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ع نیا- مدیرعامل شرکت نگین تابان کویر مهندس امین زار
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نظر و نظارت؛ وظیفه نماینده مجلس
کسیون مناطق محروم سید علی موسوی؛ نماینده مجلس شورای اسالمی و رییس فرا

قیمت: 3000 تومان

                 از میان 290 نماینده مجلس در ایران، نمایندگانی که از مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته به کرسی پارلمان ایران 
می رسند، دچار پیچیدگی های می شوند که اغلب موجب ناخرسندی شان می گردد. .....
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حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز ومدیر مسئول 
ماهنامه قطعات خودرو

مرد ملّی
سود التاری ثبت نام 
خودرو؛ 120 درصد! 

  صنعت خودرو  
   زیان ده  شده است

جای خالی...

 مهندس سید احمد طباطبایی
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حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز ومدیر مسئول
ماهنامه »قطعات خودرو«

        رئیس جمهور یک رجل سیاسی است که باید مدیر 
ومّدبر و ... باشد. معنایش این است که باید مرد مّلی 
باشد)کلمه مرد در اینجا جنسیت را شامل نمی شود( حاال 

این مّلی بودن چگونه و چرا؟
کثریت ولو حداقل  گر مورد قبول ا چرایش ساده است ا
)نصف + یک( نباشد که نمی تواند کار کند؛ اما چگونگی آن 
کمی تامل می خواهد. جامعه امروز ما دچار سیاست زدگی 

مرد ملّی

رهاسازی تا کی؟
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گر فردی هرچند شایسته، مقبول جناح ها و  شده است. ا
خطوط سیاسی نباشد نمی تواند در فضای سیاسی کشور 
رشد کند. ناشناس می ماند و می شود وضع امروز ما که 
کاندیدای برتر نداریم. شاید بگویند همه دنیا همین طور 
است. پاسخ آن است که قرار نبود ما مثل همه دنیا باشیم. 

                                                             عجالتًا که یگانه عالم ایم!
قرار بود مردان مّتقی بیایند و کارها را دست بگیرند. چرا 
مّتقی فقط، چون فرد باتقوا فقط کاری را قبول می کند که 
گر این حداقل را به جا نیاورد؛ مّتقی که  از عهده آن برآید. ا

نیست، خائن هم هست.
گر سیاسیون می خواهند مردم در انتخابات شرکت  امروز ا
کنند الاقل به خاطر خودشان هم که شده، کنار هم بیایند 
و چند فرد مقبول، بی طرف و با عرضه معرفی کنند. اندک 
عقل خدا دادی به ما می گوید آزموده را آزمودن خطاست. 
رئیس جمهور مقبول جناح ها، شاید مقبول مردم نباشد. 
کارآمد  درآن صورت مشارکت حداقلی و رئیس جمهور نا
نخواهد شد.سیاست ما عین دیانت ماست؛ این را شهید 
گر دین نداریم الاقل آزاده باشید؛ این امام  مدرس گفته. ا
حسین علیه السالم فرموده است. آزادگی، کف انسانیت 
کافی و  است. چطور برخی با کارنامه ضعیف، دانش نا
مقبولیت اندک اصرار دارند کاندیدای ریاست جمهوری 
شوند؟ بدون شک در میان چهره های سیاسی افرادی 
گر بقیه کمی انصاف به خرج دهند  شایسته هستند که ا
می توانند به میدان آیند و سکان اداره کشور را به دست 
گیرند. کسانی که از تغییر و اصالح نمی هراسند و با مردم 
راست و حسینی هستند.این اندک کالم در باب انتخابات 

اتحادیه هم مطرح است.

                                                                مهم ترین معضالت بازار »قطعات خودرو«
حکمرانی یعنی قاعده مندی و صیانت از قواعد تا ملک و 
ملت قوام داشته باشد.  از حکومت ها انتظار می رود  قانون 

و مقررات  عادالنه و قابل اجرا تدوین کنند.
 به بهترین و کامل ترین وجه اطالع رسانی و اجرا کنند. با 

متخلفین به گونه ای بازدارنده برخورد کنند. 
اما شاهدیم در تدوین و اجرای مقررات کاری شده است 
که مراحل ثبت سفارش، تامین، تخصیص، انتقال ارز و 
پس از آن تحویل، بارگیری، حمل، ورود به گمرک و خروج 

از آن، انتقال به مقصد، انبار و فروش کاال  آن قدر فرسایشی، 
نفس گیر و پیچیده شده است که عماًل  بازار ملتهب، 
گردیده است. پرریسک و مساعد برای سوء استفاده 

این روند نامناسب موجب شده قیمت کاال، مواد اولیه، 
ماشین آالت و هر چه وارداتی است به شدت افزایش یابد. 
یعنی هزینه های طی این مراحل و خواب سرمایه ناشی 
از آن تاثیر زیادی در هزینه نهایی کاالی آماده فروش در 
بازار می گذارد. اما می بینیم قیمت مبادله ای کاال با این 

هزینه تمام شده هم خوانی ندارد. 
چرا؟وقتی راه اصلی و قانونی سنگالخ و قریب به انسداد 
می شود، برخی سراغ بیراهه می روند.هزینه هایشان 
کاهش می یابد و در مقابل کسی که قانونی کار کرده، می 
ایستند. با قیمت بازی می کنند.کارشان هم با موفقیت 

پیش می رود!چرا؟
1. نظارت هوشمند، مبتنی برای نظامندی و سامانه 

محوری وجود ندارد. 
کافی و مجازات ها بازدارندگی  2. برخوردها مقطعی، نا

الزم را ندارند. 
3. مصرف کننده نهایی نیز عادت کرده به برندهایی خاص، 
شکل و بسته بندی همیشگی، نه می داند و نه می تواند 

اصل، فیک، غیر معتبر  را از هم باز شناسد.
 خرید به حدس و گمان می کند و نتیجه را به شانس ربط می 
دهد. چاره ای هم ندارد.به کجا شکایت برد که بداند بی 
معطلی به تمام حقش می رسد. در بهترین حالت جنس 
را پس می گیرند. حاال وقتش چقدر هزینه داشته محاسبه 
نمی شود. آن چه عرض شد گزارشی بود از همین بازار 

چراغ برق که درقلب کشور قراردارد.

