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یک شنبه اول بهمن 3.1396جمادی االول .1439شماره۱۹738

به دنبال درخواست برخی مخاطبان،طی بهمن امسال ،برخی ایده های کسب و کار در حوزه خودرو را معرفی خواهیم کرد؛ از تعمیرات فنی تا
خدماتجانبیوتولیدبرخیقطعاتخودروکهسرمایهزیادینمیطلبد.مروریخواهیمداشتبردورههایآموزشیفنیوحرفهایالزمبرای
برخی کسب و کارها و همچنین سرمایه اولیه و تجهیزات الزم برای برخی دیگر .امروز صرفا نمایی کالن از این کسب و کارها ارائه خواهیم کرد.

مروری بر انواع کسب و کارهای خودرویی و مقایسه آن ها از نظر سرمایه  ،مهارت و ویژگی های شخصیتی مورد نیاز

 23کسب و کار خودرویی برای  4تیپ شخصیتی
گروه اقتصاد

h.habibi@khorasannews.com

شاید شما هم جزو آن هایی باشید که عشق خودرو هستند و آینده
شغلی خود را هم در همین حوزه تصویر کرده اند .برخی هم از آن
جهت که خیالشان درباره پایداری و رونق همیشگی کسب و کارهای
خودرویی ،راحت است دنبال کارآفرینی خودرویی هستند .در این
شرایط ،شاید این سوال برای شما هم ایجاد شده باشد که چه کسب و
کارهایی در حوزه خودرو وجود دارد و آیا کسب و کاری در این حوزه
وجود دارد که مطابق روحیات و عالیق شما باشد؟ اگر نگاهی به فهرست
مفصل زیر بیندازید ،احتماال پاسخ مثبت به این سوال خواهید داد.
طی بهمن ماه در صفحه کسب و کار ،جزئیات دقیق تری درباره سرمایه
الزم ،مهارت ها و الزامات هرکدام از رسته های چهار گانه کسب و کار
خودرویی ارائه خواهیم کرد.

 -2خدمات جانبی

چند مثال

-6سیستم صوت و تصویر(ضبط صوت و بلندگو و ضبط تصویری خودرو)
-7تجهیزات پارک؛ سنسور صوتی و تصویری
-8ایمنی خودرو؛ دزدگیر و ردیاب
-9رنگ و تعمیر بدنه (صافکاری و رنگ و بدنه و شاسی)
-10کارواش
-11خدمات تزیین خودرو
-12کارشناسی رنگ
-13نمایشگاه عرضه خودرو
-14کارشناس قیمت و خرید و فروش دست دوم

سرمایه

میزان سرمایه در کسب و کارهای مختلف متفاوت است؛ از چند میلیون تومان برای
خدمات تزیین و  ...تا چندصد میلیون تومان برای احداث یک کارواش بزرگ.

مهارت

مهارت آموزی در این حوزه ساده تر است ،اگرچه برخی کارهای جزئیات ظریفی
دارد که باید بیاموزید.

تیپشخصیتی

باید اهل تعامل با مشتری ،برخورد مناسب ،کار کیفی و دقیق و البته ضمانت پس از
فروش باشید.

وضعیت بازار و
درآمد

متناسب با رشد تعداد خودروها ،به شرط یافتن منطقه مناسب برای دایرکردن
واحد اقتصادی ،چشم انداز تقاضا مثبت و افزایشی است.

گلوگاه اصلی

گلوگاه اصلی ،در برخی رسته ها تامین سرمایه اولیه و در برخی دیگر مکان یابی و
تبلیغات مناسب است.

 -1خدمات فنی	 
چند مثال

سرمایه
مهارت

تیپشخصیتی
وضعیت بازار و
درآمد
گلوگاه اصلی

 -1سیستم برق (برق کار خودرو)،
 -2مکانیک خودرو؛ سیستم موتور و انتقال قدرت ،سیستم سوخت رسانی،سیستم خنک /گرم کننده ،سیستم ترمز ،فرمان و هیدرولیک و تنظیم باد/جلوبندی ،چرخ و ترمز و پلوس (اتصال فرمان و جلوبندی)
 -3خدمات تراش :دیسک و صفحه کالچ و جعبه دنده
-4معاینه فنی و تعویض روغن
-5تعویض قطعات؛ آینه ،شیشه ،سپر و ...

اگرچه راه اندازی برخی کسب و کارهای این حوزه مثل خدمات تراشکاری و  ،...تجهیزات نسبتا گران قیمتی می طلبد اما برای راه اندازی بیشتر آن ها ،تنها سرمایه الزم ،تجهیز کارگاه است که سرمایه زیادی نمی طلبد.

موفقیت شما در این کارها ،مستقیما به مهارت شما وابسته است؛ شرکت در دوره های فنی ،شاگردی کردن و تحصیالت مرتبط ،راه هایی است که به موفقیت روزافزون شما کمک خواهد کرد.

