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پارو  زدن به سوی مقصد نامعلوم
دکتر امیر حسین صیرفی

قانون نظام صنفی، ظرفیت ها ونقص ها
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یک تولیدکننده لوازم یدکی خودروهای 
گر فردی بخواهد  سواری بر این باور است ا
بدون مهارت و آشنایی کافی به عرصه لوازم 
یدکی وارد شود، گویا برای جعبه فروشی 
به میدان آمده و نمی تواند به موفقیت 

چندانی دست پیدا کند.
کرامتیان از سال ۸۸ و در سن ۳۰  وحید 

سالگی وارد بازار لوازم یدکی شد...

شاید بسیار شنیده باشید که دست اتحادیه بسته است، اختیارات نداریم، قانون هست؛ ولی ضمانت اجرایی 
ندارد و... اما حقیقت ماجرا چیست؟اول:  علی االصول همه قوانین با توجه به جمیع جهات، اصول علمی، 

شرایط جامعه ومبانی حقوقی با کارشناسی نوشته، بررسی، تصویب،تایید و ابالغ می شوند...
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سید احمد حسینی وکیل پایه یک دادگستری  ومشاورحقوقی اتحادیه

گذر از هیاتی به سازمانی
در مدیریت اتحادیه

 مشارکت ضامن پایداری 
و خردجمعی عامل پویایی

فروشنده لوازم یدکی 
بدون مهارت در اصل 

جعبه فروش است

صفحه10
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حسن بشارت نیا -  صاحب امتیاز 
ومدیر مسئول ماهنامه قطعات خودرو

سید احمد طباطبایی
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                   بنظر می رسد عقالی قوم 
پای کار آمده اند تا اتحادیه 
ای متناسب با شرایط فعلی 
و آماده برای شرایط آینده 
بسازند. این به معنای حضور 
فعاالن نسل جدیدتر صنف 
در اتحادیه است. هرگز کسی 
نگفته الزمه این گذر کنار گذاشتن کامل صاحبان تجربه 
و توانمند گذشته است. اما باید بپذیریم، ابزارهای 
جدید در پی نگاه جدید به جهان و زندگی است. این 
نگرش هم پایه دانش تجربی دارد و هم فلسفی و شهودی 
است.اتحادیه فروشندگان لوازن یدکی و ماشین آالت 
تهران کاستی های متعددی از جهات مختلف دارد. 
خیلی کوتاه بدان ها اشاره می کنم. در حالی اذعان می 

کنم این اتحادیه بزرگ ، مهم و مفید است.
1.تولید مبدا و حلقه پیشین بازار فروش لوازم یدکی 
است. این بازار باید با تولید کنندگان رابطه هدفمند و 
نظامند داشته باشد. تولید کنندگان بزرگ داخلی در 

گذر از هیاتی به سازمانی در مدیریت اتحادیه
                   کمپانی خودروسازی فورد در سال 2014 موفق 
به جذب »کن واشنگتن« Ken Washington از 
کهید مارتین شده بود اما  شرکت صنایع دفاع ال
حاال این استعداد را به آمازون از دست داده و او 
از 16 ژوئیه به سانی ویل کالیفرنیا برای پیوستن 
به آمازون به عنوان قائم مقام مدیر عامل در 

مهندسی نرم افزار خواهد رفت.
کامپیوتر و  نبرد بین صنعت خودرو و صنایع 
اینترنت برای جذب استعداد  و مهندسان توانمند 
همچنان ادامه دارد. رفتن کن واشنگتن از فورد، 
ضربه ای مهم به صنعت خودرو به حساب می 
آید، مخصوصًا درست در زمانی که خودروسازان 
میلیاردها دالر صرف برقی شدن خودروها، به هم 
متصل شدن آنها از طریق شبکه های اینترنتی 
و ماهواره ای، خودران شدن خودروها ]بی نیاز 
شدن از توجه و تمرکز راننده[ در جریان است، و 
به ویژه در زمانی که شرکت فورد، سکان هدایت 
 Jim را به تازگی به مدیر عامل جدید جیم فارلی
Farley  سپرده است. حاال با رفتن کن واشنگتن، 

جیم بوچکوسکی  Jim Buczkowskiکه قبل از 
این مسئول تحقیق و طراحی سامانه های برقی 

و الکترونیکی فورد بود. چاپ کارت ویزیت تخصص ماست

فورد به آمازون باخت

021-33936794

قالب انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
تاحدی سامان یافته اند اما بخش عظیمی از تولید 
گیر هستند.  کنندگان خرد و متوسط فاقد تشکل فرا
اتحادیه می تواند برای این مسئله ایده نوعی ارائه کند.

2.بازرگانی نیز حلقه پیشین صنف است که تجار بزرگ 
و معتبری در آن به صورت تخصصی و شفاف حضور 
دارند. اما تجارت لوازم یدکی توسط فعاالنی در داخل 
ج از صنف در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ به  و خار
صورت مستمر یا مقطعی حضور دارند که از قضا همین 
امر برخی معضالت و گاه بحران های برای صنف پدید 
می آورد. مدیریت آینده صنف برای این مسئله باید 

چاره اندیشی کند.
3.اتحادیه های سایر شهرستان ها و همگن مثال در 
تبریز یا مشهد و اصفهان بسیار پر تعداد، قوی و سهیم 
در بازار تولید، واردات و توزیع لوازم یدکی هستند. اما 
هیچ ارتباط نظامند، مستمر و هدفمند با ایشان نداریم. 
باید پا پیش گذاشت برای همگرایی صنف در سراسر 

کشور  اقدامی نمود.

4.تعمیرکاران حلقه بعد از صنف لوازم یدکی هستند شاید 
درست تر آن است که بگویم مصرف کنندگان نهایی در 
زنجیره ارزش قطعات خودرو همین عزیزان هستند. 
گاه گله مندی آنان از صنف موجب بدبینی صاحبان 
خودرو به صنف می گردد. درست و غلطش جای خود 
اما قابل انکار نیست که عدم ارتبط هدفمند و مستمر با 
تعمیر کاران مشکالت صنف را افزایش می دهد. تامین، 
گر توزیع  توزیع و مصرف نمی توانند از هم جدا باشند. ا
ج از شبکه برخی تعمیرکاران را هم فروشنده لوازم  خار

یدکی کرده، اتحادیه باید چاره ای بیاندیشد.
5.خودروسازان که حاال تجارت لوازم یدکی حسابی به 
مذاقشان خوش آمده، خرده فروش لوازم یدکی را به 
طور جد پی گرفته و هر روز طرحی نو دارند. منبع تامین 
مالی و پشتیبانی ها دولتی نیر دست و پا درازشان کرده 
و دیر نپاید که هم صنوف تولیدی و هم توزیع کنندگان 
و تعمیر کنندگان کارمندان خودروسازان شوند. مگر 
آن که خود را بازیابیم.این مختصر شاید نوک کوه یخ 

بازار لوازم یدکی باشد.
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کنید کامل به سایت مراجعه  برای خواندن متن 
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                   آنها که روزهای جنگ را به خاطر دارند و آن قدر تجربه 
که بتوانند، برای مان از خاطرات شان  اندوخته اند 
بگویند؛ می دانند که آن روزها انتخابات اصناف جدی 
گرفته می شد، چون همه ی فعاالن صنفی می دانستند 
تنها راه رساندن پیام به گوش مسئوالن و تصمیم سازی 
از مسیر صنف می گذشت. بازار آزاد و فضای بازتر تجارت، 
انگار خیلی ها را از صرافت سیاست فشار از پایین و چانه 
زنی از باال انداخت. چطور می شود که مسئوالن این 
روزها دائم از جنگ اقتصادی حرف می زنند اما سربازان 
این جنگ خیلی میدان مبارزه را نمی شناسند و البته 
جنگ را هم جدی نمی گیرند؟ چطور ممکن است که 
کرونا همه ی امور تجاری را فلج کرده باشد اما فعاالن 
صنفی حرف تخصصی نداشته باشند و بر صحنه ی 
فعالیت های سیاسی اقتصادی کشور بی تاثیر باشند؟
گروه های صنفی در هیات مدیره  گر همه ی  شاید ا
صنف نماینده ای داشتند، وضعیت فعالیت اقتصادی 
برای همه خیلی بهتر از امروز بود. شاید تصمیم های 
غیرکارشناسی و تفکیک های غیرضروری مزید بر علت 
گرفتن از روزهای بحرانی بوده اند. اما حاال  فاصله 
می دانیم و فردا نمی توانیم بهانه بیاوریم که وضعیت را 

