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شرکت تام پاالیه تهران با نام تجاری تام فیلتر از 
که توانسته  نخستین فیلتر سازان ایرانی است 
برای تمامی خودرو های سواری، نیمه سنگین، 
سنگین و ماشین آالت راهسازی فیلتر هوا، روغن 

، سوخت، هیدرولیک و کابین تولید کند......
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تولید 2 میلیون خودرو با عمق داخلی سازی 90 درصدی

 آخرین تکنولوژی تولید لنت کفشکی
 در دستان کارآفرین ایرانی
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ماهنامه قطعات خودرو

سید مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه اعالم کرد

مهندس علی رجبی مدیر بازرگانی منطقه آزادچابهار 

معنای 73 میلیون رای به ترامپ

انتخابات اتحادیه  در تاریخ 1399/11/7 
برگزار خواهد شد.

منطقه آزاد چابهار در آینده 
نزدیک قطب اقتصاد ایران، 

منطقه آسیای میانه و افغانستان
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معنای 73 میلیون رای به ترامپ

حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز ومدیر مسئول
ماهنامه قطعات خودرو

آرای مردمی)151/901/907  میلیون نفر(

ترامپ   )بیش از  73 میلیون نفر(

آرای الکترال  ترامپ )232( آرای الکترال  بایدن )290(

عدم مشارکت)88 میلیون نفر( بایدن ) بیش از78  میلیون نفر(

                                  ترامپ می گفت: اول آمریکا، اعمال تعرفه های گمرکی 
با پدیده ی مهاجرت های  کاالهای خارجی، مقابله  بر 
با  برابر جهانی شدن، مبارزه  ایستادگی در  غیرقانونی، 
کم در واشنگتن و ما پلیس دنیا نیستیم فقط  الیت های حا

باید منافع آمریکا را دنبال کنیم.

ســـرمقـــاله

که می توانستند رای دهند را  اول:بایدن تعداد مسلمانانی 
 قابل توجه می دانسته و روی آراء ایشان حساب باز کرده است.

کنی او علیه مسلمانان  دوم: بایدن می دانسته رفتار ترامپ و نفرت پرا
فقط روی برخی طرفداران خودش تاثیر داشته و نمی تواند موجب 

ریزش آرای وی شود. معنی دیگرش این است که اغلب مردم آمریکا 
اسالم هراسی ها را باور ندارندسوم: بایدن به دنبال جلب حمایت 
مسلمانان خاورمیانه، شبه قاره هند و چین در صورت پیروزی است 
که می تواند از برگ های ذیقیمت او در سیاست خارجی آمریکا باشد.

چرا بایدن به رای مسلمانان توجه نشان داد؟

این ها راهبردها و ارزش های حزب جمهوری خواه نیست 
بلکه اهداف و شعارهای ترامپی است که برچسب تندروی و 
پوپولیستی دارد اما با این حال 71 میلیون آمریکایی موافق 
آن هستند. بایدن 78 ساله فقط در پرتو ایجاد یک ائتالف 
فراتر از حزب دموکرات توانست حدود 7 درصد بیش از ترامپ 

آرای مردمی را بدست آورد. 
پس اصال بعید نیست چهارسال بعد بایدن 82 دوساله 
گر یک  نتواند پیروزباشد و هم چنین شگفتی آور نخواهد بود ا
ترامپ دیگر روی کار بیاید. نکته حایز اهمیت این است که در 
میان رای دهندگان به ترامپ تنوع سنی، جنسی، قومیتی، 
گر در همین  طبقاتی و جغرافیایی مناسبی وجود دارد. شاید ا
دوره ترامپ هم به اندازه بایدن بودجه تبلیغاتی داشت, 
می توانست همان 7 درصد در آرای مردمی را نیز بدست 
آورد.نکته دیگر فاصله آرای الکترال بایدن با ترامپ است که 
متناسب با آرای مردمی نیست پس می توان گفت همان 
الیت های واشگتن) الیت؛ نخبگان و افراد دارای منزلت و 
قدرت سیاسی، اقتصادی و پایگاه فرهنگی و اجتماعی( 

نخواستند ترامپ بازهم روی کار باشند.

                        پیام انتخابات آمریکا برای ایران
خیلی صریح و واضح این است که هیچ توافقی با دولت بایدن 
ضمانت اجرایی بیش از دوره خودش ندارد مگر آن که به 
تصویب سنا برسد تا عهدنامه معتبر و الزام آور بین دو کشور 
باشد.پیام دیگر آن است که چهره حکومت و مردم ایران نزد 
آمریکایی ها آن قدر زشت و ناخوشایند ترسیم شده است که 
افکار عمومی تحریم های فلج کننده اوباما و احیانا بایدن 

کثری ترامپ را می پذیرد.  و فشار حدا
که ایرانیان بسیار خوشنامی در آمریکا و سایر  برغم این 
کشورهای جهان زندگی می کنند. این وضعیت در پی بیش 
از چهل سال مخاصمه و قبل از آن مبارزه با رژیم شاه به عنوان 
دیکتاتور پیش آمده است. مردم آمریکا شناخت درستی 
از مردم و حکومت ایران ندارند. فقط اخباری می شنوند 

کی از خفقان، تندروی و بی عدالتی در ایران است. که حا
 از طرفی ایران جایگاه اقتصادی و سیاسی مهمی در مناسبات 
جهانی ندارد. بی اهمیت بودن و مشکل دار  بودن ایران 

مرتبًا به مردم آمریکا القاء شده است.
 اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی، 

شعار مرگ بر آمریکا، آمریکا ستیزی، القائات گروهک منافقین 
در آمریکا در مورد اعدام ها در ایران و سمپاتی های فراریان 
از ایران در آمریکا همه یک چهره نا متناسب از ایران ساخته 
است. گرچه سخنرانی ها و مصاحبه های مقامات ایرانی 
در آمریکا خصوصا در یکی دو مورد بسیار روشنگرانه بود اما 

