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هفدهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته در یزد برگزار شد

تعامل برای ارتقاء دانش و استانداردهای تولید

هفدهمیــن نمایشــگاه خــودرو ،قطعــات یدکــی،
صنایــع وابســته ،دوچرخه و موتورســیکلت با حضور
8استان کشور به مدت  4روز در یزد برگزار شد.
ِ
ایــن نمایشــگاه با حضور ســید مســعود عظیمی
معاونهماهنگیامور اقتصادیاستاندار،محمدرضا
علمــدار یــزدی رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجارت اســتان و سیدمحمد رستگاری فرماندار یزد
افتتاحشد.
اصلیترینهدفاز برگزاریایننمایشگاهمعرفی
و عرضه محصوالت و تکنولــوژی نوین در طراحی و
تولیــد ،تعامــل و انتقال تجربه بــرای ارتقــاء دانش و
بهبود کیفیــت و ارتقاء اســتانداردهای تولیدات این
ِ
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برنام ـهای راهبــردی بــرای پیشــرفت ایــن صنعت،
بررســی زمین ههــای ســرمایه گــذاری و در نهایــت
ـتدار
فرهن 
گســازی بــرای تولیـ ِـد محصـ ِ
ـوالت دوسـ ِ
محیطزیستاست.
ایجــاد زمینــه افزایــش فــروش محصــوالت
تولیدکننــدگان داخلــی و ســایر مشــارکت کننــدگان
نمایشــگاه به دلیل تجمیع رقبای تجاری و افزایش
بازدیدکنندگان و تعامل بیشتر بین اصناف مرتبط با
موضوعنمایشگاهوامکانایجادسرمایه گذاریهای
مشــترک ،آشــنایی با انواع محصــوالت مختلف و به
روز موتورســیکلت ،دوچرخه ،قطعات و لوازم یدکی،

تیونینگ و اســپورتینگ و تجهیزات مرتبط ،در بازه
زمانی کوتاه و بصورت منسجم و دسته بندی شده،
آشنایی با تکنولوژیهای روز صنعت موتورسیکلت
و دوچرخه ،تعامل مستقیم با تولیدکنندگان ،عمده
فروشــان و واردکنندگان و بررســی کاربرد محصوالت
نمایشــگاه و مقایســه آنهــا از نظــر کیفیــت ،کاربــرد و
قیمت از مزیتهای قابل تامل این رویداد بود.
ـور  45شــرکت برتــر و معتبــر تولیدکننــده
حضـ ِ
دوچرخه ،موتورسیکلت ،قطعات یدکی ،و تجهیزات
استان کشــور در این رویداد ،این امکان
وابسته از 8
ِ
را بــه مخاطبــان ایــن صنعــت داد تــا بــا جدیدترین

محصوالتدر زمینهخودرو،قطعاتیدکی،دوچرخه
و موتورســیکلت آشــنا و با بهترین شــرایط خریداری
نمایند.
برپایــی چنیــن رویــدادی فرصت مطلوبــی برای
جذب سرمایهگذار و تولید محصوالت متنوع و سازگار
بامحیطزیستاست.
مشــارکت کننــدگان در ایــن نمایشــگاه در زمینه
تولید قطعات و مجموعههای خودرو ،ماشــینآالت
و تجهیــزات قطعــه ســازی ،تحقیقــات و طراحــی
مهندســی ،مــواد اولیــه و تجهیــزات جانبی خــودرو،
بازرگانــی و خدمــات پــس از فــروش ،لــوازم تزئیناتی

خــودرو ،تعمیر و نگهداری خــودرو ،محصوالت پاک
کننده خودرو ،نشریه تخصصی صنعت و  ....فعالیت
داشتند.
خودرو و صنایع وابسته ،انواع موتورسیکلت مانند
دوچرخ،سهچرخ،ATM،چهارچرخATV،ساحلی،
مخصوص برف و صنایع وابسته ،انواع وسایل نقلیه
بــدون ســوخت ماننــد دوچرخه ،ســه چرخــه ،چرخ
معلولین ،اســکوتر ،اســکیت و موارد مشابه و صنایع
وابسته،انواعقطعات،لوازمیدکی،تجهیزاتجانبی،
تجهیــزات ایمنــی و حفاظــت ،لــوازم و محصــوالت
اســپورتینگ و تیونینــگ محصــوالت مرتبــط،
محصــوالت ،خدمــات و تکنولوژیهــای مرتبــط بــا
انرژیهاینویننیز از گروههای کاالییشرکتکننده
در ایننمایشگاهبودند.
در حاشــیه ایــن نمایشــگاه از نخســتین خــودرو
اسپایدر ایرانی که توسط یک خانواده یزدی ساخته
شده بود ،رونمایی شد.
این رویداد با حمایت و همکاری سازمان صنعت،
معدن و تجارت برگزار شد.
گفتنــی اســت ،ایــن نمایشــگاه در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بین المللی اســتان یزد و در فضایی
به مســاحت بیش از ۵۰۰۰متر مربــع ،از تاریخ  30دی
کامل شــیوه نامههای
تا  3بهمن ماه  1400با
ِ
رعایت ِ
بهداشتیمیزبانعالقهمنداناینصنعتبود.

احمدقافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

ضرورت شتاب
ِ
برای خودکفایی در تولید

کشــور پهنــاور و ُپرافتخــار ایــران بــا قرارگیــری
در منطقــه اســتراتژیک خاورمیانه ،همــواره نقش
بیبدیــل و تاثیرگــذار خود را در صنعــت و اقتصاد
بینالمللبهشایستگیایفانمودهاست.
اســتان یزد نیز بــا قرارگرفتن در شــاهراه ریلی و
جــادهای کشــور و با برخــورداری از صنایع ممتاز و
پتانسیلهایمنحصر بهفردو کمنظیر،هموارهبه
عنوان یکی از بازوهای قدرتمند اقتصادی کشــور
در مناسبات داخلی و خارجی حضور داشته است.
از طرفیایدههاینابوممتاز مدیرانسختکوش
و خوشفکــر یــزدی ،منجــر بــه افتخارآفرینــی
برندهای خوش نام در جهان گردیده است.
صنعــت نمایشــگاهی در دنیــا یکــی از
تاثیرگذارتریــن صنایــع مطــرح در حــوزه اقتصــاد
یشــک منجر
اســت که ایفای نقش صحیح آن ب 
بــه تکانشهای قدرتمند در تولیــد و به تبع آن در
اقتصاد خرد و کالن کشورها خواهد شد.
کارشناســان و متخصصــان صنعــت خــودرو و
صنایع وابســته آن در ســالهای اخیر تمــام توان
و همــت خــود را مصروف خودکفایی و نــوآوری در
ایــن حوزه نمودهاند و این تالش ارزشــمند و قابل
ستایشبایدباشتاببیشتریبههدفمتعالیآن
نزدیک گردد.
خــودرو ،دوچرخــه و موتورســیکلت بــه عنوان
نیــروی محرکه و قلب صنعــت حمل ونقل نقش
بهســزایی در توســعه جوامــع دارد ،از طرفــی تولید
و ارائه مناســب قطعات یدکی و صنایع وابســته با
کیفیت اســتاندارد مسیر رســیدن به خودکفایی را
هموارتر خواهد کرد.
نمایشــگاه بینالمللــی یزد بــا این رویکــرد و به
منظور تبــادل اطالعــات و تجربیات و گــردآوردن
متخصصان و صاحبــان ایده و تجربــه ،با افتخار
میزبانهفدهمیندورهنمایشگاهخودرو،قطعات
یدکی ،صنایع وابســته ،دوچرخه و موتورســیکلت
اســت و در این راســتا خانواده بزرگ نمایشــگاهی
اســتان ،همــه تــوان خــود را بــرای به بار نشســتن
اهدافصنعتنمایشگاهیبه کارخواهد گرفت.
اقتصاد ایران عزیز با همت و تالش نخبگان،
فعاالن و دلسوزان صنعت بر قلههای ترقی خواهد
درخشید.
یادداشت
محمدرضاعلمداریزدی
رییسسازمانصنعت،معدن
وتجارت استان یزد