نمی دانستیم و موقعیت را نمی شناختیم.
هم بستگی قدرت آفرین است اما فراموش نکنیم در 
عصر اطالعات و ارتباطات نمی شود هیچ فعالیتی را 
که فراموشی  کرد و امید داشت  در نهان خانه دنبال 
دامن گیر حوادث شود. انتخابات 1400 صنفی در پیش 
است، شاید بد نباشد به این سواالت در ذهن خودمان 
جواب بدهیم:                   من قرار است کجای این صنف بایستم؟

هستند که تجمیع شان ما را به دانش می رساند. دنیای 
تجارت و فروش شاید تا دیروز دنیایی بود که می توانستیم 
به فروشنده لقب هنرمند بدهیم اما در دنیای امروز 
فروشنده، دانشمند است. فروشنده کسی است که 
به ابزار علمی مجهز شده و می تواند نیازهای مشتری 
را به علمی ترین شکل ممکن بررسی و ارزیابی کند.
وقت آن رسیده است که ما هم از هنرمند به دانشمند 
تغییر وضعیت بدهیم. کنار هم قرار گرفتن داده هایی 
که در اختیار تک تک فعاالن بازار فروش قطعات است 
می تواند حکم قطعات پازل داده ها را داشته باشد که 
ظرفیت تبدیل شدن به دانش را دارند. کافی است 
کنیم و یک قدم به سوی ما شدن برداریم.  همت 
انتخابات پیش روی صنف فروشندگان قطعات خودرو 
فرصت مغتنمی است که می توانیم قدرت این بازار را به 
نمایش بگذاریم. هیات مدیره اتحادیه بازوی اجرایی 
صنف در میان دست های کوتاه و بلند دولتی است 
که دوست دارد هر روز مانند هشت پای دراز دستی که 
نوک بازویش را به دورترین نقطه از بدنش می رساند 
کند.  تا آخرین مراحل عرضه و تقاضای بازار رسوخ 
بازوی قدرتمند می تواند دست و پای این هشت پای 

ک را کوتاه کند.  وحشتنا
گر گمان می کنید صدای شما در میان صداهای مدعی  ا
مدیریت صنف شنیده نمی شود، وقت آن رسیده 
که پیش قدم شوید و خودتان آن صدایی بشوید که 
دیگران منتظر شنیدنش هست. برای تشکیل هیات 
مدیره  ای که عصاره فضایل صنف باشد گام بردارید و 

به بهترین افراد رای بدهید.   

فورد به آمازون باخت

که فعالیت اختصاصی  ـ آیا مدیران صنف می دانند 
رسته ی کاری من چه نیازهایی دارد؟

ـ چرا مدیران صنفی در برابر زیاده خواهی ها و درازدستی 
دولت سکوت می کنند؟

هنوز هم بازار ما به طور سنتی باور دارد که بهتر است 
اطالعات حرفه ای را مخفی نگه دارد چون معلوم نیست 
این اطالعات در کجا و توسط چه کسی مورد استفاده 
قرار می گیرد. این نگاه پرطرفدار هم چنان مهم ترین 
دشمن ارتباطات درون صنفی است اما بد نیست از 
خودمان بپرسیم آیا هنوز توان تفکیک میان اطالعات 

با ارزش و داده های کم مقدار را نداریم؟
دنیای امروز به سمت استفاده از هوش مصنوعی حرکت 
می کند. شاید بعضی به اشتباه تصور کنند هر چه که 
کنترل باشد، هوش  توسط نرم افزار و از راه دور قابل 
مصنوعی است اما این طور نیست. هوش مصنوعی 
بیشتر به حوزه ی مدیریت خدمت می کند. شما برای 

تصمیم گیری به چند عامل تاثیرگذار دقت می کنید؟ 
یک؟ دو؟ ده؟ یکی از بزرگ ترین شرکت های فعال در 
که بیش از  کرده است  حوزه هوش مصنوعی اعالم 
5هزار نقطه تماس از صدها هزار نفر را رصد کرده است. 
این شرکت رفتار افراد را طی یک دوره طوالنی مدت در 
شرایط مختلف رصد کرده است؛ آیا این شرکت می تواند 
رفتار افراد را پیش بینی کند؟ خیر! این شرکت می تواند 
به بهترین شکل عالقه مندی افراد را کشف کند و در 
نتیجه پیشنهادهای وسوسه انگیزی به آنها بدهد که 
خیلی ساده نتوانند از کنار آن عبور کنند.دنیای هوش 
مصنوعی، دنیای اطالعات نیست؛ دنیای رصد داده 
گر بخواهیم تصویر دقیقی از دنیای اطالعات  است. ا
داشته باشیم، قبل از هر چیز نیاز به داده داریم. داده ها 
اطالعات خام و بعضا نامرتبطی هستند که وقتی به 
شکل درستی در کنار هم قرار می گیرند، اطالعات را شکل 
می دهند. اطالعات داده های جهت مند و ارزش داری 

هنرمند هستید اما دانشمند شوید!
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                     مقصرین واقعی را معرفی کنید؛ لطفا!
حامل  اتوبوس  برای  تیرماه  دوم  که  حادثه ای  در 
خبرنگاران حوزه محیط زیست در شهرستان نقده 
خ داد و در آن 21 نفر از خبرنگاران  استان آذربایجان غربی ر
مصدوم شدند و دو نفر )مهشاد کریمی  ایسنا و ریحانه 
یاسینی   ایرنا( جان خود را از دست دادند، همین روال 
طی شد؛ ابتدا سیل پیام های تسلیت به راه افتاد و بعد 

راننده مقصر معرفی شد.
در همان روز، ساعتی از وقوع حادثه نگذشته بود که 
سرهنگ شیرانی   رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
گونی اتوبوس  کرد »علت واژ پلیس راهور ناجا   اعالم 
حامل خبرنگاران عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه 

بوده است«.
 درحالی که فقط چند ساعت از وقوع این حادثه می گذشت، 
مدیرکل آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای  فرهاد صالحیان  نیز گفت که »گرچه 
اتوبوس مذکور دارای معاینه فنی معتبر بوده است، اما 
که نه تنها بدون  تخلف و قصور راننده محرز بوده چرا
صورت وضعیت اقدام به جابه جایی مسافر کرده، بلکه 
کوهستانی مذکور، سرعت  با وجود آشنایی از مسیر 
غیرمجاز داشته است و همین مساله سبب شده تا 
نتواند وسیله نقلیه خود را کنترل کند. مسلما با راننده 

تکرار فاجعه بدتر از فاجعه
متخلف برخورد خواهد شد.«

این حادثه نسبت به موارد مشابه ابعاد گستری پیدا کرد، 
شاید به دلیل جان باختن دو عضو از رسانه های کشور و 
شاید به همین دلیل بود که در همان روز نخست، حسن 
روحانی  رییس جمهوری  دستور داد که دستگاه های 
مسوول سریعا علل وقوع حادثه را بررسی و نسبت به 

ارایه گزارش آن اقدام کنند.
 درپی آن نیز وزیر راه و شهرسازی  محمد اسالمی  با صدور 
دستوری ویژه، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و 
کمیسیون ایمنی راه ها را مسئول بررسی حادثه رانندگی 
در نقده کرد. روز بعد نیز سیدابراهیم رئیسی  رییس قوه 
قضاییه و رییس جمهور آینده- رئیس کل دادگستری 
استان آذربایجان غربی را موظف کرد به منظور رسیدگی 
سریع و دقیق به پرونده قضایی تشکیل شده در این 

زمینه، نظارت الزم را به عمل آورد.
در همان روز حادثه، عیسی کالنتری  رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست  که سازمانش میزبان خبرنگاران 
که »اتوبوس  در آذربایجان غربی بود، توضیح داد 
حادثه دیده متعلق به کارخانه سیمان و پرسنل این 
گر هر قصور و تخلفی در این  کارخانه بوده است، اما ا
زمینه صورت گرفته باشد با خاطیان برخورد خواهد 
شد.« البته شرکت سیمان ارومیه پنجم تیرماه با صدور 

