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هنر خوب فکر کردن و درست عمل نمودن
سید احمد حسینی-وکیل پایه یک دادگستری  ومشاورحقوقی اتحادیه
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آزموده را دوباره آزمودن خطاست
چند روزی است که جامعه مدیریت اصناف کشور با یک شوک بزرگ روبه رو شده است. تمامی اعضای هیئت مدیره هایی 
که حداقل دو دوره متوالی در اتحادیه خود حضور داشته اند دیگر نمی توانند در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه 
مربوطه شرکت کنند؛ و از آنجایی که اعضای هیئت مدیره اتاق های شهرستان ها و اتاق ایران نیز از روسای اتحادیه ها 

تشکیل شده اند.....

صفحه2

صفحه5

صفحه8
صفحه6

ا له
قــــــ

ـرم
ســــ

حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز ومدیر مسئول 
ماهنامه قطعات خودرو

 قوی شو اگر راحت 
جهان طلبی

حضور دولت در اقتصاد 
باید کمرنگ شود

اولین شوک انتخابات اتحادیه
علیرضا نیک آیین انصراف داد
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  قطعات خودرو: رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره 
اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران اعالم نامزدی کرده بود، از شرکت در این انتخابات 
انصراف داد.علی رضا نیک آیین در گفتگو با خبرنگار »قطعات خودرو«  ضمن اعالم این خبر اظهار 
داشت: همه اعضای هیئت مدیره و جمعی از اعضای صنف تعمیرکاران خودروی تهران با کنارگیری 
من از ریاست اتحادیه شدیدا مخالفت کردند؛ لذا با احترام به نظر ایشان تصمیم به انصراف گرفتم.

علی رضا نیک آیین در پاسخ به این پرسش که چرا از ابتدا ثبت نام کردید؟ گفت: بنده بیش از بیست 
سال است عضو  اتحادیه لوازم یدکی تهران هستم و با توجه به مشکالتی که در این صنف مشاهده 

می کنم، تصمیم گرفتم به کمک همکارانم بیایم. من ساختار اصناف، اتاق اصناف تهران و ایران 
را می شناسم و با قوانین صنفی کامال آشنا هستم و نیز ارتباطات فراوانی با مدیران صنفی، وزارت 
صمت، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه دارم. مایل بودم از این ظرفیت ها برای کمک به صنف 
لوازم یدکی استفاده کنم. االن هم با هیئت مدیره منتخب از نزدیک و بدون هیچ محدودیتی کار 
خواهم کرد. نیک آیین افزود: ما چند اتحادیه خودرویی در تهران داریم که می توانند با هم همکاری 
کنند. مناصب مهم نیست، هدف باید هم افزایی و کمک به حل مشکل اعضای صنوف همگن در 

تهران و سراسر کشور باشد. هرکجا باشیم، خدمتگزار مردم خواهیم بود.
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                    امروز دیگر همه می دانند هیچ چیز بی هزینه به دست 
نمی آید. پرداخت هزینه قوت و قدرت می خواهد. جامعه 
امروز ما غم جاماندگی از جهان و کشور های هم تراز را 
دارد. برخی از مردم کشور برای دستیابی کشور به قله 
رضایت از زندگی بسیار هزینه داده اند و برخی دیگر فقط 
که این یک ضعف اجتماعی  نتیجه را طلب می کنند 
است. از طرفی بین سیاست گذاران جامعه نیز اختالفی 
بزرگ وجود دارد. عده ای می گویند: ما باید راه همکاری 
و همراهی با جهان غرب )یا شرق( را در پیش بگیریم و 
اقتصاد و سیاست های داخلی، منطقه ای و جهانی خود 
کم بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ  را متناسب با فضای حا

گر قوی  جهانی تعریف کنیم. اما در مقابل برخی معتقدند ا
نباشیم در مسیر انطباق با دنیای امروز برده خواهیم شد، 
گرچه شاید رفاهی بهتر از آنچه امروز داریم به دست  آوریم. 
در تعریف قدرت و مبانی آن نیز اختالف نظر وجود دارد.

 قدرت نظامی مبتنی بر جنگ افزار های هوشمند و 
جنگ آوران توانمند و فدایی وطن به نظر عده ای شرط الزم 
و غیر قابل جایگزین است. حامیان این تفکر جنبه های 
دیگر قدرت از جمله توان اقتصادی، سرمایه اجتماعی، 
نفوذ استراتژیک در قلوب مردم منطقه و جهان و تولید 
دانش و تجاری سازی آن را از دیگر شروط می دانند. 
مخالفان ایشان هزینه دستیابی به جنگ افزار و حامیان 

 قوی شو اگر راحت جهان طلبی

اولین شوک انتخابات اتحادیه؛ علیرضا نیک آیین انصراف داد

منطقه ای را بسیار باال و مخل ایجاد رفاه عمومی می دانند. 
نظرات متفاوت و گاه متضاد بین مدیران و سیاسیون انگار 
فرجامی ندارد. بدتر اینکه هر دسته نیز راه خود را می رود. 
صدای واحد حتی در مواجهه با موضوعاتی مثل برجام 
به گوش نمی رسد. بازار خائن و خادم نمایی هم داِغ 
داغ است. شکی نیست باید به همه ابعاد قدرت دست 
یابیم و اال نمی توانیم بدون باج دادن زندگی کنیم اما 
باید خودمان را منقاد قانون کنیم. دایره بسته مدیریت 
کشور را بگشاییم و مردم را هم در جریان مباحث خود قرار 
دهیم. مردم بهترین مشاور و حق دارترین برای اظهار 
نظر هستند. به هر تفکری که رای دادند، بقیه حداقل 