تولید خودروی باکیفیت
از مولفههای توسعۀ اقتصادی
در کشورها

خودرو در زندگی امروزه مردم در تمام کشورها
نقــش بســیار مهمــی را بهعنــوان یــک عامــل
تاثیرگــذار مطرح و در ســبد خانوار جایگاه اصلی
پیدا نموده اســت .عــاوه بر این تولید و کیفیت
انــواع خودرو از مولفههای توســعه اقتصادی در
کشــورها من جمله کشــورمان ایران ،محســوب
میشــود ،از ایــن لحــاظ تقویــت زنجیــرۀ تامین
و تولیــد و خدمــات پــس از فــروش خــودرو از
دیدگاههــای تامیــن کننــدگان ،تولیدکننــدگان
و مصــرف کننــدگان از اهمیــت باالیی برخــوردار
است.
در همیــن راســتا یکــی از موضوعــات مهــم و
اساسیدر فرایندتولید کهمنجر بهبهبود کیفیت
انــواع خودروهــا میگردد ،بهرهمنــدی از نظرات
مشــتریان و مصرف کنندگان و حتی بهرهگیری
از پیشنهادات و تجارب رقبا میباشد که یکی از
مسیرهای دستیابی به نظرات مصرف کنندگان
و فعــاالن ایــن صنــف برگــزاری نمایشــگاههای
تخصصــی اســت ،با ایــن هدف و ســایر اهدافی
کــه موجبــات تحــول در صنعــت خودرو ســازی
میگردد" .هفدهمین نمایشگاه خودرو ،قطعات
یدکی ،ماشینآالت سنگین و صنایع وابسته" در
اســتان یزد با حضور بســیاری از فعــاالن ،تامین
کننــدگان قطعات ،تولیدکنندگان انــواع خودرو،
نمایندگانتولیدکنندگانوسایر دستاندرکاران
صنایع خودروسازی برگزار میگردد ،بدون تردید
برگزاری این نمایشــگاه و نمایشگاههای مشابه
رضایتمردم،مصرف کنندگانوبازدیدکنندگان
وارتقاءتبادلتجارب کسبشدهبینواحدهای
تامین کننده و تولیدکننده را فراهم آورده است.
امیــد اســت بــا اســتمرار رو بــه بهبــود چنیــن
تالشهایی شــاهد پربار شدن و توسعه صنعت
خودروســازی در کشــور گردیــده و از طرفــی
موجبــات بهرهگیــری از نتایــج حاصــل از ایــن
نمایشــگاه بســتر بهرهمندی از دانش مجربین
صنایــع خودروســازی و لحــاظ نمــودن نظــرات
مشتریان در تولیدات را فراهم آوریم.
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مجری برگزاری بخش خودرو هفدهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته:

توانمندیهایداخلی،فرصتیبرایعبور از تحریمها
بــه گفته مجری برگزاری بخش خودرو هفدهمین نمایشــگاه
خــودرو و صنایع وابســته ،ارائــه توانمندیهای داخلــی ،بهترین
فرصت برای عبور از تحریمها است.
ســعیدرضا میرجلیلــی بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه یکــی از
صنعت خودرو و صنایع وابسته به
فعاالن
بهترین رویدادها برای
ِ
ِ
آن اســت ،گفت :ارائۀ آخرین دستاوردها ،نوآوریها و محصوالت
و تعامــل قطعــه ســازان و خودروســازان اصلیتریــن مزایــای ایــن
نمایشگاه به شمار میآید.
وی ضمــن تاکیــد بــر فراه مســازی زمینــه بهرهمنــدی از

تهــای جدیــد در تولیــد قطعــات و مجموعههــای خودرو
ظرفی 
اظهار داشــت :توانمندیها و پتانسیلهای داخلی این امکان را
میدهد که در صورت حمایت ،صنعتی به روزتر داشته باشیم.
میرجلیلــی ترکیب مجموع هســازی را در صنعت خودرو بســیار
مهــم میداند و میگوید :در صورت مجموعهســازی ،خودروســاز
میتوانــد ماننــد اکثــر صنایــع خودروســازی در جهان بــا چندین
قطع هســاز همــکاری و درنتیجه تولیــدات باکیفیتتری بــه بازار
عرضه کند.
به گفته وی ،از جمله گروههای کاالیی مشارکت کننده در این

بخش خودرو و قطعات میتوان به قطعات
دوره از نمایشگاه در
ِ
و مجموعههــای خودرو ،ماشــینآالت و تجهیزات قطعهســازی،
تحقیقــات و طراحــی مهندســی ،مــواد اولیــه و تجهیــزات جانبی
خــودرو ،بازرگانی و خدمات پس از فروش ،لوازم تزئیناتی خودرو،
تعمیــر و نگهداری خودرو و محصوالت پاک کننده خودرو اشــاره
کرد.
میرجلیلــی در پایــان ضمــن ســپاس و قدردانــی از احمــد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای تجاری بینالمللی منطقه یزد،
الهــام نادری مدیر فروش و بازاریابی نمایشــگاه و تمام پرســنل و

دســتاندرکاران برگــزاری ایــن رویــداد ارزشــمند ،ابــراز امیــدواری
اهداف
تحقق
کــرد :ایــن دوره از نمایشــگاه عالوه بر رفع نیازهــا و
ِ
ِ
امکان تحلیل و
شــرکتهای حاضر و همچنین بازدیدکننــدگان،
ِ
بررسی نیازهای بازار را نیز فراهم آورده باشد.