نمی توانست کافی باشد. 
دستگاه دیپلماسی ایران، نهاد رسمی فرهنگی ایران یعنی 
وزارت ارشاد به همراه سایر بخش ها باید برای ارائه حقیقت 
در مورد مردم و نظام اسالمی به مردم آمریکا برنامه ای چند 
ساله طراحی و اجراء کنند تا افکار عمومی در آمریکا بی واسطه 

با ایران امروز آشنا شوند.
 ما فرصت این کار را داریم. بخش بزرگی از مردم آمریکا با اصول، 
مبانی و ارزش های اسالمی ایرانی همراهی خواهند کرد و 
باب مفاهمه باز خواهد شد.ما نباید و نمی توانیم مردم و 
افکار عمومی جهان را بی اطالع از جهان بینی خود بگذاریم. 
اسالم آن قدر جذابیت دارد که کافی است مفاهیم و ارزش 
های آن به گوش مردم جهان برسد. ابزارهای الزم نیز فراهم 

است کمی همت و برنامه ریزی می خواهد.      
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حمل ونقل به پویایی و اوج برسانیم. حمل و نقل به تمامی 
معنا زیرساخت و پایه توسعه است. از امنیت ملی گرفته تا 
کشاورزی، تجارت و رفاه اجتماعی تحت تاثیر همین ابر صنعت 
است. متاسفانه غفلت کرده ایم و برای این بخش راهبرد 
درستی نداریم. اشتباهات و تصمیمات مقطعی ما را از آنچه 
مستحق آن هستیم دور کرده است. ایران از منابع زیر زمینی 
تا سرمایه انسانی چیزی کم ندارد. درست استفاده  یا خوب 
اطالع رسانی نکرده ایم. مردم خیلی از تالش ها و واقعیات 

را نمی دانند. شعار جهش تولید واقعًا امکان پذیراست.
         بازار لوازم یدکی توان تامین مالی قطعه سازی را دارد 
را  آن  سال هاست  که  یدکی  لوازم  پرتحرک  و  بازاربزرگ 
می شناسم. افراد با دانش و بینش کم ندارد؛ کسانی که 
می توانند و می خواهند بجای شریک خارجی، از تولیدکننده 
قابل اعتماد داخلی حمایت کنند. با محوریت خودروسازان 
و حضور قطعه سازان، شرکت های طراحی و مهندسی و سایر 
سازمان ها و دستگاه های مرتبط می توانند بازار داخل را 
تامین کنند.سایه شوم اجناس فیک، کم کیفیت و قاجاق 
ک  را از سربازار کم کنند. چون تاجر و کاسب سالم در بازار پا
و سالم بهتر کار می کند و راضی تر است و اتحادیه صنف  باید 
نقش پذیری بیشتری داشته باشد. دولت به معنای عام 
پای کار بایستد. مسائل حقوقی و قضایی مربوط به تقلب و 

قاچاق روان و با جدیت پیگیری شود.
                      سرمایه اجتماعی ما خیلی زیاد است غفلت نکنیم

این روزها بعضی ها دانسته یا ندانسته همه چیز را از دست 
گرچراغ سازان توانسته اند رقبای خارجی  رفته می بینند. ا
کنند و حتی  کیفیت و قیمت از بازار بیرون  را با رقابت در 
در صورت برداشته شدن همه تحریم ها بازهم ما بازار را از 
دست نخواهیم داد. پس می توانیم در سایر قطعات نیز 

این چنین باشیم.

چیدمان ها را اصالح کنیم و به اصل منفعت برای همه پایبند 
باشیم همان ها که سال ها ما را استعمار کرده اند قاعده بازی 
بین خودشان را براساس برد- برد تعیین می کنند. شبکه توزیع 
و خدمات سرمایه گذاری و تامین مالی می کنند، خودروساز 
و شرکت های طراحی و مهندسی محصول ارائه می دهند 
گر در این زنجیره ارزش همه به  و  قطعه ساز تولید می کند. ا
سهم خود منتفع شوند. بقاء و پویایی ارمغان آن خواهد بود.
شرکت های بازرسی، استاندارد و الزامات زیست محیطی 
گر بازار عادت کند کاالی با کیفیت  الزم  و مفید خواهند بود ا

و قیمت متناسب مصرف کند.
این که خودروساز یا قطعه ساز از بازرسی و استاندارد هراس 
داشته باشد و بخواهد فقط تولید کند هنر نیست، همین 
حاال در شرکت چراغ مدرن مواد ورودی، فرآیند تولید و 
محصول خروجی توسط خودروساز، شرکت های بازرسی 
و استاندارد پایش می شوند و ما هر روز 20 هزار چراغ روانه خط 
تولید، شرکت های خدمات پس از فروش، بازار لوازم یدکی و 
بازار صادراتی می کنیم و بزودی 50 درصد هم رشد خواهیم 
داشت. اما هراسی وجود ندارد. آزمایشگاه ما مورد تایید 
استاندارد است و غیر از محصوالت خودمان بنابردرخواست 
سازمان استاندارد محصوالت برخی همکارانمان و چراغ های 
وارداتی که تولید داخل ندارند را تست می  کنیم. چون زبان 
و خواست یکدیگر را می دانیم؛ روان و راحت کار می کنیم. 
این فضای همکاری و همدلی در تمام زنجیره ارزش قطعات 
خودرو و صنعت خودرو باید ایجاد شود. مطمئن باشید مردم 
از خرید خودروی با کیفیفت ایرانی با خدمات پس از فروش 
و شبکه سرویس دهی پس از دوره گارانتی بیش ازخودرو 
خارجی استقبال خواهند کرد چون کیفیت و قیمت متناسب 
خواهند داشت .خودمان را باور کنیم، برنامه داشته باشیم 

و به مردم اعتماد کنیم.    

