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                      »سیدعباساعتمادنیا«مدیرمجموعهبازرگانیاعتمادنیااز
پیشکسوتانبازارلوازمیدکیاست.اوازسال۱۳۵۴کارخودرادررسته
لوازمبرقیخودروشروعکردهودرحالحاضرمدیریتمجموعه

بزرگاعتمادنیارادرخیاباناکباتانبرعهدهدارد.
اینمدیرموفقدرگفتوگوباخبرنگار»قطعاتخودرو«بامقایسه
بازارفعلیبابازارنیمقرنپیشمیگوید:درگذشتهبیشترکسبه
باآنکهوضعخوبینداشتندوگاهیچکهایشانبرایچندهزار
تومانپشتکلرمیماند،قانعوشاکربودنداماامروزباداشتنمبالغ
کالندرحسابهایشانزیادهخواهشدهومتأسفانهنشانههایی
ازقناعتمیانکسبهومردمجامعهدیدهنمیشود.اینروزها
داشتنیکآپارتمانیاویالدرمناطقمرفهنشینتهران،یکویال
درلواسانیاشمالوداشتناتومبیلالکچریبرایبرخیازمردم
اصلشدهاست.ایندرحالیکهممکناستنزدیکتریناقوام
آنهاحتیقادربهتأمیننیازهایاولیهخودنباشندوبدونهیچگونه

درگذشتهکارگربیشترازکارفرمابرایکاردلمیسوزاند
مدیر مجموعه بازرگانی اعتمادنیا در گفت وگو با »قطعات خودرو«:

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
ghatatnews.ir/?p       =12561

کتور تخصص ماست چاپ فا
021-33936794

احساسمسئولیتیازکنارآنهامیگذرند.حالآنکهدرگذشته
اصاًلاینخصلتناپسندوجودنداشتوهمهنسبتبهیکدیگر

احساسمسئولیتمیکردند.
                      از چه سالی کارتان را شروع کردید؟

نیمهدومدهه۵۰پسازاتمامخدمتسربازیکارمراشروعکردم.
رشتهاصلیکارمنفروشانواعتسمهنقالهدرسراسرکشوراست.در
اواخررژیمگذشتهوحتیاوایلانقالبافرادیکهدررشتهتسمهنقاله
فعالیتداشتندحدودپنجنفربودنددرحالیکهامروزاگردایرهای
بهشعاع۵۰۰متردورفروشگاهمنترسیمکنیدقطعًابیشازچند
صدنفردراینرشتهفعالیتدارند.البتهتعدادزیادیازاینافراد
همتخصصیدراینرشتهندارندواینموضوعشرایطراهمبرای

فروشندگانباسابقهوهمبرایخریدارانسختکردهاست.
                       وضعیت کســـب وکار و واردات درگذشـــته چگونه بود و چه 

تفاوتی با امـــروز دارد؟
درگذشتهقبلازانقالبوحتیاوایلانقالبوارداتآسانوتأمین
کاالبهراحتیمیسربود.بیشترقطعاتواجناسازامریکاوکشورهای
اروپاییواردمیشدوکشورهایچینوتایوانوحتیترکیهوکره
جنوبیجاییدربازارایراننداشتند.درگذشتهاروپابهصورت
نسیهومدتدارباایرانکارمیکرداماامروزفروشندهچینیمبلغ
کاالرابهصورتپیشپرداختمیگیرد،بعدهرجنسیکهدوست
داشتمیفرستدودیگرتاجرایرانیدستشبهجاییبندنیست

واینموردتنهایکیازاثراتتحریماست.
درگذشتهکارگرحتیگاهیبیشترازکارفرمادلسوزبودوشاید
مهمتریندلیلشاینبودکهباحقوقیکهمیگرفتبهراحتیامورات
زندگیاشمیگذشتودغدغهاینداشت.کارگردلسوزکاربودو
کارفرمادلسوزاو،اماامروزدیگرحسمسئولیتوجودنداردوهمه

دچاریکروزمرگیشدهاند.

                       درگذشته وضعیت کار ادارات دولتی و برخورد با ارباب رجوع 
چگونه بود؟

درگذشـــتهوقتیبـــهادارهیاســـازمانیمراجعهمیکردیـــمکارمند
ومســـئولبهدنبالمـــادهوتبصـــرهایدرقانـــونبودکهمشـــکل
مراجعهکننـــدگانراحلکنـــد.ولیامـــروزدقیقًابرعکسشـــده،و
کارمندانســـعیمیکنندباتوســـلوتمســـکبهمادهوتبصرهکار
مردمرابـــهتعویقودســـتاندازبیندازنـــدودچارمشـــکلکنند.
درآنصورتمـــردممجبورمیشـــوندباپرداخترشـــوهوتحمل
دههامشـــکلکارخودراانجامبدهند.دراینحالتروشناست
کهفســـادورشـــوهشـــیوعپیدامیکندوخیروبرکتاززندگیمردم

دورمیشـــود.
یکیدیگرازمواردوضعیتکاراداراتدولتیدرگذشته،احترامبه
اربابرجوعدربانکهابود.درگذشتهرئیسشعبهوسطبانک
میایستادوبهمحضاینکهشاگردمغازهایپولیبهبانکمیبرد
اسمصاحبحسابرارویبستهپولهامینوشتوبهشاگردمغازه
میگفتشمابرومنفیشرابهمغازهمیفرستم.اماامروزوقتی
واردبانکمیشویکارمندیکهسنفرزندشماراداردباچهرهای
درهمرفتهمنتظرسالماستدرصورتیکهاوهنوزبهدنیانیامده
بودمنمشتریاینشعبهبودم.متأسفانهدیگرهیچچیزسر

جایخودشنیست.
                       این روزها بازار بزرگ شـــده و ابزارهای جدید و فناوری های 
جدید وارد کسب وکارها شـــده اســـت. آیا این ابزارها در حرفه 

شـــما تأثیر داشته ؟
بله؛قطعًاتکنولوژیروزوفناوریهایجدیدبهروندکارسرعت
بخشیدهاست.البتهدربعضیمواقعبهعلتزیرساختهای
نامناسبوضعیفنهتنهاکمککنندهنیستبلکهباعثتأخیرو
جنگاعصابومشکالتدیگرمیشود.ازمزیتفناوریهایجدید

ایناستکهازطریقواتساپیکپیشفاکتوربراییکشرکتیا
کارخانهدردورتریننقطهکشورارسالمیکنیموچندثانیهبعد
طرفمقابلبالفاصلهمیبیندوفوریاعالمنظرکردهوکارانجام

میشود.البتهاگراینترنتقطعنباشد!
درگذشتهحتیتااوایلانقالبکارهاباتلکسانجاممیشد.خوب
بهخاطردارمتنهافردیکهدرمغازهاشدرخیاباناللهزارتلکس
داشتمردیکلیمیبودومامتونودرخواستهایمدنظرمانرا
بهاومیدادیمواوبرایفروشندگانکهبیشتراروپائیبودندارسال
میکرد.پسازچندروزپاسخفروشندهمیرسیدمنشیمغازهبهما
اطالعمیدادکهتلکسداریدوبالفاصلهمراجعهمیکردیم.نکته
جالباینبودکهگاهیچندتاجربایککمپانیکارمیکردندومرد
کلیمیحواسشکاماًلجمعبودکهتلکسکسیرابهدیگریندهد.
                       تولیـــد داخلـــی در زمـــان گذشـــته چطور بود و چـــه تفاوتی 

باحـــال حاضـــر دارد؟
درگذشتهشرکتیبهنام»شهوند«تاسیسشدکهمتعلقبهخانواده
پهلویووابستگانآنهابودکهباوقوعانقالبمصادرهودراختیار
صنایعملیقرارگرفت.اینشرکتامروزمتعلقبهمجموعهسازمان
تأمیناجتماعیاستودرطولاینسالهاافتوخیززیادیداشته
امابهطورکلیدراینصنعتفعالاست.دراوایلدهه۷۰»شرکت
بریجستون«کهبعدهابه»دنا«تغییرنامیافتتولیدتسمهنقالهرا
درکارخانهخودآغازکردودردهه۸۰همشرکت»زرینبسپارایرانیان«
بااحداثکارخانهدراراکشروعبهکارکردوامروزهبخشاصلینیاز
کشوررااینسهکارخانهتأمینمیکنند.بخشیهمازچینوترکیه

واردمیشودوپاسخگوینیازصنایعهستند.

گانی اعتمادنیا سید عباس اعتمادنیا - مدیر باز
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حسین چهارسوقی در گفت وگو با »قطعات خودرو«:

اصلیتشاصفهانیاستامادرتهرانبهدنیاآمدهومانندپدروپدربزرگ
کهازتاجرانبنامبودندهمیشهعاشقکشورشبوده.»حسین
چهارسوقی«سالهاخارجازکشورزندگیکردهامابهخارجیها
عالقهندارد.بهقولخودشاگرعالقهداشتمدرخارجمیماندموبه
ایرانبرنمیگشتموبااینکههنوزهمدرخارجامکاناتزیادیدارم
اماهرگزبههیچخارجیاجازهنمیدهمکاریرابهمندیکتهکند.
پدربزرگش»حاجابوالقاسمصراف«دراصفهانصرافخانهداشت.
درزمانیکهدرایرانپولوجودنداشتوبا»پته«کارمیکردندفقط
پتههای2نفردرکلکشورموردقبولبودکهیکیازآنهاحاجابوالقاسم

بههیچخارجیاجازهنمیدهمکاریرابهمندیکتهکند

حسین چهارسوقی - مدیر عامل شرکت تیوب

بود.خانوادهچهارسوقیسابقه۲۰۰سالهدرکسبوکاروتجارتدارد.
نیمههایشبمشهدیعباسمیراب،آبرادرجویمیبست

وآبانبارهاپرمیشد
»حسینچهارسوقی«مدیرعاملشرکتتولیدیتیوبآلومینیوم
بایادآوریخاطرهایمیگوید:منزلپدریمندرخیابانکارگر،
پشتپمپبنزینبودکهسالهاستبهدرمانگاهیبرایافراد
نیازمندتبدیلشده.پدرمن»محمدحسنچهارسوقی«درکار
چوببودودفترشروبرویخانهدرطرفدیگرخیابانقرارداشت.
آنروزهامرحوممشهدیعباسمیراب،نیمههایشبمسیرآب
رادرجویمیبستوآبدرآبانبارهاذخیرهمیشد.بعدباتلمبه
زدنکوزههایآبُپرمیشد.مادرمآبهایکوزهرامیجوشاندتا

اهلخانهاستفادهکنند.
                       ۵۴ سال پیش نمایندگی بوش آلمان را گرفتم

