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هر سرنخی را می گیریم به بی تدبیری 
برخی مسئوالن می رسیم

وحید کرامتیان مدیرعامل شرکت فرانکو تامین وتوزیع کننده قطعات خودرو در بازار لوازم یدکی
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حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز ومدیر مسئول
ماهنامه قطعات خودرو

        کرامتیان با بیان این که اعتماد مشتری نهایی برای همه 
ما باید مهم باشد گفت: شما فرض کنید همه مجوزهای 
الزم برای کارتان را داشته باشید. بارها به عنوان برند برتر 
معرفی شده باشید اما نتوانید مشتریان خود را راضی کنید 

نهایتًا بازارتان را از دست خواهید داد. 
احترام به مشتری یعنی کاالی باید کیفیت و قیمت مناسب 

                                     ر  وش انتخابات برای تعیین هیئت مدیره اتحادیه 
بنظر منصفانه ترین و بهترین روش است اما شروطی 
در درون هر انتخاباتی نهفته است. یکی از آن ها میزان 
گر در انتخابات صنف بیش از 75 درصد  مشارکت است ا
اعضاء شرکت کنند نتیجه انتخابات بسیار عالی خواهد 
گفت هیئت مدیره عصاره  بود و معموال می توان 
فضایل صنف است. هرقدر از این نسبت کم شود به 
همان اندازه مقبولیت هیئت مدیره منتخب کاهش 
می یابد.براساس قانون مشارکت یک سوم اعضاء کافی 
است و حائزین باالترین آراء به ترتیب عضو هیئت مدیره 
و مناصب داخلی آن خواهند شد. اما چنین سطحی کف  
قانون است واعضای هیئت مدیره مشروعیت خواهند 
داشت اما مقبولیت ایشان به اندازه کافی نیست.اهمیت 
مقبولیت و اثربخشی آن بسیار باالتراز مشروعیت است.

گربخواهیم هیئت مدیره جدید اتحادیه منشاء تحوالت  ا
مثبت در کسب وکار اعضاء و ارتقا جایگاه صنف باشند.

باید با جدیت در انتخابات شرکت کنیم. جدیت یعنی 
این که افراد کارآمد و قابل اطمینان تر را برگزینم.قانون 
نظام صنفی اختیارات قابل توجه و همه جانبه ای را بر 
عهده هیئت مدیره گذاشته است که به دلیل ضعف 
دانشی و عملیاتی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در این 
صورت اتحادیه ابزاری برای اعمال راحت تر قوانین و 

بخش نامه های دولتی می شود.
 

نشان تجاری، هویت کاال و راه حل نهایی جلب اطمینان مردم به بازار
انتخابات راه حل نیمی از مشکالت

وحید کرامتیان مدیرعامل شرکت فرانکو تامین 
وتوزیع کننده قطعات خودرو در بازار لوازم یدکی 
کشور است در عین جوانی بسیار پخته و با تجربه 
است. وی در گفت وگو با »قطعات خودرو« به نکاتی 
پرداخته است که برای فعاالن بازار لوازم یدکی 
اعم از خرده فروش، عمده فروشان، بازرگانان 

و تولیدکنندگان مفید است.

گاهی بخشیدن و در دسترس بودن عرضه کردن، آ
کرامتیان تبلیغات را فقط تالشی برای فروش بیشتر نمی داند 
بلکه معتقد است حضور قوی و شایسته نام تجاری به مشتری 
اطمینان می دهد که این کاال مبداء مشخص و پاسخگو دارد.

                  اقتصاد رانتی، بالی جان مردم
وحید کرامتیان در پاسخ به سوال خبرنگار »قطعات خودرو« 
مبنی براینکه مشکل اصلی صنعت خودرو چه می دانید؟ 
گفت:فقط یک کالم، تا رانت و یارانه غیر مستقیم، حمایت های 
که همگی مبداء سیاسی دارند از  خاص، ویژه خواری 
اقتصاد کشورحذف نشوند در هیچ صنعت و بازاری موفق 
نخواهیم بود.ببینید من از مشتری مداری صحبت کردم 
اما وقتی می شود با سندسازی و بزرگ نمایی کسب وکار 
زمین، وام کم بهره، مواد اولیه ارزان، ارز دولتی، فروش 
عمده با باالترین قیمت به دولت، سهام بازی و امثال آن ارقام 
نجومی بدست آورد؛ چند نفر دنبال کار سالم و استفاده از 
روش های اقتصادی برای توسعه کسب وکار خود خواهند 
رفت. در این فضا انگیزه کار و فعالیت از بین می رود. ازطرفی ما 
اقتصاد را شعاری کرده ایم صدالبته تولید داخل باید تقویت 
وحتی حمایت مستقیم برای مدت معینی شود. اما نباید 
این کار با قطع واردات صورت گیرد.حذف رقیب به انحصار 
طلبی و ازبین رفتن انگیزه برای افزایش کیفیت و تعادل در 
قیمت می شود.شرکت فرانکو تامین کننده قطعات یدکی 
خودرو ست که طیف وسیعی از خودروها امکان استفاده 
از قطعات وخدمات با کیفیت ما را دارند. ماموریت فرانکو 