ع نیا مهندس امین زار
 مدیرعامل شرکت نگین تابان کویر
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حسین محمدیانی

        چندی است که »انتخابات اتحادیه  صنف  لوازم  
یدکی  خودرو وماشین آالت تهران« به موضوع مهمی 
برای توزیع کنندگان »قطعات خودرو« و ماشین آالت 

پایتخت تبدیل شده است.
در مطالب و یادداشت هایی که اهل فن و فعاالن حوزه اصناف 
در مورد انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها نوشته اند، 
گی های کاندیداها و ساختار نیاز به اصالح  در مورد ویژ

اتحادیه ها  اشارات درست و راهگشایی شده است. 
باید گفت در یک بررسی کوتاه درباره فعالیت تشکل های 

صنفی دو نکته مهم به چشم می خورد. 
نخست؛ اصالح ساختار باال به پایین اتحادیه ها و دوم؛ نیاز 
و ضرورت چابک سازی اتحادیه ها و تشکل های صنفی. 
آنچه در بررسی عملکرد و فعالیت اتحادیه ها دیده می شود 

ضرورت اصالح ساختار 
باال به پایین اتحادیه ها
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این است که در این سال ها و در پیروی از یک ساختار باال 
به پایین، اتحادیه ها بیشتر تبدیل به نهاد هایی واسط 

و ابالغ کننده دستورات دولتی ها شده اند. 
در حالی که اتحادیه ها به طور ذاتی می توانند و باید، 
ارائه دهنده و پیگیر مطالبات اعضای صنف خود باشند 
ح ها و ایده ها به نهادهای  و این مطالبات را در قالب طر
باالدستی خود ارائه دهند و پیگیِر به سرانجام رسیدن 

آنها باشند. 
این مسیر باال به پایین در ساختار تصمیم گیری باید 

تغییر کند.
 اینکه نیازهای بازار لوازم یدکی از کف بازار و توسط فعاالن 
کار  آن شناسایی و منعکس شود و در مرحله بعد، با 
کارشناسی، در قالب طرحی گویا و کارا و قابل اجرا توسط 
هیئت مدیره اتحادیه ها به وزارتخانه ها یا برای تصویب 
به مجلس ارائه شود، به مراتب امید موثرتری برای اصالح 

کسب وکارها و در کل نظام بازار ایجاد می کند.
ح هایی که از عینیات و موارد مبتال به   یادمان نرود طر
بازار ریشه می گیرند، هم آسان تر اجرا و همه گیر می شود 
و هم به مشکالت واقعی فعاالن هر صنفی می پردازند. 
شاید یکی از دالیل اصلی بی ر غبتی و بی تفاوتی اعضا 

با شماره های زیر تماس بگیرید اشتراک
09351260072برای دریافت ماهنامه»قطعات خودرو« 021-33936794

نسبت به حضور در انتخابات اعضای هیئت مدیره 
به ویژه جوان تر ها، مایوس شدن از شنیده شدن حرف 
و نظرشان و بی تاثیری چنین انتخابی بر کسب و کار و 

معاش شان باشد. 
دیگر نکته مغفول در این سالها، بهره مند نبودن از مهارت 
استفاده از یک زبان اداری و دیوانساالرانه، غیرعامیانه و 
ح ها و ایده ها از  استفاده از آن در ارتباط گیری و نوشتن طر
سوی اعضای هیئت مدیره برای ارائه به مراجع باالدستی 

و تصمیم گیر است.
 چه ایده هایی که به دلیل مبهم بودن نحوه بیان شان 

راه به مقصد پیدا نکرده اند.
 برای حل این مشکل می توان با کمک گرفتن از مشاوران 

کاربلد، به نتیجه رسید.
گرفتار در  نکته قابل توجه دیگر، ساختار غیرچابک و 
چنبره بوروکراسی اتحادیه هاست که انتظار عملکرد و 
کنش به روز و مناسب این نهادها را نسبت به تالطم و  وا

اقتضائات بازار عمال ناممکن ساخته است.
 از مبداء صدور اطالعیه ها تا مقصد نهایی یعنی همان 
واحدهای صنفی صرفا استفاده از دستگاه پلی کپی و 
کس یا نامه رسان ها می شود نوشدارو بعد مرگ سهراب؛  فا

کارآمد موجب شده کسی کاری به بخش  این روش نا
نامه ها و اطالعیه ها نداشته باشد. به نظر می رسد با 
گیر شدن فضای مجازی و نیازهای امروزین  توجه به فرا
که ثانیه ها هم در آن مهم هستند، نیاز به  کسب وکار 
عزمی جدی و طرحی جامع و اجرایی برای اصالح این 

معضل وجود دارد. 
نکته  مهم پایانی هم اینکه اتحادیه لوازم یدکی خودرو 
و ماشین آالت تهران برای حضوری موفق، نیاز مبرم به 
یک رسانه پایدار، جامع و پویا برای اطالع  رسانی به روز 

و حرفه ای دارد. 
ما در »قطعات خودرو«  و »یدک رسانه« کوشش کرده ایم 
این کار را تاحدی انجام دهیم اما به نظر می رسد در این 
مورد نیاز به توجه بیشتری است تا بتوانیم این خأل را پوشش 
دهیم و عامل موثرتری برای برقراری رابطه ای معنادار، 
تعریف شده و سازنده بین اتحادیه لوازم یدکی تهران با 
توزیع کنندگان لوازم یدکی در تهران و اتحادیه های لوازم 

یدکی سراسر کشور و نیز صنوف وابسته باشیم.
گیر و پویا بهترین زمینه برای ایجاد رابطه ای   یک رسانه فرا
سازنده و پیش برنده بین اتحادیه و نهادها و فعاالن مذکور 

را فراهم خواهد ساخت.
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سود التاری 
ثبت نام خودرو؛ 120 درصد! 

شود، ۱۲۰ درصد سود می کند. او قیمت گذاری دستوری 
خودرو را بزرگ ترین عامل و مانعی سخت مقابل جهش 
تولید می داند. آرش محبی نژاد در گفت وگو با »قطعات 
خودرو« با اشاره به اصل پارتو اظهار کرد: بر اساس این 
اصل یا قانون ۸۰_۲۰، در هر مسئله ای تقریبًا ۸۰ درصد 

اثرات از ۲۰ درصد علت ها ناشی می شوند.
 به عبارت دیگر ما در زمینه تولید در حوزه خودرو، با موانع 
و چالش هایی مواجه هستیم که در صورت حل آن، ۸۰ 

درصد مشکالت تولید حل خواهد شد.
 در همین راستا در صنعت خودرو، قیمت گذاری دستوری 
مهم ترین چالش به شمار می رود که در صورت حذف 
آن، ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکالت خودروسازان و قطعه سازان 

حل خواهد شد. 
وی ادامه داد: مردم تقریبًا خودرو را با دو برابر قیمت 

کارخانه خریداری می کنند. 
به عنوان مثال قیمت کارخانه ای خودروی پراید ۴۲ 
میلیون تومان بود اما در بازار ۱۰۰ میلیون تومان معامله شد. 
همچنین قیمت کارخانه ای پژو ۲۰۶ و خودروی شاهین 
به ترتیب ۱۰۰ میلیون و ۲۶۷ میلیون تومان است؛ ولی 
در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ میلیون تومان 

معامله می شود. 

       دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودروی کشور بر این باو ر است که در بازار خودرو به دلیل 
تفاوت فاحش قیمت کارخانه با بازار تقاضای کاذب 
وجود دارد و هر کسی در التاری ثبت نام خودرو برنده 

                        حذف تقاضای کاذب از بازار با اصالح قیمت گذاری 
دستوری

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودروی کشور گفت: در شرایطی که فاصله زیادی میان 
قیمت کارخانه ای خودرو و فروش آن در بازار وجود دارد، 
گرانه پیدا می  ج و وضعیت سودا بازار از حالت عادی خار
گر قیمت خودرو آزاد سازی شود و دستوری نباشد.  کند. اما ا
خ تولید و قیمت تمام شده  بر اساس عرضه و تقاضا، نر
کاال در کارخانه به اضافه سودی معقول، قیمت خودرو 
واقعی شده و امکان افزایش تیراژ و بهبود کیفیت و تنوع 

فراهم می شود.
تاری ثبت نام خودرو                         سود ۱۲۰ درصدی ال

وی بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر تقاضای کاذب 
در بازار وجود دارد. 

گر کسی در التاری ثبت نام خودرو برنده  در حال حاضر ا
کثر ۱۲۰ درصد سود خواهد کرد. شود، حداقل ۸۰ و حدا

 در چه التاری ای می توان چنین سودی کسب کرد؟ 
کرده و قیمت  که عرضه افزایش پیدا  بنابراین زمانی 
خودرو از سوی کارخانه منطقی تعیین شود، تقاضای 

کاذب از بازار رخت می بندد. 
کنید قیمت  محبی نژاد با ذکر مثالی یادآور شد: تصور 
کارخانه ای خودرو پژو ۲۰۶، ۱۴۰ میلیون تومان تمام 
شود و در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان به فروش برسد. 
همچنین عرضه به گونه ای باشد که نیاز به خرید و فروش 
فوری در بازار احساس نشود و فرد با مراجعه به کارخانه 

خودرو مورد نظر خود را خریداری کند. 
در چنین شرایطی هم برای کارخانه، هم برای تولید کننده 

و هم برای خودروساز به صرفه است که تیراژ تولیدات 
خود را افزایش دهند. 

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از خودروسازان و 
قطعه سازان در  وضعیتی قرار دارند که هر چه بیشتر تولید 

کنند، بیشتر زیان خواهند کرد.
 این که می گویند خودرو گران یا ارزان شده صحیح نیست؛ 
گر شما از  گرانی و ارزانی مفهومی نسبی تلقی می شود. ا
من بپرسید آیا مردم توان خرید خودرو را دارند؟ پاسخ 

من منفی است.
کاال های   من می گویم توان خرید مردم برای خرید 
خ تورم  بادوام تولید داخل بسیار کاهش پیدا کرده و با نر
تناسب چندانی ندارد. البته امسال با توجه به افزایش 
حقوق های اعمال شده، توان خرید مردم کمی افزایش 
پیدا کرده است؛ اما این افزایش حقوق آن قدر چشمگیر 
نیست که با کمک آن بتوان معضل خرید خودرو را به 

صورت اساسی حل کرد. 
                                     ضرورت اصالح قیمت گذاری دستوری خودرو

وی اضافه کرد: بزرگ ترین عامل و مانع جهش تولید در 
صنعت خودرو، بحث قیمت گذاری دستوری است که 

باید اصالح شود. 
مباحث دیگر همانند تامین مواد اولیه، نقدینگی، بسته های 
مشوق، تولید داخلی »قطعات خودرو« وتامین ارز مورد 
نیاز این صنعت، رفع موانع و مشکالت گمرکی و غیره ذیل 

سرفصل قیمت گذاری دستوری قرار می گیرد.
 در صورت اصالح قیمت گذاری دستوری خودرو، بخشی 
از مشکالت به صورت منطقی حل خواهد شد و می توان 

نسبت به حل باقی موارد اقدام کرد. 

مهندس آرش محبی نژاد
دبیر انجمن همگن و قطعه سازان کشور
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        »قطعات خودرو«: مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل 
وزارت صمت بر این باور است که خودرو روز به روز کوچک 
و کوچک تر می شود. این صنعت از سرمایه های خودش 
می کاهد و آن را در اختیار خریداران خودرو قرار می دهد 

و خودروهای را با زیان به فروش می رساند.
سهیل معمارباشی، مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل 
وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار نشریه »قطعات 
خودرو« به شعار سال و برنامه های وزارت صمت در زمینه 
این شعار، آینده بازار خودرو، سیاست های تشویقی 
وزارت صمت برای تولیدکنندگان و... پرداخته است. 

  چه برنامه هایی برای تحقق شعار »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« در حوزه خودرو و قطعات آن در وزارت 

صمت دارید؟
باید برخی از  رویه ها اصالح یا فسخ شوند . برخی بخشنامه ها 
یا آیین نامه های داخلی وزارتخانه نیز باید در راستای 

پشتیبانی و رفع موانع از تولید برداشته شوند.
که برای ماشین آالت در ستاد  برخی معافیت هایی 
وزارتخانه درباره آن تصمیم می گرفتیم، با ابالغیه شخص 

وزیر صمت به استان ها تفویض اختیار شده است.

                آینده بازار »قطعات خودرو« در سال ۱۴۰۰ را با توجه 
به شرایط فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار خودرو و قطعات مربوط به آن، به سایر وضعیت 
بازارهای پیشرو مانند بازار ارز، سکه، بورس و... بستگی 

دارد. 
همان طور که می دانید خودرو باید یک کاالی مصرفی 
باشد؛ اما متاسفانه در کشور ما به یک کاالی سرمایه ای 

تبدیل شده است.
 تالطمی که در بازار خودرو طی یکی دو سال گذشته شاهد 
آن بودیم و تداوم آن در سال جاری، ناشی از تقاضاهای 

غیر مصرفی برای خودرو است. 
باید در زمینه پاالیش تقاضا اقداماتی انجام دهیم تا تنها 
به تقاضاهای مصرفی برای خرید خودرو پاسخ داده شود، 
خودروسازان باید خودروهای خود را به صورت قسطی 
بفروشند یا شرایطی را اعالم کنند که براساس آن بتوانند 

خودروهای خود را در بازار به فروش برسانند.
خ دهد، مطمئنًا تامین  گر گشایش در روابط بین المللی ر ا
»قطعات خودرو« در شرایط لجستیک بهتر از گذشته 
خواهد بود. در صورت تداوم این شرایط ممکن است 
بحث قرعه کشی ماشین های ثبت نامی نیز حذف شود. 
گر شرایط به صورتی که گفته شد پیش نرود، مطمئنا  ا
روند بازارهای دیگر به هر سمتی که برود، شاهد تالطم 

در بازار خودرو خواهیم بود. 

