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   استعفا
باالخره با استعفای جناب حاج غالمرضا بخشی زاده و 
مرخصی چند ماهه جناب بخشی از مورخه چهارم دی 
ماه سال 1400 هیئت مدیره اتحادیه پنج نفره شد. بنابر 
قانون اکنون مســئولیت امور اتحادیه بر عهده جناب 
غالمحسین حمزه است. امیدواریم ایشان با کمک سایر 
اعضای هیئت مدیره بتوانند امور جاری و حتی بیش از 
آن را پیگیری کنند. البته ریاست جناب حمزه تا برگزاری 
انتخابات دوره دوازدهم است که تاریخ آن معین نیست 
و بنظر می رسد تا خرداد سال آینده غالمحسین حمزه 

عهده دار مسئولیت اداره اتحادیه باشد.

   اعضای علی البدل
مطابق قانون حداقل یک نفر و شاید با اندکی تسامح 2 
نفر علی البدل اعضای هیئت مدیره بتوانند عضو هیئت 
مدیره شوند و با حضور ایشان اعضای هیئت مدیره دوباره 
به حدنصاب برسد. شکی نیســت که کمک گرفتن از 

اعضای علی البدل مفید خواهد بود.

   نقش بازرس
بازرس اتحادیه کــه گویا در مدت ماموریت خود خیلی 
پرکار نبوده است، شــاید این مسئله با توجه به این که 
ســمت بازرس با تعریف جدید برای اولین مطرح شده 
اســت، تاحدی قابل قبول باشد. اما به نظر می رسد در 
شرایط فعلی ایشان نیز باید تحرک بیشتری داشته باشند 

و سعی کنند امور اتحادیه به نحو احسن پیش رود.

   سازمان اداری اتحادیه و عملکردهای مهم
اتحادیه بزرگ لوازم یدکی که شــامل دفتر مرکزی و 
دفتر غرب اســت در انجام امور عــادی اعضا به اندازه 
قابل قبولی فعال اســت اما کمیسیون های تخصصی 
اتحادیه، شوراهای مشورتی، برنامه هایی که بتواند به 
تنظیم و آرامش بازار کمک کند یا برای توســعه کسب 
وکار اعضای مفید واقع شود به اندازه مورد انتظار اعضا 
وجود ندارد. کمیسیون رسیدگی به شکایات و کمیسیون 
اقتصادی و تا حدی کمیسیون شورای پاساژها فعالیت 
های قابل تقدیری انجــام داده اند. از طرفی اتحادیه از 
سه دهه گذشته تاکنون در امر مالیات اعضاء بسیار فعال 
عمل کرده و توانسته رضایت نسبی اعضا را کسب کند. 

   اقدامات مهم
در مسئله بیمه تکمیلی بنظر می رسد امسال شاهد 

تحولی باشیم که در نهایت رضایت و مشارکت 
تعداد بیشتری از اعضا را به دنبال داشته باشد. 

تعاونی اعتبار نیز توانسته با افزایش سقف 
وام به یکصــد میلیون تومان گام مهمی 
برای سهامداران عضو بردارد اما ممانعت 
بانک مرکزی از جذب ســهام دار جدید 

فعالیت تعاونی اعتبار را محدود کرده است. 
اتحادیه هم چنان در امر اطالع رســانی و 

خصوصا دریافت نظرات اعضاء نیازمند تالش 
و سرمایه گذاری است. سایت، نشریه، کانال 

تلگرامی و صفحه اینســتاگرام همگی برای 
ارتباط با اعضای صنف هستند اما بدون سرمایه 

گذاری و برنامه مــدون یکپارچه نمی توانند اثر 
بخشی حداکثری داشته باشند.

   ترمیم وجهه صنف
متاسفانه برخی مسئولین و رسانه ها با دادن نشانی غلط 
صنف مــا را مقصر گرانی، کاالی بی کیفیت یا تقلبی و 
کمبود بعضی قطعات معرفی می کنند درحالی که صنف 
ما فروشنده کاال اســت نه تولید کننده و نه واردکننده، 
از طرفی بخشی از همکاران که در امر تولید  یا واردات 
فعال هســتند و البته به طور کلی هرتولیدکننده یا وارد 
کننده ای الجرم باید زیر نظر دستگاه های حاکمیتی و 
نظارتی باشند اگر آن ها کوتاهی نکنند کسی نمی تواند 

کاالی نا مناسب وارد شبکه توزیع کند. 
حتی در مورد قاچاق کاال هم باید موضوع را این طور دید. 
قاچاقچی گناه کار اســت دیگران نیز متخلف یا مجرم 
هســتند اما کار دولت اوال پیش گیری و ثانیا برخورد با 

جرایم و تخلفات است.
 اصناف، بازرگانان و صنعتگــران نه قانون گذاران ، نه 
مجری قانون، قاضی و قوه قهره دارند. ایشان فقط می 
خواهند کسب و کار کنند و مسلما بیش از 99 درصد نیز 
کار درســت را بهتر از کار مسئله دار می دانند. پایداری 
کسب و کار وتوسعه آن با درستکاری بهتر حاصل می 

شد تا از راه تخلف.
اما بی تعارف مــردم گاهی ناچار به عبور از جاده خاکی 

می شوند.
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غالمحســین حمزه متولد 1339 از بازاریان 
قدیمی صنف لوازم یدکی کار خود را از سال های 
دور شروع کرده اســت. او دو دوره و به مدت 
9 ســال عضو هیات مدیره صنف لوازم یدکی 
بوده و به صراحت کالم در میان اعضای صنف 
فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آالت معروف 

است. 

غالمحسین حمزه با اشاره به انتخابات اتحادیه به خبرنگار 
یدکی رسانه گفت: »توصیه من به همه نامزدهای انتخابات 
آتی اتحادیه این اســت که قبل از هر کاری قانون نظام 
صنفی را مطالعه کنند و برای خودشــان در آینده دردسر 
ایجاد نکنند و وعده ای ندهند که از عهده آن ها خارج بوده 

و نتوانند اجرا کنند.«
وی در ادامه گفت: » من به شخصه قبل از ورود به اتحادیه 
قانون نظام صنفی را مطالعه نکرده بودم و بعد از یک ماه 
متوجه شــدم با این قانون بســیار در اتحادیه کار داریم و 
آن را مطالعه کردم و راه هــای قانونی را در خصوص حل 
مشکالت صنف پیدا کردم و از راهی که در توانم بود برای 

حل آنها استفاده کردم.«
وی با توجه به عدم برگزاری انتخابات اتحادیه و بالتکلیفی 
اصناف و اتحادیه ها گفت: »اتحادیه ما بالتکلیف نیست 
و هیات مدیره و اعضا برای حل مسائل و مشکالت همه 
تالش خود را انجام می دهنــد اما از جهتی دیگر اتحادیه 
بالتکلیف است زیرا هیچ چشــم اندازی برای برگزاری 
انتخابات وجود ندارد و تاریــخ دقیقی نیز برای آن اعالم 
نشده است و عمال وقت اصلی صرف امور روزمره شده و 

برنامه بلند مدتی را نمی توان طرح ریزی کرد.«
وی با اشــاره به عدم پذیرش استعفا آقای بخشی زاده در 
اتحادیه گفت: » ایشان عمال همچنان رئیس هیات مدیره 
اتحادیه هستند اما بیش از یکسال است که از حضور ایشان 
بی بهره ایم و بایستی برای تسهیل روند کار اتحادیه همان 
وقت جانشین ایشــان را مشخص می کردیم، چون هنوز 
هم نامه ها به مهر و امضا ایشــان است و ممکن است در 
آینده برای ایشــان ایجاد دردسر کند و این در حالی است 

که ما نیز مسئولیم.«
نائب رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم یدکی و 
ماشــین آالت در خصوص کارهایی که انجام داده است، 
گفت: »کارهایی را هــم که در چارچــوب قانون نبوده 

را توانستیم با ایجاد ارتباط مســتمر و خوب با ارگان ها و 
دســتگاه های مختلف حتی به صورت تلفنی حل و فصل 

کنیم.«
 وی دربــاره حضور خود در هیات مدیــره اتحادیه گفت: 
»من پایان ســال 1390 جواز کســب گرفتم و برخی از 
عزیزان اتحادیه آمدند ســراغ من و خواســتند که نامزد 
انتخابات شوم از نظر من الزم نبود و نپذیرفتم اما بعدها که 
نامزد شدم دلیل اصلی آن این بود که احساس نیاز کردم و 

از نظر من مقداری اتحادیه بهم ریخته شده بود.«
غالمحسین حمزه در پاسخ به ســوال اینکه دوستان در 
شما چه چیزی احساس می کردند که از شما به نامزدی در 
انتخابات دعوت کردند، تصریح کرد: » واقعیت این است 
که باید از خودشان بپرسید و من در این خصوص نظری 

ندارم.«
وی انگیزه حضور خود در اتحادیه را اینگونه بیان کرد: » 
من آمده بودم که رئیس هیات مدیره باشم که اتحادیه را 
از حالتی که داشــت خارج کنم اما عمال این اتفاق نیافتاد. 
عده ای در اتحادیه فکر می کننــد کار این اتحادیه صرفا 
مجوز دادن اســت در صورتی که طبق قانــون اتحادیه 
می تواند شهرک صنعتی، انبار و کارهای اقتصادی بسیاری 