پررنگ تر شدن حضور تولیدکنندگان داخلی نسبت به واردکنندگان
هفدهمین نمایشــگاه خودرو ،صنایع وابسته و موتورسیکلت
حضور تولیدکنندگان داخلی
و دوچرخه بیــش از دورههای قبل
ِ
را تجربه کرد و این خوشایندترین اتفاقی بود که این رویداد رقم
زد .مدیــر فــروش و بازرگانــی این دوره از نمایشــگاه بــا بیان این
مطلب میگوید :در شــرایط کنونی کشــور ،حضور تولیدکنندگان
داخلی و ارتباط آنها با بازدید کنندگان بســیار ارزشــمند اســت،

یش ــک خودروه ــا به س ــبب انتش ــار گازهای
ب 
آل ــوده کنن ــده ه ــوا یک ــی از عوام ــل اصل ــی آلودگی
محیط زیس ــت هس ــتند ،اما در این میان قطعاتی
نه ــا وجود دارد که به راحت ــی میتواند میزان
در آ 
ای ــن آلودگ ــی را کاهش دهد.
کاتالیسـ ـتها قطعات ــی در خ ــودرو هس ــتند که
محص ــوالت آالیند ه احتراق س ــوخت در خ ــودرو را
تبدی ــل به گازه ــای کمخطر میکنن ــد .وجود این
قطعه در خودروها بهطور مس ــتقیم سبب کاهش
یش ــود .واکنش ــگر کاتالیستی خودرو
آلودگی هوا م 
دارای یک حس ــگر اکسیژن است که تنظیمکننده
نس ــبت ه ــوا به س ــوخت ب ــرای احت ــراق کام ــل در
موتور است.
ای ــران دلک ــو یک ــی از حاض ــران در هفدهمی ــن
نمایش ــگاه خ ــودرو و صنایع وابس ــته اس ــت که به
گفت ــه علیرض ــا مجیدنیا مدی ــر ف ــروش و بازاریابی
آن ،این ش ــرکت از معدود ش ــرکتهای دنیا اس ــت
لس ــازی ب ــرای تولید کاتالیس ــت
ک ــه توانایی فرمو 
را در اختی ــار دارد و چنانچ ــه حمای ــت از ای ــن
محص ــول از س ــوی صنای ــع داخلی ص ــورت گیرد،
ام ــکان ایج ـ ِـاد چرخ ــه  ۳۶۰درجه در کش ــور برای
تولید ای ــن محصول و حت ــی بینی ــازی از واردات
م ــواد اولیه آن وج ــود دارد .ب ــه گفت ــه او ،در تولید
کاتالیس ــت از عناص ــر گرانبهای ــی چ ــون رادی ــوم،
یش ــود ،عناصری که
پاالدیوم و پالتین اس ــتفاده م 
از ط ــا گرانبهات ــر ب ــوده و ج ــزو منابع کمی ــاب دنیا
به ش ــمار میآین ــد ،و ح ــاال اقدامی که ای ــران دلکو
انج ــام داده این اس ــت که از عناص ــر ارزانتر برای
له ــای کاتالیس ــتی اس ــتفاده میکن ــد،
تولی ــد مبد 
نت ــر ب ــا کیفیت چن ــد برابر
البت ــه ای ــن عناص ــر ارزا 
جایگزی ــن عناص ــر گرانتر ش ــده اس ــت.
لطفا در م ــورد ای ــران دلک ــو و اصلیترین محصول
تولیدی آن توضی ــح بفرمایید.
محص ــول اصل ــی تولی ــدی ای ــران دلک ــو ی ــک
مب ــدل کاتالیس ــتی اس ــت ک ــه از س ــال  ۸۴روی
خودروه ــای داخلی نصب ش ــده اس ــت .تولید این
محص ــول نی ــاز ب ــه تکنول ــوژی خ ــاص وهایت ــک
دارد ک ــه خوش ــبختانه این ش ــرکت توانایی فنی و
قابلی ــت آن را در اختی ــار دارد" .ای ــران دلک ــو" یک
ش ــرکت دانش بنی ــان و ج ــزو معدود ش ــرکتهای
لس ــازی ب ــرای
دنی ــا اس ــت ک ــه توانای ــی فرمو 
کاتالیس ــت را دارد ت ــا ای ــن قطعه مطاب ــق عملکرد

ایــن امر بیشــک در باال بردن کیفیت محصوالت داخلی بســیار
موثر است.
الهــام نــادری هــدف اصلی برگــزاری ایــن نمایشــگاه را ارائه و
معرفی جدیدترین نوآوریهای صنعت خودرو ،صنایع وابســته،
موتورســیکلت و دوچرخــه عنــوان و تصریح میکند :ایــن رویداد
تقویــت ارتباط بین خریــدار و تولیدکننــده ،این امکان
عــاوه بر
ِ

آسمان آبی
دراندیشۀ
ِ

موت ــور ب ــا کمتری ــن آلودگ ــی عم ــل کن ــد .در ای ــن
می ــان آنچه ک ــه نقش این ش ــرکت دان ــش بنیان
در کش ــور را برجس ــته میکن ــد ،قابلی ــت رقاب ــت با
تولی ــد کنن ــدگان سراس ــر دنی ــا اس ــت ،چرا ک ــه نیاز
تولید کننده داخل ب ــه واردات محصول را برطرف
میکن ــد.
از س ــوی دیگر اس ــتانداردهای خودروسازی در
دنی ــا م ــداوم در حال تغییر اس ــت ،ب ــه طوریکه در
س ــالهای گذش ــته مبحث یورو  ،۲ی ــورو  ،۴و.....
مط ــرح ب ــود و حاال بح ــث بر س ــر اس ــتانداردهای
ی ــورو  ۶اس ــت ،در ای ــن می ــان خودروس ــازان برای
بروزرس ــانی این اس ــتانداردها نیازمن ــد هزینههای
بس ــیار گزافی هس ــتند ،چرا که میبایس ــت از طریق
مش ــاوره ب ــا ش ــرکتهای خارج ــی ،خودر وه ــای
تولی ــدی خ ــود را طبق اس ــتاندار مورد نظ ـ ِـر یورو ۶
ارتقا دهند ،در حالیکه این ش ــرکت با هزینه بسیار
مناس ــبی ای ــن خدم ــات را در اختی ــار خودروس ــاز
داخل کش ــور ق ــرار میدهد.
ایران دلکو برای اولین ب ــار چطور به این تکنولوژی
یس ــازی هم
دس ــت پیدا ک ــرد؟ در ای ــن زمینه بوم 
صورت گرفته اس ــت؟
ای ــران دلک ــو ای ــن تکنول ــوژی را ابت ــدا از کش ــور
آلم ــان اخ ــذ ک ــرد ،ام ــا در اوای ــل دهه  ۹۰ب ــه دلیل
مه ــای اعم ــال ش ــده ب ــر کش ــور ،هم ــکاری
تحری 
ش ــرکتهای آلمان ــی ب ــا ای ــن مجموع ــه قط ــع و