شروعکارچهارسوقیبهسال۱۳۳۹یعنی۶۱سالپیشبرمیگردد.
میگوید:درسال۱۳۳۹باآقایانفوالدیفعالیتخودراآغازکردم.قبل
ازآنبهمدت۴سالدرانگلستانساکنبودمودرسمیخواندم.19
سالهبودمکهبهایرانبرگشتموشروعبهکارکردم.درآندوراندر
شرکت»بنزکار«مشغولبهکارشدم.درسال۱۳۴۶نمایندگی
بوشآلمانراگرفتم.درسال۱۳۴۸باآقایسودآور»شرکتگواه«
نمایندگیقطعاتمرسدسهمکاریکردم.شرکتگواهتأمینکننده
قطعاتیدکیشرکتاتومبیلسازیخاوروایرانخودرودیزلبود.
آنروزهاکامیونهایمرسدسبنزراازشرکتاتومبیلسازیخاور
میآوردیمودرخیابانقزوینمونتاژمیکردیم.همچنیننمایندگی
سواریهایمرسدسبنزنیزدستمابود.پسازآندریافتآبادبه
همراهمرحوم»فریدونسودآور«کلنگ»اتومبیلسازیخاور«رابه
زمینزدیمکهامروزهبه»ایرانخودرودیزل«تغییرنامدادهاست.
درسال۱۹۷۷نمایندگیاتومبیلهایسوزوکیراازژاپنگرفتیم.در

سال۱۹۷۸نمایندگی»داف«هلندراگرفتیموکامیونواردمیکردیم.
درهمانسالنمایندگیشرکتلوکاسسی.ای.بیانگلستانرا
داشتیموبیشاز۲۵تعمیرگاهدرشهرهایایرانساختیم.اینپروژه
بزرگیبودوافرادبومیشهرهامشغولبهکارشدند.فروشگاههای
آنهارااستانداردکردیمبهطوریکهبههرشهرایرانمیرفتیمرنگ

دیوارتعمیرگاههاوقطعاتولباسهایکارکنانیکرنگبود.
اومیگوید:سال۱۳۴۶کارمانتوسعهپیداکرد.آنروزهااینطور
نبودکهفقطجنسیراواردکنیم.هرقطعهایبراساساصولوارد
ودرشهرستانهاتوزیعمیشد.اگرکسیمراجعهمیکردوقطعه
موردنظرشرانداشتیمبالفاصلهتحقیقمیکردیمکهکجایایران
اینقطعهراداردوتهیهکردهوجنسرابهدستمشتریمیرساندیم.
منآنزمانمدیرعاملشرکتگواههمبودموچندشرکترا
همزمانمدیریتمیکردم.درشرکتگواهمسئولتأمینقطعات
کامیونهایمرسدسبنزوبنزهایسواریبودیم.اتوبوسهای
بنزدستآقایخیامیبود.مادرگروهآقایفوالدیبودیم.حسین
زندیدرگروهآقایخیامیدرایرانناسیونالبودواکثرقطعاتکشور

راتأمینمیکردیم.
اوادامهمیدهد:مناولینکسیبودمکهسیستمقطعاتیدکیرو
مکانیزهکردم.درآندورانحتیکامپیوترهمنبودوماتوانستیماز
آمریکاکامپیوتربیاوریم.نمایندههاییدرشهرستانداشتیمکهو
بابرنامهریزیهایدقیقموظفبودندریزفعالیتهاوفروششان

رابهمرکزبفرستند.
                       تأسیس کارخانه  تولید تیوپ های آلومینیومی در مورچه خورت
درسال۱۳۶۱حسکردمکهبااوضاعفعلیرویتجارتنمیتوان
حساببازکرد.امااعتقادداشتمبایدهرطورشدهکارراادامه
دهم.اخالقحکممیکردکهباافرادیکهاز۴۰سالپیشدردوران
سختیکنارهمبودیمادامهدهم.بایدیککارتولیدیدرکنارکارها

انجاممیدادم.اینتصمیمدقیقًادردورانجنگگرفتهشد
ومنپروانهتولیدتیوپهایآلومینیومیرادرمنطقهصنعتی
مورچهخورتاصفهانگرفتم.کاربسیارسختیبودچراکهدرآن

منطقههیچکسنبود.
زمانجنگبودوتأمینمصالحوموادبرایساختکارخانهبسیار
مشکلبود.برایتهیههرکدامازمصالحساختمانیبایدبارها
بهوزارتصنایعبهاصفهانمیرفتموحوالهسیمان،آجرو..
میگرفتم.گاهیسهروزدرهفتهازساعت۷صبحکناردرورودی
وزارتصنایعمینشستم.بارهاهواپیماهایعراقیکهبرایبمباران
کردنپاالیشگاهاصفهانمیآمدندوازباالیسرمردمیشدند.با
همهاینسختیهاکارخانهراراهانداختموکارخانهتولیدیتیوپ
آلومینیوممنطقهصنعتیمورچهخورتاصفهانافتتاحشدو۳۳

سالاستکهکارمیکند.
                       تعداد کارمندان اتحادیه ۱۰ نفر بود

چهارسوقیزمانتأسیساتحادیهرابهخاطرمیآوردومیگوید:
البتهاتحادیهپیشازسال۱۳۳۹هموجودداشت.درآندوران
مکاناتحادیهاستیجاریبودوتعدادکارمنداناتحادیه۱۰نفر
بودند.همهافرادیکهخودشاندرکارلوازمیدکیبودندعضو
اتحادیهمحسوبمیشدند.بهعنوانمثالمرحومرضویدر
رستهبلبرینگ،صابرمیزراهیازرستهابزارآالتوآقایشالچیاز
رستهکامیونهایروسیعضواتحادیهبودند.اینافراددراتحادیه

حقاظهارنظرداشتند.
                       کوچه سر تخت بربری ها

چهارسوقیسالهاستدرساختمانشماره۵۷خیابانملت
فعالیتمیکند.اومیگوید:درسال۱۳۴۲اینخیاباندراصل
کوچهایبودباعرضیکمترونیمونامکوچه»سرتختبربریها«

بودومادومینساختماناینکوچهبودیم.
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تارافرصتسازیدراوجتحریمهاومشکالتداخلی

مهندس علی چنگی - مدیر عامل شرکت مدرن

                      درتجربهجهانیبهطورمعمول24ماهزمانطراحی،ساخت
نمونه،قالبسازیوراهاندازییکخودرویجدیداست.هنگامی
کهخودروسازانفرانسویباخروجآمریکاازبرجامعلیرغمقراردادها
وسرمایهگذاریهایانجامشده،ایرانراترککردندهیچکسباور
نمیکردایرانبتواندروییکپلتفرمجدیدکارکندوبارکوردیکم

نظیردر12ماه»خودرویتارا«رابهخطتولیدبرساند.
طراحی،نمونهسازی،ساختقالبهاوتولیدمحصولنهایی
»سیستمروشناییوچراغهای«خودرویتاراتوسط»گروه
پژوهشصنعتمدرن«انجامشدهاست.دراینمقالهبهگفتگو
بامهندسعلیچنگی،مدیرعاملگروهپژوهشصنعتمدرنبا
سابقه3دههفعالیتدرحوزهطراحیوتولیدانواعچراغخودرو
پرداختهایم.بهگفتهعلیچنگی،راهبرداینگروهصنعتیدرعین
حضورفعالدرطراحیوتوسعهمحصوالتجدید،هموارهتولید

کاالیرقابتیوباکیفیتمناسببودهاست.
                       تولید نمونه اولیه یا دستی ) 4 ماه(

برایساختنخستیننمونهیکقطعهبایدباتوجهبهطراحی
نقشههایاولیهنمونهایساختهشودکهمعموالزمانبروپرهزینه
استوباسعیوخطاصورتمیگیرد.ایننمونهسازیبامواد،

فرایندهاوتجهیزاتمدرنامروزیبهمراتبازگذشتهآسانترشده
است،امادقتوظرافتآنهمباالتررفتهاست.پسانتظارداریم

ایننمونهاولیهراهنمایقالبسازباشد.
درطراحیوتولیدچراغخودرویتارا،سرمایهگذاریدرتحقیقو
توسعهوبهرهمندیازخالقیتودانشمتخصصانداخلیموفق
شدیمنمونهاولیهرابدونحتییکسفرخارجیوپشتیبانی
خودروسازانبزرگجهان،باباالترینضریباطمینانتولیدکنیم.

                       قالب سازی و ارائه محصول نهایی )3 ماه(
پسازآنکهنمونهاولیهرویخودرویمدلسوارشدوخودروساز
تاییددادمابهسمتشروعتولیدانبوهحرکتکردیم.بایدقالب
هاساختهونمونهگیریمیشد.ایننمونههابهخودروسازبرای
بررسیورفعاشکالارسالمیگردیدیعنیبینقالبساز،قطعه
سازوخودروسازبراساسطرح،نمونهمدلونقشههابارهارفتو
برگشتانجاممیشدتانهایتابهمحصولیرسیدیمکهتوانستیم

ازآنتیراژانبوهبگیریم.
                       همزمانی مراحل با پی گیری کسب استاندارد

روشناییخودرووچراغهادارایاستاندارداجباریجهانیاست.
اینبدانمعناستکهچراغخودروعالوهبرداشتنالزاماتو
استانداردهایداخلی،برایمصرفدرOEMبدلیلحساسیتو
سطحایمنیباال،بایدالزاماتبینالمللیرانیزباموفقیتپشتسر
بگذارد.البتهالزمبهذکراستکهبسیاریازقطعهسازانبازارلوازم

یدکی،بهدنبالاخذچنیناستانداردهایینمیروند.
تمامسیستمروشناییوچراغهایتاراکهدرجلو،عقبوطرفین
سپربهطورکاملقرارگرفتهوازایننظراولینخودرویایرانیبا
چنینسطحیازسیستمروشناییاستتوانستهاستانداردجهانی
راپاسکندوبهاصطالح)CE(بگیرد.البتهمابرایخریدزمانقبل
ازاینکهنمونهرابرایاستانداردبفرستیم،خودمانبررسیهای
کاملراانجامدادیمونمونهایراارسالکردیمکهمطمئنبودیم

تاییدمیشود.

