
راهسازی معدن   عمران،  ونقل،  حمل  خودرو،  صنعت  ارزش  زنجیره  فعاالن  تمامی  بین  موثر  ارتباط  توسعه 

جنس خارجی در رقابت با كاالی ايرانی خيلی ارزان تر است!
نادر        روان؛ پیش کسوت صاحب نام لوازم يدکی  خودروهای سنگين، نيمه سنگين و  ماشين آالت راه سازی و کشاورزی
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آقای ريیس جمهور! 
شما نياز به مشاور اصناف دارید

عربی شيرازی: 

برنامه ام ایجاد 
كميسيون 

حمایتی است

كميسيون ها 
بال پرواز هيات 

مديره هستند

حبيب دوالبی: 

تناقض ها شروع شد؟
قطعات خودرو: تناقض ها چه بالیی بر سر صنعت و اصناف می آورد؟

رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب آيت اهلل 
رییسی در مراسم معارفه اش گفت: مشکلی وجود 
دارد ولی نبايد این را گره بزنيم به تحریم. بله تحریم 
تأثير دارد و کسی رد نمی کند. ولی شرايطی بوده که 
تحریم جدی نبوده ولی ما همين مشکالت را داشتيم. 
جاهایی بوده نفت هم فروختيم ولی نابسامانی در 
شاخص های کالن در کشور را هم داشته ایم. بايد 
آدرس های درست اقتصادی بدهيم تا بتوانيم مشکل 

را ريشه يابی و  ...
صفحه2

كاندیدهای انتخابات هيات مديره 
اتحادیه لوازم یدكی چه می گویند؟

در این گزارش بخشی از ديدگاه های کانديداهای 
هيات مدیره صنف لوازم يدکی ارائه شده است. 
برای ديدن نظرات بیشتر می توانيد به سايت نشريه 
خودرو:  کنيد.قطعات  مراجعه  خودرو  قطعات 
کانديداي انتخابات هيات مدیره اتحاديه لوازم 
کيد کرد: تالش مي کنم این اتحاديه  يدکي خودرو تا
مرجعی برای تایید بهترین کاالهای ایرانی باشد 
کاالي  که  بداند  راحت  با خيال  تا مصرف کننده 

معرفي شده توسط اتحاديه، دوبار  ...
صفحه6

صفحات 4 و 5 صفحه             3

صفحه             3

صفحه2
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توزیع:بازار لوازم یدکی، کارخانه های تولیدی،
مکانیک ها و تشکل های صنفی

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 15  شهریور  ماه 1400
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7هزار اتحادیه و بیش از 2 میلیون واحد صنفی به ما می گوید که بزرگ ترین 
نهاد فعال اقتصادی کشور واحدهای صنفی هستند. مردم شاید ارتباط شان 
با دولت به روزهای خاصی محدود شود اما ارتباط آنها با اصناف روزانه است. 
مردم هر روز با صنوف خدماتی، فنی و توزیعی سر و کار دارند و در گیر و 
دار هستند. از خرید یک قرص نان، تا تهیه یک شیشه شیر و سوار شدن 
به تاکسی و حرکت از یک نقطه به نقطه ی دیگر. شاید هر کسی یک بار در 
زندگی اش ناگزیر به گرفتن کارت ملی شود. شاید به خاطر اشتباهات 
مکرر و برنامه ریزی های غلط هر دهه یک بار مجبور به گرفتن کارت ملی 
شود اما تصور زندگی منهای ارتباط روزمره به گروه ها و فعاالن صنفی 
بسیار دور از ذهن است. این حجم از ارتباط توسط بزرگ ترین خانواده 
اقتصادی کشور شکل می گیرد: یعنی خانواده اصناف و دور از انصاف و 
عدالت و تعادل و تدبر است که برنامه ریزی برای امور جاری کشور دور از 
چشم و بی استمزاج از آنها صورت بگیرد. چه این که این خانواده نزدیک 

آقای رییس جمهور! 
شما نیاز به مشاور اصناف دارید

به یک سوم از جمعیت کشور هستند.
آقای رییس جمهور قصه نگویم. ساده و صریح و شفاف عرض کنم که 
شما نمی توانید به موفقیت برسید اگر از همین امروز یک دستیار ارشد 
اجرایی و مشاور امین از خانواده ی اصناف نداشته باشید. اگر می خواهید 
شغل ایجاد کنید، بی آن که دولت را بزرگ تر و سنگین تر از امروزش کنید، 
راهش تقویت اصناف است. اگر می خواهید جلوی تولید رانت و فساد در 
دستگاه های دولتی را بگیرید؛ راهش ارتباط با اصناف است. اگر می خواهید 
درآمدهای غیرنفتی دولت را افزایش دهید؛ این اصناف هستند که باید 
توان پرداخت مالیات داشته باشند. اگر می خواهید جلوی تورم دو رقمی 
و واسطه گری های تورم زا را بگیرید؛ باید به اصناف اعتماد کنید و با  حذف 
قوانین مزاحم دست آنها را برای فعالیت سالم باز بگذارید و البته چه کسی 
بهتر از مشاور امین اصناف می تواند به شما در این مسیر یاری برساند؟ 
مگر می شود از کسانی که تجربه رکاب زدن ندارند، دوچرخه سواری 
آموخت؟ مگر می شود فعالیت صنفی نداشت و فهمید که کدام قانون 