همین امر ســـبب شـــد تـــا با تکیـــه بر تـــوان داخل
و بهرهگیـــری از دانشآموختـــگان داخلـــی بـــرای
بومیســـازی ســـاخت کاتالیســـت اقدام کنیـــم .در
ایـــن راســـتا برای دســـتیابی بـــه این تکنولـــوژی از
اساتید و دانشـــجویان دانشگاههای معتبر دعوت
کردیـــم ،کـــه در نهایت طـــی بازه زمانی کمتـــر از دو
ســـال موفق شـــدیم این تکنولوژی را بومیســـازی
کنیـــم ،در حـــال حاضـــر نیـــز هـــر خودرویـــی در هر
کجـــای دنیـــا تولیـــد شـــود ،ایـــن شـــرکت قابلیـــت
طراحـــی مبـــدل کاتالیســـتی آن را دارد.
اســـتقبال از محصـــوالت ایـــن شـــرکت از ســـوی
خودروسازان داخلی چگونه اس ــت؟ آیا صادرات
ه ــم دارید؟
بیـــش از  ۷۰درصـــد محصـــوالت تولیـــدی ایـــن
شـــرکت از ســـوی خودروســـازان داخلـــی مـــورد
اســـتفاده قرار میگیـــرد ،که در این بیـــن  ۲۰درصد
مربـــوط بـــه مصـــرف بـــازار یـــدک اســـت ،و  ۱۰تا ۱۵
درصـــد از ایـــن محصول نیـــز به کشـــورهای ترکیه
و آذربایجـــان و چنـــد کشـــور دیگر صادر میشـــود.
در مـــورد کاتالیســـت و کاربـــرد و اهمیـــت آن در
خودروهـــا بیشـــتر توضیـــح دهیـــد.
خودروهـــا در داخـــل ایـــران از حـــدود ســـال
 ۱۳۸۴بـــه مبـــدل کاتالیســـتی مجهـــز شـــدند.
درواقـــع کاتالیســـت دارای یک هســـته ســـرامیکی

را بــه بازدیدکننــدگان میدهــد کــه به دلیــل تنوع محصــوالت و
تکنولوژیها بتوانند با مقایسه محصوالت و بررسی آنها از نظر
کیفیت ،بهترین انتخاب را انجام دهند.
او نمایشــگاه را یــک بــازار فعــال معرفــی میکنــد و میگویــد:
خوشــبختانه اســتقبال از ایــن نمایشــگاه بســیار مطلــوب و
بازخوردها بسیار مثبت بود.

با ســـلولهای النـــه زنبوری اســـت .از ســـوی دیگر
 ۳۰عنصـــر شـــیمیایی نیز به آن اســـپری میشـــود،
کارکـــرد ایـــن عناصر شـــیمیایی بـــه ویـــژه رادیوم،
پالتینیوم و پاالدیوم به گونهای اســـت که گازهای
آالیندۀ خـــودرو مانند هیدروکربنهای نســـوخته را
بـــه گازهـــای مجـــاز و آب تبدیـــل میکنند.
نکتـــه دیگـــر کـــه الزم اســـت مطـــرح کنـــم این
اســـت که زمانیکه کاتالیســـتها فرسوده میشوند
ارزش بســـیاری پیدا میکننـــد ،تصور کنید بهترین
منابـــع طـــای دنیـــا حـــاوی  ۵۰پـــی پـــیام طـــا
هســـتند ،در حالیکـــه در کاتالیســـت  ۷۰۰تـــا  ۳هزار
پـــی پـــیام فلـــزات گرانبهـــا وجـــود دارد ،کـــه خود
ایـــن فلـــزات چندیـــن برابر طـــا قیمت دارنـــد ،اما
در ایـــران خـــاک و ضایعـــات کاتالیســـت بـــه ترکیه
و ســـپس بـــه آلمـــان منتقـــل میشـــود ،در حالیکه
یشـــد ،امـــکان اینکه در
چنانچـــه از مـــا حمایت م 
داخل چرخـــهای  ۳۶۰درجه ایجاد شـــود تا نیازی
بـــه واردات فلزهـــای گرانبهـــا نباشـــد هـــم وجـــود
داشت.
آیـــا ظرفیـــت تولیـــد ایـــن شـــرکت جوابگـــوی نیـــاز
خودروس ــازان اس ــت؟
 ۷۰درصـــد ظرفیـــت ایـــن شـــرکت متعلـــق بـــه
خودروســـازان داخلی اســـت .خودروســـازان حدود
یک و نیم میلیون خودرو در ســـال تولید میکنند؛
بیـــن هزار تـــا هزار و
بـــه طـــور تقریبـــی روزانه رقمی ِ
 ۲۰۰یـــا هزار و  ۵۰۰دســـتگاه خـــودرو و این در حالی
اســـت که ایران دلکـــو روزانه ظرفیـــت تولید  ۵هزار
کاتالیســـت را دارد ،تاجاییکه صنعت خودروسازی
داخلـــی را بـــرای واردات ایـــن محصـــول از خـــارج
بینیـــاز میکنـــد .مهمتـــر اینکـــه هزینـــه و قیمت
تولیـــدات ایـــن شـــرکت نـــه تنهـــا حـــدود  ۱۵تـــا ۲۰
درصـــد از مشـــابه خارجـــی آن کمتـــر اســـت ،بلکـــه
دسترســـی به آن نیـــز بـــه نســـبت واردات از خارج
بـــه مراتـــب راحتتر اســـت و از خـــروج ارز از کشـــور
هم جلوگیری میشـــود .کشـــورهای بزرگ و رقیب
چنانچـــه متوجـــه شـــوند محتـــاج چـــه قطعـــهای
هســـتیم ،روی همـــان صنعـــت و قطعـــه دســـت
گذاشـــته و مـــا را تحریـــم میکنند که در مـــورد این
محصـــول برعکـــس اســـت ،امـــکان تولیـــد مبدل
کاتالیســـتی در کشـــور وجود دارد و به همین خاطر
بـــا اجـــازه واردات محصـــول بـــه نوعـــی بـــه تولید
داخـــل ضربـــه وارد میکنند.

اما با این تفاسیر واردات این قطعه معنایی ندارد.
دانش و توان فنی این شرکت بهاندازهای است
که تاکنون شرکتهای چینی و هندی باوجود
قدرتی که دارند ،موفق نشدهاند از نظر کیفیت
محصولی ارزانتر و با کیفیت باالتر از آن تولید کنند،
اما متاسفانه همچنان واردات انجام میشود.
لطفا در مورد هزینه کاتالیستها هم توضیح
بفرمایید.
اگر قرار بود با استفاده از فرمول و روشهای
مرسوم ده سال پیش تولید صورت گیرد ،یک
ِ
حدود  ۲۰میلیون تومان هزینه داشت،
کاتالیست
ِ
اما در حال حاضر با آراند دی ،و تحقیق و توسعهای
که در این شرکت صورت گرفته ،کاتالیستهای
خودروهای یورو  ۶را میتوان با هزینه حدود  ۴تا ۵
میلیون تومان یعنی یک چهارم قیمت با دسترسی
آسان در اختیار خودروساز قرار داد.
بزرگترین دغدغه و مسئلهای که در حال حاضر با
آنروبروهستید؟
بزرگترین مسئله این شرکت نوسانات قیمت
است ،چرا که مواد اولیه این صنعت از خارج
تامین میشود و کشورهای معدودی نظیر آفریقا
مواد اولیه مورد نیاز این قطعه را در اختیار دارند،
زمان معین
بنابراین پرداخت نشدن مطالبات در ِ
باعث کاهش سرمایه در گردش شرکت میشود
و امکان خرید مواد اولیه در زمان مناسب را از آن
میگیرد.
تولید کاتالیست این شرکت تنها محدود به خودرو
است؟
خیر .برای موتورسیکلت نیز تولید کاتالیست
داریم .در حال حاضر حدود  ۲۰میلیون
موتورسیکلت در داخل کشور وجود دارد که
آالیندگی این وسایل نقلیه ،چندین برابر خودروها
است ،همین امر سبب شد ایران دلکو از چند
سال قبل پیشرفتهترین خط تولید مبدلهای
کاتالیستی موتورسیکلت را هم در داخل ایران
راهاندازی کند ،البته این اقدام در شرایطی صورت
پذیرفته که اداره استاندارد و وزارت صنایع الزامی
در این زمینه برای موتورسیکلتها قایل نیستند
تا آنان متعهد باشند که از این کاتالیستها
استفاده کنند.
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یکشنبه  3بهمن  1400ویژه هفدهمین نمایشگاه خودرو ،قطعات یدکی،صنایع وابسته ،دوچرخه و موتورسیکلت

