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حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز ومدیر مسئول
ماهنامه قطعات خودرو

                     سال ها پیش زمانی که آقای مفتح معاون بازرگانی 
داخلی، وزارت بازرگانی بود)قبل از ادغام وزارت بازرگانی، 
صنعت و معدن( جلسه ای با ایشان داشتم. درباره 
اتحادیه های کشور صحبت کردیم و ایشان از مسائلی که 
در بین مدیران صنفی وجود دارد و مانع ایجاد ساختارهای 
گفت. جلسه طوالنی و مفصل شد،  جدید می شود 
حدود 2 ساعت عرض بنده در آن مقطع و هم چنان در 
حال حاضر این است که 2 مشکل اساسی در صنوف به 

چشم می خورد:
     نخست : اصناف یک قشر اجتماعی هستند که 

دوازدهمین هیئت مدیره
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عمده تجارت داخلی، خارجی و تولید دراختیار ایشان 
است. اصناف کارکردهای متفاوتی دارند و غفلت از این 
گی ها باعث جداشدن ایشان از مسیر اصالحات دولت  ویژ
خواهد شد. بلکه موجب انسداد و پر هزینه شدن کارهای 
اجرایی و برنامه های دولت نیز می گردد. اصناف در حال 
حاضرجمعیتی حدود 30 میلیون نفر تا 45 میلیون نفر 
را شامل می شوند.) خود این ابهام در تعداد جمعیت 
اصناف ناشی از نبود تعریف واحد برای اصناف در قوانین 
و دستگاه های مختلف است( بدون تردید بزرگترین قشر 
اجتماعی کشور اصناف هستند. اصناف در قالب بیش 
از 8000 اتحادیه صنفی قرار گرفته اند.ارتباط مستقیم با 
این تعداد اتحادیه در ساختار فعلی وزارت صمت مقدور 
نیست. لذا اتاق های شهرستان  و نهایتًا اتاق اصناف ایران 

سرپل ارتباطی اصناف با دولت-قوای سه گانه است.
                                         توزیع، خدمات، تولید           و           فنی

که اصناف در آن طبقه بندی  در چهار سرفصل فوق 
می شوند؛ بازرگانی خارجی دیده نمی شوند. بنابراین 
آن دسته از واحدهای صنفی که مبادرت به صادرات 
یا واردات می کنند درخصوص این بخش از فعالیتشان 
ج از صنوف باشند. قانون نظام  باید تابع تشکلی خار
صنفی حتی در مورد نحوه این دو تابعیت و حدود و ثغور 
کت است. به همین دلیل اتاق بازرگانی، صنایع،  آن سا
معادن و کشاورزی ایران خود را بسیار قدرتمندتر و محق تر 
از اتاق اصناف ایران برای نمایندگی بخش خصوصی 

می داند. دولت نیز همین را پذیرفته و از اتاق ایران )اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران( به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی یاد می شود. این در حالیست 
گفته نماند  که جمعیت اصناف بیش از اتاق ایران است. نا
نگارنده اعتقاد دارد این دو اتاق به عالوه اتاق تعاون و 
سایر تشکل های صنفی و اقتصادی بخش خصوصی 
شایسته است با یکدیگر منجسم و رابطه تعاملی و هم 

افزایی داشته باشند. 
                 دوم: انتخاب هیئت مدیره برای اتحادیه های صنفی 
ج در قانون نظام صنفی و نحوه  با پیش بینی های مندر
برخورد با ایشان، از اتحادیه ها ابزاری برای انجام دستورات 
دولت ساخته است. اتحادیه بودجه خودشان را از طریق 
دریافت ورودیه و حق عضویت تامین می کنند. عالوه 
برآن بودجه اتاق های شهرستان و ایران و بخش های 

مرتبط با اصناف در وزارت صمت را نیز تامین می کنند.
 بنابراین در نگاه دولت اتحادیه ها منبع درآمد و عملکرد 

بی مزد هستند. 
پس هرچه هیئت مدیره ها  ضعیف تر باشند؛ بهتر و بهتر 

است.اما هیئت مدیره ها و اعضای اتحادیه ها می توانند 
اقتصاد داخلی را به حرکت و پویایی برسانند.مالیات 
گشای دولت باشد)خیلی بیشتر از االن(  گره  اصناف 
و به حل معضالتی مثل بیکاری، نقدینگی و تورم نیز 

بیشترین کمک را بکنند. 
هرصنف عالوه بر هیئت مدیره نیاز به هیئت امناء دارد که 
بتواند تعداد بیشتری از نخبگان صنف را در قالب سیاستگذار 
به یاری بطلبد. هر صنف باید در رسته های مرتبط 
کمیسیون و شورا داشته باشد. عالوه بر کمیسیون های 
که باید تشکیل شوند.صنوف همگن باید  موضوعی 
باهم تجمیع شوند و بتواند یک بخش اقتصادی را از همه 
وجوه پوشش دهند. به طور مثال در موضوع خودرو  چه 
فایده ای از جداسازی اتحادیه لوازم یدکی از فروشنذگان 
الستیک ، روغن، روکش صندلی، رینگ، رادیاتور، گلگیر، 

باطری، آینه و... عاید جامعه شده است.
 حتی چرا باید تعمیرکاران خودرو چند اتحادیه مجزا 
گر همه این ها مجتمع شوند، چقدر  داشته باشند. ا

برای مردم، واحدهای صنفی و دولت مفیدتر است؟ 

با شماره های زیر تماس بگیرید

اشتراک
برای دریافت ماهنامهقطعـــــــــات خـــــــــودرو

09351260072 021-77530098



3
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 9سال 1399

پیام آصفی مدیرعامل گروه توسعه قطعه توس میگوید: 
ما با انگیزه هدف و چشم انداز مشخص وارد بازار شده 
گر نتوانیم  ایم. سابقه چهل سال فعالیت به ما آموخته ا
جنسی را که می فروشیم؛ تضمین کنیم. یکی خواهیم بود 

فروشنده باید بتواند کاالی خود را تضمین کند

گر جنس                 این که ما فروشنده هستیم و نه تولیدکننده، ا
اشکالی دارد ضمانتش با تولید کننده یا واردکننده است؛ 
مشتری را راضی نمی کند. عرضه کننده نیز مسئول است. 