مزاحم کسب و کار سالم و حالل است؟
آقای رییس جمهور تغییر اتکای بودجه از نفت به معدن، به قول شما طلبه ها 
تغییر مصداق است، نه موضوع. اگر قرار است اقتصاد متحول شود راه آن 
اتکا به مالیات هاست. بیایید توسعه را از زیر زمین به روی زمین بیاورید. 
به جای تالش برای کندن زمین و تغییر ماهیت آن چه از دل زمین بیرون 
آمده است؛ اجازه بدهید نهادهای فعال اقتصادی و واحدهای صنفی 

تولیدی، توزیعی، فنی و خدماتی گسترش پیدا کنند.
آقای رییس جمهور ما در طول فعالیت صنفی آموخته ایم اگر در چهار سال 
نشود تغییری ایجاد کرد؛ در چهل سال هم نمی شود. حاال که هنوز در روزهای 
ابتدایی چهار سال فرصت غیرقابل تکرار پیش روی تان هستید قدم در 
راه اصالح واقعی و اساسی بگذارید. اصناف از شما بودجه نمی خواهند.

رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب آیت اهلل رییسی در مراسم 
معارفه اش گفت: مشکلی وجود دارد ولی نباید این را گره بزنیم به 
تحریم. بله تحریم تأثیر دارد و کسی رد نمی کند. ولی شرایطی 
بوده که تحریم جدی نبوده ولی ما همین مشکالت را داشتیم. 

جاهایی بوده نفت هم فروختیم ولی نابسامانی در شاخص های 
کالن در کشور را هم داشته ایم. باید آدرس های درست اقتصادی 
بدهیم تا بتوانیم مشکل را ریشه یابی و شناسایی کنیم و برایش 

راه حل اساسی پیدا کنیم.
سید مسعود میرکاظمی که تجربه وزارت نفت و وزارت بازرگانی 
دولت احمدی نژاد را با خود دارد گفته است حجم باالی سرمایه 
گذاری در کشور انجام شده، اما تولید موثری نداشته ایم. چرا 
امروز باید ۹۰ درصدواحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی 
ما تعطیل باشند. به شما قول می دهم که خیلی از این واحدها اگر 
تحریم هم نبود، تعطیل بودند. در بعضی از جاها ۱۰ واحد نیاز به 
کاال داشتیم، ۱۰۰ واحد ظرفیت تولید ایجاد شده است، چرا باید 

اینگونه منابع  به هدر رود؟
از آن سو سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در برنامه اش نوشته 
است: با وجود بیش از 7۱۳۰۰ واحد صنعتی در کشور، بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته، ظرفیت بسیاری از این واحدها در حال 
حاضر خالی و بالاستفاده می باشد. به عنوان مثال ۵۰% ظرفیت 
صنعت خودرو، ۴۰ درصد ظرفیت صنایع لوازم خانگی، ۳۰ درصد 
ظرفیت زنجیره فوالد، ۴۰ درصد ظرفیت صنایع غذایی، ۳۰ درصد 
ظرفیت صنایع سیمان و ۴۰ درصد ظرفیت کاشی و سرامیک 
خالی است. فاطمی امین تصور می کند این ظرفیت های خالی 

خودخواسته است اما میرکاظمی می گوید این ظرفیت ها به 
خاطر اشتباهات استراتژیک ایجاد شده اند.

از آن سو در برنامه های ارائه شده وزیر صمت، اصناف جایگاه و 
اعتباری ندارند و قرار است همه ی امور با مدیریت کالن ایشان 
اتفاق بیفتد. از دیگر سو محمد مخبر معاون اول منصوب رییس 
جمهور بعد از بحران حوزه لبنیات با تاکید بر اینکه اگر امور به دست 
متولیان اصلی از جمله اتحادیه ها و تولیدکنندگان باشد، بخشی 
بزرگی از مشکالت کشور حل می شود، اعالم کرد: باید هر صنفی 
در قیمت گذاری و نظارت بر تولید کاالهای مورد نیاز مردم بویژه 
شیر و لبنیات که سهم عمده ای در تامین سالمت مردم دارد، 

دارای اختیارات کافی باشد.
از آن سو محسن رضایی نیز به این تیم اضافه شده است. اگر چه 
محسن رضایی برای همراهی با تیم اقتصادی رییس جمهور هنوز 
به نکته خاصی اشاره نکرده است اما برآیند نظرات گذشته او در حوزه 
اقتصاد شمشیری دو لبه است. محسن رضایی به گفته خودش بر 
فدرالیسم اقتصادی تاکید دارد. اگر فدرالیسم دست استان ها را 
برای تالش و تکاپوی اقتصادی باز بگذارد یقینا می تواند به رونق 
اقتصادی بر مبنای ظرفیت ها و مزایای اقتصادی منجر شود اما 
اگر نتیجه فدرالیسم مدنظر او تقسیم پول نفت باشد، نمی توان 

چشم انتظار اتفاقات خوبی در آینده باشیم.
برخی ناظران بعد از اعالم اسامی پیشنهاد شده توسط رییس جمهور 
از نگاه های غیر هم سو در تیم اقتصادی ابراز نگرانی کرده بودند. 
آیا این تناقض ها وضعیت صنعت کشور را با بحران مضاعف رو 

به رو خواهد کرد؟

تناقض ها شروع شد؟
قطعات خودرو: تناقض ها چه بالیی بر سر صنعت و اصناف می آورد؟

حسن بشارت نيا- مدیر مسئول
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سال هاست که اعضای اتحادیه به دنبال تشکیل کمسیون های مشورتی 
برای هیات مدیره هستند تا مسائل خاصی آنها قاطعانه و دقیق پیگیری 
شود. این بار برخی کاندیداهای هیات مدیره با تمرکز بر این موضوع 

به دنبال رفع نقایص هستند.

