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»شهروند« شرایط تعمیرکاران ایرانی را با 4 کشور دنیا مقایسه کرد

 دستمزدهای میلیونی 
برای مکانیک های تجربی 

 دستمزد مکانیک های ایرانی در تعمیرگاه های آزاد 609 هزار تا 5 میلیون تومان است
 دستمزد و مزایای مکانیک های ایرانی کمتر از همتایانشان در جهان است
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شیوا سعیدی- شهروند| براس��اس آمار سازمان 
oica )س��ازمان بین المللی خودروسازی جهان( طی 
2013 میالدی در سراسر جهان 87 میلیون و 354 هزار 
و 3 دس��تگاه خودرو تولید شده اس��ت. این آمار نشان 
می دهد خودرو در قرن بیس��ت ویکم به بخش بس��یار 
مهمی از زندگی انسان تبدیل شده است و البته به واسطه 
آن رشته های شغلی مختلفی شامل مهندسان مکانیک، 
طراحان خ��ودرو، برنامه نویس��ان رایانه، مهندس��ان 
ایمنی خودرو و غیره هم به وجود آمده اس��ت. اما شاید 
یکی از ملموس ترین این مش��اغل تعمیرکاری خودرو 
باشد. ش��غل تعمیرکاران ش��اخه های متعددی مانند 
رادیاتورساز، لنت کوب، ترمزساز و عیب یاب خودرو دارد. 
هرچند که در سراسر جهان مکانیک یا تعمیرکار لزوما به 
فردی گفته نمی شود که مشکالت خودرو را شناسایی 
و رفع می کند. در کش��ورهایی مانن��د انگلیس، مالزی 
و اس��ترالیا مالک خودرو در بازه های زمانی مشخصی 
خودروی��ش را ب��رای بازبینی به تعمی��رگاه می برد. به 
همین دلیل می توان گفت نگهداری اولیه خودرو بخشی 
اساس��ی از فعالیت های یک مکانیک در کش��ورهای 
صنعتی است. اما در کش��ورهای دیگر افراد فقط وقتی 
به متخصص مراجعه می کنند که خودرویش��ان دچار 
مشکل شده است. همچنین اقدامات پیشگیرانه بخشی 
اساس��ی از شغل یک مکانیک اس��ت. همراه پیشرفت 
سریع فناوری، ش��غل مکانیک نیز از فرآیند مکانیکی 
صرف فراتر رفته است. از آن جا که خودروهای امروزی 
دارای رایانه و سیستم های الکترونیکی پیچیده هستند، 
مکانیک ها باید دانش وس��یع تری داش��ته باشند. در 
آمریکا دوره های آموزش��ی خاصی برای افرادی تدارک 
دیده ش��ده که خواهان فراگی��ری چنین مهارت هایی 
هستند و فرد پس از دریافت گواهینامه مکانیکی خودرو 
)ASE-automotive certification( می توان��د 
برای استخدام اقدام کند. در کش��وری مانند انگلیس 
مکانیک هایی فعالیت می کنند که به درخواست صاحب 
خودرو در محل حاضر می ش��وند و نیازی نیست مالک 

وسیله نقلیه را به کارگاه آنان ببرد. 
دستمزد پایین مکانیک های ایرانی 

این درحالی اس��ت که در ایران عملکرد اصلی شغل 
مکانیکی همان شناس��ایی نقص خ��ودرو و تعمیر آن 
 oica محسوب می شود. براس��اس آخرین آمار سازمان
)س��ازمان بین المللی خودروس��ازان جهان( در  س��ال 
2013 ای��ران 488هزار و 69 دس��تگاه خ��ودرو تولید 
کرده و براساس آمار س��ال 2011 بانک جهانی به ازای 
هر هزار نفر در ایران 200 دس��تگاه خودرو وجود داشته 
اس��ت. این رقم هرچن��د به اندازه کش��ورهای صنعتی 
مانند آمریکا و استرالیا و موناکو نیست، اما به نسبت باال 
محسوب می شود. با وجود چنین آماری و این نکته که 
مردم ای��ران تمایل به نگه داش��تن خودروهای قدیمی 
دارند، اهمیت تعمیرکار خودرو مش��خص می ش��ود. با 
وجود آن که در کش��ورهای دیگر کارفرما ملزم به بیمه 
کردن مکانیک هاست اما در ایران تعمیرکاران به سختی 
می توانند از پوش��ش بیمه بهره ببرند و البته متوس��ط 
دستمزد یک تعمیرکار خودرو نیز در ایران بسیار پایین تر 