نباید هرجنسی را دست مشتری بدهد.

در میان هزاران فروشنده دیگر، مزیتی نخواهیم نداشت.
برای ما مشتری، رضایت، حقوق و وفاداری او باالترین 
ارزش است. حق مصرف کننده این است که بداند جنسی 
که می خرد چقدر کیفیت دارد؟ آیا به اندازه پولی که داده 
کند؟  گر معیوب بود، می تواند مرجوع  کند؟ ا کار می 
همه این ها پایه های یک کسب پایدار و پویا را می سازد. 
ما برای آینده برنامه ریزی داریم و جایگاه معینی را نشانه 
گیری کرده ایم. تا ان شاء اهلل با اطمینان و شایستگی به 

آن دست یابیم.
کسب وکار بدون هدف و برنامه می شود روز مرگی، نه 
خودت را راضی می کند نه مشتری را و نه برای جامعه کار 

مفیدی انجام داده ای.
                           کیفیت ثروت ماست

سال ها حضور در بازار وهمکاری با تولیدکنندگان برتر 
نظیر رینگ مشهد،طوس میل لنگ، شتاب کار، یاتاقان 
بوش ایران و نظایر آن ، ما  را مجاب کرده که باید کیفیت 
کنون 500 قلم کاال در بسته بندی  خط قرمز ما باشد. ا
توسعه قطعه توس )T.G.T( عرضه می شود که تنها 5 
در هزار برگشتی دارد. برای توسعه قطعه توس این یک 
افتخار است که توانسته با تولید کنندگانی برتر که همگی 
با کیفیت OEM تامین کننده خط تولیدخودروسازان 

هستند، کارکند.
                      قیمت مناسب

کید داریم تبعًا قیمت افزایش می یابد  وقتی روی کیفیت تا
مگر آن که بتوانیم با مدیریت مالی، کنترل هزینه های 
باالسری و جانبي، کاهش حاشیه سود و افزایش فروش 

، قیمت  نهایی را مناسب کرده و قدرت رقابت پذیری 
خود را حفظ کنیم. این رمز توسعه کار )T.G.T( است. 
در بازار پرتالطم مواد اولیه، ارز و هزینه های عمومی ما 
توانسته ایم قیمت را مدیریت کنیم. مشتریان را بدون 
جنس نگذاریم و به امید افزایش قیمت ، کاال را انبار نکنیم.

1402                         
کنون ضریب نفوذ قابل توجه ای  شرکت توسعه قطعه توس ا
در بازار دارد و توانسته با کمک نمایندگان فروش خود در 
شهرستان ها و مشتریان گسترده در تهران و سایر شهرهای 
کشور شبکه توزیع مناسبی فراهم آورد ، اما هدف گذاری 
)T.G.T( برای سال 1402 دستیابی به سهم بزرگ تری 
از بازار است. به صورتیکه یکی از پنج برند اول بازار لوازم 

یدکي خودرو کشور باشد. 
برای نیل به این هدف، برنامه ریزی جامعی با کمک 
مشاوران خبره توسعه بازار و برندینگ تهیه شده و در 

حال اجراء می باشد.
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نشان تجاری T.G.Tبا پشتیبانی گروه توسعه قطعه توس



4
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 9 سال 1399

w
w

w
.g

h
atatn

ew
s.ir

4
ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات

 شماره 9 سال 1399



5
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 9سال 1399

w
w

w
.g

h
at

at
n

ew
s.

ir

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
5 شماره 9 سال 1399



6
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 9 سال 1399

w
w

w
.g

h
atatn

ew
s.ir

تولید لنت با کیفیت یک نواخت در تراز جهانی
شرکت کیا لنت البرز نور، تولید کننده انواع لنت  خودروهای سواری اعم از دیسکی و کفشکی- درحال حاضر 
شرکت کیا لنت البرز نور با مدیریت “مهندس حمیدرضا کیانی” ، انواع لنت  خودروهای سواری اعم از دیسکی 
و کفشکی را دردست تولید یا درمرحله فرآیند پیش تولید دارد. به گفته “پیمان آمارمحمدی” لنت های این 
شرکت با لنت های وارداتی و درجه یک تولید داخل کشور برابری می کند و دارای ضمانت است همچنین لنت ها 
دارای شاخصه هایی مانند ترمز گیری قوی، بدون صدا و عمر مفید باالست که رضایتمندی مشتریان را به دنبال 

داشته است.

