بـه 
صنایـع دیگـر ماننـد موبایـل یا لـوازم خانگـی، وضع 

بهتـری داشـته و در مسـیر تغییـر قـرار بگیـرد. 
دارای  نمایندگی هـا  تمـام  گذشـته  دوره هـای  در 
رتبـه چهـار یا لغو مجوز شـدند یـا رتبه خـود را ارتقا 
دادنـد. بنابراین در دسـتورالعمل بازنگـری، عماًل فاقد 

نمایندگـی بـا رتبـه چهـار بودیم.
اجـرای دسـتورالعمل  دیگـر،  از سـوی  همچنیـن 
بازنگـری کـه بـه تازگـی اعمـال شـده اسـت، کمـی 
سـختگیرانه تر از قبلـی اسـت و در حـال حاضـر بـا 
سـخت تر شـدن برخـی از معیارها، حـدود 50 درصد 
بایـد  و  شـده  چهـار  رتبـه  دارای  بـاز  نمایندگی هـا 

سیستم شـان را در مدتـی معلـوم اصـالح کننـد.
بـا ایـن حـال بایـد بـاز هـم صبـر کـرد و انتظـار 
کشـید کـه آیا مـی توانیم در کشـورمان شـاهد تولید 
خودروهـای بـا کیفیتـی باشـیم کـه مشـتری کمتـر 
دغدغـه تعمیـر زودهنگام خودرواش را داشـته باشـد 

یـا فقـط صـورت مسـاله را پـاک مـی کنیم؟!

اطالعیه

جواد توکلی
)مجموعه شعر شاید که تو باشی(

دیدم آن روز که تو راهی گلزار شدی

همه گل های چمن پیش رخت خوار شدی

ما به روی تو گرفتار و تو بر دیدن خویش

روزگاریست به آیینه گرفتار شدی

بهتر آن است که بیمار بماند همه عمر

هرکه را بر سر بالین، تو پرستار شدی

آفتابم زکدامین جهت امروز دمید

که تو ای ماه مرا شمع شب تار شدی

چه شد ای بخت فروخفته غایب همه عمر

سر پیری تو چنین حاضر و بیدار شدی

برو ای عقل که در راه طلب پیش نگار

نشدی یار من و بر دل من بار شدی

لوح دل پاک کن از هرچه سیاهی است جواد

که تو از پاکی دل محرم اسرار شدی 

گرفتار آیینه

مـدت هاسـت دلـم مـی خواسـت در مـورد مسـائل 
اقتصـادی و نحـوه برخـوردت بـا پیشـنهادها و فرصت 
هایـی کـه بـه نوعـی بـرات پیـش مـی آیـد، بـا شـما 
صحبـت کنـم قبلش یه توضیـح واضح  بـدم: تو برایم 
عزیـزی و دوسـتت دارم چـون مهمتریـن ویژگـی ات 
صداقت و بعد از آن فهم سرشـار و دسـت آخر اراده و 

تسـلط بـر خودت اسـت.
امـروز پیشـنهادی داشـتی کـه تحویـل نگرفتـی، 
برخـورد تـو ایـن بـود کـه چـون کار در بلنـد مـدت 
جواب می دهد؛ من باید سـهم بیشـتری از آن داشـته 
باشـم. در حالیکـه مـی توانسـتی فکر کنی تـو در یک 
بـازه زمانـی طوالنـی شـریک و سـهیم هسـتی و این 

اسـت. مزیت 
همـه مـا گاهـی از ایـن اشـتباهات داریـم؛ دنیـا را 

کوتـاه و تنـگ مـی بینیـم.
ولـی دنیـا بـزرگ اسـت و طوالنـی اسـت. امـروز 

هوالحبیب
سالم عزیز من

نماز اول وقت 
رسـول خـدا )ص( فرمـود: »خداونـد عـّز و جـّل، 
کارهـای نیک را موقعی دوسـت دارد کـه در انجام آن 

تعجیـل شـود«.]5[
پیامبـر اکـرم)ص( بـه حضـرت علـی)ع( فرمودنـد: 
نمـاز را بـا وضـوی کامل و شـاداب در وقتـش به جای 
آور کـه تأخیـر انداختـن نمـاز بـدون جهـت، باعـث 

اسـت. پـروردگار  غضب 
نـژاد  هاشـمی  والمسـلمین  حجةاالسـالم  ضـرت 
فرمودنـد: پیرمـردی مسـن، مـاه مبـارک رمضـان بـه 
مسـجد اللـه زار مـی آمـد. خیلـی آدم موفقـی بـود، 
همیشـه قبـل از اذان داخـل مسـجد بود. بـه او گفتم: 
حـاج آقـا. شـما خیلـی موفقیـد، مـن هـر روز کـه به 
مسـجد مـی آیـم مـی بینـم شـما زودتـر از مـا آمده 
ایـد جـا بگیریـد، او گفـت: نـه آقا، مـن هرچـه دارم از 
نمـاز اول وقـت دارم و بعـد گفـت: مـن در نوجوانی به 

رفتم. مشـهد 
مرحـوم حـاج شـیخ حسـن علـی نخودکـی را پیدا 
کـردم و گفتـم: مـن سـه حاجـت مهـم دارم، دلم می 
خواهـد هـر سـه تـا را خـدا در جوانـی بـه مـن بدهد، 
یـک چیـزی یادم بدهیـد؟ ایشـان فرمودنـد: چی می 

نیسـت. روز  آخریـن 
آنچـه مـی خواهـی بـرای زندگـی دنیایـت انجـام 
بدهـی بـا دل فرصـت و خیـال آسـوده انجام بـده اگر 
عمـرت کفـاف داد کـه خوشـه اش مـی چینـی واال 
دیگـران مـی آینـد و بهره می برنـد و به تـو بهره اش 

مـی رسـد. سـربلندیت آرزوی من اسـت

خواهـی؟ گفتـم: یکـی دلـم مـی خواهـد در جوانـی 
بـه حـج مشـرف شـوم، چـون حـج در جوانـی لـذت 
دیگـری دارد. فرمودنـد: نمـاز اول وقـت بـه جماعـت 
بخـوان. گفتم: دومیـن حاجتم این اسـت که دلم می 
خواهـد یک همسـر خـوب خدا بـه من عنایـت کند. 
فرمودنـد: نمـاز اول وقت به جماعـت بخوان. و حاجت 
سـومم این اسـت کـه خدا یک کسـب آبرومنـدی به 

مـن عنایـت فرماید.
فرمودند:نمـاز اول وقـت بـه جماعـت بخـوان. ایـن 
عملـی را کـه ایشـان فرمودند من شـروع کـردم و در 
فاصلـه سـه سـال هم بـه حج مشـرف شـدم، هم زن 
مؤمنـه و صالحـه خدا به مـن داد و هم کسـب با آبرو 

به مـن عنایت کـرد.2
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گردشگری

نگاهی به مکان های جذاب گردشگری در ایران  - 3

دریاچه گهر، نگینی در قلب زاگرس

شناسنامه ای از دریاچه گهر
اغلـب اروپائیـان و سـیاحان ایـن دریاچـه را بـه نام 
شـناخت  ایـن  کـه  می شناسـند  ایـران«  »دریاچـه 
حاصـل معرفی یک زن انگلیسـی به نام »ایزاباللوسـی 
بیشـوپ« اسـت که در سـال 1890 میالدی توانست 
مـدت سـه مـاه در ایـن منطقه تحقیـق کـرده و هزار 
کیلومتـر راهپیمایی کند ولی باتوجه به اسـناد معتبر 
تاریخـی اولیـن کسـی کـه موفـق بـه کشـف دریاچه 
گهر شـد یک زمین شـناس اتریشـی به نام »آ-رودلر« 
بـود که در سـال 1888 میـالدی موفق شـد نام خود 
را بـه عنـوان کاشـف دریاچـه گهـر در تاریـخ ماندگار 
کنـد. وی در هنـگام کشـف ایـن دریاچـه از ارتفاعات 
اشـترانکوه حرکـت کـرده بـود. اولیـن و قدیمی ترین 
تصویر مسـتند تهیه شـده از این دریاچه نیز در سـال 
1891 میـالدی گرفتـه شده اسـت کـه به یک سـیاح 

فرانسـوی بنـام »ژان ژاک دومـرگان« تعلق دارد.

دریاچه گهر  و جغرافیای آن
دریاچـه َگَهـر دریاچـه کوهسـتانی اسـت کـه در 
منطقـه حفاظـت  شـده اشـترانکوه بیـن سـه شـهر 
الیگـودرز، دورود و ازنـا بـا ارتفاع 2350 متر از سـطح 
دریـا قـرار گرفتـه اسـت. ایـن دریاچـه که بـه »نگین 
اشـترانکوه« و »نگیـن زاگـرس« معـروف اسـت بـه 
سـبب نداشـتن راه ماشـین رو تا حد زیـادی از خرابی 

و آلودگی به دسـت انسـان، دور مانده اسـت. ساالنه در 
حـدود هفتـاد هـزار نفر گردشـگر اقـدام بـه بازدید از 

ایـن منطقـه می کننـد.
گهـر شـامل دو بخـش به نام هـای گهـر بزرگ )کله 
گهـر( و گهـر کوچک )کـره گهـر( اسـت. دریاچه گهر 
بـزرگ حـدود 1700 متـر درازا و 400 تـا 800 متـر 
پهنـا و 4 تـا 28 متر ژرفا دارد. سـاحل این دریاچه به 
جـز قسـمت مدخـل دریاچه )ضلـع غربی( و قسـمت 
مقابل اش )ضلـع شـرقی( که سـاحلی ماسـه ای دارد و 
برای شـنا مناسـب است در سـایر نقاط دارای ساحلی 
صخـره ای اسـت کـه نمی تـوان در آن شـنا کـرد. در 
قسـمت پاییـن دریاچـه، جنـگل انبوهی وجـود دارد 
کـه در شـرف نابـودی اسـت. در قسـمت بـاالی آن 
نیـز جنگلـی انبـوه وجـود دارد که این جنـگل هم در 

معرض خطـر نابودی اسـت. 
از قسـمت بـاال، جـوی آبـی بـه دریاچـه می ریـزد 
کـه ادامـه آن بـه دریاچـه ای دیگـر منتهی می شـود. 
بـا حـدود چهـل دقیقـه پیـاده روی می تـوان بـه این 
دریاچه )گهـر دوم یـا گهـر پاییـن( رسـید. عمـق آن 
کـم اسـت و ماهیـان کـف دریاچـه را بـا کمـی دقت 
می تـوان به خوبـی دیـد. جریـان ورودی آب دریاچـه 
10 فـوت مکعب بر ثانیه و جریـان خروجی آن حدود 
20 فـوت مکعـب بر ثانیه اسـت. علـت افزایش حجم 
آب خروجـی دریاچـه وجود چشـمه های در قسـمت 
تحتانـی آن اسـت. آب اصلـی تأمین کننـده دریاچه از 

طریـق رودخانه ورودی آن یعنی رودخانه تاپله اسـت 
کـه دارای آبـی بسـیار خنک و رنگی شـفاف و بلورین 
با بسـتری مملو از سـنگریزه یا قلوه سـنگ اسـت که 
بـدون افـت و بـا کمـی شـتاب وارد دریاچـه کوچـک 
شـده و پـس از طی مسـافتی کوتـاه وارد دریاچه گهر 

می شـود.
ماه هـای تیـر و مـرداد بهتریـن زمـان سـفر بـه این 
دریاچـه  اسـت و در اواخر اردیبهشـت و خرداد تمامی 
مسـیر پوشـیده از شـقایق های رنگـی و اللـه واژگون 
اسـت. منطقـه حفاظـت شـده اشـترانکوه واقع شـده  
اسـت کـه عـالوه بـر دریاچـه جاذبه هـای طبیعـی 
چهـار  بـاالی  قله هـای  دارای  دارد  کـه  بی نظیـری 
هـزار متر اسـت. میزان بـارش سـاالنه در منطقه گهر 
حدود933 میلی متر اسـت که بیشـتر بصـورت بارش 

اسـت. برف 
به نظر کارشناسـان زمین شناسـی، گهـر به احتمال 
زیـاد در اثـر وقـوع زمیـن  لـرزه ای بـزرگ بـه وجـود 
آمده اسـت. ایـن دریاچه بر روی گسـل اصلـی امروزی 
زاگـرس قـرار دارد؛ بنابرایـن احتمـاالً در اثـر جنبش 
گسـل و رویـداد یـک زمیـن لغـزش سـنگ ریـزش 

تشـکیل شده اسـت.

دریاچه گهر  و پوشش گیاهی
بلـوط، بیـد، بادام، پسـته وحشـی، گالبی وحشـی، 
زبـان  انجیـر،  گـردو،  مـازو،  بلـوط  نـارون،  چنـار، 

www.yadakiresaneh.ir
گردشگری

گنجشـک، سـیب، زالزالـک، ارژن، کنـار کهـور، انـار، 
گـز، و مـوی وحشـی از جملـه درختانـی اسـت کـه 
در اطـراف دریاچـه می رویـد. گل هـای اللـه واژگـون، 
شـقایق، زنبـق و اللـه وحشـی تـاج خروسـی و اختر 

نیـز از جملـه گیاهـان منطقـه هسـتند.

دریاچه گهر و حیات وحش
دریاچـه گهـر زیسـتگاه مناسـبی بـرای آبزیـان و 
حفاظـت  منطقـه  اسـت.  وحشـی  حیوانـات  دیگـر 
شـده اشـترانکوه و ازنا حیـات وحش متنوعی شـامل 
حیواناتـی از قبیـل؛ بز، قـوچ، آهـو، کل، پلنگ، گرگ، 
گـراز، خـرس قهوه ای، کفتـار، روباه، شـغال، خرگوش 
و انـواع پرنـدگان مانند عقاب، کبک، شـاهین، تیهو و 
آبزیـان ماننـد مارماهی، الک پشـت، قورباغـه و ماهی 

قـزل آالی رنگیـن کمـان و خال قرمـز دارد.
مواردی در خصوص سفر به دریاچه گهر

بهترین فصل برای سفر به این منطقه اواخر 
اردیبهشت و اوایل خردادماه است که غالبا شبهای 

سردی هم دارد.
تا اواسط خردادماه ماهیگیری در این منطقه 
ممنوع است و پس از آن اخذ مجوز از محیط بانی 

سمت غرب دریاچه الزامی است.
جهت اسکان سمت غرب دریاچه دارای نگهبان 
و برق و سکوی چادر زدن است و امنیت بهتری دارد.
دیدن ستاره ها را در آسمان گهر فراموش نکنید.

جهت حفظ زیبایی دریاچه حتی االمکان 
آشغال های خود را در محل مناسب بسوزانید.