از همتای خود در آمریکا یا امارات متحده عربی است. 
درآمد 5 تا 15 میلیون تومانی تعمیرکاران سیار

برخالف نقاط دیگر دنیا، در ایران اوضاع کمی متفاوت 
اس��ت. »احمد نادری« یکی از اس��تادکاران مکانیک 
دراین باره به »شهروند« می گوید: تعمیرگاه ها در ایران 
به دودس��ته تقس��یم می ش��وند؛ تعمیرگاه های آزاد و 
نمایندگی ها. در هر دو این واحد ها، سه دسته تعمیرکار 
یا مکانیک فعالیت می کنند. دسته اول مالک کارگاه یا 
مستاجر آن اس��ت که درآمدهای خیلی باالیی دارند و 
با توجه به مکان کارگاه در شهر )باالشهر، مرکز شهر یا 
قسمت های جنوبی شهر( دستمزد دریافت می کنند که 
درآمد ماهانه شان از 10 تا 20 یا 30 میلیون تومان است.

دسته دوم افرادی هستند که با نام »شاگرد مکانیکی« 
شناخته می ش��وند. این افراد با توجه به نوع مهارتشان 
دستمزد دریافت می کنند که حداقل آن همان 609 هزار 
توم��ان وزارت کارو حداکثر آن 4 ت��ا 5 میلیون تومان 
اس��ت. البته تعداد افرادی که بتوانند چنین دستمزد 
باالیی دریافت کنند، اندک است. عالوه بر این دو گروه، 
دسته س��ومی هم وجود دارند. آنها تعمیرکارانی بسیار 
ماهر هس��تند که اصول کار را به طور کامل می دانند و 
با مالک مکانیکی برحسب  درصد کار می کنند. به این 
معنا که دستمزدی که از مش��تری دریافت می کنند، 
به خودش��ان تعلق دارد اما  درصدی از آن را به صاحب 
تعمیرگاه می دهند. میزان درآمد این گ��روه هم از 5 تا 
15 میلیون است.  احمد نادری درباره بیمه تعمیرکاران 
خودرو می گوی��د: اغلب مکانیک ها به س��ختی بیمه 

می ش��وند و کارفرما تاح��د ممکن س��عی می کند از 
پرداخت بیمه سر باز بزند. عده ای هم که بیمه می شوند، 
براساس حداقل حقوق این پوشش را دریافت می کنند. 
به گفته این استادکار در ایران اغلب تعمیرکاران خودرو 
تجربی هستند و آموزش سازمان های مختلف تأثیری 
در درآمدشان ندارد، مگر آن که در کشورهای خارجی 

دوره های عالی گذرانده باشند. 
گران فروشی در نمایندگی ها 

ام��ا در نمایندگی ه��ای خودروس��ازان اوضاع کمی 
متفاوت اس��ت. »رضا اوح��دی« مس��ئول فنی یکی 
ازتعمیرگاه ه��ای رس��می یک��ی از خودروس��ازان به 
»شهروند« می گوید: صاحبان نمایندگی ها درآمدهای 
بس��یار باالیی دارند. چ��ون قیمت را ش��رکت تعیین 
می کند و مثل تعمیرگاه های آزاد نمی توانند هر قیمتی 
را به مشتری بدهند. از آن جا که تمام هزینه ها در فاکتور 
ذکر می شود، قیمت تمام شده باالتر از حد معمول است. 
به عنوان مثال اگر مش��تری خواهان تعویض دیس��ک 
خودرو باش��د، می تواند آن را به بهای پایینی بخرد و با 
مراجعه به تعمیرگاه آزاد دس��تمزد کارگ��ر را پرداخت 
کند. اما در نمایندگی ها قیمت دیسک، رقم مشخصی 
است اجرت حتی باز و بس��ته کردن و بازدید گیربکس 