                                   رئیس هیئت مدیره کیا لنت درباره بازار فروش لنت  
می گوید: متاسفانه بازار فروش محصوالت با توجه به تولید 

لنت های فاقد نشان استاندارد و به اصطالح زیرپله ای 
دچار اخالل شده است در همین حال ناحرفه ای گری 
برخی از همکاران که با تولید و عرضه لنت های بی کیفیت 
و با قیمت پایین  به بازار، موجب بر هم خوردن تعادل و 

نظام بازار شده اند.
که در بازار روش هایی برای ارزان  جای نگرانی است 
خریدن حتی به قیمت بی کیفیت بودن محصوالت به 

وجود آمده است.
 با این حال شرکت کیا لنت البرز نور درصدد است از حد 
استانداردهای داخلی فراتر رفته و با عرضه محصوالت 
کیفیت در بازارهای جهانی باعث ارز آوری به کشور  با 

عزیزمان شود. 
هم چنین شرکت کیا لنت البرز نور در نظر دارد با افزایش 
ظرفیت خود تولید لنت  خودروهای سنگین، صنعتی 

و کالچ را آغاز کند.
محمدی با اشاره به شعار شرکت کیا لنت البرز نور  می گوید: 

شعار ما این است که” کیفیت را نباید فدای کمیت و رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی “شرکت کیا لنت البرز نور” در گفتگو با »قطعات خودرو«
قیمت تمام شده محصوالت کرد”مشکلی که در صنعت 
کثر مواد  لنت وجود دارد تهیه و تامین مواد اولیه است.ا

اولیه حوزه لنت وارداتی است و بومی سازی نشده اند.
 با این حال در بخش تحقیق و توسعه شرکت کیا لنت 
البرز نور به فرآیندهای بومی سازی توجه شده است و 

در تالش هستیم که مشکالت رفع کنیم.
محمدی با اشاره به اینکه در نظر مصرف کنندگان، کیفیت 
لنت شرکت کیا لنت در حد مطلوب است می گوید: ما 
خودمان توقع باالتری داریم و تالش می کنیم روزبه روز در 
بخش تحقیق و توسعه بر کیفیت محصوالت بیفزاییم. 
شرکت کیا لنت برای آموزش کارکنان برنامه ویژه دارد. 
همه کارکنان از لحظه استخدام تا زمانی که در فرآیند 
تولید محصول وارد می شوند تحت آموزش قرار می گیرند. 
همین امر باعث شده تا کیفیت یک نواخت و باالیی در 

تولید لنت داشته باشیم. 
کثر  در این راستا شرکت کیا لنت کار  مثبتی انجام داده که ا
شرکت ها آن را انجام نمی دهند تمامی لنت هایی را که 
از نظر مشتری به هر دلیلی دارای ایراد باشد، به صورت 
مرجوعی با جان و دل می پذیرد و یک دست لنت جدید 

به مشتری تحویل می دهد.
گر بتوانیم  به اعتقاد مدیر اجرایی شرکت کیا لنت البرز نورا
کنیم به  ج  تولید برخی از محصوالت را از انحصار خار

موفقیت های بزرگی دست می یابیم.
 محمدی در ادامه توضیح داد که نوسانات قیمتی باعث 

شده، قیمت تمام شده لنت فراتر از حد معمول برود.
کثر شرکت ها و کارخانجات را دچار مشکل کرده   این امر ا

و باعث شده تولید برای آنها توجیه اقتصادی نداشته 
باشد.به گفته محمدی متاسفانه در کشور ما انجمن 

تخصصی و علمی در حوزه لنت وجود ندارد.
 یعنی فقط یک انجمن وجود دارد که تمامی کارخانه دارها 
عضو آن هستند و هیچ اطالعات علمی در انجمن تبادل 
نمی شود. واحدهای تولیدی دانش و تجربه خود با 

ک نمی گذارند. یکدیگر به اشترا
یادآور می شود: شرکت کیا لنت البرزنور انواع لنت های 
سواری اعم از کفشکی و دیسکی، جلو و عقب خودروهای 
پراید، پیکان، پژو، ریو، سمند و دیگر انواع خودروهای 
کثر لنت های خارجی ماشین های  سواری ایرانی و ا

کره ای، ژاپنی و چینی را تولید می کند.
تولیدات شرکت بر حسب نیازمندی های بازار داخلی 
است و با نگاه به بازارهای خارجی خصوصا منطقه ای در 
حال فراهم کردن زمینه های الزم برای صادرات است.

رئیس هئیت مدیره شرکت کیا لنت البرز نور می گوید:
ح هایی که در بهمن ماه سال 1399 اجرایی  یکی از طر
کونومیک یا اقتصادی است  می شود تولید لنت های ا
که فرآیندهای نهایی این کار انجام شده و به زودی به 
کیفیت  بازار عرضه می شود. این لنت ها فوق العاده با
هستند و طول عمرمصرف آنها هم متناسب با فرآیند و 
سیستم تولیدشرکت است. بدون آنکه از کیفیت آنها کم 
بشود.این افتخار بزرگی است که نصیب شرکت کیا لنت 
البرز نور خواهد شد و با توجه به تالش های شبانه روزی 
بخش تحقیق و توسعه و همکاران عزیزمان در بخش 
تولید، امیدواریم صنعت لنت را تا حد بسیار زیادی 

متحول کنیم. 
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ضرورت تشکیل کمیسیون های مختلف در اتحادیه
مجتبی بابویهی از مدیران اسبق وزارت بازرگانی )صمت فعلی(، در زمان جنگ تحمیلی و بعد از آن بوده و از سال 
1375 در صنف لوازم یدکی خودرو تهران عضو و دارای جواز کسب می باشم. بر اساس اصل 44 قانون اساسی 
مبنی بر دولتی بودن تجارت خارجی در زمان جنگ، من و همکارانم وظیفه داشتیم تا ملزومات کشور اعم از 
لوازم یدکی خودرو را از محل بستانکاری ارزی ایران حاصل از فروش نفت به کشورهای خارجی که بدلیل تحریم 
های اقتصادی غیر قابل وصول بود، تامین کنیم که در این راستا ساالنه بمیزان صدها میلیون دالر صرفه جویی 

ارزی به مجلس وقت گزارش می کردیم.