تامین قطعات، با کیفیت بهتر از معمولی برای خودرو 
ها درسراسرایران است. نمایندگی های فروش فرانکو 
درتمام استان های ایران حضور دارند و بیش از 130 نوع 

قطعه را به مشتریان عرضه می کنند.
قطعات موتوری، تعلیق، الکترونیکی، سوخت رسانی، 
ایمنی و کامپیوتری خودروهای سواری پر تیراژ در سبد 

محصوالت فرانکو
چهار هدف اصلی فرانکو خط مشی این نشان تجاری را معین 
کرده است. اولین هدف آسودگی و امنیت صاحبان است 
بررسی های فرانکو نسان می دهد: علت این احساس نا امنی 
وجود قطعات بی نام و نشان یا تقلبی در بازار است. فرانکو 
تالش می کند با ارائه محصوالت با کیفیت موجب آسودگی 

و امنیت خیال مشتریان را فراهم نماید.
                     کیفیت، پشتیبانی، نوآوری و زیبایی

فرانکو کیفیت را مقدم بر قیمت می داند اما با برنامه ریزی 
و سامان بخشی علمی فعالیت ها همواره قیمت رقابتی و 
منصفانه را مد نظر داریم. تضمین روندی سریع ، بدون 
وقفه و روان در تامین قطعات دستورالعمل قطعی تیم 

پشتیبانی فرانکو است.
آرمان فرانکو نوآوری است بدین منظور همواره خصلت 
کاوش گری را در تمامی همکاران فرانکو فعال نگاه می دارم. 
احساس خوب و زیبایی برایمان یک ارزش است. فرانکو با 

اطمینان آور، آرامش بخش و زیبا دیده شود.
فرانکو یعنی حرفه ای بودن در تمام لحظات      
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و نمایندگی چند برند خارجی و ایرانی را کسب کردند اما در 
زندگی خود نقطه عطفی قرار دادند. مسیر حرکت شان 

را به سوی تولید آن هم با نگاه جدید تغییر دادند.
                    نگاه از منظر مصرف کننده

درحالی که تفکر بعضی تولیدکنندگان افزایش تولید و 
فروش با کاهش عمرقطعات و مجموعه فروشی است. 
ناصر ثابتی شبستری می گوید من و برادرم بنا را بر تولید 

قطعات منفصله گذاشتیم.
                          پمپ بنزین؛ مهم، مصرفی و گران قیمت

پمپ بنزین به عنوان قطعه مهمی در سیستم سوخت 
رسانی خودروهای درون سوز به صورت یک پارچه 
عرضه می شد. اما وقتی پمپ بنزین خراب می شود 
در اغلب موارد با تعویض یک یا دو قطعه قابل استفاده 
مجدد است. شرکت تولیدی شبستری به عنوان یکی از 
معدود شرکت هایی که پمپ بنزین کامل را در ایران تولید 
می کند. به عرضه قطعات منفصله آن نیز اقدام کرده است. 
یعنی بجای آن که با فروش یک پمپ بنزین کامل کسب 
وکار خود را رونق دهد با فروش یک قطعه ارزان قیمت 
قابل تعویض از منافع صاحب خودرو حمایت می کند. 

علم، مهارت و صداقت شما را به اوج می رساند

        برادران شبستری فرزندان پدری بزرگوارند که فروشنده 
لوازم یدکی بوده است. بنابراین از کودکی با لوازم یدکی 
آشنا شدند و به کار پدر روی آوردند. خیلی زود موفق به 
استقالل شغلی و توسعه کسب وکار خود شدند. تجارت 

زندگی با تامین نیازهای اولیه شروع می شود اما ادامه آن بدون عشق ممکن نیست. کسانی که فرصت تامین 
نیازهای زیستی حداقلی را داشته   اند   متاسفانه امروز در جامعه ما برای برخی مردم فراهم نیست به فکر توسعه 
زندگی می افتند اما ازیک جایی به بعد دیگر مادیات انسان را ارضاء نمی کند. می خواهی کاری برای دلت انجام 

دهی کاری که دیگران از آن بهرمند شوند. 

این جا همان نقطه عطف است. سود کمتر اما احساس 
بهتر، آرامش بیشتر و زندگی توام با عشق و مفید بودن

کتور                       سوزن انژ
قطعه دیگر سوزن انژکتور انواع خودرو است که بسته به 
نوع خودرو بین ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومان قیمت دارد 
کثر سوزن های انژکتور یک توری در ورودی خود دارند  ا
که معموالپس از مدتی گرفته و مسدود می شود و در این 
حالت بنزین عبور نمی کند. اغلب مکانیک ها تصورمی کنند 
سوزن خراب شده و اقدام به تعوض آن می کنند. شرکت 
تولیدی شبستری یکبار دیگر با ابتکاری جدید با ساخت 
یک مکانیزم ساده و ارائه مجزای توری به مبلغ تنها ۵۰۰۰ 
تومان اقدام به نوسازی سوزن انژکتور انواع خودرو کرده که 
سهم بسزایی در کاهش هزینه مصرف کننده و جلوگیری 

از خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور دارد.
                اطالع رسانی و آموزش

گرچه شرکت تولیدی شبستری این قطعات منفصله 
را تولید و عرضه می کند اما بسیاری از صاحبان خودرو 
نمی دانند، بدترآن که اغلب مکانیک ها نیز اطالع دقیقی 
از امکان تعویض این نوع قطعات راندارند. مسئولیت 
اطالع رسانی و آموزش در این جا به خیلی ها برمی گردد. 
کزفنی حرفه ای،  خودروسازان، اتحادیه تعمیرکاران، مرا
هنرستان ها، دانشگاه ها و رسانه های عمومی خصوصا 
صدا وسیما، البته شرکت تولیدی شبستری نیز درصدد 
تولید ویدئوهای آموزشی، پادکست وپوسترهای آموزشی 
هست که تاحدی اطالع رسانی عمومی صورت گیرد. 
اما واقعًا باید رسانه مّلی در این باره پا پیش گذارد. گرچه 

کارشان را معرفی  برادران شبستری در برنامه میدان 
کرده اند اما کافی نیست.

                               تولید بیش از 150 قطعه
تولیدی شبستری امروز بیش از 150 قطعه مختلف 

خودروهای سواری را تولید می کند. 
ضمن تامین شبکه ی توزیع گسترده در سطح کشور 
برای بیش از 37 شرکت معتبربا برند خودشان قطعات 

تولید می نماید.
کیدی   اما آنچه این شرکت تولیدی را متفاوت می کند تا
است که بر نوآوری وتولید صفر تا 100 محصوالت در داخل 

شرکت را دارد.
ناصر شبستری به خبرنگار » قطعات خودرو « گفت: ما 
می خواهیم جزء جزء محصوالت را درون کارخانه خودمان 
تولید تا بتوانیم از کیفیت آن ها اطمینان حاصل کنیم. 
یک قطعه خودرو شاید بخاطر یک واشر یا فنر به باالترین 
حد مطلوبیت و کارآیی تعریف شده خود نرسد. پس ما 
می خواهیم روی میکرون ها نیز نظارت داشته باشیم.

کید روی  گی خاص و دیگر شرکت تولیدی شبستری تا ویژ
نوآوری، تحقیق و خالقیت است. ناصر شبستری اعتقاد 
گر طرز تفکرمان را روی یافتن روش بهتر و بررسی  دارد ا
جزئیات قرار دهیم به کشف می رسیم. مهندسی معکوس 

شاید آغاز کار باشد اما باید نگاه مفهومی نیز داشت. 
حتی فرهنگ استفاده کننده از محصول نیز مهم است. 

اینها نباید مورد غفلت واقع شوند. 
هرجا جهشی یا تغییر بزرگی می بینیم در واقع تمرکز ذهن 

و تسلط علمی و مهارت موجد آن بوده است.  

w
w

w
.g

h
at

at
n

ew
s.

ir



4
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 8 سال 1399

رخ نمایی جدید سایپا با شاهین
»شاهین« تازه وارد گروه خودروسازي سایپا که قرار است زمستان امسال تحویل مشتریان شود، بازار خودروی 
کشور را متحول خواهد کرد. این خودرو در سخت ترین شرایط تحریمی کشور با همت مهندسان داخلی در 
سایپا طراحی و تولید شده است و با تمام چالش ها و عدم همکاری شرکت های خارجی، سایپا توانست 
خودروی شاهین را مطابق با استانداردهای 85 گانه داخلی و در سطح استانداردهای اروپایی، طراحی و به 

مرحله تولید انبوه نزدیك کند.

زمستان امسال بازار خودرو با محصول جدید سایپا گرم می شود

                                       استقبال و اعتماد مشتریان
 این خودرو نیامده به بازار، توانست متقاضیان خرید 
ح اخیر  خودرو را به خود جذب کند. به گونه ای که در طر

پیش فروش محصوالت سایپا بیش از 100هزار نفر برای 
این خودرو ایرانی ثبت نام کردند.

مدیران سایپا، استقبال براي ثبت نام خودروی جدید 

گروه خودروسازی را اتفاقی مثبت براي صنعت  این 
خودرو ارزیابی کرده و اظهار داشتند مردم ضمن اعتماد 
به خودروی داخلی به این باور و یقین رسیدند که شاهین 
بر اساس سالیق و عالیق مردم طراحی شده است و شاید 
بتوان گفت که شاهین تعریفی مدرن و متفاوت از سدان 

ایده آل برای خانواده های ایرانی است.
 از این رو گروه خودروسازی سایپا اطمینان داده است که 
خودروي شاهین با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار 
گیرد، تا فصلی نو از تولیدات ملی در بازار خودرو، آغاز شود.