در فاکتور با یک کلمه باز و بسته کردن و بازدید مشخص 
می شود و درنهایت اجرت تعویض دیسک بهایی باالتر 
از تعمیرگاه ه��ای آزاد خواهد ب��ود. در نمایندگی های 
خودروس��ازان بیمه کارگران براس��اس حداقل حقوق 
پرداخت می ش��ود. تعمیرکارانی ک��ه در نمایندگی ها 
آموزش و دوره می بینند، می توانند دس��تمزد باالتری 
دریافت کنند. البته صاحب��ان تعمیرگاه های نماینده 
ش��رکت های خودروس��ازی، تعمیرکاران خود را برای 
گذراندن دوره های آموزشی معرفی می کنند. دستمزد 
تعمیرکاران خ��ودرو در نمایندگی ها ب��ا توجه به نوع 
تعمیرگاه و شرکت خودروس��ازی از 609 هزار تومان تا 

4 میلیون تومان برآورد می شود. 
دستمزد 16.94 دالری مکانیک ها در آمریکا 

آمری��کا یک��ی از بزرگتری��ن خودروس��ازان جهان 
محسوب می ش��ود که براس��اس آمار oica، در  سال 
2013 میالدی 5 میلیون و 943 هزار و 329 دس��تگاه 
خودرو تولید کرده است. براساس آمار بانک جهانی به 
ازای هر  هزار آمریکایی 809 خودرو در این کشور ثبت 
شده است. بنابراین سرانه مصرف خودرو در این کشور 
باالس��ت. طبق اطالعات وزارت کار آمریکا، افرادی که 
خواهان فعالیت در این رش��ته هستند باید پس از اخذ 
مدرک دیپلم دبیرس��تان در دوره ه��ای عالی ثبت نام 
کنند. در این کشور مکانیک ها به طور متوسط 16.94 
دالر در هر ساعت دستمزد می گیرند و متوسط درآمد 
س��االنه یک مکانیک خودرو 36 هزار و610 دالر است. 
اما وب سایت pay scale که براساس نظرات کاربران 
رده بندی ش��غلی را انجام می دهد، متوسط دستمزد 
س��االنه یک مکانیک را حدود 21 ه��زار دالر تخمین 
می زند. باالترین دس��تمزد برای این گروه ش��غلی در 
آمریکا س��االنه 59 هزار دالر اس��ت. براساس اطالعات 
این سایت حداکثر دس��تمزد یک مکانیک به ازای هر 

س��اعت 25.59 دالر اس��ت. هزینه اضافه کاری نیز در 
این کشور حداقل 8.9 دالر و پاداش این شغل در  سال 
به 511 دالر تا 28697 دالر می رسد. بیشترین میزان 
پاداش یک تعمیرکار خودرو در این کشور 2هزار دالر و 
6 هزار دالر تقسیم س��ود است. در این حرفه مهم ترین 
عامل تأثیرگذار در دس��تمزد، ش��رکت خودروسازی 
است. بسیاری از تکنس��ین های خودرو در نمایندگی 
شرکت های بزرگی مانند جنرال موتورز، کرایسلر و فورد 
فعالیت می کنند. در هر حال مدت زمان فعالیت شغلی 
و مکان جغرافیایی نیز در میزان دس��تمزد تأثیرگذار 
اس��ت. البته باید توجه داش��ت که هم��ه مکانیک ها 
نمی توانند از مزایای شغلی بهره مند شوند. درحقیقت از 
هر 5مکانیک 2 نفر پوشش بیمه ندارند. همچنین حدود 
نیم��ی از مکانیک های آمریکایی بیم��ه درمانی دارند 
)57درصد( و فقط یک س��وم آنها از بیمه دندانپزشکی 
بهره می برن��د )38درصد(. در ای��ن میان مهارت هایی 
مانند قابلیت تعمیر خودروهای هیبریدی، شناسایی 
اشکاالت الکترونیکی، تعمیر موتور خودرو، تعمیر رایانه 
و سرویس فنی خودرو در افزایش درآمد فرد موثر است. 
در این کش��ور یک درصد از تعمیرکاران خودرو را زنان 

تشکیل می دهند. 