تولید 2 میلیون خودرو با عمق داخلی سازی 90 درصدی

کنون توانسته ظرف هشت                            پژو از ایران رفت. ایران خودرو ا
ماه محصول جدید روی خط بیاورد و این مثال دیگری در 

سطح کالن است.

                 قطعه خودرو جزئی از یک کل استراتژیک با ابعاد ملی 
و تاثیر همه جانبه بنام صنعت حمل ونقل است

هیچ بخشی از اقتصاد و اجتماع را نمی توانیم بدون توسعه 

روز شانزدهم فروردین کارخانه ما باز شد. در حالی که فاصله کارگران در خط مونتاژ ما کمتر از یک متر بود.یعنی عالوه 
بر انواع تحریم های خارجی و سوء مدیریت های داخلی حاال کروناهم آمده بود تا زمین گیرمان کند. ترس از آسیب 
دیدن کارگران جدی ، اما تعطیل کردن و عقب نشینی نیز برایمان غیر قابل قبول بود. همه بسیج شدندتا 10 خط 
مونتاژ را با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد تومان باز طراحی کردیم. فاصله کارگران به دو متر رساندیم و تا امروز که 7 ماه 
می گذرد هیچ تلفاتی شکر خدا نداده ایم. نظافت و بهداشت را پنج برابر سختگیرانه تر کردیم اما بهره وری را نیز دو برابر 

خ داده و می تواند همه جا اتفاق بیفتاد. افزایش دادیم و آن چیزی است که در یک واحد تولیدی در همین مملکت ر

علی چنگی مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن)چراغ مدرن(
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منطقه آزاد چابهار در آینده نزدیک قطب 
اقتصاد ایران، منطقه آسیای میانه و افغانستان

از نیمه دوم سال 98 در فاز اول امکان پهلودهی کشتی با ظرفیت 100 هزار تن در اسکه شهید بهشتی فراهم و توسط 
رئیس جمهور محترم افتتاح گردید و در فاز دوم برای اولین بار در ایران امکان پهلودهی کشتی های اقیانوس پیما تا 

140 هزارتن در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار فراهم خواهد شد.

  مهندس علی رجبی مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار 
ضمن اعالم این خبر در گفت وگو با نشریه قطعات خودرو 
گفت:منطقه آزاد چابهار با وسعت 84هزار هکتار قطب 

تجارت، تولید و خدمات در کشور و همچنین بهترین مسیر 
ترانزیت به کشورهای افغانستان و آسیای میانه می باشد.

رجبی افزود درحال حاضر سرمایه گذاران خارجی و داخلی 

مهندس علی رجبی مدیر بازرگانی منطقه آزادچابهار 
فراوانی به منطقه وارد شده اند و باتوجه به ظرفیت های 
فراهم شده به تولید و تجارت می پردازند و طی چند سال 
اخیر امکانات فراوانی به منطقه افزوده شده و بودجه ویژه-
ای نیز در نظر گرفته شده است، وی ابراز امیدواری کرد که 
تا پایان سال 1400 راه آهن نیز به منطقه متصل شود. رجبی 
افزود 8 پیکره برای این منطقه در نظر گرفته شده است: 
گردشگردی، تجارت، صنایع بزرگ، صنایع آالینده و غیر 
آالینده، کارگاه های کوچک و متوسط، تجاری و مسکونی 

پیکره های منطقه آزادچابهار هستند.  
                                 از نظر نیروی کار وضعیت منطقه چگونه است؟

دو شهرستان چابهار و کنارک با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 
که نیروی کار بالغ بر 40 هزار نفری دارند بخوبی توانسته اند 
کنند عالوه براین هرشرکت  کار منطقه را فراهم  نیروی 
می تواند 10 درصد از نیروی انسانی خود را اعم از کارگرساده، 

ماهر یا متخصص ازسایر کشورها تامین کند.
 متخصصین و مدیران داخلی نیز امکان اسکان و ساخت 

مسکن خواهند داشت.
  درحال حاضر بیشتر فعاالن منطقه در چه بخش هایی هستند؟

ما از سالهای گذشته  همکاری زیادی با  صنایع مختلف از 
جمله تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی داشته ایم، مرکز 

منطقه ای فرآوری برنج هستیم.
        چه امکانات و مشوق هایی برای عالقمندان به حضور 

در منطقه وجود دارد؟
برای بازرگانان و شرکت هایی که از مسیرمنطقه آزاد چابهارکاالهای 
خود را به سرزمین اصلی وارد کنند و حقوق گمرکی آن ها 
بیش از19 درصد باشد مشوق های مختلفی وجود دارد که 

اهم آنها شامل:
1- کاهش 5 درصد از سود بازرگانی کاال.2- کاهش حداقل 

60 درصد مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به گمرک.

3-کاهش 1 درصد عوارض پرداختی واردکنندگان به سازمان 
هالل احمر.4- تخفیف 30 درصدی در هزینه THC  بندر 
چابهار نسبت به تمامی بنادر جنوب کشور.5- ارائه تخفیف 
25درصدی در سود بازرگانی کاال.6-عدم متروکه شدن کاال 

در مناطق آزاد.7-  ارائه قبض انبار قابل معامله.
گفته نماند در مورد کاالهای با حقوق گمرکی بیش 19 درصد  نا
نیز تمامی بندهای 1 تا4 اعمال می شود و در مورد کاالی زیر 

کره خواهدبود. 19 درصد نیز موارد قابل مذا
همچنین معافیت از پرداخت انبارداری به مدت یک ماه 
و 30 درصد تخفیف برای ماه های بعدی در نظر گرفته شده 
است این در حالی است که هزینه انبار داری در بندر چابهار 

از تمامی بنادر جنوب کشور کمتر است.
             در مورد تولید و صادرات مجدد نیز تسهیالتی وجود دارد؟