                            یک محصول ایرانی
92 درصد قطعات خودروی شاهین ساخت قطعه سازان 
گر  تولید برخی از قطعات، توجیه اقتصادی  داخلی است و ا
داشت و یا کشور با فقدان برخی از مواد اولیه که بعضا 
مواد معدنی است روبرو نبود، درصد داخلی سازی 

بسیار باالتر بود.
تامین بیش از 92 درصد قطعات این خودرو در داخل 
کشور موضوعی است که می توان از دو زاویه به آن اشاره 
کرد؛ اول این که باتوجه به سطح تکنولوژیکی این خودرو، 
قطعه سازان داخلی توانسته  اند با ارتقاء سطح دانش 
فنی خود، قطعاتی با کیفیت و تکنولوژی باالتر نسبت 
به گذشته تولید کنند که در نهایت موجب رشد سطح 

قطعه سازان داخلی شده است.
در نگاه دوم می توان گفت تامین بخش عمده قطعات 
کاهش وابستگی به  این خودرو در داخل، به معنی 
تامین کنندگان خارجی و کاهش ارزبری این محصول است.

                    امکانات رفاهی، قابلیت های فنی
شاهین، نخستین سدان بر پایه پلت فرم SP100 است. 

این سدان خانوادگی قرار است با دو کیسه هوا، سانروف، 
 ،)Daylight( ترمزهای دیسکی، سیستم روشنایی در روز
سنسور نور و پارک و دوربین عقب، نمایشگر لمسی، 
فرمان برقی، آینه های تاشو برقی، استارت دکمه ای، 
تهویه مطبوع اتوماتیک، سیستم کنترل فشار باد تایرها 

TPMS و ... وارد بازار شود.
شاهین همانطور که در گذشته نیز گفته شد، با پیشرانه 
کثر  کثر توان 110 اسب بخار و حدا 1.5 لیتری توربو با حدا
گشتاور 165 نیوتن متر روانه خیابان های کشورمان شود.
از تولید خودروی ملی  سدان شاهین آخرین مدل 
گروه خودروسازی سایپا نیست و قطعا در آینده نزدیك 
خانواده ای از پلت فرم SP100 تولید خواهد شد که این امر 
نشان از انطباق پذیری پلت فرم شاهین با سگمنت های 
که بسیاری از خودروسازان  مختلف دارد؛ استراتژیی 

جهان در پیش گرفته اند.
                    به روزترین پلت فرم صنعت خودرو ایران

از این رو و در راستای تکمیل سبد محصوالت سایپا و تنوع 
بخشی که هدف گذاری شده، قرار است کراس اوور پلت 
فرم SP100 با نام تجاری آریا نیز تولید شود. در حال حاضر 
این پلت فرم به عنوان به روزترین سازه توسعه محصول 
در کشور شناخته می شود و هنوز سایر خودروسازان، 

امتیاز چنین پلت فرمی را در اختیار نگرفته اند.
مرکز تحقیقات سایپا با ارتقا دانش فنی و مهندسی و در 
چند سال گذشته توانسته تا  مگاپلت فرم  SP100 را طراحی 

کند و مالکیت معنوی آن را دارا باشد.
خط تولید پلت فرم SP100 سایپا که »شاهین« نخستین فرزند 
آن خواهد بود با ظرفیت کامل می تواند در هر شیفت۲۴۰ 

به گزارش سایپانیوز به نقل از ارتباطات زامیاد، این شرکت در شرایط توامان تحریم 
و اپیدمی بیماري کرونا، همزمان با فعال سازی ظرفیت های موجود تولید و نیز 
کاهش قطعات نامنطبق و تعامل پیوسته با شرکت های تامین کننده قطعات، 

توانست در بخش خودروهاي تجاري سبك، بیش از ۴۲۰۰ دستگاه انواع وانت را 
در آذرماه سال ۹۹ تولید کند.

ثبت این رکورد جدید در شرکت زامیاد که از سال ۹۱ بي سابقه بوده است، در شرایطی 
به دست آمده که مواردي چون تحریم ها و محدود شدن کانال هاي ارتباطی 
براي تامین قطعات و تولید انواع خودرو؛ همچنین عدم امکان بازگشایی اعتبار 

اسنادي )LC( جزو چالش های مهم خودروسازان در دو سال اخیر بوده است.

رکورد تولید زامیاد پس از ۹ سال شکسته شد
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دستگاه خودرو با توانایی ارتقا به ۴۸۰ دستگاه را تجاری 
سازی و در هر شیفت  143 اشتغال مستقیم ایجاد کند.

 فرآیند مهندسی محصول جدید سایپا بر پایه خودکفایی، 
توجه به نیازهای روز مشتریان و استانداردهای مورد 
گروه  نیاز خانواده های ایرانی است. در نگاه جدید 
خودروسازی سایپا، تمامی جزئیات خودرو با دقت کنار 
هم قرار گرفته و ضمن توجه به استانداردهای روز کشور به 
استانداردهای اروپایی هم پرداخته شده است. از این رو 
سایپا در پروژه شاهین، اطالعات مهمی از ایمنی خودرو 
را برای نخستین بار برای مشتریان به نمایش گذاشته و 
در این خودرو تالش شده عمده تکنولوژی های روز مورد 

نیاز متقاضیان خرید خودرو تامین شود.
                             ایمن ترین خودرو ایرانی