دوره های آموزشی متعدد در مالزی 
مال��زی کش��وری در جنوب ش��رقی آسیاس��ت که 
براس��اس آخرین آمار oica در  س��ال 2013 میالدی 
596 هزار و 170 دس��تگاه خودرو تولید کرده است و به 
ازای هر  هزار نفر 361 خودرو در این کش��ور وجود دارد. 
در این کش��ور که مهد برون سپاری شرکت های بزرگ 
است، مشاغل خدماتی طرفداران زیادی دارد. در مالزی 
هر فرد پس از دریافت دیپلم متوسطه می تواند در حرفه 
مکانیکی فعال ش��ود. اما آموزش��گاه هایی هم هستند 
که پس از گذران دوره ه��ای عالی از طرف وزارت منابع 
انسانی مالزی گواهینامه اعطا می کنند. این گواهینامه ها 
شامل سه سطح می شود که سطح اول شامل مهارت ها 
و تکنیک های ساده در نگهداری و سرویس خودرو است. 

سطح دوم کارآموز را برای فعالیت های تعمیراتی بزرگتر 
آماده می کند و در س��طح س��وم کارآموز فعالیت های 
کامل و نظارت را می آموزد و همچنی��ن در این دوره با 
مهارت های تشخیصی آشنا می شود. براساس اطالعات 
کاربران وب س��ایت pay scale متوس��ط درآمد یک 
مکانیک در مالزی س��االنه حدود 6462 دالر است که 
بس��یار کمتر از آمریکاست. بیش��ترین میزان پاداش 
مکانیک های مالزیایی نیز 19 هزار و 903 دالر اس��ت. 
کمترین و بیشترین دستمزد فعاالن این حرفه در این 
کش��ور به ترتیب 3905 و 95 هزار و 259 دالر در  سال 
است. در مالزی حدود 57 درصد از تعمیرکاران خودرو 
از بیمه درمانی برخوردارند، اما فقط 4 درصد آنان از بیمه 
خدمات دندانپزشکی و 13 درصد از بیمه خدمات بصری 
بهره می برند. این درحالی اس��ت که 39 درصد افراد از 

خدمات بیمه بی بهره اند. 
درآمد 2414 دالری مکانیک های هندی 

هند نیز کشور بزرگی است که البته یکی از قطب های 
خودروسازی جهان محسوب می شود و در  سال 2013 
میالدی 3 میلیون و 880 هزار و 938 دس��تگاه خودرو 
تولید کرده اس��ت و به ازای هر  هزار هندی 41 خودرو 
وجود دارد که بسیار کمتر از کش��ورهای درحال رشد 
است. بسیاری از شرکت های بزرگ خودروسازی مانند 
»ولوو«، »تویوتا«، »جاگوار« و »لندروور« در این کشور 
واحدهای تولیدی دارند و اکن��ون با برگزاری دوره های 
آموزشی مختلف س��عی در تربیت تعمیرکارانی زبده 
دارند. هرچند هند کشور فقیری محسوب می شود اما 
در س��ال های اخیر با افزایش درآمد و تحصیالت مردم، 
قشر متوسطی در این کش��ور ظهور کرده که عالقه به 
خرید خودرو دارند. اکنون هند دارای کالنشهرهایی با 
اتوبان های وسیع اس��ت اما هنوز هم بسیاری از مردم از 
خودرو های قدیمی و »ریکشا«ها )خودروهای سه چرخ( 
استفاده می کنند. حتی با وجود ظهور خودروهای ارزان 
این روند همچنان در هند ادامه دارد. متوس��ط درآمد 
یک مکانیک هندی حدود 2414 دالر است و بیشترین 
میزان پاداش ساالنه آنها به 1895 دالر می رسد. در هند 
هم تعمیرات خودرو ش��غلی مردانه محسوب می شود. 
در هر ح��ال وضع بیمه تعمی��رکاران خ��ودرو در این 
کشور کمی بهتر از بقیه کشورهای موردبررسی است، 
به طوری که 60 درصد فعاالن این حرفه از بیمه درمانی 