مجری برگزاری بخش موتورسیکلت و دوچرخه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی خودرو و صنایع وابسته:

ضرورت عرضه محصوالتی با باالترین تکنولوژی و کمترین میزان آلودگی
ِ

مه ــدی زارع ،مج ــری برگ ــزاری بخ ــش موتورس ــیکلت و
دوچرخ ــه هفدهمی ــن نمایش ــگاه بینالملل ــی خ ــودرو و صنایع
وابس ــته با بی ــان اینکه موتورس ــیکلت و دوچرخ ــه بهعنوان دو
وس ــیله نقلیه درون ش ــهری ُپرطرفدار باید با ش ــرایطی مناس ــب

در اختی ــار مصرفکنن ــده ق ــرار گیـــرد ،میگویـــد :اصلیتریـــن
هدف بخش موتورس ــیکلت و دوچرخه این نمایشـــگاه ،عرضه
تولی ــدات متن ــوع و بـ ـهروز با ش ــرایط خرید مناســـب اســـت.
ـود تحریمهـــا و شـــرایط اقتصـــادی
او معتق ــد اس ــت ،باوج ـ ِ
حاکم ،خوش ــبختانه کش ــور ما پتانســـیلهای غنـــی و مطلوبی
در زمین ــه تولید بس ــیاری از قطع ــات مورد نیاز موتورســـیکلت و
دوچرخـــه و تولید آنهـــا دارد.
زارع تن ــوع محص ــوالت ای ــن نمایشـــگاه را یکـــی از عمـــده
ته ــای آن میداند و تصریح میکند :قـــرار گرفتن برندهای
مزی 

معتبر در این نمایشـــگاه ،عـــاوه بر انتقال دانـــش و تجربه و در
نتیجه ارتقـــاء کیفیت تولیدات ،باعث میشـــود بازدیدکنندگان
بهترین انتخاب را داشـــته باشـــند.
او ادامـــه میدهـــد :یکـــی از مـــواردی کـــه بـــرای مـــا بســـیار
اهمیـــت دارد ،عرضـــه محصوالتـــی بـــا باالتریـــن تکنولـــوژی و
کمتریـــن میـــزان آلودگی اســـت ،زیـــرا باتوجـــه به تغییر شـــرایط
اقلیمـــی و آلودگـــی هـــوا ،اســـتفاده از وســـایل نقلیه پاک بســـیار
ضـــروری و حیاتـــی اســـت.
بـــه گفتـــه زارع ،دوچرخـــه بهعنـــوان یـــک وســـیله نقلیـــه

درونشـــهری غیرموتوری در ســـامانه حمل ونقل نوین تعریفی
دوبـــاره پیـــدا کـــرده و در اکثـــر کش ــورها و بس ــیاری از ش ــهرهای
ایـــران جایگاهـــی بـــرای اســـتفاده از آن تعری ــف ش ــده اس ــت.
ـش موث ــرش در کاهش
عمدهتریـــن
ِ
دلیـــل اهمیـــت آن هـــم نق ـ ِ
ترافیـــک و آلودگی محیط زیســـت اس ــت ،بنابراین ت ــاش برای
ترویـــج فرهنـــگ اســـتفاده از این وس ــیله نقلیه پ ــاک بهعنوان
بهترین جایگزین برای خودروهای تک سرنش ــین در سفرهای
کار
کوتـــاه درون شـــهری ،موضوعـــی اس ــت که بای ــد در دس ــتور ِ
کارشناســـان و مســـئولین قـــرار گیرد.

عامل اصلی واردات
بیمهری نسبت به تولیدات داخلی و ضعف سرمایهگذاری،
ِ

تولید بسیاری از قطعات وارداتی دوچرخه دور از ذهن نیست
ِ
ضعف سرمایهگذاری و نبود تسهیالت مالی ارزنده
از یک سو و بیمهری به تولیدات داخلی از سوی
دیگر مانعی برای بومیسازی صد درصد و بینیازی
به واردات برخی قطعات است که بیشک الزم است
برای رونق تولید واشتغالزایی در کشور برای رفع آن
چارهایاندیشه شود .اینها را مدیر بازرگانی مجتمع
صنعتیدوچرخهسازیقوچاندر حاشیههفدهمین
نمایشگاهخودرووصنایعوابستهعنوانمیکند.
وحید زمانی میگوید :چنانچه در شهر یزد
زندگی میکنید ،به طور حتم با دوچرخههای
بهرو(دوچرخههای اشتراکی شهرداری یزد) آشنایی
دارید .شرکت بهرو به عنوان ناوگان شهری ،تمامی
دوچرخههای خود را از مجتمع قوچان خریداری
کرده است .شهر مشهد نیز از دیگر مشتریان این
مجتمعاست.
زمانی معتقد است :این مجتمع از نظر کیفیت و
میزان تولید قطعات در داخل کشور و در مقایسه با
هر برندی در ایران سرآمد است ،چراکه میزان ۹۰
خود کارخانه
درصد قطعات چر خهای  ۲۱سرعته در ِ
تولید میشود و مابقی وارداتی است ،البته با تضمین
کیفیت .برای مثال قطعات وارداتی این مجتمع از
برند شیمانو که با کیفیتترین برند تامین قطعات
دوچرخه در دنیا است ،تامین میشود .البته نکته

