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اگر نظر مردم نسبت به کاالی ایرانی مثبت باشد، 
نیازی به حمایت دولت نداریم

پدر سیبک سازی ایران در گفتگو با »قطعات خودرو«مطرح کرد:

قیمت: 3000 تومان
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حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز ومدیر مسئول
ماهنامه قطعات خودرو

         باید توجه داشته باشیم اداره اتحادیه فقط توسط 
کمیسیون های  نیست.  پذیر  امکان  مدیره  هیئت 
بازرسی، آموزش، رسیدگی به شکایات و حل اختالف در 
کنار هیئت مدیره وظایفی مشخص به عهده دارند. با 
این حال در صورت ضرورت می توان کمیسیون های 

دیگری نیز تشکیل داد. 
می توان و باید شوراهای مشورتی و کار گروه های مختلف 
با ماموریت های ویژه به صورت دائمی یا موقت را بکار 
گرفت. الزم است در هر رسته شغلی  یا حتی مناطق مختلف 

نه فقط هیئت مدیره!
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شوراهای تخصصی ایجاد کرد.
همه این ها باهم یعنی اتحادیه، اداره اتحادیه در حد 
مدیریت بازار لوازم یدکی کاری است که همگان باید 
در آن مشارکت کنند. تنها در این صورت ، صنفی پویا و 
مشارکتی خواهیم داشت. شعار توجه به خرد جمعی 
با استفاده ایجاد زمینه حضور موثر افراد معنا می یابد.
کمیسیون، شورای مشورتی  کارگروه،  که بحث  وقتی 
ح می شود؛ در واقع بنا داریم از همه  یا تخصصی مطر
اعضای اتحادیه کمک بگیریم و فقط به هیئت مدیره 
بسنده نکنیم. افرادی که دانش بیشتری در باب اقتصاد، 
مدیریت، قوانین تجارت، احکام شرعی کسب وکار دارند 
کم نیستند. هیئت مدیره بعدی باید از ایشان دعوت 
به همکاری کند. ماموریت مشخص تعیین و تفویض 
اختیار نماید. صاحبان تجارب مختلف یا کسانی که به 
ابزارها و امکانات امروزی مثل رایانه، گوشی هوشمند، 
پیام رسان ها، شبکه های مجازی یا افرادی که دانش 
رسانه ای یا روابط عمومی دارند، باید بتوانند به میدان 
آیند. این وظیفه هیئت مدیره است که دست نیاز و 
مددخواهی دراز کند.هیئت مدیره محور، هماهنگ 
کننده و ستادی برای مدیریت اتحادیه است. بدون تردید 
هیئت مدیره باید با استفاده از نظر کارشناسان تصمیم 
گیری کند. اتخاذ مواضع قاطع، کارشناسانه و پی گیری 
حقوق اعضای صنف بدون بهره مندی از ظرفیت همه 
اعضای صنف امکان پذیر نیست. این انتقادی شفاف به 
نوع عملکرد هیئت مدیره های قبلی است.همه جانبه 
نگری،دوراندیشی و دخالت ندادن روابط شخصی با 
جایگاه مهم عضویت در هیئت مدیره موجب اعتماد 

اعضای صنف به هیئت مدیره خواهد شد. آنگاه مقبولیت 
ایشان در نزد صنف به نقطه قابل قبول خواهد رسید. 
تنها با همین توصیفات می توان امیدوار بود که هیئت 

مدیره تصمیمات درست می گیرد.
    دراین میان جای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها 

 کجاست؟
ح می شود.  بحث جوان گرایی دقیقا از همین جا مطر
جوان ها چابک و پویا هستند. عالوه برخالقیت، قدرت 
ریسک پذیری باالیی دارند. ایده های جدید، میل 
به تحول و پیشرفت در جوانان بیشتر دیده می شود.

جوان ترها معموال  با متدها و ابزارهای جدید آشناترند. 
پس می توانند در تدوین و اجرای برنامه های درون و برون 
صنفی وارد شوند.پرواضح است که نباید پیش کسوت ها 
که به طور طبیعی  افراد کهنسال  کنار گذاشته شوند. چرا
گرم چشیده ترند.  حسابگری بیشتری دارند. سرد و 
ک بازار رو خورده و کوهی از تجربه هستند.  حسابی خا
مقبولیت اجتماعی خوبی دارند. پس با تکیه بر جایگاه 
کاریزماتیک ایشان می توان جلوی شتاب زدگی و هیجان 
های غیر مفید را گرفت. اما باید قبول کرد که این افراد 

نمی توانند مثل جوان ها فعال باشند.
با ابزارهای روز به اندازه کافی آشنا نیستند. دانش  کافی 
برای استفاده از روش های روز دنیا در کسب وکار و مدیریت 
اجتماعی را ندارند.نگارنده بر این اعتقاد است که بهتر 
است صندلی های اتحادیه با ترکیبی از افراد پیش کسوت 

و جوان ترها تکمیل شود.
            در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ 