از دیگر نکات قابل توجه خودروی شاهین می توان به 
سطح ایمنی آن اشاره کرد. زیرا با تست هایی که شاهین 
کز بین المللی پشت سر گذاشته است، این خودرو را  در مرا
باید در ردیف ایمن ترین خودروهای تولیدشده در کشور 
که این خودرو توانسته  قرار داد. از جمله تست هایی 
با موفقیت پشت سر بگذارد، تست ایربگ SRS است. 
این نوع ایربگ که در خودروهای روز دنیا نیز به کار گرفته 
که باتوجه به  می شود، نوعی ایربگ هوشمند است 
سطح فشاری که خودرو و مجموعه ایمنی آن از جمله 
کمربند ایمنی تحمل می کنند، عکس العمل کیسه هوا 

را کنترل خواهد کرد.
 ECE همچنین این خودرو توانسته استانداردهای 
اتحادیه اروپا را که در زمینه ایمنی  هستند پاس کند؛ 
موردی که خود برگ برنده ای در کارنامه محصول جدید 

سایپا به شمار می رود.

                           یک طراحی خاص و هماهنگ
به طور اجمالی باید گفت مهم ترین شاخص طراحی 
کتر آن را ترسیم کرده، جلوپنجره  جلوی خودرو که کارا
بیضی شکلی در قاب کرومی است که به گرافیک چراغ های 
کامال هماهنگ شده و چهره ای جذاب برای آن رقم زده 
است. در این بخش همچنین خطوط روی درب موتور 

که به سمت جلوپنجره کشیده شده اند در حجم دهی 
آن نقش مهمی دارند. 

در طرفین رینگ های 15اینچی، خطوط سقفی که با شیبی 
مالیم به سمت صندوق رفته اند و خطوط فرم دهنده بر 
روی بدنه، شاخص ترین جزئیاتی هستند که توجه شما 

را به خود جلب خواهد کرد.

در انتهای خودرو نیز چراغ های دوتکه عقب که بخش 
کوچکی از آن در روی صندوق قرار دارد و محل قرار گیری 
ک، پررنگ تر از بقیه اجزا بوده و تعریفی جذاب و مناسب  پال
را برای آن رقم زده است؛ استفاده از چراغ های ال ای دی 
روشنایی در روز که عالوه بر زیبایی، طراحی آن را همگام 

با خودروهای روز کرده است.

سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: وزارت صمت 
افزایش کمیت و کیفیت محصوالت داخلی را از مسیر رقابتی کردن فضای صنعت 
خودرو هدف گذاری کرده است، در همین راستا؛ سایپا برنامه ریزی هایی برای 

تحقق این هدف گذاری در دستور کار قرار داده که براساس آن در ۳ سال آینده، 
۱۰ محصول جدید به بازار عرضه خواهد شد. تالش می کنیم و امیدواریم بتوانیم 

رضایت بیشتر مردم را جلب کنیم

سایپا در فضای رقابتی سه سال آینده، ۱۰ محصول جدید عرضه خواهد کرد
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هر سرنخی را می گیریم به بی تدبیری  برخی مسئوالن می رسیم
به اعتقاد رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران، تحریم ها نعمت بود. با این تحریم و گرانی دالر باید بتوانیم 
آنچه را که در شأن یک ایرانی است؛ تولید کنیم.گفتگوی خبرنگار» قطعات خودرو « را با “علیرضا نیک آئین” 
که نامزد انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت شده است؛ در زیر می خوانید.

علیرضا نیک آئین در گفتگو با »قطعات خودرو« :

        به نظر شما چقدر می توانیم درتولید لوازم یدکی 
موفق باشیم؟

هرکشوری برای تولید محصول، از یک نقطه صفر شروع می کند 

 و متاسفانه ما در این زمینه خیلی دیر فعالیت خود را آغاز کردیم.
کنون مصرف کننده قطعات آماده   با توجه به اینکه تا
بودیم و کم کم به سمت تولید حرکت کرده ایم، باید قدم 

به قدم و با حوصله در این راه گام برداریم؛ به شرطی که 
هم دولت هم بانک ها کمک کنند.

 در این راستا دولت باید اجازه دهد تا ماشین آالت به روز 
جهان وارد کشور شود.

 بانک ها نیز وام با بهره های کم در اختیار مردم بگذارند. 
در این صورت ما می توانیم حداقل مانند کشور ترکیه 
که صنعت رو به رشدی دارد، به موفقیت هایی برسیم.

  تولید کدامیک از اقالم لوازم یدکی توجیه پذیر 
نیست و بهتر است که وارد کنیم؟

بدون شک در ایران امکان تولید برخی از قطعات که 
تکنولوژی پیچیده ای دارد، وجود ندارد وتوجیه پذیر نیست 
ولی در حال حاضر تولید قطعات چدنی، آلومینیومی و 
آهنی را شروع کردیم که هم در بازار جهانی گران است و 

هم هزینه حمل و نقل باالیی دارد.
 نکته قابل توجه آن است که مواد اولیه  این قطعات در 

کشور به وفور پیدا می شود.
 امیدوارم بتوانیم در بخش قطعات الکترونیکی نیز 
کار کنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم و ان شااهلل 
شرکت های قوی جلو بیایند وبه بحث الکترونیک توجه 