بیانیه ای با موضوع مالکیت اتوبوس خبرنگاران محیط 
زیست اعالم کرد »اتوبوسی که حامل خبرنگاران عزیزمان 
بود و دچار آن سانحه دلخراش شد، متعلق به کارخانه 

سیمان ارومیه نیست.«
که براساس اظهارات خبرنگاران  این درحالی است 
آسیب دیده در این حادثه، اتوبوس حامل آن ها نقص 
کار ترمزها  فنی داشته و آن ها هم متوجه اشکال در 

شده بودند.
روز بعد از حادثه، در خبری اعالم شد که راننده اتوبوس 
خبرنگاران برای انجام تحقیقات بازداشت شده است. 
همزمان هم خبر تصادف یک اتوبوس دیگر، منتشر شد؛ 
اتوبوسی که از مبدا زاهدان به آباده در حرکت بوده که 
»به علت نقص فنی از ناحیه ترمز« با جدول وسط جاده 
گون شد و در این حالت  برخورد و در سمت مسیر مقابل واژ
با یک دستگاه تریلی متوقف در مسیر مخالف برخورد 
کرد.فرمانده پلیس کشور  سرهنگ هادی امیدوار  نیز 
گونی اتوبوس خبرنگاران، اظهار  در فردای حادثه واژ
کرد »اتوبوس تولید سال ۱۳۸۵ بود و طبق بررسی های 
ما، معاینه فنی داشته است، اما به دلیل آن که در مسیر 
کرده است،  کوهستانی تردد و مکررا از ترمز استفاده 
سیستم ترمز آن دچار مشکل شده بود، ضمن این که 
راننده از ترمز ثانویه اتوبوس نیز استفاده نکرده است.«
او همچین اعالم کرد که »مسئول محلی به دلیل آنکه 
احتماال اتوبوس رایگان بوده، از اتوبوس کارخانه سیمان 
استفاده کرده، در صورتی که در چنین مواردی قاعده بر 
این است که مسئول محلی باید به پلیس راه و راهداری 
اطالع دهد که مسافران اتوبوس چه کسانی هستند و 

گر این موضوع را به ما اطالع داده بودند حتما نسبت به  ا
انتخاب اتوبوس و همچنین قرار دادن یک تیم اسکورت 

برای این اتوبوس اقدام می کردیم.«
بعد از آن که کارت هوشمند راننده معرفی شده به عنوان 
گونی اتوبوس حامل خبرنگاران  مقصر در حادثه واژ
به طور دائم لغو و اعالم شد که او دیگر مجاز به رانندگی 
در بخش حمل ونقل عمومی جاده ای نخواهد بود، 
یکی از خبرنگاران حادثه دیده در توضیح های خود به 
نامناسب بودن جاده ای که اتوبوس از آن عبور می کرد 
و مطلع شدن از این که ماشین ترمز ندارد، فقط چند 
گونی اش اشاره کرد و به نقل از یکی از  لحظه پیش از واژ
مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت که راننده، 
اتوبوس را با دنده کنترل می کرد و ترمز نداشت.اما در 
این میان، سخنان متفاوتی هم از سرهنگ سیدهادی 
هاشمی  رئیس اسبق پلیس راه ناجا   منتشر شد: »در 
گر از هم جداشدگی اتاق اتوبوس  حوادث اتوبوس ها ا
یا متالشی  شدن آن مشاهده شود، قطعا علت این امر 
استفاده از پروفیل های معمولی و ساختمانی در ساخت 
بدنه اتوبوس به جای پروفیل های صنعتی است که 
این امر هم به دلیل اختالف قیمت زیاد این دو پروفیل 
است.«همچنین رییس هیات مدیره کانون سراسری 
انجمن های صنفی رانندگان بخش مسافر کشور یکی 
خ  از کسانی بود که سخنان فنی تری را درباره دالیل ر

دادن حادثه برای اتوبوس ها بیان کرد.
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بررسی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران از ابتدا تا امروز

www.ghatatnews.ir

کنید کامل به سایت مراجعه  برای خواندن متن 
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                        اول سخن اینکه  اول تیر ماه روز اصناف در کشور بود. 
در پیام های تبریک مسئوالن تاثیر گزار بر حوزه اصناف 
که در صفحه مجازی اتاق اصناف ایران منتشر شده بود 
نکته ای بسیار کلیدی به چشم میخورد. جناب آقای 
کامبیز معتمد وزیری دبیر هیئت عالی نظارت و رئیس مرکز 
اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کردند که سند راهبردی اصناف در این هیئت به 
تصویب رسیده و برنامه های عملیاتی و اجرایی آن نیز 

به زودی آماده می شود. 
دوم اینکه در تاریخ نوزدهم خرداد امسال نیز نامه ای از 

گر ندانند که برای رسیدن به کدام مقصد باید پارو بزنند  ا
و چه بسا که در جهت مخالف پارو می زنند.

حال که چنین کار بزرگی برای تنظیم سند راهبردی 
انجام شده و ساعتها فکر، وقت، دانش و تجربه برای 
تدوین آن صرف شده است به نظر می رسد برای تدوین 
برنامه عملیاتی اتحادیه ها بتوانند کمک قابل توجهی 
بکنند. ظرفیت های بسیار زیادی در اعضای صنوف 
گر بکار گزفته شوند میتوانند کارهای  تهفته است که ا
بزرگی را انجام دهند. البته که اتحادیه ها نیز باید برای 
خود با توجه به ساختار صنف خود سند راهبردی و 
برنامه ریزی عملیاتی تهیه کنند گه در راستای سند 

راهبردی تدوین شده برای اصناف باشد.
اتحادیه های صنوف مختلف بهترین شناخت را از 
ساختار بازار خود دارند و کلیه عواملی را که می تواند 
به ایجاد شرایط تغییر و آماده سازی برای عبور از یک 
مرحله به مرحله بهتر کمک کند کامال می شناسند و می 
دانند گه با چه چالشهایی در حوزه اجرا مواجه خواهند 
بود. پس آنها می توانند راه حل هایی ارائه دهند که 
کمترین نارضایتی و چالش را برای اعضای صنف خود 
داشته باشد و مسیر حرکت را برای آنان روشن و قابل 

پیمودن نماید.
امیدواریم که در سیاستهای دولت جدید استفاده از 
ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه تدوین اینگونه 
اسناد که منجر به ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه 
اصناف و بازار می شود  در دستور کار قرار گیرد و به آنان 
برای عبور از بحران ها و چالشهای بسیار جدی که با آن 

روبرو هستیم اعتماد کنند. 

هیئت عالی نظارت دریافت شد مبنی بر اینکه بر اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا احکام هیئت مدیره و بازرسان 
اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور که مهلت 
تصدی آنان پایان یافته تا پایان شهریور ماه تمدید شده 
است.  و سوم اینکه ماه گذشته قانونی به اجرا گذاشته 
شد که اعضای هیئت مدیره های اتحادیه و اتاق های 
اصنافی که دو دوره متوالی در هیئت مدیره حضور داشته 
اند دیگر نمیتوانند در دوره سوم حضور داشته باشند.

گر این سه خبر را در یک راستا ببینیم بتوان به این  شاید ا
فکر کرد که راهبرد جدیدی برای اصناف تدوین شده 
است و تصمیم  تمدید احکام نیز برای آماده شدن برنامه 
های عملیاتی آن گرفته شده است. این یک خبر خوش 
حال کننده ای است که اصناف کشور صاحب یک سند 
راهبردی شده اند. به هر حال حدود 18 درصد تولید 
ناخالص ملی در اصناف تولید می شود و نظام توزیع 
کشور به مقدار خیلی زیادی به این حوزه وابسته است.
اما نکته ای که میخواهم به آن بپردازم مربوط به یک 
عامل از عوامل موثر بر تدوین و اجرای یک برنامه عملیاتی 
موفق بر اساس سند راهبردی است. در اسناد راهبردی 
نگاه استراتژیک و بلند مدت به امور در دستور کار است 
در حالیکه در برنامه ریزی عملیاتی نگاه بیشتر بر منابع 

گر بر اساس منابع در دسترس  معطوف است. این سند ا
تنظیم شده باشد ضریب موفقیت باالتری خواهد 
داشت و الزمه این کار شناخت صحیح منابع موجود 
است. یکی از مهمترین آنها نیروهای موجود در اتحادیه 
ها هستند خواه عضو صنف، عضو کمیسیون و یا عضو 
هیئت مدیره . این افراد هستند که باید این برنامه ها را 