عربي شيرازي: برنامه ام ايجاد كميسيون حمايتی است
قطعات خودرو: یکی از نامزدهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم 
یدکي خودرو برنامه خود را ایجاد کمیسیون حمایت از خانواده هاي 

فعاالن این صنف دانست.
 فروزان عربي شیرازي در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو، اظهار 
کرد: با توجه به تغییرات چشمگیری که طبیعت و اقتصاد در زندگی 
انسان به وجود آورده است، مراحل رشد در ما نیز باید ۱۰۰ درصد 
ایجاد شود. اگر در ابتدای راه، نتیجه فوری و مطلوب را انتظار داشته 

باشید، قطعاً نومید خواهید شد.
او درباره گروه ارتقا و تحول این اتحادیه، گفت: موفقیت این گروه در 
مقایسه با آنچه قادر به دستیابی به آن هست، در طول زمان تعیین 

خواهد شد. من موافق و مطابق با این هدف عمل خواهم کرد.
وي درباره طرح و برنامه اي که در صورت انتخاب شدن به عنوان عضو 
هیات مدیره اتحادیه به آن مي پردازد، توضیح داد: طرح من همان طور 
که قباًل در رابطه با این گروه درباره آن صحبت شده بود، ایجاد یک 
کمیسیون حمایتی از خانواده های این صنف است. یکی از راهکارهای 
مهم، همگام سازی جمعی این سند برای ارتقا و حمایت قوی تر است.

حبيب دوالبی: كميسيون ها بال پرواز هيات مديره هستند
قطعات خودرو: یکي از کاندیداهاي انتخابات هیات مدیره اتحادیه 
لوازم یدکي خودرو، بحث شفاف سازی سازی مالی و اداری را جزو 

مهم ترین برنامه هایش دانست.
 حمیدرضا حبیب دوالبی در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو 

اتحادیه چه کمیسیونی می خواهد؟
توضیح داد: دوستانی که قبال در اتحادیه بودند، افراد پاک سرشت 
هستند؛ اما ارائه گزارش به اعضای صنف، یکی از پایه های اصلی و یک 
رکن اساسی هر اتحادیه ای است. تا اعضا بدانند درآمدهای حاصله و 

فعالیت های اتحادیه به چه شکل است.
او ادامه داد: در دوره های گذشته، گزارش ارائه نمی شد یا اگر این کار 

انجام می شد، مبسوط نبود و شفاهی بود.
وی درباره دیگر برنامه هایش در صورتی که به عنوان عضو هیات مدیره 
اتحادیه انتخاب شود، گفت: گسترش زیرساخت های IT در اتحادیه 
مورد نظر است. با توجه به گسترش بیماری در کشور، شاید گسترش 
IT بحثی را باز کند که بتوانیم تمدید و صدور جواز را با کمک IT انجام 
دهیم. همچنین بتوانیم شوقی ایجاد کنیم تا افرادی که جواز ندارند، 

برای گرفتن جواز اقدام کنند.
دوالبی همچنین اظهار کرد: برنامه دیگر، داشتن دیدارهای دوره ای با 
اعضای این صنف است. اعضای هیات مدیره باید در دیدارهای رودررو 
از معضالت و مشکالت اعضا آگاه شوند. این باعث می شود افکار عمومی 
اعضای صنف نسبت به رفتار و گزارش های اتحادیه مثبت شود.این 
عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو درباره دیگر برنامه اش، توضیح داد: 
تقویت کمیسیون های جانبی اتحادیه را در نظر دارم. ما تالش می کنیم 
کمیسیون های جدیدی را در اتحادیه با رعایت کامل قوانین وزارت صمت 
ایجاد کنیم. کمیسیون هایی مانند حقوقی، حل اختالف و آموزش که 
قبالً هم بوده است. کمیسیون ها بال های پرواز برای هیئت مدیره هستند 
و به اوج گرفتن اتحادیه کمک می کنند تا به جایگاه اصلی صنفی اش 
از لحاظ اجتماعی بازگردد.او ادامه داد: ما در این کمیسیون ها سعی 
می کنیم از افراد متخصص استفاده کنیم؛ در کمیسیون آموزشی 
از اساتید دانشگاهی و در زمینه حقوقی از وکالی کارکشته استفاده 
خواهیم کرد. در کمیسیون حل اختالف نیز می توانیم افرادی را که 
به قوانین آگاهی و اشراف دارند در اختیار داشته باشیم تا در مشکالتی 
بین اعضا به وجود می آید، میانجی گری کنند و مشکل را در اتحادیه 

حل کنند تا به دادگاه کشیده نشود.
وی درباره ترکیب اعضاي این کمیسیون ها گفت: ما در میان اعضای 
اتحادیه، افراد تحصیل کرده داریم و می توانیم از تخصص آن ها در 
کمیسیون ها استفاده کنیم. در مواردی که فرد متخصص نداشتیم، 
می توانیم از دیگر کارشناسان به صورت پاره وقت استفاده کنیم. در 
نهایت، تالش می کنیم که به صورت همه جانبه جایگاه صنفی و 