 مهندس سهیل معمار باشی- مدیر کل دفتر صنایع حمل ونقل

نظر و نظارت؛ وظیفه نماینده مجلس

نشست مجازی »اقتصاد ایران؛ ارزیابی 
1399، چشم انداز 1400« برگزار شد

با حضور کارشناسان و فعاالن اقصادی

                   از میان 290 نماینده مجلس در ایران، نمایندگانی 
که از مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته به کرسی 
پارلمان ایران می رسند، دچار پیچیدگی های می شوند 
که اغلب موجب ناخرسندی شان می گردد. موضوع 
از این قرار است که نمایندگان این مناطق مواجه با 
انبوهی از درخواست های مردم، مسئولین محلی 
کارآفرینان منطقه هستند. از طرفی به عنوان  و 
نماینده ملت ایران باید به فکر بررسی لوایح دولت و 
ح های نمایندگان دیگر باشد. این کار شاید  ارائه طر

به نوعی اولویت بیشتر و اثر بخشی باالتری دارد.
 اما عماًل نماینده نمی تواند به موضوعات منطقه ای خود 
بی توجه باشد. کاری که بیشترین فرصت او را به خود 
اختصاص می دهد و از نظر مردم منطقه شاخصی برای 
میزان موفقیت او است. سیدعلی موسوی، نماینده 
ملکان و دکترای فلسفه اولین دوره نمایندگی خود در 
مجلس شورای اسالمی را تجربه می کند. او یک شروع 
کسیونی با 125  که توانسته فرا خوب داشته است چرا
عضو تشکیل دهد. نایب رئیس مجلس را به حوزه 
انتخابیه خود ببرد و سخنگوی مجمع نمایندگان 
کسیون مناطق  استان آذربایجان شرقی شود.  فرا
محروم و شهر های در حال توسعه محرومیت زدایی، 

   نشست مجازی »اقتصاد ایران؛ ارزیابی 1399، 
چشم انداز ۱۴۰۰« سوم اردیبهشت ماه از طریق کالب 

هاوس توسط روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد.
در این نشست دکتر حسین عبده تبریزی صاحب نظر 
اقتصادی، محسن جالل پور فعال اقتصادی، دکتر 
محمد مهدی بهکیش اقتصاددان، دکتر محمدهاشم 
بت شکن صاحب نظر اقتصادی، پدرام سلطانی 
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، غالمرضا سالمی 

و... حضور داشتند. 
حسین عبده تبریزی در این نشست به تشریح وضعیت 
خ تورم و...  نقدینگی، برجام و تاثیر آن بر اقتصاد، نر
در سال 1399 پرداخت و پیش بینی خود را در حوزه 
اقتصاد برای سال 1400 ارائه کرد وگفت: »غیر ممکن 
خ تورم در سال جاری به سرعت کاهش پیدا  است که نر
کند.«محمد مهدی بهکیش به موضوعاتی همچون 
کرات  تجارت خارجی و سناریوهای ناشی از مذا
برجام اشاره کرد و گفت: » در سال 1400 باید بکوشیم 
تا تجارت خارجی را گسترش دهیم، این موضوع به 

کرات برجام بستگی دارد.«پدرام سلطانی به  مذا
تشریح مواردی همانند ممنوعیت واردات، رشد 
صادرات و رونق کشاورزی و معادن در سال 1399 و 
پیش بینی آن در سال 1400 پرداخت و گفت: »تصور 
می کنم در سال جاری مهاجرت سرمایه های مالی 
خ ارز و در دسترس تر بودن  و انسانی به دلیل کاهش نر

آن افزایش پیدا خواهد کرد.«
غالمرضا سالمی به مواردی هم چون الیحه بودجه 
دولت در سال جاری و برنامه های دولت برای تحقق 
آن پرداخت و گفت: »به نظر من دولت هیچ برنامه 
منسجم و استراتژیکی برای بیرون آمدن از وضعت 
کنونی ندارد؛ پیش از تحریم ها، در زمان تحریم ها 
و برای بعد از تحریم نیز برنامه ای نداشته و ندارد و 
بیشتر منتظر معجزه است.«محسن جالل پور آخرین 
سخنران این نشست بر این باور بود که دولت در سال 

1399 مهمان مردم بود و سر سفره آنان ارتزاق کرد.
گفتنی است »قطعات خودرو«، متن کامل این گفتگو 

را در دو بخش در سایت خود منتشر کرده است.

                       فعاالن و تولیدکنندگان داخلی از چه سیاست های 
تشویقی از سوی وزارت صمت برخوردارند؟

سیاست های تشویقی وزارتخانه در قوانین، مقررات و 
آیین نامه ها به طور کامل گنجانده شده و به واحدهای 

تولیدی اطالع  رسانی می شود.
 معافیت های مختلفی برای واردات مواد اولیه و قطعات 
خطوط تولید که شامل واحدهای تولیدی قطعه ساز و 

خودرو ساز می شود در نظر گرفته شده است. 
آخرین مصوبه ای که از شورای پول و اعتبار گرفتیم مثال 
خوبی در این زمینه است که بر اساس آن قیمت واحد برای 
خودروسازان برداشته شده و وام ۵ هزار میلیارد تومانی 
دوم به خودروسازان تزریق شد که قرار شد ۸۰ درصد آن 

به زنجیره تامین اختصاص داده شود. 

                چه موانعی مقابل خودروسازان و قطعه سازان 
داخل کشور در راستای تولید بهینه محصوالت وجود 

دارد که خود وزارتخانه باید رأسًا در رفع آن بکوشد؟
کاال  موانع و مشکالت، در حوزه ثبت سفارش و ورود 

وجود دارد. 
گرفته شده که فرآیند ثبت  تمهیداتی برای آن در نظر 

سفارش و ورود کاال تسهیل شود. 
بحث تامین مواد اولیه مورد نیاز از جمله دیگر موانع به 

شمار می رود.
 واحدهای خودروساز و قطعه ساز در تامین ورق و مواد 

پتروشیمی خود با مشکالتی مواجه هستند. 
همچنین خودروساز و زنجیره تامین در زمینه قیمت گذاری 

خودرو با مشکالتی مواجه هستند.
 وزارتخانه در این زمینه تالش های بسیاری کرده؛ اما 
کنون به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرده  متاسفانه تا

است.
 امیدواریم امسال با تالش هایی که در مجموعه سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع و وزارت صمت و سایر نهادهای 
کیدی  ذی ربط انجام شده، بتوانیم مسئله قیمت گذاری تا
خودرو را به سرانجام خوبی برسانیم؛ صنعت خودرو هر روز 
که می گذرد کوچک و کوچک تر می شود، از سرمایه های 
خودش می کاهد و آن را در اختیار خریداران خودرو قرار 

می دهد.
همان طور که می دانید شرکت های خودروساز، خودروهای 

خود را با زیان به فروش می رسانند.
 در هیچ صنعتی چنین فعالیتی توجیهی ندارد.