از زیبایی طبیعت لذت ببرید ولی آن را تخریب 

نکنید.

نشانی دریاچه 
درود ، منطقه حفاظت شده اشترانکوه

مسیر »دریاچه گهر« از سمت الیگودرز
پس از حرکت از الیگودرز باید روسـتاهای جوشـان، 
ززم، بـرم، خان آباد و چشـمه پر را پشـت سرگذاشـت 
و در انتهـای مسـیر آسـفالته به دشـت داالنی)دشـت 
الله هـای واژگـون( خواهیـد رسـید. ازاینجـا بـه بعـد 
جـاده آسـفالت تمـام می شـود و بایـد حدود بیسـت 
کیلومتـر را در یـک جـاده شـنی ناهمـوار و در امتداد 
یـک رودخانـه زیبـا بـا مناظـر زیبا طـی کنید تـا در 
نهایـت بـه بـاالی تپه ای بـه نـام تابله خواهید رسـید 
کـه تعـدادی قبر مربـوط به مردم محلـی در آنجا قرار 

دارد.
از اینجـا بـه بعـد بایـد حـدود 6 کیلومتـر را در یک 
مسـیر بسـیار زیبا با شـیب مالیم و مناظر چشـم نواز 
پیـاده روی کنیـد و در طـول مسـیر در سـمت چـپ 
شـما رودخانه گهر و در سـمت راسـت نمـای جنوبی 
قلل اشـترانکوه خودنمایی می کنند و پوشـش گیاهی 
منحصربـه فـرد منطقه زیبایـی آن را دو چنـدان کرده 

است.
پـس از حـدود پنـج کیلومتـر پیـاده روی بـه گهـر 
کوچک خواهید رسـید که توسـط انبوهی از درختان 
بیـد احاطه شـده اسـت و در نهایـت به بـاالی تپه ای 
خواهیـد رسـید کـه از آنجـا دریاچـه گهـر بـزرگ در 
مقابل شـما و در سـمت راست شـما نمای جنوبی دو 
قله اصلی اشـترانکوه به نام های سـن بران)4150متر( 

وگل گل )4100متـر( خودنمایـی می کنند.
بـرای رسـیدن بـه ایـن جاذبـه گردشـگری اسـتان 
نزدیک تریـن راه به وسـیله خـودرو از طریق شـهر های 
دورود و الیگـودرز اسـت و راه شـکافی هایی کـه اخیراً 
انجام شـده، سـبب دسترسـی آسـان به ایـن دریاچه 

است. شـده 
مسـیر الیگودرز شـامل سـه سـاعت با خودرو و یک 
سـاعت و نیم پیـاده روی اسـت و کوهنوردانـی کـه بـه 
قله هـای اشـترانکوه صعـود می کننـد معمـوالً بـرای 
رسـیدن بـه گهـر از مسـیر روسـتای طیـان حرکـت 

می کننـد.
بـرای رفتـن از مسـیر طیـان می تـوان از راه آهـن 
ـ خرمشـهر اسـتفاده کرد و در ایسـتگاه دربند  تهرانـ 
بعـد از ایسـتگاه ازنـا از قطـار پیاده شـد. راه رسـیدن 
بـه دریاچه گهر از شهرسـتان الیگـودرز، تقریباً هفتاد 
کیلومتـر اسـت کـه هشـت کیلومتـر آن، مسـیری با 
شـیب مالیـم به  صـورت مالـرو اسـت. ایـن مسـیر به 
خانواده هـا توصیـه نمی شـود زیـرا از امنیـت کافـی 
برخـوردار نیسـت و محیط بانـان و نیـروی انتظامـی 
حضـور ندارنـد ضمـن اینکـه از ضلـع شـرقی دریاچه 
و  مخصـوص  جایگاه هـای  از  کـه  می شـوند  وارد 

سـرویس های بهداشـتی بی بهـره اسـت.
پـارک  و  دورود  سـیمان  کارخانـه  معـدن  مسـیر 
جنگلی و سـپس رسـیدن بـه کوهپایه اشـترانکوه، در 
نقاطـی ماننـد پنبـه کار اندکـی صعب العبور  اسـت اما 
به دلیـل داشـتن پارکینـگ بـرای خودروهـا و امنیت 
کافـی بیشـتر افراد از این مسـیر بـرای بازدیـد از این 

دریاچـه زیبـا می رونـد
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گزارش 1

یکـی از واحدهـای مهـم در هـر مجموعه ای 
واحـد روابط عمومی اسـت و نـگاه تخصصی به 
آن می تواند هر سیسـتمی را پابرجا و منسـجم 
کنـد. در مقابل هـم اگر نگاه درسـتی به مقوله 
روابـط عمومی نداشـته باشـیم می تواند نتیجه 
عکـس داده و باعـث ضعـف و مشـکالتی در 

سیسـتم شود.
رسـانه«  »یـدک  نشـریه  شـماره  ایـن  از 
تصمیـم گرفته ایـم در چنـد بخـش بـه روابط 
و  عمومـی، تخصص هـا، سیاسـت ها، وظایـف 
برنامه هـای آن اشـاره کنیـم. امیدواریـم تـا با 
مالحظـه آن نگاهـی تازه تـر بـه مقولـه روابط 
عمومی هـا و کارکردهـای تخصصی آن داشـته 
باشـید. بـی تردیـد روابـط عمومی هـا محدود 
بـه یـک سـازمان عریـض و طویـل نیسـتند 
بـا  می تواننـد  هـم  کوچـک  مجموعه هـای  و 
بهره مندی از این واحد در سیسـتم کاری شـان 

از مزایـای متعـدد آن اسـتفاده کننـد.

از نصب کپی دستورالعملها تا قدرتمندترین 
واحد تعاملی

در  عمومـی  روابـط  پیـش  دهـه  یـک  حـدود 
مجموعه هـا، نهادهـا، ارگان ها یک سـمت تشـریفاتی 
محسـوب می شـد کـه نهایت امـور محوله بـه مدیران 
و کارمنـدان روابـط عمومی ها، کپی دسـتورالعملهای 
اداری،  درج تبریک هـا و تسـلیت ها و نصـب کاغذی با 
انـدازه A4 در تابلـوی اعالنـات بود شـاید در پاره ای از 
مواقـع برنامه هـا و مناسـبت های داخل سـازمانی هم 

از سـوی روابـط عمومـی اعـالم می شـد.
امـا رفتـه رفتـه ایـن مجموعـه تغییـر ماهیـت پیدا 
کـرد و از یـک واحـد تشـریفاتی صـرف، بـه یکـی از 
واحدهـای قدرتمنـد در مجموعه هـا بـدل شـد ایـن 
تغییـرات تـا آنجا پیشـروی کـرد که حـاال از تخصص 
روابـط عمومـی بـه عنـوان یـک هنـر یـاد می کنند و 
مدیـران و زیرمجموعه هـای ایـن واحـد تخصصـی، به 
واحـدی تاثیرگذار در بسـیاری از مـوارد موفقیت امور 

مرتبـط بـا یـک مجموعـه تبدیل شـده اند.
البتـه ایـن تعاریف برای همـه مجموعه ها، یکسـان 
نیسـت و منـوط بـر آگاهـی مدیـران یـک سیسـتم 
نسـبت بـه بهره منـدی از واحد روابـط عمومی متغیر 

است.
از سـوی دیگـر روابـط عمومی پلی 
اسـت میـان یـک مجموعـه و اربـاب 
و  تخصـص  هرچقـدر  آن.  رجوعـان 
تبحـر مدیریـت ایـن واحـد قوی تـر 
باشـد ارتباط درسـت تر و منطقی تری 
در راسـتای تحقـق اهـداف دوجانبـه 
صراحـت  بـه  و  می گیـرد  شـکل 
مجموعـه،  هـر  در  گفـت  می تـوان 
حالـت  بهتریـن  بـه  زمانـی  تعامـل، 
ممکن شـکل گرفته کـه آن مجموعه 
تیـم و ترکیبـی درسـت و متخصـص 
از کارشناسـان روابـط عمومـی را در 
خـود جـای داده باشـد. بنابرایـن باید 
بگوییـم؛ روابط عمومی هنـر برقراری 
اطالع رسـانی  جهـت  در  ارتبـاط 
و  مخاطبـان  بـه  آگاهی بخشـی  و 
زمینه سـازی بـرای دریافـت انتظارات 
و خواسـته ها اسـت و در یـک جملـه، 
روابـط عمومی، هنر مردم داری اسـت.

در ادامـه ایـن مطلـب بـه وظایـف 
روابـط  واحـد  یـک  کارکردهـای  و 

می کنیـم: اشـاره  مؤثـر  عمومـی 
 فاعل یا بیننده

در بسـیاری از ادارات و مجموعه هـا 
مدیـران روابـط عمومـی و کارمنـدان 
ذیربـط نقش یـک تماشـاچی را بازی 
می کننـد و در اغلـب مواقـع بیننـده 
اتفاقـات مرتبط و غیرمرتبط هسـتند. 
حـال آنکـه روابـط عمومـی نیـاز بـه 
مجمـوع  در  کـه  دارد  مؤلفه هایـی 

تماشـا کـردن جـزء آن نیسـت.
اگـر قرار اسـت در آغاز راه و مسـیر 

پـر تالطـم روابـط عمومـی و ارتباطـات موفـق ظاهر 
از  کـه هدفشـان  بداننـد  ابتـدا  اسـت  بهتـر  شـویم 

پذیـرش ایـن پسـت مهـم و کلیـدی چیسـت؟!
اگـر قرار اسـت پشـت میـز بنشـینیم و فقـط چند 

هنر روابط عمــومی - 1
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گزارش 1

خبـر را از طریـق تلفن هـای کوتـاه و یـا پیامک هـا 
مبادلـه کنیـم، نـام ایـن کار روابـط عمومـی نیسـت!

پیشـرفته  کشـورهای  همـه  در  عمومـی  روابـط 
مشـتمل بـر قواعـد و قوانینـی اسـت کـه یکـی از 
مهمتریـن آن، درگیـر شـدن  نـه بـه معنـای فیزیک  

بـا اصحـاب رسـانه اسـت.
در ایـن راه تـرس معنایـی نـدارد. شـاید در ماه های 
ابتدایـی آنطـوری که می خواهیم نشـود امـا بی تردید 
بعـد از مدتـی تـالش و کسـب تجربـه در برخـورد بـا 

رسـانه های جمعـی بـه موفقیـت خواهیم رسـید.
هـراس از شکسـت مهمتریـن نکتـه ای اسـت کـه 
مدیـران روابـط عمومـی ناموفـق بـا آن دسـت بـه 
گریباننـد. آن هـا حتی بـر این باور هسـتند که دلیلی 

بـرای درگیـری و ارتبـاط از سـوی مـا نیسـت و اگـر 
اصحـاب رسـانه تمایـل داشـته باشـند خودشـان بـه 

می آینـد.  سـراغمان 
بـه جـرات می تـوان گفـت کـه چنیـن تدابیـری 
کامـاًل منسـوخ شـده و شکسـت خـورده اسـت و اگر 
می خواهیـم در امـر روابط عمومی موفق شـویم، بهتر 
اسـت در وحلـه نخسـت روابـط دوسـویه معقـول در 
راسـتای اطـالع رسـانی درسـت مجموعه مان داشـته 

باشیم.
حتـی بـه تعـدد تماس های بی پاسـخمان از سـوی 
تحقـق  جهـت  در  و  نگیریـم  خـرده  هـم  رسـانه ها 

اهدافمـان فقـط بـه دنبـال مرکـز سـیبل باشـیم.
بـی تردیـد ارسـال اخبـار در شـبکه های اجتماعـی 
درون سـازمانی و مجله هـای داخلـی 
کننـده ای  تعییـن  نقـش  نمی توانـد 
در ارتقـاء سـطح ارتباطـات مجموعـه 
بـا افـراد مرتبـط و غیرمرتبط داشـته 

. شد با
دنیـای اخبـار و اطالعـات فراتـر از 
آن اسـت کـه بتوانیـم در انتقـال آن 
به یـک کانال کمتـر از دو هـزار عضو 

کنیم. بسـنده 
یـک  امـروز  همیـن  از  بنابرایـن 
و  کنیـد  تنظیـم  منسـجم  برنامـه 
راه هـای درسـت و اصولـی ارتبـاط بـا 
رسـانه ها را مورد بررسـی قـرار دهید. 
اولویـت بندی کنیـد که کدام رسـانه 
تخصصـی یـا غیرتخصصـی می توانـد 
و  اخبـار  برنامه هـا،  کار،  پاسـخگوی 
حتـی آگهی هایتـان باشـد و انتشـار 
خبرگـزاری  کـدام  در  شـما  اخبـار 

اسـت. تاثیرگذارتـر 
بررسـی کنیـد کـه چطـور  حتـی 
بـا رسـانه های دیـداری و  می توانیـد 
برقـرار  بیشـتری  ارتبـاط  شـنیداری 
کنیـد و اخبارتـان را انتشـار دهیـد. 
ایـن  از  بـا هریـک  ارتبـاط  و  توجـه 
رسـانه ها نقشـی تعیین کننده در متر 
و معیـار تخصص شـما در واحد روابط 
عمومـی را دارد و بـه طـور حتم تداوم 
ایـن برنامه می تواند نخسـتین گام در 
را  بـا رسـانه ها  ارتبـاط  تغییـر روش 

برایتـان رقـم بزند.