اجتماعی خود را بهبود ببخشیم.
او در این باره افزود: جایگاه صنف در سال های گذشته به خاطر مدیریت 
اشتباه یا حرکت های نادرست لطمه دیده است. ما مي خواهیم آن را 

ترمیم کنیم تا جایگاه مناسب صنفی را داشته باشیم.
دوالبي در توضیح اشتباه هاي مدیریتي، گفت: یکی از موارد مهمی که 
دغدغه اعضا از جمله خود من بوده که در رسته بلبرینگ هستم، پخش 
فیلم هایی درباره تقلب است. بحث تقلب در صنف ما بسیار گسترده 
شده است، ولی اگر افرادی که در هیئت مدیره مشغول کار هستند 
می توانستند تمهیداتی را در نظر بگیرند تا قبل از رسانه ای شدن این 
بحث ها، در داخل صنف حل مي شدند و به بیرون درز نمي کردند، 

امروز جایگاه صنفی بهتری داشتیم.
وي ادامه داد: سال هاست که وقتی از صنف لوازم یدکی یا رسته بلبرینگ 
در جامعه صحبت می شود، به چشم یک متقلب به ما نگاه می کنند. این 
خیلی بد است. این که یک فیلمی چندین بار رسانه اي شود و اعضایی از 
هیئت مدیره سابق توضیحات ناکافی بدهند، خوب نیست. یک توضیح 
نامناسب می تواند ضربه شدیدتری بزند. می توانستیم اشخاصی را 
داشته باشیم که از قدرت کالم باالیی برخوردارند و الاقل در زمانی که 

این اتفاق افتاد، با کالم خودشان این معضل را تا حدودی حل کنند.
این عضو اتحادیه لوازم یدکي تاکید کرد: این اتفاق در سال های گذشته، 
ضربه بدی به وجهه اجتماعی صنف زده است. صنف ما بسیار بزرگ و 
صنفی استراتژیک است و قابلیت این را دارد که در ساختار حاکمیتی 
تاثیرگذار باشد. درباره قوانین مربوط به صنف که در مجلس تصویب 
مي شود، می توانیم تاثیرگذار باشیم؛ ولی با توجه به این اتفاق ها ساختار 

حاکمیت نیز ما را منفعل می داند.
 تا جایی که من می دانم این اجازه را به ما نداده اند که بتوانیم به این 
مسائل ورود داشته باشیم و در زمان های تصمیم گیری حساس حضور 

نداشته ایم و آن ها برای ما تصمیم گرفته اند.
دوالبي افزود: یکی از برنامه ها این است که وجهه اجتماعی صنف را تقویت 
کنیم و در عرصه حضور داشته باشیم تا نتوانند بدون ما تصمیم بگیرند. 
اگر هم بدون ما تصمیم گرفتند، هزینه های بسیار زیادي برای شان 
داشته باشد. او با بیان این که اتحادیه مشکالت دیگری هم دارد، اظهار 
کرد: در حوزه هایی مانند بیمه تکمیلی و نحوه ارائه مجوز فعالیت 

مشکالتي داریم. 
در این زمینه ها هم برنامه هایی داریم که با توجه به شرایط اجرا خواهند 
شد. ما نمی گوییم که یک مدینه فاضله می خواهیم بسازیم، همین که 
یک گام رو به جلو برداریم، خوشحال می شویم. اجرای این برنامه ها هم 
منوط به حل یکسری موانع است تا بتوانیم یک به یک آن ها را اجرا کنیم.

 برای خواندن گزارش های بیشتر  به  بخش انتخابات اتحاديه
در سايتghatatnews.ir      مراجعه کنيد
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جنس خارجی در رقابت با كاالی ايرانی خيلی ارزان تر است!

قطعات خودرو: یک پیشکسوت حوزه بازرگاني و فروش لوازم یدکي گفت: 
به طور طبیعی چون زیرساخت های ما قدیمی اند، از لحاظ تکنولوژی 
ماشین آالت در برخی موارد، ارجحیت با جنس خارجی است. مگر این که 
این معادله را عوض و تکنولوژی را به داخل کشور منتقل کنیم. به این ترتیب، 
به جای واردات صرف کاال مي توانیم واردات تکنولوژی داشته باشیم.

نادر روان در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو توضیح داد: ما دو مقایسه 
در زمان خرید و فروش داریم؛ مقایسه میزان کیفیت و ماده ای که در 
کاال مصرف می شود و تکنولوژی اي که برای ساخت این کاال استفاده 
شده است. تکنولوژی می تواند در کیفیت، ساخت و ظاهر کاال و طول 

عمر آن تاثیر بگذارد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ا تاق هاي بازرگاني و واردات تكنولوژي
او درباره ساز و کار واردات تکنولوژي به کشور، اظهار کرد: این کار در صورتي 
امکان پذیر است که اتاق های بازرگانی فعال باشند تا قراردادهایی که 
نوشته می شوند ضمانت کنند که بعد از چند سال، تکنولوژی را به کشور 
انتقال دهند. زمینه آن هم وجود بازار با ثبات و اقتصاد با ثبات است. در 

چنین بازاری می توان تکنولوژی را انتقال داد. 
وي ادامه داد: طبیعتاً جنس هایی که در داخل می خریم، بعد از تحریم ها 
قیمت های شان افزایش می یابد، یعنی جنسی که امروز در بازار داخلی 
تهیه می کنید، می توانید با یک سوم، یک چهارم یا حتی یک پنجم قیمت، 
مشابه خارجی مخصوصاً چینی آن را تهیه کنید. این امر نشان می دهد 