در منطقه آزاد چابهار تولیدکنندگان به مدت 20 سال معاف 
از پرداخت انواع مالیات با ارائه اظهارنامه سازمان می باشند 
کلیه مجوز های تولید بدون وجود قوانین  و همچنین 

سخت گیرانه توسط سازمان صادر می شود.
در زمینه تولید چنانچه واحد تولیدی اقدام به فرآوری، تولید 
و ….. نماید می تواند از تسهیالت ارزش افزوده استفاده نماید 
که براساس آن صاحب کاال به میزان ارزش افزوده ایجاد شده 
بر روی کاال، از پرداخت حقوق ورودی  معاف می باشد و عالوه 
بر آن چنانچه در منطقه عملیاتی کمتر از 4 درصد بر روی کاال 
انجام شود، صادرات مجدد محسوب می شود و صاحبان 
کاال از تسهیالت صادرات مجدد ) مانند تغییر بسته بندی 

و بر چسب زدن و …..( بهره مند می شوند.
درپایان این گفت وگو علی رجبی مدیر بازرگانی منطقه آزاد 
چابهار برای برگزاری جلسات حضوری یا ارائه توضیحات 
بیشتر از طریق شماره تلفن های  88776313-15 021 

اعالم آمادگی کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی خبر از رونمایی اسکناس 
جدید ۱۰ هزار تومانی با مشخصه های امنیتی جدید داد؛ 
اسکناسی که مهم ترین تغییر آن کم رنگ شدن چهار صفر 

آن بود. این دومین گام بانک مرکزی ایران در جهت حذف 
چهار صفر از واحد پول ملی کشور است. در سال های 
ح حذف چهار  گذشته گمانه زنی های بسیاری درباره طر
صفر انجام شده بود؛ طرحی که پیشینه طوالنی در کشور 
دارد، اما سرانجام در اواخر فروردین ماه سال جاری به 

تصویب دولت و تایید مجلس شورای اسالمی رسید. 

۴ صفــــــــــــــــــر خامــــــــــــوش!
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     تاجر صاحب نام با 20 سال سابقه گامی بلند برداشت و 
خود را در مسیری برای ارائه خدمتی بزرگتر قرار داد. در یک 
مناقصه کارخانه لنت سازی خودرو لنت ایران را خرید. البته 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان فروشنده فقط ماشین 

آالت و تجهیزات کارخانه را بدون زمین آن تحویل داد.
جواد امینی در سال 1375 زمینی را در شهرک صنعتی اشتهارد 

خریداری و ساخت و سازهایی هم در آن انجام داد.
 تصمیم گرفت تا کارخانه تولید لنت خودروهای سنگین 

 آخرین تکنولوژی تولید لنت کفشکی
 در  دستان کارآفرین ایرانی

خبرهای خوش از کارخانه آساپارت )خودرو لنت ایران(

جواد امینی 43 سال پیش واردبازار  چراغ برق شد.خیلی زود تبدیل به فروشنده ای مستقل و پرکار لوازم یدکی پیکان 
در پاساژ ملت گردید. چند سال بعد یعنی حدود  سال 1361 به عنوان واردکننده  قطعات یدکی بنز سبک و سنگین و چند 
 )EXIM(گزیم خودرو دیگر کارش را توسعه داد. از سال 1368 تمرکزش را بر واردات لنت خودروهای سنگین با برند ا

 بلبرینگ هم در سبد محصوالت وی قرار گرفت.
ً
گذاشت . عالوه بر آن لنت کالچ و بعدا

و ماشین آالت راهسازی مدرنی را  راه اندازی کند  وی آغاز 
دهه 80 با شرکت آلمانی FRIMA TECH      قرارداد انتقال 
تکنولوژی منعقد کرد.اما دور اول تحریم ها باعث شد آلمانی 
ها قرارداد را نیمه کاره رها کنند. اما جواد امینی برخالف 
توصیه دوستانش اصرار بر حفظ و راه اندازی کارخانه داشت. 
مهندسین ایرانی با آنچه از دانش فنی شرکت آلمانی در 

اختیار داشتند شروع به سعی و خطا کردند.
                        آن قدر تست و نمونه سازی کردیم تا باالخره به آنچه 

می خواستیم رسیدیم
جواد امینی می گوید هرچه داشتم به میدان آوردم، چندین 
ح تجاری اولیه قرار بود  ملک با ارزش را قربانی کردم. در طر
سرمایه من طی 17 ماه برگردد اما تا چند سال بعد بیش از 

سرمایه اولیه هزینه کردم تا امروز به نتیجه رسیده ام.
   3500 تن ظرفیت اسمی برای تولید لنت کفشکی و 

دیسکی و 900 هزار دست لنت کالچ 
دکتر حمیدرضا امیری مقدم که طی چند ماه اخیر به مجموعه 
آسا پارت پیوسته است و حضورش در صنعت خودرو به سال 
1374 برمی گردد به نکات جالبی اشاره               می کند:این کارخانه 

که دستگاه های آن با  طراحی یک شرکت آلمانی تهیه شده 
است.همبندی بی نظیری در کل کشور دارد. بدین معنا که 
کارخانه کامال یکپارچه و منظم است. دستگاه ها مربوط به 
سال 1992 میالدی است. اما همزمانی خرید آن ها مهمترین 
گی کارخانه است. استراتژی ما در آساپارت بر دو اصل  ویژ
استوار است. پیش از آن عرض کنم بزودی لنت های متنوع 
خود را با برند خودرولنت ایران و 2 برند دیگر ارائه خواهیم کرد. 