تا حد امکان بیاموزیم

همـه ما با ایـن بیـت ابوریحان بیرونی آشـنا 
هسـتیم؛ »چنیـن گفـت پیغمبر راسـتگوی   / 

زگهـواره تا گـور دانـش بجوی«.
ایـن بیت کاربـرد بسـیار خوبی برای فعـاالن عرصه 
روابط عمومی ها دارد. در بسـیاری از مواقع شـاهد آن 
بوده ایـم که اشـخاصی با رسـیدن به سـمت مدیریت 
روابـط عمومـی در یک سیسـتم صرفاً به موی سـپید 
و سنواتشـان اشـاره می کنند. اما به واقع سـپیدی مو 
و سـال فـراوان می توانـد تضمینـی بـرای موفقیت آن 

اشـخاص باشد؟!
هسـتند  تاثیرگـذار  مؤلفه هـا  ایـن  تردیـد  بـدون 
امـا تضمیـن کننـده نیسـتند. چـه بسـا بسـیاری از 
مدیـران روابـط عمومـی موفـق از جوانـان بیسـت و 
سـی سـاله هسـتند که بـه سـبب فراگیـری آموزش 
درسـت، کسـب تجربـه و محـدود نکـردن دانششـان 

کرده انـد. تجربـه  را  مضافـی  موفقیت هـای 
متاسـفانه اغلـب افـراد پـا به سـن گذاشـته تمایلی 
بـه گرفتـن آمـوزش ندارنـد و خـود را بسـیار غنـی 
می داننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه برای رسـیدن به 
یـک موفقیـت دائمـی، نیاز اسـت کـه مـدام در حال 
مطالعـه، کسـب تجربـه و انتقـال دانـش از دیگـران 

شیم. با
بنابرایـن اگـر بـه دنبـال موفقیـت در واحـد روابـط 
عمومـی تحـت فرمـان خود هسـتید بهتر اسـت گارد 
خـود را نبندیـد و از کسـب دانش پرهیز نکنیـد. قرار 
نیسـت همـه چیـز را شـما یا یک نفر شـبیه به شـما 
بدانـد. وقتـی بـه شـما مسـئولیتی داده انـد و پـس از 
بررسـی و پذیـرش آن شـروع بـه خدمـت می کنیـد، 
بهتـر اسـت هـر روز در فکـر بـاال بردن سـطح کیفی 
کارتـان باشـید. مـن خـودم می دانـم و همـه چیز را 
بلـدم و ... جمالتـی اسـت که افـراد ناکارآمد و مسـبد 
اداری و فکـری بـر زبان مـی رانند. اگر شـما جزء این 
افـراد هسـتید کـه مطمئـن باشـید شکسـت و عـدم 
تحقـق برنامه هایتـان در آینـده ای نزدیـک بـه وقـوع 
می پیونـدد و در مقابـل هـم اگـر فکـر می کنیـد کـه 
بایـد بیشـتر بدانیـد و بـرای دانسـتن بایـد از تجارب 
و دانـش دیگـران هـم اسـتفاده کنیـد بهتر اسـت در 
عمـل هـم آن را نشـان دهیـد و هراسـی از حرف های 

سـطحی نداشـته باشید.
هـدف موفقیـت شماسـت و هیـچ حـرف و مسـاله 
تحقـق  در  اصلی تـان  مسـیر  از  را  شـما  نبایـد  ای 
کارکردهـای یـک روابـط عمومـی موفق خـارج کند.

ادامه دارد ...
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گزارش 1

 منابـع از  یکـی  کشـورها  همـه  در 
مهـم درآمـدی دولت هـا، مالیـات و 
اخـذ آن از مـردم جامعـه اسـت که عـالوه بر 
اینکـه بخـش عمـده ای از هزینه هـا را تأمیـن 
می کنـد به  عنـوان ابـزار مناسـب مالـی برای 
کنتـرل اقتصـاد کالن کشـور نیز بـه کار گرفته 

می شـود.
بـا رشـد  در سـطح جامعـه  کـه  هنگامـی 
نقدینگـی مواجـه می شـویم دولـت می توانـد 

مالیاتـی  نرخ هـای  افزایـش  بـا 
و  نقدینگـی  کاهـش  موجبـات 
تـورم را فراهـم آورد و اگـر رکود 
رونـق  عـدم  و  وکم تحرکـی 
کالن  اقتصـاد  در  را  اقتصـادی 

باشـیم. شـاهد  کشـور 
مسـوالن می تواننـد بـا کاهـش 
شـکوفایی  مالیاتـی  نرخ هـای 
اقتصـاد را بـه جامعـه برگردانند . 
بدیـن ترتیـب مالیـات می توانـد 
یکـی از ابزارهـای مهم مالـی و به 
عنوان سـوپاپ اطمینان اقتصادی 
کارکردهـای مطلوبی بـرای جامعه 

بـه همراه داشـته باشـد.
همچنیـن مالیـات نقـش مهمی 
در توزیـع عادالنـه درآمد و توزیع 
دولت هـا  دارد.   ثـروت  مجـدد 
بـا اخـذ مالیـات از ثروتمنـدان و 
کمک هـای  قالـب  در  آن  توزیـع 
پرداخـت  و  اعانـات  و  بالعـوض 
یارانه به افـراد کم درآمـد جامعه، 
در برقـراری عدالـت اجتماعی نیز 

نقـش موثـری ایفـا می کنـد.

فرار مالیاتی و تعاریف آن:
در مقابـل ایـن روش در جوامـع هنـوز هم هسـتند 
بسـیاری از اشـخاص که تمایلـی به پرداخـت مالیات 
ندارنـد و بـه تعبیـری آن غیرمنطقی می داننـد. از این 
رو تالش هـای مختلـف قانونی یـا غیرقانونـی را انجام 
می دهنـد تـا بتوانند یا بخش زیـادی از مالیاتشـان را 
نپردازنـد و یـا بـه کلـی از پرداخـت آن معاف شـوند. 
هرکـدام از این مسـیرها تنها به یک مقصد می رسـد؛ 

فـرار مالیاتی.

ترتیبـات  بـا  رابطـه  در  مالیاتـی  فـرار  اصطـالح 
غیرقانونـی اتخاذ شـده جهـت اختفا درآمد یـا نادیده 
گرفتـن بدهی مالیاتـی به کار مـی رود و به این معنی 
اسـت کـه مـؤدی کمتـر از میزانی کـه قانونـا موظف 

اسـت پرداخـت کند.
در  مالیاتـی  فـرار  پیدایـش  زمینـه  عمده تریـن 
و  بـوده  مشـترک  و  یکسـان  کشـورها  از  بسـیاری 
معمـوالً مالیات هایـی که بـا هدف توزیـع درآمد وضع 
می شـوند دارای پایه هـای کمتـر و نرخ هـای باالتـری 
هسـتند اینگونـه مالیات هـا قابلیـت فـرار فراوانـی در 

خـود نهفتـه دارنـد. افزایـش نرخ هـای مالیاتی ضمن 
آنکـه انگیزه هـای سـرمایه گذاری را کاهـش می دهد، 
زمینـه الزم بـرای اجتنـاب از پرداخت مالیـات و فرار 

مالیاتـی را نیـز فراهـم می کنـد.

اجتناب از پرداخت مالیات
اسـتفاده مـؤدی از راه هـای مختلـف قانونـی ماننـد 
محاسـبه مالیات نرخ های گوناگون به منظور کاسـتن 
از میـزان مالیـات را اجتناب از مالیـات می گویند. این 
اصطـالح بـه فعالیت هایـی نیـز نسـبت داده می شـود 

که شـخص بخواهد از اشـتغال به یک کار یا اسـتفاده 
از امتیـاز کـه مشـمول مالیـات اسـت صرف نظـر کند 
تـا مالیاتـش را پرداخـت نکنـد، ماننـد جلوگیـری از 

واردکـردن یک شـغل، بـرای فـرار از عوارض.
فـرار مالیاتـی و اجتنـاب از پرداخـت مالیـات هر دو 
بـه  منظـور گریـز از ادای مالیات صـورت می گیرد، اما 
صراحتـاً بایـد گفـت که اجتنـاب از پرداخـت مالیات، 
مالیاتـی  فـرار  درحالی کـه  اسـت،  قانونـی  رفتـاری 
رفتـاری غیرقانونـی اسـت. در واقع عامـالن اقتصادی 
بـا اسـتفاده از روزنه هـا و اشـکاالت 
قوانیـن مالیاتـی، تـالش می کننـد 
تـا بدهـی مالیاتـی خـود را کاهش 
از  اجتنـاب  کـه  آنجـا  از  دهنـد. 
مالیـات فعالیتـی قانونـی اسـت لذا 
بیشـتر از فـرار مالیاتـی در معـرض 

اسـت. دید 

جرم فرار مالیاتی
از  پـس  ایـران  قانون گـذار 
اصالحـات مکـرر قوانیـن مالیاتـی، 
در مـاده 201 قانـون مالیات هـای 
مـاده 274  در  و  مسـتقیم 1380 
مصـوب  مزبـور  قانـون  اصالحیـه 
اقتصـادی  پدیـده  ایـن   1394
حبـس  کیفـر  و  جرم انـگاری  را 
بـرای آن پیش بینـی کـرده اسـت. 
اسـت  کـرده  سـعی  قانون گـذار 
تعریفـی از فـرار مالیاتـی در قانـون 
مالیات های مسـتقیم ارائـه کند. بر 
ایـن اسـاس در مـاده 201 همیـن 
قانون مقرر داشـته: »هـرگاه مؤدی 
بـه قصد فرار از مالیـات از روی علم 
و عمـد به ترازنامه و حسـاب سـود و زیان یـا به دفاتر 
و اسـناد و مدارکـی که برای تشـخیص مالیات مالک 
عمـل اسـت و برخالف حقیقـت تهیه و تنظیم شـده 
اسـت اسـتناد کند یا برای سه سـال متوالی از تسلیم 
اظهارنامـه مالیاتـی و ترازنامـه و حسـاب سـود و زیان 

خـودداری کنـد...«
تعریـف مذکـور تعریف جامعی از جرم فـرار مالیاتی 
نیسـت و برخـی از افعـال منجـر بـه عـدم پرداخـت 
مالیـات را پوشـش نمی دهـد. مثـاًل هـرگاه مؤدیان با 
جعـل اسـناد و مدارکی کـه مالک تشـخیص مالیات 

نگاهی به مقوله مالیات و خدماتی که در مقابل باید صورت گیرد اما ...

چرا باید مالیات پرداخت کنیم و چرا باید فرار مالیاتی داشته باشیم؟!

اطالعیه

نیسـت، فعالیت های شـغلی خـود را از مـوارد معافیت 
مالیاتـی قلمـداد نمایـد؛ مشـمول مـاده 201 نخواهد 
بـود. در تعریـف فـرار مالیاتـی مناسـب آن اسـت که 
بیـان شـود »ارتـکاب هر فعـل و یا تـرک فعلی مؤدی 
کـه بـه قصد فـرار مالیاتـی صـورت گیـرد و منجر به 

پرداخـت ناقـص یـا نپرداختن مالیات شـود.«

بیست مسیر فرار مالیاتی
در ادامـه با برخـی از انواع فرارهای مالیاتی مرسـوم 

در میـان مودیان مالیاتی اشـاره می کنیم:
-عـدم ثبت فـروش و درآمـد در دفاتر و یا کمتر 
ثبـت کـردن آنها از طریـق به وجـود آوردن خریداران 
سـاختگی و کد )شـماره اقتصـادی( جعلـی و یـا کـد 
دیگـران مخصوصاً موسسـاتی کـه فـروش کاالی انها 
از طریـق شـعبه، نمایندگـی ، کارگـزار و توزیع کننده 

بـه عمـل می آید.
حساب سازی و حساب به حساب کردن، ثبت 
فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران، جاری 

شرکاء و غیره.
ثبت خرید کاال و دارایی در حساب هزینه بر 

خالف موازین مربوط.
اضافه منظور کردن قیمت خرید کاال و دارایی 
از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های 

ساختگی و یا ثبت خرید کاال و هزینه هایی که 
واقعیت ندارند.

کمتر تحویل گرفتن مقدار کاالهای خریداری 
داخلی یا وارداتی.

ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کاال در 
حساب هزینه های جاری.

متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و 
هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.

منظور کردن هزینه های واهی و شخصی به 
حساب هزینه های موسسه.

ارائه صورت حساب های خرید و هزینه ها بیش از 
یک بار به حسابرسان.

خارج کردن کاالی سالم از حساب ها به عنوان 
ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر

دستکاری در وسایل اندازه گیری کاال )کم 
فروشی( و سوءاستفاده از صندوق های فروش نقدی و 

عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر
منظور کردن مطالبات الوصول واهی و یا عدم 

ثبت وصول مطالبات حذف شده.
بستانکار کردن حساب مشتریان بابت برگشت 
واهی کاال و منظور کردن تخفیفات نقدی ساختگی 

به حساب مشتریان.
خارج کردن دارایی های مستهلک شده از 

حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در 
زمان واگذاری یا انحالل

تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و 
نشان دادن زیان.

انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی 
خرید مواد و کاال و اسناد هزینه.

عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان 
برخی از درآمدها

ارائه قیمت تمام شده کاالی ساخته شده بیشتر 
از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد 

یا موادی که خریداری نشده.
جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای 

مواد گران قیمت.
کم فروشی کاال از طریق چاپ وزن بیشتر کاال 

روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.
پرداخـت مالیـات و عـدم وابسـتگی بـه 

نفت
اگـر  کـه  نکنیـم  فرامـوش  بایـد  حـال  ایـن  بـا 
می خواهیـم کشـوری داشـته باشـیم که از وابسـتگی 
اقتصـاد نفتـی بـه سـوی اقتصـاد مالیاتی سـوق داده 
شـود بایـد در ایـن امر، مشـارکت جـدی و همه جانبه 
داشـته باشـیم و دولت بـرای از میان برداشـتن موانع 
اقدامـات اساسـی و موثـری انجـام دهد تـا درآمدهای 
گام  و  نفتـی شـود  مالیاتـی، جایگزیـن درآمدهـای 
بلنـدی برای توسـعه پایـدار و عمران و آبادانی کشـور 

شود. برداشـته 

فرار مالیاتی و اخالق
بـه  ریشـه ای  اخـالق  و  اقتصـاد  رابطـه  موضـوع 
بـرای  ارسـطو  کـه  زمانـی  از  دارد،  علـم  دیرینگـی 
اولین بـار از اخالقـی بـودن اقتصـاد سـخن گفـت و 
بعدهـا آدام اسـمیت بـه عنـوان پـدر علم اقتصـاد که 
خـود اسـتاد کرسـی اخالق در دانشـگاه گالسـکو بود 
کتـاب نظریه احساسـات اخالقـی را نگاشـت تاکنون 
کـه ایـن پیونـد از نظـر تئوریـک، کـم و بیـش بـا 
فـراز و فرودهایـی ادامـه داشـته اسـت. امـا در دنیای 
تجربـی نیـز ایـن دو حـوزه روی هـم تأثیـر گذارنـد. 
اخـالق مـردم جامعـه روی رفتار اقتصـادی آنان تأثیر 
می گـذارد و وضعیـت اقتصـادی نیـز بـه تبـع روی 
رفتـار اخالقی مردم بـه ویژه در بعد اخـالق اقتصادی 
تأثیـر می گـذارد. یکـی از زمینه هـای اینچنینی مورد 

بررسـی موضـوع مالیـات اسـت.
عوامـل تمکیـن یـا فـرار مالیاتـی در بسـیاری از 
مطالعـات مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت اما موضوع 
عوامـل اخالقـی فـرار مالیاتی بـرای اولین بـار به طور 
جامع توسـط کـراو )1944( در رسـاله دکترایش مورد 

بررسـی قـرار گرفت.