فعاالن این حوزه باید کنجکاو ،فعال و مخصوصا دقیق و با حوصله باشند؛ گاهی پیدا کردن یک ایراد مدت ها وقت و بررسی می طلبد.

با توجه به تجربه گذشته ،هر کس با مهارت مناسب و جایابی خوب وارد این کسب و کارها شده ،موفقیت قابل توجهی کسب کرده است .به نظر می رسد ،روند رو به رشد خودرودارشدن خانوارها ،این روند را تداوم خواهد بخشید.
گلوگاه اصلی در این کسب و کارها ،مهارت آموزی است؛ هم قبل از شروع و هم در طول کار .اگر نتوانید با دقت و پشتکار مهارت های الزم را بیاموزید یا این که ،در طول کار خود از تغییرات فنی خودروسازها و نوآوری ها در تجهیزات عیب
یابی و  ...عقب بمانید ،از چرخه رقابت حذف خواهید شد.

 -3تولیدی
چند مثال

-15ساخت اتاق (وانت و کامیون ،اتاق های یخچالی و )...
-16ساخت برخی اجزا مثل فیلتر ،سپر و دیگر اجزای تزریقی (مخصوصا برای خودروهایی که
تولید آن متوقف شده)
-17تولید چادر ،کفپوش ،روکش صندلی یا عرضه آن
-18اوراق کردن خودرو ،بازیافت اجزا مثل بازیافت الستیک خودرو و تولید پودر الستیک برای
استفاده در صنعت تایرسازی ،کفپوش و . . .

 -4نوآورانه ها	 
چند مثال

سرمایه

تامین مکان و تجهیزات کارهای تولیدی خودرویی ،اعم از دستگاه های برش ،تزریق پالستیک،
جوش و  ...عمدتا سرمایه ای بیش از  50میلیون تومان می طلبد.

سرمایه

مهارت

همانند کسب و کارهای فنی ،آموختن مهارت کار با تجهیزات ضروری است .همچنین قدرت
تحلیل ،نقشه کشی و طراحی و مخصوصا تولید استاندارد نیز در بیشتر کسب و کارها ضروری و
حیاتی است.

مهارت

تــــــــــیــــــــــپ
شخصیتی

باید اهل محاسبه ،دقت و البته کارآفرین باشید؛ کارآفرینی به معنای کسی که تیمی با مدیریت
مناسب یک تیم متشکل از مهارت های مختلف ،یک محصول را تولید و به شکل مناسب ،با بازار
مناسب برای فروش محصول ارتباط برقرار می کند.

تیپشخصیتی

وضعیت بازار و
درآمد

تولید برخی قطعات در کشور اشباع شده و برخی دیگر به علت واردات با مشکالت مواجه است .به
طور کلی درباره قطعاتی که خودروسازان خریدار انحصاری آن هستند ،چشم انداز مناسبی وجود
ندارد .اما قطعات تعویضی و  ...می تواند بازار خوبی داشته باشد.

گلوگاه اصلی

تحقیقات مناسب بازار و انتخاب قطعه یا عضوی از خودرو که بازار آن اشباع نباشد و خریداران متنوع
داشته باشد .تامین سرمایه اولیه هم در برخی ایده ها می تواند یک گلوگاه باشد.

وضعیت بازار و
درآمد
گلوگاه اصلی

-19هوشمندسازی خودرو؛ دوربین عقب ،اینترنت و ...
-20ارتباط و اتصال آنالین خودرو با مراکز مختلف
-21ارائه امکانات عیب یابی ،تعمیر و نگهداری آنالین برای خودرو
-22طراحی و عرضه تجهیزات مدیریت تحرک هوشمند
-23نصب تجهیزات کمک به راننده و ایمنی
در ابتدا اندک و در مرحله تبلیغات و گسترش بازار معموال زیاد و حدود ده ها میلیون تومان
است.
مهم ترین مهارت الزم بعد از قدرت خالقیت و نوآوری ،توان کار تیمی است؛ چرا که ایجاد یک
کسب و کار نوآورانه خودرویی ،کار با تیمی متشکل از مجموعه ای از مهارت ها – از طراحی
وب و اپلیکیشن تا توسعه محصول و تبلیغات و بازاریابی -می طلبد.
خالق و نوآور ،اهل ریسک ،روابط عمومی مناسب و توان تعامل ،پشتکار زیاد و دارای قدرت
اقناع (برای جذب سرمایه گذار)
بازار نوآورانه های خودرویی در ایران بکر است؛ استارت آپ های ایرانی عمدتا در مرحله
خدمات (از عرضه اینترنتی کاال تا خدمات حمل و نقل) مانده اند و حوزه های تکنولوژیک
کامال بکرند.
اولین گلوگاه ایده مناسب (از نظر اجرایی بودن ،بازار داشتن و نو بودن) است .بعد از آن
مرحله تبلیغات و جذب سرمایه گذار هم یک گلوگاه است؛ گلوگاهی که بسیاری از استارت
آپ ها توان عبور از آن را نداشته اند.
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