اجرا کنند تا احتمال موفقیت برنامه باال برود.
نمی دانم که اتاق های اصناف در جریان تدوین این 
سند بوده اند یا خیر اما این را می دانم که حداقل اتحادیه 
فروشندگان قطعات خودرو و ماشین آالت تهران در جریان 
قرار نگرفته است. مسلما بازو های اجرایی این سند در 
گر  حوزه بازار و واحدهای صنفی اتحادیه ها هستند. ا
آنها در جریان اهداف این سند نباشند نمیتوانند حوزه 

های تحت مدیریت خود را رهبری کنند. 
تصور کنید سوار یک خودرویی هستید که خودران 
است و در صندلی عقب آن نشسته اید، نمیدانید به 
چه مقصدی در حال حرکت هستید و کنترلی هم روی 
خودرو ندارید. در این شرایط مرتب مضطرب هستید 
گیرید بیشتر در جهت مدیریت  و تصمیماتی که می 
ریسک و نجات خود از ناشناخته ها خواهد بود. اصناف 
و اتحادیه ها نیز در چنین شرایطی می توانند قرار گیرند 

دکتر امیر حسین صیرفی
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پارو  زدن به سوی مقصد نامعلوم
 نگاهی به تصويب سند راهبردی اصناف
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 سید احمد حسینی 
وکیل پایه یک دادگستری  ومشاورحقوقی اتحادیه

  شاید بسیار شنیده باشید که دست اتحادیه بسته 
است، اختیارات نداریم، قانون هست؛ ولی ضمانت 

اجرایی ندارد و... اما حقیقت ماجرا چیست؟
اول:  علی االصول همه قوانین با توجه به جمیع جهات، 
اصول علمی، شرایط جامعه ومبانی حقوقی با کارشناسی 

نوشته، بررسی، تصویب،تایید و ابالغ می شوند.
دوم: برای قوانین مصوب توسط کارشناسان و مسئوالن 
اجرایی آئین نامه نحوه اجرای قانون تنظیم شده و 
کار  براساس آن مامورین دولتی و مشمولین قانون 

قانون نظام صنفی، ظرفیت ها ونقص ها
خواهند کرد. بدیهی است آئین نامه اجرایی نباید از 
قانون مصوب انحراف پیدا کند. قانون را کمتر از شمول 

یا بیش از آن در بر گیرد.
سوم: قانون مصالح عمومی و منافع بلند مدت را با حفظ 

حقوقی فردی و اجتماعی مد نظر دارد.
با این سه مقدمه باید قبول کنیم قوانین کامل، جامع 
و صحیح هستند. به طور طبیعی برخی افراد از اجرایی 
قانون منفعت کمتر یا حتی متضرر می شوند؛ اما اغلب 
افراد جامعه از قانون منتفع می گردند. در چنین مواردی 
گر حقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضایع  قانون گذار ا
ج تبصره یا ماده واحده آن حق یا مابه ازای آن  شود با در

را به آسیب دیدگان باز می گرداند.
بنابراین قانون برای انسجام اجتماعی، روش برقراری 

نظم و عدالت نوشته و اجرا می شود.
هیچ قانونی بی نیاز از بازنگری نیست.

الزام به نظارت بر حسن اجرای قانون انکار ناپذیر است.  
چند نکته دیگر:

1. مشمولین قوانین باید همواره نسبت به قانون و دالیل 
ایجادی و ثبوتی آن،  شروط و حدود آن، زمان بندی 
و  مراحل آن اشراف داشته باشند. چون فهم متون 
قانونی موضوعی تخصصی و فنی است پس مشورت و 
استفاده از حقوق دانان صالح همواره مورد نیاز است. 
به طوری که حسب موضوع باید حقوق دان تخصصی 
انتخاب شود. اتحادیه ها، اتاق اصناف و همه تشکل ها 

باید به نفع اعضای خود از این مشورت ها و استعالم ها 
استفاده کنند. چه بسا الزم است فرد یا نهادی حقوقی 

طرف دائمی مشورت باشد.
2. معموال مجریان قانون در پیشنهاد قانون و کارشناسی 
آن دخیل هستند. بنابراین در اجرای قانون از تکنیک ها 
کتیک های مورد نظرشان استفاده می کنند.گاهی  و تا
بنظر می رسد عملکرد مجری برخالف منطق قانون 

است که این برداشت الزاما درست نیست.
3. قانون همواره باید پیوست فرهنگی و اطالع رسانی 
کمیت  داشته باشد که متاسفانه نقطه ضعف بزرگ حا
در کشور ما از گذشته دور همین مسئله بوده است. 
جواب سرباالی مجری به مشمول قانون این است که 
نمی دانستم رافع تکلیف نیست. این رویه شائبه بی 

عدالتی و حتی ستمگری دارد.
4.تشکل ها و در موضوع ما اتحادیه باید همواره ظرفیت 
کارشناسی، جایگاه نظارت گری و مطالبه حقوق اعضای 
خود را نسبت به اصل قوانین و آئین نامه های اجرایی 
در حد عالی داشته باشند. این امر مستلزم به کارگیری 
متخصیصن، کارشناسان و از همه مهم تر استفاده از 
نظرات اعضای اتحادیه است. هم چنین اتحادیه باید 
نقص اطالع رسانی را جبران کند. در این صورت اعضای 
صنف با اعتماد بیش تر در اجرای قوانین همکاری 
خواهند کرد. قوانین با سهولت و کمترین هزینه محقق 

خواهد شد.
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          آوریل امسال، خودروی تسالیی تصادف 
دست  از  را  خود  جان  نفر  دو  آن  در  که  کرد 
از حرکت هم شاهدان  دادند. درست پیش 
عینی گفته اند سرنشینان این خودرو در حال 
که راننده از  تست این خودرو بودند بدون آن 
 امکانات اتوپایلوت تسال در حال استفاده باشد.

تسال مدعی است که تصادف به این خاطر اتفاق 
کس پشت فرمان نبوده  که هیچ  افتاده است 
کمپانی خودروساز می  است. همچنین این 
گوید، به طور دقیق دستورالعمل استفاده از 
کرده  گوشزد  امکان اتوپایلوت را به رانندگان 
است. همچنین در وبسایت آنها به صراحت گفته 
شده است که رانندگی با نظارت و مراقبت راننده 
الزامی است. با این حال هنوز هم در تبلیغات خود 
 اتوپایلوت را به عنوان خودران معرفی می کنند.

بنابراین پیش از آن که در تصادف ها در باره مقصر 
صحبت کنیم اول باید درک صحیحی از پیچیدگی 
های خودران ها داشته باشیم و از اصطالحات 
به کار رفته در قوانین و مقررات و آیین نامه ها و 

آخرین مسائل این صنعت سر در بیاوریم.

در تصادف ماشین های بدون 
راننده، مقصر کیست؟

www.ghatatnews.ir

کنید کامل به سایت مراجعه  برای خواندن متن 



7
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 13 تیر ماه 1400

گزارش قطعات خودرو از »انجمن فناوری تولید« آمریکا
                                       انجمن فناوری تولید، انجمنی مستقر در  ویرجینیا ی 
ایاالت متحده است که به  عنوان انجمن ملی سازندگان 
ماشین  آالت و انجمنی برای نمایندگی و ارتقا منافع 
تولیدکنندگان آمریکایی ماشین  آالت و تجهیزات در 
سال 1902 تاسیس شد و مهم ترین فعالیت آن،  مدیریت 
نمایشگاه بین المللی فناوری تولید است که به صورت 

گو برگزار می شود. دوره ای دو ساله در شیکا
همچنین این انجمن، سازمانی  است که از طریق مشارکت 
داوطلبانه و عضویت در آن، به جامعه تولیدکنندگان 

ماشین  آالت، خدمات ارائه می دهد.
 نمونه هایی از فعالیت های گسترده ی انجمن فناوری 
تولید عبارتند از: تعیین استانداردی برای ارتباط با 
تجهیزات تولید، انتشار استانداردهای توصیه  شده 
برای فعالیت های مرتبط با تولید، میزبانی و مشارکت 
در کمیته  های استاندارد، برگزاری همایش های ساالنه 
فناوری، نمایندگی منافع تولیدکنندگان در کشور، تهیه 