که قیمت های ما به شکل غیرطبیعی باالست. این موضوع صرفاً تقصیر 
تولیدکننده نیست. ممکن است میزانی از آن به سود تولیدکننده مربوط 
باشد، اما میزان دیگری از آن به دلیل حامل های انرژی و مواد اولیه است 

که گران به دست تولیدکننده می رسند.
این فروشنده پیشکسوت لوازم یدکي بیان کرد: کسی که اکنون مواد 
اولیه دارد، ترجیح می دهد آن را با قیمت گران بفروشد و برنامه ریزی 
ندارد برای آن که مواد اولیه را به قیمت ارزان به دست تولیدکننده برساند و 
تولیدکننده هم بتواند کاالی ارزان تولید کند و بازار داخلی را پوشش دهد.

او افزود: من می گویم از ابزار تعرفه هم استفاده شده، ولی آنقدر جنس 
خارجی ارزان است که واردات آن همچنان توجیه دارد. 

روان با تاکید بر این که ما باید به زیرساخت های خودمان در داخل نگاه 
کنیم، گفت: یک قسمت از گران شدن کاال به خاطر نبودن تکنولوژی 
روز در کشور است؛ بسیاری از ماشین آالت هستند که با سرعت بیشتر، 
قیمت پایین تر و تکنولوژی باالتر، کاال را به مرحله نهایی تولید می رسانند؛ 
ولی امروز ما آن ماشین آالت را نداریم. ماشین آالت ما با تکنولوژی یک تا 
چهار دهه پیش، کاال را تولید می کنند. ما قابلیت این را داریم که تکنولوژی 
روز را از هر جایی وارد کنیم و این به بصیرت بازرگانان ما مربوط است و 

همچنین برنامه ای که در دراز مدت دارند.
وي در پاسخ به این پرسش که آیا دور زدن تحریم ها همچنان امکان 

پذیر است؟ تاکید کرد: بله، صد درصد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              توسعه صنفي
این بازرگان پیشکسوت در پاسخ به پرسشي مبني بر این که برخی معتقدند 
باید بخش تامین به اتحادیه اضافه شود و بازرگانان و تولیدکنندگان قطعات 
یدکی زیرگروه این اتحادیه شوند، در این باره چه نظري دارید؟ گفت: 

اکنون بسیاری از کاالهای داخلی را به جز مواردی که از کارخانه ها معروف 
هستند و همه آن ها را می شناسند، از تولیدکنندگان می خریم که آن ها 
صنفی هستند. این ها به شکل صد درصد مرتبط با تقاضای این بازار هستند 

و تقاضای بازار، آن ها را به حرکت درمی آورد. 
او ادامه داد: اگر یک متولی باشد و این ها بتوانند تحت یک پوشش فعالیت 
کنند و این فرآیند داخل یک دایره قرار بگیرد که مسئولیت آن با هدر 
رینگ باشد، کنترل از نظر کیفیت، استاندارد و بازرسی راحت تر انجام 
خواهد شد، نسبت به این که دو گروه مختلف باشند و دو حرف مختلف 

از آن ها بشنویم.
روان همچنین در پاسخ به پرسشي درباره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه و 
دیدگاهش در این باره، گفت: در هر رسته کاری به طور طبیعی جانشین پروری 
انجام می شود. این کار را از هر زمانی که شروع کنیم، قابلیت اجرا دارد. 
در زمان های گذشته، قابلیت هایی را باید ایجاد می کردیم که این کار 
را نکرده ایم؛ ولی االن این کار قابل اجراست. طبیعتاً بدنه پیشکسوت 
صنف و بدنه پیشکسوت هیئت مدیر حمایت می کنند که در آینده، این 
گروه جوان تر در هیئت مدیره کار کند. بدنه پیشکسوت صنف و هیئت 

مدیره می تواند این حمایت را ایجاد کند. 
او ادامه داد: البته هیئت مدیره آینده باید به وظیفه جانشین پروری بپردازد، 
تا وقتی ماموریت آنها تمام می شود، گروهی بیاید که به همه مسائل اشراف 
دارد. کسانی که در این دوره کاندیدا شده اند، با کمک اعضاي هیئت مدیره 
قبلي، مقداری اطالعات دارند و به نوعی در این سیستم، جانشین پروری 
شده است؛ ولی باید جانشین پروری را به صورت صد درصد در صنف در 

نظر بگیریم.
وي تاکید کرد: من به این موضوع به چشم یک فرصت نگاه نمی کنم، 

بلکه به چشم یک الزام به آن می نگرم.