                       فروپاشی تالبوت فرصتی بی نظیر برای قطعه سازی ایران
درآغازدهههفتادخورشیدیکهLCایرانموردقبولواقعنشد،
شرکتتالبوتکهتنهامشتریآنایرانخودروبودورشکستهشد.
اینفروپاشیباعثجهشیدرقطعهسازیایرانشد.البتهحدود
24ماهتولیدخودرودرایرانبهعددصفرنزدیکشداماشرکتهای
بخشخصوصیایرانباراهبردیکهدرکالنصنعتوجودداشت
وایرانخودرونیزازآنتبعیتمیکردتوانستندجهشکنند.گروه
ماازیکنقطهکوچکباکمتراز10نفرشروعکرد.اماامروزبااستفاده
ازهمانپنجرهوفرصتیکهایجادشدتوانستیمبه1000نفرسرمایه

انسانیمستقیمبرسیم.
               سرمایه انسانی، از هر نوع سرمایه دیگر مفیدتر و بر همه چیز 

مقدم است
اگرگروهماامروزمیتواندباحدودسهدالرچراغباکیفیتبسازدو
مشترینیزازاوراضیاست،اولیندلیلشتالشوخالقیتکارکنان
وهمکارانمتخصصباتجربهایستکهزندگیخودرادراینمسیر
گذاشتهاند.شمادرهیچکجایدنیانمیتوانیدچراغکمترازپنج
دالرپیداکنید.بارهااعالمکردیمحتیاگرصادراتآزادباشدمامی
توانیمبازارمانراحفظکنیم.همینچندسالقبلنیزکهدالرکمتر
ازپنجهزارتومانبودووارداتهمفراوانانجاممیشد،بازرگانان
ایرانیبرایخودروهاییکهماچراغشانرامیساختیموارداتنمی
کردند.چونهمکیفیتمامشتریراراضیمیکردوهمقیمتما
کمتربود.حتیتایوانوچینهمکالازبازارچراغایرانحذفشدند.
                      تارا، دنا و دنا پالس در انحصار گروه پژوهش صنعت مدرن

مهندسعلیچنگیمیگوید:درحالحاضرتنهاتولیدکننده
سهمحصولبرترایرانخودرویعنیدنا،دناپالسوتاراماهستیم
وتامدتهاتولیدکنندهدیگریپاپیشنخواهدگذاشت.چون
سرمایهگذاریوتواناییباالیینیازدارد.برایدستیابیبهاین
سطحازتوانمندی،سطحداخلیسازیموادوقطعاتدرگروهما

بهطرزکمنظیریافزایشداشتهاست.

تولیدمواداولیهوقطعاتنیمهساختهموردنیاز،یکیازراهبردهای
کلیدی »گروه پژوهش صنعت مدرن «است.

علیچنگیمعتقداستاگرنتوانیممواداولیهوسایراقالمورودی
کارخانجاتمانرادرداخلبسازیم،ممکناستخطوطتولیدمان
بهدههادلیلازقبیلمشکالتداخلیوتحریمهایظالمانه

متوقفشوند.
بنابراینسراغتهیهمواداولیهوقطعاتنیمهساختهموردنیازمان
رفتیم.جسارتوپیشتکارمتخصصینبخشتحقیقوتوسعه
گروه،نهتنهامواداولیهچراغسازیراتامینکردبلکهباعثشد
مازادتولیدمانرابرایرفعموانعتولیدسایرصنایعدرمعرض

عرضهقراردهیم.
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داستانآمدنفیاتبهایران
اواخردهه۱۳۲۰،درصنعتخودروسازیایران،تولیداتاقبرای
اتوبوسشروعشدهبود.پسازسالهاییکهایرانازشمالوجنوب
دراشغالانگلستانوروسیهبود،کامیونهایبازماندهازحضور
متفقیندرایرانبدوناستفادهماند.چندگاراژدارابتکاربهخرج
دادند،اتوبوسهارویشاسیهمانکامیونهاسوارکردند.کار
آنهادرگاراژهایکوچکشانمقدمهایشدبرایمونتاژخودرودر
ایران؛سال۱۳۱۴پایشرکتفیاتبهایرانبازشد.پسازجنگ
جهانیدوم»حاجعلینقیکاشانچی«باتأسیسشرکتکاوشدر
خیابانبوذرجمهری)۱۵خرداد(نمایندگیشرکتفیاتدرایران
راتأسیسکرد.شرکتکاشانچیواردکنندهیسری۶۰۰و۱۱۰۰بود.
فیات۶۰۰Fiat(۶۰۰(خودروییکهدرسالهای۱۹۵۵تا۱۹۶۹

تولیدشدهاست.
اینخودرودرکالسخودروشهریقرارداشت،طراحیآنجزو
خودروهایموتورعقب-محورعقببود؛طولآندرحالتطبیعی
۳٬۲۱۵میلیمتر)۱۲۶٫۶اینچ(،عرضآندرحالتطبیعی۱٬۳۸۰
میلیمتر)۵۴اینچ(وارتفاعآندرحالتطبیعی۱٬۴۰۵میلیمتر

)۵۵٫۳اینچ(بود.
فیات۱۱۰۰Fiat(۱۱۰۰(خودروییبودکهدرسالهای۱۹۳۷تا۱۹۶۹که
همزماندرتورینایتالیا،مراکش،آرژانتین،استرالیا،هندوستان

وایرانتولیدمیشد.
اینخودروهمدرکالسخودروشهریقرارگرفتهوطراحیآن
خودروهایموتورجلو-محورعقببودهاست.موتورهایآن
۱۰۸۹و۱۲۲۱سیسی،بنزینیوسیستمجعبهدندٔهآن۴دندهبه

صورتدستیاست.
اینمدلهاباتبلیغاتگستردهنمایندهایرانی،مورداستقبال
خریدارانبهخصوصطبقهمتوسطوروشنفکرجامعهقرارگرفتند
وگفتهمیشود»زمانیکهبهصورتعمده،بهناوگانتاکسیرانی

تهرانتحویلدادهشدند،دراوجمحبوبیتبودند.«
برزوسپاسیدراینبارهگفتهاست:محلنمایندگی،بعدهابه

دروازهدولتمقابلپمپبنزینشماره۶منتقلشدوکوچهای
کهنمایندگیدرآنقرارداشتبههمینمناسبتکوچهفیاتنام
گرفت.اماخانوادهکاشانچیبرنامههایبزرگتریبرایفیاتدر
ایرانداشتندوبابهرهگیریازقانونحمایتازسرمایهگذاریهای
خارجیکهدرآندورانبهتصویبرسیدهبود،توانستندکارخانه

مادررابهراهاندازیخطتولیددرایرانقانعکنند.
اینکارخانهکهسایکانامگرفت،توسطآقایان»حسنوعلی
کاشانچی«وباسرمایه۳/۹میلیونتومانیدرزمینینسبتًاکوچک
بناشدهبودو۳۰نفردرآنمشغولبهکاربودندوبرنامهریزیهابرای

تولید۶۰۰دستگاهازمدل۱۱۰۰انجامشدهبود.
درساعت۴بعدازظهرروز۲۵اردیبهشتماه۱۳۴۰مراسمافتتاح
فیاتدرجادهتهراننو)دماوندفعلی(برپاشدهبود.وزیرصنایعو
معادن،وزیرکار،جمعیازشخصیتهایاقتصادیونمایندگان
مطبوعاتوسفیرایتالیادرتهرانوحتیآقای»آنیالی«مدیرعامل
فیاتدرمحلحاضربودندودرنهایتباورود»محمدرضاشاه«

مراسمرسمًاآغازشد.
ابتداوزیرصنایعومعادن،سپسمدیرعاملکمپانیفیاتوپس
ازآنمدیرکلصادراتوهمچنیننمایندهفیاتایرانسخنرانی
داشتند.درادامه،آقایجیانیآنیالیمدیرعاملفیاتنیزگزارش
فعالیتهایفیاترادرایرانبهاطالعحضاررساندوشاهپسازقطع
نوارسهرنگایران،بهبازدیدازقسمتهایمختلفاینکارخانه
پرداختکهدرهمهمراحلتوضیحاتیتوسطنمایندهفیاتدر
ایراندادهمیشد.بهگزارشپایگاهخبریتحلیلی»خبرماشین«،
بهگزارشپایگاهخبریتحلیلی»خبرماشین«،شاهدرنهایتپس
ازیکساعتبازدیدازقسمتهایمختلفکارخانه،دفتریادبود
راامضاوکارخانهراترککرد.مهمانانایتالیاییاینشرکتدوروز

درایرانماندندوسپسبهکشورخودبازگشتند.
مدلموفق۱۱۰۰برایاولینباردر۱۹۵۳وبااتاقیمدرنبهبازارآمد.
دومدلEconomicaارزانتروNormaleکهباتجهیزاتبیشتر

قیمتباالتریداشت،درلیستفروشبودند.نیرومحرکهاین
مدل۴سیلندر۱۰۸۹سیسیوباقدرت۳۶اسببخاربود.البته
مدلاسپرتکهوجهمشخصهآنوجودیکچراغدروسطجلو
پنجرهبود۵۱اسببخارقدرتداشت.۲سالبعدمدلرودستر
کروکیآنبااتاقیکاماًلمتفاوتنسبتبهسدانعرضهشد.بین
۱۹۵۶تا۱۹۶۰تغییراتزیادیدربدنهوتزئیناتاینمدلایجاد
شدوبههمیندلیلدرتصاویرمختلفباقیماندهازتهرانقدیم
میتوانسالساختآنهاراازرویاینجزئیاتتشخیصداد.یکی
ازعکسهایتاریخیایرانکهیکدستگاه۱۱۰۰درآننقشداشته،
عکسیاستکهازامامخمینیدرسال۱۳۴۲گرفتهشده،درحالی

کهرویصندلیعقبآننشستهاند.
رضانیازمندیکیازپایهگذارانصنعتخودرودرایران،سال۱۳۴۶
سازمانگسترشونوسازیصنایعایرانراتاسیسکردوتاسال
۱۳۵۰رئیسهیأتعاملاینسازمانبود.درگفتگوییمفصل
توضیحدادهاست:»تاریخصنعتخودروایرانتاپیشازسال۱۳۴۰
خالصهمیشددردوکارخانهمونتاژ.یکیشورولتکهآقایاخوان

داشتویکیمونتاژفیاتایتالیا.امافیاتخیلیجدینبود؛یک
گاراژبودکهقطعاتراازایتالیامیآوردندودرآنجاسوارمیکردندو
میفروختند.امااخوانکهدرابتداقراربودقطعاتراازآمریکابیاورد
وسوارکند،گفتهبودیکبخشیازمونتاژرادرآمریکاانجامدهندو
بیاورندواینآرامآرامتبدیلشدبهاینکهیکشاسیمیآوردندکه
موتوررویآنسواربودودیگرحالتمونتاژراهمنداشت.تااینکه
دولتعلمدرسال۱۳۴۰رویکارآمدودکترعالیخانیوزیراقتصادشد
ومنمعاونصنعتیوزارتخانهشدم.دراولیناقدامفشارآوردیم
کهایندوکارخانهتعطیلشوند.فیاتبهسرعتتعطیلکرد،زیرا
خودشهمقبولداشتکهکاربیخودیانجاممیدهد.اخوان
مقداریمقاومتمیکردوتعدادزیادیجیپرابههمینترتیب
ساخت،زیرادرروستاهایایرانخانهاومالکینهمهدرخواست

جیپداشتند.«
بعدازچندینتالشناموفقبرایساختخودروهایفیاتدر
اوایلدهه۱۳۴۰،قراردادمونتاژپیکان)آخرینمدلهیلمن
هانتر؛)کرایسلر(روتسارومدل۱۹۶۶(درایرانبینشرکتایران
Group(وگروهصنعتیروتس)ناسیونال)ایرانخودرویکنونی
Rootes(انگلستان،کهدرحالورشکستگیبود،بستهشدوتولید
اینخودروپسازیکدههتولیددرانگلستان،درایرانشروعشد.
بهگفتهینیازمند،سیاستشرکتایتالیاییفیاتاینبودکه
بههیچکشوروشرکتدیگریامتیازنمیداد.خودشبهآنکشور
میرفت،سرمایهگذاریمیکردوکارراشروعمیکرد.اینشرکت
درروسیههمالداودرلهستانفیات۱۲۸راتولیدکرد.فیاتزمانی
بهایرانآمدکهبنزینششریالبود.فکرمیکنمحضورفیات
مربوطبهسالهای۳۵یا۳۶خورشیدیبود.البتهحضوراین
شرکتایتالیاییدرصنعتخودرویایراندوامزیادینداشت....