انجام دهد.«
وی در پاسخ به ســوالی در خصوص عدم تشکیل جدی 
کمیسیون ها طبق قانون گفت: » کارهای زیادی در این 
خصوص انجام نشده است و حقیقت این است که من این 
موضوع را دنبال کردم اما جواب نگرفتم اما درست تر این 
اســت که با توجه به حجم کارها،  این موضوع، جدی هم 

پیگیری نشده است.«
وی در خصوص عدم قاطعیت خود در برخی امور نسبت به 
دیگر اعضای هیات مدیره گفت: » رعایت احترام بیش از 
حد نسبت به دیگر اعضا باعث شده که برخی کوتاهی ها 
در حق مردم شکل بگیرد و البته من معتقدم اگر قاطعیتی 

هم به خرج داده می شد قطعا به جایی نمی رسید.«   
وی با اشاره به زمینی که برای اتحادیه خریداری شده است 
و بالتکلیف مانده، گفت: »من می توانستم با ارتباطاتی که 
ایجاد کردم وام 25 میلیاردی با ســه سال تنفس بگیرم و 
طرح کاملی برای ساخت زمین داشتم حتی فکر بازپرداخت 
وام از طریــق فروش امالک تجاری کــرده بودم که در 
مدت کوتاهی بازپرداخت آن انجام می شد و طرح بزرگی 
برای هریک از قسمت ها داشتم که اعضای هیات مدیره 

مخالفت کردند و عمال این کار به سرانجام نرسید.«

تعارفات بالی جان اتحادیه فروشندگان  صنف لوازم یدکی و ماشین آالت تهران

احترامبیشازحد،باعثکوتاهیدرحقمردم
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انجمن فیلترســازان ایران بــه تازگی با 
مشــارکت تولیدکنندگان جریــان اصلی 
فیلترســازی در کشــور تاســیس شده و 
هدف گذاری آن رســیدن به نقطه مطلوب 
در این صنعــت مهم و تاثیرگــذار، تعیین 
استانداردهای فیلترسازی در ایران و اطالع 

رسانی به مردم است.

مهندس محمدچراغی رئیس هیات مدیره فیلترسازان 
ایران در گفتگو با خبرنگار یدکی رســانه در خصوص 
تاسیس انجمن فیلترســازان ایران گفت: » همانطور 
که می دانید شرایط اقتصادی باعث شده بعد از مسکن، 
خودرو مهم ترین دارایی یک خانواده باشد و نگهداری و 
حفظ آن از اولویت های خانواده است. فیلتر خودرو یکی 

از مهم ترین قطعات مصرفی خودرو به حساب می آید.
وی در خصــوص فیلترهای تقلبی گفــت: » انجمن 
فیلترسازان ایران یکی از اهدافی که برای خود مشخص 
کرد این است که از ورود فیلترهای بی کیفیت به کشور 
جلوگیری کند. هدف از این کار خدمت به مردم بود زیرا 
متاســفانه فیلترهای بی کیفیت چینی به نام برندهای 
معروفی مانند پرفلکس، فیلیتگارد به کشور وارد می شد 

و در نهایت ضرر اصلی به مردم وارد می شد.«

محمد چراغی ادامه داد: » در این راســتا با هماهنگی 
وزارت صمت واردکنندگان امــروز برای محصوالتی 
که در کشور تولید نمی شــود درخواست داده و پس از 
تایید می توانند فیلتر با کیفیت و اصالت دار به کشــور 

وارد کنند.«
وی در خصوص استفاده از فیلترهای خودرو در کشور 
گفت:» متاسفانه مردم اطالعات کافی ندارند و اطالعات 
عمومی مردم در این خصوص کم است، هرچند نسل 
جدید و جوان ســعی می کند به دقیق ترین اطالعات 
دسترسی پیدا کند. مردم ما برندهای خارجی را دوست 
دارند و میل مصرف به ســمت آن ها است و متاسفانه 
قیمت باالیی برای آن نیز پرداخت می کنند و همان طور 

که گفته شد بخش اعظمی از آن ها تقلبی است.«
رئیس هیات مدیره انجمن فیلترســازان ایران با اشاره 
به جلوگیری از ورود کاالی تقلبی به کشــور خبرنگار 
یدکی رســانه گفت:» پس از جلوگیری از واردات انواع 
فیلتر تقلبی به کشور با پدیده جدیدی مواجه شدیم و آن 
تولید فیلتر در زیرپله ها بود. متاســفانه این کارگاه های 

زیرپله فیلتــر ارزان قیمت و بی کیفیت و بدون هرگونه 
استانداردی به بازار عرضه کرده که مانند شیر یک طرفه 
عمل می کند و با همان برندهای خارجی تقلبی به بازار 
عرضه می شود و متاسفانه بخاطر سود بیشتر برخی از 

تعویض روغنی ها هم به آن تن می دهند.«
چراغی با اعالم عددهای شوک آوری در خصوص بازار 
فیلترهای تقلبی در کشــور گفت: » وقتی فیلتر داخلی 
خریداری شــود فاکتور خرید و فــروش دارد، بنابراین 
فیلترهای مختلف ســودی بین 10 تــا 50 درصد دارد 
اما بــرای فیلترهای تقلبی این عدد تا 1000 درصد هم 

می رسد.«
وی با ارائه مثالی در خصوص فیلتر خودروهای تجاری 
گفت: » قیمت تمام شــده فیلتر تقلبی بی کیفیت برای 
خودروهای سنگین 60 تا 70 هزار تومان است اما آن را 
به راننده و مالک خــودرو عددی بین 600 تا 700 هزار 

تومان می فروشند.«
رئیس هیات مدیره انجمن فیلترسازان ایران ادامه داد: 
» انتظار عمومی این است که فیلتر خودروهای وارداتی 
و تعویض آن قیمت باالیی داشــته باشد در صورتیکه 
با بهترین کیفیت در داخل در حال تولید اســت و اصل 
موضوع بر سر مدیا آن است و از این رو بهترین تکنولوژی 
تولید فیلتر در کشور وجود دارد و تفاوت تکنولوژی فیلتر 

محمد چراغی رئیس انجمن فیلترسازان ایران 

تولیدفیلترهایزیرپلهایووارداتبینظارت
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خودروی داخلی و خودروی خارجی مانند پورشه شاید 
15 تا 20 درصد باشد که هم اکنون شرکت های داخلی 
توان تولید آن را داریم و مهم ترین اصل شــناخت مدیا 

مناسب خودرو است. «
محمد چراغی ادامــه داد: » با توجه به اینکه فیلترها در 
داخل تولید شــده و همچنین روغن موتور هم قیمت 
مشخصی دارد پس نباید تعویض روغنی ها از خودروهای 
میلیاردی عدد باالیی دریافت کننــد، از نظر ما قیمت 
تعویض فیلتر و روغن برای خودروهای خاص هم 700 

هزار تومان خواهد بود.«
این فعال صنعت فیلتر کشــور در خصوص فیلتر کابین 
به خبرنگار ماهنامه قطعات خودرو گفت: » اصلی ترین 
فیلتر در خودرو از نظر من فیلتر کابین خودرو است زیرا 
دقیقا نقش تصفیه هوای داخل خودرو که از طریق کولر 
و بخاری وارد خودرو می شود را بر عهده دارد و متاسفانه 

در کارگاه های زیرپله از الیه چسب استفاده می شود و 
فوق العاده مضر اســت در حالیکه فیلتر کابینت واقعی 
باید مجهز کربن فعال باشد و در مکان های خاص و اتاق 
ایزوله و پاک تولید شــود و در واقع گران تر از فیلترهای 
دیگر هم باید باشد در صورتیکه اینچنین نیست و اتفاقا 
ارزان تر هم می دهند چون عمال الیه چســب استفاده 
کرده اند.« وی با اشــاره به تولید فیلتر هوای با کیفیت 
در بهتریــن کارخانه های ایران گفــت: » بزرگ ترین 
مزیت در این خصوص اســت که ما امــروز در داخل 
بهترین تکنولوژی و همچنین مجهزترین امکانات را 
در کارخانه های داخلی داریم که مصرف کننده می تواند 

کیفیت و استاندارد آن را بررسی کند.«
وی با اشاره به تشکیل انجمن فیلترسازان ایران گفت: 
» این انجمن تنها مختص فیلترسازان خودرو نیست و 
انواع فیلترها در صنایع مختلف اعم از کشتیرانی، حمل 

و نقل ریلی، پاالیشــگاه ها و نیروگاه ها، اماکن صنعتی 
و البته صنعت خودرو مورد اســتفاده قــرار می گیرد و 
هدف این انجمن ابتدا اطالع رســانی به مردم و امکان 
تشخیص فیلتر خوب در کشور بوده و پس از آن باال بردن 
استانداردهای آالیندگی و فیلترسازی در کشور است به 
طوری که بتوانیم باال بردن اســتانداردها بتوانیم به در 
نهایت از آلودگی هوای شهرهای صنعتی هم کم کنیم.«

وی در پایان با توصیه به دارندگان خودرو گفت: » فیلتر 
با کیفیت داخلی که اصالت الزم را داشته باشد مصرف 
ســوخت خودرو را تا 20 درصد کاهش می دهد، عمر 
خودرو را باال می برد و در نهایت در شــتاب آن نیز موثر 
اســت. ما نیز در کنار مردم هستیم تا بتوانند از کاالی با 
کیفیت برخوردار باشند و بتوانیم روز به روز استانداردهای 
این صنعت را باال برده و از مردم چه در ســالمت و چه 

