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هفته قبل با انواع و برخی ایدههای کارآفرینی مرتبط با خودرو آشنا شدیم .امروز سراغ اولین دسته کسب و کارها ،یعنی خدمات فنی خودرو
میرویم .اگر خاطرتان باشد ،گفتیم که چالش اصلی این دسته از کسب و کارها ،مهارت آموزی است؛ به همین دلیل ،گزارش امروز بیش از
هرچیز برمسیرها و هزینههای مهارت آموزی در این حوزه تمرکز میکند.

مروری بر مسیرهای مختلف آموزش مهارت های مربوط به
خدمات فنی خودرو و هزینه های آن

رشد تعداد خانوارها و همچنین خانوارهای دارای دو
خودروراهمدرنظربگیریم،بهخوبیدرخواهیمیافت
کهچگونهتعدادخودروهاازحدودیکمیلیوندستگاه
در ابتدای انقالب به حدود  20میلیون دستگاه در
زمان فعلی رسیده است و طبق پیش بینی وزیر راه،
طی  20سال آینده  2.5برابر خواهد شد و به 50
میلیوندستگاهخواهدرسید.عالوهبراینآماررسمی،
مشاهدات میدانی هم نشان میدهد سر بسیاری از
تعمیرکارانحرفهایشلوغاست.

طبیبخودروشدنچند؟
گروه اقتصاد

h.habibi@khorasannews.com

هفته قبل چهار رسته کلی کسب و کارهای خودرویی را معرفی کردیم .این هفته درباره رسته
اول یعنی ،خدمات فنی خودرو جزئیات دقیق تری را در سه بخش ارائه می کنیم؛ ابتدا انواع
دورههای آموزشی-مهارتی موجود در حوزه انواع حرفههای فنی خودرو را مرور میکنیم،
سپس سراغ فرایند شروع کار و دریافت مجوزها می رویم و در نهایت تصویری از وضعیت
آینده این مشاغل و همچنین تخمینی از درآمد آن ارائه خواهیم کرد.
آمــوزش مهارت های خــودرویــی چقدر آب
میخورد؟

برای استادکار شدن در حوزه خودرو ،چند مسیر
پیش رو دارید:
 -1طــبــق تجربه ،بهترین روش بــرای یادگیری
مهارت های تعمیرات خ ــودرو ،شــاگــردی کردن
است ،اما ممکن است برای بسیاری از مشتاقان این
حوزه ،این امر میسر نباشد.
 -2تحصیل در رشتههای مرتبط که با عناوینی چون
مهندسی خــودرو ،مهندسی مکانیک ،مهندسی
ساخت و تولید ،اتومکانیک ،مکانیک خودرو و...
در دوره هــا و مراکز مختلف (هنرستان های فنی
و حــرفــه ای ،کــاردانــش ،دانشگاه های متعارف و
دانشگاه علمی کاربردی) ارائه می شوند هم برای
کسانی که هنوز حال و حوصله تحصیل و فرصت
شرکت در دورههای آموزشی مفصل را دارند ،ممکن
استمناسبباشدامابرایبسیاریاینگونهنیست.
-3شــرکــت در دوره هــــای فنی و حــرفــه ای بــرای
بسیاری از عالقه مندان کسب و کارهای خودرویی
مناسب تر خواهد بــود .ایــن دوره هــا توسط انــواع
مراکز فنی و حرفه ای دولتی و آزاد و آموزشگاه های
تخصصی خــودرو ارائــه می شود .طــول دوره هــا و
هزینه آن هم متفاوت است .جدول مقابل دوره های
آموزشی برای چند رسته کسب و کار در این حوزه را
نشان میدهد.
در انتخاب دورهها به چه نکاتی توجه کنیم؟

البته انتخاب دوره های مهارت آموزی نباید صرفا
بر اساس قیمت باشد بلکه جزئیات زیاد دیگری هم
باید موردتوجه باشد .از نکاتی مثل تجربه و سابقه
اســتــادان ،سرفصل های ارائــه شــده ،تعداد افراد
حاضر در هر کــاس ،به روز بــودن آموزش ها و...

که بگذریم ،کیفیت دوره های عملی و به خصوص
"امکانات و تجهیزات آموزشگاه ها" بسیار حائز
اهمیت است .ممکن است دوره ای ارزان باشد -یا
حتی مثل برخی دوره های دولتی ،رایگان باشد-
اما شما در طول دوره نتوانید آموخته های خود را
به خوبی تمرین کنید .مثال در دوره تنظیم موتور ،یا
( ecuکامپیوتر موتور) این که انواع موتورها و  ecuها
در اختیار مهارتآموز قرار داده شود تا او تفاوتها را
درک کند و عیبیابی و تعمیر را در عمل تمرین کند،
بسیار حائز اهمیت است.
دریافت مجوز و شروع به کار

هــمــان طــور کــه قبال گفتیم ،گــلــوگــاه اصــلــی در
راه اندازی کسب و کار خدمات فنی خودرو ،مهارت
آمــوزی اســت .اگر به هر طریقی شما این خان را
طی کنید ،گام های بعدی ،یعنی تامین سرمایه
و تجهیزات اولیه و دریافت مجوز چندان سخت