برخوردارند. 
80 درصد تعمیرکاران اماراتی بیمه دارند

امارات متحده عربی کش��وری کوچک اما ثروتمند 
در حاش��یه خلیج فارس اس��ت که درآمدهای سرشار 
نفتی دارد. به همین دلیل بیش��تر مش��اغل پرسود در 
این کش��ور در صنعت نفت و گاز قرار دارد. از آن جا که 
امارات کشور کوچکی است، بیش��تر به مونتاژ خودرو 
می پردازد. اما یکی از واردکنندگان خودرو و مخصوصا 
خودروهای لوکس محس��وب می ش��ود. براساس آمار 
2007 بانک جهانی دراین کش��ور به ازای هر  هزار نفر 
313 خودرو وج��ود دارد که رقم کالنی اس��ت. در این 
کشور اغلب کارگران از پوشش کامل بیمه بهره می برند. 
متوس��ط دس��تمزد س��االنه یک تعمیرکار در امارات 
15 هزار و 967 دالر اس��ت. البته از میزان پاداش ساالنه 
تعمیرکاران خودرو در این کش��ور آماری در دسترس 
نیست. 67 درصد تعمیرکاران خودرو از بیمه درمانی و 
20 درصد از خدم��ات بیمه درمانی بصری برخوردارند. 
این درحالی است که فقط 20 درصد آنان از پوشش بیمه 
بی بهره اند. در این کشور شرکت های بزرگ مانند »بی ام 
دبلیو« و »مرسدس بنز« دفاتر خدماتی دارند و عموما 
تعمیرکارانی با تجربه و سابقه کاری را استخدام می کنند.

بازار جهانی

گوشی با دوربین 20 مگاپیکسلی
شرکت اچ تی س��ی تازه ترین گوش��ی پرچمدار 
خود را به نام HTC One 9 در کنگره جهانی موبایل 
در معرض دید عالقه من��دان قرار داده اس��ت. این 
 HTC One M8 گوشی از نظر طراحی مشابه با
اس��ت و بزرگترین تغییر آن اضافه ش��دن دوربین 

20مگاپیکسلی است. 

تراشه های جدید 64 بیتی برای تبلت ها
شرکت MediaTek برای ارتقای عملکرد 
و س��رعت تبلت های آندرویدی، تراشه همراه 
64 بیت��ی MT8173 را طراحی ک��رده که از 
نیمه دوم  س��ال 2015 در دسترس خواهد بود. 
در این تراشه از جدیدترین فناوری ها استفاده 
ش��ده و همین امر باعث کاهش مصرف باتری 
و افزایش کارآی��ی تبلت ها در ح��د رایانه های 

شخصی می شود. 

تالش مایکروسافت برای ماندن  در چین
مایکروس��افت می گوی��د، درح��ال همکاری 
نزدیک با مقامات چینی اس��ت تا مطمئن شود 
قوانین این کش��ور را نقض نک��رده و از تحقیقات 
درحال انجام دولتی س��ربلند بیرون آید. حضور 
در بازار چین برای مایکروس��افت اهمیت فراوانی 
دارد چون این شرکت به فروش باالی نرم افزارها، 
سیستم عامل ها، گوش��ی ها و کنسول های بازی 
خ��ود در این بخش از جهان امید فراوانی بس��ته 
است.  مایکروس��افت قصد دارد چین را به یکی از 

بزرگترین بازارهای مصرفی خود مبدل کند. 