افراد پیش کسوت اتحادیه با انتقال تجربیاتشان به 

جوانترها، جانشینان آینده خود را پرورش می دهند. 
هیئت مدیره های بعدی با همین روش قوی و کارآمدتر 
خواهند شد. به جز جانشین پروری، حضور جوان ترها 
نیز دارد.جوان ترها درمسائل اجرایی  فواید دیگری 
قوی ترند. می توانند امور را با سرعت و جدیت بیشتری 
پی گیری کنند. هیئت مدیره، کمیسیون ها، شوراها، 
ستادها و کارگروهای اتحادیه باید ترکیبی از جوان ترها و 
پیشکسوت ها باشد.در این صورت برای برنامه ریزی، 
کارشناسی، تعامل با سایر اتحادیه ها واتاق اصناف، گفت 
وگو با وزارت صمت، وزارت دارایی، مجلس، شهرداری و 
هرنهاد دیگری انتخاب های بیشتر و مناسب تری خواهیم 
داشت. این نکته رو هم بگویم: منظور از جوانان تعریف 

متداول وزارت ورزش و جوانان نیست.
 در آن تعریف هر کسی که در بازه 18 تا 35 سالگی قرار دارد؛ 
گر قرار باشد جوانان با این  جوان محسوب می شود. ا
سن و سال سکان دار امور اتحادیه باشند، به طور طبیعی 
کل صنف به اتحادیه بی اعتماد خواهند شد.منظور از 
جوان گرایی رجوع به افرادی است که  بین 35 تا 55 سال 
دارند. این اشخاص شور و هیجان 18 سالگی و خامی و 
بی تجربگی 25 سالگی را  پشت سر گذاشته و به نقطه ای 
که ثبات شخصیتی دارند برای خودشان  رسیده اند 

منزلت قائلند. 
در کسب وکار هم تجربه قابل توجه ای دارند. این افراد 
کسب دانش در دانشگاه ها یا  فرصت مناسبی برای 
کز علمی را داشته اند. پس می توانند مدیران،  سایر مرا
مشاورین و مجریان شایسته ای در اتحادیه باشند و 

صنف لوازم یدکی را متحول کنند. 
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کوتاه مدت پنداری و شعارهای هیجانی گم شود.
2 نکته مهم در انتخابات 

1- اصل بر انجام کار به صورت صحیح و کامل است. 
این که توسط چه کسی یا کسانی انجام می شود، موضوع 
کار مردم و صنف نباید درگیر  فرعی و غیر مهم است. 

اشخاص و سالیق شخصی یا جناحی شود.

از انتخابات چه خبر ...

           باالخره شرایط فعلی موجب شد انتخابات در زمان 
مقرر شده)7 بهمن 1399( بدون اعالم لغو، برگزار نشود. 
زمان جدید برگزاری نیز اعالم نشده اما به طور معمول 
احتماال اردیبهشت ماه شاهد برگزاری خواهیم بود. 
گرچه این فقط گمانه زنی است.هدف از انتخابات و 
تشکیل اتحادیه نباید در جزء نگری، مواضع شخصی، 

2- فرآیندسازی، اصالح، بهینه سازی و روزآمدی 
گر روی  کارها و تحوالت است. ا فرآیندها پایه همه 
اصالح اجزاء متمرکز شویم دچار بخشی نگری، روزمرگی 

و ناهماهنگی خواهیم شد.
                          اتحادیه خانه همه اعضای صنف است

باید چند صدایی، تفاوت در بینش ها و نگرش ها را 
بپذیریم. درک متقابل، تعامل، منافع جمع، حفظ 
حریم افراد، احترام به دیگران از اصول فرهنگ انسانی 
و اسالمی است. اتحادیه باید به این اصول بیشترین 
توجه را داشته باشد. اعتماد اعضاء به اتحادیه سرمایه ما 
خواهد بود. بدون همراهی اعضاء هیچ امری به سرانجام 
کردن زمینه برای قرارگرفتن  کامل نمی رسد. فراهم 
فعاالن بدون پروانه کسب در جمع اعضای اتحادیه و 
پس از آن جلوگیری از کارکردن عده ای در سایه و بی رد و 
نشان قدم هایی است که صاحبان کسب وکارهای سالم 
گر راه را باز نکنیم. یقینًا این  و اصیل مطالبه می کنند. ا
سرمایه های انسانی و ارزشمند صنف حذف یا همرنگ 

جماعت خواهند شد. این به نفع هیچ کس نیست.
                                       کنترل، نظارت یا مدیریت

برخی تصور می کنند وظیفه دولت و نهادهای پائین 
دستی عمومی کنترل بازار است.

 نتیجه این تفکر بستن همه راه ها و فرستادن افراد بدنیال 
منافذ و کوره راه هاست. 

رانت، فساد، بی نظمی و اخالل از همین تفکر ایجاد 
می شود. 