              بسیاری از دوستان که مثل بنده کاندیدای انتخابات 
هیئت رئیسه اتحادیه صنف شده اند در این مدت از 

تشکیل کمیسیون های مختلف مبنی بر احقاق حق 
صنف از قانون های فراموش شده و یا دیده نشده، سخن 
گفتند و تا بحال راه کار اجرایی برای حل معضالت صنف 

ح نشده است. مطر
 اما بنده می گویم همانطور که تشکیل این کمیسون ها 

امری ضروریست ولی در وضعیت کنونی کشور بار دولت، 
سیستم اقتصادی و نظارتی دستگاه های مرتبط به حدی 
سنگین است که دیگر تحمل وزن سنگین حل مشکالت 
این صنف را ندارد و طبیعی است که بعد از مدتی این 

کارآمد می شوند. کمیسیون ها دچار بی توجهی شده و نا
 این در حالیست که مشکالت اعضای صنف لوازم یدکی با 
راهکار های اجرایی و ستادی از درون صنف قابل حل است.

بعنوان مثال بنده پیشنهاد می دهم که صنف می تواند 
با فرض ده هزار عضو فعال و با درنظر گرفتن سهم هر عضو 

بمیزان یک میلیون تومان با سرمایه ثبتی حداقل 10 
میلیارد تومان یک هلدینگ سهامی عام تاسیس کرده و 
حتی زمینی که متعلق به اتحادیه و اعضای صنف هست 
را زیر مجموعه آن قرار دهند. این هولدینگ می تواند با 
خرید سهام کارخانجات قطعه سازی استراتژیک و زیر 
مجموعه های خودروساز های داخلی در هیئت مدیره آن 
ها عضو موثر داشته و در تعیین سیاست های قراردادی، 

تجاری، تولیدی و غیره آن مجموعه ها موثر باشد.
کمیسیون بازرگانی متشکل از  که  در این زمان است 
اعضای این صنف که خود نیز سهامدار این هولدینگ 
هستند می تواند با ایجاد کارگروه برون مرزی، نسبت به 

همانطور که تشکیل این کمیسون ها امری   
کنونی کشور بار دولت،  ضروریست ولی در وضعیت 
سیستم اقتصادی و نظارتی دستگاه های مرتبط به 

که دیگر تحمل وزن سنگین حل  حدی سنگین است 
که بعد  مشکالت این صنف را ندارد و طبیعی است 
کمیسیون ها دچار بی توجهی شده و  از مدتی این 

کارآمد می شوند. نا

تشکیل کمیسیون های مختلف مبنی بر احقاق   
حق صنف از قانون های فراموش شده و یا دیده 

کار اجرایی برای حل  گفتند و تا بحال راه  نشده، سخن 
ح نشده است. معضالت صنف مطر

  کمیسیون بازرگانی متشکل از اعضای این 
صنف که خود نیز سهامدار این هولدینگ هستند 

کارگروه برون مرزی، نسبت به عقد  می تواند با ایجاد 
قرارداد با شرکت های هدف و ارجاع سفارشات به 
کارخانه هایی که حاال خود مالک آن ها هستند، 

کرده و صادرات قطعات خودرو داشته باشد. اقدام 

عقد قرارداد با شرکت های هدف و ارجاع سفارشات به 
کارخانه هایی که حاال خود مالک آن ها هستند، اقدام 

کرده و صادرات قطعات خودرو داشته باشد.
 این هولدینگ می تواند در قبال آن حتی در قالب کارگروه 
بازرگانی خارجی تحت فرمان همان کمیسون نسبت به 
واردات لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز چه برای خودروساز 

و چه برای مصرف بازار اقدام کند . 
در این زمان است که خودروسازها و کارخانجات قطعه 
ساز ی دیگر بر بازار و صنف ما مدیریتی نداشته و در نهایت 

این صنف بزرگ و الیق لوازم یدکی خودرو تهران است که بر 
تصمیمات و سیاست های آن ها تاثیر گذار می باشد چرا 
که اولین حق اعضای این صنف تامین معاش و داشتن 
تصویری روشن و واقعی از آینده خود در سایه اتحاد همه 

اعضا خواهد بود. 
لذا امیدوارم با راهیابی به هیئت مدیره اتحادیه لوازم 
یدکی خودرو و ماشین آالت تهران بتوانم سهم کوچکی 

در تحقق این هدف داشته باشم.
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پیش بینی نتایج با نگاه کارکرد گرایانه
انتخابات پیش رو

                              فرض اول: 
کثریت اعضای فعلی و نامزدین منتسب  انتخاب شدن ا

به ایشان
                   فرض دو:

کثریت اعضای فعلی و چند نفر از نامزدین  انتخاب شدن ا
جدید

                   فرض سوم:
کثریت از میان نامزدین جدید و چند  انتخاب شدن ا

نفر از اعضای فعلی
تحقق هرکدام از این فرض ها نتایج و ثمراتی به طور 
اما  است.  تصور  قابل  که  داشت.  خواهد  طبیعی 
 منافع اعضای صنف در چه صورتی تحقق می یابد. 