اول: پذیرش مسئولیت کیفیت
دوم: مناسب سازی قیمت

امیری مقدم که می توان او را متخصص باز طراحی سیستم 
های تولید و فروش نامید می گوید: ما برای این که بتوانیم 
محصول کیفی تولید کنیم در همه مقاطع باید حساس باشیم 
از تهیه مواد اولیه، فرموالسیون، فرآیند تولید و قالب سازی تا 
بسته بندی، حمل و نقل و تحویل به مصرف کننده نهایی.

شایستگی ما در تولید و نظارت بر آن است اما بدون ارتباط با 
مصرف کننده نهایی و شنیدن صدای او نمی توانیم موفق 
باشیم بنابراین ما رانندگان و صاحبان خودرو را ولی نعمت 

و مهمترین آیتم کارمان می دانیم. 
متاسفانه در زنجیره تامین قطعات خودرو صرفًا کاال حرکت 
می کند و اطالعات تبادل نمی شود که این مسئله ریشه 

فرهنگی و اقتصادی دارد. 
شبکه توزیع مایل نیست شفاف باشد شاید دلیل ساده اش 
مالیات باشد اما الیه های عمیق تری نیز دارد که باید در جای 
خودش درباره آن بحث کرد بهرحال ما از طرق مختلف از 
جمله سایت فروش مستقیم به دنبال شنیدن نظر مصرف 

کننده هستیم چون بهترین داور اوست.
کارماست. در اینجا ما  که بخش دوم  اما مسئله قیمت 

3راه حل یافته ایم 
گام نخست: استفاده از مواد معدنی و پتروشیمی داخلی 

است، این کار با داشتن دانش خاص فرموالسیون، ابتکارات 
و تحقیقات گسترده میسر شد و من امروز با افتخار اعالم می 
کنم ما بیش از 75 درصد مواد اولیه محصوالتمان را در داخل 

کشور تهیه می کنیم و به قیمت مناسب تری رسیده ایم.
گام دوم: حذف ضایعات است.

کنندگان داخلی و خارجی غیر چند  تقریبًا تمامی تولید 
کشور از 10 تا 22 درصد ضایعات تولید دارند که به قیمت 
محصوالتشان بار می شود اما ما هیچ ضایعاتی که از کارخانه 

ج شود نداریم. خار
 این مسئله هم در استفاده از مواد و هم در امحاء و دفن آن 
صرفه اقتصادی دارد و از این ها مهم تر موضوع حفظ محیط 
زیست است که به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به آن 

پایبند هستیم.
گام سوم: حذف کوره پخت از فرآیند تولید است. بخش 
سایشی لنت پس از تولید حدود 14 ساعت در کوره پخت قرار 
می گیرد این روش برای اولین بار در ایران کنار گذاشته شده 
است ما در واقع در مرحله پرس کار پخت را انجام می دهیم 
خ خودرو انجام می شود که نتیجه آن  و ادامه آن در کاسه چر
بازهم کاهش قیمت و افزایش عمر لنت و امکان ترمزگیری 

های متعدد و متناوب است.  
                             عمر طوالنی، ترمزگیری باال

جواد امینی مالک شرکت آسا پارت )خودرولنت ایران( 
می گوید: من امروز مزد هزینه و عمری که گذاشته ام را می گیرم. 
ما در شرایطی هستیم که می توانیم 40 درصد زیر قیمت همه 

تولید کنندگان جنس تولید و عرضه کنیم.
در کیفیت هم مدعی و مطمئن هستیم.

برای ما امکان صادرات در بازارهای منطقه که چینی ها 
گر قیمت دالر  حضور پررنگ دارند؛ فراهم است. حتی ا

کاهش یابد بازهم ما قادر به رقابت و صادرات هستیم.
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تام فیلتر نامی آشنا و قابل اعتماد
شرکت تام پاالیه تهران با نام تجاری تام فیلتر از نخستین فیلتر سازان ایرانی است که توانسته برای تمامی خودرو های 
سواری، نیمه سنگین، سنگین و ماشین آالت راهسازی فیلتر هوا، روغن ، سوخت، هیدرولیک و کابین تولید کند. 
شروع کار مدیران تام فیلتر به دهه 60 بر می گردد. شرکت تام پاالیه تهران در سال 1372 تاسیس شد. و به سرعت کار 
خود را آغاز کرد. تولید این حجم عظیم از فیلتر که هرکدام فن آوری ها و ماشین آالت خاص خود را می طلبد نشانی از 

توانمندی شرکت تام فیلتر است.

           شرکت تولیدی بازرگانی تام تجارت توانا در سال 1387 
با تکیه بر بیش از پانزده سال حضور در بازار و رسته فیلتر با نام 
کیفیت  تجاری تام فیلتر با درک نیاز مبرم بازار به فیلترهای با

و دارای نشان استاندارد تاسیس شد.شرکت تام فیلتر در 
اولین گام نمایندگی شرکت معتبر فاین فیلتر آلمان را اخذ 
نمود.صنعتگران و شرکت های خدماتی و پاالیشی مشتریان 

بزرگ تام فیلتر هستند. از جمله آن ها می توان از شرکت 
ماشین سازی هپکو ، شرکت یاوران خودرو ) اتوبوس مان(، 
کو نام برد. عالوه بر این ها شرکت  ساپکو، ایران خودرو و ایسا
های خدمات دریایی و هوایی نظیر خلیج فارس و آبادان از 
مشتریان تام فیلتر هستند. برخی دیگر از مشریان تام فیلتر 
شامل شرکت های اتوبوس رانی در شهرهای مختلف، شرکت 
های حمل ونقل ریلی، شرکت های خدماتی شهرداری ها، 
شرکت های عمرانی و سازندگان سد، پل و جاده، شرکت 
های آب و فاضالب، صنایع پاالیشی نفت،گاز وپتروشیمی، 
کارخانجات سیمان، نساجی و شرکت های کمپرسورسازی 
هستند.طیف وسیع مصرف کنندگان فیلترهای خودرویی 
کیفیت  کار و  و صنعتی تام فیلتر نشان دیگری بر وسعت 
محصوالت شرکت است.اما نمایندگی شرکت های بزرگ و 
معتبر مدیران تام فیلتر را راضی نمی کرد تا این که خود شروع 
به تولید فیلتر با حفظ همان کیفیت وتنوع کردند.تام فیلتر 
به روزترین و کاملترین خط تولید فیلتر را با واردات ماشین 
آالت و سفارش ساخت و تولید در داخل کشور را بوجود آورد.