سرمایه آن ها حفاظت کنیم.«

علیرضا کریمی مطلق در مصاحبه با خبرنگار یدکی رسانه با 
تشریح شرایط بازار گفت: » متاسفانه دو سال بسیار سخت را 
پشت سر گذاشته ایم، شرایط کرونا و همچنین عدم ثبات قیمت 
ارز باعث شده توان آینده نگری از تاجر و بازرگان گرفته شود.«

مدیرعامل نوین پارت در این خصوص ادامه داد: » شــرایط 
تولید داخل نیز با چالش های جدی مواجه است چون مواد اولیه 
کاال در دسترس ما نبوده و باید وارد شود یا به سختی در داخل 
تامین شود که خود همین موضوع تاثیر مستقیم بر تولید دارد.«

وی با اشاره به تامین کاالی بازار گفت: » همیشه کاال در بازار 
هست اما معموال تک فروشان تمام دغدغه ای که دارند این 
است که انواع کاال در دسترس بوده و سبد کاال نیز کامل باشد. 
این امر در شــرایط فعلی با توجه به نکاتی که گفته شــد کار 

سخت، پرچالشی است.« 
این فعال صنف لوازم یدکی خودرو با اشاره به شرایط واکسیناسیون به عنوان اولین 
گام بلند دولت گفت: » بزرگ ترین و اولین اقدام دولت واکسیناســیون بود که به 
وضوح تاثیر خود را بر تعداد مبتالیان به بیماری کرونا نشان می دهد و این موضوع 
باعث شده تا تعطیلی های پی در پی نداشته باشیم و عمال بازار به یک ثبات نسبی 

از این نظر برسد.«
علیرضا کریمی مطلق ادامه داد: » مهم تریــن کاری که دولت برای بازرگانان و 
حتی تولیدکنندگان می تواند انجام دهد ثبات ارز است زیرا این امکان به تاجر داده 
می شود که بتواند برای واردات مواد اولیه یا قطعات برنامه ریزی داشته باشد. این 

بهبود شرایط بازار را به همراه آورده و در نهایت به ثبات قیمت 
محصوالت نیز کمک می کند.«

مدیرعامل نوین پارت با اشاره به تورم موجود در کشور گفت: » 
موضوع دیگری که بازار لوازم یدکی خودرو با آن مواجه است 
تورم فزاینده در کشور است که مستقیما در هزینه تمام شده 
محصول تاثیر داشته و در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی 
خواهد بود. دولت بــا کنترل تورم می تواند عمال هزینه های 
تولید را کنترل کرده و به در نهایت مصرف کننده نیز از ثبات 

قیمت رضایت داشته باشد. «
وی در مورد هزینه های واردات نیز گفت:» امروز برای تامین 
کانتینر به شدت دچار مشکل هســتیم، کانتینر قبل از این 
1500 دالر بود اما االن 7000 دالر شده و با توجه به شرایط 
و لوپ تامین کاال تنها 30 درصد ظرفیت کانتینر را کاال وارد می کنیم، خداروشکر 
با توجه به همه این شرایط هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که کاال در بازار نباشد یا با 

کمبود مواجه شویم.«
علیرضا کریمی مطلق در پایان گفت: » نوین پارت کار خود را از سال 1393 آغاز 
کرده و در شروع کار 300 قلم کاال را به بازار عرضه کردیم و توانسته ایم امروز این 
عدد را به 2000 قلم کاال برسانیم و همیشه هدف خود را رضایت مشتری قرار داده 
و هیچ وقت کیفیت را فدای قیمت نکرده ایم زیرا مصرف کننده وقت خود را صرف 
می کند تا قطعه با کیفیت بخرد و رضایت او برای ما در نوین پارت یک اصل است 

و شعار سازمانی ماست.«

مدیرعامل نوین پارت:

بیثباتیقیمت،ضررهمگانی
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عزیز اهلل ایزدی متولد 14 فروردین ماه 1325 
و یکی از قدیمی ترین فعالین صنف لوازم یدکی 
که از بعد انقالب اســالمی همواره به عنوان 
یکی از اعضای هیات مدیــره اتحادیه صنف 
لوازم یدکی و ماشین آالت حضور داشته و به 
نوعی همیشه یار ثابت هیات مدیره بوده است. 
هرچند حرف و حدیث هایی در مورد اثر بخشی 
حضور وی مطرح است اما خودش معتقد است 
بی ادعا و دور از حواشــی همواره خدمتگذار 

اعضای صنف در تمام این سال ها بوده است.

عزیز اهلل ایزدی یکی با سابقه ترین افراد حاضر در صنف 
لوازم یدکی اســت. او از حدود سال 1336 وارد بازار چراغ 
برق شــده و تا امروز در این بازار فعال است. کار خود را از 
کارمندی مغازه مرحوم حاج کاظم قاسمیه آغاز کرده و از 

سال 1353 با خرید مغازه مستقل شده است. 
عزیز اهلل ایزدی در این باره می گوید: »پس از 14 ســال 
کارمندی در مغازه مرحوم قاســمیه )خدایش بیامرزد( با 
اجازه خود حاج آقا مغازه ای در پاساژ تابان به قیمت آن روز 
36 هزار تومان خریداری کردم و لوازم یدکی بنز سواری 
در مغازه می فروختم که به مرور قطعات مینی بوس و بنز 

خاور را نیز به آن اضافه کردم.«
عزیزاهلل ایزدی بعد از انقالب با انتصاب کمیته امور صنفی 
که بعد از انقالب برای ســاماندهی اصناف تشکیل شده 
بود، به عضویت هیات مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی و 
ماشین آالت درآمد. از آن زمان تاکنون که بعد از آن دوره 
به صورت انتخابی بوده وی به عنوان عضو هیات مدیره 
انتخاب شده اســت. وی در این خصوص می گوید: » من 
تاکنون یــک تبلیغ هم برای خود انجام نداده ام و هر بار از 
سوی اعضای صنف به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره 

اتحادیه انتخاب شده ام.«
عزیزاهلل ایزدی انگیزه اصلی خــود را برای نامزدی ادوار 
مختلف هیات مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی و ماشین 
آالت خدمت به اعضای صنف و انجام کاری که بتواند برای 
آنان مفید باشد می داند و نظر خود را این گونه بیان می کند: 
» هر کاری که هیئــت مدیره اتحادیه به من واگذار کرده 

انجام دادم. در سال 1378 حکمی گرفتم برای نمایندگی 
اتحادیه در اداره مالیات های شرق تهران تا االن مشغول 

پی گیری پرونده اعضای اتحادیه هستم.«
این عضو هیئت مدیره در خصوص 39 ســال حضور در 
هیات مدیره صنف لوازم یدکی چنین می گوید:» همیشه 

کارهایی که مراجعه می شد ما کمک می کردیم و 
راهنمای افراد بودیم. من همیشه تالش کردم 

کار اعضا را پیش ببرم.«
یکی از معضالت همیشگی صنف لوازم 
یدکی و ماشین آالت مشکالت مربوط 
به مکان بــازار چراغ برق اســت؛ بارها 
شهرداری نامه داده و نسبت به خطرات و 

مخاطرات این منطقه تذکر داده و مواردی 
بیان کرده اســت، از ترافیک منطقه گرفته 

تا تراکــم واحدهای صنفــی و مجتمع ها و 
پاساژهای تو در تو و در کوچه و پس کوچه که 
کســب و کار را هم مشکل کرده است. به نظر 

می رسد در این سال ها اتحادیه به این موضوع 
به اندازه کافی اهمیتی نداده اســت. اما عزیزاهلل 

ایزدی با تکذیب الزام آور بودن نامه شهرداری این موضوع 
را طور  دیگری روایت می کند: »هیچ وقت نامه شهرداری 
الزام آور نبوده و مســئله اصلی مربوط به این همه مالک 
و کسبه بازار چراغ برق اســت. انتقال محل بورس چراغ 
برق کار ساده ای نیست، از طرفی این همه پاساژ با مجوز 

آنچهازدستمانبرآمده
عزیزاهلل ایزدی:

من تاکنون یک تبلیغ هم 
برای خود انجام نداده ام 
و هر بار از سوی اعضای 

صنف به عنوان یکی از 
اعضای هیات مدیره 

اتحادیه انتخاب شده ام
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شــهرداری ساخته شده است. لذا پاســخ رئیس اتحادیه 
وقت به شــهرداری این بود که تکلیف مغازه ها و مالکین 
این پاساژها چه خواهد شد؟ در واقع شهرادری هم تراکم 
فروخته ، هم با تغییر کاربری هــا موافقت کرده ولی من 
باب رفع تکلیف گفته این منطقه پر مخاطره است. هرچند 
در تمام این ســال ها به مرور بازار خودروهای سنگین و 
خصوصا ماشــین آالت به سمت خیابان قزوین و خیابان 

خاوران رفته است.«
از ایزدی درباره زمین اتحادیه در خیابان هدایت پرسیدیم 
چون بعد از انتقال مکان اتحادیه از مرکز بازار به مکان فعلی 
در خیابان هدایت و نوع ساخت آن اعضا صنف لوازم یدکی 
از موضوع ناراضی بوده اند. در حالی که زمینی برای ساخت 
ساختمان جدید اتحادیه نیز خریداری شد اما عمال بیش از 