در مدت مدیریت او همراهی کنند. 
گر انحراف ریشه ای و خطری برای  رهبری هم هست؛ ا

منافع ملی ببینند، وارد خواهند شد. 
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حسین محمدیانی

     زمان زیادی تا روز برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری باقی نمانده است؛ دوره ای که به چند 

دلیل از حساسیت ویژه برخوردار است.
 این نوشتار به چالش های پیش روی برنده انتخابات آتی 
خواهد پرداخت اما پیش از آن باید از چالشی گفت که این 
روز ها دامنگیر خیلی ها شده است؛ مردم به انتخابات 
کم توجه و از شنیده شدن حرف های شان ناامید و بی اعتماد 
به شعار هایی شده اند که فردا را برای شان بهشت تصور 
می کنند و وعده می دهند مشکالت را حل خواهند کرد؛ 
غ از جهت گیری های اندیشه و روش های کاندیدا ها،  فار
مردم چندان رغبتی ندارند دوباره دل به وعده هایی 
سخت آشنا و تکراری اما بدون نتیجه و خروجی دهند. 
آن ها می خواهند و باید هم که تاثیر این سیاست ها را در 
ج خانواده خود ببینند و عملی و موثر  ج و َبر دخل و خر
بودن شعار های مبتنی بر برون رفت از وضع نگران کننده 

فعلی را لمس کنند.
 رئیس جمهور بعدی باید کاری کند کارستان و این موقعیت 
گر موفق  برای او دوگانه ای را خواهد ساخت تاریخی؛ ا
به مدیریت شرایط شود در کنار قهرمانان سیاست ورز 
ایران جایگاه خواهد یافت و چنانچه نتواند بر عوامل 
نابه سامانی ها غلبه کند و بدون برنامه ای عمل پذیر، در 

رئیس جمهور آینده و موقعیت دوگانه؛ قهرمان یا مغضوب 
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انجام ماموریتش شکست بخورد، نامی درخور در تاریخ این 
سرزمین نخواهد یافت و جزو مغضوبان خواهد نشست. 
به نظر می رسد نخستین و مهم ترین آوردگاه برنده 
انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری عرصه اقتصاد باشد. 
برای مدیریت شرایط نابه سامان اقتصادی که تقریبا 
تمام بخش های کشور را متاثر از خویش ساخته و به طور 
مشخص برای مهار تورم مهارگسیخته، مردی الزم است 
اهل کار و عمل که کشورداری را بلد باشد و در تعاملش 

با مردم پایبند به شفافیت و صداقت. 
اهل تعامل با دیگران باشد.

 حرف و کار کارشناسی را بفهمد و از سویدای وجود قبول 
داشته باشد. 

از ظرفیت شنیدن نظرات منتقدان بهره مند باشد و 
کاربلد را  کارشناسان منتقد اما دلسوز و  حتی نظرات 

به کار ببندد. 
در حوزه روابط بین الملل هم رئیس جمهور بعدی، 
چه بخواهد و چه نخواهد، وارث و متاثر از نتایج برجام 

خواهد بود.
 برجامی که بر معاش و بهین چرخیدن حوزه های مختلف 
کنار سطح هوش هیجانی مدیران  کشور در  اقتصاد 
ح های اقتصادی  اقتصادی برای بازیابی و برنامه ریزی طر

موثر دولت سیزدهم جایگاه ویژه ای یافته است.
 این امر البته نافی اهمیت نگاه به داخل از سوی دولت 
کسی در اهمیت و  کمتر  بعدی نخواهد بود و امروزه 

جایگاه رشد اقتصادی درونی سیستم ها در عین تعامل 
با همسایگان و سایر کشورهای جهان به عنوان مبدا و 

مقصد چرخه فعال تولید و بازاریابی تردید دارد.
تا زمان نوشتن این نوشتار هنوز برنامه مدونی اعم از 
اقتصادی، اجتماعی و... از سوی کاندیدا های ریاست 

جمهوری دوره سیزدهم اعالم نشده است. 
حتی اشاره ای هم به مشکالت بخش صنعت و اصناف 

در خد پیش برنامه هم نشده است.
 ممکن است بگویید خیلی برای این کار زود است، اما به 
نظر می رسد به همان میزان که کاندیدا ها فرصت داشتند 
درباره حضور خود بر اساس احساس وظیفه و مسئولیت 
سخنرانی کنند و برای تولید ویدئو هایی صرفا حاوی 
ذکر مشکالت و وعده های آشنا مبنی بر مبارزه با فقر و به 
فکر طبقه محروم بودن، وقت بگذارند، جا داشت که 
حداقل اشاره ای به وضعیت اقتصادی مملکت می شد 
و تیتروار هم شده، نسبت به راهکارهای مورد نظرشان 
برای حل معضالت اقتصادی حال حاضر مملکت اشاره 
می کردند تا مردم کمی امیدوار می شدند که کاندیدا ها از 
جنس خودشان هستند و برای یاری افراد درگیر مشکالت 
اقتصادی که کم کم می روند امیدشان را به بهبود اوضاع 
از کف بدهند و حل کردن مشکالت به میدان آمده اند.

 البته برای داوری نهایی باید کمی صبر کرد و دید کاندیداهای 
تاییدصالحیت شده، در نهایت برای سرنوشت مبهم و 

ناخوش اقتصاد ملی چه نسخه ای در جیب دارند. 