بهره مندی از فن آوری های پیشرفته ساخت و تولید و استفاده 
از بهترین مواد اولیه هرگز در تام فیلتر مغفول نمانده و ارتقاء 
دائمی کیفیت و ارائه بهترین خدمات پس از فروش در سراسر 
کشور تام فیلتر را مستحق دریافت نشان استاندارد ملی ایران 
و گواهی نامه بین المللیTS9001)سیستم مدیریت کیفیت 
جامع( از موسسه توف نوردآلمان کرده است.رضایت مشتری 
هدف عالی و آرمان تام فیلتر است لذا تمامی محصوالت تام 
فیلتر عالوه بر گارانتی دارای بیمه کارآفرین است.شرکت تام 
فیلتر درون کارخانه خود واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه 
مورد تایید استاندارد ایران دارد. برای تمامی محصوالت 
تام فیلتر تست ارتعاش هیدرولیک، ضربه هیدرولیک، 

سوپاپ اطمینان، فشار هیدرولیک، حباب المنت، آون و 
تست لیزر مختص فیلتر هوا انجام می گردد. تام فیلتر عالوه 
بر بازار ایران به عراق ، رومانی و افغانستان نیز صادرات داشته 
است و توسعه صادرات به همه کشورهای منطقه و حتی 

کشورهای اروپایی را در دستور کار خود دارد.
که  از فن آوری دست یافته است  تام فیلتر به سطحی 
محصوالتش را طراحی و به عنوان ارائه دهنده محصول با 
خودروسازان ایرانی کار می کند معنای این سخن آن است 
که تام فیلتر از مرحله مهندسی معکوس عبور کرده و خود 

صاحب فن آوری گردیده است.
اعتبار نام و نشان تجاری )برند( تام فیلتر در استاندارد بودن 
تمامی محصوالت، تنوع بی نظیر، گارانتی، خدمات پس 

ازفروش و بیمه محصوالت است.
اما این تولید کننده و مالکان آن که کار آفرینان خوشنام 
صنعت فیلتر سازی هستند از بسیاری از نارسایی ها گالیه 
دارند. ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و ترخیص از 
گمرک تبدیل به فرایندی کند و خسته کننده شده است که 
هزینه ها و برنامه ریزی تولید را به شدت دچار چالش کرده 
است. سازمان های امور مالیاتی و بیمه باید حامی تولید 
کنندگان باشند، اما چنین نیست.تقلب و فروش فیلتر با 
نام و نشان های مجعول و غیر واقعی ضربه ای به مصرف 
کننده نهایی و اقتصاد ملی است که باید با کمک رسانه ملی 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی شود. اما آن قدر هزینه های 
ج  پخش تبلیغات باالست که از عهده اغلب کارآفرینان خار
است ولی مسئولیت آن با رسانه ملی است که از تولید داخلی 
حمایت کند و از طرفی مانع تقلب و سوء استفاده کسانی 
شود که کاالی نامرغوب را به نام کاالی فابریک به مردم 

تحمیل می کنند.    

رمز موفقیت کارآفرینی فقط داشتن نبوغی که به یک ایده 
تازه منجر شود نیست، بلکه مدیری که بتواند تیم بسازد، 
بتواند به خوبی یک سازمان را هدایت کند. استراتژی، 

امور مالی و دیگر موارد را به خوبی کنار هم بگذارد، بسیار 
مهم است. می توانید این ها را یاد بگیرید. 

در جای مناسب دنبالش بگردید و به یافته هایتان اعتماد 
کنید از آموختن و مشورت غافل نشوید.با همکارانتان 

بحث کنید. 
گر  فرض های مخلتف را بررسی کنید.شبیه سازی کنید. ا

بتوانید یک نیاز را کشف کنید و راهی برای تامین و پاسخ 
به آن نیاز بیابید به خودتان تبریک بگوئید شما در مسیر 

تبدیل شدن به یک کارآفرین هستید. 

ادامه مطلب را می توانید در سایت قطعات نیوز مطالعه 
www.ghatatnews.irکنید.
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احمد علیخانیمصطفی علیخانیمحمد علیخانی

رمز موفقیت در کارآفرینی
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       به گزارش خبرگزاری ایرنا مهدی کوشا در جلسه ای با 
هیات رئیسه این انجمن افزود: حجم لوازم یدکی و قطعات 
خودرو که به شکل غیررسمی و قاچاق وارد کشور می شود، 
قابل توجه است.وی اضافه کرد: این میزان قاچاق عالوه بر 
اینکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کشور زیان بار است، 
به دلیل کاربرد گسترده در خودرو و شبکه حمل و نقل کشور، 

سالمتی و امنیت هموطنان را نیز تهدید می کند.
کوشا توضیح داد: برای مقابله با قاچاق، چنانچه نقاط آلوده 
در این حوزه به درستی آسیب شناسی شوند و گزارش های 
دقیق مردمی در این زمینه باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

مبارزه هوشمند با قاچاق آرزوی دیرینه
مدیرکل دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: این دفتر از همه توان و 
ظرفیت تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه ها به عنوان بازوی تخصصی و اجرایی، درسطح پیشگیری و نیز مبارزه با قاچاق 

استفاده خواهد کرد، اما تشکل های خودرویی برای مقابله با قاچاق لوازم یدکی باید متمرکز شوند.