یک ــی از چالشهای ما زمانی که بدنۀ خودرومان
یش ــود این
تصادف س ــاده دچار آس ــیب م 
در ی ــک
ِ
حالت
اس ــت که چگونه آن را با کمترین دردس ــر ،به ِ
اول ک ــه نه اما بدون رن ــگ به ظاهری نزدیک کنیم
که کمتری ــن اثر از تص ــادف روی آن باقی بماند .زیرا
تعویض قطعۀ آس ــیب دیده مس ــاوی اس ــت با افت
ِ
قیمت خ ــودرو .اما گاه ــی وج ــود موجهایی که بعد
از صاف ــکاری روی بدن ــه خودنمای ــی میکنن ــد و به
عقی ــدۀ بس ــیاری از صافکاره ــا هی ــچ چ ــارهای هم
ی ما را
رغم می ــل باطن 
برای آ 
نه ــا وجود ندارد ،علی ِ
مجاب به تعوی ــض میکند.
صافکاریPDR
ام ــا خیلی نگ ــران نباش ــید ،اینطور که پیداس ــت
شه ــای نوین ــی ب ــرای صاف ــکاری خ ــودرو بدون
رو 
نه ــا معروف
رن ــگ در حال اجرا اس ــت ک ــه یکی از آ 
ب ــه  PDRو مخفـــف واژۀ paintless dent removar
(تعمی ــر بدنه خ ــودرو بدون رنگ) اس ــت .این روش
یک روش کامال علمی اســـت و اصلیترین ابزار مورد
ـتحکم  pdrاست که
اس ــتفاده در آن میله بسیار مس ـ
ِ
یه ــای زیرین خ ــودرو را ب ــه خوبی برطرف
ناهموار 

قابل تامل در خصوص واردات قطعات این است که
امکان و توان داخل برای تولید این قطعات وجود
دارد ،اما متاسفانه به نوعی با ضعف سرمایهگذاری
و بیمهری نسبت به تولید داخل مواجه هستیم.
تصور کنید برای تولید هر قطعه و بومیسازی آن
میبایست سرمایه اولیه برای خرید دستگاهها،
تجهیزات ،انتقال تکنولوژی به داخل و آموزش نیرو
در اختیار داشته باشیم ،اما در شرایط موجود باوجود
توانایی،ترجیحمیدهیماینقطعاتواردشود.
او تصریح میکند :با وجود موانع گفته شده برای
تولید برخی قطعات ،بر این باور هستیم که باید روی
فرایند تولیدات داخلی این کارخانه و به روزرسانی
آنها تمرکز کنیم و تا جای ممکن به استانداردهای
دنیا در تولید قطعات نزدیک شویم .در عین حال
برای جایگزین کردن تولید قطعات وارداتی در داخل
چنانچهتسهیالتارزندهوتامینمالیخوبیصورت
پذیرد ،راهاندازی خط تولید آنها را دور از ذهن
نمیدانیم،چراکهبدونشکتواناییتولیددر داخل
وجود دارد.
زمانی با بیان اینکه به لحاظ خط تولید ،مساحت
کارخانه و همچنین تعداد دستگاهها در منطقه
خاورمیانه ،زیرساختی مشابه این مجموعه وجود
ندارد و به همین دلیل بهعنوان بزرگترین مجتمع

صنعتی در خاورمیانه شناخته میشود ،میگوید:
این کارخانه در سال  ۱۳۳۶در زمینی به مساحت
 ۳۵هکتار کلنگ خورد و سال  ۱۳۷۲افتتاح و بهره
برداری شد.
به گفته او ،تمام اقالم و قطعات مثل فریم ،در
بخشفریماستیل،طوقهآلومینیومدوجداره،طوقه
استیل دو شاخ ،لوله زین و دسته فرمان به طور کامل
تولیدهمین کارخانهاست.
ِ
زمانی در تشریح وجه تمایز تولیدات این کارخانه
و توصیف کیفیت آنها اظهار میکند :خط رنگ و

آبکاری تولیدات این کارخانه در وانهایی که دارای
ظرفیت  ۷هزار لیتر است ،انجام و به طور مشخص
آبکاری نیکل کرون ،نیکل مات و نیکل براق با
تجهیزات بومی انجام میشود .افزون بر این خط
رنگ این کارخانه ِالکترواستاتیک است؛ نکته قابل
توجه در این قسمت تفاوت و تمایز بین کیفیت
خط رنگ با کیفیت رنگ است ،چراکه این دو دارای
مفهوممتمایزیهستند .کیفیتخطرنگهایاین
مجتمعباصنعتخودروبرابریمیکند.
به گفته او ،کیفیت رنگ به طورمستقیم به

برند معتبر هستند
بازار کسب وکار یک ِ
یزدیها در ِ

یش ــود .عم ــده مزیت
ک ــرده و مان ــع از م ــوج آنها م 
این روش هم وارد نش ــدن آس ــیب به س ــطح و رنگ
خودرو اســـت.
محمد مرجانی سابقۀ  35ســـال صافکاری انواع

خودرو را دارد و به پنجه طال معروف اســـت .به گفته
خـــودش امـــکان نـــدارد بـــه جایی ســـفر کنـــد و یک
روزش را آنجـــا در کنـــار همکارانـــش نگذراند .همین
هم باعث شـــده با جدیدترین روشهای حرفهاش

در دنیـــا آشـــنا باشـــد و آنهـــا را به کار گیـــرد .مرجانی
آموزشـــگاه هـــم دارد و تـــا امـــروز حـــدود  2000نفـــر از
سراســـر ایران با مدرک فنی وحرفـــهای در آن آموزش
دیدهانـــد کـــه البته ایـــن آموزشهـــا عالقهمنـــدان از
همســـایههای ایران را نیز به زودی پوشـــش خواهد
داد.
او میگوید :ســـه تا چهار ســـال طول کشید تا من
یـــک صافکار کاربلـــد و حرف های شـــدم ،اما امـــروز در
آموزشـــگاهم طی دو ماه حرفهآمـــوزان به صافکاری
مطمئـــن و مجـــرب تبدیل میشـــوند و فارغ از ســـرو
نـــام صافـــکاری عجین شـــده ،با
صداهایـــی کـــه با ِ
آرامـــش ایـــن حرفه را دنبـــال میکنند.
دید مردم را
مرجانی معتقد اســـت حتی توانســـته ِ
شـــغل صافکاری عوض کند و ایـــن را به
نســـبت به
ِ
راحتی از ظاهر آراســـتۀ همکارانـــش میتوان متوجه
شد.
او دوســـت دارد هرآنچـــه یـــاد گرفتـــه اســـت را به
دیگـــران یاد دهد و همـــواره ارتباطش با کشـــورهای
پیشـــرفته برای به روز کردن علم خود در این حرفه
را حفظ کرده اســـت.
مرجانـــی دربـــاره تاریخچـــه صافـــکاری PDR

رزین و پیگمنتی بستگی دارد که در رنگ استفاده
میشود ،درواقع بستگی به کارخانه تامین کننده
رنگ دارد .از سوی دیگر کیفیت رنگآمیزی هم
قابلبحثاست،چراکهشمامیتوانیدباسه کیفیت
و با پیستوله ،با خطوط رنگ پیشرفته و یا تجهیزات
دیگر رنگآمیزی را انجام دهید و این درحالی است
که خط رنگ این کارخانه الکترواستاتیک است و
از طریق مقاومت الکترونیکی ،رنگ باردار و سپس
رنگ آمیزی صورت میگیرد ،ضمن اینکه قبل
از رنگآمیزی تمامی ِالمانها و قطعات فسفاته
میشود ،تا جذب رنگ با کیفیت بهتری انجام شود.
این شرکت کننده در نمایشگاه با اشاره به اینکه
بیشتر قطعههای وارداتی ساخت چین و تایوان
است ،در خصوص میزان اشتغالزایی این کارخانه
میگوید :در حال حاضر  ۱۴۰نیرو داریم که در بخش
تولید در حال فعالیت هستند ،چراکه ما خط مونتاژ
نداریم و وعموم فرایندها صرف تولید میشود و به
کیفیت محصوالتمان برای آنها دو سال
پشتوانه
ِ
گارانتیدر نظر گرفتهایم.
به گفته مدیربازرگانی مجتمع صنعتی
دوچرخهسازی قوچان ،محصوالت این مجتمع این
قابلیت را دارد که براساس خواست مشتری تغییراتی
را در محصول ایجاد و تولید سفارشی انجام دهد.