قلبی بزرگ و سرپناهی از 
جنس رأفت و مهربانی

            قطعات خودرو: در اقدامی خداپسندانه یک 
خّیر با همراهی کمیته امداد در شهرستان ایذه، 
اقدام به ساخت خانه ای برای خانواده ای شش نفره 
که از خانواده سادات هم  )یک مادر و 5 فرزند( 

هستند، کرد.
این خانه در زمینی به مساحت 140 متر و در 90 متر 
زیربنا ساخته شده است و دارای حیاطی مصفا 
به مساحت 50 مترمربع است. ساخت این خانه 

5 ماه طول کشیده است.
با وجود پیگیری »قطعات خودرو« برای شناساندن 
این فرد خّیر و عمل صالح و مسئوالنه اش که در 
ردیف معرفی معروف ها و عمل صالحان و بندگان 
کراه این خّیر نسبت  مومن خداوند است، به دلیل ا
به معرفی خود و اصرار بر گمنام بودن، ما نیز به 
حرمت این نیت خالصانه به اطالع رسانی همین 

مختصر بسنده کردیم.
 برای این عزیز آرزوی تندرستی و عاقبت به خیری 
و توفیق داریم و امیدواریم در این روزگار که بهانه ها 
بسیارند برای رفع مسئولیت ها و بی توجهی به رنج 
دیگران، عمل او الگویی برای ما و دیگران باشد؛ 
کسانی که هنوز به انسانیت باور دارند و سهم خود 
را با وجود همه مشکالت، به نیکویی و جوانمردی 

ادا می کنند. 
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  قطعات خودرو: دبیر انجمن قطعه سازان مجموع 
طلب قطعه سازان از خودروسازان را بیش از ۳۵ هزار 
میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: راهکار ریشه ای برای 
که خودروسازان را به  حل مشکل نقدینگی آن است 
سودآوری برسانیم؛  طوری که تراز نقدی ماهانه آن ها 
منفی نشود.مازیار بیگلو در گفتگو با خبرنگار »قطعات 
خودرو« با بیان اینکه صنعت قطعه سازی با مشکل 
کمبود نقدینگی دست وپنجه نرم  می کند، خاطرنشان 
کرد: ریشه کمبود نقدینگی را باید در صنعت خودروسازی 
کشور جستجو کرد. همانطور که می دانید هر ۲ شرکت 

خودرو سازی کشور زیان ده هستند. 
که از زیان دهی صحبت به میان می آید، بدان  زمانی 

حضور دولت در اقتصاد باید کمرنگ شود
معناست که هر ماه خودروسازان هزار تا ۲ هزار میلیارد 
ج شده و در نهایت،  تومان نقدینگی از دست شان خار
که خودروسازان توان  شرایط منجر به این می شود 
بازپرداخت مطالبات قطعه سازان در زمان مناسب را 

نداشته باشند. 
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: قطعه سازان اقدام به 
کرده و با قیمتی مشخص بر اساس  تولید یک قطعه 
معیارهای از پیش تعیین شده قطعه را به خودروساز 
می فروشند. قطعه سازان انتظار دارند مطالبات خود 
را در زمان مقرر از خودروسازان دریافت کنند تا بتوانند 

روند تولید را ادامه دهند. 
                             آغاز انباشته شدن مطالبات قطعه سازان از سال 90
وی با اشاره به مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 
اظهار کرد: روند انباشته شدن مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و تا قبل از آن مشکلی 
در این زمینه وجود نداشت. از سال ۱۳۹۰ که خودروسازان 
با قیمت گذاری دستوری مواجه شدند، هر سال کمبود 
نقدینگی افزایش پیدا کرد و به دنبال آن زمان پرداخت 
خودروسازان نیز افزایش یافت. در حال حاضر پس از ۱۰ 

سال این روند تقریبًا به نقطه شکست رسیده است. 
                     بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

بیگلو با اشاره به میزان مطالبات قطعه سازان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر مجموع طلب قطعه سازان از خودروسازان 
به بیش از  ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده و منجر به 

افزایش هزینه های خودروسازان و قطعه سازان شده 
است؛ زیرا هر 2 طرف ناچارند برای تامین منابع مالی 
خود از بانک ها کمک بگیرند. تمامی این موارد دست 
کاالهایی  به دست یکدیگر می دهد و منجر می شود 
که توسط خودروسازان تولید می شود از لحاظ قیمتی 
باب میل مردم نباشد. از طرفی مردم گالیه های زیادی 
از کیفیت خودرو و امکانات آن دارند که به حق است. با 
وجود تمام این گالیه ها شاهد افزایش قیمت خودرو در 
بازار هستیم؛ افزایش قیمتی که کوچک ترین تناسبی 

با میانگین درآمد مردم جامعه ندارد.
                         حضور دولت در اقتصاد و قیمت گذاری  دستوری 

کمرنگ شود
وی بیان کرد: ما مسئله ورود دولت به اقتصاد آن هم 
از بدترین روش یعنی قیمت گذاری دستوری را شاهد 
هستیم. خودروسازی بخشی است که شاید مردم کمتر 
با آن درگیر باشند،  اما شاهد آن هستیم که قیمت گذاری 

دستوری بر ارتزاق مردم نیز تاثیر گذاشته است. 
خ داد می توان به عنوان مثال  غ ر از بحرانی که برای مر
یاد کرد که دولت اصرار داشت برای این موضوع قیمت 

دستوری اعمال کند.
 قیمت گذاری دستوری برای تولیدکنندگان مقرون به 
 صرفه نبوده در نتیجه تولید متوقف شده بود. انتظار 
داریم دولت حضور خود را در قیمت گذاری و اقتصاد 

کمرنگ تر کند و اقتصاد را آزاد بگذارد. 