در کدام فرض احتمال نتایج بهتری برای بهبود کسب 
وکار اعضای صنف وجود دارد؟

هر کدام از فروض چقدر احتمال تحقق دارد؟
این نوشتار سعی دارد به صورت بی طرفانه درباره آینده 
هیئت مدیره صنف نکاتی را متذکر شود از ابتدای انقالب 
کنون برحسب اطالعات شفاهی و نگاه به برخی اسناد  تا
کنون 11 هیئت مدیره تشکیل شده است.  موجود تا 
در این هیئت مدیره ها همکاران متعددی با سنین از 
کارهای  حدود 30 سال تا 70 سال حضور داشته اند. 
که بررسی و تخلیل  مثبت و مهمی نیز انجام داده اند 
کنون که صنف در  آن ها موضوع این ُجستار  نیست. ا
موقعیتی قرار گرفته که فرصت انتخاب بیشتری برای 
اعضای صنف فراهم شده است. حضور هرچه بیشتر اعضا 
می تواند انتخاباتی امیدبخش و پرثمر را بوجود آورد. در 
نظرسنجی ها و گفت وگو با اعضای صنف تقریبا در همه 
کید دارند که الزم است از تجربه افرادی  رسته ها اعضاء تا
که سابقه عضویت در هیئت مدیره را دارند، استفاده 
شود. از طرفی حضور افراد جوان تر با تحصیالت عالیه 
و توانمندشغلی نیز مورد نظر اعضای صنف است. اما 
هماهنگی در درون هیئت مدیره بنظر مهم تر از ترکیب 
اعضای آن است. بهرحال این صنف با توجه به رسته های 
بسیار زیاد و متنوع الزم با کمک منتخبین و نخبگان 
رسته ها ادراه شود. اعضای هیئت مدیره در هیچ صورتی 
کمک  نمی توانند به تنهایی مسئولیت خود را بدون 
گرفتن از اعضای صنف به انجام برسانند. حتی نیاز به 

استفاده از مشاورین و کارشناسان خبره در موارد خاص 
وجود دارد.در حال حاضر اعضای صنف انتظاری بیش 
از صدور پروانه کسب و نامه تایید عضویت برای اعضای 
صنف از هیئت مدیره دارند. انتظار اعضای صنف را می 

شود در سه بخش خالصه کرد:
  الف- فراهم کردن زمینه  توسعه کسب وکارهایی 
سالم و انجام اقدامات موثر برای نظارت بر بازار به منظور 

نظم دهی و ثبات بازار
                   ب- رفع و کاهش مشکالت و درگیری های اعضاء در همه 
مسائل کسبی اعم از واردات و تامین کاال، توزیع، وصول 
مطالبات، ارتباط با وزارت صمت، دارایی، شهرداری، 
گمرک، نیروی انتظامی، ادارت آب و برق، بیمه و سایر 

کز مرتبط مرا
                   ج- پرداختن به مسائل رفاهی، حمایتی و رسانه ای 
اعضای صنف مانند بیمه تکمیلی، تعاونی اعتبار، امکانات 
کارخانجات  ورزشی، تورهای نمایشگاهی و بازدید از 
خارجی، همکاران آسیب دیده و سایر مواردهم چنین 
ایجادپایگاه جمع آوری داده ها، اخبار، تحلیل و تفسیر آن ها 
و اطالع رسانی بهنگام وکامل به اعضای صنف بنابراین 
اعضای صنف انتظار دارند منتخبین فورًا برنامه چهارساله 

خود را تدوین و اعالم کنند.
 تقویم عملیاتی و تقسیم کار حساب شده داشته باشند 
از هرگونه روزمرگی، اهمال و اشتباه در محاسبه و عمل 
اجتناب کرده و نیروی خود را به صورت متمرکز و هدفمند 

بکار گیرند.

انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان
لوازم یدکی خودرو وماشین آالت تهران
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ضرورت تشکیل شوراها برای هر رستهانتخابات نماد همگرایی صنف

کمتر کسی در کسب وکار خود و بازار امروز به اهمیت اتحادیه توجه نشان می دهد. شاید این سخن به مذاق 
خیلی از دوستان خوش نیاید اما واقعیت انکار ناپذیری وجود دارد. ما تشکل گرا نیستیم. قانون برای ما همیشه 

تشریفاتی و موجب کندی حرکت شده است. 

مهندس سید احمد طباطبایی

       کارهای انفرادی که یک نفردر راس قرار داشته بیشتر 
مورد توجه و پسند قرار گرفته است هرگاه جمعی موفق 
ج ایشان دست آوردها  شده اند برخی ازمیانشان یا حتی خار

را مصادره و بنام خود تمام کرده است.اما می توانیم در 
میان به دو نکته نیزتوجه کنیم؛

نخست: کارهای موفقی که به صورت گروهی انجام شده 
و هم  چنان ادامه دارد. نام های معتبری که ذیل آن نام 
یک گروه و تفکر قرار دارد و همه ما کم وبیش در ذهن خود 

چندتایی را می توانیم بشماره آوریم.
دوم: نمی توانیم جمع گریز، بدون تشکیالت و برنامه 

تیمی باشیم. 
کشور با تمدن چند هزار ساله، فرهنگ غنی و  این 

آرمان های الهی نیازمند  بازیابی است. 
                      قدم های آغازین و مفید

ما دائمًا در اهّمیت و بزرگی صنف لوازم یدکی سخن می گویم، 
اما واقعا چقدر پای کار صنف هستیم.

 شکی نیست که باید کارشخصی خودمان را انجام دهیم؛ 
اما به فکر صنف هم باید باشیم.