که نظارت و مدیریت، مسئولیت دولت و  درحالی 
نهادهای نظیر اتحادیه است. قوه قهریه، الزام و ممانعت 
کار باید متخص متخلفین با قصد و روش شرورانه  از 

)مجرمانه( باشد. 
بقیه مردم باید بتوانند به راحتی در مسیر و بسترهای 
کرامت انسانی  منطقی، شفاف، مصلحانه و توأم با 
گر این بستر سازی صورت نگیرد. باید  کنند. ا زندگی 

تبعات آن را بپذیریم.
شاید کسی بگوید: این در توان اتحادیه نیست. پاسخ 

آن است که، 
گر ما به اندازه سهم خودمان کار کنیم؛ یک گام به جلو  ا

خواهد بود. بی تردید مسیر اصالح گام به گام است.  
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با شماره های زیر تماس بگیرید

اشتراک
برای دریافت ماهنامهقطعـــــــــات خـــــــــودرو

09351260072 021-33936794

کی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی محمدرضا مال



4
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 10 اسفند ماه 1399

w
w
w
.g
h
atatn

ew
s.ir

اگر نظر مردم نسبت به کاالی ایرانی مثبت باشد، 
نیازی به حمایت دولت نداریم

در  رشته صنعتی درس می خواندم وکار هم می کردم.آن 
روزها عالقه خاصی به تراشکاری داشتم. البته شانس 
با من یار بود که درکارگاهی شروع به کارکردم که قطعات 
خودرو می ساختند. همان جا با ساخت قطعات خودرو 
آشنا شدم. پس از پیروزی انقالب تولید داخلی جدی 
 گرفته شد؛ تولید کنندگان تشویق و از سازندگی حمایت 
شد. من نیز به دنبال ذوق و آرمان خود حرکت کردم. 
درسال ۱۳۶۷ رسما »سیبک سازی« را به عنوان یک 
گزینه در قطعات تولیدی خود انتخاب کردم پیش از آن 
قطعات مختلفی را تولید کرده بودم ولی از سال ۱۳۶۷ به 

صورت تخصصی وارد کار تولید سیبک شدم.
 اولین سیبکی که تولید شد مربوط به کدام خودرو بود؟
اولین سیبک مربوط به وانت مزدا 1000 بود. پس از آن  
به سمت تولید سیبک های خودروهای دیزلی رفتیم. 
برای انواع اتوبوس، کامیون، مینی بوس و کامیونت 

سیبک تولید کردیم.
که به طور  در حال حاضر هم حدود دو سال است 
تخصصی تر با تیراژ باال در حال تولید و عرضه سیبک 
های وانت نیسان و مزدا هستیم. به لطف خدا دراین 
عرصه بسیارموفق شدیم. تا به امروز محصوالت خوب 
و با کیفیت که قابل رقابت با سیبک های مشابه ژاپنی 

           با نگاهی گذرا به تاریخچه »تولید سیبک« در کشور 
به جرات می توان »عباس بختیار«را پدر سیبک سازی 
کشورنامید. اولین سیبک ساخته شده در ایران توسط 

کارخانه سیبک بختیار تولید شده است.
                      آقای بختیارمی خواهم بدانم چه اتفاقی افتاد که 

شما به سمت تولید رفتید؟
سابقه کاری من به سال ۱۳۵۱ برمی گردد. در آن دوران 

و تایوانی هستند به بازارعرضه کرده و با اطمینان خاطر 
آنها را بی قید و شرط  نیز یکسال ضمانت می کنیم. لذا 
موفق شده ایم مشتریان خوبی در همه نقاط کشور و 

کشورهای همسایه جذب کنیم. 
محصوالت تولیدی شما گواهی نامه های کیفیت را دارد؟

کلیه سیبک های تولیدی ما به تایید اداره ملی  بله، 
استاندارد رسیده است.

 فراتر از آن سیبک های نیسان ما مطابق الزامات کنترل 
کیفیت  شرکت »مگا موتور« باالترین رده کیفیت را گرفته 

که باعث افتخار ماست. 
بنابراین به جرات می توانم بگویم سیبکی که ما تولید 
می کنیم با نمونه های اصلی ژاپنی و آلمانی برابری می کند. 
 بنابراین، سرمان را باال می گیریم و در حوزه تخصصی 
سیبک، میل فرمان و موجگیر خودروهای نیسان و مزدا، 
انواع خودروهای نیمه سنگین و سنگین، کشاورزی و 
راهسازی حرف اول را می زنیم. تنوع تولیدات سیبک 
بختیار در حال حاضر بیش از 150 نوع قطعه است. با 
کنندگان اعالم می کنیم  افتخار به مشتریان و مصرف 
این محصوالت مطابق با الزامات کیفی روز دنیا ساخته 

می شوند.
 شادی ها وغم ها و توقعات شما به عنوان یک 

صنعتگر و تولید کننده چیست؟
معموال توقع صنعتگران دریک نکته مشترک است و آن 
این است که صنعتگر درجامعه دیده شود. متاسفانه 
کنندگان بعضا تحت  درجامعه  ما صنعتگران و تولید 
فشارهای زیاد قرار می گیرند. به عنوان مثال گاهی برای 
من وضعیت وشرایط سختی پیش آمده که با خودم گفتم 

»اصاًل چه اشتباهی کردم وارد عرصه تولید شدم«. اما 
به هرحال وضعیت تولید هم مانند شرایط زندگی فراز و 