                           ضرورت تقویت قطب سوم و چهارم خودروسازی
بیگلو افزود: قطعه سازان برای خروج از این شرایط توصیه 
می کنند که فضا رقابتی شده و در عین حال انحصار از بازار 
ج شود. یکی از راهکارهای این امر تقویت  خودرو خار
قطب سوم یا چهارم خودروسازی است. هم چنین با 
آزادسازی مدیریت واردات می توان به عنوان راهکاری 
دیگر نگریست. تمامی این موارد در کنار یکدیگر می تواند 
زمینه بازگشت به روزهای دهه ۸۰ را فراهم کند. صنعت 
خودروسازی در دهه ۸۰ باالترین رکورد تیراژ تولید را کسب 
می کرد، این در حالی است که هم زمان قیمت گذاری 
دستوری نیز اعمال نمی شد و واردات خودرو نیز آزاد بود.
کنون                        8 برابر شدن قیمت مواد اولیه از سال 97 تا

وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه از سال ۹۷ تا به امروز 
گر این افزایش قیمت بخواهد  ۸ برابر شده، اظهار کرد: ا
تاثیر خود را بر صنعت خودرو بگذارد باید شاهد 4 برابر 
که این اتفاق از سال ۹۷  شدن قیمت خودرو باشیم 
خ نداده است. بیگلو در پایان خاطرنشان کرد:  کنون ر تا
در حال حاضر خودروسازی و قطعه سازی توانمند شده و 
توانسته در اوج تحریم خودروهای جدید را به بازار عرضه 
کنون در جایگاهی قرار داریم که  کند. به اعتقاد من، هم ا
گر واردات خودرو آزاد شود، امکان رقابت و حفظ بازار  ا
داخلی را خواهیم داشت. شورای رقابت باید عالوه بر 
انحصارزدایی، به تقویت قطب سوم خودروسازی فکر 
و همچنین کمک کند تا بحث واردات خودرو نیز آزاد 
شود. شورای رقابت باید در راستای شکستن انحصار از 
بازار تالش کند تا به دنبال آن قیمت گذاری دستوری از 

بازار برداشته شود.
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آزموده را دوباره آزمودن خطاست
گر از عنصر  بلکه می خواهم به این نکته اشاره کنم که آیا ا
دانش در طول این سالیان بیشتر استفاده می کردیم، 
االن وضعیت اصناف ما که سهم آن ها در تولید ناخالص 
ملی حدود 18 درصد است، بهتر از این نبود؟ برای همه 
روشن است که بیشتر کسب وکار های جامعه اصناف 
کنون بنا به  کشور به صورت سنتی اداره می شوند، ا
ضرورت های ناشی از تغییرات جهانی و هم چنین عزم 
کسب وکار ها، نیاز به تغییرات  دولت بر شفاف سازی 
بنیادی در مدیریت کسب وکار های کوچک و متوسط 

متمایز شده است. 
دو نظام بازار و نظام عرضه کشور وابستگی بسیار زیادی 
به اصناف دارند، هر تغییری که در ساختار آن ها به  وجود 
کسب وکار های اصناف  بیاید متعاقبا تاثیر زیادی بر 
خواهد گذاشت و می خواهم اضافه کنم که در میزان 

درآمد های دولت هم تاثیر به سزایی خواهد داشت.
 اما چند سالی است که ساختار آن ها در حال تغییر است 
و اصناف در حال مقاومت کردن در برابر این تغییرات 

بوده اند.
ح  شناسه رهگیری   به عنوان نمونه مسائل پیرامون طر
کاال که صنف ما در حال حاضر برای اجرای آن تحت 
فشار قانون گذاران و مجریان قرار دارد،  قابل پیش بینی 
ح کلید خورد هیئت مدیره  گر از زمانی که این طر بود. ا
وقت اتحادیه، اهداف، مزایا و معایب آن را با یک نگرش 
کنون این چالش با این  آینده نگرانه بررسی می کرد، ا
وسعت  گریبانگیرمان نبود، آینده نگری یک بینش 

دانش محور است. 
در گذشته طرحی با این وسعت و اهداف که اجرا نشده 
ح شبنم که آن هم شکست خورده بود؛  بود به جز طر
نکته این است که قانون گذار از این شکست درس گرفت 
گیر تر و بزرگ تر برگشت، و از دیگر سو  و با یک طرحی فرا

اصناف چه کردند؟ 
با ابالغ این قانون ناخوانده چه فرصت هایی برای صنف 

چند روزی است که جامعه مدیریت اصناف کشور با یک 
شوک بزرگ روبه رو شده است.