رابطه فساد اقتصادی و فرار مالیاتی
فـرار  یابـد  افزایـش  اقتصـادی  فسـاد  مقـدار  هـر 

مالیاتـی مـردم بیشـتر می شـود. بـه ایـن دلیـل کـه 
موجـب  فسـاد  سـطح  از  مالیاتـی  مودیـان  آگاهـی 
کاهـش یـا از بیـن رفتـن اعتمـاد آنـان بـه سیسـتم 
مالیاتـی شـده و انگیزه آنـان را بـرای پرداخت مالیات 
بـه شـدت کاهـش می دهـد؛ چـون آنـان می پندارند 
کـه درآمدهـای مالیاتـی حاصـل از مالیات هـای آنان 
آن طـور کـه بایـد صـرف خدمات دهی به مردم نشـده 

و بـه قـول خودشـان در جیـب سیاسـیون مـی رود.

رابطه خدمات به مردم و فرار مالیاتی
هـر انـدازه میـزان دریافـت خدمـات توسـط مـردم 
کمتـر ملمـوس باشـد، فـرار مالیاتـی توجیـه اخالقی 
بیشـتری پیدا می کنـد. وقتی مؤدی مالیـات پرداخت 
می کنـد ولـی تـا ده سـال اخیـر که خاطرش هسـت 
چالـه خیابـان محلـه اش همچنـان بـه منـوال قبلـی 
اسـت و ترمیم نشـده اسـت انگیـزه ای بـرای پرداخت 
داوطلبانـه و از روی رضایـت مالیـات برایش نمی ماند.

نظـر  مـورد  اسـت کـه  نکتـه ای  مالیاتـی  عدالـت 
بسـیاری از مودیـان مالیاتـی اسـت. وقتـی مودیـان 
نابرابـری و دقیـق نبـودن مالیات پرداختـی را با توجه 
بـه وضعیـت هـم صنفان خود، یـا به طور کلـی در بین 
سـایر مشـاغل، مشـاهده می کنند انگیزه فرار مالیاتی 

بیشـتر می شـود. آنان 

تبعیض و فرار مالیاتی
در ضمـن تبعیـض در شـکل های غیرمالیاتـی آن 
شـامل تبعیـض قومیتـی، تبعیـض مذهبـی، تبعیض 
انگیزه هـای  کاهـش  موجـب  شـدت  بـه  جنسـیتی 
اخالقـی مودیـان بـرای پرداخـت مالیـات می شـود. 
بـه عنـوان مثـال وقتـی مودیـان احسـاس کننـد که 
درآمدهـای مالیاتـی در مرکـز اسـتان یـا پایتخـت 
بیشـتر از شهرسـتان ها مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
پیـدا  اخالقـی  توجیـه  بازهـم  مالیاتـی  فـرار  آنـگاه 

می کنـد.
از مـوارد دیگـر توجـه و احتـرام حاکمیـت به عقاید 
سیاسـی مـردم اسـت. هـر چـه احتـرام حاکمیـت به 
عقایـد سیاسـی مـردم کاهش یابـد یا مردم احسـاس 
کننـد کـه دولت یـا در مجمـوع کل حاکمیـت عقاید 
سیاسـی آنـان را نادیـده می گیرد یا آنطـور که باید به 
آن احتـرام نمی گـذارد، انگیـزه آنان بـرای همراهی و 

همـکاری بـا دولـت و حاکمیت کاهـش می یابد.
در نهایـت بایـد نـگاه تازه تـری بـه مقولـه مالیات و 
ماهیت آن داشـت ضمـن آنکه مسـئوالن ذیربط باید 
عالوه بر اصالحات سـاختاری در اقتصاد کالن کشـور 
موانـع مسـتحکمی هـم در مقابـل فسـاد اقتصـادی 
ایجـاد کننـد. البتـه خدمـات هـم کامـاًل محسـوس 
اسـت و دولتمـردان در هـر دوره ای، بایـد در قبـال 

مالیاتـی کـه اخـذ می کننـد خدمـات ارائـه دهند.
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  ،اسـباب بازی هـای مـدرن در دنیـای امروز
نـوع کوچکتـری از یـک تکنولـوژی جدید 
هسـتند کـه می تـوان در مدت زمـان کوتاهـی نمونه 
واقعی آن را در میان انسـانهای بزرگتر مشـاهده کرد. 
التیجسـچر  آمریـکای  اسـتارتاپ  تازگـی  بـه 
بـازی هوشـمند  )Ultigesture( ماشـین اسـباب 
جدیـدی سـاخته اسـت کـه از طریـق یـک دسـتبند 
هوشـمند کنتـرل شـده و بـا حـرکات سـاعد و مـچ 
دسـت قابـل هدایـت اسـت. برخـالف تصـور برخی از 
مـا کـه گجت های پوشـیدنی فقط برای اسـتفاده های 
 Ultigesture ورزشی و سالمت هسـتند، استارتاپ

از ایـن گجت هـا بـرای دگرگون کردن اسـباب بازی 
کنترلـی اسـتفاده کرده اسـت.

ایـن ماشـین بـا اسـتفاده از حـرکات دسـت، از 
طریـق یـک مچ بنـد کنتـرل می شـود؛ ایـن مچ بند 
فرمان هـای کـم و زیـاد کـردن سـرعت، حرکت به 
جلـو یـا عقـب، تغییـر جهـت بـه چـپ و راسـت و 
ترکیـب ایـن حـرکات را اعمـال می کنـد. کنتـرل 
و  سـاده تر  بسـیار  ایـده  ایـن  بـا  بازی هـا  اسـباب 
هیجان انگیز تـر خواهـد بـود و تجربـه ای متفـاوت 

فراهـم  سـرگرمی ها  نـوع  ایـن  دوسـت داران  بـرای 
شـد. خواهد 

اسـتارتاپ  مدیـر   ،)Gang Zhou( جـو  گنـگ 

اسـباب بازی  ماشـین  توصیـف   در   Ultigesture
هوشـمند خـود بـا اشـاره بـه برتـری آن نسـبت بـه 
می گویـد:  کنتـرل  ریمـوت  دارای  اسـباب بازی های 
ماشـین های کنتـرل از راه دور زیـادی در بـازار وجود 
دارنـد کـه بـازی بـا آنها لـذت بخش اسـت، امـا ایده 
مـا بـرای کنتـرل ماشـین اسـباب بازی بـا دسـتبند 
فراهـم  را  واقعی تـر  بسـیار  تجربـه ای  هوشـمند، 
می کنـد. کنتـرل از طریق حـرکات بـدن تجربه کاربر 
را بهبود می بخشـد و احسـاس نزدیکی بیشـتری بین 
او و اسـباب بازی اش کـه بـا سـرعت در حرکت اسـت، 

به وجـود مـی آورد.
گجت پوشـیدن این اسـباب بـازی جالـب از طریق 
بلوتـوث کم مصرف به ماشـین اسـباب بازی هوشـمند 
متصـل اسـت. بـا بلنـد کـردن سـاعد کاربر، ماشـین 
بـه جلـو حرکـت کـرده و بـا پاییـن آمـدن سـاعد به 
عقـب حرکـت می کنـد. چرخش مچ دسـت در جهت 
عقربه هـای سـاعت ایـن اسـباب بـازی را بـه سـمت 
سـاعت  عقربه هـای  خـالف  در  چرخـش  و  راسـت 
آن را بـه سـمت چـپ هدایـت می کنـد. همچنیـن، 
بـه کمـک شتاب سـنج کار گذاشـته شـده در ایـن 
دسـتبند، سـرعت ماشـین با تغییـر ارتفاع سـاعدتان 

تغییـر می کنـد. بایـد دید چـه مدتی طول می کشـد 
واقعـی  ماشـین های  بـرای  تکنولـوژی  ایـن  کـه 

مورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

تحقق رویای پرواز خودروها
مـدت زیـادی اسـت کـه از شـایعات مبنـی بر 
بنیانگـذار   ،)Larry Page( پِیـج  لـری  قصـد 
پرنـده  خودروهـای  سـاخت  بـرای  گـوگل، 
می گـذرد. در یـک گواهـی اختراع که چند سـال 
پیـش به ثبت رسـیده، جزئیاتـی از یک خودروی 
پرنـده احتمالـی بـرای کمپانـی Zee Aero که 
متعلق به »پیج« اسـت، شـرح داده شـده اسـت. 
اّمـا اکنـون به نظر می رسـد که »پیج« در پشـت 
پـرده یـک جایگزیـن جالـب بـرای ماشـین های 
پرنـده باشـد؛ یـک هواپیمـای شـخصی بسـیار 

سـبک که نیـازی بـه گواهینامـه خلبانـی دارد.
از   Zee Aero کـه  هـاوک  کیتـی 
زیرمجموعه هـای آن محسـوب می شـود، اخیـراً 
از یـک نمونـه اولیـه هواپیمـای تمام الکتریکـی 
رونمایـی کـرده کـه تنهـا 100 کیلوگـرم وزن دارد. 
ایـن نمونـه اولیـه تنهـا برای پـرواز بـر فـراز آب ها در 
سـفرهای تفریحی طراحی شـده و معیارهـای قانونی 
امریـکا را برآورده کرده اسـت. به گفتـه کیتی هاوک، 
تنهـا یک دقیقه بـرای یادگیری کار بـا این هواپیمای 
تک سرنشـینه کافی اسـت؛ هواپیمایی که در سطحی 
پایین تـر از دسـته فوق سـبک )Ultralight( مطابق 
مقـررات FAA قـرار می گیـرد و بنابرایـن نیـازی بـه 

گواهینامـه و الیسـنس خلبانـی نـدارد.
تـا پایـان سـال جـاری میـالدی، یـک نسـخه از 
»کیتـی هاوک فالیـر« در معرض فروش قـرار خواهد 
گرفـت کـه البتـه احتمـاالً بـا نمونـه اولیـه تفـاوت 
زیـادی خواهـد داشـت و سـر و صـدای کمتـری در 
 Cameron( داخـل کابیـن دارد. کمرون رابرتسـون
Robertson(، از مهندسـان کیتـی هـاوک در ایـن 
زمینـه بـه نیویـورک تایمـز می گویـد: امیدواریـم که 
ایـن چیزی بیشـتر از مفهوم هیجان انگیزی باشـد که 
اکثـر مـردم در مورد ماشـین های پرنده در سـر دارند. 
البتـه ایـن محصـول و کارکـرد آن، دقیقـاً آن چیزی 
نیسـت کـه از آن انتظـار داریم، ولی فکـر می کند که 
ایـن وسـیله، نمایـی از آینـده را بـه تصویر می کشـد.

در حالـی کـه کیتی هـاوک هنـوز یک خـودروی 
پرنـده واقعـی نسـاخته، ایـن کمپانی بـرای نوآوری 
نیسـت. کمپانـی  تنهـا  در زمینه هـای هواپیماهـا 
بـرای  را  قبول سـفارش  اخیـراً   PAL-V هلنـدی 
مـدل تجـاری پرنده اش که قابلیت پرواز در آسـمان 
و حرکـت در جـاده را دارد، آغـاز کـرده اسـت. اوبـر 
و ایربـاس نیز بـه دنبال ارائـه خودروهـای پرنده در 

آینده هسـتند.
مرسدس و انرژی پنهان آن

شـاید برخـی افـراد با بخـش انـرژی مرسـدس بنز 
آشـنایی چندانـی نداشـته باشـند امـا باید گفـت این 
سیسـتم های  فـروش  وظیفـه ی  کمپانـی  از  بخـش 

ماشین اسباب بازی 
هوشمند، 

جابجایی فقط با 
حرکات دست

تحلیل

ذخیـره ی انـرژی را بـر عهـده دارد. ایـن سیسـتم ها 
توسـط Accuomotive کـه کامـاًل تحـت تملـک 
دایملـر قـرار دارد در آلمـان سـاخته می شـوند. 500 
میلیـون یـورو در تأسیسـات تولیـد واقـع در کامنـز 
سـرمایه گذاری شـده و حـدود 100 متخصص باتری 
بـرای بهبـود و فوق العاده تـر کـردن ایـن تکنولـوژی 

مشـغول به کار هسـتند.
این سیسـتم های ذخیـره ی انـرژی در واقع در 
ابتـدا برای پروسـه های عملیاتی صنعـت خودرو 
توسـعه یافتـه بودنـد امـا هم اکنـون مجموعـه 
خانوارهـا  در خدمـت  لیتیوم-یـون  باتری هـای 
قـرار دارنـد. خانوارهـای بریتانیایـی می توانند از 
بیـن چندیـن راه حـل انـرژی مختلـف و 8 واحد 
)مـاژول( باتـری، سیسـتم های مناسـب خـود را 

انتخـاب کنند.

هـر مـاژول دارای ظرفیـت انـرژی 2.5 کیلـووات 
سـاعتی اسـت بنابراین بزرگ ترین پکیج در دسـترس 
بـا 8 مـاژول دارای حداکثـر ظرفیـت 20 کیلـووات 
سـاعتی می باشـد. این تکنولوژی در بیش از 80 هزار 
خـودروی پالگین هیبریدی و الکتریکی مرسـدس )از 
سـال 2012 تاکنـون( بـکار رفتـه اسـت. ایـن کاربرد 
جدیـد بـه خانوارهایی کـه دارای سیسـتم های انرژی 
خورشـیدی هسـتند اجـازه می دهد تا قدرت مـازاد را 

بـدون تقریبـاً هیچ گونـه تلفاتی ذخیـره کنند.
شـرکت مرسـدس بنز انرژی، دارای شـبکه ی توزیع 
سیسـتم های  فـروش  مسـئول  و  بـوده  بریتانیـا  در 
ذخیـره ی انـرژی اسـت و ایـن شـرکت همچنیـن بـا 
شـرکای واجـد شـرایط بـرای نصـب و راه انـدازی این 
سیسـتم ها همـکاری می کنـد. ایـن محصـول عموماً 
شـامل یـک سیسـتم خورشـیدی، سیسـتم مدیریت 
انـرژی، مبـدل باتـری و خـود واحـد ذخیـره ی انرژی 

ست. ا
در  جـاری  سـال  اواخـر  از  سیسـتم ها  ایـن 
ایاالت متحـده و بـا گارانتی 10 سـاله عرضـه خواهند 
شـد و آن هـا را می تـوان روی دیـوار یـا کـف خانـه 
سیسـتم ها  ایـن  می گویـد  مرسـدس  کـرد.  نصـب 
تقریبـاً بـدون صـدا هسـتند. بـه عـالوه، تولیـد یـک 
نسـخه ی ولتـاژ باال در دسـتور کار بـوده و بعداً عرضه 

خواهـد شـد.
سیسـتم ذخیره ی انرژی مرسـدس بنـز در آفریقای 
جنوبی، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ نیز در دسـترس 

است.