نادر روان؛ پیش کسوت صاحب نام لوازم يدكی خودروهای سنگین، نیمه سنگین و  ماشين آالت راه سازی و کشاورزی
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              هيات مديره چهارساله!
این فروشنده پیشکسوت لوازم یدکي درباره اولویت هاي کاري هیئت 
مدیره اتحادیه نیز گفت: اولین اولویت هیئت مدیره جدید این است که 
یک برنامه راهبردی و یک برنامه استراتژیک برای صنف و هیئت مدیره 
اتحادیه تدوین کند. این برنامه باید چهار ساله باشد تا در پایان دوره ای که 
خدمت هیئت مدیره منقضی می شود، گزارش آن برنامه را به اعضاي 
صنف بدهند. اگر از امروز گروه ها با یک برنامه مدون پیش بروند، قطعاً 

در آینده نزدیک اتفاق های خوبی خواهد افتاد.
او در پاسخ به این که چقدر طول می کشد تا این برنامه نوشته و تدوین 
شود، اظهار کرد: آن ها در یکی - دو ماه اول می توانند به تدوین برنامه 
بپردازند. اگر گروهی در حال برنامه ریزی براي هیئت مدیره اتحادیه 
هستند، باید از حاال به فکر برنامه شان باشند. هر کسی احساس می کند 
که احتمال انتخاب شدنش زیاد است، باید به این کار بپردازد، چون هر 
گروهی که برنامه نداشته باشد، نمی تواند این کار را انجام می دهد و نیت 
آن ها نمی تواند خدمت باشد. گروهی که با فکر و برنامه ریزی وارد می شود، 

در واقع، مي  خواهد کار انجام دهد.
وي همچنین توضیح داد: اولویت اول هیئت مدیره اتحادیه، سازمان دهی 
صنف است. اکنون میزان رسته های مختلف ما در صنف مشخص نیست. 
به صورت دقیق نمی دانیم رسته های مختلف چه تعداد عضو دارند. اطالعات 
داخل صنف باید به صورت دقیق و منسجم جمع آوری شود. نیروهای 
توانمند از میان اعضای صنف باید شناسایی شوند. کمیسیون های مختلف 
باید به سرعت شناسایی و تشکیل شوند. در ادامه، صنف باید جهت ارتقا به 
جایگاه اصلی خود تالش کند، چون جایگاه فعلی، جایگاه اصلی ما نیست. 
اولویت دیگر این است که حتماً نماینده ای در اتاق تهران یا ایران داشته 
باشیم. او افزود: با توجه به گردش مالی صنف و با توجه به تعداد اعضا و 
گستردگی صنف، شما هیچ نمونه مشابهی را نمی توانید پیدا کنید که 
اینقدر محیط کسب و کارش گسترده باشد و تهران را پوشش داده باشد.

روان تاکید کرد: حمل و نقل امروز مهمترین مقوله صنعت کشور است. 
ضروری ترین شاخص رشد اقتصادی، داشتن راه و حمل و نقل است.

وي در پاسخ به این پرسش که وزن این صنف در صنعت حمل و نقل کشور 

چقدر است؟ گفت: می توانید بگویید ما لوکوموتیو و هواپیما داریم؛ اما 
خیلی از قطعات لوکوموتیوها از داخل همین بازار ما تهیه می شود. یا 
قسمت هایی که در بخش هندلینگ فرودگاه ها هستند و ماشین آالتی 
که در فرودگاه ها فعالیت می کنند اگر این ها را حذف کنید، یک هواپیما 

یا یک واگن قطار به تنهایی چه کاری می تواند انجام دهد؟!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              رانت را حذف كنيم
روان در ادامه گفت: ما نباید اجازه دهیم که در بازار رانت به وجود بیاید. امروز 
دولت باید واقعاً از تولیدکننده حمایت کند. مواد اولیه ارزان، ماشین آالت 
به روز و ارزان و امکانات ارزان در اختیارشان قرار دهد. همچنین دولت 
تولیدکنندگان را تشویق کند که در نمایشگاه ها شرکت کنند و دست 
کم بخشي از هزینه ها را پرداخت کند. در این صورت، انگیزه در بخش 
تولید ایجاد می شود. به این ترتیب، مطمئن باشید ما جزو صادرکنندگان 

برتر دنیا خواهیم بود.
وي در این باره افزود: البته اکنون نیز با این شرایط و گرانی ها، برخی کاالها 
را صادر می کنیم. اگر مواد اولیه تولید ارزان به دست تولیدکنندگان ما 

برسد، ترجیح به واردات از بین خواهد رفت.
روان در پاسخ به پرسشي درباره فعالیت هاي کمیسیون اقتصادی که 
در اتحادیه تشکیل شده است، گفت: کمیسیون اقتصادی در اتحادیه 
موفق شده با سازمان های ذی ربط ارتباط موثر بگیرد. اکنون سازمان های 
ذی ربط نیز اتحادیه لوازم یدکی خودرو را به عنوان یک متغیر موثر در نظر 
مي گیرند. با سازمان هایي مانند وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و 
کاال، اداره استاندارد و .... ارتباط گرفته شده است و به سادگی نمی توان از این 
دستاوردها گذشت. او ادامه داد: در بحران سال ۹7 سازمان صمت همکاری 
کرد و اتحادیه را به عنوان یک عامل تعیین کننده برای بازرگان های دارای 
اصالت مشخص کرد که خود را در اتحادیه معرفی کنند. اتحادیه هم آنها 
را دوباره به سازمان صمت معرفی کند و بگوید این اشخاص و کاالها دارای 
اصالت هستند. به این ترتیب، مشکالت بسیاری از بازرگانان حل شد.