 تمامی اعضای هیئت مدیره هایی که حداقل دو دوره 
متوالی در اتحادیه خود حضور داشته اند دیگر نمی توانند 
در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه مربوطه شرکت کنند؛ و 
از آنجایی که اعضای هیئت مدیره اتاق های شهرستان ها 
و اتاق ایران نیز از روسای اتحادیه ها تشکیل شده اند، لذا 
مدیریت آن ها نیز دستخوش تغییرات بنیادی خواهد شد. 
حال سوال این است که آیا این اتفاق پیش بینی نشده 

را یک فرصت تلقی کنیم یا یک تهدید؟ 
حدود هفتاد درصد اعضای هیئت مدیره های تهران 
دارای تحصیالت دیپلم یا کمتر هستند! این شاخص 
نشان می دهد که با تمام احترام به این بزرگواران، در طول 
کتور اصلی به نام  این سال ها مدیریت اصناف از یک فا
»دانش مدیریت« کمتر بهره برده است. من قصد ندارم 
که اهمیت تجربه را در مدیریت اصناف کم جلوه دهم 

به وجود خواهد آمد؟ شاید بزرگ ترین فرصت را بتوان 
ورود نیرو هایی با نگرشی متفاوت در مدیریت دانست 
کلی در ساختار  که باعث می شود صنف یک بازنگری 
خود انجام دهد تا مدیریت مبتنی بر دانش و مشورت از 
تجربیات گذشتگان را بیشتر از گذشته در پیش بگیرد. 
این نکته حائز اهمیت است که وقتی صحبت از دانش 
می شود این برداشت نباید وجود داشته باشد که قرار 

است کار هایی دور از دسترس انجام شود.
 همین قدر که بتوان اطالعات کامل با جزئیات رسته ای و 
گروه کاالیی اعضای صنف را در یک پایگاه داده به صورت 
اصولی و هدفمند ذخیره و مدیریت کرد و از تحلیل های 
آن برای بهتر مدیریت کردن صنف استفاده نمود، خود 

یک نمونه از مدیریت مبتنی بر دانش است. 
 مدیریت دانش محور یعنی مدیریت بر مبنای اطالعات 

واقعی و به روز و نیز اعتماد کردن به این داده ها.
گر چاشنی تجربه   این به معنای نفی تجربه نیست، بلکه ا
به این نگرش نیز اضافه شود، کارایی و اثربخشی آن به 

صورت تصاعدی باال خواهد رفت. 
در اینجا رجوع می کنم به مثلث طالیی دانش، تجربه و 
قانون برای مدیریت کردن صنف بزرگ فروشندگان قطعات 
یدکی خودرو و ماشین آالت )راه سازی و صنعتی( تهران.
 با اعمال این قانون شاید  تصور شود که یک ضلع این 

مثلث از کار افتاده باشد، اما این گونه نیست.
 تجربه در اذهان اعضای هیئت مدیره کنونی و پیشینیان 
کان و همیشه  آن ها و هم چنین پیشکسوتان صنف کما

موجود خواهد بود.
 این بر عهده هیئت مدیره جدید است که چگونه بتواند 

از این تجارب در جهت منافع صنف بهره ببرد. 
گر با یک ترکیب دانش محور انتخاب  هیئت مدیره جدید ا
شود، می تواند شروع به تولید فکر کند، آن را با تجربه ها 
ترکیب و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در 
قانون نظام صنفی، از جایگاه صنف و اعضای خود دفاع 

و پشتیبانی کند. 
در آخر اینکه شاید این قانون بادآورده می خواهد این 
پیغام را به ما بدهد که با توجه به نحوه مدیریت گذشته و 
بررسی شرایط حال حاضر صنف، »آزموده را دوباره آزمودن 
خطاست« و روش های متفاوتی را برای مدیریت صنف 

باید به کار گرفت. 
سرعت تحوالت اقتصادی، سیاسی و تجاری کشور به 
اندازه ای زیاد است که الزم است سرعت تصمیم گیری 
در هیئت مدیره نیز باال برود؛ اما برای اینکه این سرعت 
زیاد در تصمیم گیری، کیفیت خود تصمیم را کم نکند، از 
همان پایگاه داده، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 

ایجاد می شود.
 اعضای صنف فروشندگان قطعات یدکی خودرو و 
ماشین آالت تهران سهم به سزایی در اقتصاد حمل و 
کشور دارند پس شایسته مدیریتی  کاال و مسافر  نقل 

اثربخش تر هستند.
 اعضای شریف و بزرگوار این صنف لیاقت جایگاه صنفی 

باالتری را دارند. 
وقت آن رسیده است که با جوان گرایی و اعتماد به آنان 
اولین اتحادیه ای باشیم که از فرصت های این قانون 
جدید استفاده و پیشرفت های پایدار و قابل توجهی را 

برای اعضای خود ایجاد می کند. 

دکتر امیر حسین صیرفی
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  خیلی از مردم به خصوص پیرمرد های باصفای قدیمی، 
ک دل و خوش رفتار می دانند. زندگی را هنر انسان پا

 وقتی کسی با مشتری خوب تا می کند یا در خرید هوشمندی 
ج می دهد، مغازه اش را مرتب و منظم می چیندوساعت  به خر
کارش، تفریحش و زندگیش را حساب شده تنظیم می کند؛ 

هنر زندگی کردن را آموخته است. 

هنر خوب فکر کردن و درست عمل نمودن
                      هنر برتر از گوهر آمد پدید

ع حکیم ابوالقاسم فردوسی  حاال از این مقدمه و تک مصر
کنم. اعضای صنف لوازم یدکی  می خواهم برداشتی 
خودرو و ماشین آالت تهران قطعا از کسب وکار خود، 
تامین نیاز های زندگی را انتظار دارند؛ اما این بدان معنا 

نیست که شغل فقط برای کسب درآمد است.

 زندگی بدون زیبایی و محبت جذابیتی ندارد.
 شما به طراحی خودرو های امروزی نگاه کنیدغ آمیزه ای 

از صنعت و هنر است. 
گوشی همراه تان را بر چه اساسی انتخاب کرده اید؟ 

هیئت مدیره منتخب باید بتواند بین کار و اداره اتحادیه 
و در تعامل با اعضا، زیبایی و محبت بیافریند.