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
ghatatnews.ir/?p       =     9565
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سید احمد حسینی - وکیل پایه یک دادگستری 
و مشاور حقوقی اتحادیه

مامیگوییمخانوادهیصنفاماآیاواقعامایکخانوادهایم؟اشتباه
نشوِددغدغههایصنفیمایکیاستاما...اجازهبدهیدداستان
راازاینجاشروعکنیم.شایددرقرنگذشتهمالوفومرسومبود
کهپدرخانوادهبرایسرنوشتفرزندانتصمیمبگیرد.برادربزرگتر
جانشینپدرباشدواموراتخانوادهبرمبنایتدبیربزرگترهابنا
شوِداماامروزکمترچنینسبکیاززندگیمورداقبالعمومیقرار
میگیرد.کمترپیشمیآیدکهفرزندانملزمبهادامهراهوروش
پدرباشند.اینبهمعنایبیاحترامیبهبزرگترهانیست.حاال
بزرگترهاآموختهاندکهبرایمدیریتنیازنیستساالرباشند.
نیازنیستحرفاولوآخرراآنهابزنند.بلکهآنهاقراراستراهگشا
باشند.جلویمشکالترابگیرندوچراغداراینمسیرباشند.
کلماتتندبهمتولیان چندباریشنیدهامبرخیهمکارانبا
که گفتهایم گفتهاند،بسیارشنیدهایموشاید اتحادیهناسزا
اتحادیهدچاربیعملیوکاهشاثربخشیدرانجاموظایفشبوده
است.بارهابیرغبتیهمکارانرابرایحضوردرنشستهای

هنجارشکنی،تاوانضعفمدیریت
از یکی کهحتی ندیدهام و نشنیده هرگز دیدهایم. اتحادیه
اعضایاتحادیهبدونبااشتیاقاقدامبهاخذپروانهکسبیا
تمدیدآنکردهباشد.همیشهاقدامبهخاطرنیازیبودهاست.
همهاینمواردناهنجاریرفتاریاعضایصنفدربرابراتحادیه
اتحادیه اداره بهنظردلیلآنضعفدستاندرکاران است.
است. بوده کارگزاری ردههای و ستادی سطح در
بدونتردیداتحادیهجزیرهایجداازکلیتنظاماداریوسیاسی
کشورنیستوبخشبزرگیازمعایبآنبازتابمشکالتعمومیکشور
است.اماچرااتحادیهنتوانستهباصنفشبیهیکخانوادهارتباط
گیرد؟اتحادیهایکهمدعایتالشخصوصیومنهایدولترادارد
واساساانتظارمیرودکهتالشهایصنفیفراترازرویههایدولتی
باشندوسازوکاراجراییدربخشخصوصیبهترازدولتباشد.هرچه
باشداینجاپولنفتوجودنداردومهماندخلخودمانهستیم!
بایددوبارهبپرسمآیامایكخانوادهایم؟شایدسوالاساسيترایناست
کهآیامابایدیكخانوادهباشیم؟درخانوادهپدر،مادر،فرزندانودیگر
اعضایخانوادهباوجودهمهنامالیماتوسختیهایجانفرسایی
جامعه،وقتیدورهممینشینند،ازباهمبودنلذتمیبرند.اعضای
خانوادهحامیهمهستند.حمایتبهمعنایهمراهیوهمدلی
اسِتنهفرماندهیوترحم.خانوادهمنطقهامنیتآنهاست.
هرچنددرمعرضمشکالتباشندیامثالیکیازاعضایخانواده
اشتباهیکردهباشدحتیتکراراشتباهاونیزدرخانوادهپذیرفتهو
ضربهگیریمیشودتااینپارهتنخانوادهجدانشودوبهریلپیشرفت
بازگردد.قرارنیستخانوادهکاریکندکهاعضاازآنفراریشوند.
شایدبهخاطررفتارهایبزرگترمآبانهوساالرمنشانهموجبتکدر
خاطراعضاشدهاند.پسبهنظرمیرسداتحادیهعالوهبرضعف
درسیاستگذاریومدیریتونقصدرارائهخدماتاداری،دچار

گسستگیبااعضایصنفنیزشدهاست.تاوانایندو،بیمیلیاعضا
برایگرفتنیاتمدیدپروانهکسب،کماهمیتشمردنفعالیتهای
کاهشمشارکتدربرنامههایاتحادیهو...است. اتحادیه،
شایدبایدبیاموزیمکهکایكخانوادهایماماقرارنیستروابطمان
طوليوازباالبهپایینباشد.روابطماعرضياست.مادرکنارهم
هستیم.خانوادهايکهدرآنمويسفیدوسابقهوالبتهپشتکار
اهمیتداردواحترامميآورداماقرارنیستارجحیتبیاورد.قرار
نیستامتیازخاصيبرايکسيساختهشود.درشرایطيکهاقتصاد
ماهرروزازرانتهاورانتخوارانکوچكوبزرگآسیبميبیند؛
قرارنیستماباساختنرانتهايجدیدکمرخمشدهياین
اقتصادرابشکنیم.مایكخانوادهایم؛نهازبابتاینروابط،کهاز
بابتمهروهمدليمیانمان.ماخوبميدانیمکههمهداخل
یكقایقنشستهایم.اوکهبرايسودکوتاهمدت،درحالسوراخ
کردناینقایقاستبارانت،تبعیضوقاچاقفقطبهخودش
آسیبنميزند.اوچهرهيهمهيمارامخدوشميکندودرنهایت
کنونبهعنوانیکنامزد باعثغرقشدناینقایقميشود.ا
عضویتدرهیئتمدیرهعرضمیکنم:اولینگامهیئتمدیره
منتخببایدبازسازیروابطمیاناعضایصنفباشد.اتحادیه
بایدشمارهتلفنپیامیگر24ساعته7روزهو12ماههداشتهباشد.
شمارههمراهبارباتپیشرفتهبهصورتآنالینوسایتسادهو
کاربردوستداشتهباشد.یعنینظرواحساساعضایخودرادائما
دریافتکندودرصددبهینهسازیسازمانخودباشد.قرارنیست
گرکسیخواستبهجمعماناضافهشودجلویشرابگیریم. ا
قرارنیستمسیربزرگترشدنخانوادهراببندیماماقرارهمنیست
خانهیامنمانچنانبیدروپیکرباشدکههرکسیازراهرسد
بدوندرزدنوآدابدانیسرشراپایینبیندازدوازایندربیاید

وازآندربیرونبرود.اینهاخواستههايجدیدوشرایطروزآمد
است؛کسانيکهدرگذشتهحضورداشتند،تالششانراکردندو
کنوندستآوردهايشانقابلارزیابياست.ميشودمنصفانه ا
بهآننگاهکردوگفتکهکجاکمکاربودهاندوکجاپرکار.شرایط
امروز،اندیشههايمدیریتيجدیدتريراميطلبد.نميشوداز
پیشرفتحرفزدامابهتغییرافرادباورنداشت.نميشودازتغییر
افرادحرفزدامااصرارداشتکهمسیرگذشتهادامهپیداکند.
امکاننداردبدوناحترامبهاعضابتوانیممشارکتفعالآنان
راشاهدباشیم.بدونمشارکتاعضانمیتوانیممسائلصنف
معضل بهمشکل، تبدیل نشده مسائلحل کنیم. راحل
وبحرانخواهندشد.درشرایطبحرانیانتظاررفتارمعقول
ومنضبط،فرمانپذیریودیگردوستیازمردمبیجاست.
اینهاکهعرضشدیعنی:فرصتسوزی،هدررفتمنابع،انتقال
مصیبتبهنسلهایآینده،حالآنکهمامیتوانیمبراساس
روابطعاطفیمیاناعضایاتحادیه،منافعمشترک،فرصتها
وتهدیدهایمشابهایکهداریمبههمنزدیکشدهوباهمحرف
بزنیم.مسائلعمومیصنفراتشریحوتحلیلکنیم.بامنطقو
خردجمعیبرایآنهاراهحلبیابیم.بهدنبالراهحلهايجدید
کثريداشتهباشیموخواستههايمان گرماارتباطحدا باشیم.ا
کثریتنزدیكترباشد،حتمادولتونظامباماهمکاری بهنیازهايا
خواهدکرد.درابتداشایدمقاومتهایوجودداشتهباشداماعزمو
سخندرستراهگشاخواهدبود.مابایدبهدنبالارائهيتصویري
واقعيازخودمانباشیمباهمانجزئیات،باهمانتوانایيهاي
واقعي،باهمانظرفیتهاياساسيکهخودمانميشناسیم.
هیچکسنمیتواندیکصنفبزرگ،مفیدومشارکتجورانادیده
گرفتهوحقوقهمهایشانراپایمالکند.مامیتوانیمالگوباشیم.