او اضافه کرد: در بحث قوانین شناسه کاال و کد رهگیری این ارتباط همچنان 
برقرار است. رایزنی ها و تعامل های خوبی هم از طریق سازمان های ذی ربط 

انجام شده است. این اقدامات نیز انجام نمی شد مگر با تشکیل این کمیسیون، 
درایت خود اتحادیه و کسانی که هدایت اتحادیه را در دست داشتند. آنها 
سبب شدند که تشکیالتی در دل اتحادیه ایجاد شود و کمک کند امروز 
مشکالت بازار به گوش مسئوالن ذیربط برسد و همچنین با رایزنی و 

چاره اندیشی دوجانبه بتوان مسائل را حل کرد.
روان به این پرسش که کمیسیون اقتصادي در بخش اطالع رسانی چقدر 
توانسته است اقدامات خود را به گوش اعضا برساند، این گونه پاسخ داد: 
در واتس آپ گروهی از بازرگانان جمع شده اند. آن ها در هر اتفاقی و هر 
مشکلی که برای شان پیش می آید، گروه اقتصادی را با خبر می کنند و 

گروه اقتصادي هم آن ها را از اتفاق ها باخبر مي کند.

او افزود: چند دوره نیز اطالع رسانی شده است. به صورت طبیعی برخی 
برای شرکت در این گروه عالقه ای ندارند؛ اما کسانی که عضو این گروه 
شده اند، بازرگان هستند. گروهی هم هستند که ترجیح می دهند که 

وارد مشکالت گروه بازرگانی نشوند.
روان در پایان سخنانش گفت: امیدواریم با کمک شما، فضای همدلی به وجود 
آوریم و بتوانیم شایسته ترین و کارآمدترین افرادي را که می شناسیم انتخاب 
کنیم و آن ها را به عنوان شاخص های صنف به هیئت مدیره بفرستیم. »نادر 
روان« بازرگان است و همچنین مدیر تولید، فروشنده خرد و عمده نیز 
به شمار می آید. رسته کاری او موتورهای دیزلی، ماشین آالت راهسازی، 

کشاورزی، موتور ژنراتور، کامیونت و بیل های مکانیکی بوده است.
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نويد حبيبی: اتحاديه بايد ديگر نهادها را از شرايط كف بازار 
آگاه كند

یکي از کاندیداهاي انتخابات اتحادیه لوازم یدکي درباره حل مشکل 
کاالهاي تقلبي و قاچاق گفت: اتحادیه باید با نهادهای مربوط در این باره 
مذاکره و آن ها را از مسائل کارشناسي و اتفاق هاي کف بازار آگاه کند.

 نوید حبیبی در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو توضیح داد: بحث 
کاالهای فیک و قاچاق، یک موضوع فرا اتحادیه ای است و به نظارت ها 

و فرآیندها مربوط است که باید بهبود پیدا کنند.
او اظهار کرد: اکنون در سطح بازار، گاهي هجوم می برند و انبار یک نفر 
را می گیرند که البته من مخالف این کار نیستم؛ اما همزمان با این اتفاق 
و قبل از آن، باید اقدامات دیگری انجام شود تا کار به اینجا نرسد. بحث 
این است که برندها در ایران باید مشخص باشند. بسیاری از کشورها 
هستند که نمایندگی برندهای خارجی را دارند، اما به دلیل تحریم ها 
این نمایندگی ها در چند سال اخیر نتوانسته اند ثبت رسمی در ایران 

شوند. البته بحث تحریم ها در اختیار اتحادیه نیست.

كانديدهای انتخابات هيات مديره اتحاديه لوازم يدكی چه می گویند؟

                            سودجويي و نبود كاالي اصل، داليل عرضه كاالي تقلبي
وي درباره واردات قطعات خودرو، گفت: وقتی یک کاالیی برند دارد 
که معموال اروپایی، کره ای یا ژاپنی است، افراد متقلب محصول 
بی کیفیت خارجي یا محصول تولید کارگاه های داخلی را با آن برند 
عرضه مي کنند. دلیل این که محصوالت به صورت فیک عرضه می شوند 
دو موضوع است؛ یکی سودجویی افراد و مورد دیگر به دلیل نبودن 
کاالهای اصل است. این شرایط نیز در درجه اول به تحریم و دوم به 

سخت بودن بحث واردات مربوط است.
او ادامه داد: اگر ما فقط بر تولید داخل تمرکز کنیم، گاهي تولید داخل 
جوابگوی نیاز بازار نیست. از طرف دیگر، سلیقه مشتریان این است 
که کاالی برند بخرند، اما فرآیند ورود این کاالها به کشور مختل شده 
است. در نتیجه، با دیده شدن کمبود این کاالها، افراد به این سمت 

می روند که کاالی فیک با آن برندهاي اصل در بازار عرضه شود.
                            به روز كردن اتحاديه ضروري است

او در پاسخ به این پرسش که براي روزآمد کردن ساختار اتحادیه چه 
کاري باید انجام داد؟ گفت: فرآیندهایی که در اتحادیه هستند، باید 
بازنگری شوند. اگر در گلوگاه ها ارباب رجوع دچار مشکل است، این ها 
باید شناسایی شوند و برای حل مشکل اقدام شود. یکسری فرآیندها 
در اتحادیه وجود ندارند که باید ایجاد شوند. ساختارهای اینترنتی 

و آی تی بیس باید در اتحادیه به وجود آیند.
وي ادامه داد: اکنون فرآیند رسیدگي به شکایت ها سیستماتیک 
نیست و به صورت کدخدامنشی موضوع حل می شود. در حال حاضر 
افراد خالف می کنند یا کاالی فیک می فروشند، بعد موضوع به صورت 
کدخدامنشی حل می شود و فرد فقط یک یا دو میلیون تومان خسارت 
می دهد. در حالی که اگر حاکمیت قانون واقعاً اجرا شود و افراد بدانند 

اگر کاري خالف قانون انجام دهند، با اجراي فرآیندهای قانونی دچار 
مشکل خواهند شد، این موضوع بازدارنده خواهد بود.