 امسال با تدبیر مقام معظم سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« نام گذاری شده است.

کنیم تا صنعت   امیدواریم بتوانیم این مسئله را حل 
خودرو حداقل امسال زیان ده نباشد.

 

  صنعت خودرو                زیان ده  شده است
توسعه متوازن، اجرای دقیق قانون توسعه روستایی، 
و تسهیل سرمایه گذاری در مناطق محروم، چهار هدف 
گرفته شده  کسیون مناطق محروم در نظر  اصلی فرا
کسیون اعتقاد دارند  است. نمایندگان عضو این فرا
چنانچه عدالت در توزیع امکانات و اعتبارات رعایت 
شود شاهد رشد متوازن همه مناطق کشور خواهیم بود. 
مهاجرت به شهر های بزرگ و حاشیه نشینی متوقف و 
حتی مهاجرت معکوس صورت خواهد گرفت. هدف 
کسیون مناطق محروم، نظارت بر اجرای دقیق  دیگر فرا
و کامل قانون توسعه روستایی است. این قانون برای 
افزایش تولید در بخش محصوالت کشاورزی، باغی، 
دام و طیور تدوین شده است. ضمن آنکه با ایجاد صنایع 
تبدیلی امکان بهره مندی بیشتر روستاییان از ارزش افزوده 
محصوالت شان را فراهم می آورد و موجب ایجاد اشتغال 

پایدار و مولد در خود روستا ها خواهد شد.
 تسهیل سرمایه گذاری در مناطق محروم، ارائه مشوق به 
سرمایه گذاران در این مناطق و استفاده از صندوق ذخیره 
کسیون  ارزی برای محرومیت زادیی از دیگر اهداف فرا
کسیون  است. دکتر سیدعلی موسوی ریاست این فرا

را بر عهده دارد. 
                 صنعت خودرو و بازار خودرو نیازمند بازنگری است

سیدعلی موسوی در گفت  گو با »قطعات خودرو« با اشاره 
به عضویتش در کمیسیون صنایع می گوید: واقعا بخش 
خودرو در کشور که یکی از پیشران های صنعت است 

نیازمند بازنگری است.
 ظرفیت و امکانات فراوانی در این صنعت وجود دارد و 
فعاالن باتجربه، عالقه مند و درعین حال مظلومی در 
زنجیره تامین صنعت خودرو حاضر هستند که می توانند 
به کشور کمک کنند؛ نگاه کمیسیون صنایع مجلس 
شنیدن صدای این صنعتگران و فعاالن در شبکه تامین 
گر صنعت خودرو با یک استراتژی مبتنی بر امکانات  است. ا
داخلی و بدون وابستگی راهبردی به شرکت های خارجی 
کند قطعا می توانیم نتایج قابل قبولی هم در  حرکت 
اشتغال و هم نوسازی ناوگان حمل ونقل زمینی کشور 

به دست آوریم. 
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علیرضا  بزرگ زاده* 

کنون زحمات    هیئت مدیره فعلی اتحادیه تا
بسیاری کشیده اند، در این راستا نیروهای جدید و 
تازه نفس تر جایگزین افراد در اتحادیه خواهند شد 
گاهی داشته و می توانند در صنف لوازم  که با علم روز آ
یدکی تاثیرگذار باشند. من بر راه اندازی کارگاه های 
کید دارم. اتحادیه باید  آموزشی برای هم صنفان تا
ظرفیت آموزش همکاران را در موارد مختلف داشته 
گاه کند.امیدوارم بتوانیم  باشد و آنان را از قوانین آ
کمیسیون رفاهی را در  کمیسیونی تحت عنوان 
اتحادیه فعال کنیم. به عنوان مثال در نظر داریم 
کانون های مشاوره را برای اعضای صنف راه اندازی 
کنیم. ان شاهلل پس از بهبود وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در کشور در نظر داریم با بخش تایید صالحیت 
حرفه ای دانشگاه در زمینه آموزش دوستان صنف 
کره کنیم تا ما بتوانیم با مهر معتبر دانشگاه برای  مذا

این افراد، مدرک معتبر آموزش عالی تهیه کنیم.
*دارای مدرک دکترای مدیریت، مدرس  دانشگاه 
و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه لوازم 

یدکی خودرو و ماشین آالت

حسین غالمی*       هیئت مدیره جدید اتحادیه باید قادر باشد با 
ارگان ها و نهادهای مختلف رایزنی کرده تا بتواند برای صنف، 
امتیازات و طرح های تشویقی کسب کند.همچنین بازرس 
اتحادیه باید تمامی فعالیت های هیئت مدیره و بازار لوازم یدکی را 

رصد کند تا مشخص شود در چه مسیری گام بر می دارند. طبیعتا 
گر هیئت مدیره به درستی کار نکند، نمی توان از بازار انتظار داشت  ا
که در مسیر صحیحی حرکت کند.* کاندیدای انتخابات هیئت 

مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت

افزایش تعامل اتحادیه 
لوازم یدکی با دانشگاه 

علمی کاربردی

رایزنی اتحادیه با 
ارگان های مختلف برای 

گرفتن امتیاز

جای خالی...

داشته باشد، فهرست کاملی از اعضا و رسته های شغلی 
و فعالیت های کسبی ایشان است. امروزه انتظار می رود 
این فهرست دیتابیسی جامع و به روز به صورت برخط 
در اختیار همگان باشد. هریک از اعضا سطح دسترسی 
مشخصی بدان داشته باشند و تغییرات کسبی خود را در 
ج  و کامل کنند. این کار برای اعضا فرصتی است تا  آن در
وارد تجارت دیجیتال شوند. برای اتحادیه امکانی برای 
داشتن آخرین وضعیت اعضا و تحلیل اوضاع صنف، 
بدیهی است این اقدام جزئیات و مراحل خاص خودش 
را خواهد داشت و نیازمند تیم حرفه ای برای راه اندازی 
و اداره آن است مسلمًا این پروژه می تواند به صورت 
خودگردان هزینه های مربوطه را نیز تامین خواهد کند.

روابط  فن آوری،  در  تغییرات  کوتاه...سرعت  زمان 
اجتماعی، بین المللی و تجارت را کاماًل دگرگون ساخته 
کتور در  است. به طوری که سرعت عمل، مهم ترین فا
درست بودن تصمیمات به حساب می آید. ممکن است 
امروز نیاز باشد شما کاری انجام دهید که یک اقدام درست 
و مفید به شمار می آید، همین کار ماه آینده ممکن است 
دیگر مفید نباشد. یا دو ماه بعد، کاری مضر به حال تان 
باشد.پایه این محیط اطالعات و تحلیل آن هاست که 
به ما قدرت نفوذ در زمان و پیش بینی می دهد. در کشور 
ما که تکانه های خارجی و داخلی بیش از حد متعارف 

     دیدن یک قفسه خالی در  فروشگاهی هرچند کوچک، 
بیانگر ضعف مدیر فروشگاه است؛ چه رسد به یک جایی 
مثل اتحادیه که قرار است محلی برای همگرایی اعضای 
یک صنف بزرگ باشد. اولین چیزی که یک اتحادیه باید 

هستند؛ لذا حساسیت کار چند برابر است. رابطه نظام مند 
ک  کز تصمیم گیری و به اشترا با اعضا و ارتباط مستمر با مرا
گذاشتن اطالعات می تواند ما را تاحدی در برابر وضعیت 

شکننده و سخت پیش روی مان یاری دهد.
                    خوش خیالی...