 کار شخصی ما وقتی بازار خوب باشد بهتر خواهد شد.
گاهی و اطالعات کامل   ما باید از مختصات بازار کارمان آ

داشته باشیم.
 جمع آوری و پردازش داده ها کاری نیست که کسی به 
گر همه ما  تنهایی بتواند در بازار لوازم یدکی انجام دهد. ا

و همکارانمان در شهرهای کوچک و بزرگ در یک بستر 
ک  قانونی و مشارکتی داده ها و نظراتمان را به اشترا
بگذاریم؛ مطمئن باشید می توانیم برای بازارکار، صنعت 
خودرو و اقتصادکشور کاری مفید و ماندگار انجام دهیم. 

به خودمان و مردمان کمک کنیم.
دلبستگی های مشترک پیش نیاز همبستگی های بزرگ

کسانی که در انتخابات اتحادیه شرکت می کنند براساس 
شناخت و روابطی که دارند رای می دهند که در جای خود 
پسندیده است در مورد این جانب که آذری زبان و اهل 
آذربایجان سرفراز و دیار زیبای شبستر- شندآباد هستم. 
جای خوشوقتی است که از سوی عزیزان آن خطه ایران 

مورد حمایت قرار گرفته و محبت ایشان شامل حالم 
گشته است اما افتخار می کنم که بتوانم برای همه اعضای 

صنف حرفی و طرحی نو داشته باشم.

 بتوانم با سایر منتخبین همکاری کنم و به آرای همکاران 
احترام بگذارم.

                       رسته ها کانون قدرت صنف
در صنف لوازم یدکی و ماشین آالت تهران رسته های 
متفاوتی وجود دارند که می توان با تشکیل شوراهایی 

برای هر رسته و بررسی مسائل مربوط به هر رسته توسط 
شورای مربوطه نسبت به بهبود فضای کسب وکار آن 
رسته و حمایت از واحدهای صنفی برای رفع مشکالت 

اقدامات الزم را انجام داد.
 بسیاری از مسائل درون صنفی هستند و ما می توانیم با 
استفاده از تجارب همکاران و خرد جمعی مسائل را حل 
کنیم. مواردی هم که به بیرون از صنف مربوط می شود. 
ح موضوع کرد ابعاد آن را شناخت با درایت و همه  باید طر
جانبه نگری راه حل معقول پیشنهاد کرده و برای انجام 

آن پی گیری مجدانه کرد.

بسیاری از مسائل درون صنفی هستند و ما   
می توانیم با استفاده از تجارب همکاران و خرد جمعی 

کنیم. مسائل را حل 

 در اهّمیت و بزرگی صنف لوازم یدکی 
ً
ما دائما  

کار صنف هستیم. سخن می گویم، اما واقعا چقدر پای 
کارشخصی خودمان را انجام  که باید   شکی نیست 

دهیم؛ اما به فکر صنف هم باید باشیم.
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استخدام
»کارشناس تحقیق و توسعه«

اسپیکال
www.spikalparts.com

  info@spikalparts.com
09024003027 – واتس آپ

استخدام
»کارشناس بازاریابی و فروش«

اسپیکال
www.spikalparts.com

  info@spikalparts.com
09024003027 – واتس آپ

استخدام
»انباردار«
اسپیکال

www.spikalparts.com
  info@spikalparts.com

09024003027 – واتس آپ

نسخه درمانی موثر و پایدار:
»شیوه نامه مدون با رویکرد تعامل مستمر در بهره گیری از مشاورین« 

الت تهران« نقشه »سیر بهینه سازی و ارتقاء« عملکرد صنف »اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آ

گیری از »خدمات مشاوره ای« از »مشاوران و مجربین  که با بهره  سیر ذیل را برای صنف موجود و دیگر اصناف توصیه میکنم و ایمان دارم 

متخصص«، ایده ها و پیشنهادات دیگر عزیزان هم صنفی به شکوفائی خواهد نشست.

ح »سیر بهینه سازی و ارتقاء«، تحت فرآیند »بازنگری و بازبینی دوره ای« ح وظائف«، در این طر »شیوه نامه ها و شر

کشور همسان سازی بگردند.  که بروزرسانی بنابه شرایط اقتصادی  گرفت  قرار خواهند 

که تنها به انتقاد بپردازیم، نیاز این صنعت شریف،راهکار می باشد.  بیش از این، مجالی به عین نمی بینم 

                          خالصه ای از افشین اصغرزاده:
 

• مدیریت فروشگاه »موتور کار«

• مدیریت دفتر تجاری در دبی

• مدیریت دفتر تجاری در تایوان

• تعامل و همکاری با تولیدکنندگان داخلی

• تعامل و همکاری با تولید کنندگان خارجی

• تاسیس شرکت با برند تجاری »اسپیکال«

• تولید و تامین قطعات بومی سازی شده و برندهای خارجی

ح در مقیاس بین المللی • نمایندگی چندین »تولید کننده خارجی« مطر

• واردات، تامین و فروش قطعات یدکی و شبکه توزیع در سراسر کشور

1- تاسیس »کمیته نظارتی« در بهینه سازی عملکرد همکاران صنفی
2- تاسیس »واحد آموزش« در ارتقاء بازده سازندگان و توزیع کنندگان

3- تاسیس »کمیته مشاوره« در پیاده سازی خط مشی شفاف و راهکارهای موثر
4- تاسیس »کنسرسیوم خنثی سازی بازار قطعات جعلی«

5- زمینه سازی »تشویق« نسل جدید در هدایت سکان کشتی این صنف وصنعت
6- »خودکفائی » در زمینه تولید قطعات در تراز استانداردهای جهانی

7- فراهم آوری »خدمات مشاوره ای« به نسل های جدید عالقه مند به این حوزه
8- »صادرات قطعات تولیدی« به کشورهای همسایه و بومی سازی صنایع مختلف برای انتقال فن آوری

1400نظارت مشاوران )برون سپاری(

1402

افشین اصغرزاده 
ج از کشور در حوزه توزیع و فروش قطعات یدکی وسائط نقلیه در زمینه های ذیل،      کاندید هیئت مدیره -کد 909 کنون )قریب به 40 سال( سابقه فعالیت تجاری در داخل و خار   از تاریخ 1359 تا

نامبرده را مفتخر به کسب دانش گسترده ای در حوزه مربوطه گردانیده است. 