نشیب و باال و پایین های زیادی دارد.
گر   بارها گفته ام که دولت سنگ جلوی پای ما نیندازد؛ ا
دست ما را هم نگرفت مهم نیست. مدیران کشور باید 
کنند، باالخص  وضعیت صنعتگران را پیوسته رصد 
فعالیت آنها را در این شرایط دشوار اقتصادی و تحریمی 
ببینند که چگونه برخی از آنها توانسته اند بدون افت 
کیفیت در محصوالت با مشقات فراوان تولید خود را سرپا 
نگاه داشته و حتی ارتقا ببخشند. در این صورت ایشان 

با امید و توان بیشتری کار می کنند.
صنعتگر وقتی محصولی را تولید می کند؛ بزرگترین شادی 
نصیبش می شود. وقتی می بیند؛کارگران  نان سر سفره 
خانواده خود می برند بزرگترین لذت و برکت برای پدیدار 

می شود. 
در مورد فروش و بازار محصوالت سیبک بختیار توضیح 

دهید.
 ما دو نوع فروش داریم. یک دسته محصوالت به 
کارخانه ما از سال  که  کارخانجات خودروساز می رود 
۱۳۸۳ به عنوان تامین کننده انحصاری ایران خودرو 
دیزل است. افتخار این را داریم که سیبک های فرمان 
کوتاه و بلند همه خودروهای آن تولید  و میل فرمان 

کارخانه سیبک بختیار است.
که حدود  نوع دوم فروش ما به بازارلوازم یدکی است 
۹5 درصد تولید ما از طریق دفتر مرکزی فروش شرکت در 
خیابان ملت، کوچه آذرطوس و چند نماینده و همکار 

توزیع انجام می شود.

پدر سیبک سازی ایران در گفتگو با »قطعات خودرو«مطرح کرد:

عباس بختیار؛  پدر سیبک سازی ایران
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و نهادهای کشور است. تخصیص ندادن ارز مورد نیاز 
تولید از سوی بانک مرکزی منجربه صادر نشدن مجوز 
ترخیص شده و ممکن است در برخی موارد تاریخ انقضا 
کاال بگذرد و کیفیت محصوالت در بازار دچار افت شود. 
همچنین توجه سیستمی به میزان واردات نداشتن 
می تواند بهانه ای برای کم اظهاری شده و محصوالت 

بی برنامه وارد بازار شوند.
بازار لوازم یدکی خودرو یکی از بازارهای قاچاق پذیر ایران 
که اعالم می شود ۸۰ درصد قطعات آن وارداتی  بوده 
که بیش از ۵۰ درصد آنها هم مشخص نیست  است 
از چه مجرایی وارد بازار شده است. در ادامه ،صمت 
کمیسیون  گفت وگویی با امیرحسین صیرفی، عضو 
اقتصادی اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور درباره نقش 
گمرک در ورود قطعات بی کیفیت و قاچاق به کشور دارد 

که می خوانید.
                گمرک چقدر در قاچاق کاال نقش دارد؟

موضوعی که درحال حاضر به شدت در مدیریت بازار 
کشور، در همه صنوف و رسته ها داغ است بحث تنظیم 
بازار است. انواع و اقسام ستاد و نهاد وجود دارد که همه 
سعی دارند این بازار را به نحوی مدیریت و کنترل کنند. 
نقل قولی از بزرگی می کنم که می گفت »هرچه را نتوان 
کرد و هرچه را نتوان  کنترل  گرفت، نمی توان  اندازه 
گر بخواهیم بازار  کنترل کرد نمی توان مدیریت کرد.« ما ا
را کنترل و مدیریت کنیم نیاز به ابزار اندازه گیری داریم. 
یکی از ابزارهای اندازه گیری بسیار مهم قبض گمرک و آمار 

ضرورت اصالح ابزار کنترلی در گمرک

         گمرک شاهراهی دومنظوره است که هم می تواند به 
تولید و خودکفایی کشور کمک کند و هم در مقابل آن قرار 
گیرد. زمانی که کاالهای مورد نیاز، آنچه در داخل توان یا 
ظرفیت تولید آنها فراهم نیست، وارد شود، تنظیم بازار 
انجام شده و تنشی را در این بازار شاهد نخواهیم بود. 
ج، واردات به شکل قانونی  گر در روند تامین از خار اما ا
انجام نشود، توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می گیرد. 
که هم  کرد  گمرک را شمشیری دو لبه می توان فرض 
می تواند زمینه قاچاق را فراهم کند و به آن دامن بزند و 
هم می تواند بستر توسعه را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

گمرک خود نهادی زیرمجموعه  بوده که عملکرد آن منوط 
 به دستورالعمل ها و برنامه ریزی های سایر سازمان ها 

واردات به کشور است. ما باید نیاز کشور را در حوزه کاال 
شناسایی کنیم این موضوع با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اتحادیه صنفی لوازم یدکی خودرو در 

حال انجام است.
پس از این شناسایی باید به دنبال این باشیم که این 
نیاز را از کجا تامین کنیم. بخشی از قطعات مورد نیاز 
بازار لوازم یدکی از تولید و بخشی هم به وسیله واردات 
تامین می شود. روی کالم ما امروز درباره بحث واردات 

و نقش گمرک است. 
درحال حاضر هیچ آمار قابل اتکایی وجود ندارد یا حداقل 

اتحادیه به این آمار دسترسی پیدا نکرده است. 
گر آمار نداشته باشیم، نمی توانیم معادله نیاز بازار  ما ا