25 سال است که بال استفاده افتاده که به نظر می رسد 
موضوع به خوبی پی گیری نشده است. عزیزاهلل 
ایزدی در این خصوص می گوید:»تشخیص بر 
این بود که همین دو طبقه کافی است و بانیان 

کار بر اســاس نقشــه ای که به آن ها داده 
شده بود عمل کردند، هرچند انتقاداتی به 

آن وارد است. «
وی در مورد زمین نیــز ادامه داد:» در آن 
زمان حتی شهرداری منطقه 12 آمد و گفت 
به هر شکلی که می تواند کمک خواهد کرد و 
حتی مجوز ساختمان چند طبقه را هم داد اما 

هزینه اش ســنگین بود و عمال کار به مرحله 
اجرا نرســید، هرچند دید مردم تغییر کرده و 
امروز اگر با 20 نفــر مطرح کنید حتما می آیند 
پای کار و به ســرانجام خواهد رسید. هرچند با 

توجه به شایعاتی که مطرح است در مورد دریافت 
مبالغی مبنی بر ســاخت آن جا صحت نداشته و 
مبالغ 500.000 تا 5.000.000 تومانی که مطرح 
است بابت ســاخت زمین گرفته نشده و با توجه به 

اینکه زمین را به طور نقد و اقساط خریداری کرده اند وجه 
آن گرفته شده که برای پراخت اقساط زمین استفاده شده 
اســت و برای ســاخت زمین اعضا هیات مدیره به اداره 
حقوقی اتاق اصناف هم مراجعه کردند ولی موفق به اخذ 

مجوز ساخت نشدند.
وی در خصوص استفاده بهینه از زمین حتی برای برگزاری 
نمایشــگاه هم گفت: » متاسفانه با توجه به امکاناتی هم 
که ایجاد شد مانند سرویس بهداشتی و قرار بود غرفه در 
آن جا ساخته شــده و در واقع نمایشگاه در آن برگزار شود 
به دلیل عــدم همدلی اعضای هیات مدیــره آن روز به 

سرانجام نرسید.«
آقای بخشــی به عنوان یکی از روســای ادوار اتحادیه 
بــا توجه بــه نفــوذی کــه داشــت دارای 4 رای بود و 
توانایــی این کار داشــت تا هــر کاری در 

اتحادیه انجام دهد چرا این اتفــاق صورت نمی گرفت؟ 
عزیزاهلل ایزدی در این خصوص گفت:» همیشــه موافق 
و مخالف در یک جمع هســتند اما نظر ایشان این بود که 
کارها با اجماع کامل انجام شود، ایشان نظر خاصی دارند و 
عالقه ای ندارند خود را درگیر کنند. از این رو برای هر کاری 

عالقه داشت هر 7 رای، موافق کار باشند.«
در این سال ها شرکت ایســاکو، سایپا یدک و دیگران در 
حال تســخیر بازار لوازم یدکی هســتند و به کار فروش 
لوازم یدکی مشغول اند و تاکنون اتحادیه در مقابل آن ها 
ایستادگی نکرده و عمال آن ها در حال کسب سهم بیشتری 

از بازار هستند. 
عزیز اهلل ایزدی در این بــاره می گوید:» نمایندگی های 
ایساکو همه دارای مجوز هســتند اما شرکت هایی مانند 
ایســاکو مجوز نمی گیرند و من از این موضوع بی اطالع 
هستم اما نمایندگی هایی که فاقد مجوز هستند را اخطار 
داده و بعــد از آن برای اخذ مجــوز اقدام می کنند و 

موضوع به بسته شدن کسب و کار نمی رسد.«
وی در خصوص بعضی از مشکالت و مسائل مانند 
انتخاب روسای کمیســیون ها و عمل به قانون 
گفــت: » اگر در همه موارد بــه نص قانون عمل 
می شد قطعا بخش بزرگی از مسائل و مشکالت 
اتفــاق نمی افتــاد. از روز اول در اتحادیه تا امروز 
فعالیت ها رفاقتی و دوستانه بوده تا کار مردم انجام 

شده و مشکالت حل شود.«
وی در پایان با اشــاره به مراجعه اعضا به اتحادیه و 
ارائه نظرات برای انجام امور مختلف صنفی گفت: 
» برخی از دوســتان و اعضای صنف پیشنهادات و 
نظراتــی را مطرح می کنند و آن ها از دید خودشــان 
به موضوع نگاه می کنند اما ما بعــد از نگاه به قانون 
و بررسی پیشــنهاد از نظر اجرایی عمال این به این پی 
می بریم که پیشنهادها اجرایی نیست و عمال از دستور کار 

خارج می شود.«

اگر در همه موارد به نص 
قانون عمل می شد قطعا 
بخش بزرگی از مسائل و 
مشکالت اتفاق نمی افتاد. از 
روز اول در اتحادیه تا امروز 
فعالیت ها رفاقتی و دوستانه 
بوده تا کار مردم انجام شده 
و مشکالت حل شود
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حسن ساده عضو هیات مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی و 
ماشین آالت تهران  با اشاره به قرارداد جدید بیمه تکمیلی 
برای سال 1401 گفت:» در راســتای خدمات غیر موظف 
اتحادیه و تالش هیات مدیره برای ارائه امکانات بیشتر به 
اعضا، قرارداد جدیدی برای بیمه تکمیلی منعقد شده است.«

ایشــان با اشــاره به برخی نارضایتی ها در خصوص ارائه 
خدمات بیمه تکمیلی به اعضا گفت» در طول این سال ها 
برخی نارضایتی ها در خصوص ارائه خدمات بین بیمه گر 
و بیمه شــده وجود داشت که ســعی در این قراداد جدید 
مناسب  ترین قیمت و بیشترین پوشش مد نظر قرار گیرد 
و من از سوی اتحادیه مامور بررسی این موارد شدم که در 
دو ماه بیش از 7 یا 8 شرکت بیمه بررسی شد و در نهایت با 

بیمه دی به توافق رسیدیم.«
وی با اشــاره به اعداد و ارقام این بیمه گفت:» برای سال 
1400-1401 قرارداد منعقد شده 70 درصد پوشش بیمه  
بیشتری نسبت به سال گذشته داشته و سطح پوشش بیمه 
دی نسبت به ســینا از 105 میلیون تومان به 175 میلیون 

تومان در قرارداد جدید رسیده است.«
حسن ســاده در خصوص حق بیمه نیز این گونه ادامه داد: 
» سال گذشته مبلغ حق بیمه پرداخت شده از سوی بیمه 
شده برای سرپرست 1.420.000 تومان بوده که برای سال 
جدید حتی با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد 50 هزار 
تومان کاهش یافته و به 1.370.000 تومان رسیده است.«

وی با اشــاره به دیگــر بیمه های ارائه شــده مانند بیمه 
مسئولیت، بدنه خودرو و آتش ســوزی گفت:» برای این 
دست بیمه ها نیز بیمه دی تخفیف بیشتری برای اعضای 
صنف لوازم یدکی و ماشین آالت قائل شده و به 25 درصد 

رسیده است.«
این عضو هیات مدیره در پاسخ به سوالی در خصوص روند 
معرفی افراد از سوی واحدهای صنفی بیان کرد: » هر فردی 
که به عنوان کارمند یا فرد تحت تکفل از سوی واحد صنفی 
معرفی شوند از سوی اتحادیه حائز شرایط اخذ بیمه تکمیلی 

بوده و آن را در اختیار بیمه گر قرار خواهد داد.«
حسن ساده از فعالین با سابقه صنف لوازم یدکی و ماشین 
آالت تهران در ادامه با توجه به شــرایط صنف و اتحادیه 
گفت: » امســال نوزدهمین سالی اســت که در اتحادیه 
صنف لوازم یدکی و ماشین آالت، افتخار شاگردی آقای 

بخشی زاده را داشته  و در رکاب ایشان بودم.«

وی با اشــاره بــه اســتعفای آقای 
بخشــی زاده ادامه داد: » یکسال است 

که جناب آقای بخشــی زاده استعفای 
خود را به علت بیمــاری به هیات مدیره 

اتحادیه ارائه کردند و بــا توجه به دیدگاه 
دوستان هیات مدیره، ایشان اگر هم نبودند 

اما شــاگردانی را تربیت کردند که توانسته اند 
جای خالی ایشان را پر کنند.«

این عضــو هیات مدیره اتحادیــه در خصوص انتخابات 
ادامه داد: »اگر انتخابات اتحادیــه در موعد مقرر برگزار 
می شــد خیلی از اتفاقات رخ نمی داد و در این دوره نه من، 
نه آقایان بخشی زاده و کاظمی نامزد نشدیم و معتقدیم که 

باید فضا در اختیــار جوان ترها قرار گیرد و خودمان هم به 
عنوان مشاور در کنار آن ها باشیم و طبق این تصمیم هم 

عمل کردیم.«
حســن ســاده ادامه داد:» یک ماه مانده به انتخابات در 
مهرماه 1399 این کار را به تعویق انداختند و اگر انتخابات 
به وقت خود و در زمان حضور جناب بخشی زاده در مقام 
ریاست اتحادیه برگزار می شد، آقای بخشی زاده هم حضور 
داشتند اما به اشتباه عده ای با نگاهی سنتی اظهار نگرانی 
می کنند که اگر قانون اجرا شــود در مدیریت اتحادیه ها 
مشکالتی به وجود خواهد آمد و عالقه مند هستند بیشتر 
خدمت کنند و انتخابات اتحادیه ها را به تعویق می اندازند و 
به همین دلیل چشم انداز درستی از زمان برگزاری انتخابات 
وجود ندارد این در حالی است که انتخابات های بزرگتری 