پیراهن های ایرانی را با مارک تقلبی 
گران می فروشند

ج��واد درودیان، رئیس اتحادی��ه پیراهن دوزان و 
پیراهن فروشان گفت: برخی از فروشگاه های معروف 
با گذاش��تن مارک تقلبی روی پیراهن های ایرانی، 
آنها را به چند برابر قیمت می فروشند؛ به گونه ای که 
پیراهن های 50 هزار تومانی ایرانی در فروشگاه های 
برند دار به قیمت 140 هزار تومان فروخته می شوند. 
او اف��زود:   مدت هاس��ت که رک��ودی در این صنف 
حاکم ش��ده و با توجه به نزدیک ش��دن به ایام عید 
نوروز و افزایش تقاضا به احتمال زیاد کسی به دنبال 
افزایش قیمت کااله��ای خود نمی رود حتی برخی 
تولید کنندگان پیراهن حاضر ش��دند پیراهن هایی 
را که 25 هزار تومان می فروختن��د، به نرخ 15 هزار 

تومان بفروشند.

جوالن مرغ 8هزار تومانی
قیمت گوش��ت مرغ تازه که ط��ی یک ماه اخیر با 
روند افزایشی مواجه شد و به کیلویی 8500 تومان 
هم رسید، باوجود وعده های کاهش قیمت و توزیع 
مرغ منجم��د دولتی، همچن��ان در مح��ور 8هزار 
تومان می چرخ��د. به گفته عباس وال��وزی، معاون 
شرکت پش��تیبانی امور دام کاهش جوجه ریزی و 
افزایش قیمت جوجه یک روزه دلیل افزایش قیمت 
گوشت مرغ در بازار اس��ت اما تا چند روز آینده  بازار 
آن متعادل می شود، چون قیمت منطقی فروش هر 
کیلوگرم گوش��ت مرغ تازه در بازار مصرف 6800 تا 

7هزار تومان است.

بهبود قیمت خرید گوجه فرنگی از کشاورز
حسین صفایی، رئیس س��ازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران گفت:   اجرای طرح خرید تضمینی 
گوجه فرنگی پ��س از 6 روز موجب افزایش قیمت 
خری��د ای��ن محص��ول از کش��اورزان از 150 ب��ه 
500تومان شده است. وی افزود: پس از 6 روز خرید 
گوجه فرنگی توس��ط س��ازمان تعاون روستایی از 
کشاورزان خوشبختانه قیمت این محصول افزایش 
یافته، به طوری که کشاورزان دیگر گوجه فرنگی را 
به مراکز خرید دولت عرضه نمی کنند و خودش��ان 

محصولشان را به فروش می رسانند.

بانک ها با پول مردم خانه می سازند 
اما به مردم نمی فروشند

بیت اهلل س��تاریان، کارش��ناس مس��کن با بیان 
این ک��ه ش��رکت های اقم��اری و س��رمایه گذاری 
بانک ها تخصص��ی در حوزه مس��کن ندارند،  گفت: 
بانک های کشورمان بنگاه دار شده اند و شرکت های 
سرمایه گذاری تأسیس کرده اند و به صورت ضربدری 
به ش��رکت های اقماری خودشان تس��هیالت ارایه 
می کنن��د. بنابراین منابع��ی باقی نمی مان��د که به 
متقاضی واقعی تسهیالتی برای خرید مسکن ارایه 
کند. به گفته او درحالی تمام منابع مالی بانک ها برای 
ساخت وساز از محل سپرده های مردم تأمین می شود 

که این خانه به متقاضی واقعی فروخته نمی شود.

پرسه در بازار

نوبرانه

دستکش سخنگو برای ناشنوایان 

شهروند| فرانسوی ها دستکش هوشمندی 
تولید کرده اند که قادر است زبان اشاره ناشنوایان 
را به ص��وت تبدیل کن��د. این گج��ت متفاوت 
می تواند با تبدیل حرکات اشاره به صوت ارتباط 
ناش��نوایان را با س��ایر افراد س��اده تر کن��د. این 
دستکش هوشمند مجهز به حس��گر است و با 
کمک یک اپلیکیشن که به تلفن های هوشمند 
متصل می شود به ناش��نوایان اجازه می دهد تا با 
محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند. شیوه کار 
دستکش هوشمند به این صورت است، هنگامی 
که ش��خص ناش��نوا این دس��تکش را به دست 
می کند، سنسورها فعال شده و به ترجمه حرکات 
دست ها می پردازند. سپس حرکات با کمک یک 
میکروفن به صدا ترجمه شده و به شخص مقابل 
منتقل می ش��ود. در نتیجه، حرکات دست های 
ناشنوایان قابل شنیدن می شود. شخص مقابل 
ناشنوا نیز به سادگی و با کمک همین میکروفن 
به ارتباط با شخص ناش��نوا می پردازد. کلماتی 
که مخاطبان ادا می کنند ب��ه صورت ترکیبی از 
هجاها و الفبا روی اس��مارت فون ظاهر می شود. 
این دستکش درحال حاضر به صورت آزمایشی 
تولید شده و شرکت سازنده هنوز تولید تجاری 