                       چشم انداز تجاری: 

در راستاء فعالیت گسترده تجاری خود، با بهره گیری از تجارب در حوزه های مذکور، با اطمینان کامل اذعان می دارم که 
به لطف الهی، ایران زمین غنی از حضور متخصصین مجرب و فرهیختگان عزیزمان است.این دو ضلع اصلی یک مثلث را 
تشکیل داده است.اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی وماشین آالت  تهران با درایت و تمرکز بر اهداف ملی و استفاده از نظارت 
مستمر »مشاورین مجرب« در قاعده این مثلث، به حول و قوه الهی، به توانائی های ذیل در آینده نزدیک نائل خواهیم گشت.
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گالیه های اعضای رسته قطعات ماشین آالت راه سازی
بخش بزرگی از صنف که از نظر تعداد بیش از 1200 واحد صنفی را شامل می شود، رسته فروشندگان قطعات یدکی 
ماشین آالت راه سازی، معدنی، ساختمانی، جرثقیل و ... است. واحد های این رسته اغلب در خیابان های 
قزوین، هالل احمر، زرند، بزرگراه آیت اهلل سعیدی و فتح قرار دارند. شیوه کسب وکار در این رسته و مشتریان 
آن از خیلی جهات با فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین متفاوت است. این تفاوت باعث 

بروز انتظارات ویژه از اتحادیه است. گرچه اغلب انتظارت بجا و شایسته است اما بعضا دچار افراط می شود.

                            کلید انتخابات در دست رسته راه سازی
گر اعضای رسته راه سازی به صورت گسترده در انتخابات  ا
شرکت کنند و به کاندیداهای مشترکی رای دهند. قطعا 
منتخبین ایشان جزء هفت نفر هیئت مدیره قرار خواهند 
گرفت. در دوره های قبلی همواره اندکی بیش از یک سوم 
اعضاء اتحادیه در انتخابات شرکت می کردند که عددی 
حدود 1500 تا 1800 صاحب پروانه کسب معتبر را در بر 
گرفت .سایر واحدهای صنفی ترجیح می دادند  می 
در انتخابات شرکت نکنند. شرکت نکردن در انتخابات 
ج از بورس و رسته  بیشتر از جانب واحدهای صنفی خار

ماشین آالت و واحدهای صنفی جدیدالتاسیس بود.
بیشترین حضور رسته ها نیز از سوی رسته های بلبرینگ، 

سواری )پژو، پراید و آمریکایی(، سنگین فروشان صورت 
می گرفت.

بیشترین حضور قومیتی نیز از سوی نراقی ها صورت 
می گرفت. اعضای انجمن اسالمی، بسیج، گروه امداد و نماز 
کباتان، سراج نیز حضور جدی داشتند.  گزاران مساجد ا
این ترکیب رای دهندگان همواره هیئت مدیره های کم 

و بیش یکسانی را تشکیل می داد.
اما بنظر می رسد در این دوره انتخابات هم رسته های 
بزرگ مثل ماشین آالت و هم قومیت هایی نظیر آذری 
زبان ها و شندآبادی ها و هم چنین پاساژهایی مثل پاساژ 

بزرگ کاشانی حضور پر رنگی داشته باشند .
بنابراین انتظار می رود            ؛ دوازدهمین هیئت مدیره اتحادیه 

پس از انقالب ترکیبی از اعضای قبلی و افراد جدید باشد. 
آنچه مسلم است نمی توانیم منتظر معجزه ای باشیم 
بلکه باید خود اعضاء اراده تغییر و اصالح داشته باشند. 
از ایده های نو و مبتنی بر دانش حمایت کنند. هیئت 
مدیره اتحادیه از منظر قانون اختیارات و مسئولیت های 
گرفتن حق  گرفتنی است. برای  زیادی دارد ولی حق 

اول باید اطالعات کامل و جامعی از حق داشته باشیم. 
یعنی قانون نظام صنفی را با نگاه حقوقی، کارکردگرایانه 
و متناسب با ظرفیت های قابل استفاده و اغلب مغفول 
مانده بخوانیم. بعد از آن حق را از طرق قانونی، با زبان 
قانونی و جدیت پی گیری کنیم. اطمینان دارم کسی 

نمی تواند در مقابل این روش درست مقاومت کند.   
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آری به اتفاق جهان می توان گرفت
این روزها با نزدیک شدن به زمان انتخابات هیأت مدیره اتحادیه بسیاری از دوستان اقدام به انجام تبلیغات 
زودهنگام در قالب برگزاری جلسات آنالین و حضوری و ... نموده، برنامه ها و اهداف خویش را بیان می نمایند.