در کشور پیش از این برگزار شد.«
ایشــان ادامــه داد: » تفکر اشــتباهی در برخی از هیات 
مدیره اتحادیه ها و اتاق های اصنــاف وجود دارد که اگر 
قدیمی هــا، صحنه فعالیت را بــرای جوان ترهای علم و 
تجربه باز بگذارند و 

نامزد نشوند 
دچار مشکل خواهند شد. من به 
عنوان یک عضو هیات مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی 
از آن ها خواهش می کنم آنقدر نگران نباشند و این فضا را 
باز کنند و اگر هم دغدغه مند هستند در کنار جوان ترها و 

بدون سمت و جایگاه خدمت کنند.«
این عضو هیات مدیره اتحادیه صنف لوازم یدکی ادامه داد: 

قرارداد بیمه تکمیلی سال 1401 منعقد شد

حسنساده:عدهایعالقهمندخدمتهستند
واجازهبرگزاریانتخاباتاتحادیههارانمیدهند

هر فردی که به عنوان کارمند یا 
فرد تحت تکفل از سوی واحد 
صنفی معرفی شوند از سوی 

اتحادیه حائز شرایط اخذ بیمه 
تکمیلی بوده و آن را در اختیار 

بیمه گر قرار خواهد داد
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» قانون نیازمند تغییر است. شرایط سنی برای عضویت در 
هیات مدیره شرط سنی 75 سال را تعیین کرده و عزیزان 
هم عالقه مند خدمت هستند لذا نامزد می شوند و رای هم 
می آورند اما شــخصا وقتی به اطراف خودم در صنف نگاه 
می کنم جوان هایی را می بینم کــه با تحصیالت مرتبط 
دانشــگاهی و با انرژی، علم و تجربه بیشــتر هستند که 
آماده خدمت اند و اگر عزیــزان منصفانه به دور از عالقه 
به مسئولیت و جایگاه خود نگاه کنند قطعا این جوان ها را 

خواهند دید و فضا را برای آن ها باز خواهند کرد.«
وی با اشاره به سطح علمی اعضا گفت: »با توجه به تفاسیر 
مختلفی که از قانون شده است فردی که پیش از این، عضو 
هیات مدیره بوده و تنها سواد خواندن و نوشتن داشته باشد 
می تواند بار دیگر نامزد شود و شرایط برای اعضا جدید هم 

مدرک دیپلم است. این در حالی است که موضوع اصناف 
با اقتصاد مرتبط است و فردی که علم این کار را دارد باید 
به این جایگاه هــا تکیه بزند و این موضوع مختص صنف 
ما هم نیســت ما بیش از130 اتحادیــه و نزدیک به 400 
صنف در تهران داریم و در کشور خانواده اصناف جمعیتی 
بالغ بر 20 میلیون نفر را شامل می شود و این هیات مدیره 
اتحادیه ها و مدیریت اصناف برای بهتر شدن کسب و کارها 
و سالم ســازی بازار، برای این فعاالن تصمیمی می گیرند 
و در پاره ای از موارد، نداشــتن علــم الزم، عدم آگاهی و 
به روز نبودن برخی از آن ها نتیجه مطلوب را برای صنف و 

مصرف کنندگان به دنبال ندارد.«
حسن ساده در پایان ادامه داد:» امروز اقتصاد و تصمیمات 
اقتصادی باید بر مبنای علمی و درست باشد و با توجه به 

تحریم ها و تورم باید اصناف تصمیمات درست در راستای 
رفع مسائل و مشــکالت مردم اتخاذ کنند و این موضوع 
نیازمند علم است و قطعا با چنین افرادی در هیات مدیره ها 
محقق نخواهد شــد و اگر این عزیزان توجیه بشوند و به 
وظیفــه خود عمل کنند و کنار بکشــند قطعا مردم هم از 
آن ها تقدیر کرده و از خدمــات آن ها به نیکی یاد خواهند 
کــرد. من بیش از 19 ســال در خدمت صنفــم بودم و از 
50 سالگی تا امروز بهترین ســال های عمرم را در هیات 
مدیره و در خدمت صنفم بودم و اگر ناخواســته کوتاهی 
شده عذرخواهی می کنم و امیدوارم در آینده جوان ترها با 
علم و انرژی بیشتر و با حمایت و راهنمایی پیش کسوتان 
و بزرگان صنف بتوانند خدمات بهتر و علمی تری در اختیار 

اعضای صنف قرار دهند.« 

گروه امداد صنف فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آالت 
تهران در طول بیش از 40 ســال سعی کرده تا همواره در 
کنار مردم آســیب دیده ناشی از اتفاقات باشد. گروه امداد 
متشکل از خیرین صنف لوازم یدکی و ماشین آالت است 
که در یکی از آخرین اقدامات خود پس از سیل خوزستان 
با جمع آوری کمــک خیرین صنف به کمک آنان رفت و 
در کنار بنیاد مسکن انقالب اسالمی در خوزستان حضور 

یافت.
سیل خوزستان خســارات زیادی را به تاسیسات روستایی و مناطق مسکونی آن ها 
وارد کرده بود. برای خوزستان گروه امداد موفق شد 92 واحد مسکونی در 7 روستای 
دشت آزادگان سوسنگرد از استان خوزستان را بسازد از این 92 واحد 11 واحد با کمک 
اتحادیه و انجمن اسالمی صنف محترم الستیک، روغن و پنچرگیران تکمیل شده 

است. این 92 واحد مسکونی در روستاهای بنده )شهرک 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی(، هوفل علی آباد، هوفل 
شرقی، هوفل غربی، ســید ناصر، سید خلف و سید حمد 

ساخته شده است. 
گروه امداد در اســتان خوزســتان عالوه بــر 92 واحد 
مسکونی یک مدرسه را ســاخته و یک مدرسه در دست 
 ساخت دارد، مدرسه ساخته شده در بخش شاور روستای 
مگرون 2 شهرستان شــوش قرار دارد و مدرسه در حال 

ساخت سبحانیه در نزدیکی 7 روستای یاد شده است.
  گفتنی اســت گروه امداد صنف فروشــندگان لوازم یدکی و ماشــین آالت تهران 
هم اکنون 5 واحد مسکونی در شهرســتان اندیکا، 5واحد مسکونی در سی سخت و 

یک مدرسه در استان سیستان و بلوچستان در حال ساخت دارد. 

40 سال تالش برای کمک به نیازمندان در گروه امداد

تحویل92واحدمسکونیبهسیلزدگاناستانخوزستان
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شرکت سیل گسترســاالران با مدیریت جناب آقای کرم 
اکبری شریک اســتراتژیک شــرکت جیمورس تایوان 
تولیدکننده جهانی اورینگ در ایران و چند کشــور همسایه 
است. ایشان با تشریح اهداف آینده خود با اتکا به شعار خود 
در تمام زندگی یعنــی صداقت در کنار ارائه کیفیت و قیمت 
رقابتی از هدف گذاری برای کسب 25 درصد بازار اورینگ 

کشور در افق 1407 خبر داد.

  کودکی تا جوانی و ورود به بازار لوازم یدکی
کرم اکبری صاحــب برند سیل گسترســاالران متولد 4 
مردادماه 1347 در جویبار مازندران تامین کننده و توزیع 
کننده اورینگ و پکینگ در ایران و شریک تجاری شرکت 
جیمورس تایوان در ایران و کشــورهای همسایه است. 
او تحصیالت ابتدایی خود را در محــل تولد گذرانده و از 

نوجوانی مشغول به کار شده است. 
وی کار خود را با صاف کاری خودرو در ساری شروع کرده و 
برای گذران خدمت سربازی به تهران عزیمت کرده است. 
در حین سربازی با بازار چراغ برق تهران آشنا شده و پس از 
آن برای کسب روزی از طریق یکی از دوستانش به بازار و 

مرحوم راسمی معرفی شده است. 
کرم اکبری در این خصوص می گوید: » فروش اورینگ 
کار تخصصی اســت و نیاز به دقت باالیی دارد، از همین 
رو به این کار عالقه مند شدم و بدون اینکه نسبت به قبل 
شناختی نسبت به اورینگ  یا لوازم یدکی داشته باشم وارد 

این کار شدم.«

  خرید مغازه و آغاز استقالل کاری
صاحب برند سیل گسترســاالران بعد از 9 سال فعالیت از 
ســال 1369 تا 1377 تصمیم به استقالل کاری گرفته و 
این موضوع را با کارفرمای خود مطرح می کند، به پیشنهاد 
ایشان شراکتی را با یکدیگر شــروع کرده و مغازه ای در 
پاساژ قائم خریداری می کنند بعد از یک سال و نیم فعالیت 
تصمیم می گیرد برای حفظ حرمت ها و دوری از هرگونه 
اختالف و سوتفاهمی از کارفرمای سابق و شریک فعلی 
جدا شود. او در این خصوص می گوید: » به محل اتحادیه 
رفتیم و با شرایطی که در حضور آقای بخشی زاده مطرح 
شد مغازه را خریدم و صاحب شش دانگ مغازه شدم اسم 
آن را ساالر هم نام پسرم قرار دادم و در اول دی ماه 1377 
آن را افتتاح کردم. با توجه به عالقه ای که به کارم داشتم 
قدم به قدم تالش کردم و مشتریان من را پیدا کردند و در 
کنار آن تولیدکنندگان نیز اعتماد کرده و روز به روز شرایط 