تکنولـوژی آئـودی A8 و قابلیـت رانندگـی 

ر کا د خو
آئودی تقریباً آماده ی بازنشسـته کردن نسـل سـوم 
سـدان پرچم دار A8 خود اسـت. این خـودرو حدود 7 
سـال اسـت که در بازار حضور داشـته و با کنار رفتن 
آن فضـا بـرای عرضه ی نسـل کاماًل جدید بـاز خواهد 
شـد. این سـدان فول سـایز در زمـان ورود به بـازار به 
انـدازه ای هوشـمند خواهـد بـود کـه بتوانـد رانندگی 

خـودکار سـطح 3 را ارائـه کنـد. بـه منظـور تحقـق 
چنیـن امـری باید قوانین تغییـر کنند تا ایـن خودرو 
بتوانـد به طـور کامل قابلیت هـای خود را نشـان دهد.

از آنجایـی کـه احتمـال تغییـر قوانیـن در آینده ای 
 2018 A8 نزدیـک کـم اسـت پـس بدیـن ترتیـب
رانندگـی خـودکار سـطح  بـا  عرضـه  روز  اولیـن  از 
مهندسـان  انجمـن  بـود.  نخواهـد  دسـترس  در   3
خـودرو می گویـد کـه سـطح 3 رانندگـی خـودکار به 
“اتوماسـیون مشـروط” اشـاره دارد و بـه ایـن معنـی 
اسـت کـه خودرویـی که ایـن احتیاجـات را بـرآورده 
فرمـان،  خـودکار  به صـورت  توانسـت  خواهـد  کنـد 

شـتاب گیـری و ترمـز را کنتـرل کنـد.
به عالوه سـطح وسـیعی از کامپیوترها، دوربین ها و 
حسـگرها باهـم کار خواهند کرد تا سیسـتم رانندگی 
خـودکار آئودی به خوبـی کار کند. انجمن مهندسـان 
وظایـف می گویـد: جنبه هـای  ایـن  دربـاره   خـودرو 
عملیاتی )فرمان پذیـری، ترمـز، شـتاب گیری، پایـش 
خـودرو و جاده( و تاکتیکی )پاسـخ دادن به رویدادها، 
تخمیـن زمـان تغییـر الیـن، دور زدن، اسـتفاده از 
عالئـم( وظایـف رانندگـی در ایـن بازه قـرار می گیرند 
امـا جنبه هـای استراتژیک )تشـخیص مقصـد و نقـاط 
معیـن( وظایـف رانندگـی بـر عهـده  ایـن سیسـتم ها 

. نیست
انتظـار مـی رود راننـده کنتـرل خـودرو را در زمانی 
کـه شـرایط ایجاب کند بـر عهده بگیـرد. در رانندگی 
خـودکار سـطح چهـار حتـی اگـر راننـده بـه عالئـم 
واکنـش نشـان ندهـد هـم سیسـتم وظایـف را انجام 

خواهـد داد.
طبـق طبقه بنـدی انجمـن مهندسـان خـودرو، 6 
سـطح از اتوماسـیون وجـود دارد: 0 )بـدون هیچ گونه 
اتوماسـیون( تـا 5 )رانندگـی خـودکار کامـل(. در این 
سـطح آخـری خـودرو نیـازی بـه فرمـان نـدارد زیـرا 

خـود سیسـتم تمامـی کارهـا را انجـام می دهـد.

 Traffic Jam جدید با نـام A8 این سیسـتم در
Pilot شـناخته می شـود و تـا سـرعت 56 کیلومتر 
در سـاعت و در شـرایط معینـی بـه انجام وظیفـه 
خواهـد پرداخـت و به راننده ها این امـکان را خواهد 
داد تـا عملکردهـای فرمـان، پـدال گاز و ترمـز را به 

خودرو بسـپارند.
مدیرعامـل آئـودی در کنفرانس خبری سـاالنه ی 
شـرکت گفتـه که ایـن ویژگـی زمانـی در خودرو 
بـکار خواهـد رفـت کـه از نظـر قانونـی مشـکلی 
وجـود نداشـته باشـد. مقامـات آلمانـی در حـال 
حاضـر جنبه هـای به روزرسـانی کنوانسـیون ژنـو 

در حـوزه ی ترافیـک را تحلیل می کننـد تا زمینه ی 
حضـور خودروهایـی بـا قابلیـت رانندگـی خـودکار 

سـطح 3 و 4 را فراهـم کننـد.
یکـی از رقبـای اصلی آئودی A8 یعنی مرسـدس 
S کالس فیـس لیفـت از سیسـتم سـطح 2 بسـیار 
بسـیار راضی کننـده ای سـود می بـرد. دیگـر رقیـب 
اصلـی آئـودی یعنـی ب ام و نیـز اعـالم کـرده کـه 
iNext 2021 شـرکت از قابلیت سـطح 3 رانندگی 

خـودکار سـود خواهـد برد.
در  و  جـوالی  یازدهـم  در  جدیـد   A8 آئـودی 

شـد. خواهـد  رونمایـی  اسـپانیا  بارسـلونای 

خداحافظی با گیربکس های دستی
ب ام و   M بخـش  بازاریابـی  و  فـروش  معـاون 
می گویـد کـه هـر دو نـوع گیربکس هـای دسـتی و 

دوکالچـه در آینـده کنـار خواهنـد رفـت.
حـذف قریب الوقـوع گیربکس های دسـتی کسـی 
را متعجـب نمی کند امـا Peter Quintus معتقد 
اسـت گیربکس های دوکالچه نیـز منقرض خواهند 
شـد. ایـن دیدگاه شـاید باعـث تعجب افـراد زیادی 

شود.
Quintus در مصاحبـه بـا Drive گفـت کـه 
مزیـت تعویـض سـریع تر دنده هـای گیربکس هـای 
اتوماتیـک  گیربکس هـای  بـه  نسـبت  دوکالچـه 

مرسـوم در حـال محـو شـدن اسـت.
او ادامـه می دهد:گیربکس هـای دوکالچـه زمانـی 
دارای دو مزیـت بودنـد؛ ایـن گیربکس هـا سـبک تر 
بودنـد و سـرعت تعویـض دنده هایشـان باالتـر بـود. 
هم اکنـون بخـش اعظـم مزیـت تعویـض دنـده ی 
سـریع تر ناپدید شـده زیرا گیربکس هـای اتوماتیک 

بهتـر و هوشـمندتر شـده اند.

تحلیل
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سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللـی قطعات 
 6 وابسـته  صنایـع  و  مجموعه هـا  خـودرو، 
برگـزاری  محـل  در  مـاه  اردیبهشـت   9 تـا 
نمایشـگاه های بیـن المللـی اسـتان اصفهان 

شـد. برگزار 

درباره مرکز نمایشگاهي
شـرکت نمایشـگاه های بین المللی اسـتان اصفهان، 
واقـع در پـل تاریخی شهرسـتان، فعالیت خـود را در 
سـال 1372 آغـاز کـرده و تاکنون روند رو به رشـدی 

را دنبال کرده اسـت.
اسـتان  المللـی  بیـن  نمایشـگاه های  شـرکت 
اصفهـان، رسـالت خویـش را با برگزاری نمایشـگاه با 
موضوع هـای متعـدد و متنوع و با هـدف اصلی ایجاد 
بسـتر اقتصـادی مناسـب، رقابـت سـالم، شناسـایی 
اعضـای  بیـن  ارتبـاط  ایجـاد  و  برتـر  واحدهـای 
مجموعه هـای مختلـف صنعتـی، فرهنگـی، هنـری، 

خدماتـی و ... دنبـال کـرده اسـت.
شـده  برگـزار  معتبـر  نمایشـگاه های  جملـه  از 
نمایشـگاه بیـن المللـی قطعـات خـودرو اسـت کـه 

شـد. برگـزار  آن  دوره  سـیزدهمین  امسـال 

قطعـات  نمایشـگاه  از  دوره  سـیزدهمین 
در  وابسـته  صنایـع  و  مجموعه هـا  خـودرو، 

اصفهـان
سـیزدهمین نمایشـگاه قطعات خودرو، مجموعه ها 
و صنایـع وابسـته، بـا حضـور بیـش از یـک صـد و 
بیسـت شـرکت معتبـر در عرصـه قطعـه سـازی در 

شـد. اصفهان 
ایـن نمایشـگاه در بیـش از 9 هـزار مترمربع فضای 
نمایشـگاهی چهار سـالن نمایشـگاهی شـیخ بهایی، 
نقـش جهـان، نصـف جهـان، میردامـاد و همینطـور 
فضـای بـاز برپا شـد و میزبان 125 مشـارکت کننده 
از اسـتان های اصفهـان، تهران، خراسـان رضوی، قم، 

مازنـدران، البـرز و آذربایجان شـرقی بود.
اگـر بـه تاریخچه برگـزاری ایـن نمایشـگاه نگاهی 
بیاندازیـم خواهیـم دید که نمایشـگاه رشـد صعودی 
محسوسـی چـه بـه لحـاظ کیفیـت و چـه بـه لحاظ 
سـیزدهمین  در  و  اسـت  کـرده  تجربـه  را  کمیـت 
دوره هـم بـه زعـم اغلـب کارشناسـان و غرفه گذاران 

نمایشـگاه بـه جایـگاه قابـل قبولـی رسـیده بود.
افزایـش حضـور شـرکت های تولیدکننده در سـال 
مهمتریـن  از  اشـتغال  و  تولیـد  مقاومتـی،  اقتصـاد 

ویژگی هـای ایـن نمایشـگاه بـود.

حضور چشـمگیر نشـریه »یدک رسـانه« در 
نمایشـگاه اصفهان

نشـریه »یدک رسـانه« که از سـوی اتحادیه صنف 
فروشـندگان لـوازم یدکـی خـودرو و ماشـین آالت 
تهـران به صورت ماهنامه منتشـر می شـود حاال وارد 
سـال چهارم انتشـار شـده و عالوه بر انتشـار اخبار و 
رویدادهـای صنفـی و صنعت خودرو بـه محلی برای 
عرضـه محصـوالت تولیدکننـدگان و توزیع کنندگان 

خودرو بدل شـده اسـت.
قطعـات  بین المللـی  نمایشـگاه  سـیزدهمین  در 
اصفهـان،  وابسـته  صنایـع  و  مجموعه هـا  خـودرو 

جهـان  نقـش  سـالن  در  رسـانه«  »یـدک  نشـریه 
حضـوری چشـمگیر و اثرگـذار داشـت و بـا اسـتقبال 
بازدیدکنندگان، کارشناسـان صنعتـی و غرفه گذاران 

ایـن نمایشـگاه مواجـه شـد. 

در زمـان برگـزاری ایـن نمایشـگاه گفت و گوهایـی 
کوتـاه با برخـی از غرفه گذاران در نمایشـگاه اصفهان 
انجـام داده ایـم و نظراتشـان را در خصـوص مزایـای 
برگـزاری نمایشـگاه ها و همینطور نمایشـگاه اتحادیه 

جویـا شـدیم کـه در ادامـه آن را می خوانیـد:

افشین اصغرزاده – شرکت موتور کار
جابجایـی مـکان نمایشـگاه اتحادیـه خوب 

نیست
کار  موتـور  مجموعـه  مدیـر  اصغـرزاده  افشـین 
آن  مزایـای  و  قطعـات  نمایشـگاه های  در خصـوص 
می گویـد: بـه اعتقـاد مـن اگر یـک نمایشـگاه اصولی 
برگـزار شـود قطعـاً هـم بـرای غرفـه گـذاران و هـم 

برگزارکننـدگان مفیـد خواهـد بـود.
ایـن رو مجموعـه مـا  از  وی در ادامـه می افزایـد: 
فکـر  کـه  نمایشـگاه هایی  در  تـا  می کنـد  تـالش 
ارمغـان  بـه  موفقیـت  مـا  بـرای  می توانـد  می کنـد 

کنـد. شـرکت  بیـاورد، 
اصغـرزاده دربـاره نمایشـگاه اتحادیه هـم می گوید: 
بـه نظـرم در برگـزاری نمایشـگاه اتحادیه دو اشـکال 
اساسـی و عمـده وجود دارد. نخسـت اینکـه مدیریت 
درسـتی در رأس آن وجـود نـدارد و برای بهتر شـدن 
آن بـا بهتـر از این هـا مدیریـت شـود. دومیـن نکتـه 

نگاهی به نمایشگاه بین  المللی قطعات خودرو اصفهان و گفت و گو با تنی چند از غرفه گذاران

نمایشگاه بستری برای شفافیت، رقابت و دیده شدن

هـم جابجایـی محل نمایشـگاه اسـت که مسـئوالن 
برگـزاری هرسـاله بـه بهانه های مختلـف جابجایی را 

بـر ثبـات مـکان برگـزاری ترجیـح می دهند.
بایـد  می کنـد:  خاطرنشـان  اتحادیـه  عضـو  ایـن 
در نظـر داشـته باشـیم کـه تغییـر محـل برگـزاری 
نـه تنهـا کمکـی ثبـات و قـدرت گرفتـن نمایشـگاه 
نـزد  هـم  تزلـزل  باعـث  بلکـه  نمی کنـد  اتحادیـه 
شـرکت کننـدگان خواهد شـد. به همیـن خاطر فکر 
می کنـم بایـد برای این مورد فکری اساسـی شـود تا 
نمایشـگاه اتحادیه به جایگاه قابل قبولی دسـت پیدا 
کنـد و بنـده تا رسـیدن به آن شـرایط آرمانی در این 

نمایشـگاه شـرکت نخواهـم کرد.