7

توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،
مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 14 مرداد ماه 1400

w
w

w
.g

h
at

at
n

ew
s.

ir

خوشفکری،مقدمبرسختکوشی

کاروتـــالشراجوهـــرهمـــردخواندهانـــد.هرکـــهبیشترکوشـــدالجرم
نتیجهافزونترگیرد.درمیانقدرتابزارســـازیوسازماندهیبشر
تبصـــرهایاســـتبـــرحجـــمکارکـــردن،کوشـــشورنـــجبســـیاربـــردن!
اززمانـــیبشـــرچـــرخرااختـــراعکـــردســـرعتجابجایـــیخـــودرابـــه
صـــورتشـــتابندهایافزایـــشداد.وقتیانـــرژیالکتریکیراکشـــف
کـــرد،قـــدرتعملکـــردخـــودراافـــزود.امـــروزکـــهفضـــایمجـــازیو
رایانـــه)ســـختافزارهاونرمافزارهـــا(حـــرفاولدرزندگـــیانســـان
ـــهکار شـــدهاند؛کارکـــردننیـــزبـــدونهوشـــمندیپـــرورشیافتـــهب
کـــمبهـــرهتبدیلشـــدهاســـت.مـــزدآنگرفـــتجـــانبـــرادرکـــهکارکرد
ـــرادرکـــهکارکـــرد ـــدکـــهمـــزدآنگرفـــتجـــانب ـــدایـــنطـــورخوان رابای
امـــاســـودآنبـــردکـــهاندیشـــیدوکارکـــرد.بـــدونآنکـــهبخواهیـــم
ـــادآوریکنـــمکـــهچنـــددهـــهقبـــلوقتـــی واردلفاظـــیشـــویمبایـــدی
کـــهقـــراربـــودامـــوراترابـــهجـــایدســـتبـــاماشـــینانجـــامدهیـــم
ــانارزش ــاکارمـ ــهآیـ ــدکـ ــاختهمیشـ ــهسـ ــادغدغـ ــرایخیلیهـ بـ
گذشـــتهراداردیـــانـــه؟بـــرایخیلیهـــامفهـــومسختکوشـــیدر

مهندس سید احمد طباطبایی

ــرادراافزایـــش ــتافـ ــختیکارمحبوبیـ ــودوسـ ــهبـ ــختنهفتـ کارسـ
ـــر ـــااموراتشـــانراراحتت ـــدت مـــیدادوکســـانیکـــهتـــالشمیکردن
جلـــوببرنـــدبـــاانـــگراحتطلبـــیخوانـــدهورانـــدهمیشـــدند.
ـــدجـــدی ـــهبای ـــهآفتـــیشـــدهاســـتک امـــروزهراحتـــیکارهـــامنجـــرب
گرفتـــهشـــود.انـــگارخیلیهـــافکـــرمیکننـــدزندگـــیهـــمماننـــد
گـــراشـــتباهرفتـــهباشـــیممیتوانیـــم ماشـــیندنـــدهیعقـــبداردوا
بـــهســـادگیبرگردیـــم.همیـــنتصـــورباعـــثشـــدهاســـتکـــهبســـیاری
گمـــانکننـــدبـــهواســـطهیکـــمشـــدنهزینـــهیاشـــتباهمیتوانیـــم
گـــرنشـــدبرگردیـــم.ایـــننگـــرشباعـــثهـــدررفـــتمنابـــع برویـــموا
میشـــود.اتحادیـــهومدیریـــتصنـــفودرنـــگاهکالنتـــرصنعـــت
خـــودرووحمـــلونقـــل،عمـــران،معـــدنوصنعـــتبـــهمعنـــایعـــام
بیـــشازهـــرزمـــاندیگـــرنیازمنـــدارتبـــاطهدفمنـــددرتمـــامســـطوح
هســـتند.انرژیهـــاوســـرمایههایماننبایـــددرجهـــتمخالـــفهـــم
بهکارگرفتهشـــود.مـــانیازمندیـــکبرنامـــهازکلفضایکســـبوکار
ــاپیـــشنگذاریـــماتفاقـــینمیافتـــد. ــاپـ ــامـ خودمـــانهســـتیم.تـ
ــي ــاگاهـ ــت.بحرانهـ ــورازبحرانهاسـ ــزعبـ ــيرمـ ــادوکارتیمـ اتحـ
خودخواســـتهاندوگاهـــيناخواســـته.گاهـــيقابـــلپیشبینيانـــد
وگاهـــيدورازذهـــنامـــامدیریـــتبحـــراندقیقـــابـــرايهمیـــن
ـــر گ ـــرنشـــود.ا ـــلگی ـــهدرهیـــچشـــرایطيغاف طراحـــيشـــدهاســـتک
قـــراربـــود،بحرانهـــامثـــلیـــكروزعـــاديزندگـــيازراهبرســـندو
ــران ــربحـ ــهدیگـ ــدکـ ــندوبرونـ ــرهراپاییـــنبکشـ ــرهکـ ــمکـ ــروبهـ غـ
ـــهحتـــيوقتـــي ـــهایـــناســـتک ـــتوماهیـــتبحـــرانب ـــد!هوی نبودن
پیشبینـــيميشـــود،بـــازهـــمبایـــدهـــرلحظـــهمنتظـــرشنشســـت.
ـــازهـــمشـــرایطنامحتمـــلدر ـــهابعـــادشفکـــرشـــود،ب ـــهب ـــدرک هـــرق
خـــودشدارد.بحرانهـــامعقـــولنیســـتندامـــابایـــدعاقالنـــهآنهـــا
ـــه ـــوهيعاقل ـــربحـــران،ازق ـــهدربراب راپشـــتســـرگذاشـــت.کســـيک

ـــهخواهـــدشـــد. ـــرچرخهـــايآنل ـــدبهـــرهبگیـــرد؛الجـــرمدرزی نتوان
مدیریـــتکاغـــذیوپشـــتمیـــزیصاحبمنصبـــاندولتـــیو
ـــدجهشـــیدراقتصـــادو ـــزنمیتوان ـــراجرایـــیهرگ کارشناســـاندوای
صنعـــتایجـــادکنـــد.اغلـــبطرحهـــاینماینـــدگانمجلـــسفاقـــد
پشـــتوانهیکارشناســـیهســـتند،بیشـــترفانتـــزیونـــگاهایـــدهآل
دارنـــد.لوایـــحدولـــتنیـــزکـــهکارشناســـیتربـــهنظـــرمیرســـندنـــگاه
کوتـــاهمـــدتوبـــهحـــلمقطعـــیمشـــکلتوجـــهدارنـــد.حـــالآنکـــه
ـــتکنیـــم.هـــرروز ـــاتمـــامظرفیـــتحرک ـــددرخـــطمســـتقیمب ـــابای م
یـــکهـــدفوجهـــتداشـــتنمیشـــودشـــترگاوپلنگـــیکـــهمبهـــوت
میـــدانوفاقـــدراهبـــرداســـت.مدیـــراندولتـــيونیروهايمجلســـي
بیشـــتردوســـتدارنـــدبـــاصنعـــتعکـــسیـــادگاريبگیرنـــد.جنـــس
ـــراي ـــاديب ـــهفرصـــتزی ـــبازجنـــسگردشـــگرانياســـتک آنهـــااغل
تعمیـــقدرموضوعـــاتراندارنـــد.آنهـــادربهتریـــنحالـــتمجموعـــه
گزارشهایـــيراميخواننـــدکـــهکارشناســـاندرســـطوحمختلـــف
نوشـــتهاند.اینکارشناســـانوآنمدیرانتوبگـــوبهترینآدمهاي
رويزمیـــن،چقـــدردرفضـــايکســـبوکارتجربـــهجمـــعکردهانـــد؟
آنهادربهترینحالـــتبایدکاريکننـــدتادردورهيمدیریتشـــان
بحرانجدیديشـــکلنگیرد،پسازنظرآنهابهترینحالتحفظ
ـــتحـــذفبرخـــيعوامـــل ـــنحال وضـــعموجـــوداســـتورویایيتری
بحـــرانزا!چـــهبســـاازنظـــرآنهـــابحـــراننـــهدرســـطحتولیـــدخـــودرویـــا
قوانیندستوپاگیرومخلکسبوکارکهدرهمینحضورعوامل
متعدددرفرایندهاياجرایيباشد.چهبســـاآنهاتصورکنندبراي
عاســـت! حـــلمشـــکلتوزیـــع،بهتریـــنراهازمیـــانبرداشـــتنمـــوز
شـــایدازنظرآنهابهترینحالـــتخلقکوپنقطعاتخودروباشـــد.
مگـــرهـــرروزازمزایـــايبنزیـــنســـهمیهايآمـــاروارقـــامنميســـازند؟
چـــرانبایـــدانـــدازهبـــازارلـــوازمیدکـــی،کمـــانرشـــدآن،میـــزاننیـــاز

بـــهواحدهـــایتولیـــدیوتوزیعـــیو...مشـــخصباشـــد؟درهمیـــن
ـــازارمـــاهـــرســـال کووســـایپایدکازب ـــودهســـهمایســـا فضـــایغبارآل
واخیـــراهـــرمـــاهرشـــدمعنـــادارمیکننـــد.فعـــاالنمـــادرگیـــرارزش
ــردنقطعـــاتشـــدهاندو ــهدارکـ ــفارش،شناسـ ــزوده،ثبـــتسـ افـ
ـــر ـــزرگجلـــووجلوت ـــاحجـــمســـرمایهایبســـیارب آنهـــابیدغدغـــهب
ــه ــتبـ ــزرگ،دسـ ــايبـ ــنرقبـ ــرروزيایـ گـ ــدا ــرضکنیـ ــد.فـ میآینـ
دســـتهـــمبدهنـــد،عاقبـــتحرفـــهيمـــاچـــهخواهـــدشـــد؟
یـــکنفـــرییـــاچنـــدنفـــرینمیشـــودبـــهجایـــیرســـید.اتحادیـــهای
میخواهیمفراهمآمدهازهمهیاعضـــاواتحادیههایهمگندر
تهـــرانوشهرســـتانهاتـــابتوانیـــمازحقـــوقخودمـــاندفـــاعکنیـــم.
ــه ــاحملـ ــهمـ ــابـ ــازپـــسگیریـــم.آنهـ ــهرابـ ــایازدســـترفتـ زمینهـ
گـــربپذیریـــمکـــهبـــامـــابـــاآنهـــاســـرجنـــگنداریـــم کردهانـــدحتـــیا
گـــر وتجـــاوزآنهـــابـــهحریـــممـــاازســـرتخاصـــمنبـــودهاســـت.حتـــیا
اشـــتباهیصـــورتگرفتـــهباشـــدایـــناشـــتباهزندگـــیمـــاراتهدیـــد
ـــرایپـــسگرفتـــنزمیـــنوگرفتـــنحقمـــان میکنـــد.قـــرارنیســـتب
ـــهاســـت.امـــروز آنهـــاراازدمتیـــغبگذرانیـــم.اینهـــاتصـــوراتکودکان
کروناواردزندگیماشـــدهاســـت.همانطورکـــهدیـــروزآنفلوانزاوارد
شـــدهبـــود.مـــایـــادگرفتیـــمکـــهچطـــوربـــاآنویـــروسزندگـــیکنیـــم.
قطعـــامیآموزیـــمکـــهباایـــنهـــمچطـــورپیـــشبرویمامـــاقرارنیســـت
بیخیـــالشـــویمتـــاجـــانتکتـــکمـــاهـــدرایـــنبیتوجهـــیشـــود.
تـــویایـــنبـــازیبایدهـــربازیگـــرینقـــشخـــودشرااجـــراکنـــد.حتی
ـــدون ـــمب ـــدبپذیری ـــرنقـــشمنفـــیرادوســـتنداشـــتهباشـــیمبای گ ا
حضـــوراواهمیـــتوجایـــگاهنقـــشمثبـــتدرســـتدیـــدهنمیشـــد.
ـــهمـــاحملـــه تجـــارتدیجیتـــال،هایپرمارکتهـــاوخودروســـازانب
کردهانـــد.مـــابایـــدنقـــشمثبتمـــانرادرســـتایفـــاکنیـــمتـــاحـــذف