مثبت اندیشی یک چیز است و خوش خیالی چیزی دیگر، 
نمی خواهیم همه زحمات و اقدامات 42 سال گذشته 
هیئت مدیره های قبلی اتحادیه را زیر سوال ببریم. اما 
نباید فراموش کنیم فرصت های گرانبهایی از دست رفته 
است. روزی که اتحادیه با سیل درخواست های اعضا 
برای دریافت پروانه کسب مواجه شد. برخی خوشحال 
بودند و حتی افتخار می کردند که ما درآمد چندبرابری 
برای اتحادیه درست کرده ایم و تعداد اعضای مان سه برابر 
شده است.نکته مثبت این موضوع شناسنامه دار شدن 
فعاالن صنف بود هرچند که هرگز به صورت کامل و حتی 
90 درصد هم تحقق نیافت. اما جای گله دارد که برای این 
افزایش سه برابری چرا تدابیر الزم انجام نشد؟ آیا توان 
مدیریتی اتحادیه و سازمان داخلی آن نیز تقویت شد؟ 
آیا به نیازهای جدید و روش های نوین اندیشیده شد؟

بنده کمترین امیدوارم هیئت مدیره بعدی به فکر قطعات 
خالی پازل اتحادیه، چابک سازی اتحادیه و به روزآوری 

کثری داشته باشد.  آن اهتمام حدا

 مهندس سید احمد طباطبایی
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باید توقعات مان را با اختیاراتی که در قانون نظام صنفی 
برای اتحادیه ها تعریف شده همسان کنیم می بایست 
حواس مان را برای شناسایی فرصت های موجود جمع 
کنیم. فرصت مهمی که به صورت یک ظرفیت بالقوه 
در اتحادیه ها مغفول مانده؛ قدرت اثرگذاری بر قوانینی 
است که مراجع باالدستی وضع می کنند. اتحادیه ها در 
مدیریت پایین ترین سطح عرضه قرار دارند و در عملیات 
شکل گیری بازار تاثیر زیادی دارند. من بنا به مسئولیتم 
در کمیسیون اقتصادی اتحادیه، بار ها در جلسات با 
که می گویند اتحادیه ها  نهاد های مختلف شنیده ام 
به جز غرولند و مخالفت کردن، هیچ اقدام دیگری در 

فرایند های تصمیم گیری و قانون گذاری نداشته اند. 
دولت براساس ماده دوم قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار، مکلف است در مراحل بررسی موضوعات 
مربوط به محیط کسب و کار برای اصالح و تدوین مقررات 
و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های 
ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و 
کارگری را درخواست، بررسی و در صورت لزوم، آنان را به 
جلسات تصمیم گیری دعوت کند؛ این همان فرصتی 
گر اتحادیه ها  است که تشکل ها از آن غفلت کرده اند. ا
خودشان محیط کسب و کارشان را بررسی و مشکالت 
را احصاء کنند و برای آن راه حل های اجرایی بیابند، 
می توانند از سرمنشأ بر محیط کسب و کار خود تاثیر بگذارند.  
گر  با روند های پیش رو و اتخاذ سیاست های گذشته، ما ا
دِر مدیریت اتحادیه را روی پاشنه گذشته بچرخانیم، 
احتمال کوچک شدن کسب وکار ها در آینده نزدیک 
بسیار زیاد است و خطرات زیادی پایداری فعایت های 
تجاری ما را تهدید می کند. پس ضروریست که مدیریت 
اتحادیه نیز تغییر اساسی کند و با پشتیبانی اعضای خود 

ج شود.  از این دوره تغییر سربلند خار
                  وظیفه اتحادیه در دوره جدید

وظیفه اصلی اتحادیه در این دوره، ایجاد آمادگی تغییر 
کسب وکار  برای اعضا است، تغییر را خود صاحبان 
انجام می دهند. اتحادیه باید تغییرات را شناسایی، 
مطالعه و تحلیل کند و نتیجه آن را در اختیار اعضا قرار 
دهد. سپس با آموزش دادن اعضا در زمینه پیشبرد 
کسب وکار های شان متناسب با تغییرات، آن ها را در این 
مسیر رهنمون کند. سوال اینجاست که هیئت مدیره 
جدید باید چه راهبرد های نوینی متناسب با شرایط 

ایجاد شده داشته باشد؟ 
•برای کنترل این پیچیدگی ها باید صنف خود را بازشناسی 
کنیم. باید ظرفیت های اعضا را بر اساس الگو های جدید 
علمی-کاربردی در رسته های مختلف طبقه بندی کرده 
تا بتوانیم در تعامل با سایر نهاد های تاثیرگذار اندازه و 
ظرفیت های توزیع خود را دوباره به آن ها معرفی کنیم. 
•استفاده از روش های علمی-کاربردی کسب و کار در 

پیشبرد راهبرد های نوین اتحادیه
•شناسایی مشکالت صنفی و برنامه ریزی برای حل 

آن ها در سه مقطع زمانی کوتاه، میان و بلند مدت 
کمیسیون های تخصصی جدید بر اساس  •تشکیل 

نیاز های نوین 
•آموزش و ارتقای سطح دانش کسب و کاری اعضای 

صنف و کمک به آن ها در مدیریت هر چه بهتر آن 
•تعامل مؤثرتر با سیاست گذاران برای بهبود فضای 