داده  های آماری تولیدکنندگان برای انتشار. 
کز فناوری  همچنین، انجمن فعلی از عضویت اعضا در مرا
و دفاتر نمایندگی در چین، هند، لهستان، مکزیک و 

برزیل پشتیبانی می کند. 
با توجه به بررسی های قطعات خودرو مشخص شد، 
انجمن فناوری تولید که به عنوان انجمن ملی سازندگان 
ابزارآالت ماشین در سال 1902 تاسیس شده بود، در 
کنش به موفقیت حاصل شده  ابزارهای اولیه مانند  وا
ابزار تراش و ماشین های سنگ بری و… را گسترش داد و با 
پیشرفت ماشین آالت ، اولین نمایشگاه ملی سازندگان 
ماشین آالت را در سال 1927 راه اندازی کرد. در طول 

فناوری، تحول آفرینی ، بهبود دسترسی به زنجیره 
تامین و تولید محصوالت و قطعات ، تسهیل دسترسی 
به بازارهای جهانی برای افزایش فرصت های شغلی، 
رشد و ارتقا دانش صنعت، و … برای رقابت و پایداری 
است. همچنین این انجمن در تالش برای دستیابی 
به این اصول ، خود را متعهد می کند که صنعت تولید 
بهتر و آینده ای روشن تر را برای کشور و اعضایش بسازد.

بنابراین در تحقیقات قطعات خودرو مشخص شد که 
انجمن فناوری تولید، متعهد شده است تا با تسهیل 
در پذیرش فن آوری های تحول  آفرین ، پرورش جامعه و 
مشارکت ها برای تولید در صنایع، حمایت از رشد تجارت 
جهانی، ارتقا دانش صنعت فناوری، قانونگذاری و 
توسعه نیروی کار و … ، صنعت فناوری تولید را پیش 
برده و فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد  کند.انجمن 
فناوری تولید، در حالی که در بستر فراوانی تولید صنایع 
ماشین آالت فعال است، به آنچه که وظیفه ذاتی انجمن 
است، یعنی انجمنی برای فناوری های تولید و پیشرفت 
در زمینه توسعه  ی فناوری های مدرن برای تولیدات 
کاماًل پای بند است و از وظیفه  صنایع ماشین آالت 
ذاتی خود غافل نشده و درباره آن کم کاری نمی کند و با 
حمایت کامل و ارائه مشاوره ها و اطالعات متناسب با 

تکنولوژی های روز، اعضایش را تأمین می کند. 
و این همان نکته ای است که انجمن ها و اتحادیه های 
داخلی نیز باید به آن توجه کنند، به عبارتی بایستی هر 
اتحادیه و انجمنی در حوزه وظیفه ذاتی خود، دارای 
برنامه ای مدون و مشخص شده باشد و در همان جهت 

پیشرفت کند. 

قرن بیستم ، انجمن فناوری تولید با برگزاری نمایشگاه 
ها، توسعه کنفرانس های جهانی پیش بینی اقتصاد 
و نیز با فشار به بازارهای خارجی ، اعضا و صنعت خود را 
ارتقا داده است.انجمن فناوری تولید، متعهد است تا 
با تسهیل پذیرش فن آوری های تحول  آفرین ، گسترش 
جامعه و مشارکت ها برای تولید در صنایع، حمایت 

از رشد تجارت جهانی، ارتقا دانش صنعت فناوری، 
قانونگذاری و توسعه نیروی کار، صنعت فناوری تولید 

را پیش ببرد.
انجمن فناوری تولید، معتقد است که سالمت تولید 
با سالمت کشور و شهروندان آن ارتباط مستقیم دارد و 
بنابراین انجمن متعهد به گسترش جامعه خود، ارتقا 

w
w
w
.g
h
a
ta
tn
e
w
s.
ir



8
توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،

مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 13 تیر ماه 1400

                    اخیرا نامه ای از طرف انجمن قطعه سازان خطاب 
که در آن  کمیسیون صنایع مجلس منتشر شده  به 
قطعه سازان از کمیسیون صنایع خواسته اند با توجه 
به احتمال تفاهم بر سر برجام و برطرف شدن تحریم ها 
که می تواند حجم قابل مالحظه ای از ارزهای بلوکه شده 
کشور را آزاد و در اختیار واردات قرار دهد، جلوی واردات 
قطعات خودرو را بگیرند تا »نهضت داخلی سازی قطعات 

خودرو« بتواند به مسیر خود ادامه دهد.

 با واردات خودرو مخالف نیستیم
 صبر کنید مزیت رقابتی پیدا کنیم

دبیر انجمن قطعه سازان: 

ح شده است که به تازگی  این درخواست در حالی مطر
ک اتوبوس های بین شهری که  در پی دو حادثه دردنا
در مجموع 9 کشته و ده ها زخمی به همراه داشته است 
یک بار دیگر مساله دسترسی به قطعات خودرو و تاثیر 

آن بر ایمنی خودروها در کشور داغ شده است. 
در چنین شرایطی آقای محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان 
در توضیح علت نوشتن و انتشار این نامه به کمیسیون 
صنایع مجلس به نشریه »قطعات خودرو« گفته است: 
سابقه نشان داده است که هر وقت با کمبود ارز روبه رو 
کید بر داخلی سازی افزایش پیدا می کند و  هستیم تا
هر بار که منابع ارزی کشور آزاد می شود یکی از اولین 
صنایعی که متضرر می شود صنایع قطعه سازی است. 
محبی با ابراز نگرانی از این که ممکن است برنامه ای برای 
تهاتر در مورد دریافت پول های بلوکه شده در کشورهای 
مختلف وجود داشته باشد گفت: این یک رویه است که 
در دوران تحریم های قبلی هم دیده شده است، االن 
هم وضعیت به همان شکل است، ارز پشت سدهای 
تحریم مانده است و حاال با حذف تحریم ها راحت ترین 
راه برای ورود این ارز به کشور واردات خودرو و قطعات 

است، چنین رویه ای هرگز دست آوردهای تولید داخلی 
و زحمتی که پای آن کشیده شده را در نظر نمی گیرد. 

کید بر این که مساله واردات  دبیر انجمن قطعه سازان با تا
عالوه بر صنعت قطعه سازی و خودروسازی صنایع 
دیگری مانند صنعت تولید لوازم خانگی، محصوالت 
ک و مانند آن را هم تهدید می کند،  کشاورزی، تولید پوشا
گفت: با تغییر معادالت و آزاد شدن ارزها شاهد سیل 
واردات خواهیم بود، چون واردات به صورت کلی نسبت 

به تولید سود بیشتری دارد.
محبی در پاسخ به این سوال که چرا در تمام سال های 
تحریم تالشی برای ایجاد مزیت رقابتی در تولید قطعات 
داخلی انجام نشده است تا امروز نگرانی در مورد باز شدن 
مسیر واردات قطعات خارجی به کشور وجود نداشته 
باشد، گفت: قطعه سازان داخلی در سال های تحریم 
توانسته اند در تولید بسیاری از قطعات به مزیت رقابتی 
دست پیدا کنند بنابراین در مورد بسیاری از قطعات 
که توانسته اند به تیراژ اقتصادی برسند، نگرانی از بابت 
ورود قطعات به کشور وجود ندارد، اما قطعاتی از جمله 
قطعاتی که تکنولوژی تولید آنها پیچیده تر است هنوز 

به تیراژ اقتصادی نرسیده اند؛ این در حالی است که 
تعرفه واردات قطعه در کشور هم از نظر ما منطقی نیست، 
خ تورم،  خ تعرفه باید بر اساس نر نظر ما این است که نر
خ ارز تعیین شود و با این حساب طبق  خ بهره و نر نر
خ تعرفه ورودی قطعات باید 32 درصد  معادالت ما نر
خ بین 5 تا 15 درصد است  باشد در حالی که االن این نر
و این مساله باعث آسیب پذیری بیشتر صنعت قطعه 