وارز در چارچوب مقابله و مبارزه نقشی اساسی ایفا خواهد کرد.
وی نسبت به تشکیل جلسات جزیره ای با انجمن ها و 
تشکل های مختلف در این حوزه انتقاد کرد و گفت: دفتر 
تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز برای رسیدن به نتیجه در این بخش چند 
برنامه محوری را در دستور کار قرار داده که تمرکز و همگرایی 
که  همه انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های مردم نهاد 

در حوزه خودرو فعالیت دارند، یکی از آنها به شمار می آید.
کیدکرد: تشکل های فعال در حوزه خودرو باید از  کوشا تا
ج شده و همه ظرفیت و توان آنها برای  حالت جزیره ای خار
پیشگیری و مبارزه با قاچاق لوازم یدکی و قطعات در یکجا 
متمرکز شود، همچنین فرهنگ  سازی، اقناع مسئوالن 
گزارش های خبری در رسانه ها از دیگر  و مردم بوسیله 

برنامه های این دفتر است.
وی با اشاره به اهمیت و تاثیر کیفیت تولیدات داخلی در 
کیفیت و در سطح کالس  پیشگیری از قاچاق، گفت: تولید با
جهانی و صادرات محور، مقدمه و پیش نیاز پیشگیری از 

قاچاق بشمار می رود.
مدیرکل دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی 

کید کرد: برای رسیدن به  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تا
نتیجه مطلوب در پیشگیری و مبارزه با قاچاق، همکاری 
همه بخش های مرتبط اعم از مسووالن و تشکل های 

مردمی ضروری است.
کاال و  گزارش ایرنا، پیشتر مدیرکل پیشگیری قاچاق  به 
ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از کشف یک هزار و ۶۳۹ 
میلیارد ریال لوازم یدکی قاچاق خودرو از ابتدای امسال تا 

پایان مرداد ماه خبر داده بود.
ح شده از سوی مهدی کوشا مدیرکل  درباره مطالب مطر
دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی ستاد 

ح است: مبارزه با قاچاق کاال و ارز چند سوال مطر
1. موضوع اقناع سازی مسئوالن و مردم به چه معنایی 

است خصوصًا مسئوالن در چه موردی باید اقناع شوند؟
2. تشکیل جلسات جزیره ای مورد انتقاد مدیرکل محترم، 
توسط چه مرجعی انجام می شود؟ و مسئول اصالح آن کیست؟
3. جزئیات یا حد اقل برنامه چند محوری دفتر تبلیغات 
هوشمندانه و مشارکت های مردمی چیست؟ نقش تشکل های 

مردمی حوزه قطعات خودرو در آن چیست؟

علم ساده...
  اقتصاد دانشی است که از یک منظر بسیار ساده 
است. از این زوایه یک اصل بیشتر ندارد. به اندازه دارایی 
ج کن.    این اصل در اداره یک خانوار یک نفره،  هایت خر
یک کسب و کار کوچک، یک کشور و حتی کل جهان 
گر با این فرمان زندگی کنیم و جهان را  کارساز است. ا
اداره کنیم. نه فقر و نه جنگ بروز نخواهد کرد. اختالسی 
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گرده دیگری تسمه نمی  کسی از  گیرد.  صورت نمی 
کشد. اما انسان زیاده خواه، عجول و حسود نمی تواند 
چنین زندگی کند. پول، چک، سفته، بانک، بورس و 
هزار کوفت دیگر خلق می کند. آن قدر پیچ و تاب، رنگ و 
لعاب، و قر وفر به زندگی می زند تا باالخره نابرابری های 

َخلقی به ستم گری ها و بدُخلقی ها منجر شود.
حاال این اقتصاد درست شدنی است. هرگز

از                      دل چنین اقتصادی، عدالت نسبی هم بیرون نمی آید. 
عدالت محصول سیستم نیست بلکه نتیجه فرهنگ 
است. این حرف ها خریدار زیادی ندارد اما حقیقت 
است. هرچه سعی کنیم سیستم حکمرانی، قضایی و 
نهایتًا مردم ساالری را کامل کنیم. تا انسان ها نخواهند 
آنچه را دوست دارند به دیگران هم روا ببینند. راه بجایی 
نخواهیم برد. بهبود حاصل می شود اما ظاهری آرام و 
ک خواهد داشت. تمام عمرت باید  باطنی دهشتنا
مطابق دستورالعمل سیستم کار و فکر کنی و پاداشی 
که سیستم برایت تعریف کرده، دریافت کنی. سیستم 

را چه کسی هدایت می کند در بهترین حالت نخبگان
من حتی این را هم باور نمی کنم. نخبگان اسیر دست 
قلداران خواهند شد.مگر جامعه شناسان نگفته اند 
بشر اولیه در روزگاری که با جمع آوری غذا زندگی می کرد؛ 
قوی ترها می ماندند و ضعفاء می مردند. بشرآن روز هیچ 
دلسوزیا پاسوز ضعیف ترها نمی شد. آینده هم همین 
خواهد بود. هرکس توان بیشتری دارد، بهره مندتر زندگی 
ج ها و شهرهای  خواهد کرد. همان قانون جنگل در بر

کم خواهد بود. مدرن حا
 مگر در یک صورت که آن هم خدا باوری است. از پی 
خدا باوری رسالت، امامت و معاد معنا می یابد و عدالت 