بیشتری داشته باشند.
 الکترونیکی چه 

ً
                برای تولید همه قطعات خصوصا

زیر ساخت هایی الزم است؟
اولین اقدام برای ایجاد زیرساخت ها، کمک های دولت 
است که ایجاد قوانین سهل و آسان در رابطه با واردات 
ماشین آالت می تواند به این امر کمک کند. ما نیاز به 
ماشین آالت مادر داریم و ماشین هایی که در حال حاضر 
کشور وجود دارد، برای 40-30 سال پیش است و  در 

مطمئنا خطاهایی در آن ها وجود دارد. به عنوان مثال 
ماشین های موجود در یک ساعت می توانند 10 قطعه 
کار  که در دنیا  کنند، اما ماشین های به روزی  تولید 
می کند، می تواند در یک ساعت 1000 قطعه تولید کند، 
در چنین شرایطی این سوال پیش می آید که ماچگونه 
می توانیم با این ماشین ها رقابت کنیم؟ بنابراین ما باید 
همه تالشمان را در حوزه تولید، ماشین آالت جدید و مواد 

مصرفی که کارخانه ها دارند، متمرکز کنیم.
 دولت باید در حوزه برق و مالیات و بیمه و… به این حوزه 
کمک کند؛ چرا که صنعت خودرو، صنعت کوچکی نیست 
کارآفرینی های  و در این حوزه می توان اشتغال زایی و 
زیادی انجام داد و تعدادی از نیروهایی که در حال حاضر 
در ایران خودرو ماشین تولید می کنند یا پیچ و مهره سفت 
می کنند، می توانند جذب کارخانجات تولیدی شوند و 
می توان برای آنهایی که نگران نیروهای مازاد هستند، 

شغل ایجاد کرد.
    به نظر شما اشکال بزرگی که در بحث خدمات 
پس از فروش وجود دارد چیست؟آیا مشکل از طرف 

خودرو سازان است؟
خدمات پس از فروش فلسفه دیگری دارد. متاسفانه 
وزارت صنعت معدن به هر کسی مجوز داده که خودرو 
وارد کند و هیچ تعهدی از آنها گرفته نشده که در مدت 10 
ساله گارانتی جوابگوی مردم باشد و این موضوع بازار را 
دچار مشکل کرده؛ به ویژه کسانی که خودروهای چینی 
وارد کردند برای بازار مشکل ساز شدند و نبود قطعات 
یدکی و بی کیفیتی قطعات یدکی این خودروها برای مردم 
ایجاد دردسر کرده است. بنابراین ما هر سرنخی را که 
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می گیریم، متاسفانه به بی تدبیری مسئوالن می رسیم 
و مسئوالن ما آن طور که باید و شاید با  صنعت خودرو 

برخورد نکردند.
 صنعت خودرو در ایران می توانست همه منطقه را پوشش 

دهد و متاسفانه ما در این حوزه خیلی عقب هستیم.
                در حال حاضر چندین اتحادیه مرتبط با خدمات 
گر آنها تجمیع  پس از فروش فعالیت می کنند، به نظر شما ا
گانه کار کنند؟ بشوند بهتر است یا اینکه هر کدام جدا
گر تجمیع شوند خیلی بهتر است؛ حتی  به نظرمن ا
گر اتحادیه ما با اتحادیه های دیگر تجمیع  معتقدم ا
شود، بهتر است، چون در حال حاضر تعداد زیادی از 
نیروها را درگیر برخی امور کرده ایم و همه مشغول انجام 
یک کار مشخص هستند؛ به عنوان مثال یک اتحادیه 
با 500 نفر نیرو فعالیت می کند و اتحادیه دیگری 300 نفر و 
اتحادیه دیگری 900 نیرو دارد، اتحادیه ما نیز با 5000 نفر 
نیرو به فعالیت خود ادامه می دهد، بنابراین می توان 
اتحادیه ها را تجمیع کرد و هر کسی که شهامت داشته 
باشد و مسئولیت این امر را قبول کند، کار بزرگی کرده 

است چرا که امری بسیار دشوار است.
                به نظر شما اشکالی که در بحث اتحادیه های خدمات 

پس از فروش وجود دارد می تواند از نظارت باشد؟
متاسفانه هر شب تلویزیون از اشکاالت می گوید و خبر 
مثبتی درمورد اقدامات انجام شده در حوزه خودرو 
نمی شنویم و وقتی دقت می کنیم، درمی یابیم که همه 

بخش ها مشکل دارد.
 مشکالت از انتخاب نوع خودرویی که وارد می شود و با آب و 
هوا و وضعیت شهری ما اصال سازگار نیست، شروع می شود و تا 

 قطعات بی کیفیتی که روی خودروها نصب شده، ادامه می یابد.
 به نظر من چینی ها خودروهایشان را روی ما آزمایش 

می کنند؛
 چرا خودروهای بهتر و مارک های برندشان را به ما نمی دهند؟

چرا خودروهایی را به ایران می دهند که در کشور خودشان 
اصال آن ها را نمی بینیم؟

اینها مشکالتی هستند که ما دست به گریبانش هستیم و 
گر نظارت نباشد و از کسی درباره مسئولیتی  صد البته که ا
که برعهده گرفته پیگیری نمی کنیم، ماحصل آن این 