نشـــویم.ایـــنشـــروعمسیرشـــاناســـتونـــوککـــوهیـــخ...
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 یکیازپیشکسوتانبازارلوازمیدکیداشتنصداقتدرکاررا
مهمترینعنصردرکسبوکارمیداندومیگوید:برخیفکرمیکنند
کاسبیکردنکاریندارد.کاالییراهزارتومانمیخرندوهزارو۱۰۰
تومانمیفروشند.امااینطورنیستکاسبیکردنفوتوفن
مخصوصبهخودرادارد.بهاعتقادمنفوتورمزکاسبیهمان

صداقتاست.
احمداسدزادهپیشکسوتبازارلوازمیدکیماشینآالتسنگین
)کوماتسو(درگفتوگوباخبرنگارقطعاتخودروازکسبوکاردر

گذشتهوتفاوتآنبابازارامروزیمیگوید.
 چند سال کارکردید و دغدغه کاری شما در زمان گذشته چه بود؟
منازسال۱۳۵۵واردبازارلوازمیدکیشدمودرخیابانچراغبرق
فعالیتخودراشروعکردم.اماهمیشهایندغدغهراداشتمکهدر
آیندهدراینحوزهکاریموفقنباشمدلیلشهماینبودکهفکر
میکردمبهعلتازدحامبسیارزیادفروشندگاندرحوزهلوازمیدکی

جاییبرایمنباقینمیماند.
امابهمرورفهمیدمکهاشتباهمیکنم.تصوراتمناشتباهبود.
همیشهبهکارمندانخودمیگویمکهبازارایرانبسیاربزرگاستو
اگربتوانیمبهشکلصحیحودرستدربازارکارکنیمامکانفعالیت

وجوددارد.
آنزمانفکرمیکردمجاییبرایفعالیتمنبهعنوانیکفروشنده

معضلیبهنامافزایشتعدادکسبهبیتجربهدربازار
پیشکسوت بازار لوازم  یدکی در گفت وگو با »قطعات خودرو«:

جزءوکوچکوجودندارد.اماخوشبختانهتاامروزتوانستمدر
اینبازارکارکنم.

 شما گفتید اگر درست کارکنیم بازار جای فعالیت دارد. منظور 
شما از درست کار کردن چیست؟

خوشنامبودنبهترینمزیتوافتخاربرایکاسباست.برخی
میگویندکاسبیکردنکهکارینداردکاالییراهزارتومانمیخرید
وبههزارو۱۰۰تومانمیفروشید.اینطورنیستکاسبیکردنفوت
وفنمخصوصبهخودرادارد.بهاعتقادمنفوتکاسبیهمان
صداقتاست.فوتکار،رفتاروچگونگیارتباطگرفتنبامشتری
وهمکاراناست.اگرکسیخوشحسابباشدبهنظرمنبدون

شکوحتمًاموفقمیشود.
اگرکسیدربازارموفقنمیشوددلیلشایناستکهممکناست
آنرمزوفوتکارکردندربازاررابهخوبینمیداندیااجرانمیکند.
کاسببایدبسیارخوشحسابوخوشاخالقوخوشنامباشد.
بایدبهمشتریاهمیتبدهیموبرایمشتریاعتباراجتماعی-

اخالقیقائلشویمتامشتریجذبشود.
 شما در کدام حوزه لوازم  یدکی شما مشغول به کار هستید؟

منازسال۱۳۵۵کهبهبازارچراغبرقآمدمدرکنارمرحومقاسمی
راد،لوازمیدکیماشینسواریاپلمیفروختم.پسازآنپیش
آقایاحمدپیرویکهازپیشکسوتانحوزهلوازمیدکیهستند
رفتم.آقایپیرویلوازمماشینآالتراهسازیمیفروختند.من
ازسال۱۳۵۶فعالیتمرادرحوزهماشینآالتسنگینشروعکردمو
بهمدتهفتسالکنارآقایپیرویتجربهکسبکردم.ازنحوهکار
اوبهرههایزیادیبردمویکیازافتخاراتمنایناستکهاستاد
خوبیداشتم.اومسیرکاررابرایمنبازکرد.ازاوصداقتورفتار
درستبامشتریرایادگرفتموموفقیتهایامروزمراهممدیون

آقایپیرویهستم.

درحالحاضررستهفعالیتمندرحوزهلوازمیدکیراهسازی
کوماتسواستوازسال۱۳۶۰درخیابانقزوینفعالیتمیکنم.

 موانع کار شما در زمان گذشته چه بود؟
موانعکاریمادرگذشتهبسیارکمترازحالحاضربود.درآنزمان
موانعیپیشرویکارنمیدیدیم.داللبازیخیلیکمتربود.تنها
نیازبرایکارکردناینبودکهبایدمکانیبرایکسبوکارداشتیموآن
روزهابرایمنبهعنوانیکجواناینامکانبهوجودآمدکهبتوانم
مغازهکوچکیخریداریکنم.بنابرایندرگذشتهموانعخاصی

نبودودرحالحاضرموانعبسیاریبرایکسبوکاروجوددارد.
 موانع کاری شما در بازار امروز کدام است؟

درحالحاضربسیاریازکسبهقدیمیبهصورتسنتیکارمیکنند.
اگربخواهیمازبخشسنتیبهسمتتکنولوژیومدرنبودنبازار
حرکتکنیمبهزمانبیشترینیازداریم.اینروزهاهرروزیکقانون
جدیداعالممیشود.یکباراعالممیکنندچکهابایدازطریق
شبکههایبانکمرکزیانجامشود.اینتغییراتبرایبرخیاز
کسبهبهشدتسختوسنگیناست.بحثانتقالارزبرایواردات

نیزمشکالتزیادیفراهمکردهاست.
 از گذشته های اتحادیه  برای ما بگویید. اتحادیه چگونه 

ً
 لطفا

تشکیل شد؟ چند نفر بودند؟
منازگذشتههایاتحادیهمرحوممحسنیرابهیادمیآورمکهدر
اتحادیهبسیارفعالبودند.اززمانیکهمنواردبازارقطعاتیدکی
ماشینآالتشدم،حاجآقاامیدعضوهیئتمدیرهبودند.در
سالهایاولانقالبصنفتشکیلشدهبود.مندرسال۱۳۶۰
توانستمجوازکسببگیرمامافعالیتمراازسال۱۳۵۵شروعکردم.
تعدادفروشندههادرآنزمانتااینحدگستردهنبود.تعداد
مغازههاکمتربود.تعدادقطعاتلوازمیدکینیزکمبود.پسازاینکه
خودروهایتولیدایرانزیادشدند،فروشگاههازیادشدندامادر

زمانگذشتهموانعکاربسیارکمتربود.
درحالحاضرتعدادکسبهبیتجربهدربازارافزایشپیداکرده
است.یادممیآیدکهدرگذشتهحتمًابایدپنجنفریککاسبرا

تأییدمیکردندتامیتوانستدرحوزهلوازمیدکیفعالیتکند.
درحالحاضریکنفربازنشستهممکناستبیایدودربازاردفتری
تشکیلدهدوقطعاتماشینآالترابهفروشبرساند.اماتخصص
کافیدراینحوزهرانداردوجالباینجاستکهکسینیستبررسی
کندکهاینافرادچگونهوارداینحوزهشدهاندوآیاتخصصودانش
کافیدراینحوزهدارندیاخیر؟درآنروزهاافرادیکهدررشتهلوازم
یدکیسواریوراهسازیفعالبودندبایدتائیدمیشدندوفعالیت
آنهامشخصوشفافبود.امادرحالحاضراینطورنیست.هر
کسیمیتواندمغازهیافروشگاهیرااجارهکندومشغولکارشود.
منبهکسیتوهیننمیکنماماممکناستفعالیتهایافرادی

کهتخصصندارندباعثبدنامیصنفماشود.
همهماایرانیهستیموحقفعالیتدرهرحوزهکسبوکاریراداریم.
همیشهبهکارمندانخودممیگویمکهبایدپلههارایکییکیباال

برویدودراینزمینهاطالعاتکافیداشتهباشید.
دراتحادیهافرادیمانندآقاینویدودکترصیرفیودیگرانفعالیت
میکردندکهازافرادمتخصصرشتهلوازمیدکیبودندوازاعتبارو
موقعیتاجتماعیخوبیبرخورداربودند.بازارهمخیلیعالی
بود.درحالحاضرافراددرکسبوکارمازیادشدندوممکناست

تجربهفعالیتدراینرشتهنداشتهباشند.
 از گذشته خاطره ای دارید؟

درزمانپیروزیانقالبوورودامامازهمکارانخواستهشدتا

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
ghatatnews.ir/?p       =     12821
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نقشقطعاتخودرودرحوادثرانندگی
در گفت وگو با عضو کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد:

کمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمی یکعضو
گفت:مجلسبایددرمسائلمرتبطباحوادثرانندگینظارت
بیشتریداشتهباشد.دستگاهقضاییهمنبایدبهآسانیازکنار
اینحوادثعبورکند،بخصوصوقتیعاملانسانییانقصدر

قطعاتخودرودرآنهادخیلاست.
حجتاهللفیروزی-نمایندهمردمفسادرمجلسشورایاسالمی
کیدقوانینباالدستی -درگفتوگوباقطعاتخودرو،اظهارکرد:تا
کید توجهکردنبهتولیداتداخلیاستوبرممنوعیتوارداتتأ
ندارد.مطالبیکهکنشگراناقتصادی،سیاسیواجتماعیمطرح
میکنند،سازوکارهاییاستکهبراساسآنها،دولتدرراستای
حمایتازتولیداتداخلیاقدامبهمحدودسازیوارداتمیکند.

کیدبرتولیدداخلیمرغوب تا
کیدبراینکهدربارهواردسازیقطعاتخودرومحدودیت اوباتا
کیدمیکنیم،بر اعمالمیشود،ادامهداد:وقتیبرتولیدداخلیتا

کید کیدمیشود.ضمنتا لزومداشتنجنسمرغوبوباکیفیتتا
کیدکنیمکهتولیدکنندگان برحرکتبهسمتتولیدداخلی،بایدتا
کهقابلرقابتبامشابهخارجیباشد، کنند جنسیراتولید
کیفیتخوبواستانداردهایالزمراداشتهباشد.درمجموع،
نبایدنگرانیبرایاستفادهازمحصولداخلیوجودداشتهباشد.
فیروزیهمچنینگفت:دربارهقطعاتخودرو،قطعاتیراکهدر
داخلمیسازیمبایدمناسبواستانداردباشند؛اماممکناست
توانساختداخلیقطعاتیرانداشتهباشیم،یاهنوزبهسطح
استانداردنرسیدهباشیم.مثاًلقطعاتالکترونیکیوکامپیوتری
کنیم. کشورتولید بعضیازخودروهاراهنوزنتوانستهایمدر
طبیعیاستبخشهاییکهتولیدکنندگانداخلیتوانتولید
آنهاراندارندیاتجهیزاتودستگاههایمناسببرایساخت
آنقطعاتدراختیارنیست،بهکشورواردشوندوازظرفیتهای

خارجیاستفادهشود.