آن را کلید نزده است. 

آخرین قیمت خودرو 
مدل

تیبا

SE111 پراید

پراید 131

پژو 405

EF7 سمند

پژو پارس

پژو 206 تیپ 5

پژو 206 تیپ 2

V8 206 پژو

لیفان 620 

X60 لیفان

ام.وی.ام 315

ام.وی.ام 110

ام.وی.ام 530

X33 ام.وی.ام

مزدا 3

تندر 90 اتومات

E2 90 تندر

پارس تندر

24 میلیون و 300

20 میلیون و 600

20 میلیون تومان

29 میلیون و 500

30 میلیون و 700

37 میلیون و 200

36 میلیون و 700

35 میلیون و 100

37 میلیون و 200

45 میلیون تومان

62 میلیون تومان

38 میلیون و 400

20 میلیون و 500

40 میلیون تومان

63 میلیون تومان

130 میلیون تومان

56 میلیون تومان

44 میلیون تومان

44 میلیون و 300

قیمت )هزارتومان(

آخرین قیمت های خودرو منتشر شد

 افزایش 100 تا 200 هزار تومانی 
قیمت خودرو در بازار آزاد

ش�هروند| روزهای پیش از آغاز  سال نو، زمان 
اوج تقاضا در بازار خودرو به ش��مار می رود. همین 
موضوع قیمت برخی از ان��واع خودروهای داخلی 
را تحت تأثیر قرار داده اس��ت.  با شروع اسفندماه،  
قیمت تیبا 100 هزار تومان، پرای��د 131 معادل 
150 هزار تومان و خودروهای پژو 405، س��مند 
EF7، پژو پارس  س��ال و پژو 206 تیپ 5 هر کدام 
معادل 200 ه��زار تومان افزایش یافته اس��ت. در 
جدول زیر آخرین قیم��ت خودروهای داخلی در 

بازار آزاد لیست شده است.

نرخ نامه

مقایسه شرایط کاری در 5 کشور دنیا

کشور

ایران

آمریکا

مالزی

هند

 امارات متحده عربی

درآمد ساالنه تعمیرکار خودرو

6 تا 15 هزار دالر 

21 هزار دالر

6462دالر 

2414دالر 

15967 دالر

آموزش 

-

الزامی 

الزامی

-

الزامی

پوشش بیمه )درصد(

آمار مشخصی نیست

57

57

60

67

* اطالعات این جدول براساس نظرسنجی وب سایت pay scale جمع آوری شده است

وضعیت مکانیک ها در ایران
درآمد تعمیرکاران ماهر سیار در ایران 5 تا 15 میلیون تومان است

میزان آموزش در دستمزد مکانیک ایرانی تأثیری ندارد
تعمیرکار ایرانی خودرو، فقیرتر از همتای آمریکایی

هزینه مکانیکی در ایران تابع مکان تعمیرگاه
وضعیت مکانیک ها در دنیا

در آمریکا داشتن مدرک برای مکانیک ها الزامی است 
باالترین دستمزد یک مکانیک آمریکایی ساالنه 59 هزار دالر است
در مالزی 57 درصد تعمیرکاران خودرو از پوشش بیمه برخوردارند

شرکت های خودروسازی دوره های آموزشی تعمیر خودرو در هند برگزار می کنند 
درآمد تعمیرکاران خودرو در امارات متحده عربی ساالنه 15967 دالر است