را حل کنیم.
ج می شود اختالفات  آنچه از گمرک به عنوان آمار خار
بسیار زیادی با آن آماری که در وب سایت های تجاری 
کشورهای خارجی که با ایران تجارت می کنند، دارد. 
به عنوان مثال، آنچه در ترید مپ )ارائه دهنده آمار تجارت 
جهانی( می آید با آنچه در گمرک کشور اعالم می شود، 
خ  کشور ر گمرک  تفاوت فاحشی دارد. چه اتفاقی در 
می دهد، مشخص نیست. البته تمام مسائل مربوط 
به گمرک نیست شاید بخشی از آمار متناقض متوجه 

بازرگانان باشد.
که  گمرک بتواند آمار درستی از ردیف تعرفه هایی  گر  ا
قطعات در حال ورود به کشور هستند به اتحادیه اعالم 
کند می توان روی تنظیم بازار بسیار شفاف برنامه ریزی 

کرد. در حوزه تعرفه ها هم سخنان زیادی وجود دارد.
                 مشکالت تعرفه ای در گمرکات کشور  مربوط به چیست؟

نظام تعرفه ای موجود کشور حداقل در حوزه قطعات لوازم 
یدکی خودرو نیاز به یک بازنگری کلی دارد. تعرفه های 
کشور هنوز ۸ رقمی است و البته در مواردی خاص ۶ رقمی 
هم دیده می شود. جهان به سوی تعرفه های ۱۲ رقمی 

حرکت کرده است.
 طیف تولید کاال زیاد شده که کشورهای صنعتی برای 
تشخیص آنها از یکدیگر، به ویژه برای مدیریت بازار و نیاز 

آن، رقم های تعرفه ای را افزایش داده اند.
این مسئله ممکن است به طور مستقیم به گمرک ارتباط 
نداشته باشد، زیرا مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بوده و اتحادیه هم در همکاری با آن برنامه پیش نویس 
دارد. اما کارشناسان گمرک که شبانه روز با این تعرفه ها 
درگیر هستند، حداقل می توانند پیش نویس ارائه دهند 
و اعالم نظر کنند که این تعرفه ۸ رقمی پاسخگو نیست. 
به عنوان مثال، کاالیی که تولید داخل ندارد اما چون در 
همین تعرفه ها جا می گیرد جلوی ورود آن گرفته می شود. 
این امر در نهایت منجربه آشفتگی بازار شده و نابسامانی 
را در این بخش رقم می زند. به عنوان نمونه، انژکتورهای 
خودروهای دیزلی یا پمپ آب خودروها از جمله قطعاتی 
هستند که در تعرفه های یکسان گمرکی با سایر قطعات 

دچار مشکل شده اند. 
پمپ آب خودرو در تعرفه هایی که مربوط به پمپ چاه 
آب است جا گرفته و چون تولید داخل دارد مانع واردات 
هر نوع پمپی شده است. این امر زمینه ساز رونق قاچاق 

برای پاسخگوی به نیاز بازار شده است.
ادامه دارد  

نویسنده: دکتر امیر حسین صیرفی

بخش اول



6
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 10 اسفند ماه 1399

w
w
w
.g
h
atatn

ew
s.ir

اتحادیه جدید:

کارکرد اتحادیه به دفتری برای صدور پروانه کسب، چانه 
کاهش مالیات، رفع مشکالت فردی اعضای  زنی در 
صنف، ابالغ دستورات دولتی به اعضاء یا نهایتًا شرکت در 
کتیکی شمرده  چند جلسه نمی تواند اشتباه کوچک یا تا
شود. این رویه اشتباهی راهبردی بوده است که متاسفانه 
روسای قبلی اتحادیه خصوصًا سروران بزرگوار مرحوم 
محسنی )ریاست4 دوره ( و جناب بخشی زاده )ریاست 5 
دوره( و اعضای هیئت مدیره های ایشان انجام داده اند. 

          بی تردید اتحادیه یک سازمان است. بنابر تعریف 
سازمان مجموعه هدفمندی است که پیرو یک سامانه 
معین)سیستم( است، دارای مرزها و چارچوب های 
است که به آن تمایز می دهد. در همین تعریف، سه نکته 

مهم وجود دارد که مسئله امروز ماست.
            هدفمندی: 

اتحادیه امروز و در دوره های پیشین اغلب در تعیین و 
شناخت هدف دچار اشتباهات بزرگ شده است. تقلیل 

نباید این انتقاد را نادیده گرفتن خدمات و زحمات ایشان 
پنداشت اما تشخیص اشتباه و هدف گیری غلط را باید 
کید بیشتر بر اشتباه  بیان کرد تا راه بیش از این گم نشود. تا
تشخیصی در خصوص رسالت اتحادیه و ظرفیت قانون 
است. هم چنین فرصتی که 2بار برای اصالح قانون نظام 
صنفی در طول دوره های گذشته پیش آمد و به درستی 

شناخته و بهره برداری نشد.
                 ساماندهی داخلی:

اتحادیه ای با بیش از 7000 عضو دارای پروانه کسب و 
نزدیک به 10 هزار واحد صنفی شناسایی شده و تعداد 
قابل توجهی مغازه و شرکتی که قانونًا باید زیر نظر اتحادیه 
باشند؛ اما شناسایی نشده اند. نیازمند سامانه اداری 
هوشمندسازی شده است. نباید اعضای اتحادیه برای 
انجام امور ساده و دم دستی مراجعات مکرر، معطلی و 
به زبان ساده از این اتاق به آن اتاق شوند. هیئت مدیره 
اتحادیه باید از کف بازار باخبر باشند آن قدر مورد اعتماد 
باشند که اعضای اتحادیه اخبار و اطالعاتشان را در اختیار 
هیئت مدیره قرار دهند و هرگونه مشکل عمومی و جمعی 
گر قدرت ارتباط  اعضاء بدست اتحادیه حل شود. اتحادیه ا
با نهادهای باال دستی و پیش بینی نداشته باشد؛ چگونه 

می تواند خود را مدیر بازار لوازم یدکی بداند؟ 
آن هم اتحادیه ای که نقش محوری در اصناف کشور 
دارد. باید بپذیریم که اتحادیه به درستی سازمان دهی 
نشده و کارکنان اتحادیه در مسیر بهره وری، اثربخش و 

کارآمدی قرار ندارند.
                  تمایز:

واقعًا اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران تا 

گی های قابل تمایز با سایر اتحادیه های  چه اندازه ویژ
تهران دارد؟

گر این اتحادیه خصوصًا در مورد رسته های خاص مثل  ا
که به تنهایی  بخش بزرگی از  ماشین آالت راه سازی 
صنایع مختلف را پشتیبانی می کند یا اقالمی که فراتر از 
خودرو کار می کنند نظیر تسمه، بلبرینگ، لنت و دیزل، 
کمیسیون، شورا، کارگروه و امثال آن نداشته یا به شکل 
مفید و موثر سامان نیافته باشند؛ چطور می توانیم به 
حل مشکالت ایشان یا نقش آفرینی در کشور مبادرت 
گر مسئولین وزارت صمت یا نمایندگان مجلس  کنیم؟ ا
یا هر دستگاه دیگری به اتحادیه مراجعه کنند؛ اتحادیه 
نمی تواند آمار، اطالعات، تحلیل، راهکار یا برنامه ای 
برای کمک به اقتصاد کشور یا حتی اعضای صنف به 

صورت جامع ارائه کند. 
چون زیر ساخت و ظرفیت سازی نشده است. این ضعف 
گی شود. خوشبختانه نمونه  باید تیدیل به قدرت و ویژ
کمیسیون اقتصادی  قابل قبولی نیز در فعالیت های 

اتحادیه دیده شد.
سخن کوتاه کنم، امروز برخی اعضای هیئت مدیره سخن 
از خدمات کمیسیون آموزش می زدند و این اتحادیه 
را جزء معدود اتحادیه های دارای کمیسیون آموزش 
مستقل از اتاق تهران می دانند. اما غیر از برگزاری جلسات 
اجباری برای گرفتن پروانه کسب چه فعالیت مستمر و 
حساب شده ای دیگری انجام داده اند؟ همین مسئله 
به نوعی دیگر در مورد کمیسیون حل اختالف و شورای 
مشورتی غرب وجود دارد. این تنها 3 مثال بود واال عمق 

معضل بسی بیش از این است.

مهندس سید احمد طباطبائی 

اصالح اشتباهات  گذشته، استفاده از همکاری اعضاء، مطالبه گری و همکاری با دولت
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تعریف، غفلت از علت آسیب پذیری را موجب می شود. 
چرا عده ای در جامعه بی دفاع مانده اند؟ یا چرا خطرات 
پیش بینی و پیش گیری نمی شوند؟ طبیعتًا زمانی که از 
اقشار آسیب پذیر یاد می شود، بدان معناست که آسیب 

یا خطری وجود دارد.
 سوال این است:

چگونه آسیب ها تولید می شوند؟آیا افرادی حقیقی 
یا حقوقی بوجود آورنده آسیب ها هستند یا از سوی یک 
کارآمد تولید می شوند یا ضعف ها و نقص های  سیستم نا
بنیادی عامل اصلی بروز خطرات هستند؟ارتباط کلمه 
آسیب و آسیب پذیری شبیه به درد و دردمندی است. 
طبیعی است تا دردی نباشد؛ دردمندی هم وجود ندارد.

 البته که در فرهنگ و لغت نامه فارسی کلمه ای با عنوان 
»آسیب پز« وجود ندارد؛ اما نگارنده می خواهد یک 

واژه نامانوس بسازد.
 شاید بتوان این کلمه را به عنوان اسم فاعل در مورد افراد 
یا سیستم هایی در نظر گرفت که برای سایرین آسیب 
ایجاد می کنند. کوتاه سخنی درباره آسیب پزان تقدیم 

شما می کنم. 
                        بیائید کمی صادق باشیم!