          در این میان دوستانی نیز بر داغی این بازار دامن می زنند 
گون بیان  و شعارهای دل فریب و دلربایی را در محافل گونا
می نمایند ؛ تا جائی که شنیدن این صحبت ها انسان را به 

یاد حال و هوای انتخابات سیاسی مثل انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس شورای اسالمی می اندازد. در واقع 
این عزیزان خواسته یا ناخواسته، اهداف و برنامه های 
صنفی خود را به شعارهای مردان سیاست تغییر داده اند.

 شعارهایی که تاریخ مصرفشان تا زمان برگزاری انتخابات 
است. تبعًا پس از آن نیز به فراموشی سپرده می شوند .

 غافل از آنکه در انتخابات سیاسی ، پس از انتخابات ما 
دیگر کاندیداهای منتخب را تا انتخابات بعدی نخواهیم 

دید و هرگز دستمان به آنها نخواهد رسید. 
ک  در حالیکه در جامعه صنفی ما، خانه ای با نشانی و پال

به نام اتحادیه وجود دارد. 
جایی که اعضای محترم صنف با حضور در آنجا به راحتی 
می توانند با نمایندگانشان دیدار داشته باشند و از آنها 
درخصوص وعده، وعیدهای قبل از انتخابات سوال کنند.
 بدیهی است انتظار شنیدن جواب مستدل و اقناع 

کننده نیز دارند.
که علت بیان این گونه   حال جای سوال است 
شعارها و دادن وعده، وعیدهای حساب نشده به 

اعضای محترم صنف چیست؟
گاهی کاملی نسبت به  به نظرمی رسد برخی از دوستان آ
قوانین مدون در حوزه کسب و کار از جمله قانون نظام 

صنفی ندارند. نسبت به حدود اختیارات و وظایف 
اتحادیه ها نیز بی اطالع هستند.کلیه قواعد و مقررات 
امور مربوط به سازمان ، وظایف و اختیارات ، حدود و 
حقوق افراد و واحدهای صنفی مطابق با قانون نظام 

صنفی معین می گردند. 
شاید تصور برخی این است که هیئت مدیره اتحادیه 
می تواند بدون محدودیت نظرات خود را به اجراء گذارد. 
بنده موافقم که ما دنبال کشف بخش ها و زوایای مغفول 
گر قوانین و  مانده قانون باشیم و همین طور سعی کنیم ا
مقررات فعلی اصالحاتی نیازدارند؛ پی گیر انجام آن باشیم.

 اما همان طور که عرض شده شعاری با موضوعات برخورد 
کردن صحیح نیست.   

به استناد قانون نظام صنفی اتحادیه شخصیتی حقوقی، 
غیرتجاری و غیر انتفاعی است که از افراد یک یا چند صنف 
که دارای فعالیت یکسان یا مشابه می باشند برای انجام 
دادن وظایف و مسئولیت ها مقرر در قانون نظام صنفی 

تشکیل می گردد. 
ماده 30 قانون نظام صنفی وظایف و اختیارات اتحادیه ها 
را به تفصیل بیان نموده است که البته برخی از آنها مانند 
وصول مالیات براساس قانون اصالح مالیاتهای مستقیم 
از وظایف و اختیارات اتحادیه ها حذف گردیده اند و برخی 
دیگر مانند وصول عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از 
طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمانهای وابسته به 
دولت ، به دلیل عدم تمایل سازمان ها و ارگانهای دولتی 
اجرایی نگردیدند.اتحادیه ها در راستای انجام وظایف و 
استفاده از اختیارات قانونی، با مسائل و مشکالت بسیاری 
کثر  روبرو هستند. چاره اندیشی برای بکارگیری حدا

کار هیئت مدیره  ظرفیت های اتحادیه ضروری ترین 
منتخب است.بطورمثال: در موضوع عرضه کاالهای 
ح و تقلبی در بازار قطعات یدکی و عدم تناسب جرم  طر
و مجازات، محمل امنی برای سودجویان ایجاد کرده 
است که بسیاری از اعضاء صنف از اتحادیه توقع برخورد 
با این پدیده شوم را دارند، ولیکن بروکراسی های اداری 
ح عملیاتی و هماهنگ با  و هم چنین نداشتن ایده و طر

دستگاه های ذیربط کار را بسیار دشوار نموده است. 
هیئت مدیره آینده باید بتواند همه دستگاه های اجرایی 
و قضایی و تقنینی موثر را نسبت به موضوع فعال کرده و با 
یک برنامه منجسم، جامع و مبتنی بر خواست فعاالن 

درست کار بازار لوازم یدکی این بلیه را ریشه کن کند.
 اما متاسفانه در بسیاری از تبلیغات دوستان، شاهد 
دادن وعده و وعیدهایی به اعضای محترم صنف  برای 
ح و تقلبی هستیم که بسیار فراتر  برخورد با کاالهای طر
از قانون بوده و هرگز امکان اجرای آنها با شرایط فعلی 

میسر نخواهد شد .
آنچه مسلم است می توان با بهره مندی از تجارب 
پیش کسوتان ، علم و دانش و توان جوانان دست 
در دست یکدیگر دهیم، موانع و مشکالت را از سرراه 
برداریم.پذیرفتن مسئولیت در هیئت مدیره اتحادیه 
گر برای خدمت به اعضای صنف، مصرف کننده نهایی  ا

و اقتصاد کل باشد. 
ارزش وقت گذاشتن و انرژی مصرف کردن دارد و گرنه 

همان بهتر که هرکس به کار خود مشغول شود.
 هدف را نباید گم کرد راه رسیدن به هدف نیز معلوم است. 

همدلی و همکاری بر اساس انصاف، دانش و تجربه . 

سید احمد حسینی