گر امروز ما از زندگی و شرایط جامعه ناراضی هستیم،   ا
بخش مهمی از آن به خاطر گسست رابطه عاطفی است. 
مگر نمی  گوییم فروش آغاز یک ارتباط است؟ خب، این 
گر خشک و صرفا بر اساس قانون و حقوق طرفین  ارتباط ا

باشد، قطعا لذت بخش و پایا نخواهد بود. 
ما برای رسیدن به حداقل ها باید از گذرگاه منافع مادی 
و مالی عبور کنیم تا به کمال، آرامش و رضایت برسیم. 
اداره اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
تهران نیازمند نگاه نو، اندیشه پویا و خرد جمعی است. 
ما باید بتوانیم همکاران مان را به سان یک خانواده بزرگ، 

گرد هم  آوریم و هرگونه برنامه ای را که موجب سالم سازی 
فضای کسب وکار صنف می شود با کمک هم اجرا کنیم. 
اعضای هیئت مدیره اتحادیه باید روحیه و توان انجام کار 
کثری از  تیمی داشته باشند. کار تیمی یعنی استفاده حدا
توانایی هر یک از اعضا در جایی که توانایی بیشتری دارند. 
در کار تیمی اعضای هیئت مدیره در مقابل هم نیستند، 

بلکه به هم یاری می دهند.
 هر اتفاق مثبت در یک کار تیمی به نام همه اعضای تیم 
نوشته می شود، همان طور که در فوتبال تیم برنده می شود 
نه فرد؛ هنر یاری گری نمودش در ورزش های تیمی دیده 
می شود. هیئت مدیره نیز باید به کارنامه جمعی افتخار 
کند. نکته دیگر فرایند تصمیم گیری و اجرای امور است. 
کاوی و بررسی  هیئت مدیره در هر موردی باید موضوع را وا
میدانی و کتابخانه ای کند و بدون شناختن ابعاد موضوع 
کاری نکند. مرحله بررسی و تفکر در  و پیامد های آن 
موضوعات به اندازه اجرای درست اهمیت دارد. وقتی 
شاهد یک اتفاق مفید برای صنف خواهیم بود که همه 
کار سنجیده شده باشد. برنامه تدوین شده  جوانب 
نیز به خوبی اجرا شود.ما همواره از کار های نسنیجده و 
ناقص متضرر شده ایم. خواستیم آبرو درست کنیم، چشم 
کور کرده ایم.دوره آزمون و خطا سپری شده است؛ مردم 

انتظار عملکرد های موثر و گشایش در امور دارند. 

پراکندگی مناطق 
کسب، دوری راه و 

محدود بودن شعب 
اخذ رأی 

عبداهلل فراهانی صبا
            بازار لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت به دلیل 
گستردگی و مورد نیاز بودن برای عموم مردم در چند 
کنده شده است. منطقه  منطقه از پایتخت پرا
چراغ برق، منطقه قزوین و زرند ، خاوران، جاده 
قدیم، تهرانپارس و... از کانون های اصلی استقرار 
فروشگاه ها و مغازه ها و شرکت هایی است که در 
صنف لوازم یدکی مشغول به فعالیت هستند. برای 
 انتخابات پیش روی اتحادیه لوازم یدکی خودرو

 و ماشین آالت تهران بر اساس اطالعیه رسمی این 
اتحادیه، تنها دو صندوق رای در دو مکان برای حضور 
اعضای صنف و رای دادن آن ها یعنی نشانی های 
کباتان« و »خیابان  کباتان، مسجد ا » خیابان ا
زرند ، مجتمع تجاری کاترپیالر« در نظر گرفته شده 
است. از دیگر سو کافی است نقشه تهران را پیش 
کندگی مناطقی که تا حدی  روی خود بگذارید و پرا
بورس لوازم یدکی محسوب می شوند و دوری برخی 

ادامه در صفحه 8

 سید احمد حسینی 
وکیل پایه یک دادگستری  

ومشاورحقوقی اتحادیه
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کمیسیون صنایع     قطعات خودرو: سخنگوی 
مجلس شورای اسالمی معتقد است قطعه سازان  باید 
بر خواسته های خود پافشاری کنند و به دنبال احقاق 
گر راهکار و سازوکاری دارند به  حقوق خودشان باشند و ا
مجلس ارائه کنند.گفتگوی خبرنگار »قطعات خودرو« را 
با »حجت اهلل فیروزی« در مورد مطالبات قطعه سازان و 
برایند جلسه ای که هفته آخر اردیبهشت ماه در کمیسیون 

صنایع مجلس برگزار شد، بخوانید.
  در رابطه با مطالبات قطعه سازان چه راهکار و 

برنامه ای دارید؟
که مجلس همواره مدافع حقوق  واقعیت این است 

قطعه سازان باید بر خواسته های خود 
پافشاری کنند و پیگیر حقوق شان باشند

قطعه سازان بوده است. یکی از انتقاداتی که مجلس 
یازدهم از روز شروع به کار به خودروسازان داشته، این 
است که شما خودروها را نقد می فروشید، بعضی اوقات 
هم پول را پیشاپیش می گیرید و ماشین را با تأخیر طوالنی 
تحویل مشتری می دهید اما پول قطعه سازان را پرداخت 
نمی کنید. این دور از انصاف است و باعث شده صنعت 
قطعه سازی ما نه تنها پیشرفت نکند بلکه بسیاری از 
قطعه سازان سرمایه های خود را از دست بدهند. ما در 
ح کرده  ایم و  مجلس این مسئله را به صورت مستمر مطر
در 28 اردیبهشت ماه هم جلسه ای درکمیسیون صنایع 