قوانین: قبول داریم »قانون؛ قانونه«؛ اما همیشه که قرار 
نیست بدون اشکال باشد. برخی قوانین از ریشه غلط 

                                      اوایل انقالب مردم بر دو قسم بودند؛ مستضعفین 
و طاغوتی ها

مستضعفین اول انقالب از امام خمینی رحمت اهلل 
علیه شروع می شدو به فقرای جامعه ختم می گردید. 
در این میان مسئولین، عامه مردم، نظامی ها، کسبه و 

کارمندان قرار داشتند. 
اول انقالب در تعریف کلمه مستضعفین جنبه فرهنگی 
بیشتر مد نظر بود. البته در معنای لغوی مستضعف نیز 
اصاًل ضعف شاخصه افراد نیست. بلکه ضعیف پنداشته 
ک است.اما بعدًا به واژه های دیگری رسیدم  شدن مال
تا امروز که جنبه اقتصادی پر رنگ شده و مردم شامل 

طبقات برخوردا  و آسیب پذیر شده اند. 
معموال دهک های درآمدی باال، طبقات مرفه  و ثروتمندان 
هستند. دهک های میانی طبقه متوسط و دهک های 
پائین به آسیب پذیر وصف می شوند. این تقسیم بندی 

با استانداردی جهانی نیز  تناظر دارد.
 در 10 سال اخیر با افزایش تورم و کاهش همزمان درآمدها، 
حتی دهک های میانی نیز جزء اقشار آسیب پذیر شده اند.  

                    آسیب پذیری به چه معناست؟
بی دفاع بودن در برابر خطر را می توان کلمه خوبی برای 
واژه آسیب پذیری در نظر گرفت. اما به اعتقاد نگارنده این 

هستند و باید اصالح شوند. 
برخی قوانین هم بدون در نظر گرفتن همه جوانب وضع 
شده  و تنها روی موضوع خاصی متمرکز شده اند؛ بدیهی 
است اجرای چنین قوانینی راه به بیراهه بدل خواهد شد.

 برخی دیگر از قوانین صحیح هستند؛ اما به اشتباه تعبیر 
و اجراء می شوند. پس می توانند به مردم آسیب بزنند. 
گر راهی باز کنیم تا  قوانین آسیب زا  در طول  بی جا نیست ا

زمان بازنگری شوند. 
البته که یکی از مهم ترین وظایف هریک از قوای سه گانه 

همین نظارت و روزآمد کردن قوانین است.
 اما به نظر می رسد تا پای مردم به این کار کشیده و صدای 
ایشان شنیده نشود؛ نمی توانیم امید چندانی به اصالح 

امور داشته باشیم. 
عوامل انسانی: باز هم قبول داریم »انسان جایز الخطاست«؛ 
گر این خطاها برای یک یا چند نفر آسیب ایجاد کند  اما ا

تکلیف چه خواهد شد؟
این روزها اخبار در زمینه تخلف های مدیران کم نیستند. 
باشد، دچار  کارنابلد  که  قانونی  کنید مجری  تصور 

تنگ نظری و کوته بینی باشد.
کرده فاسد یا بدتر مفسد   خود را عقل کل بداند. خدای نا

یا بدتر منافق باشد.
مردم:  در نهایت قبول داریم که »از ماست که بر ماست«. 
کم نبوده که ناخواسته با رفتارهایی که برایمان عادت 
شده اند؛ برای دیگران آسیب ایجاد کرده ایم. فرهنگ 
ما مورد تهاجم قرار گرفته و ما غارت زده ایم. حتی گاهی 

نمی دانیم؛ درست یا غلط کدام است؟ 

 »Vulnerability« در نهایت واژه »آسیب پذیری« یا
واژه ای با بار معنایی منفی است. هیچکس دوست 

ندارد، آسیب  پذیر باشد.
                      بگذاریم انقالب ما،   اسالمی بماند!

از اصول اسالم، آیات صریح قرآن، سنت پیامبر، احادیث 
معصومین علیهم السالم و باور ما این است که؛ تضییع 
حق مردم هیچ وجه قابل قبولی ندارد. هرگز نباید حرفی 

از آنچه نمی دانیم بزنیم.
کمیت خود را مورد   امکان ندارد اسالم مردم تحت حا

ستم قرار دهد.
بی تعارف باید بدانیم بین مسئولین ما معصوم وجود ندارد.

پس باید بتوانیم قانون، مجریان و نتایج آن را نقد کنیم. 
مسئولین نزد ما محترمند مگر خالفش ثابت شود. 

مردم هم باید در برابر قانون و مسئولین بی گناه شمرده 
شوند؛ مگر خالفش ثابت شود. این یعنی جمهوری 

اسالمی که ما مردم ایران پذیرفته ایم.
 به پای آن عمر و عشق خود را داده ایم که از این باالتر چیزی 
نداریم. همه ما باید پای اصالح وضع موجود بایستیم. در 
قانون اساسی، ظرفیت اجتماعی مردم و مبانی فرهنگی 
کید است؛ اما آسیب  ما اصالح پذیری وجود دارد و مورد تا
زدن یا آسیب پذیر بودن از ما دور است.ما مردمی نوع 
دوست، طبیعت دوست و حق محور هستیم. امر به 

معروف و نهی از منکر از هر واجبی، واجب تر است.
کنیم همه آنچه در 42 سال اخیر بدست  کوتاهی  گر   ا

آورده ایم؛ برچیده خواهد شد.