میگویـــد :ســـال " 1931فران ــک ت ــی س ــارجنت" این
روش را بـــرای صـــاف کردن قطعات بدن ــه خودرو به
نـــام خود ثبـــت کرد و کتاب ــی هم در اینباره نوش ــت،
امـــا 20ســـال بعـــد یـــک کارمن ــد بخ ــش مراقب ــت از
رنگهـــای شـــرکت مرس ــدس بنز ای ــن حرف ــه را به
مـــردم معرفـــی و آن را عموم ــی ک ــرد .او بع ــد از مدتی
لقـــب "صافکار طالیی" ب ــه یکی از مقامات ارش ــد
با ِ
شـــرکت مرســـدس تبدی ــل ش ــد و روش صاف ــکاری
 PDRرا بـــرای صافـــکاری ب ــدون رن ــگ خ ــودرو ب ــه
نـــام خـــودش ثبت ک ــرد PDR .بع ــد از آن در صنعت
خودروســـازی آلمان ،امریکا و مدت ــی بعد در کل دنیا
مورد اســـتفاده قـــرار گرفت.
دســـتگاهی که مرجانی و پرسنلش از آن استفاده
میکننـــد و تا امـــروز ح ــدود  4000دس ــتگاه از آن را به
فروش رســـاندهاند ،بدون برش دادن قطعات دوبل
خـــودرو ،بـــاز نکردن قطع هه ــای آن ،باق ــی نماندن
هیچگونه اثر خوردگی و آس ــیب ب ــه رنگ ،صافکاری
خودرو را انجـــام میدهد.
به عقیده مرجانی ،بس ــیار زیباس ــت که یزدیها
اعتماد
بـــرای خود یک برند معتبر هس ــتند و همه با
ِ
کامـــل از آنها خرید میکنند.
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دبیر بخش صنعت :احسان افضلیپور تحریریه :مینا وکیلنژاد عکس :محمدابراهیم فالح
سردبیر :مهسا رشتیپور
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :سهیل شریعتمداری
تلفن03538248292 :
چاپخانه :سروش یزد نشانی:یزد .صفائیه ،خیابان شهید تیمسار فالحی ،کوچه الدن ،ساختمان پنجم
صفحه آرایی :مجتبی دهقانی

آپادانا ،اولین خودرو اسپایدر ایرانی
 اسپایدر به اتومبیلهایی گفته میشود که فرم
بدنه آن دایره و یا منحنی است ،دو سرنشین دارد
و معموال سقف باالی سرشان آسمان است ،اگرچه
مجوز تردد این نوع خودروها در ایران صادر نشده
امــا دوقولوهــای یــزدی بهعنــوان ســازندگان این
خــودرو امیدوارانــه میگویند که خــدا را چه دیدی
ـین رویاییمان مــا را در
شــاید یــک روز ســوار بر ماشـ ِ
جادهای دیدید و برایمان دست تکان دادید.
این اســپایدار ایرانــی که یک خانــواده یزدی با
همکاری هم آن را ســاختهاند ،به گفته خودشــان
تنها نســخه ایرانی در کشور است و مشابه دیگری
ندارد .محمد محســن و محمد احسان فالحپیشه
دوقولوهای این خانواده در  17سالگی روی پشت
ساخت این ماشین کردند و حاال
بام خانه شروع به
ِ
در  21ســالگی در هفدهمیــن نمایشــگاه خــودرو و

صنایع وابســته از آن رونمایی کردند .این ماشــین
تســاز و با هزینه شــخصی ســاخته شــده
کامال دس 
است.
دوقلوهای سازنده این خودرو میگویند :آپادانا
بدن ـهای از جنــس فایبــرگالس دارد و پلــت فرم آن
فــول اســکلت فلزی اســت ،یعنــی ا گــر فایبرگالس
را جــدا کنیــد بــا بدن ـهای از جنــس فلــز رو بــه رو
یشــوید ،امــا درب موتــور و درب قســمت راننــده
م
و شــاگرد آهنــی اســت ،و امــا موتــور که قلــب تپنده
تســاز اســت  ۱۳۰۰ســی ســی
ایــن خــودروی دس 
قــدرت دارد ۴ .ســیلندر 8 ،ســوپاپ خطی و تنفس
طبیعی ،گیربکس  ۵صورته دســتی یا منوآل را هم
به مشخصات فنی آن اضافه کنید.
مصرف سوخت این خودرو به دلیل نبود نمونه
مشــابه از آن در کشــور بــه طور دقیق قابل بررســی

نیســت اما به طور تقریبی ،مصرف ســوخت آن در
جــاده حــدودا  ۴و نیم تا  ۵و در شــهر  ۶تــا  ۶و نیم
کیلومتر در ساعت است.
این خودرو از آن دســت خودروهایی محســوب
میشــود کــه به دلیــل قوانیــن ایران مجــوز رفت و
آمد و همچنین تولید انبوه آن صادر نمیشــود ،اما
ســازندگان آپادانــا ناامید نیســتند چراکــه معتقدند
در آینــده امــکان دارد که مجوزهــا و قوانینی برای
ســاخت این نوع خودروها صادر شــود ،اما در حال
حاضــر بــه دلیــل هزینههای بــاالی ایــن خودروها
بــا تولید ومجوز ســاخت آن مخالفت شــده اســت،
ضمن اینکه به دلیل خاص بودن ابزار ،تولید انبوه
مقرون به صرفه نیست.
به گفته ســازندگان ،میزان آالیندگی این خودرو
بسیار پایین است.