کار بهتر می شد.«
وی در این خصوص ادامــه داد: » من در اول راه صرفا به 
فروش اورینگ های NBR پرداختم و به مرور بر اساس 
نیاز بازار، اورینگ های سیلیکون و وایتون را شناسایی کردم 
به پیشنهاد مشتریان فضای دیگری را با فروش آپارتمان 
محل زندگی خود خریداری کردم و پس از بازســازی در 
اختیار پسر برادرم قرار دادم. خوشحالم دو پسر برادرم با یاد 
گرفتن کار امروز در بازار چراغ برق فعال بوده و برای خود 

کسب و کاری دارند.«

  شــراکت با طرف خارجی و آغــاز تجارت 
بین المللی

کرم اکبری صاحب برند سیل گستر ساالران در نمایشگاه 
قطعات خودرو تهران در ســال 1392 با شرکت تایوانی 
جیمورس آشنا شده است. وی در مورد واردات اورینگ به 
کشور گفت: » قبل از سال 1392 تالش کردم در فواصل 
زمانی مختلف با تولیدکنندگان داخلی وارد شراکت شوم 
و این کار را نیز با دو، ســه شرکت انجام دادم اما متاسفانه 
تا به مرحله توســعه می رسید با توجه به تفکر سنتی آن ها 
عمال شراکت به جایی نمی رسید، هرچند تا همین امروز 
نیز محصوالت ایرانی را به صورت پیمانکاری خریده و در 

بازار توزیع می کنیم.«
وی در خصوص آشــنایی با شــرکت جیمورس تایوان 
گفت: » در ابتدای امر از واردات با توجه به شــرایطی که 
داشتم دوری می کردم اما در سفری به دوسلدورف آلمان 
با کاپیتان پیروزپی آشنا شدم و این تبدیل به دوستی شد و 

ایشان به صورت دورکاری امروزی برای ما کار می کردند 
و اولین محصوالت را از تایوان خریداری کردیم و برحسب 
نیاز مشتری وارد کردیم و در بازار توزیع کردیم تا اینکه به 
این نتیجه رسیدم توان توسعه کار را داریم و بعد به همراه 
پیروزپی راهی تایوان شدیم و پیشنهاد نمایندگی را به آن ها 
مطرح کردیم که با توجه به بررســی های آن ها پیشنهاد 
شراکت تجاری مطرح شد و در نهایت به اندازه دارایی ما 
به مجموعه پول تزریق کردند و به پیشــنهاد آنان و برای 
حفظ تشریفات و نگاه کالن، دفتری در منطقه یک تهران 

خریداری کردیم.«
شرکت جیمورس با 35 سال سابقه به کشورهایی همچون 
آمریکا و آلمان صادرات داشته و شرکایی عالوه بر ایران 
و سیل گسترســاالران در 17 کشور دنیا مانند برزیل، پرو، 
کلمبیا، روســیه، ژاپن و چین دارد که هر سال رویدادی را 
برای تبادل نظر و شرایط بازار و استراتژی ها برگزار می کند.

  تاسیس شرکت سیل گستر ساالران
سال 1395 آغاز همکاری کرم اکبری با جیمورس منجر 
به شکل گیری و تاسیس شرکت سیل گسترساالران شد 
و امروز این مجموعه به مدیریت کرم اکبری در 4 قسمت، 
دفتر تحقیقات و توسعه، دو مغازه  سطح بازار و انبارها تقسیم 

شده و بیش از 25 پرسنل تمام وقت دارد. 
کرم اکبری با اشاره به ســهم بازار سیل گسترساالران  و 
با اشــاره به برنامه بلند مدت خود برای این شرکت گفت: 
» امروز بــا تحقیقات بازاری که انجام دادیم به این نتیجه 
رسیده ایم که تنها 2 درصد از بازار کشور را در اختیار داریم و 
با توجه به پتانسیل بازار و مشتریان انواع اورینگ در سطح 
کشور و صنایع مختلف، هدف گذاری ما رسیدن این سهم 

به 25درصد در سال 2027 میالدی است.«
صاحب برند سیل گسترساالران با اشاره به بازار صادراتی 
اورینگ منطقه گفت: » با توجه به شراکتی که با جیمورس 
در منطقه داریم ســهم ما بازار 6 کشور همسایه و عرضه 
محصول به این کشورها برعهده ما بوده و امروز صادراتی 
به کشور آذربایجان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان 

داشته ایم و قصد داریم وارد بازار ترکمنستان شویم. 
وی در پایان با اشاره به شعار شرکت سیل گسترساالران که 
کیفیت برتر، رقابت سالم و صداقت است گفت: » ما با اتکا 
به کیفیت و رزومه محصول و آزمایشات و ارائه مستندات 
صداقت خود را ثابت کرده و با توجه به سیاســت شرکت 
جیمورس همواره قیمتی رقابتی را به بازار عرضه کردیم.«

صداقت، کیفیت و قیمت رقابتی

خیزبلندسیلگسترساالرانبرایکسب25درصدبازاراورینگکشور
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مهــدی هنــرور صاحب 
بازرگانی هنــرور در بازار 
لوازم یدکی خودرو با اشاره 
نوسانات بازار گفت: » من 
از سال 1362 در این بازار 
فعال هســتم و معتقدم تا 
زمانی که واردات معقول 
لوازم یدکی وجود داشت 
ما کمبودی را احســاس 
نمی کردیم اما با شــدت 
گرفتن تحریم ها و در اثر 
نوسانات پیش آمده، عمال 
واردات بسیار سخت شده است و بسیاری از فعاالن بازار به 

خرید جنس ایرانی از تولیدکننده روی آورده اند.«

این فعال صنفی بازار لوازم یدکی در خصوص نوســانات 
جنــس ایرانی به خبرنگار یدکی رســانه گفت: » با خرید 
جنس ایرانی از کاالی ایرانی حمایــت می کنیم اما تنها 
کاالی ایرانی جوابگوی بازار نیســت و با توجه به قیمت 
مواد اولیه، بیمه ها، هزینه کارگر دائما قیمت لوازم یدکی 
ایرانی در حال افزایش است. به طور مثال در هر بار خرید 
با توجه به تورم و شرایط 10 تا 30 درصد قیمت کاال گران 
شده و مشتریان شهرستانی نسبت به بازار بدبین شده اند و 

تصور می کنند بازار تهران در حال گران فروشی است.«
وی با اشــاره به رشــد قیمت لوازم یدکی در سال 1400 
گفت: » اقالمــی در بازار لوازم یدکی اســت که با اینکه 
تولیدکننده ایرانی آن را به بازار عرضه می کند و با توجه به 
اینکه وارداتی نیز صورت نمی گیرد و از کیفیت کاال نیز کم 
شده، اما قیمت آن از ابتدای سال تاکنون به شدت افزایش 

یافته است.«
مهدی هنرور با اشاره به عدم ثبات پول و ارز در کشور گفت: 
» کسبه فعال بازار باید از فردای خود با خبر باشد تا بتواند 
برای کسب و کار خود برنامه ریزی کند. وقتی شرایط بازار 
به گونه ای است که از فردای بازار و شرایط کشور بی خبر 

هستیم نمی توانیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم.«
این فعال قدیمی بازار لوازم یدکی با اشاره به تاثیر شرایط 
بیرونی بر اقتصاد و بازار گفت: »وقتی امروز تحریم شرایط 
کســب و کار را هدف قرار داده اســت طبیعی است که 
مذاکرات بین ایران و کشورهای خارجی تاثیر مستقیم بر 

قیمت ارز و بازار خواهد داشت. متاسفانه با این شرایط که ما 
به صورت چک،کاال را به نمایندگی شهرستان می فروشیم 
با مبلــغ ده قلم کاال می توانیم با همــان چک 7 قلم کاال 
خریداری کنیم و این یعنی سهم بازار ما هر روز کوچک و 
کوچک تر خواهد شد.« وی با اشاره به نقش دولت، ارگان ها 
و اتحادیه ها گفت: » با توجه به شــرایط پیش آمده قطعا 
کاری از دســت دولت و اتحادیه ها برنمی آید. اتحادیه ها 
قدرت اجرایی برای برخــورد با تقلب، جنس بی کیفیت و 
کاالی قاچــاق را ندارند و دولت هم با توجه به شــرایط 
تحریمی در بالتکلیفی به سر می برد و این بالتکلیفی به 
همه شئونات کشور از جمله بازار نیز سرایت کرده است. «

وی با اشــاره به شــرایط بازار گفت: » اگر ایران خودرو و 
ســایپا طبق گفته مسئولین ماشــین های دپو شده دارند 

قطعا قطعاتی الزم است که باید امروز قطعا از خارج از کشور 
تامین شود، یقین بدانید در برخی قطعات در سطح بازار هم 
با کمبود مواجه هستیم. زیرا اکثر مواد اولیه وارداتی است.«