کسب و کار ها 
•استفاده از تجارب اعضای هیئت مدیره های گذشته 

در پیش بردن راهبرد های نوین 
•بهره مندی از ظرفیت های قانونی اتحادیه برای بهبود 

فضای کسب وکار 
•ارائه برنامه زمان بندی مدون چهارساله در اولین 

فصل حضور هیئت مدیره جدید

              صنعت خودرو کشور تا قبل از تحریم ها، یکی از چهار 
پیشران اقتصاد کشور، بعد از صنعت نفت محسوب 
کنون با مشکالت فروش نفت بعد از دور دوم  می شد. ا
تحریم ها و افت شدید درآمد های نفتی، ممکن است این 
رتبه بندی دستخوش تغییراتی شده باشد. خودروسازان 
که توسط یک وزارتخانه مدیریت می شوند، نیازمند تامین 
قطعات هستند. بخش اندکی از قطعات در کارخانه های 
وابسته به خودروسازان تولید می شود اما بخش اعظم 
آن توسط تولیدکنندگان داخلی یا خارجی به دست 
خودروسازان می رسد. با وجود این همه نیاز آن ها به 
قطعات اما سهم مصرف شان چیزی حدود 30 درصد 
است، الباقی یعنی 70 درصد قطعات در بازار لوازم یدکی 
جذب و عرضه می شود. پرسش ما در این یادداشت درباره 
امکان نظام مند کردن شبکه تامین و توزیع لوازم یدکی 
است. پرواضح است منظور من نظام مندی براساس 
دانش روز، تجربه اندوخته صنف و قوانین موضوعه است. 
گر این نظام مندی اتفاق بیفتد به طور محسوسی  ا
بهره وری و بازده سرمایه در گردش اعضای صنف باال 
خواهد رفت بدون آنکه آثار مخربی بر سایر بخش های 
جامعه داشته باشد. بی تردید این اتفاق بدون اقناع شدن 
اعضای صنف برای حرکت در این جهت و فراهم ساختن 
همزمان زیرساخت های اطالعاتی، سازماندهی اتحادیه 

کمیتی محقق نخواهد شد.  و حمایت نهاد های حا
                     تغییر

بعد از حدود هفت ماه تاخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
مقرر شد انتخابات هیئت مدیره هشتم تیرماه برگزار شود. 
این انتخابات فرصت بزرگی برای تغییر به صنف و مدیریت 
اتحادیه می دهد چرا که تغییرات بزرگتری نیز در کشور 
خ دادن است. جالب است که هیئت مدیره  در حال ر
جدید دوازدهمین هیئت مدیره منتخب پس از انقالب 
اتحادیه خواهد بود و همزمان سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری نیز آغاز می شود. شاید مهم ترین اتفاق در بازار 
»قطعات خودرو« تهران، همین تغییر در هیئت مدیره 
اتحادیه باشد. اما مسئولیت این هیئت مدیره جدید در 
قبال صنف چیست؟ اواًل قبول داریم که فضای کسب و کار 
کنونی دارای پیچیدگی هایی شده که پدید آمدن شان از 
ج بوده است ولی بخش زیادی از مشکالت  اختیار ما خار
ناشی از این پیچیدگی ها، به عدم توانایی در شناخت 
روند های کالن اقتصاد ملی و بین المللی تاثیر گذار بر نظام 
صنفی و شناسایی نشدن نیاز های جدید حاصل از این 
روند ها مربوط می شود. روند هایی مانند تغییر نظام 
که در  کار ها  مالیاتی و سیاست شفاف سازی کسب و 
دولت الکترونیک تعریف شده اند، روند تغییر سیاست ها 
و قوانین دولت در واردات کاال که به سرعت در حال تغییر 
هستند، تغییر سیاست های خودروسازان، شکل گرفتن 
و بزرگ شدن توزیع کنندگان کاال های تقلبی و کم کیفیت، 
فروش آنالین کاال و خدمات، تحریم ها و تاثیرگذاری کرونا 
بر کسب وکار های اعضای صنف. بدین ترتیب ضمن آنکه 

حمیدرضا حبیب دوالبی*

   گروه تحول و ارتقا در انتخابات هیئت مدیره 
اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت می کوشد با 
استفاده از تجربیات گذشته پیشکسوتان و تکنولوژی 

روز، سنت و مدرنیته را با یکدیگر تلفیق کند.
متاسفانه اندیشه هایی که در حال حاضر در اتحادیه 
وجود دارد، اندیشه های سنتی است و اندیشه های 

مدرن طرفدار چندانی ندارد. 
تلفیق سنت و مدرنیته در اتحادیه

گروه تحول و ارتقا بنا دارد تا با استفاده از جایگاه 
استراتژیک اتحادیه، ارتباط بیشتری با اعضای 
کند. این امر از طریق بهینه سازی  صنف برقرار 
زیرساخت های ارتباطی و فناوری در اتحادیه ممکن 

خواهد شد. 
باید توجه داشت تعداد جوانانی که در صنف لوازم 
یدکی مشغول به فعالیت اند، نسبت به نیروهای 
مسن بیشتر است.  از طرفی افراد مسن نیز از تجربه 
بسیار باالیی برخوردارند و با تکیه بر آموزش ها و 
تجربیات شان، می توانند از بستر فناوری در راستای 

ارتباطات بیشتر و بهتر استفاده کنند. 
*کاندیدای هیئت مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو 

و ماشین آالت

حمید مروج *

  هیئت مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و 
ماشین آالت باید گوش شنوایی باشد برای افرادی 
که در کف بازار لوازم یدکی مشغول به فعالیت هستند.

دوره ای که من به عنوان بازرس اتحادیه مشغول به 
فعالیت بودم، دوره خوبی نبود؛ زیرا همدلی میان 
اعضا وجود نداشت و تنگ نظری ها و اختالفات 

زیاد بود. 
من مخالف فعالیت جوانان تحصیلکرده و باسواد 
نیستم؛ اما باید افرادی نیز در ترکیب هیئت مدیره 
جدید جای گیرند که برش کاری داشته و از تجربه 

کافی برخوردار باشند. 
هیئت مدیره باید گوش شنوایی باشد برای افرادی 
که در کف بازار لوازم یدکی مشغول به فعالیت هستند. 
کم نیستند افراد تحصیلکرده و توانمند که در بازار لوازم 
یدکی کار می کنند. اتحادیه می تواند راهکارهای 
بسیار خوبی را با کمک گرفتن از کسبه در راستای 

حل مشکالت دریافت کند.
*کاندیدای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه لوازم 

یدکی خودرو و ماشین آالت

تلفیق سنت و ضرورت آمادگی برای تغییر
مدرنیته در اتحادیه

هیئت مدیره جدید 
اتحادیه، گوش شنوای 

صنف باشند  دکتر امیرحسین صیرفی
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ــاظــر چــاپ:حــامــدبــشــارت نــیــا ــدری   ن ــیـ ــی: هــفــت اقــلــیــم  هــنــر عــکــاس: خــســرو حـ ــه آرای ــح ــف ــاصــر حـــیـــدری  ص    بـــازرگـــانـــی: ن
ــژاد ،ســهــیــل مــعــمــاربــاشــی ،امــیــرحــســیــن صــیــرفــی، ســیــد احــمــد طــبــاطــبــایــی، ســیــد احــمــد حسینی، ــ   بــاتــشــکــر  از: آرش مــحــبــی ن

ع نیا حمید محله ای، امیر پرهام فر،حمیدرضا دوالبی، حمید مروج، حسین غامی،علیرضا بزرگ زاده،سید علی موسوی،امین زار
 گروه رسانه ای هفت اقلیم هنر:
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شناسه دارکردن لوازم 
یدکی خودرو باالخره