از واردات احتمالی خواهد شد.
 دبیر انجمن قطعه سازان در مورد شرایط حال حاضر 
این صنعت و هزینه های آن برای داخلی سازی گفت: 
خودروسازان قطعات را به صورت مدت دار از قطعه سازان 
خ سود  می خرند، عالوه بر این در حالی که می گویند نر
برای تولیدکنندگان 18 درصد است عمال ما بین 24 تا 
25 درصد سود موثر پرداخت می کنیم این را باید در 
کنار قیمت واقعی ارز بگذارید و ببینید که هزینه های 
قطعه سازان چقدر زیاد است، ضمن این که هر بار با 
کنش  ح این مساله که توافق نزدیک است بازار وا طر
نشان می دهد و قیمت ها کاهش پیدا می کند و این 
روی افزایش ثبت سفارش واردات تاثیرگذار است که 

باز هم به ضرر تولید داخلی تمام می شود.
کید کرد که انجمن قطعه سازان مخالف   محبی البته تا
که  کرد  واردات قطعات نیست، اما در ادامه تصریح 
باید از تولید داخلی حمایت شود و گفت: برای حمایت 
از تولید داخلی باید اجازه واردات را کنترل کنند، باید 
تعرفه را بر اساس اصول شناخته شده در اقتصاد تمام 
جهان تعیین کنند، تا تولید داخل بتواند امکان رقابت 

با قطعات خارجی را پیدا کند.
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 آرش محبی نژاد
دبیر انجمن قطعه سازان 
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کایی کارشناس صنعت  قطعات خودرو: امیرحسن کا
خودرو می گوید: تولید خودروی هیبریدی واجب تر 
است یا رسیدگی به اتوبوس های فرسوده که انسان های 
زیادی را در این سال ها کشته اند؟! کدام یک اولویت 
کشور است، واردات خودروی هیبریدی یا رسیدگی به 
وضعیت کامیون هایی که بیشتر از 30 سال عمر دارند؟ 

این باید دغدغه وکالی مجلس انقالبی باشد.
کایی - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی  امیرحسن کا
خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران - در گفت وگو با 
کنون مشکل کشور،  کید بر این که ا قطعات خودرو، با تا
کمبود تولید و کم بودن کیفیت خودرو است، ادامه داد: 
در شرایط فعلی کشور، خودروهای هیبریدی و برقی، 

توليد خودروی هيبريدی واجب تر است 
يا رسيدگی به اتوبوس های فرسوده؟

اميرحسن كاكايی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو:

لوکس محسوب می شوند. وقتی اولویت های دیگری 
داریم، چرا باید خودروی هیبریدی وارد کنیم؟ 

کثریت جامعه     نمایندگان به فكر حل معضالت ا
باشند

ح سامان دهی بازار خودرو که در آن  او با اشاره به طر
ح شده است، گفت:  عرضه خودرو در بورس نیز مطر
کثریت جامعه  نمایندگان باید به فکر حل معضالت ا
ح  کنون در مجلس مطر و صنایع باشند، طرحی که ا
است، اولویت های واقعی کشور را در نظر نگرفته و باعث 
می شود دردسرهایی به این صنعت اضافه شود که 
می تواند صنعت خودرو را زمین بزند. وقتی موضوعی 
به شکل قانون درمی آید، چند سال اجرا خواهد شد و 
این طور است که روشی غلط، نهادینه و دردسری به 
مشکالت قبلی اضافه می شود.این عضو هیئت علمی 
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 
ح  ح نمایندگان مجلس، توضیح داد: طر درباره طر
عرضه خودرو در بورس، اشکال های زیادی دارد؛ یك 
خ دهد که مهم ترین  مجموعه ای از اتفاق ها قرار است ر
آن ها عرضه خودرو در بورس است و باید این بسته 

قانونی باهم دیده شود. در هیچ کجای دنیا، خودرو به 
دالیل فنی در بورس عرضه نمی شود. کاالیی در بورس 
عرضه می شود که تنوع محدودی دارد و به صورت انبوه 
کنون شنیده اید که تابلوی  فروخته می شود، شما تا
گر خودرویی مانند پژو  نقاشی در بورس عرضه شود؟! ا
پارس در بورس عرضه شود، قرار است به چند نفر فروخته 
شود؟ مثاًل ۱۰۰۰ نفر، چطور می خواهند در بورس حراج 
راه بیندازند؟ اینجاست که مشکل ایجاد می شود. در 
حوزه ای مانند پتروشیمی مثال 10 ُتن از یک ماده یك جا 
فروخته می شود و کسی که در حراجی برنده می شود، 
کل بسته را می برد، اما نمی آیند 10 ُتن ماده را به 10هزار 
بسته یک کیلوگرمی تقسیم و 10 هزار بار در روز حراج کنند. 
خودرو را هم نمی خواهند یک جا در بورس بفروشند، 
کایی همچنین  بلکه قرار است تک تک فروخته شود.کا
اظهار کرد: بر خالف قوانین بورس، در ذهن آقایان این 
است که خودرو را قیمت گذاری کنند و بفروشند، اما این 
کار، معضل بزرگی ایجاد خواهد کرد. حاال هم گاهی در 
حوزه هایی، برخالف نظر دولت، قیمت باال می رود و 
مجبور می شوند ابطال معامالت کنند. این کار، بازی 

بورس را برهم می زند و بورس دیگر معنی نخواهد داشت 
که این، خطر دیگری است.

                              عرضه که زیاد شود بازار خودرو کنترل می شود
ح است،  که در این زمینه مطر او موضوع دیگری را 
شفافیت دانست و درباره آن گفت: حاال در مواردی 
مانند ورق فوالد و پتروشیمی هنوز شفافیت معنی ندارد 
و بازیگران آن بازارها، از شفافیت راضی نیستند. این ها 
البته علت های ذاتی دارد. در فضاهایی که کمبودهای 
اساسی وجود دارد، به این راحتی نمی توان بازار را کنترل 
و شفافیت ایجاد کرد و خودبه خود بازار سیاه به وجود 
گر بخواهید به زور قیمت گذاری  می آید، بخصوص ا
دستوری انجام دهید.وی در این باره افزود: اشتباه 
مجلس در سه - چهار سال گذشته همین بوده است؛ 
ح سامان دهی بازار خودرو به دنبال کنترل بازار  در طر
هستند، ولی در دنیا، هیچ کسی بازار را این گونه کنترل 
ح هایی شکست خواهند خورد.  نمی کند و چنین طر
تولید، جایی است که می توان کنترل کرد، یعنی باید 
تولید را باال ببرند، وقتی عرضه زیاد شد، خودبه خود 
بازار کنترل می شود؛ اما درحالی که با دستور نتوانستند 
تولید را باال ببرند، می آیند بازار را کنترل می کنند که 
نتیجه آن، ضربه دیدن صنعت خودرو خواهد بود. در 
که قیمت گذاری دستوری انجام شده،  هر حوزه ای 
غ، خرابکاری شده است و به جای  غ و تخم مر مانند مر
گر  این که اقدامات به نفع مردم باشد برعکس شده، ا
مشکل تولید خودرو حل شود، خودبه خود قیمت ها 
متعادل می شود، ولی عرضه خودرو در بورس، این کار 

را برای ما انجام نمی دهد.
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مهندس سید احمد طباطبایی

                          بنده کمترین هرگز ادعایی نمی کنم که مدعی 
مغرور است و نامحرم . عرضم بیان گزارشی است که 
شاید خاطر همکاران عزیز صنف را خوش آید. در پاساژ 
کاشانی که بی شک بزرگترین مجتمع تجاری ایران و 
بلکه غرب آسیا در لوازم یدکی خودرو است. بیش 500 
واحد صنفی فعالیت می کنند. کسبه این مجموعه 
عظیم همواره با مدیریت آن مسئله داشتند. خصوصا 
که نهاد مالک جز به عایدی ریالی آن نظر ندارد. هیئت 
مدیره پاساژ پس از سال ها به یک توازن در راهبرد و عمل 

دست یافت. حاصل این شد:

مشارکت ضامن پایداری 
و خردجمعی عامل پویایی

1.ساماندهی سیستم  مالی و ارائه  بیالن مالی به صورت 
منظم

2.سقف مشاعات و جلو گیری از  ورود باران و استحکام 
سقفهای کاذب  طبقات

3.حل مشکل  حق انشعاب آب و فاضالب  با همکاری 
صمیمانه هئیت مدیره اتحادیه به خصوص جناب 

بخشی و حمزه 
4.انتقال حدود ۴۰۰ دستگاه کمپرسور کولر گازی به 
پشت بام که هوای  گرم را  به سالن ها  می دادند. این کار 
موجب کاهش دمای محیط پاساژ تا 12 درجه سانتی 

گراد شد.
5.بازسازی و احداث حدود ۴۰ واحد دستشویی و 

تجهیز  به امکانات الزم و نصب جت فن 
6.استقرار  واحد آتش نشانی  با تجهیزات به روز  و کامل  
بصورت شبانه روزی در پاساژ بت توجه به پر خطر بودن 

محیط
7.ایجاد سیستم اعالم و اطفا  دیجیتال  آتش نشانی در 
کل واحد ها و مشاعات پاساژ  با  هزینه بالغ بر ۶ میلیارد  
تومان به صورت  مشارکتی با مالک که در مرحله تست 

فشار است.