وی خام فروشــی را دلیل دیگری بر گرانی کاالی لوازم 
یدکی دانســت و گفت: » صادرات بی رویــه برخی مواد 
اولیه به کشورهای همسایه باعث شده تولیدکننده برای 
خرید مواد اولیه دچار مشــکل شود. وقتی قیمت ارز برای 
کشــورهای خارجی انقدر ارزان باشــد و کشور هم به ارز 
نیازمند است به صادرات مواد خام روی آورده و در نتیجه 

مواد اولیه در داخل گران شده و هزینه تولید باال می رود.« 
مهدی هنرور شــرایط ایده آل برای فروشنده و بازرگان را 
ثبات در قیمت ها دانســت و گفت: » وقتی قیمت ها ثبات 
الزم را داشته باشــد و کاال قیمت مناسبی داشته باشد در 
نهایت فروشنده به ســود کم با فروش باال راضی است و 
گــردش مالی باال باعث ارزش افزوده برای فروشــنده و 

کسبه خواهد شد. «
وی تبعات ناشی از عدم گردش نقدینگی در جامعه از جمله 
بین توزیع کننده و تولیدکننده را اینگونه تشــریح کرد: » 
کاهش گردش نقدینگی بیشترین ضربه را به تولیدکننده 
وارد کرده و در نهایت به بیکاری بیشــتر در سطح جامعه 
منجر می شود و متاســفانه بیکاری تبعات جبران ناپذیر 
اجتماعی از جمله افزایش بزهکاری، رشد طالق و دیگر 

معضالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.«
در پایان مهدی هنرور با اشــاره به زحمت تولید در کشور 
گفــت: » من و خیلی از فروشــندگان صنف لوازم یدکی 
دست کارگران و تولیدکنندگان ایرانی که قطعات با کیفیت 
تولید می کنند را می بوســیم و آماده هرگونه همکاری با 
تولیدکنندکان هســتیم. به امیــد روزی که همه قطعات 
داخلی ســازی شــده و در این خصوص انحصاری وجود 
نداشته باشد و دســت افراد خاص قرار نگیرد و در اختیار 

تمام توزیع کنندگان عمده باشد.«

برخی از قطعات از ابتدای سال به شدت افزایش قیمت داشته است

گرهکوربازارلوازمیدکی
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مهدی نبــی زاده مدیر عامل شــرکت تامین 
گســترش مجد ایرانیان در رابطه با آغاز کار 
این مجموعه چنین بیان کــرد: بنده به همراه 
برادرم آقای جواد نبی زاده بیش از 22 ســال 
تجربه در زمینه تهیــه و توزیع قطعات یدکی 
خودرو داریم و حدود 15 ســال پیش واردات 
قطعات را از کشورهای مختلف شروع کردیم 
. در آن سال ها شرکت های قطعه ساز داخلی 
توان تولید قطعات برقی با کیفیت را نداشتند 
و حتی خودروسازان نیز قطعات برقی خودرو 
را وارد می کردند. عــدم تولید داخل و واردات 
قطعات بی کیفیت خارجی باعث شــده بود تا 
حجم نارضایتی مشــتریان بازار باال برود و از 
طرفی مصرف کننده ناچار بود به خاطر طول عمر 
کوتاه قطعات و خرابی زیاد اجرت های متعددی 

پرداخت نماید.

وی در همین راســتا اظهار داشت : با توجه به موارد باال با 
وسواس و ســخت گیری فراوان نسبت به تامین قطعات 
برقی خودرو از شرکت های اصلی طراح و سازنده قطعات 
خودروهای پژو و پراید که عمدتا فرانسوی و کره ای بودند 
و برخی نیز در چین تولید می شد اقدام کردیم . ورود قطعات 
با کیفیت نقطه عطفی در پیشرفت و خوش نام شدن برند 
"مجد" گردید و راه چندین ساله ای را که یک برند باید 
برای مقبولیت نزد مشــتریان طی نماید ما در مدت کوتاه 
طی کردیم. مســئله مهم دیگر این بــود که ما قطعات و 
محصوالت را گارانتی میکردیم و با شعار " گارانتی معتبر 
ضمانت خرید شماست " توانستیم اعتماد مصرف کننده را 
جلب کنیم و بتوانیم مشکل اصلی مردم را که عدم ضمانت 

کاالی یدکی در بازار بود را برطرف نماییم.
مهدی نبی زاده همچنین در پاسخ به سوال ما در خصوص 
شــبکه توزیع چنین گفت: بعد از استقبال بی نظیر بازار از 
قطعات برند مجد نوبت به شبکه سازی و ایجاد نمایندگی 
های فروش شد. تقریبا  در هر استان نمایندگی فروش و 
عاملیت فروش ایجاد کردیم و با تنظیم مقررات و قوانین 
نمایندگی ها درصدد این بر آمدیم تا اطمینان خاطر حاصل 
نماییم که قیمت محصوالت بصورت یکسان در سراسر 
کشــور توزیع شود. تغییرات و بهینه ســازی بسته بندی 
قطعات )جعبه و کارتن( و همچنین ارسال محصوالت نیز 
از دیگر اقداماتی بود که در راستای رعایت حقوق مصرف 

کنندگان اعمال شد.
او در پاســخ به این سوال که نوسان قیمت ارز و همچنین 
تحریم ها چه تاثیری در کار شــما داشــته اذعان کرد: در 
دوران نوســان قیمت ارز علیرغم اینکه خیلی از شرکت 
های بازرگانی از عرضه کاال در بازار خودداری می کردند 
ولی با توجه به تعهد و رسالت این مجموعه در این دوران 
هرگز فروش و عرضه را متوقف نکردیم و به لطف خداوند 
این مــورد هم باعث محبوبیت بیشــتر برند مجد در بین 

مشتریان گردید.
نظر بنده این اســت که گاهی باید از سود و منفعت مالی 
گذشت تا حداقل باری از دوش هموطنان برداشته شود که 
به یاری خداوند این توفیق در دوران نوسان ارز اتفاق افتاد 

و خدا را شاکریم سربلند از آن بیرون آمدیم.
در رابطه با تحریم هم باید بگویم که امروز در سخت ترین 
شرایط کاری خود قرار داریم تحریم ها باعث شده تا هزینه 

ها چند برابر شود.
انتقال پول با هزینه و ریســک باال ، خواب سرمایه بدلیل 
مشکالت ، تحریم کشتیرانی و طوالنی شدن زمان حمل 
، همه و همه باعث شده تا ســود شرکت در سالهای اخیر 
کاهش یابد. ولی ما هیچوقت این افزایش قیمت ها را به 
مشــتری تحمیل نکردیم و با کاهش سود شرکت سعی 
کردیم تا به مشــتریان و در نهایت مصرف کننده نهایی 

فشار مالی منتقل نگردد.
مدیرعامل شرکت تامین گسترش مجد ایرانیان در پاسخ 
به این سوال که استراتژی شرکت شما چیست بیان کرد: 

استراتژی شرکت ما در این چند سال اخیر تمرکز بر افزایش 
رضایت مشتریان و افزایش تعدد نمایندگی های فروش 
بوده است. به نحوی که همه هموطنان عزیز بتوانند قطعات 

با کیفیت را در دسترس داشته باشند.
 "LANTERN در همین راستا برند جدیدی با نام "لنترن
شکل گرفت که سبد کاملی از قطعات برقی خودرو را در بر 
می گیرد و از دو سال گذشته کارهای اولیه و تحقیقات بازار 
و انتخاب تامین کنندگان با دقت و نظارت کامل صورت 
گرفته و در شانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو در سال 

1400 از این برند رونمایی کردیم.
در پایان با آرزوی موفقیت و ســربلندی کشور عزیزمان 
امیدواریم تا گامــی کوچک در راســتای ارتقای کیفی 
محصوالت بازار یدکی که منجر به کاهش بار مالی مصرف 

کنندگان و هموطنان عزیز خواهد شد برداشته باشیم.

قطعاتبرقیخودروتخصصماست
مهدی نبی زاده مدیر عامل شرکت تامین گسترش مجد ایرانیان:

اخوانمحترمرستمیان
ضایعه درگذشت پدرگرامیتان مرحوم آقای رستمیان 
از پیشکسوتان صنف را به شــما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان علودرجات 

را برای ایشان مسئلت داریم.