کمترین میوه آن خواهد شد.
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انتخـابـات پیـش روی مـاکاهش شدید درآمد دولت از صنعت خودرو 
   دولت هم سهامدار شرکت های خودروسازی است و 
هم سیاست گذار اصلی این صنعت هم محسوب می شود، 
با این حال التهابات اخیر در تولید و بازار، سیاست گذار را 
کرده است. آنچه  گذشته دچار زحمت  نیز طی دو سال 
مشخص است دولت در بودجه ساالنه، درآمدی از ناحیه 
خودرو برای خود پیش بینی می کند. کسب درآمد از محل 
ک  شماره گذاری، مالیات حاصل از نقل و انتقال، تعویض پال
گمرکی به طور ساالنه در بودجه دولت  خودرو و عوارض 
پیش بینی می شود. اما آنچه تامین کننده بخش مهمی از 
درآمد دولت طی سال های گذشته بوده، حقوق ورودی 
خودرو یا همان عوارض مربوط به واردات خودرو است.از 
سوی دیگر ارزش افزوده نیز یکی دیگر از منابع درآمد دولت از 
خودرو است که ساالنه به تولیدکنندگان ابالغ و خودروسازان 
نیز آن را به قیمت خودرو اضافه می کنند. حال که تولید به 
واسطه اعمال تحریم ها افت محسوسی پیدا کرده، به نظر 
می رسد که دولت نیز باید نسبت به ارقام پیش بینی شده در 

بودجه سال آینده در حوزه خودرو تجدید نظر کند.
                اجازه ورود خودرو دست دوم

دولت می تواند برای کاهش التهابات بازار، با ورود خودرو 
گر چنین  ولو به صورت دست دوم به کشور موافقت کند که ا
خ دهد به طور حتم از ناحیه اخذ تعرفه و عوارض  اتفاقی ر
درآمد مناسبی نصیب دولت خواهد شد. البته از زاویه 
دیگری وضعیت کنونی خودرو را به کسری بودجه سال آینده 
می توان تعمیم می داد. چرا که در حال حاضر خودروسازان 
به واسطه قیمت گذاری دستوری، عدم بهره وری و نبود 
تکنولوژی تولید در این شرکت ها با زیان انباشته حدود ۵۰ 

هزار میلیاردی مواجهند حال آنکه تولید هر خودرو نیز با ضرر 
انجام می شود. به این ترتیب دولت طی ۲سال گذشته با 
کارآمدی خودروسازان برای تداوم  وجود ضرر و زیان تولید و نا
تولید تسهیالت دهی از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد. 
این در شرایطی است که خودروسازان به دلیل افت تولید 
و بدهی به قطعه سازان قادر به پرداخت تسهیالت مذکور 
نبودند که همین امر معوقات بانکی را منجر شده است. 
بنابراین زیان انباشته، ضرر تولید و حتی معوقات بانکی نیز 
که این موارد امکان  می تواند منجر به کسری بودجه شود چرا

سرایت به دیگر بخش های دولتی را دارد.
گذاری سهام، جایگزین منابع درآمدی دولت                       وا

گذشته همراه با اعمال تحریم های  دولت طی سه سال 
کشور تنها به فکر تداوم  بین المللی علیه صنعت خودرو 
تولید در شرکت های خودروساز بوده است. برای همین تا 
حد امکان با تسهیالت دهی و حمایت از این بخش در پی 
سرپا نگه داشتن صنعت خودرو در روزگار تحریم است. با این 
حال خودروسازی کشور به دلیل زیان انباشته و ضرر تولید 
که به واسطه قیمت گذاری دستوری روند صعودی نیز به 
خود گرفته، نمی تواند خواسته دولت مبنی بر رشد تولید 
و عرضه مناسب به بازار را اجابت کند. به این ترتیب به نظر 
می رسد شرایط کنونی صنعت خودرو دولت را نیز بالتکلیف 
کرده است چرا که از یک سو دیگر قادر به تزریق نقدینگی به 
شرکت های خودروساز نیست و از سوی دیگر به طور روزانه بر 
التهابات تولید و بازار خودرو نیز اضافه می شود. با این اوصاف 
گذاری سهام و کسب درآمد در این زمینه می تواند فکر  وا

عاقالنه ای از سوی دولت باشد.

     سخن بر سر انتخاب است که همه ما در معرض آن 
هستیم.

 به عنوان انتخاب شونده یا انتخاب کننده، نکته مهم این 
گر در انتخابات شرکت هم نکنیم در واقع در  است حتی ا

نتیجه سهیم هستیم.
 غیر از این که آثار انتخابات شامل ما هم خواهد شد.

این مقدمه را گفتم که عرض کنم انتخابات هیئت مدیره 
اتحادیه برای ما یک رویداد معمولی نیست. در هرصورت 

به ما مربوط و بر هریک از ما تاثیر خواهد داشت.
پس بیائیم به این موضوع فکر کنیم که هیئت مدیره منتخب 
ما چگونه می تواند به ما کمک کند و ما در قبال هیئت مدیره 

چه مسئولیتی داریم؟
نکته اول: هیئت مدیره نماینده صنف در برابر اتاق اصناف، 
سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، وزرات صمت، 
گمرک، سازمان استاندارد، شهرداری، نیروی انتظامی و 

کز مرتبط است. سایر مرا
 پس باید بتواند خواسته های صنف از آن ها را به صورت قانونی 
مطالبه کند و سیاست ها، خواسته ها و دستورالعمل های 
آن ها را به صنف منتقل کند. برای این که خواسته های ما 
را بیان کند باید دائمًا از سوی صنف اطالعات و گزارش های 

میدانی دریافت کند.
نکته دوم: هیئت مدیره می تواند با سازماندهی اعضاء و 
کمک ایشان خدمات متنوعی در جهت بهبود کسب و کار 

و امور رفاهی صنف ارائه کند.
 این کار مستلزم همراهی ما و برنامه و اقدامات حساب شده 

از سوی هیئت مدیره خواهد بود.
پس بکوشیم افراد با دانش، حسن شهرت، اهل تحقیق و 
مشورت را انتخاب کنیم. کسانی بتوانند کار گروهی و برنامه 

ریزی شده انجام دهند.
گویا داشته باشند. اهل مدارا با مردم و مطالبه از   زبان 

مسئولین باشند.

سید احمد طباطبایی
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