درآمد تعمیرات خودرو چقدر است؟

نخواهد بــود .بــرای دریافت مجوز کافی اســت با
مــدرک معتبر خــود (م ــدرک تحصیلی مرتبط یا
مدرک فنی و حرفه ای مرتبط) ،مــدارک شخصی
و مــدارک مالکیتی محل کارگاه تان به اتحادیه
صنف تعمیرکاران بروید .آن ها شما را برای برخی
استعالم ها به ادارات مربوط خواهند فرستاد .این
فرایند به طور معمول کمتر از یک میلیون تومان
(تعرفه استعالمات و کمیسیون ورودی و )...هزینه
دارد و اگر مشکلی وجود نداشته باشد ،کمتر از یک
ماه زمان می برد .تامین تجهیزات الزم (که برای

خدمات مختلف متفاوت است) نیز به سرمایه اولیه
زیادی نیاز ندارد.
حال بازار تعمیرات خودرو خوب است؟

شایدبپرسیدکهسرمایهگذاریبرایورودبهاینحرفه
توجیهاقتصادیدارد؟شرکتدردورههاوکالسها،
پرداخت هزینه آموزش ،هزینه خرید یا اجاره مکان و
در نهایت تجهیز تعمیرگاه ،همه هزینههایی است که
باید از محل درآمدهای این کار حاصل شود .اگر بازار

دوره

طول دوره -ساعت

محل موسسه آموزشی

هزینه -تومان

تعمیر خودروهای سبک

نظری  - 289عملی 626

مشهد

2.302.000

تعمیرکار برق خودرو

نظری  -221عملی 419

مشهد

1.295.200

طرح بدنه و تزئینات خودرو

نظری  -84عملی 76

مشهد

377.600

تعمیرکار سیستم انتقال قدرت خودروی سبک

نظری  – 79عملی 201

مشهد

756.630

تعمیرکار سیستم تعلیق خودروی سبک
(جلوبندی ساز)

نظری  -46عملی 124

مشهد

460.620

نقاش درجه یک خودرو

نظری  -64عملی227

مشهد

797.760

آموزش ECU

در مجموع  40ساعت

تهران

1.250.000

تنظیم موتور پراید

نظری  -27عملی 18

تهران

423.000

تعمیرکار برق خودرو

نظری  -221عملی 419

تهران

1.200.000

* نرخها براساس تعرفهنامه رسمی سازمان فنی و حرفهای در سال  ،1396استعالم از پایگاه فنی و حرفهای  ،/http://khrtvto.irوب سایت های آموزشگاه ها و استعالم تلفنی از آن ها گزارش شده است.

اشباع باشد ،ممکن است این همه سرمایه گذاری
منطق اقتصادی نداشته باشد .اما واقعیت این است
که این بازار برای تعمیرکاران حرفهای هنوز جا دارد
و به نظر نمی رسد به این زودی اشباع شود .برخی
شواهد این موضوع را تایید میکند؛ از جمله افزایش
روزافــزون تعداد خودروها که در نمودار زیر براساس
آمار رسمی بانک مرکزی به خوبی تشریح شده است
و نشان می دهد که درصد تعداد خانوارهایی که در
ســال  1395صاحب خـــودروی شخصی بوده اند
نسبتبه 20سالقبلبیشازسهبرابرشدهاست.اگر

درصدتعداد
خانوارهایی
کهدرسال
1395
صاحب
خودروی
شخصی
بودهاندنسبت
به 20سال
قبلبیشاز
سهبرابرشده
استوطبق
پیشبینی
وزیرراه،طی
 20سالآینده
 2.5برابر
خواهدشدو
به50میلیون
دستگاه
خواهدرسید

تعرفهتعمیراتمختلفخودروطبقاعالماتحادیههاو
عرفبازارمشخصاست.مثالبراساساعالماتحادیه
تهرانبرایخودرویپراید،تعویضجعبهفرمانحدود
 90هزار تومان ،تعویض رادیاتور با پروانه حدود 45
هزار تومان ،تست انژکتور با دستگاه 30هزار تومان،
تعمیر کامل موتور 450،هزار تومان ،تعویض شمع و
مگنتبدوندستگاه 45هزارتومانحقالزحمهدارد.
اگرفرضکنیمکهشمادرروزپنجمشتریداشتهباشید
وبهطورمتوسطازهرنفر 40هزارتومانحقالزحمه
بگیرید،درآمدناخالصکارگاهشمادرروز 200هزار
تومان و در ماه (با  25روز کاری) پنج میلیون تومان
خواهد بود .حدود  1.5میلیون تومان از این مبلغ را
بایدبرایهزینههایتاسیسات،استهالکتجهیزاتو
حقوقیکنفرشاگردپرداختکنیدکهبهطورخالص
 3.5میلیونتومانبرایشماباقیخواهدماند.البته
اینفقطیکتقریباست.مکانیابیوتبلیغاتمناسب
وازهمهمهمترتبحرشماوارائهخدماتکافیومطمئن
بهمشتری،نکاتیاستکهدرصورترعایت،میتواند
درآمدشماراافزایشودرصورترعایتنکردنممکن
استایندرآمدراکاهشدهد.

ایدههای آینده

سواالتوایده های خودرا برای ما ارسالکنید
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طــبــق ب ــرن ــام ــه ،هــفــتــه آیــنــده
دربــاره کسب و کارهای مربوط
بــه خــدمــات جــانــبــی خــــودرو،
اطالعاتی ارائــه خواهیم کرد.
اگر در این زمینه ،یا دربــاره ایده
این هفته ،پیشنهاد ،یا تجربه ای
داریــــــد ،مــی تــوانــیــد ب ــا م ــا در
میان بگذارید .به ایــن منظور و
همچنین برای عضویت در کانال
ایده های کسب و کار از شماره
 9035186745در تلگرام
استفاده کنید.
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