و معادن مجلس تشکیل شد.
             در این جلسه چه گذشت و چه کسانی حضور داشتند؟ 
در جلسه اول با خودروسازان، مسئوالن وزارت صمت، 
اعضای شورای رقابت و نمایندگان انجمن قطعه سازان 
حضور داشتند. در کمیسیون ما به صراحت این مسئله را 
ح و بررسی کردیم. آن جلسه برای نتیجه گیری نبود.  مطر
ح شده در جلسه نخست، جلسه  در ادامه مباحث مطر
دوم هم برگزار می شود که با همان ترکیب باال درباره این 
موضوع بحث می شود. محور گفتگوها در مورد قیمت 
خودرو و دالیل افزایش قیمت خودرو است. مجلس به 
عنوان یک سیستم نظارتی علل افزایش قیمت خودرو 
و مصوبه شورای رقابت را پیگیری می کند.به طورکلی 
مجلس موافق افزایش قیمت خودرو نبوده و نیست. 

درخصوص مطالبات قطعه سازان باید بگویم که مجلس 
کید کرده که حقوق قطعه سازان تامین و مطالبات  دائمًا تا
آنها بدون تاخیر پرداخت شود. کاماًل روشن است که 
که  قطعه سازان برای توسعه به نقدینگی نیاز دارند؛ چرا
آنها هم نیروی کار دارند و باید به آنها دستمزد پرداخت 

کنند و هزینه های جاری زیادی دارند.
کرده ایم،  که صحبت   ما  با خودروسازان هم 
می گویند قیمت مواد اولیه باال رفته و اصاًل متناسب با 
هزینه های مان نیست. به نظر شما راهکار چیست و آیا 
ح و برنامه ای دارد؟ مجلس برای حل                         این مشکل، طر

برای پاسخ به این سوال چند موضوع وجود دارد. 
خودروسازها می گویند چون قیمت مواد اولیه افزایش 
پیدا کرده، توان پرداخت آن را نداریم. به نظر من این 
دلیل موجهی نیست. آنها باید تابع قراردادهایی باشند 
که با قطعه سازان بسته اند. همانطور که آنها با خریداران 
خودرو بر اساس قراردادهایی که نوشته اند، رفتار می کنند. 
باید از آنها پرسید آیا حاضرند با وجود قراردادهایی که با 
گذار  خریدار بسته اند، خودروهای شان را زیر قیمت وا

کنند؟ طبیعی است که این کار را نمی کنند.
                  شما چشم انداز آینده را چطور می بینید؟

به اعتقاد من جامعه از فضای مباحث تئوری در حوزه 
کرات اشباع شده است.  خودرو و برگزاری جلسات و مذا
گر خودروسازان راهبردشان را در خصوص  مطمئن هستم ا

تولید خودرو برای مردم به عنوان مصرف کننده اصالح 
نکنند به نظر می رسد که بازخوردها متفاوت خواهد بود 
و مراجع تصمیم گیر اعم از مجلس و سایر نهادها و حتی 

مردم نگاه شان متفاوت خواهد بود.
  در مورد صنعت خودرو، انتظارتان از دولت بعدی چیست؟

در همه کشورها برخی از صنایع به عنوان صنایع پیشرو 
مورد حمایت دولت هاست. کشور ما هم همیشه ازصنایع 
خودروسازی پشتیبانی اجتماعی و سیاسی و مالی زیادی 
کرده  و در دولت های گذشته از تمام ظرفیت ها در حوزه 
خودروسازی استفاده شده است. به نظر می رسد که 
دولت آینده باید یک بازنگری کلی کند که چرا به رغم این 
همه حمایت هایی که شده در جایگاه واقعی خودمان 
قرار نگرفته ایم؟ و چرا از کشورهایی که هم زمان با ما این 
صنعت را شروع کرده اند، بسیار عقب تر هستیم؟ دولت 
گر انحصاری  جدید باید در سیاست ها بازنگری کند که ا
گر مشکل  در این حوزه اتفاق افتاده آن را برطرف کند. ا
گر الزم باشد  مربوط به شیوه مدیریت است اصالح کند. ا
سیاست های دولت را تغییر داده یا دخالت ها را کاهش 
گر به سازوکارهای اجرایی مربوط است، تجدید  دهد. ا
گر به دستگاه و تجهیزات به روزتری نیاز است  نظر کند و ا

آنها را تامین کند. 
قطعه سازان هم باید بر خواسته های خود پافشاری 
گر  کنند و به دنبال احقاق حقوق خودشان باشند و ا
راهکار و سازوکاری دارند به مجلس ارائه کنند. وظیفه 
مجلس هم به عنوان نهاد و مجموعه نظارتی این است 
که خواسته های مردم به صورت عام و قطعه سازان را به 

صورت خاص پیگیری کند.

حجت اهلل فیروزی
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس
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  کسانی که اندک بضاعتی در یک رشته خاص دارند 
به محض اینکه منصبی به دست می آورند نقش عقل 
کل به خود می گیرند. در هر امری نظر می دهند و دخالت 

می کنند. 
خود را خیرخواه مردم می دانند و از این رو به خود اجازه 

می دهند هر تصمیمی بگیرند.
 خیلی هم حق به جانب از مردم طلبکار نیز می شوند.