اوبااضافهکردناینمطلبکهبایدتالششودآنقطعاتنیزدر
داخلتولیدوجایگزینخارجیهاشوند،بیانکرد:قطعاتیکه
درداخلتولیدمیشوند،حتمًابایداستانداردوقابلاطمینان
باشند،چونخودروباجانمردمدرارتباطاستونمیتوانروی
جانافرادریسککرد.حتمًابایدازقطعاتیدرخودرواستفادهشود

کهایمنیوحفظجانانسانهاراتضمینمیکنند.
نقشقطعاتخودرودرحوادثرانندگی

عضوکمیسیونصنایعدربارهاینکهآیابرساختقطعاتدرداخل
نظارتدرستیانجاممیشود؟گفت:درتصادفهایجادهای
عواملمختلفیاثرگذاراست؛جاده،عاملانسانیکهرانندهاست
کنونبحثشمادربارهخودرووقطعاتآناست.در یاخودرو.ا
بیشترموارد،دلیلوقوعحادثهراعاملانسانی)راننده(مطرح
میکنندیاجادهبهعنواندلیلحادثهمطرحمیشود.درمواردی
کهترمزخودرونگرفتهیاتجهیزاتشدرست گفتهمیشود هم
عملنکردهاست؛امااینمسائل،بخصوصدرخودروهایبزرگ
کمترمطرحمیشودوجایسوالداردکهآیاکارشناساندرست

تشخیصنمیدهند؟
ویبااشارهبهاینکهوزارتصمتمتولیصنعتساختوواردات
خودرواستونظارتوبهینهسازیقطعهسازیزیرنظرآنهاست،
اظهارکرد:درمجلس،درجلساتیکهباوزیر،معاونمعاوناناوو
خودروسازانداریم،براینموضوعهانظارتداریم.البتهدیدهاید
کهپلیسدرمواردی،خودروهاراشمارهگذارینمیکند،بهاین

دلیلکهخودروهااستانداردهایالزمراندارند.
نمایندهمردمفسادرمجلسادامهداد:تعدادحوادثجادهای

درایرانزیاداستوآمارمرگومیردرجادههادرمقایسهباخیلی
ازکشورهاخوبنیست.بنابراینمجلسبایدنظارتبیشتری
داشتهباشد.دستگاهقضاییهمنبایدبهآسانیازکنارحوادث
بگذرد،بخصوصدرمواردیکهعاملانسانییاعواملیکهقابل
پیشبینیوپیشگیریهستندمانندخودرووقطعاتآندرحادثه
دخیلهستند،نبایدبهآسانیازکنارحوادثعبورکنند.مجموعه
انتظامیورانندگیهمکهدرمدیریتروندترددخودروهااثرگذار
هستندومیتوانندشرایطرامدیریتکنندتاحوادثکمترشود.

معاینهفنیجدیگرفتهشود
اوبااعتقادبهاینکهبهموضوعمعاینهفنیخودروکمترتوجه
گربهصورت میشود،درحالیکهموضوعبسیارمهمیاستکها
واقعیودقیقانجامشود،ایرادهایقطعاتخودرومیتوانددر
معاینهفنیمشخصشود،گفت:متاسفانهسازوکارگرفتنمعاینه
فنیدرکشورماآساننیستوافرادبایددرصفبایستندتاعیوب
حداقلیرابرطرفکنندومعاینهفنیبگیرند.درخیلیازمواردهم
نظارتیبرگرفتنمعاینهفنینمیشود.گاهیگزارشمیشودکه
تخلفاتیدراینزمینهصورتگرفتهوهمینمسائلباعثمیشود
امکانپیشگیریازوقوعحوادثناشیازقطعاتخودرووجود

نداشتهباشدوآمارحوادثافزایشپیداکند.
کهآیامجلسمیتواندپلیس فیروزیدرپاسخبهاینپرسش
راهنماییورانندگیراموظفکندتادرکناردیگرعوامل)جاده
وراننده(مشخصکندچنددرصدازتصادفهابهدلیلنقص
قطعاتبهکاررفتهدرخودروهاست؟گفت:شایدبهتعیینالزامو
قانونگذاریدراینزمینهنیازنباشد.برایهرحادثهایکهمنجربه



11

توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،
مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 14 مرداد ماه 1400

w
w

w
.g

h
at

at
n

ew
s.

ir
w

w
w

.g
h

atatn
ew

s.ir

»سیفاهللطالبی«ازپیشکسوتانبازارلوازمیدکیگفت:درانتخابات
اتحادیهبایدافراداصلحانتخابشوندتابرایاعضایصنف،

اتحادیهوجامعهمفیدوموثرباشند.
  می دانید که انتخابات اتحادیه نزدیک است. آیا شمادر 

انتخابات اتحادیه شرکت می کنید؟
بله؛صددرصددرایندورهازانتخاباتنیزشرکتمیکنمورای

میدهم.
  آیا نامزدهای این دوره از انتخابات را می شناسید ؟

کهبانامزدهایایندورهازانتخاباتدریکصنف ازآنجایی
کارمیکنیمشناختکافیدارم.امابرخیازآنهارابیشترمیشناسم.

 شما مدیر کانال انبوهی های مقیم مرکزهستید. انبوهی ها 
کن کدام شهرهستند؟ سا

انبوهیکیازروستاهاییاستکهبیناستانگیالنوقزوینواقع
شدهوبیشاز۹۰درصدازفروشندگانتسمهدرخیابانچراغبرق
و۳۵درصدازکلفروشندگانقطعاتلوازمیدکیراانبوهیها

تشکیلمیدهند.
اتحادیه چیست؟  نظرتان درباره انتخابات 

بهاعتقادمنهمیشهبایدافراداصلحانتخابشوندتابرایاعضای
صنف،اتحادیهوجامعهمفیدوموثرباشند.نهاینکهبهمدت۴
سالازامکاناتاتحادیهبهنفعخودشاناستفادهکنند.نامزدها

بهافراداصلحدرانتخاباتاتحادیهرایمیدهیم
پیشکسوت بازار لوازم یدکی درگفت و گو با قطعات خودرو:

021-33926006
هم جرحوفوتشود،پروندهایدردادگاهتشکیلمیشود.معمواًل
قضاتبهدلیلاینکهدرامرراهنماییورانندگیتخصصندارند،

موضوعرابهکارشناسانرسمیدادگستریارجاعمیدهند.
لزومحضورکارشناسخودرودرحوادثرانندگی

اودراینزمینهادامهداد:چنداتفاقدراینجاهستکهبهتوجه
بیشترنیازداردوجایاقدامدرآنهاخالیاست؛گاهیشعبه
قضاییفقطیککارشناسراهنماییورانندگیرابرایاینکار
انتخابمیکندتاحادثهرابررسیکند.درحالیکهکارشناسان
راهنماییورانندگی،کارشناسانخودرونیستندونمیتوانند
میزاناثرگذاریعیوبقطعاتخودرورادرتصادفبررسیکنند.
آنهابیشترنگاهمیکنندکهدریکحادثه،رانندهچهسهمی
بهدلیلبیاحتیاطیداشتهیاجادهبهدلیلنامناسببودن
چهسهمیداشتهاست.بیشترگزارشهادربارهتصادفهابه
همینموارداشارهدارد.درحالیکهدربسیاریازپروندهها،باید
کارشناسانیباشندکهمتخصصخودرووقطعهشناسباشند،
آنهامتوجهمیشوندکهقطعاتخودرودرهنگامحادثهبهموقع
عملکردهاندیاخیر.مثاًلوقتیمیگوییمعاملحادثهراننده
بودهکهنتوانستهماشینراکنترلکند،بایدبدانیمچهمیزاناز
اینناتوانیدرکنترلخودرودرتواناییشخصیرانندهبودهوچه
میزانبهقطعاتخودرومربوطبوده،شایدرانندهتالشخودرا

کردهومثاًلترمزکارنکردهاست.
کیدکرد:دراینزمینه،خیلیضعفداریموکارشناسان فیروزیتا
کمتردر کنند، کهبهحوزهخودرووعیبیابیآنورود دقیقی
پروندههابودهاند.دربارهخودروییمانندپرایدکهنقشزیادی
درتصادفهادارد،معموالموضوعکلیبیانمیشودوبهسیستم
وقطعاتپرایدرجوعنمیشود.پرایدخودروییاستکهبدنه
ضعیفیداردوتوانحمایتازسرنشینراندارد.برایرفعاین
نقص،بایدشیوههاینظارتیراتقویتکنیم.پلیسبهعنوانیک
مجموعهنظارتیبایدباکمکنیروهایمتخصصحوزهخودرو
واردعملشودیاکارشناسانیکهدرحوزهتصادفهاورودمیکنند

بایدبرایمردمکارکنند.امامتاسفانهدربیشترمواردایناتفاق
نمیافتد.درسالهایگذشتهاعضاییکهبرایورودبهاتحادیهها
یاانجمنهاوشوراهاکاندیدمیشدندبیشتربهدنبالاسمورسم

وخودنماییومنافعشخصیخودشانبودند.
بهعنوانمثالدرگذشتهاعضایصنفمامشکالتیدرادارهدارایی
کمکیبهمانکرد.بنابراینما کوچکترین داشتندامااتحادیه
ازنامزدهایجدیدانتظارداریمازاعضایصنفوکسانیکهبهآنها

رایدادهاندحمایتکنند.
 آیا شما نامزد خاصی را برای ورود به هیئت مدیره انتخابات 

پیش رو در نظر دارید؟
سیداحمدطباطبایی،مدیراجراییشورایپاساژکاشانیاست
کهباداشتنبیشاز۵۰۰مغازهازبزرگترینپاساژهایخیابانچراغ
برقمحسوبمیشود.ویفردتحصیلکرده،باشخصیتودلسوزی
استکهتوانستهتواناییخودرادرمدیریتشورایاینپاساژبزرگ
نشاندهد.منازنزدیکشاهدتالشوفعالیتهایویدرپاساژ
گراحمدطباطباییوارداتحادیهشود کاشانیبودهام.بهنظرمنا
میتواندمانندشورایپاساژکاشانیعملکردموفقیداشتهباشد.