منتظری – شـرکت تایمیران/ تسمه سروش 
گودیر( )نمایندگی 

حـق  احقـاق  دنبـال  بـه  بیشـتر  بایـد  اتحادیـه 
باشـد اعضایـش 

منتظـری دربـاره نمایشـگاه های قطعـات می گوید: 
هـر غرفـه گـذار بـرای شـرکت در یـک نمایشـگاه 
در ابتـدا همـه جوانـب را می سـنجد بعـد شـرکت 
می کنـد. نمایشـگاه محـل بسـیار خوبی اسـت برای 
عرضـه محصـوالت امـا بایـد ببینیم که چه کسـی و 

یـا چـه مجموعـه ای بانی برگـزاری آن اسـت.
وی اضافـه می کنـد: در اغلـب مواقـع شـرکت ها و 
مجموعه های نمایشـگاهی برگزارکننده نمایشـگاه ها 
طرفیـن  منافـع  و  برگـزاری  شـکل  کـه  هسـتند 
مشـخص اسـت. ولـی وقتـی نمایشـگاهی از سـوی 
اتحادیـه برگـزار می شـود، سـواالتی را در ذهن ایجاد 

می کنـد.
منتظـری تصریـح می کنـد: اتحادیـه بهتـر اسـت 
بـه جـای برگـزاری نمایشـگاه بـه دنبال احقـاق حق 
اعضایـش باشـد و امـوری کـه طبـق قانـون بـه آنجا 
محـول شـده رسـیدگی کنـد. برخـورد بـا کاالهـای 
قاچـاق و بـی کیفیـت، پیگیـری امـور مالیاتـی، حل 
مشـکالت صنفی اعضـاء و ... از جمله وظایف اتحادیه 
اسـت. ضمـن آنکـه مدیریـت اتحادیـه بـه صـورت 
سـنتی صورت می گیـرد و اگر می خواهیم پیشـرفت 
داشـته باشـیم باید در هیات مدیـره جوانگرایی کرده 

و از افـراد کارآمدتـر کنیم.
او در ادامـه خاطرنشـان می کنـد: امـروز کـه بنـده 
بـا شـما صحبت می کنـم اتحادیـه کار خاصـی برای 

مـن و امثـال مـن انجـام نـداده کـه مـن بخواهـم به 
نمایشـگاه اتحادیـه بیاییـم. بـه نظـرم در برگـزاری 
نمایشـگاه اتحادیه بیشـتر به دنبال سـودآوری اسـت 
و ایـن روش نـه تنها باعث جذب بیشـتر اعضـاء برای 
حضـور در نمایشـگاه اتحادیـه نمی شـود بلکـه باعـث 

ریـزش غرفـه گـذاران هـم خواهد شـد.

شاه محمدی – شرکت ایمن تک پیشرو
بـرای شـرکت در یـک نمایشـگاه باید همـه جوانب 

آن را در نظـر بگیریم
شـاه محمـدی دربـاره نمایشـگاه قطعـات خـودرو 
می گویـد: مـا پیـش از حضورمـان در یـک نمایشـگاه 
همـه جوانـب آن را در نظـر می گیریـم و در صـورت 
آنکـه بدانیـم حضورمـان می توانـد بـه نفـع مجموعه 
باشـد، شـرکت می کنیم. در همین نمایشگاه اصفهان 
هـم صرفـاً بـه خاطـر حضـور شـرکت سـاپکو در این 

نمایشـگاه شـرکت کردیم.
وی اضافـه کـرد: در خصـوص نمایشـگاه اتحادیـه 
پـرس و جـوی بسـیاری کرده ایـم که اغلب اشـخاص 
می گفتنـد خیلـی مفید نیسـت و همیـن امر مـا را از 

حضـور در نمایشـگاه اتحادیـه نهـی می کنـد.

بارگام – شرکت ایندوران
برای شرکت در نمایشگاه باید تحقیق کنیم

بـارگام در خصـوص شـرکت در نمایشـگاه اتحادیه 
از نمایشـگاه  می گویـد: تـا کنـون در هیـچ دوره ای 
اتحادیـه شـرکت نکـرده ام، بنابرایـن اطمینـان زیادی 
بـه نمایشـگاه نـدارم. مـا تحقیـق خواهیـم کـرد و در 
صـورت مناسـب بودن شـرایط شـاید به عنـوان یکی 

از شـرکت کننده هـای نمایشـگاه پنجـم باشـیم.

شکروی – شرکت بازرگانی شکروی
شـرکت فیـدار باید نمایشـگاه بین المللـی تهران را 

تحریـم کند
شـکروی انسـجام و قوی برگزار کردن نمایشـگاه را 
شـاخصه اصلـی موفقیت هـای نمایشـگاه ها می داند و 
می گویـد: اتحادیـه لـوازم یدکی تـا کنون چهـار دوره 
نمایشـگاه برگـزار کـرده اما به اعتقاد من می توانسـت 

قوی تـر و بـا برنامه تـر برگـزار کند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه برگـزاری نمایشـگاه بین 
المللـی تهـران تاکیـد می کنـد: اعضـاء و مشـارکت 

کننـدگان نمایشـگاه بیـن المللـی تهران مثـل فیدار 
بایـد در آن نمایشـگاه حضـور پیـدا نکننـد و به نوعی 
آنجـا را تحریـم کننـد تـا نمایشـگاه اتحادیـه قـدرت 
و تـوان بیشـتری پیـدا کنـد. وقتـی خـود اعضـاء آن 
نمایشـگاه را در اولویـت شـرکت کردن مجموعه شـان 
در نظـر می گیرنـد، نمایشـگاه اتحادیـه نمی توانـد به 
آسـانی قـد علم کند کـه امیدوارم مسـئوالن برگزاری 

تأمـل بیشـتری در ایـن خصوص داشـته باشـند.

محمدزاده – شرکت بارمان کیمیا
اتحادیه باید از اعتبار خودش بیشتر مایه بگذارد

می گویـد:  اتحادیـه  نمایشـگاه  دربـاره  محمـدزاده 
اتحادیـه اگـر می خواهد بـه موفقیت دسـت یابد بهتر 
اسـت از اعتبـار خـودش قـدری بیشـتر مایـه بگذارد 
عنـوان  بـه  را  معتبـر صنـف  برندهـای  و صاحبـان 
مشـارکت کننـده، وارد نمایشـگاه کنـد تا نمایشـگاه 

اعتبـار پیـدا کند.
وی در ادامـه می افزایـد: بنابراین اتحادیه در صورتی 
که نمایشـگاه بخواهد مثل سـال گذشـته برگزار شود 

قطعاً نتیجه منفی خواهد داشـت.
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تحلیل

در حـال حاضـر چند نفـر عضـو دارید و 
محـدوده اتحادیـه اصفهان شـامل چه رسـته 

هایـی می شـود؟
حدود سـه هـزار نفر فعـال در این حـوزه داریم که 
حـدود هـزار و چهارصد نفر جواز کسـب فعـال دارند 
حـدود چهار صد جواز اعتبار پروانه شـان گذشـته یا 
محل کسبشـان تغییـر کرده که بایـد تمدید کنند و 
حـدود هـزار و دویسـت نفر هم پرونده های شـان در 
دسـت اقدام اسـت و یا شناسـایی شـده اند. اتحادیه 
ی فروشـندگان وسـایط نقلیه اصفهان شامل وسایل 
نقلیه سـبک، نیمه سـبک، نیمه سـنگین، سنگین و 

راه سـازی، لوکس و تزئینات اسـت.

چقـدر در برخـورد بـا افـراد فاقـد جواز 
کسـب جدی هسـتید؟

مـا بـا قاطعیت بـا این موضـوع برخورد مـی کنیم. 
در ابتـدا دو بـار بـه آنها  بـا فاصله ابالغیـه می دهیم 
و چنانچـه ترتیـب اثر ندادند، ابالغ سـوم را برایشـان 
ارسـال می کنیـم و پس از آن پرونده بـه اداره اماکن 

 محسـن بابـا گلی  از حدود شـانزده سـال پیـش رسـما کارش را به عنوان عضـو هیات مدیـره اتحادیه وسـایل نقلیه اصفهان آغـاز کرد و
بـه عنوان مسـئول کمیسـیون حل اختالف فعالیـت کرد. در حال حاضـر هم دو دوره ای که ریاسـت اتحادیـه را برعهـده دارد. با وی گفت 

و گویـی در خصـوص اتحادیـه اصفهان و نمایشـگاه قطعات تهران انجـام داده ایم کـه در ادامه 

ارجـاع داده مـی شـود تـا واحد کسـبی پلمپ شـود. 
البتـه هـر مـاه بیـن ده تـا چهـارده مـورد بررسـی 
پرونـده مربوط به جواز کسـبی را داریـم. نکته جالب 
آن اسـت که اشـخاص زمانـی مراجعه مـی کنند که 

حکـم پلمپ به دستشـان می رسـد.
اتحادیـه اصفهـان چند کمیسـیون فعال 

دارد؟
ما سـه کمیسـیون فنـی، بازرسـی و حـل اختالف 
داریـم. کمیسـیون فنـی ماهـی یک بار تشـکیل می 
شـود و کمیسـیون بازرسـی به طـور منظـم و روزانه 
فعـال اسـت. ریاسـت کمیسـیون حـل اختـالف هم 
بـه عهـده اینجانـب اسـت. من حدود شـانزده سـال 
اسـت که کمیسـیون حـل اختـالف را اداره می کنم 
و دوره دوم اسـت کـه بـه صـورت رسـمی در  هیات 
رییسـه فعالیـت می کنم. ضمـن آنکه هفـت بازرس 
هـم داریم کـه هم عضو هیـات مدیره هسـتند و هم 
بـه عنـوان داوطلـب در بخـش بازرسـی فعالیـت می 
کننـد کـه ایـن تعداد با شـروع سـال جدیـد احتماال 

بیشـتر هم خواهد شـد.
آیـا این امـکان وجـود دارد که آمـاری از 
دو سـال اخیـر فعالیت این کمیسـیون بدهید؟

بله. در سـال 1394 دویسـت ونود و هشـت پرونده 
داشـتیم کـه از ایـن پرونـده هـا دو پرونـده بـه خاطر 
حـاد بـودن موضـوع - برخـورد فیزیکـی - بـه مراجع 
باالتـر ارجاع داده شـدند. اما بقیه پرونـده ها در محل 
اتحادیه کارشناسـی و مشـکالت شـان رفـع و پرونده 

هـا بـه طـور کامل مختومه شـد.
مـا سـعی کـرده ایـم بـا دادن آگاهـی و راهنمایـی 
اعضـای مـان تعداد شـکایات را به حداقل برسـانیم به 
طوریکه تعداد شـکایات در سـال 1395 به دویسـت و 
پنـج مورد رسـید. به عبارتی نود و سـه مـورد از حجم 
شـکایات کاهش داشـته اسـت. معمـوال اگـر از اطالع 
رسـانی های اتحادیه اسـتفاده کنند و آگاهی شـان را 
در مـورد قراردادهـا و خریـد و فروش، دریافت اسـناد 
فـروش از مشـتری، اسـناد پرداختـی بـا همـکاران، 
طریقـه فاکتـور کردن قطعـات برای مشـتری افزایش 
دهند، بسـیاری از مشـکالت شـان حل خواهد شـد.

 سعی کرده ایم با افزایش آگاهی
 میزان مشکالت اعضای مان را

کاهش دهیم

 گفت و گو با محسن باباگلی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان قطعات وسایل نقلیه سبک ، سنگین

تزئینات و  لوکس اصفهان
همانطـوری کـه در تهران معضـل قطعات 
نامرغـوب را داریـم آیـا در اصفهـان هـم این 

دارد؟ وجود  مشـکل 
نامرغـوب  هـای  جنـس  مـورد  در  خوشـبختانه 
چنـدان مراجعه کننـده نداریم. اما مشـکالت فراوانی 
در خصـوص قطعـات بـدون ضمانـت داریم کـه باید 
بـرای حـل ایـن موضـوع برنامـه ریـزی کنیـم. البته 
این مشـکل بیشـتر در مورد قطعات خارجی اسـت و 
اغلـب قطعات داخلـی گارانتی و ضمانت نامـه دارند.
در  آیـا  چطـور  صنفـی  تداخـل  بحـث  در 
اصفهـان مشـکالت اینچنینـی هـم داریـد؟

قطعـا در همه جا این تداخل صنفـی وجود دارد به 
نظـرم مشـتری باید خـودش اقدام به خریـد قطعات 
کنـد کـه بـه چنیـن مشـکالتی برنخوریـم. از طرفی 
گاهـی دیده می شـود که مکانیک یا تراشـکار قطعه 
ای را بـرای مشـتری تهیـه مـی کنـد کـه یـا قیمت 
آن باالتـر اسـت یـا کیفیـت آن پاییـن کـه بعـد هم 

مشـکالت فراوانـی که بـه وجود مـی آید.
و  متخلفـان  بـا  برخـورد  خصـوص  در 
فروشـندگان قطعات بـی کیفیـت و نامرغوب 
ارتبـاط تـان بـا ادارات ذیربط چگونه اسـت؟

خوشـبختانه مـا همکاری و تعامـل نزدیک و خوبی 
با اداره آگاهی و همینطور سـازمان بازرسـی و وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت داریـم و امیدواریـم کـه 
سـطح تعامـل مان را با ایـن مجموعه ها در راسـتای 
حمایـت از اعضـاء و همچنیـن مصـرف کننـدگان و 

مشـتری هـا، بتوانیم افزایـش دهیم.
از  نامرغـوب  قطعـات  بررسـی  بحـث  در 
کارشناسـان خـارج از اتحادیـه هم اسـتفاده 

مـی کنیـد؟
بلـه بـه طـور قطـع بـا کارشناسـان زبـده از جمله 

اتحادیـه مکانیـک هـا در ارتبـاط هسـتیم و بـا آنهـا 
ارتبـاط نزدیکـی داریـم. در برخی از مواقـع هم برای 
اطمینان بیشـتر به کارشناسـان تراشـکاری دانشگاه 
صنعتـی اصفهـان و مرکز تحقیقات جهاد سـازندگی 
در  ای  کارشناسـانه  پاسـخ  تـا  کنیـم  مـی  رجـوع 

خصـوص ابهامـات پیـش آمده داشـته باشـیم.
تشـخیص یـک بحـث فنـی بـه خصـوص در مورد 
خودروهـا کار سـاده ای نیسـت و در بعضـی مواقـع 
آنالیـز تخصصـی پاسـخگوی مسـائل ما خواهـد بود.