کنون شاهد آن هستیم. وضعیتی است که هم ا
                به نظر شما آیا اشکال خدمات پس از فروش سرویس 

و نگهداری است؟
متاسفانه با شرایط امروز که هر ساعت روغن و فیلتر و 
قطعات یدکی گران می  شود، استقبال مردم برای سرویس 

و نگهداری خودروهایشان کمتر می شود. 
گر قرار است هر 4000 کیلومتر یک بار  صاحبان خودرو ا
روغن را عوض کنند، این اقدام را پس از پیمودن 6000 

کیلومترانجام می دهند.
کنون روغن سواری 40 درصد و روغن دیزل 53 درصد   هم ا

و روغن صنعتی 60 درصد افزایش قیمت داشته است.
گهانی وجود دارد؟ درکجای دنیا این جهش قیمتی نا

مگر در دنیا چه اتفاقی برای نفت افتاده که قیمت روغن 
در ایران تا این حد گران شده است؟

چه مافیایی پشت در این حوزه دست دارند؟
متاسفانه این وضعیت باعث آلودگی  هوا می شود؛ چرا 
ماشین ها  سوخت و ساز  کیفیت  روی  درصد   100 که 
تاثیر دارد و روغن ها رسوب می کند، این امر 100 درصد 

گذاشت.کمی در  بر محیط  زیست تاثیر منفی خواهد 
مورد خودتان و فعالیت هایی که دراتحادیه تعمیرکاران 

انجام دادید بگویید.
از 4 سال پیش، کار در اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران 
را شروع کردم و در این مدت توانستیم با ایجاد 1000 متر 
بنای نوساز، در همه طبقات سیستم های کامپیوتری 

را راه اندازی و فعال کنیم.
انجام آموزش های مجازی و ساختن اپلیکیشن اتوَاپ 
و قرارداد با امداد خودرو مبنی بر اینکه هر خودرویی که 

حمل می شود به تعمیرگاه مجوزدار برده شود.
کو برای ایجاد  کار و ایسا  امضای تفاهم نامه با وزارت 
همکاری های متقابل، قوی کردن آموزش و… عمده 

فعالیت هایی بود که در این مدت انجام شد.
                در صورتی که در انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران انتخاب شوید 
چه اهدافی را دنبال می کنید؟مهم ترین کارهایی که 

انجام خواهید داد، کدامند؟
گر اتحادیه لوازم یدکی مرا بپذیرند، اولین کاری که خواهم   ا
کرد ایجاد یک فضای مجازی بزرگ در حد چراغ برق است، 
امیدوارم بتوانم درگاهی را برای تمام مغازه داران چراغ 
برق به صورت رایگان ایجاد کنم و هر فردی از هر کجای 
ایران بتواند به سایت دسترسی داشته باشد و قیمت ها 

را بداند و بتواند خرید کند.
که  کار رسیدگی به مسئله مالیات است، چرا  دومین 
همکارانم در اتحادیه لوازم یدکی مالیات های زیادی 

پرداخت می کنند.
کسی از   مسئله دیگر بیمه تکمیلی است و متاسفانه 

کنون در اتحادیه وجود دارد،  بیمه تکمیلی که درهم ا
راضی نیست.

 آموزش بحث واردات و صادرات و آموزش تولید قطعات 
یدکی از جمله مواردی است که مدنظر دارم تا دریابیم از 
چه طریق می توان همکار تولید کنندگان باشیم وهمه 
این آموزش ها مجازی خواهد بود و سعی می کنیم افراد 
در وقت بیکاری که در مغازه هستند، از آن استفاده کنند. 
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، درصورتی که 10 
هزار نفر در این دوره از آموزش ها شرکت کنند؛ می توانیم 
مسابقاتی در نظر بگیریم تا افرادی که در مغازه ها هم 

حضور دارند بتوانند در آن شرکت کنند.
گر حرف دیگری دارید بفرمایید. ا

من یک فرد عملیاتی هستم و آدم ستادی نیستم و برای 
انجام کار آمده ام و هدف و شعارم هم این است که

کار آمده ام” و معتقدم باید درگیرکار شد تا  ” من برای 
خالء های موجود مشخص شود.
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عمل گرایی کافی نیست
طراحی و داخلی سازی

 شبکه برق و الکترونیک »تارا«

گر برنامه نباشه میشه باری          جدیت و پرکاری خوبه اما ا
به هر جهت، هیئت مدیره یک تیمه که باید بین ایشان 
کار با اهداف معین وجود داشته  هماهنگی و تقسیم 
باشد. اتحادیه یک سازمانه که باید دیسپلین؛ سازمان 
کثری داشته باشه، صنف یک  یافتگی و قانونمندی حدا
گروه اجتماعی بزرگ با منافع مشترکه که باید همبستگی 
داشته باشد.مهندس سید احمد طباطبایی به عنوان 
یکی از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه گفت: 
صنف فروشندگان لوازم یدکی تهران می تواند نقش رهبری 