 چند سال سابقه کار دارید؟
من۴۵سالههستمواز۲۸سالپیشدربازارلوازمیدکیدررسته

فروشتسمهدرخیابانچراغبرقکارمیکنم. برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
ghatatnews.ir/?p       =     12048
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ــد ــ ــاونـ ــ ــابـ ــ ــد بـ ــ ــی ــ ــم ــ ســــــــردبــــــــیــــــــر:   ح ــن بـــــشـــــارت نـــــیـــــا  ــ ــسـ ــ  صــــــاحــــــب امـــــتـــــیـــــاز و مـــــدیـــــرمـــــســـــئـــــول: حـ
تحریریه: عبدالعلی مجد، عبدالحسین آزاد، زهرا راد، شاهده یوسفی، سارا رستگار، فاطمه کریمخان، زهره حاجیان

چاپ:حامدبشارت نیا ناظر  حیدری    خسرو  عکاس:  هنر  اقلیم   هفت  صفحه آرایی:  حیدری   ناصر   بازرگانی: 
حجت اهلل فیروزی، سید احمد طباطبایی، سید احمد حسینی،  سید عباس اعتماد نیا،  حسین  از:  باتشکر  

چهارسوقی،  علی چنگی، احمد اسدزاده و سیف اهلل طالبی

گروه رسانه ای قطعات خودرو ناشر:
    ghatatnews.ir :ماهنامه قطعات خودرو، نشریه یدکی رسانه، ماهنامه خانه روشن  پایگاه اطالع رسانی

نشانی: میدان بهارستان کوچه جورکش بن بست طالقانی پالک 7
تلفن: 33936794     چاپ یزدا: شهرک صنعتی گلگون

قطعاتخودرو:مرکزآمارایراندرپژوهشیکهتیرماهامسالمنتشر
کردهبهآمارگیریهزینهودرآمدخانوادههایشهریوروستایی
درسال۱۳۹۹ومقایسهآنباسالهایقبلپرداختهاست.این

آمارباآماربانکمرکزیاختالفهایزیادیدارد.
مرکزآمارایرانیکیازمراجعاصلیاعدادوارقامدرکشوراست.
بنابرایناشتباهاتایناعدادمیتواندتاثیرمخربیبربرنامهریزی
وتصمیمگیریهایدولتوصنایعداشتهباشد.بررسیهزینهها
ودرآمدهایمردمبخشمهمیازحیاتاقتصادیاصنافرا

تشکیلمیدهد.
اهمیتاینطرح،بررسیروندمصرفکاالهاوخدمات،مطالعه
روابطمتقابلویژگیهایاجتماعیاقتصادیخانوادهها،ارزیابی
آثارسیاستهایاقتصادیدرزمینهتامینعدالتاجتماعیوبررسی
توزیعدرآمد،امکانبررسیخانوادههایزیرخطفقرونقشآندر
تامیناطالعاتموردنیازحسابهایملیومنطقهای،بخصوص

دربررسیوبرنامهریزیهایاقتصادیعنوانشدهاست.
جامعههدفاینطرحشاملهمهخانوادههایمعمولیساکنو
گروهیدرنقاطشهرییاروستاییبودهاست.اینخانوادههای
نمونهاز۳۸۷شهرستاندرمناطقشهریواز۳۹۵شهرستاندر

مناطقروستاییکلکشورانتخابشدهاند.
                اختالف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

مرکزآمارایرانمتوسطهزینهساالنهیکخانوادهشهریدرسال

نگاهیبههزینهودرآمدخانوادههابینسالهای۹۴تا۹۹
۱۳۹۴را۲۶.۲میلیونتوماناعالمکردهاست.درحالیکهگزارش
بانکمرکزیمتوسطهزینهساالنهیکخانوادهشهریدرسال
۹۴راحدود۳۵.۲میلیونتومانمیداند.مقایسهایندوعدد

تفاوتقابلتوجهیرانشانمیدهد.
بانکمرکزیباافزودنمفهومدرآمدغیرپولیباعثشدهاستتا
اعداددرآمدخانوارهایشهریتاحدودرصدافزایشپیداکند.
درآمدغیرپولیدرتعریفبانکمرکزیعبارتاستازارزشاجاری
مسکنشخصی،مسکندربرابرخدمتومسکنرایگان،تولید
برایمصرفدرخانه،استفادهشخصیازمحلکشاورزیومواردی
ازایندست!ایندرحالیاستکهحدود۳۰درصدازهزینههای
خانوادههایشهریدرهمینآماربهاجارهمسکناختصاصدارد!
براساسهمینآماردرآمدخانوارشهریدرسال۹۴ازمنظربانک
مرکزی۳۵.۲میلیونتومانبودهاست.ازنظرمرکزآمارایران۲۷.۸
میلیونتومانبودهاست.مقایسهایناعدادنشانمیدهداز
نظربانکمرکزیهزینهودرآمدخانوادههایشهریدرسال۹۴
برابربودهاست.اماازنظرمرکزآمارایرانهزینههایخانوارکمتراز

درآمدهایشبودهاست.
همینطورمرکزآمارایرانمتوسطهزینهساالنهشهریدرسال
۱۳۹۵را۲۸.۴میلیونتوماناعالمکردهاست.درحالیکهگزارش
بانکمرکزیمتوسطهزینهساالنهیکخانوادهشهریدرسال
۹۴راحدود۳۵.۲میلیونتومانمیداند.مقایسهایندوعدد

تفاوتقابلتوجهیرانشانمیدهد.
اعدادرامیتوانیددرجدولزیرراببینید.اماجالباینجاستکه
بانکمرکزیدرسال۹۵هزینههایخانوادهرابیشازدرآمدآنها
دانستهاست.امامرکزآمارایرانمعتقداستدرآمدخانوارهای
شهریدراینسال۱۱.۵درصدبیشازهزینههایشانبودهاست.
اگرچهباهمینمقایسهمختصرمیتواندرموردآمارپژوهشمرکز
آمارایرانباتردیدنگریستامامقایسهمیانسالهای۹۸و۹۹در

همینآمارنیزجالبتوجهاست.

                هزینه و درآمد در مقایسه سال های ۹۹ و ۹۸
هزینهخانوادههایشهری۳۱درصداضافهشدهاست.هزینهکل
خوراکی،دخانیوغیرخوراکییکخانوادهشهریدرسال۱۳۹۹
نسبتبهسالقبلازآنبهشکلخالص۳۱.۰درصدافزایشیافته
است.اینعددبراییکخانوادهروستایی۳۰.۵درصدرانسبت

بهسال۱۳۹۸نشانمیدهد.
مرکزآمارایرانمدعیاستدرآمدیکخانوادهشهریدرسال۱۳۹۹
نسبتبهسالقبلازآن۳۸.۰درصدافزایشیافتهاست.میزان
افزایشدرآمدساالنهخانوادهروستاییدرهمینبازهزمانی۴۱.۶

درصدبودهاست.
                استفاده از لوازم عمده زندگی در سال های ۹۹ و ۹۸

میزاناستفادهازخودروشخصیدرمیانخانوادههایشهری
درایندوسالتغییرینکردهاست)۵۳.۱(.امامیزاناستفاده
ازخودروتوسطخانوادههایروستاییاز۳۲.۷درسال۱۳۹۸به

۳۴.۱درسال۱۳۹۹رسیدهاست.
دربارهاستفادهازفریزرویخچالاینآمارکاهشرانشانمیدهد؛
چنانچهاستفادهازفریزردرمیانخانوادههایشهریاز۱۹درصدبه
۱۷.۴درصدرسیدهوهمینآماردرمیانخانوادههایروستاییاز
۱۲.۷به۱۱.۳رسیدهاست.دربارهاستفادهازیخچالنیزآمارکاهشی
بودهودرمیانخانوادههایشهریاز۳۱.۴درصدبه۳۰.۵درصد
ودرمیانخانوادههایروستاییاز۵۱.۲درصدبه۴۸.۹درصددر

مقایسهبینسالهای۱۳۹۸و۱۳۹۹رسیدهاست.
                متوسط هزینه و درآمد خانواده ها در سال های ۹۴ تا ۹۹

متوسطهزینهکلساالنهیکخانوادهشهریدرسال۱۳۹۹در
مقایسهباسال۱۳۹۴بهمیزان۲۳۶.۸۱درصدافزایشیافتهاست.
اینعددبرایخانوادههایروستایی۲۳۱.۷۸درصدافزایشرا

نشانمیدهد.
متوسطدرآمدکلساالنهیکخانوادهشهریدرسال۱۳۹۹در
مقایسهباسال۱۳۹۴بهمیزان۲۶۷.۷۸درصدافزایشرانشان

میدهد.برایخانوادههایروستاییدرهمینبازهزمانی۲۶۱.۰۹
درصدافزایشدرآمدثبتشدهاست.

               نحوه تصرف مسکن شهری و روستایی بین سال های ۹۴ تا ۹۹
براساساینآمار،۶۶.۴۲درصدخانوادههایشهریسال۱۳۹۴
خانهیشخصیو۲۴.۲۸درصدخانهیاجارهایداشتند.این
آماردرسال۱۳۹۹به۶۸.۴۴درصدو۲۲.۹۱درصدرسیدهاست.
۸۶.۷۰درصدازخانوادههایروستاییازخانهیشخصیو۴.۷۰
درصدازخانهیاجارهایدرسال۱۳۹۴استفادهمیکردند.این
اعداددرسال۱۳۹۹به۸۶.۴۲درصدو۴.۹۳درصدرسیدهاست.

                هزینه و درآمد ساالنه در ۳۱ استان
درمقایسهمتوسطهزینهیکخانوادهشهریدرسال۱۳۹۹»استان
تهران«بیشترینهزینهودرآمدرادرمیان۳۱استانکشورداشته
است.»خراسانشمالی«کمترینهزینهخانوادهشهریو»سیستان

وبلوچستان«کمتریندرآمدخانوادهشهریراداشتهاست.
اینآماردربارهیکخانوادهروستاییحکایتازاینداردکهبیشتر
هزینهرا»استانالبرز«وبیشتریندرآمدرا»استانتهران«داشته
است.کمترینهزینهودرآمدرانیزخانوادههایروستاییساکن

»استانسیستانوبلوچستان«داشتهاند.
درمیان۳۱استانکشوراستانهاییکهکمترینفاصلهبینهزینهو
درآمدرابینخانوادههایشهریدارندبهترتیب»مرکزی«،»سیستان
وبلوچستان«و»کرمانشاه«هستند.دراینمیاناستانهاییکه
بیشترینفاصلهبینهزینهودرآمدرادارندبهترتیب»آذربایجان

غربی«،»کهگیلویهوبویراحمد«و»گلستان«هستند.
درمیانخانوادههایروستاییسهاستانیکهکمترینفاصلهبین
هزینهودرآمدرادارندبهترتیب»هرمزگان«،»مرکزی«و»کردستان«
هستند)درایناستانهااعدادمنفیودرآمدکمترازهزینهاست(.
همچنینسهاستانیکهخانوادههایروستاییآنهابیشترین
فاصلهبینهزینهودرآمدرادارند»آذربایجانغربی«،»خوزستان«

و»تهران«هستند.