8.تعامل با صاحب ملک و به صفر رساندن پرونده های 
اختالفی تخلیه ملک با جلسات منظم و احترام  متقابل
از ذکر بقیه موارد صرف نظر می کنم تا کوتاه تر سخن 

گفته باشم. 
همه موارد مذکور در باال پی آمد مشارکت در اجرا و 
مشورت در طراحی و برنامه ریزی است. کارهای مهم تر 
که موجب توسعه کسبی و افزایش دارایی مغازه داران 
مجتمع است به جهت حفظ اسرار بیان نمی شود اما 

به امید خداوند انجام خواهد پذیرفت.
این ها که گفتم مقدمه بود تا عرض کنم تشکیل شورای 
پاساژ کاشانی، وجاهت قانونی و حوزه توانایی و اختیارات 
آن بسیار کمتر از اتحادیه است. با این حال طی یازده 
دوره قبلی هیئت مدیره متاسفانه بیشتر عذر تقصیر 

خواسته اند تا ارائه گزارش، 
منکر کارهای شایسته و اتفاقات مثبت خصوصا در دوره 
ریاست جناب بخشی نیستیم اما صنف لوازم یدکی به 
بیش از این ها نیازمنداست. هیئت مدیره برآمده از آرای 
کثری اعضای اتحادیه با کمک شوراها، کمیسیون  حدا
ها و کارگروه های تخصصی، اتحادیه پیشرو و نمونه در 

کشور خواهد ساخت. ان شاء اهلل
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کنید کامل به سایت مراجعه  برای خواندن متن 

          علیرضا رزم حسینی در این آیین که با حضور 
معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، رییس هیات عامل ایدرو و مدیران 
عامل دو خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو 
وسایپا( برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: چهار 
میلیارد دالر واردات قطعات و تجهیزات مرتبط با 
کنون به ۱.۵ میلیارد دالر  صنعت خودروسازی ا
رسیده است و کاهش قابل مالحظه ای داشته 
که بر همین منوال به سمت داخلی سازی بیشتر 

برای کاهش ارزبری پیش می رویم.
وی امضای این تفاهم نامه را در راستای اجرای 
بند )ز( تبصره )۷( قانون بودجه ۱۴۰۰ دانست و 
بیان کرد: این تفاهم نامه در راستای هماهنگی 
گذاری خودرو به جانبازان،  و همکاری در وا
خانواده های معظم شهداء و مدافعین حرم 
توسط دو خودروساز ایران خودرو و سایپا ارایه 

می شود.

داخلی سازی ۱.۵ میلیارد 
دالر از قطعات مرتبط با 

صنعت خودرو

به عمل کار برآید اما ...
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یک تولیدکننده لوازم یدکی خودروهای سواری بر این 
گر فردی بخواهد بدون مهارت و آشنایی کافی  باور است ا
به عرصه لوازم یدکی وارد شود، گویا برای جعبه فروشی 
به میدان آمده و نمی تواند به موفقیت چندانی دست 
پیدا کند.وحید کرامتیان از سال ۸۸ و در سن ۳۰ سالگی 
وارد بازار لوازم یدکی شد. برای شروع کار مغازه ای در 
ج کیهان خودرو گرفته و به کار کردن مشغول شد.  بر
سپس به دبی رفت و قطعات مصرفی خودروهای 
سواری را برای فروش وارد کشور کرد. می گوید: پس از دو 
سال به این نتیجه رسیدم که باید در زمینه برندسازی 
اقداماتی انجام دهم، در این راستا برندی تحت عنوان 
فرانکو را به ثبت رسانده و سپس به کشور ترکیه رفتم و 
کاالهای همانند لنت خودرو، واشر سرسیلندر و قطعات 

فروشنده لوازم یدکی بدون مهارت در 
اصل جعبه فروش است

موتوری را وارد کشور کردم. به دلیل آنکه ترکیه در زمینه 
تولید قطعات مربوط به خودروهای سنگین بیشتر از 
خودروهای سواری تخصص دارد، برخی از کاالها را از 
چین وارد کردم. وی به صورت تخصصی از سال ۹۱_۹۰ 
به واردات قطعات خودروهای سواری مشغول بوده 
و تا کنون نیز تمامی کاالها را با برند فرانکو وارد می کند. 
می گوید: بازار گذشته با بازار کنونی تفاوت های بیشتری 
دارد و هر چه به سمت جلو حرکت می کنیم، بازار نیز 
علمی تر و هوشمند تر می شود. طبیعتا چه کاسبان، 
چه واردکنندگان و چه تولیدکنندگان نقشه ای را برای 
کسب و کار خود در آینده مد نظر دارند. من از زمانی که 
فعالیت خود را در زمینه لوازم یدکی خودرو آغاز کردم، به 
این موضوع فکر کرده بودم که برندی را تاسیس کرده 
و بر اساس آن برند سازی کنم و تبلیغات داشته باشم. 
در این زمینه پیگیری های مداومی که داشتم نقش 

پررنگی را در ایجاد این برند ایفا کرد.
                                راه اندازی برند یلكن 

کرامتیان ۲ سال پیش برندی را تحت عنوان یلکن را به 
ثبت رسانده است. می گوید: برای برند فرانکو در گرید 
A حرکت کردیم. اما برای رفع نیازهای مشتری ها برند 
یلکن را در گرید B راه اندازی کردیم. در کنار تمام این 
موارد با برندهای یلکن مشغول به تولید قطعاتی همانند 

وایر شمع مشغول بوده و پروژه لنت را نیز در دستور کار 
خود قرار داده ایم.

                                حذف واسطه ها توسط فضای مجازی
وی بزرگ  تر و هوشمندتر شدن بازار امروز را مثبت تلقی 
می کند و می گوید: فضای مجازی تواسنته بسیاری از 
واسطه ها را حذف و سودهای گزاف را کاهش دهد. از 
طرفی منجر به بهبود ارتباطات شده و تولیدکنندگان 
با تکیه بر فضای مجازی واسطه ها را حذف و به طور 

مستقیم با توزیع کنندگان در ارتباطات اند. 
                               فروشنده لوازم یدکی بدون مهارت یا جعبه فروش 

فرقی ندارد
از مهارت هایی که باید یک فروشنده لوازم یدکی داشته 
باشد می پرسم، می گوید: فعالیت در زمینه قطعات 
خودرو بسیار تخصصی است افرادی که وارد بازار کار 
می شوند حتمًا باید با این صنف آشنا بوده و تخصص 
کافی نیز برخوردار باشند. شغل خانوادگی ما تولید 
فرش دستبافت بود، با این حال زمانی که خواستم 
وارد عرصه لوازم یدکی خودرو شوم، مطالعات بسیاری 
کشور  انجام داده و برای تحقیقات میدانی به چند 
سفر کرده و از کارخانه ها بازدید کردم. هر کاالهایی که 
وارد کشور کرده ام، از صفر تا صد خط تولید آن کاال در 
کارخانه بازدید و مطالعات فنی مربوطه را انجام داده ام . 