اصفهـان با نمایشـگاه قطعات این شـهر چه 
قـدر در رابطه و تعامل اسـت؟

برگزارکننـدکان  بـا  خیلـی  اتحادیـه  تـر  پیـش 
نمایشـگاه در ارتبـاط نبوده اسـت. ولـی در یکی - دو 
سـال اخیر مسـئوالن نمایشگاه با مسـئوالن اتحادیه 
افتتاحیـه امسـال  هماهنگـی هایـی داشـتند و در 
هـم اتحادیـه از کادر اصلـی افتتاح کننده نمایشـگاه 
اصفهـان بـود. البتـه ناگفتـه نمانـد که خود شـرکت 
هـا بایـد بـه این بـاور برسـند کـه اتحادیه مـی تواند 

حامی و پشـتیبان شـان باشـد. 
بـا این حـال اتحادیه نمی تواند برنـدی یا مجموعه 
ای را معرفـی یـا حمایـت کنـد، بلکـه برنـد هـا باید 
بیاینـد و آمـار اقـالم، تولیـدات، واردات و برگشـتی 
هـای خـود را بـه مـا اعـالم کننـد و از مـا بخواهنـد 
کـه برندشـان را در نمایشـگاه هـا به همکارانشـان و 

مشـتری هـای شـان معرفـی کنیم.
اگر شـرکت های واردکننده و تولیدکننده قطعات، 
پیـش از برگـزاری یـک نمایشـگاه بـا مـا هماهنـگ 
باشـند مـی تواننـد از تجربـه نیـم قرنـی اتحادیـه 
اسـتفاده کنند و اطالعات مفیدی را به دسـت آورند.
شـما از جمله شـرکت کنندگانـی بودید که 

در دو سـال اخیر در نمایشـگاه سـوم و چهارم 
اتحادیـه فروشـندگان  قطعـات یدکـی تهران 
حضـور داشـته اید. صراحتـا نظرتـان را درباره 

نمایشـگاه اتحادیه تهـران بفرمایید؟
بلـه در دو دوره شـرکت کردیـم. اکثـر برندهـای 
شـرکت کننـده خارجـی و وارداتـی بودند ولـی نمونه 
هـای داخلـی هـم بین شـان بـود. فکـر می کنـم اگر 
سـرمایه گـذاری روی برندهـای ایرانـی انجـام شـود، 
نتیجـه مطلـوب تـری را شـاهد خواهیم بـود. دلیلش 
هـم روشـن اسـت چون شـرکت هـای داخلـی به آن 
حـد از توانایی رسـیده اند که قطعات شـان را حداقل 

یکسـال گارانتـی کنند.
شـما به عنـوان یک شـرکت کننـده و فعال 
صنفـی برگـزاری نمایشـگاه اتحادیـه را تا چه 

حـدی مفید مـی دانید؟
بـه شـخصه معتقدم کـه اتحادیه تهـران کار بزرگی 
کـرده و نمایشـگاه مثبـت، مطلـوب و تاثیرگـذاری را 
برگـزار کـرده اسـت. نتیجـه ایـن نمایشـگاه در کوتاه 
مـدت مشـخص نمـی شـود و در درازمـدت مصـرف 
بـه  کننـدگان  توزیـع  و  تولیدکننـدگان  کننـدگان، 
تاثیـرات مهـم آن خواهند رسـید. البته فروشـندگان 
و توزیـع کننـدگان قطعـات تکـی فـروش هـم از این 
قاعـده مسـتثنی نیسـتند و بـه طـور حتم با شـرکت 
شـان در نمایشـگاه اتحادیه میتوانند بـه نتیجه خوبی 

برسند.
نمایشـگاه  خصـوص  در  بایـد  کـه  مهمـی  نکتـه 
اتحادیه اشـاره کنم آن اسـت که باید سـطح تبلیغات 
و اطـالع رسـانی آن افزایـش پیـدا کنـد. ضمـن آنکه 
اعضـای اتحادیـه هم بایـد تبلیغات را از همـان اطالع 
رسـانی بـه همکاران شـان شـروع کنند تا بـه صورت 

شـبکه ای اطالع رسـانی شـود.
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طرح مبارزه با قاچاق در نوبت بررسی

مونتاژ خودرو با هدف صادرات

حجم باالی قاچاق اقتصادمان را نابود می کند

الزام دوساله گارانتی برای خودروهای داخلی و خارجی

امضای قرارداد سازمان گسترش و رنو فرانسه در دو هفته آینده
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نمایشگاهی

 وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اذعـان
و  گمـرک  اسـتانداری ها،  طـرح  کـرد 
سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـرای مبـارزه بـا 
قاچاق حدودا سـه ماهی اسـت کـه در دولت، انتظار 

می کشـد. را  بررسـی 
اسـناد  امضـای  از  پـس  نعمـت زاده  محمدرضـا 
همـکاری بـا روسـیه در بازگشـت از مسـکو، دربـاره 
برنامه هـای عملـی وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
بـرای تحقـق »اقتصـاد مقاومتـی: اشـتغال-تولید« 

 :یـک کارشـناس صنعـت خـودرو گفـت
افزایـش  بـرای  ممکـن  راه  سـریع ترین 
اشـتغال در صنعـت خـودرو تمرکز بر مونتـاژ خودرو 

بـرای صـادرات بـه خـارج از کشـور اسـت.
حسـن کریمـی سـنجری اظهـار کـرد: در حـال 
صنعـت  یـک  ایـران  خـودروی  صنعـت  حاضـر 

اسـت. داخـل  مصـرف  بـرای  مونتـاژکار 

گفـت: در سـه جلسـه فوق العـاده در سـال جدیـد 
در ایـن وزارتخانـه پیشـنهادهای مـا از جملـه »طرح 
اشـتغال ضربتـی« آمـاده و بـه رئیس جمهـور تقدیـم 

. شد
وی دربـاره طرح هـای ایـن وزارتخانـه بـرای کاهش 
قاچـاق کاال هـم گفت: به جای اینکـه در نظام توزیع، 
پیگیـر مبـارزه بـا قاچـاق شـویم کـه ما هم همیشـه 
مخالـف ایـن کار بوده ایـم، بایـد در مبـادی ورودی، 

مانـع قاچاق کاال شـد .■

وی بـا بیـان اینکـه ایـن صنعـت بایـد از مونتـاژ بـا 
هـدف مصـرف داخل تبدیل بـه مونتاژ بـرای صادرات 
شـود، تصریح کرد: مونتاژ خودروی صادراتی اشـتغال 
قابـل توجهـی در خودروسـازان داخلی ایجـاد خواهد 
کـرد. البتـه در کنـار مونتاژ بـا هدف صـادرات، هدف 
دیرینـه خودروسـاز شـدن نیز باید همچنـان پیگیری 
شـود اما در راه خودروسـاز شـدن نباید از مونتاژ برای 

صـادرات غافـل بود..■

 تدابیـر اینکـه  بیـان  بـا  مجلـس  رئیـس 
در  امنیتـی  و  سیاسـی  نظـر  از  درسـتی 
منطقـه و عرصـه بین المللـی داشـته ایم، نسـبت بـه 

حجـم بـاالی قاچـاق در کشـور انتقـاد کـرد.
علـی الریجانـی رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی، 
در دیـدار نـوروزی بـا کارکنـان مجلس اظهار داشـت: 
اگـر می خواهیـم اسـتقالل سیاسـی و امنیـت ملی ما 
حفظ شـود، بایـد چالش های درونی اقتصـادی را حل 

. کنیم
رئیـس مجلـس در ادامه با اشـاره به بحث اشـتغال، 
تصریـح کـرد: وقتـی جوانـی شـغل نداشـته باشـد، 
نمی توانیـم از او بخواهیـم به مسـائل دیگر بیندیشـد. 
مـا در زمینـه اقتصـادی کـه در کشـور ثـروت ایجـاد 

کنـد و همچنیـن صـادرات و تولید ملـی را فعال کند 
بـا چالـش روبرو هسـتیم.

از سـخنانش  رئیـس مجلـس در بخـش دیگـری 
یـادآور شـد: از طرفـی هجـوم جنس های کشـورهای 
دیگـر نیـز باعث وارد شـدن لطمه و آسـیب بـه تولید 
شـده، البتـه تعرفه گذاری هایی انجام شـده کـه ظاهراً 

کفایـت نکرده اسـت.
الریجانـی بـا بیـان اینکـه قاچـاق یک مسـئله مهم 
اسـت، تصریـح کـرد: اگـر چـه در ایـن سـال ها گفته 
شـده اسـت که حجـم قاچـاق از 20 میلیـارد دالر به 
15 میلیـارد دالر کاهـش یافتـه اسـت امـا باید گفت 
کـه رقـم 15 میلیـارد دالر نیـز، رقـم کمی نیسـت و 
ایـن میـزان، رقمی اسـت کـه می تواند تولیـد را نابود 

■. کند. 

اخبار و رویداد ها

 معـاون وزیـر صنعـت بـا اشـاره بـه تأخیـر
سـازمان  قـرارداد  امضـای  در  موجـود 
گسـترش و رنـو فرانسـه، گفت: ایـن قـرارداد طی دو 

هفتـه آینـده امضـا خواهـد شـد.
منصـور معظمـی افـزود: در سـال گذشـته بحـث 
قـرارداد رنـو مطـرح بـود که بـه دلیل طوالنی شـدن 
مذاکـرات موفـق نشـدیم که قـرارداد را تا پایان سـال 
95 امضـا کنیـم و تـا پایـان فروردین ماه سـال جاری 

حضور پراید و پژو 405 تا پایان سال 97

 خـط تولیـد پرایـد و پـژو 405 نـه تنهـا
در پایـان سـال 1395 متوقـف نشـد بلکـه 
بـا تصمیـم اتخـاذ شـده مبنـی بـر رعایـت افزایـش 
اسـتانداردها از 52 به 83 مورد، تا دی ماه سـال 1397 

کلیـه خودروهـا بـه حیـات خـود ادامـه می دهنـد.
به نظر می رسـید در پایان سـال 1395  خط تولید 
دو خـودروی پرایـد و پژو 405 به دلیل گذشـت بیش 

از 10 سـال از خط تولید آنها متوقف شـود. مسـاله ای 
کـه در برهه هـای زمانـی مختلـف در خصـوص آن 
صحبت هـای گوناگونـی مطـرح شـد امـا در نهایت با 
گـذر از سـال 1395 اتفـاق دیگـری در خصـوص این 
دو خـودرو رخ داد تـا حداقل به مدت دو سـال دیگر و 
تـا ابتـدای دی مـاه 1397 هیچ گونه تصمیـم جدیدی 
در مـورد ادامـه حیات این دو خودرو اتخاذ نشـود . ■

قـرارداد را امضـا می کنیـم.
معـاون وزیـر صنعت با بیـان اینکه سـال 96 تالش 
می کنیـم بـا عزمـی راسـخ تر و تـوکل بـر خـدا آنچـه 
را کـه در سـال 95 انجـام نشـد، محقق شـود، افزود : 
مقام معظم رهبری سـال 96 را سـال تولید و اشـتغال 
نـام گـذاری و بـه دو مقولـه تولیـد و اشـتغال تأکیـد 
کردنـد. ایـن تکلیـف بزرگی اسـت که بر عهـده ایدرو 

قـرار گرفته اسـت. ■

 نماینـدگان مجلـس خودروسـازان داخلـی
را  خارجـی  خودروهـای  واردکننـدگان  و 
مکلـف بـه گارانتـی محصوالت خـود تا دو سـال تمام 

کردند.
اسـالمی در جلسـه  نماینـدگان مجلـس شـورای 
علنـی روز سه شـنبه 15 فروردیـن، قـوه مقننـه در 
جریـان بررسـی الیحـه هـوای پـاک، بـا 147 رای 
موافـق، 19 رای مخالـف و 4 رای ممتنـع از مجمـوع 
233 نماینـده حاضر در صحن علنـی مجلس، ماده 5 

ایـن الیحـه را تصویـب کردنـد.
تمامـی  اسـت:  آمـده  الیحـه  ایـن   5 مـاده  در 

خودروسـازهای داخلـی و واردکننـدگان خودروهـای 
خارجـی مکلفنـد خودروهـای مشـتریان خـود را تـا 
حداقـل دو سـال تمـام یا 40 هـزار کیلومتـر ضمانت 

)گارانتـی( کامـل کننـد.
مکانیکـی،  تجهیـزات  و  لـوازم  قطعـات،  کلیـه 
الکترونیکـی، هشـداردهنده و تعویضـی متعلـق بـه 
خودروهـا کـه وظیفـه کنتـرل انتشـار آالینده هـای 
خـودرو را برعهـده دارنـد در طـی این مدت مشـمول 
ضمانـت کامل می باشـند و در صـورت خرابی ،  هزینه 
اصـالح ، تعمیـر ، تنظیـم و تعویـض قطعـه بـه صورت 
رایـگان حسـب مورد بـر عهـده خودروسـاز داخلی یا 

نمایندگـی خودروسـاز خارجـی اسـت■
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ممنوعیت شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری آالینده

 نماینـدگان مجلـس فروش یـا پیش فروش
وسـایل نقلیه موتوری کـه دارای آالیندگی 

هسـتند را ممنوع کردند.
در مـاده 4 ایـن الیحـه کـه بـه تصویـب نمایندگان 
رسـید، تولیـد انواع وسـایل نقلیـه موتـوری و واردات 
آنها مسـتلزم رعایت حـدود مجاز انتشـار آالینده های 

موضـوع ایـن قانون اعالمی از سـوی سـازمان شـد.
همچنیـن اسـتاندارد سـاخت و تولیـد حـد مجـاز 
مصـرف سـوخت و واردات قطعـات واجـد اسـتاندارد 
آالیندگـی  بـر  موثـر  یـا  و  احتـراق  بـا  مرتبـط 
و  صافی)فیلتـر(  اگـزوز،  قبیـل  از  نقلیـه  وسـایل 
ملـی  سـازمان  توسـط  واکنش ساز)کاتالیسـت( 

اسـتاندارد تعییـن، کنتـرل و نظـارت می شـود و بـا 
می گیـرد. صـورت  قانونـی  برخـورد  متخلفـان 

شـماره گذاری انـواع وسـیله نقلیـه موتـوری اعـم از 
داخلـی و وارداتی مسـتلزم رعایت حدود مجاز انتشـار 
تاییدیـه  اخـذ  و  قانـون  ایـن  موضـوع  آالینده هـای 

سـازمان می باشـد.
سـازمان موظف اسـت از ادامه تولید و ورود وسـایل 
نقلیـه ای کـه حدود مجاز انتشـار آالینده هـای تعریف 
نمی نماینـد،  رعایـت  را  قانـون  ایـن  موضـوع  شـده 
جلوگیـری نمایـد. پیش فـروش یـا فـروش ایـن گونه 

وسـایل نقلیـه موتـوری ممنوع اسـت. ■

ساخت خودرویی با همکاری آئودی و پورشه

 برندهـای آئودی و پورشـه کـه زیرمجموعه
گـروه فولکـس واگـن هسـتند، بـا هـدف 
صرفه جویـی بیشـتر پس از بحران رسـوایی آالیندگی 
خـودرو  سـاخت  در  مادرشـان،  شـرکت  در  دیزلـی 

همـکاری خواهنـد کرد.
ایـن توافـق به دنبـال نهایـی شـدن برنامـه ماتیاس 
مولـر، مدیرعامـل فولکس واگن برای افزایش سـاخت 
مدل هـای اتوماتیـک، برقـی و خدمـات دیجیتالـی با 
هـدف بهبود وجهه این خودروسـاز صـورت می گیرد. 
وی پیـش از این بـه عنوان مدیرعامل پورشـه و مدیر 

مدیریـت محصول آئـودی کار کـرده بود.
پورشـه و آئـودی کـه پیـش از ایـن رقابـت داخلـی 

فشـرده برای منابع توسـعه داشـتند، اعـالم کردند بر 
روی طراحـی مشـترک پلتفرم های خـودرو، ماژول ها 

و قطعـات متمرکز خواهند شـد.
پروژه هـا بـه صـورت مشـترک از سـوی نمایندگان 
هـر یـک از این برندهـا هدایت خواهند شـد. تیم های 
ویـژه  بخش هـای  آینـده،  ماه هـای  در  مشـترک 
همـکاری را آمـاده کرده و نقشـه راه تا سـال 2025 را 

تعریـف می کننـد.
پورشـه همچنیـن تولیـد موتورهای بنزینی هشـت 
سـیلندر برای خودروهای اسـپورت بـزرگ برای گروه 
فولکـس واگـن را برعهـده دارد. بـا ایـن همـه، آئودی 
هـم کارخانـه موتور خـود در مجارسـتان را دارد. ■

نمایشگاهی

کیفیت پایین خودروهای سنگین داخلی

 نیمـی از خودروهـای سـنگین تولیـدی در
داخـل کشـور در پایین ترین سـطح کیفی 

قـرار دارند.
سـنگین  خودروهـای  کیفـی  ارزیابـی  براسـاس 
تولیـدی در بهمن مـاه 95، از هشـت مـدل خـودروی 
سـنگین تولیـدی در ایـن ماه، چهـار مدل در سـطح 
کیفـی دو)چهـار سـتاره( و چهـار مـدل در سـطح 

قـرار گرفته انـد. کیفی)یـک سـتاره( 
در ایـن زمینـه دو کشـنده ولـوو  FH500 و ولـوو   
FH460)سـایپا دیـزل( هریـک چهار سـتاره کیفی 
اتوبـوس بیـن شـهری اسـکانیا  را کسـب کرده انـد. 