آسیب پذیری؛ چرا؟
نویسنده: عبدالحسین آزاد
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موجب تسهیل و بهبود فضای 
کسب وکار اعضای، حفظ منافع 
جمعی اعضاء و کمک به اقتصاد 

ملی گردد.
هرقدر این خروجی ها ناقص یا 
ضعیف باشند بدون شک اشکال 

گی فوق االشاره است.  در 4 ویژ
تفّکر سامانه ای به مدیران کمک 
می کند تا ساختار، الگوها و وقایع 
را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی 
کتفا  قرار دهند و تنها به مشاهده ا
نکنند. تفّکر سامانه ای مبتنی بر 
نوعی کّلی نگری است که فقط در 
صورت خروجی کامل مورد قبول 

است. درست مثل ساعت.
              قابل پذیرش نیست!

در تفکر سامانه ای نشد، نمی شود، 
بعدًا، به فالنی برمی خورد، نمی 
دانم، سخته و هر بهانه دیگری 
که معمواًل با آن مواجه هستیم 
وجود ندارد. در تفکر سیستمی 
گل بهار می شود. درست  با یک 
مثل وقتی که یک ساعت برند می 
کار نکند هیچ  گر دقیق  خریم. ا

عذری پذیرفته نیست.
در اداره سازمان داخلی اتحادیه هیچ عذری پذیرفته 
نیست. هیئت مدیره می تواند کاماًل درست و بجا عمل 

کند. برنامه بدهد و خروجی بخواهد. دراین سطح 
ج از محیط اتحادیه چندان  عملیات و روش ها به خار
که از هیئت مدیره  مربوط نیست. حداقل انتظاری 

می رود انجام امور داخلی اتحادیه مثل ساعت است.
                تغییر رویکرد هیئت مدیره

گر از نخبگان صنف و عصاره فضایل  هیئت مدیره بعدی ا
صنف باشند. حتمًا کسب وکار شخصی خودشان هم 
گسترده، جدی و نیازمند حضورشان است. در این صورت 
کیفیت حضور خود را افزایش  باید با تفکر سیستمی، 
که چند نفر زندگی شخصی خود را فدای  دهند. این 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه کنند؛ چندان مفید 
نیست. منطق به ما حکم می کند. توقعات بی حساب 
نداشته باشیم. از طرفی با ایجاد ساختار مناسب کاماًل 
امکان پذیر خواهد بود که هیئت مدیره مسئولیت های 
خود را انجام دهد بی آن که از امور شخصی خود بازماند. 
هیئت مدیره مسئولیت انجام کارهایی را بر عهده دارد 
که نمی توان به کارمندان سپرد. اموری راهبردی که در 
سطح کالن است. ارتباطات هیئت مدیره با یکدیگر، 
اعضای صنف، کارمندان اتحادیه، اتاق اصناف، اتحادیه 
های همگن در تهران و سراسر کشور همگی می توانند 
با تفکر سیستمی به صورت کاماًل اثر بخشی عمل کنند. 
ارتباطات هیئت مدیره با تولید کنندگان و انجمن های 
مربوطه، اتاق صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ایران 
نیز برهمین منوال است. شاید نتوان ارتباطات با مجلس 
ها و دولتی ها را کاماًل بدین شکل پیش برد اما خیلی هم دور 
گر ما خودمان را اصالح کنیم، امیداست  از ذهن نیست. ا

دیگران نیز با ما بهتر همراهی کنند 
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تفکر سیستمی
می خواهیم فارسی را پاس بداریم. فرهنگستان زبان 
و ادبیادت فارسی واژه » سامانه « را معادل سیستم 
قرارداده است. ما نیز در این نوشتار همین واژه را به 

کار می بریم

    سامانه منظومه ای از اجزای مرتبط است که برای 
ایفای ماموریتی مشّخص در کنش متقابل و هماهنگ 
با محیط است. این تعریف به ما می گوید: هر سامانه ای 

گی زیر است.  حداقل دارای چهار ویژ
۱. اجزاء )بخش، طبقه(

۲. تجهیزات )گاهی به معنای زیر اجزاء(
3.قواعد ) اصول و روش( 

4. هدف )کارکرد، خروجی(
در تفکر سیستمی نظارت ها دقیق است. منظور از کلمه 
دقیق جزیی است. یعنی در تفکر سیستمی باید تمامی 
کنش ها، اجزاء، تجهیزات، اصول، روش ها و اهداف به 
صورت تک تک مطابق تعریف باشند. به زبان عامیانه 
گر حتی یک قطعه مطابق  سامانه مثل یک ساعت است. ا
استاندارد مورد نظر نباشد یا در حد کسری از ثانیه دیرتر 

یا زودتر عمل کند، ساعت ما دقیق نخواهد بود.
منظور از تفکر سامانه ای توجه کردن به بازخوردها یا 
گر مطابق خواست ما نیست، پس ورودی  نتایج است ا

ها اشکال دارد و باید بازنگری صورت گیرد.
که بگذریم اتحادیه قراراست  از این مقدمه خشک 

سید احمد حسینی