 به کجا رسید؟
    »این رشته سر دراز دارد« دقیقًا مصداق خوبی برای 
ح »شناسه دار کردن کاالها« به شمار می رود. طرحی  طر
که بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
در سال 1392 به طور رسمی به نهادها و دستگاه های 
اجرایی ابالغ شد؛ ولی هنوز اثر چندانی از اجرایی شدن 

آن در بازار دیده نمی شود.
ح های تشویقی توسط وزارت صمت،   شاید در نظر نگرفتن طر
بوروکراسی ریشه دار و برخی مقاومت ها و سودجویی ها 
و شرایط نامساعد اقتصاد کشور از علل کامل نشدن فاز 

ح شناسه دار کردن کاالها باشد. اجرایی طر
 دستورالعمل شناسه گذاری کاال در صنف لوازم یدکی، 
خردادماه 96 از سوی وزارت صمت به اصناف و اتحادیه ها 
ح شدند.  ابالغ شد و در این میان 16 قطعه مشمول طر

طبیعی  است که برای اجرای یک قانون در ابتدا باید 
زیرساخت ها و امکانات اولیه را فراهم کرد.

 مسئوالن اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت در 
نامه های مختلف به مسئوالن وزارت سمت و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال، محدودیت ها و موانعی را که در 

مسیر اجرای این قانون وجود دارد، گوشزد کرده اند.
اتحادیه دوم دی ماه 1399 نامه ای به نهاد های مختلف 
از جمله وزارت صمت، فرمانداری تهران، اتاق اصناف 

ایران، اتاق اصناف تهران و اتاق ایران نوشت.
 در این نامه به محدودیت هایی همانند واردات غیررسمی 
قطعات به دلیل تحریم ها، ممکن نبودن بازگشایی کاال 
پس از ورود به کشور و پیش از ورود آن به گمرک اشاره 
ج شناسه   کاال را غیرممکن می کرد.  شده بود که امکان در
اتحادیه از مسئوالن این نهاد ها خواست که برای حفظ 
آرامش بازار و مصرف کننده، همچنین جلوگیری از سکته 
ح را به زمان  در زنجیره تامین و توزیع، اجرای این طر

دیگری موکول کنند. 
حتی 3 دی ماه 99 در جلسه ای با مسئوالن امر؛ به مواردی 
همانند عدم هم خوانی آیین نامه با شرایط بازار، تقویت 
کاال،  اقتصاد پنهان با اجرای نادرست شناسه گذاری 
ضرورت ارائه آموزش های الزم به اعضای صنف برای 
عضویت در سامانه شناسه  کاال اشاره شده و در نهایت 
ح و ارائه  مهلتی شش ماهه برای چکش کاری بیشتر طر

آموزش الزم در زمینه ثبت شناسه در نظر گرفته شد
ح شناسه  گذاری کاال در بازار لوازم یدکی آخرین وضعیت طر

حال حدود یک ماه و اندی به پایان این مهلت باقی مانده؛ 
با این حال برخی کاالها در بازار لوازم یدکی شانس ثبت  

شدن در سامانه شناسه کاال را نداشته اند.

                                  افزایش سخت گیری های صمت
 این موضوع را که در این مهلت باقی مانده چه تعداد 

کاال در سامانه ثبت  شده است، حمید محله ای معاون 
با  گفت وگو  وزارت صمت در  بازرگانی  دفتر خدمات 
کنون ۲۹ هزار  »قطعات خودرو« اینگونه تشریح کرد: تا
و۶۵۲ شناسه  کاال در حوزه لوازم یدکی و قطعات مصرفی 
خودرو صادر شده است که3 هزار و 543 شناسه مربوط 
به کاالهای تولیدی و 26 هزار و 110 شناسه مربوط به 

کاالهای وارداتی هستند. 
در حال حاضر حدودًا بیش از ۷۵ درصد لوازم یدکی و 
قطعات مصرفی خودرو شناسه دار شده و باقی نیز در 

مهلت  باقی مانده شناسه گذاری خواهند شد. 
به گفته محله ای؛ سخت گیری های وزارت صمت نیز 
کاال در راستای شفافیت بیشتر،  برای شناسه گذاری 

افزایش خواهد یافت.

نیست،  پیشگیرانه  کاال  شناسه گذاری  ح  طر  
مبارزه محور است

دکتر امیرحسین صیرفی، رییس کمیسیون اقتصادی 
کاوی نقاط  اتحادیه لوازم یدکی از منظری دیگر به وا

ح پرداخته است. مثبت و منفی این طر
ح کاال را پس از ورود به   او می گوید: نخست اینکه این طر
زنجیره تجاری کشور ره گیری خواهد کرد و باعث نمی شود 

کاالی قاچاق اساسا وارد این زنجیره نشود.
 به عبارتی عملکرد پیشگیرانه ندارد، بلکه مبارزه محور 
ح هایی از جنس مبارزه معموال نشان داده اند  است. طر
که نه تنها موفق نبوده اند، بلکه هزینه های مالی و حیثیتی 
برای افرادی که اصوال قاچاقچی نیستند اما برای امرارمعاش 

در طول این زنجیره مجبور به دادوستد هستند، ایجاد 
ح امتیازاتی هم دارد که  می کند. اما در عین حال این طر
یکی از مهم ترین شان این است که رقابت ها در سطح 
عرضه عادالنه تر خواهد شد؛ یعنی هزینه های تولید یا 

واردات برای همه تامین کنندگان تقریبا برابر می شود.

ح شناسه  کاال                    ضرورت اجرای طر
امیر پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اما بر این باور است که هر تغییری مشکالت 
مختص به خود را دارد. او به »قطعات خودرو« می گوید: 
ح شناسه گذاری کاال هر چه سریع تر  گزیریم که طر ما نا
اتفاق بیفتد تا تکلیف کاال برای خریداران و فروشندگان 
که علت بسیاری از نقص های  مشخص شود. زمانی 
فنی خودروها، کاالی تقلبی و قاچاق است، چاره ای 
جز شناسه گذاری کاالها نداریم تا از این طریق بتوانیم 
ح پیش  کاالهای بازار را رصد و ردیابی کنیم. باید این طر
برود و به مرور زمان نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.

»این رشته سر دراز دارد« نه تنها حکایت »شناسه دار کردن 
کاالها« بلکه حکایت تمامی قوانین و بخشنامه هایی 
است که از سوی نهادهای باالدستی، تصمیم گیری و 
به مراجع و نهادهای پایین دستی ابالغ می شود. شاید 

باید روند تصمیم گیری را وارونه کرد. 
در این صورت به جای مسئوالن پشت میزنشین، نهادهای 
پایین دستی و کوچک تر و آشنا با سازوکار و دغدغه های 
واقعی بازار راهکارهایی ارائه می دهند که با واقعیت بازار 

هم خوانی بیشتری داشته باشد. 