از طرفی عیب و ایراد و نیازسنجی هر قطعه را در بازار ایران 
پیگیری کردم. به عنوان مثال تصور کنید لنتی که وارد 
کشور شده سوت می کشد، من در این راستا مطالعاتی 
در زمینه حد استاندارد و... انجام دادم. به طور کلی 
قطعات خودرو کاری بسیار تخصصی است و هر فرد 
برای رسیدن به موفقیت باید دارای مهارت کافی در این 
گر فردی بخواهد بدون  حوزه باشد. در غیر این صورت ا
مهارت و آشنایی کافی به عرصه لوازم یدکی وارد شود، 
گویا برای جعبه فروشی به میدان آمده و نمی تواند به 

موفقیت چندانی دست پیدا کند.
                               هم صنفان انتظارات عجیب و غریبی از اتحادیه دارند
از عملکرد اتحادیه می پرسم. می گوید: من عملکرد 
اتحادیه را مثبت ارزیابی می کنم. باید توجه داشت 
اتحادیه ها قدرت اجرایی چندانی ندارند، با این حال 
بسیاری از  هم صنفان انتظارات عجیب و غریبی از 
اتحادیه دارند؛ زیرا به طور دقیق نمی دانند که قدرت 
اتحادیه تا چه حدی است. من تصور می کنم اموری که 
نیازمند رایزنی با ادارات مختلف است، توسط اتحادیه 
به خوبی پیگیری می شود. من از روز اول تمامی کاالها 
را با کارت بازرگانی خودم وارد کشور کردم و برای انجام 
امور مربوط رفت و آمد های بسیاری به اداره استاندارد، 
وزارت صمت، بانک مرکزی، دفاتر سیاست های ارزی، 
گمرک و... داشته ام و از اطالعات کافی برخوردارم. در آن 
گروه بارها مشاهده کرده ام زمانی که همکاران نیازهای 
ح می کنند، اتحادیه پیگیری های الزم را  خود را مطر
انجام داده و به آنان صحیح پاسخ می دهد. به اعتقاد 

من پیگیری های اتحادیه مثمر به ثمر و مثبت است.
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مــــجــــد  عـــــــبـــــــدالـــــــعـــــــلـــــــی  ســــــــــردبــــــــــیــــــــــر:  بـــــــــشـــــــــارت نـــــــــیـــــــــا  حــــــــســــــــن  مـــــــــدیـــــــــرمـــــــــســـــــــئـــــــــول:  و  امـــــــــتـــــــــیـــــــــاز   صــــــــــاحــــــــــب 

ــن تـــوکـــلـــی ــیـ ــسـ ــار، حـ ــ ــگـ ــ ــتـ ــ ــان، ســـــــــارا رسـ ــ ــیـ ــ ــاجـ ــ ــــی، زهـــــــــره حـ ــوب ــ ــق ــعــ ــ ــا ی ــوشــ ــ ــی ــ ــاد مـــنـــیـــعـــی، ن ــ ــیـ ــ   تـــحـــریـــریـــه:حـــمـــیـــد بـــــابـــــاونـــــد، مـ
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وزارت دفاع و داخلی سازی قطعات خودرو

حجت االسالم و المسلمین جواد نیک بین
کسیون جهش تولید مجلس شورای اسالمی  عضو فرا

قطعات خودرو: درحال حاضر بخشی از قطعات با کمک 
دانش و توان وزارت دفاع در حال تولید است. همکاری 
سایپا و وزارت دفاع برای تولید قطعات خودرو در داخل و 
تعمیق ساخت داخل در راستای خوداتکایی و استقالل 
از بیگانگان است.فعالیت خودروسازی کشور در چند 
سال اخیر با تکیه بر توان داخل و ظرفیت های موجود 
بوده و نهضت تعمیق ساخت داخل با جدیت در حال 
دنبال شدن است. نمود این تالش، تولید خودروهای 
جدید بوده که باید دید در آینده وضعیت تیراژ آنها چقدر 
خواهد بود. روزآمدی این مدل ها و افزایش تیراژ تولید 

آنها می تواند به توسعه بازار و ارزآوری صنعت خودرو کشور 
کمک کند. در این راستا خودروسازان همکاری خود را 
کز علمی، وزارت دفاع  با شرکت های دانش بنیان، مرا
و… آغاز کرده اند و با هم افزایی که در حوزه بومی سازی 
قطعات خودرو شکل گرفته صنعت خودرو در حال 

تغییراتی در خود است.
                              تعامل و مشارکت شرکت ها

تعامل و مشارکت شرکت ها و سازمان های داخلی 
می تواند ثمره و نتیجه بیشتری داشته باشد و با توجه 
به شرایط سیاسی کشور فعالیت ها کمتر دچار آسیب 
شوند. با آغاز تحریم در مرداد ۱۳۹۸ وزارت دفاع برای 
همکاری و داخلی سازی قطعات خودرو اعالم آمادگی 
کرد و درحال حاضر بخشی از قطعات با کمک دانش و 
کسیون  توان وزارت دفاع در حال تولید است. عضو فرا
جهش تولید مجلس شورای اسالمی گفت: همکاری 
سایپا و وزارت دفاع برای تولید قطعات خودرو در داخل 
در راستای خوداتکایی و استقالل از بیگانگان است. 
به گزارش سایپانیوز، حجت االسالم و المسلمین جواد 
کسیون جهش تولید مجلس شورای  نیک بین، عضو فرا
اسالمی با بیان اینکه سایپا به دنبال خوداتکایی در 
عرصه صنعت خودرو است، گفت: همکاری سایپا و 
وزارت دفاع برای تولید قطعات خودرو در داخل و تعمیق 
ساخت داخل در راستای خوداتکایی و استقالل از 

بیگانگان است. نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به بدعهدی شرکت های 
خارجی در دوران تحریم و تامین نشدن قطعات خودرو 
در داخل اظهارکرد: بعد از اتفاقات سال های گذشته و 
خروج شرکت های خودروساز خارجی از ایران مدیران 
سایپا در اقدامی پسندیده به سمت تولید خودروهای 
داخل رفتند. وی افزود: در همین زمینه شاهد انعقاد 
قراردادهایی از سوی سایپا با شرکت های دانش بنیان 
و وزارت دفاع و شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه 
کسیون جهش تولید مجلس شورای  بودیم. عضو فرا
اسالمی تصریح کرد: این همکاری سایپا با شرکت های 
قطعه ساز منجر شد که امروز بسیاری از قطعات خودرو 
در داخل طراحی و تولید شود. به عنوان مثال، همه 

قطعات خودرو شاهین در داخل تولید می شود.
                           همكاری سایپا با شرکت های داخلی دانش بنیان، 

صنعت خودرو ایران را متحول می کند
حجت االسالم نیک بین خاطرنشان کرد: ادامه همکاری 
سایپا با شرکت های داخلی دانش بنیان، صنعت خودرو 
ایران را متحول می کند و جایگاه این صنعت را ارتقا 
کید بر اینکه این  می بخشد. نماینده مجلس یازدهم با تا
همکاری به نفع کشور و اقتصاد مملکت است، ادامه 
داد: این اقدام موجب اشتغال و رونق تولید در کشور 
می شود، همچنین سایپا می تواند محصوالت خود را 

کسیون جهش تولید مجلس  بیشتر صادر کند. عضو فرا
شورای اسالمی عنوان کرد: با اتخاذ سیاست سایپای 
نوین، شاهد خودکفایی، خوداتکایی و کاهش وابستگی 

ج برای واردات قطعات خودرو خواهیم بود. به خار
نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به پیشرفت های خوب وزارت دفاع در 
صنعت دفاعی، نظامی و حتی صنایع خودرو نظامی 
اظهار کرد: به طور قطع این پیشرفت های وزارت دفاع 
می تواند در صنعت خودرو کشور و همچنین شرکت 
سایپا موثر و موجب رشد و بالندگی توسعه صنعت 

خودرو کشور باشد.
کید کرد: امیدواریم  حجت االسالم نیک بین در پایان تا
همکاری سایپا با شرکت های قطعه ساز در سال تولید، 
مانع  زدایی و پشتیبانی ادامه داشته باشد و بیش از 
پیش شاهد ادامه این همکاری و افزایش تولید در کشور 
باشیم.شرایط سیاسی و اقتصادی کشور سبب شده 
فعالیت های صنعتی و غیرصنعتی با سختی همراه شود 
و کاهش قدرت خرید مردم وضعیت بازارها را دگرگون 

کرده است.
 از یک سو هم افزایی داخلی برای ادامه یافتن فعالیت ها 
خ تمام شده و  با وجود تحریم ها در راستای کاهش نر
از سوی دیگر، پایین آمدن قدرت خرید مردم منجربه 
شکل جدیدی از فرآیند تولید تا توزیع شده است. 
خودروسازان برای حفظ تولید و بازار خود راهکارهایی 
را در پیش گرفته اند تا وضعیت موجود را به هر شکلی 

شده مدیریت کرده و از گردنه به سالمت عبور کنند.
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