ایسـوزو  کامیونـت  و  افشـان(  مارال )عقـاب   4212
NPR75K )بهمـن دیـزل( نیـز هریک دو سـتاره 

کیفـی کسـب کرده انـد.
امـا مابقـی خودروهـای سـنگین شـامل کامیونـت 
الوند )سـایپا دیـزل(، کامیونت FAW )سـیبا موتور(، 
کامیـون ایسـوزو FVR)بهمـن دیـزل( و کامیـون 
بنـز WH )ایـران خودرو دیـزل( در پایین ترین سـطح 
کیفـی قـرار داشـته و تنهـا یک سـتاره از پنج سـتاره 
کیفـی را کسـب کرده انـد.الزم بـه ذکـر اسـت؛ یـک 
سـتاره پایین تریـن سـطح و پنـج سـتاره باالتریـن 

سـطح کیفـی را نشـان می دهـد. ■

بخشنامه جدید گمرک برای کمک به تولید داخل

 گمـرک ایران در بخشـنامه ای برنامه جدید
دولـت برای حمایـت از واحدهـای تولیدی 

را به گمرکات سراسـر کشـور ابـالغ کرد.
بـر پایـه برنامـه جدیـد، محـور اصلـی حمایـت از 
تولید کننـدگان داخلـی بـرای تسـهیل و تخفیـف در 
ورود مـواد اولیـه و کاالهـای واسـطه ای مورد نیـاز در 
چارچوب سیاسـتی، پیاده سـازی خواهد شـد که قبال 
این سیاسـت بـرای خودروسـازان داخلی پیاده شـده 

بـود و همچنـان هـم ایـن برنامـه حمایتـی بـا عنوان 
آی پـی آی)IPI(  در حمایـت از قطعات وارداتی 

خودروسـازان ادامـه دارد.
داخـل  سـاخت  درصـد  میـزان  اسـاس  ایـن  بـر 
مـالک تعیین حقـوق ورودی بـرای کاالهـای وارداتی 
تولید کننـدگان داخلـی خواهـد بـود کـه قـرار اسـت 
جداول پیوسـت آن در خصوص درصد سـاخت داخل 
واحدهـای تولیـدی از سـوی وزارت صنعـت، معدن و 

تجـارت تهیـه و بـه گمـرک ابالغ شـود. ■

فراخوان هیوندا و کیا برای تعمیر موتورهای معیوب

منع ورود خودروهای کیا در سال 96

 شـرکت های خودروسـازی هیوندای موتور
و کیـا موتـورز قصـد دارنـد 1/48 میلیـون 
کشـورهای  بـازار  در  خـود  محصـوالت  از  دسـتگاه 
آمریـکا، کانـادا و کره جنوبـی را بـه دلیـل مشـکالت 

موجـود در موتـور ایـن خودروهـا فـرا بخواننـد.
ایـن فراخـوان می تواند صدهـا میلیـون دالر هزینه 
بـرای هرکـدام از ایـن شـرکت ها بـه دنبـال داشـته 
باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه هیونـدای و کیـا بـا 
کاهـش قابل توجـه فـروش در چیـن و افـت تقاضا در 

 بـر اسـاس جدول منتشـر شـده در سـایت
ثبـت سـفارش، خودروهای کیا موتـورز در 
سـال 96 مجـوز واردات به کشـور را نخواهند داشـت.

لیسـت جدیـد خودروهایی که مجوز ثبت سـفارش 
در سـال 96 را دارنـد در سـایت ثبـت سـفارش اعالم 
شـده اسـت. در لیسـت مذکـور اسـمی شـرکت های 
واردکننـده خودروهایـی ماننـد کیـا، اوپـل، هونـدا، 

آئـودی، اشـکودا و سـئات دیـده نمی شـود.

گفتنی اسـت، بنا به دسـتورالعمل وزارت صنعت در 
اوایل دی ماه سـال گذشـته شـرکت های واردکننده ای 
که موفق به اخذ نمایندگی مسـتقیم از خودروسـازان 
حـذف  وارد کننـدگان  لیسـت  از  نشـدند  خارجـی 

شـده اند.
عامـل اصلـی کاهـش لیسـت خودروهـای مجـاز  
بـه موضوعاتـی چـون عـدم رعایـت الزامـات مدنظـر 
سـازمان های محیط زیست و سـازمان ملی استاندارد 

بازمی گـردد.■

بازارهـای آمریـکا و کره جنوبی مواجه اند. این مشـکل 
ریسـک تصـادف ایـن خودروهـا را افزایـش می دهـد.

فراخوان هایـی که قرار اسـت در آمریـکا انجام گیرد 
شـامل خودروهـای مـدل سـوناتا و سـانتافه شـرکت 
هیونـدای و اوپتیمـا، سـراتو و اسـپورتیج شـرکت کیا 

خواهـد بود.
ایـن دو شـرکت از هرگونـه اظهـار نظر در ایـن باره 
خـودداری کـرده اند و پس از انتشـار این خبر، سـهام 

ایـن دو شـرکت با افت مواجه شـده اسـت ■

نمایشگاهی
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 بـه حکـم قانـون یـا مسـئولیت اجتماعی یا
تکلیـف دینـی یا  هرسـه بایـد رای داد.

اما به چه کسی و به امید چه نتیجه ای؟
اگـر دنبـال کسـی هسـتید کـه بیایـد و در مقـام 
ریاسـت جمهـوری مشـکالت کشـور را یکـی پس از 
دیگـری بـا درایـت و صداقـت و پشـتکار حـل کند؛ 

سـخت در اشـتباه هسـتید.
چنیـن فـردی نـه وجـود دارد و نـه چنانچـه باشـد، 

تواند. مـی 
شـاید با مـن موافق یـا مخالف باشـید، نظرتان برای 

من قابل احترام اسـت.
اما دالیل من چیست؟

اول آنکـه مـا برنامـه هـای جامـع توسـعه داریـم، 
رئیـس جمهـور و هیئت دولـت موظف بـه رعایت و 
انجـام آن هسـتند. اگـر بـا آن موافق باشـند؛ درایت 
و جدیـت در کار داشـته باشـند و صادقانـه برنامـه 
را اجـرا کننـد طـی سـه دهـه آینـده امیـد بهبـود  
و بـرون رفـت از شـرایط فعلـی و رسـیدن بـه رفـاه 

فراگیـر و پایـدار مـی رود.
اگر نسـبت به آن نقد داشـته ولـی نتوانند اصالحات 
خـود را بـه صـورت لوایـح و در برنامـه هـای بعدی 
دنبـال کننـد بـه ناچار سـعی مـی کنند بـا تغییرات 
تاکتیکـی در آئیـن نامـه هـای اجرایی نظـرات خود 
را پیـاده کننـد کـه محل نـزاع بین دولـت و مجلس 

و سیاسـیون خواهد شـد.
دوم اینکـه بـا تغییر رئیـس جمهور، اعضـای کابینه 
و  معاونیـن ایشـان و حتـی مدیـران کل و روسـای 
ادارات تغییـر مـی کننـد. انتظـار مـی رود بـا ایـن 
تغییـرات نشـاط و انگیـزه هـا بـاال رود و کارهـا بـا 
سـرعت و دقـت بشـتری دنبـال شـود امـا برعکـس 

کالم آخر

به نام آنکه راز نمی گشاید و عیب می پوشاند

ما و انتخابات

نشانی تلگرامی نشریه 
یدکی رسانه

تـا ایـن تغییـرات صورت گیـرد و ایـن تـازه واردین 
شـوند،  مسـلط  کارشـان  محیـط  و  اوضـاع  بـر 
زمـان زیـادی سـپری مـی شـود و از دیگـر سـوی 
کارشناسـان و کارمنـدان قبلـی همچنان هسـتند و 
مدیـران جدیـد را برآنچـه مـی خواهنـد داللت می 
کننـد. معمـوال مدیـران هم بـا روش امتیـاز دهی و 
اطاعـت خریـدن کار را جلـو مـی بردنـد. ایـن روش 
بـار بودجـه جـاری را افـزون و دولـت را کـم تحرک 
مـی کنـد. نهایتـا هـم مدیـر رام کارمنـد می شـود.

بیـن  رابطـه  و  کار  قوانیـن  در  کجاسـت؟  اشـکال 
کارفرمـا بـا  کارمنـد  و  کارگـر 

اشـکال دوم در تصدی¬گـری دولت اسـت، بنابراین 
مدیـر ترجیـح مـی دهـد بجـای اصـالح زیربنایی و 
راهبـردی صرفـا طـرح هـای ضربتـی و موقـت اجرا 

. کند
اشـکال سـوم نبـود احـزاب واقعی اسـت. بـه عبارت 
دیگـر بیـن وزرا و سـطوح میانـی و حتـی پائینـی 
وحـدت نظـر وجـود نـدارد. تقریبـا در همـه دولـت 
هـا  وزرای صنعـت، معـدن و تجـارت بـا وزیـران 
اقتصـاد و دارایـی، رفاه، تعـاون، کار و امور اجتماعی 
و سـازمان برنامه و بودجه و سـازمان محیط زیسـت 
مشـکل داشـته انـد. مثـال هـای متعـدد دیگـری 
هـم هسـت کـه طـرف نظر مـی کنـم و نتیجـه می 
گیـرم که هیئت دولـت یکپارچه و دارای اسـتراتژی 

یکسـان هرگـز نداشـته ایم.
امـا مسـئله سـوم کـه از همـه مهمتـر اسـت، میزان 
مشـارکت مـردم پـس از انتخابـات در همراهـی بـا 
دولـت اسـت. مـردم پـای اصـول دیـن و انقـالب و 
تمامیت کشـور هسـتند چـون یک وفاق و همسـان 
پنـداری قابـل قبولـی در جامعـه وجـود دارد. اما در 

بقیـه مسـائل از تجـارت گرفتـه تا صنعـت، آموزش، 
بهداشـت، کشـاورزی و فرهنـگ مـردم در جریـان 
و توجیـه نیسـتند. یعنـی دولـت نـه انگیـزه و نـه 
ابـزار الزم را بـرای جلـب مشـارکت مـردم یـا حتی 
نـدارد. تصمیمـات پشـت درهـای  کارکنـان خـود 
بسـته یـا تربیـون گرفتـه مـی شـود ولـی مـردم و 
مجریـان صـف و بعضـا سـتادی نمیداننـد چـرا و 
چگونـه بایـد ایـن تصمیـم عملـی شـود؟  خـوب به 
تبـع اگـر مقاومـت نکنند، حداقـل همراهی بایسـته 
و شایسـته ای هـم نمـی توانند داشـته باشـند. پس 

بـی اعتمـادی جلـوه گـر می شـود.
اشـکال کجاسـت؟ دولـت رادیـو و تلویزیـون ندارد، 
و  ضعیـف  همـواره  باشـد  داشـته  هـم  اگـر  البتـه 
ناهماهنـگ عمـل مـی کنـد. چـون اطالعـات رانتی 
و  نشـده  نهادینـه  اطالعـات  آزاد  گـردش  و  اسـت 
کسـی هـم اعتقاد واقعـی و فهم کاملـی از آن ندارد.

بـا  مواجـه  ظرفیـت  بـودن  پائیـن  بعـدی  اشـکال 
حقیقـت در مسـئولین و مردم اسـت. کـه این تصور 
غلـط و نابجایـی اسـت چرا کـه صداقت انـرژی های 
جامعـه را آزاد مـی کنـد و از اثـر سـوء مشـکالت 

کاهد.  مـی 
مسـائل دیگـری هـم مانـده که فعـال درز مـی گیرم  

و بـه همیـن اندازه بسـنده مـی کنم.
توصیـه مـی کنـم؛ همیشـه در انتخابـات شـرکت 
کنیـد، از مسـئولین سـوال کنیـد و با آنهـا همکاری 
کنیـد. عذرشـان را قبـول کنیـد و فرصـت دوباره به 
آنهـا بدهیـد. امـا زیـر بـار دورغ یـا قلـب حقیقـت 

نروید.

پـروردگار جهـان یـازده بار پـی در پی سـوگند یاد کرده اسـت، سـوگند به خـودش، مخلوقش و افعالـش، که خـوب و بد را 
بـه آدمـی الهـام         مـی کنـد فقـط آنکه خویـش را پاکیـزه گرداند  ,  رسـتگار می شـود وهر که آلـوده  باشـد نگون بخت 

گرد .    سـوره  شـمس
@Hasanbesharatnia می توانید برای عضویت در کانال به ادرس ذیل مراجعه فرمایید 
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|  71  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  70  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  73  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  72  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهيدك رسانهتلفن: 77530098



|  75  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  74  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  77  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  76  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  79  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  78  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  81  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  80  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  83  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  82  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  85  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  84  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  87  | www.yadakiresaneh.irيدك رسانه|  86  | www.yadakiresaneh.irشماره  33 سال پنجم تلفن: 77530098  شماره  33   سال پنجم يدك رسانهتلفن: 77530098 يدك رسانه



|  88  |www.yadakiresaneh.ir يدك رسانهتلفن: 77530098شماره  33   سال پنجم