ردیف

شرکت

مدیر عامل

تلفن

موبایل

زمینه فعالیت

نشانی

1

رادیاتور کاغذگران

علی کاغذگران

03536243978

09131548880

تولید و توزیع رادیاتور خودرو

یزد بلوار مدرس ،کوچه ایمان ،بلوک 7

2

بازرگانی ا کبرپور

داوود ا کبرپور

0353221107

09133518607

پخش لوازم یدکی

3

بازرگانی بیگی

محمد بیگی

09131521098

پخش قطعات خودرو

4

سیفی پارت

وحیده سیفی

09132080325

5

RMB3

مهدی گودرزی

بلوار جمهوری ،طبقه فوقانی رستوران ملل

09101886750

قطعات خودرو

شیراز ،سفیرجنوبی ،بلوار ستوده نیا

6

یکتا رسا

آقای بیات

02632815436

09127602158

تولید و فروش قطعات برقی

کرج ،پل فردیس ،خ نجاریان ،پالک 32

7

فیلترسرای نوین

آقای بهبودی

03538341736

09132561808

عمده فروشی فیلتر و روغن

یزد ،بلوار مدرس،خ دانش غربی ،جنب بن بست عزیزی

8

فرا گامان میثاق پیشرو

مهرداد نظری

02188752875

09122014221

تولید ا گزوز اتومبیل

تهران ،خ سهروردی شمالی ،خ خرمشهر ،خ عشقیار،ک هشتم ،ساختمان کوشا ،واحد ،5پ 12.1

9

تهران تکنیک

خسرو سلطانی صمدی

02146878591

09121361359

تولید کننده مخازن پالستیکی رادیاتور

شهرقدس ،خ گلبرگ جنوبی ،پالک 14

10

بازرگانی پارسافر

علی پارسافر

09133531463

توزیع لوازم یدکی اتومبیل

یزد ،بلوار  17شهریور،قبل از اداره بازرگانی

11

ورکانا

اعظم میرشریف

03538215736

09137778089

خودروسازی

یزد ،قاسم آباد ،خ فروغ ،کوچه ظهور 5

12

مدیران خودرو ایوبی

امید ایوبی یزدی

03536288000

09131512041

فروش خودرو

میدان مهدیه ،بلوار امام جعفر صادق 500 ،متر بعد از بیمارستان مادر

13

موتور آزما ثمین

آقای دهقان

09137075590

تجهیزاتتعمیرگاهی

یزد ،میدان ابوالفضل ،ابتدا بلوار جانباز

14

تولیدی بازرگانی آسیا لنت

محمدرضا نجفی منش

02188650071

09121112930

تولید لنت ترمز دیسکی و کفشکی

میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقا ،پالک  ،8طبقه  ،2واحد 6

15

فروشگاه آرتین

ابوالفضل حسینی

54603538339

09133582896

قطعات خودرو

یزد ،بلوار دشتی ،نبش کوچه 87

16

نگارخودرو

رضا حسینی

01135151

09058528302

طراح و تولیدکننده تجهیزات تست و عیب یابی
خودرو

مازندران ،بابل ،کیلومتر  7جاده جدید بابل به آمل

17

رادیاتور و ا گزوز ناصریان

09130728191

رادیاتور و ا گزوز

یزد ،بلوار جانباز ،رو به رو پمپ بنزین

18

ایران دلکو

محمد مولوی زاده

02156231430

09107899400

تولید کننده کاتالیست خودرو ،مجموع ا گزوز

تهران ،بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری ،ابتدای سازمان آب ،نبش کوچه میرداماد ،پالک 6

19

فروشگاه حسینی

جمال حسینی

03535252158

09133527450

لوازم برقی اتومبیل

یزد ،بلوار شهید پا کنژاد ،جنب سه راه یزد باف،پالک 812

20

داتیس تجارت آژند

نوید لوایی

02136617349

09123891954

قطعات یدکی خودرو(تسمه و پروانه)

تهران ،خیابان سعدی شمالی،بن بست فرهاد ،پالک  ،6واحد 11

21

آفاق خودرو موتور

رضا حسن زاده آفاقی

02136059975

09129223720

لنت ترمز ،دیسک چرخ سرامیکی

تهران ،خیابان جمهوری ،خیابان ملت ،کوچه میرشریفی ،پالک  ،27واحد 6

22

بازرگانی میرزا بابایی

آقای میرزابابایی

03532728644

09138554942

پخش لوازم خودرو

یزد ،اشکذر ،شهرک صنعتی نیکو ،جنب کاشی عقیق

23

بازرگانی شمس

محسن شمس

03538341500

09132584693

قطعات خودرو

یزد بلوار مدرس نبش میدان نماز

24

روان ترانس آپادانا

وحید عبرتی

02188370001

09148237430

تسمه

تهران ،بلواردادمان ،روبه روی خیابان درختی ،پالک 76

25

لوازم برق lic

محمد علی عزیزی

03535255537

09131510225

برق خودرو

یزد ،بلوار جمهوری ،بعد از چهار راه محمود آباد

26

مبین پیشرو تجهیز ایساتیس

محمد مرجانی

035391091009

09133518930

صافکاری و ملزومات وابسته

یزد ،بلوار دشتی ،کوچه  ،7طبقه فوقانی صافکاری پنجه طال

27

ساالر یدک ستاره

یاسر بن سعید

02133999733

09202092292

لنت ترمز

تهران ،خ ا کباتان،نبش پاساژشهسواری پالک یک

28

کالچ سازان نوین شرق

مریم غالمی

021774033333

کالچ

خ دماوند،

29

فراور الستیک ایساتیس

غالمحسین نظری نژاد

03537272715

تولید پودر الستیک و کائوچو احیا شده

یزد ،شهرک صنعتی ،مجتمع الستیک یزد

30

کوشش رادیاتور

جواد کاغذگران

03538248641

رادیاتور ماشین سنگین و سبک

یزد ،بلوار دشتی ،مابین کوه  3و5

31

بازرگانی جردن پارت

امین نشاسته گر

09133570920

32

لوکس بین الملل

میالد زارع

09138504850

مانیتور خودرو و تزئینات اتومبیل

33

کلینیک اتومبیل پنوماتیک

سامان بی آزار

09129271866

تزئینات اتومبیل

34

اطمینان الکترونیک

یعقوب دلخا ک

09132506687

تولید و تامین کننده دستگاه نقطه جوش

گروه شهر دوچرخه
حمیدرضا آخوندی
۳۶۲۳۷۶۵۲
۰۹۱۳۳۵۱۷۹۳۹
یزد ،خ کاشانی
نرسیده به سه راه چمران
دوچرخه و تجهیزات ورزشی

09131510041

یزد

جاینت یزد
داود فتح آبادی پور
۰۹۱۳۱۵۴۹۶۷۵
یزد ،خ کاشانی
نرسیده به سه راه چمران
دوچرخه و تجهیزات ورزشی

دوچرخه کلیک
بازار موتور سامان
سامان حسنی
٠٣5٣5٣٠١٢٠٠
٠٩١٣١5٩١٢٠٠
یزد ،خیابان انقالب ،کوچه دیوار بلند

بلوار مدرس 50 ،متر قبل از میدان خاتمی
بلوار مدرس ،میدان نماز ،بلوار امام حسین

نیکتاز
عرفان سیکلت ایرانیان
توسن محرکه شرق
متین خودرو زنجان
سپهر خودرو
ساالر گستر آسیا
بهرو سیکلت
دوچرخه فیفا