 ریشه این موضوع در 2 نکته اساسی است. اول، خودشیفتگی 
ایشان که یک انحراف روانی و اخالقی است و دوم، به 

فرهنگ عمومی برمی گردد. 

ما نماینده مردم هستیم، نه قیم آن ها
                             مطالبه گری؛ پیش نیاز شفافیت و مردم ساالری

نظام سیاسی ما از دیرباز بر مبنای رعیت پنداری مردم 
بوده است اما با گذشت چهار دهه از تشکیل جمهوری 
اسالمی هنوز هم مردم از مطالبه حقوق شان ابا دارند. 
حداقل بیاییم از اتحادیه که خانه ماست شروع کنیم. 

اعضای هیئت مدیره بیشترین مسئولیت را در این زمینه 
دارند. برای آنکه صنف لوازم یدکی تهران بتواند به جایگاه 
واقعی خود دست یابد، الزم است بر بستر فضای مجازی 
ارتباط تعاملی با اعضای اتحادیه برقرار شود تا هر یک از 
اعضای صنف بتوانند سخن خود را در قالب پیشنهاد، 
کنند و سایر اعضای  انتقاد، اعتراض یا شکایت بیان 
ح شده  صنف از موضع او مطلع شوند و درباره موضوع مطر
نظر خود را بدهند. در ادامه این روند، هیئت مدیره نظر 
مذکور را با احترام و اهتمام پاسخ دهند و خواسته اعضا 
گر هم مشکلی برای انجام نظرات اعضا  را دنبال کنند. ا
دارند، خیلی شفاف آن را بیان کنند؛ بدیهی است اعضا 
کمک حال ایشان خواهند بود. عالوه بر فضای مجازی هر 
روز یکی از اعضای هیئت مدیره به صورت نوبتی در تمام 
ساعات اداری در اتحادیه حضور داشته باشد و شخصا 

پاسخگوی مراجعات حضوری و تلفنی باشد. 
اعضای هیئت مدیره می توانند در هر هفته یک روز را به 
عنوان مالقات با اعضا تعیین کنند و به صورت رسته ای از 
اعضا برای مشورت و بررسی مسائل و مشکالت هر رسته 

دعوت کنند. این کار منجر به تشکیل شورای رسته ها 
خواهد شد. هیئت مدیره به عنوان منتخبان مردم 
می توانند هر هفته گزارش کار های انجام شده، جلساتی 
که برگزار می کنند یا در آن شرکت می کنند را به اعضای صنف 
کنند. با این روش هیئت مدیره  بدهند و نظرخواهی 
ضمن احترام به حقوق اعضا از آن ها نظرخواهی می کند و 
عمال اعضا در ریز کار های هیئت مدیره ورود پیدا خواهند 
کرد. مسلم است چنین برخوردی زحماتی هم در پی 
خواهد داشت اما نتایج مثبتی خواهد داشت و موجب 

بهره مندی صنف از ظرفیت تمامی اعضا خواهد شد. 
هرگاه اعضای صنف تالش و رفتار مبتنی بر خرد جمعی 
در هیئت مدیره ببینند، هم میزان مشارکت و همراهی 
ایشان افزایش پیدا خواهد کرد که این خودش امتیازی 
برای هیئت مدیره در مواجهه با دستگاه ها و سازمان های 
ح های هیئت مدیره برای بهبود  دولتی است و هم طر
شرایط کسب وکار و سالم سازی بازار لوازم یدکی با سرعت 
و دقت هرچه بیشتر انجام خواهد پذیرفت. اعتقاد و باور 
قلبی بنده این است که تک تک همکاران مایل هستند 
در بازار سالم و دور از حاشیه کسب وکار خود را پیش ببرند 
اما وقتی فضای عمومی ناسالم باشد افراد دچار مسائل 

ناخواسته خواهند شد.
 هنر ما این باشد که محیط کارمان را در حد امکان مفید، 

سالم و شاداب کنیم. 

از آن ها را از دو شعبه اخذ رأی بررسی کنید، خودتان 
به راحتی متوجه این موضوع می شوید که بعضی از 
اعضای صنف با وجود محدودیت های کرونایی و 
شلوغی شهر و گرمای بی سابقه چه راه ناخوشایند 
و درازی را باید تا محل های رأی گیری طی کنند. 

به نظر می رسد متولیان و تصمیم گیران انتخابات باید 
نسبت به افزایش مکان های اخذ رای در مناطقی 
که محل کسب  وکار اعضای صنف به صورت پرشمار 

وجود دارد، اقدام جدی می کردند.
 حتی می شد در چارچوب قانون و با پیش بینی 
ضرورت های الزم، اقدام به تعیین صندوق سیار 
اخذ رای کرد تا طبق برنامه و در بازه های زمانی 
اعالم شده به مناطق تجمع فعاالن صنف لوازم 

یدکی برود.
 همه می دانیم که مشغله کاسبان و اعضای صنف 
و لزوم حضورشان در محل کسب و نیز دوری محل 

کار و مغازه آن ها از دو شعبه اخذ رای می تواند
کرده منجر به حضور کمتر و مشارکت پایین  خدای نا
در انتخابات اتحادیه شود؛ نکته ای که مطمئن 

هستم مدنظر هیچ کسی نیست.
  شاید برای این دوره از انتخابات دیر شده باشد 
ولی متولیان امور به فکر باشند و امور را برای 
گذار نکنند و از فردای  تسهیل به فردای نامعلوم وا
انتخابات برای دوره بعدی راهکاری برای این 

معضل بیندیشند. 

مهندس سید احمد طباطبایی
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