گفت: این     ایکوپرس- سید احمد مدیرقمی 
شبکه با الگوبرداری از خودروهای روز دنیا طراحی 
و داخلی سازی شده که ساختار و معماری آن تحت 
مالکیت معنوی گروه صنعتی ایران خودرو قرار دارد.
مدیر طراحی سیستم های برق، الکترونیک و پلتفرم 
ایران خودرو خاطرنشان کرد: سیستم کنترل فشار باد 
تایر از نظر نرم افزاری توسط مهندسان مرکز تحقیقات 
که این مهم یکی از نوآوری های  توسعه داده شده 
خاص در شبکه برق و الکترونیک خودروی تارا است .
وی اظهار کرد: در شبکه برق و الکترونیک تارا، ارتباط 
سامانه کنترل هوشمند موتور، سامانه پایداری خودرو، 
فرمان برقی، TCU گیربکس اتوماتیک، سامانه کنترل 
باد تایر، جلو آمپر، سامانه های کروز کنترل، سامانه 
استارت بدون کلید )کی لس(، مالتی مدیا تحت شبکه 

CAN مدیریت می شود. 

بازار ایران را داشته باشد. ما باید با همه بازرگانان، تولید 
کنندگان بزرگ، بنکداران و عمده  کنندگان، پخش 
فروشان ارتباط مستمر بگیریم از ایشان بخواهیم با 
اتحادیه تهران و اتحادیه های شهرستان ها هماهنگ 
شوند. روند ورود و توزیع کاال را با حفظ استقالل و هویت 
شخصی خودشان طی یک فرآیند شفاف انجام دهند. 
متاسفانه بازار لوازم یدکی آشفته و برای مصرف کننده 
غیرقابل اعتماد شده است. این وضعیت باعث شده 
گرامی بی شماری  سایت ها و کانال ها و صفحات اینستا
که از همکاران ما نیستند در فضای مجازی به فروش لوازم 
یدکی بپردازند. شاید امروز کاالیشان را از ما تامین کنند 
اما مطمئنًا در آینده نزدیک خودشان می شوند صاحب 
برند و همه ما اعم از تولیدکننده، بازرگان و عمده فروش 

باید کارمندیشان را بکنم.
                      حرف اول را فروش می زند

طباطبای که عضو هیئت مدیره پاساژ کاشانی نیز هست 
افزود: این یک هشدار جدی است. ما باید با مکانیک ها، 
صاحبان خودرو و خرده فروشان متحد شویم از امکانات 
فضای مجازی استفاده کنیم. هزینه های شبکه توزیع 
را کاهش دهیم باید چابک و پرحضور باشیم. مصرف 
گر  کننده نهایی به عنوان اتحادیه اعتماد می کند. ا
ببیند اتحادیه بر اعضای خود نظارت دارد و پاسخ گوی 
مردم است. دسترسی آسان برای خرید قطعات را هم 
از طریق فروشندگان متشکل و گسترده در تمام کشور 

فراهم کرده است. 
بدون تردید سراغ اعضای صنف ما می آید. 

                        تولید، نیازمند بازار است
تولیدکنندگان قطعات خودرو در ایران فراوانند آن قدر که 
احصاء ایشان به سختی ممکن است همین امر باعث شده 
همه آن ها نیازمند توزیع کنندگان یعنی اعضای اتحادیه 
باشند. البته بسیاری از تولیدکنندگان از دل همین بازار 
بیرون آمده اند و اتفاقًا آن ها موفق تر هستند. اما اتحادیه 
نتوانسته با ساماندهی بازار این تولیدکنندگان را حمایت 
کو و سایپا یدک باتوجه به بودجه  کند. شرکت هایی مثل ایسا
بی حسابی که در اختیار داشته اند وارد بازار ما شدند. هم از 
تولید کننده و هم از بازرگانان به معنای واقعی باج می گیرند. 
فروشگاه های توزیعی ایشان نیز که ازبین همکاران خودمان 
هستند هم باید قواعد بعضا غیر منصفانه ایشان را تمکین 
کنند. درحالی که ما می توانیم درهمه رسته ها تشکل های 
کارآمد بسازیم و به تک تازی چنین شرکت هایی پایان دهیم.

                      حقوق مصرف کننده نهایی مهم است
گر بتوانیم که حتما امکانش هست؛ باید شبکه خدمات  ا
پس از فروش خودرو را در کشور بدست بگیریم. تمامی 
صاحبان خودرو خصوصًا در شهرهای بزرگ به دنبال جنرال 
سرویس های هستند که همیشه به آن ها مراجعه کنند. 
ما به عنوان صنف فروشندگان لوازم یدکی چنین ظرفیتی 
را داریم که در قالب یک طرح مّلی با همکاری همه اتحادیه 
های همگن در سراسرکشور این کار را انجام دهیم. کاری 
بزرگ و مفید برای همه ما و مردم و حتی دولت، کافی 
است به این موضوع فکر کنیم و با استفاده از مشاورین و 
تجارب کشورهای توسعه یافته طرح جامع آن را تهیه و 

پیگیری کنیم.

سید احمد طباطبایی
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