از طرف هیات مدیره اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آالت 
تهران و هیات تحریریه مجله یدکی رسانه
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ســید مهدی کاظمی در مصاحبه با خبرنگار یدکی رسانه 
با اشاره به عملکرد ســه ماه پاییز سال 1400 کمیسیون 
شکایات و حل اختالف اتحادیه صنف فروشندگان لوازم 
یدکی خودرو و ماشــین آالت گفت: » در این مدت 268 
پرونده به اتحادیه وارد شــده که از ایــن تعداد 67 مورد 
مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت، 5 مورد تعزیرات 
حکومتــی و 51 مورد به صورت حضــوری و مراجعه به 

اتحادیه بوده است.«
ســنخگوی اتحادیه فروشــندگان صنف لوازم یدکی 
خودرو و ماشــین آالت تهران با اشــاره به رسیدگی 
کمیســیون شــکایات و حــل اختــالف اتحادیه به 

پرونده های وارده گفــت: » همچنین از این تعداد 59 
مورد رســیدگی و مختومه شده و 58 مورد نیز در دست 
اقدام اســت و مابقی موارد که 22 مورد اســت، هنوز 

اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است.«
سید مهدی کاظمی با اشاره به تالش اعضای کمیسیون 
برای حل و فصل مسائل در اتحادیه و عدم ارجاع به مراجع 
قضایی گفت: » ما همــه تالش خود را برای حل و فصل 
موارد اختالفی انجام داده و در حد توان ســعی می کنیم 
تا مســائل درون صنفی را در داخل اتحادیه حل و فصل 
نماییم از این رو تمام تالش خود را در این خصوص انجام 

می دهیم.«

گزارشسهماههکمیسیونشکایاتوحلاختالف

تعداد کلی 
پرونده های وارده به 

اتحادیه

سازمان صنعت، پرونده های ارجاعی
معدن و تجارت

تعزیرات حکومتی 
تهران

قضات 
مختلف

اتحادیه های 
سراسر کشور

پرونده های حضوری 
رسیدگی شده 

و مختومه

پرونده های در 
دست اقدام

پرونده های 
اقدام نشده

22 مورد58 مورد59 مورد51 مورد2 مورد2 مورد5 مورد67 مورد2 مورد 268 مورد

قابل توجه صاحبان مشــاغلی که نسبت به 
تســلیم فرم تعیین مالیات مقطوع عملکرد 
سال 1399 اقدام نموده اند، مالیات مقطوع 
این دسته از مشاغل به دو روش مبادرت به 
تعیین درآمد و مالیات متمم آن ها خواهد شد.

این دو روش به شرح زیر است:
هر گاه اســناد و مــدارک مثبته ای به دســت آید که 
مشــخص شــود مجموع فروش کاال و ارائه خدمات 
مؤدی در ســال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان 
فروش کاال و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند 
)1( این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع 
درآمد مودی از حدنصاب مقــرر) 16.200.000.000 
ریال ( تجاوز ننماید با رعایــت مقررات بند 4-1 ماده 
41 آییــن نامه اجرایــی موضوع مــاده )219( قانون 
مالیاتهای مستقیم نســبت به محاسبه و حسب مورد 
مطالبه مابه تفاوت مالیات متعلقه )مالیات قابل مطالبه 
عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات 

ابرازی مودی درفرم موضوع بند 1 این دستورالعمل( با 
رعایت مقررات اقدام خواهد شد . ما به تفاوت مالیات 
مطالبه شده دراجرای این بند از دستورالعمل مشمول 
جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مســتقیم 

نخواهد بود .
هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای بدست آید که مشخص 
شود مجموع فروش کاال وارائه خدمات مودی در سال 
1399 بیــش از مبلــغ 16.200.000.000 ریال بوده 

مودی مذکور مشــمول مفاد تبصره ماده 100 قانون 
مالیاتهای مستقیم نبوده و عالوه بر محاسبه و مطالبه 
مالیات وفق مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم 
مشــمول جرایم متعلقه ازجمله جریمه عدم تســلیم 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقــرر قانونی و همچنین 
عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله 
معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مســتقیم 

خواهد شد.

دستورالعملتعیینمالیاتمقطوع
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این اخبار 
را از دست 

ندهید
خط مونتاژ متحرک فورد، پیشرفتی 

بنیادین در صنعت خودروسازی
https://ghatatnews.

ir/?p=31272

 با کامیون دافران H7 آشنا شوید
آپشنال ترین کامیون تولید داخل

https://ghatatnews.ir/?p=31576
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سرمایه در گردش قطعه سازان 
به خاطر خودروسازان از بین رفته است

https://ghatatnews.ir/?p=32166

انتخابات اتحادیه ها از 
حامیان شیخ الشیوخ تا 

به کارگیری جوانان

https://ghatatnews.
ir/?p=32183

کاهش 5 درصدی تولید تایر سواری 
در کشور

https://ghatatnews.
ir/?p=31932
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این اخبار 
را از دست 

ندهید
 خودروهای کم مصرف
| بازار ایران کدامند؟

https://ghatatnews.
ir/?p=32890

میکی تامپسون، راننده برجسته و پیشرو مسابقات سرعت
https://ghatatnews.ir/?p=32950
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نگاهی به قانون نظام صنفی: فرد صنفی چه کسی  است
و چه کارهایی باید انجام دهد 

https://ghatatnews.ir/?p=32904

بررسی »سابقه واردات 
بازرگانان« سیستمی شد

https://ghatatnews.
ir/?p=32882

 معرفی و مشخصات فنی ون اینرودز
 جدیدترین محصول بهمن موتور

https://ghatatnews.ir/?p=32901
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نمایشگاه CES هر ســاله با حضور شرکت های مطرح 
دنیا در حوزه تکنولوژی برگزار می شود و با آغاز سال نو 
میالدی این نمایشــگاه در الس وگاس ایاالت متحده 

برگزار شد. 
این نمایشگاه در بخش های مختلفی برگزار می شود که 
یکی از مهم ترین بخش های این نمایشگاه خودرو است. 
 CES امسال تمرکز شرکت های خودرویی در نمایشگاه
روی خودروهای الکتریکی بوده و شرکت های نوظهوری 
از ترکیه و ویتنام در حوزه خودروهای الکتریکی در این 

نمایشگاه حضور دارند.

  وین فست با سه مدل مفهومی برقی
وین فست شرکت ویتنامی است که سال ها با همکاری 

شرکت های مختلف از جمله پینینفارینا در حوزه طراحی، 
خودروهای مختلفی را ســاخته و روانه بازار کرده است. 
 CES این شــرکت با تغییر مدیریت امسال در نمایشگاه
2022 شــرکت کرده و رویکرد جدید خــود را به نمایش 

گذاشته است. 
این شرکت ویتنامی دو ماه پیش در نمایشگاه لس آنجلس 
از دو مــدل جدید برقی VF8 و VF9 رونمایی کرد و حاال در 
نمایشگاه CES ثبت سفارش این خودروها را آغاز کرده و 
همچنین سبد محصوالت خود را با معرفی سه مدل برقی 
دیگر کامل کرده اســت. بدین ترتیب این شرکت اعالم 
کرده تا پایــان 2022 تولید خودروهای بنزینی را متوقف 
کرده و تمرکز خود را روی خودروهای الکتریکی خواهد 

گذاشــت. این خودروهای برقی وین فســت با همکاری 
تورینو دیزاین و پینینفارینا طراحی شــده و در نمایشگاه 

CES 2022 رونمایی شده است. 

  ترکیه سرآمد صنعت خودرو در منطقه
 TOGG ،گروه اتحــاد خودرویی ترکیه که بــه اختصار
نام گرفته، برندی است که اواســط 2018 با هدف تولید 
و عرضه خودرو های برقی ســاخت ترکیه با پشــتیبانی 
دولت این کشور تاسیس شد و به فاصله تقریبا یک سال، 
دو پروتوتایپ نمایشــی از تولیدات آتی خود، که شــامل 
کراس اوور و سدان بود را به نمایش گذاشت. این برند ملی 
ترکیه قرار است تا اواخر سال 2022 میالدی، تولید اولین 
محصول خود، یعنی کراس اوور کامپکت تمام الکتریکی 

را وارد فاز عملیاتی کند.
به نظر می رســد این شــرکت برای گرم نگاه داشــتن 
تنور اخبار پیرامون خود و فعالیت هایش، در نمایشــگاه 
 CES ،بین المللی فناوری های مرتبط با لوازم الکترونیک
حضور یافته و خودروی مفهومی جدیدی را در این رویداد 
به نمایش گذاشته که فعال مشخص نیست محصول سوم 
TOGG خواهد بود یــا تکامل یافته خودروی مفهومی 
قبلی این شرکت است. برخالف ســدان کامپکتی که 
 C اواخر 2019 در کنار کراس اوور ســگمنت TOGG
به عنوان محصول دوم خود به نمایش گذاشت، خودرو 
نمایشــی جدید TOGG که در CES الس وگاس به 
نمایش درآمده، یک فســت بک میدســایز است که از 
طراحی مجموعــه جلوپنجره و چراغ های جلو متفاوتی 
بهره می برد. درب های آن نیز برخالف بازشــو استاندارد 
ســدان کامپکت TOGG در جهت عکس یکدیگر باز 
می شوند و خبری از ســتون B نیست.  طراحی عقب نیز 
در این مفهومی جدید با طرح چراغ های متفاوت از سدان 

کامپکت TOGG متمایز شده است. 
برخالف طراحی ظاهری، تحقیقاتی بودن پروژه در طراحی 
داخلی این خودرو مفهومی جدید TOGG کامال مشهود 
است و بیشتر تالش دارد یک پیش نمایش جذاب از آینده 

تکنولوژی محور برند TOGG ارائه دهد.
اصلی ترین مشخصه آن نیز ایده استفاده از سه نمایشگر 
باریک و کشــیده در کنار هم است که نمایشگر به ظاهر 

یکپارچه را در مرکز داشبورد تشکیل می دهند.

2022 CES نمایشگاه

نوظهورانعرصهخودروهایبرقی،ترکیهوویتنام

وین فست دو ماه پیش در نمایشگاه 
 VF8 لس آنجلس از دو مدل جدید برقی
کرد و حاال در نمایشگاه  و VF9 رونمایی 

CES ثبت سفارش این خودروها را 
آغاز کرده و همچنین سبد محصوالت 
خود را با معرفی سه مدل برقی دیگر 

کرده است کامل 

| سال نهم | شماره 58ماهنامه یدکی رسانه
w w w . y a d a k i r e s a n e h . i r

16