حبیبي اضافه کرد: اکنون شرایط اتحادیه شکل و شمایل سنتی دارد 
و وقت آن است که اتحادیه را با نمونه های به روز که در داخل کشور 
هم داریم، شبیه سازی کنیم تا اتحادیه حداقل از لحاظ ظاهری، 

فرآیندی و پاسخگویی به روز شود.

 متن كامل اين مصاحبه را در
https://ghatatnews.ir/?p=15344 بخوانيد

پناهی پور: اتحاديه می تواند مرجع تاييد بهترين كاالها باشد
کاندیداي انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم یدکي خودرو تاکید 
کرد: تالش مي کنم این اتحادیه مرجعی برای تایید بهترین کاالهای 
ایرانی باشد تا مصرف کننده با خیال راحت بداند که کاالي معرفي شده 

توسط اتحادیه، دوبار مورد تایید و استاندارد قرار گرفته است.
 اکبر پناهي پور در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو توضیح داد: هدف 
من اگر به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه انتخاب شوم، حمایت از 
تولید داخل است. البته تولید داخلی با کیفیت و استاندارد و کاالیي 
که مصرف کننده از آن راضی باشد. کاالي ایراني باید استاندارد باشد و 
کاالهایی که مناسب نیستند باید خود را اصالح کنند. این طور نیست 

که فقط بگوییم جنس حتما باید ایرانی باشد.
او ادامه داد: مطلبی از وزیر پیشنهادی صمت می خواندم. او می گفت 
قرار است تولید خودرو را دو برابر کنیم. مي خواهند تولید خودرو تا 
سال ۱۴۰۴ دو برابر شود، یعني میزان تولید روی سه میلیون باشد. 
برنامه ایشان این است که تا پایان امسال تولید را به یک و نیم میلیون 

خودرو برسانند. تولید این تعداد خودرو، به قطعات و خدمات بیشتري 
هم نیاز دارد.

وي با تاکید بر این که قطعات خودرو باید کیفیت داشته باشند، گفت: 
اگر منع می کنیم که قطعات از خارج کشور وارد شوند، کاالی تولید 
داخل نباید دست کمی از کاالی خارجی داشته باشد تا مصرف کننده 

در این میان متضرر نشود.
                            ايجاد تعاوني توليد بلبرينگ

وي با بیان این که اگر همکاران موافقت کنند، در اتحادیه اتاق فکر 
تشکیل مي شود، گفت: ما مي  توانیم قطعه اي مانند بلبرینگ را 
خودمان تولید کنیم تا نیازمند جنس خارجی نباشیم و تا حدودی 
پاسخگوی نیاز بازار باشیم. با راه اندازی کارخانه های تولیدی، شغل 
هم ایجاد مي کنیم. نیت من این است که خیلی از افراد بی کار سر این 

سفره بنشینند.
پناهي پور درباره تولید بلبرینگ در داخل کشور توضیح داد: در گذشته 
کارخانه تولید بلبرینگ داشتیم که استاندارد سوئد را هم داشت. تا 

در این گزارش بخشی از ديدگاه های کانديداهای هيات مدیره صنف لوازم يدکی ارائه شده است. برای ديدن نظرات 
بیشتر می توانيد به سايت نشريه قطعات خودرو مراجعه کنيد.
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زمانی که تولید می کرد بهترین بلبرینگ را به بازار می داد؛ ولی به خاطر 
برخی مسائل و بدهی شرکت، کارخانه را حراج کردند. از آن زمان به 
بعد، این صنعت خوابیده است. شاید ما با کمک دوستان و همکاران 
بتوانیم این صنعت را دوباره رونق دهیم. البته این کار به سرمایه زیادی 

نیاز دارد و بانک ها، همکاران و دولت باید با ما همکاری کنند.
او در این باره افزود: هدف من ایجاد یک تعاونی تولید بلبرینگ است.

 متن كامل اين مصاحبه را در
https://ghatatnews.ir/?p = 14826 بخوانيد

بابويهی: بايد سامانه ای برای افراد دارای جواز در اتحاديه 
تشكيل شود

یکي از کاندیداهاي انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم یدکي گفت: 
این صنف توانایي دادن خدمات پس از فروش به خودروهاي داخلي 

را تقریبا از دست داده است.
مجتبي بابویهي در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو توضیح داد: 
خودروسازان بزرگ کشور به جای حمایت از صنف لوازم یدکی، 
شرکت هایی را در جهت رقابت و تهیه و توزیع قطعات یدکي و تضعیف 
صنف خودرو ایجاد کرده اند. آن ها تا جایی پیش رفته اند که این صنف 
توانایی ارائه خدمات بعد از فروش به خودروهای داخلی را تقریباً از 

دست داده و کاماًل ضعیف شده است.
این عضو اتحادیه لوازم یدکي خودرو در توضیح پیشنهادهایش برای 
بازیابی جایگاه این صنف که باید توسط اتحادیه اجرا شود، گفت: 
اتحادیه باید سامانه ای را ایجاد کند که صنف لوازم یدکی خودرو را در 
تهران و شهرستان ها پوشش دهد. در این سامانه افراد دارای جواز باید 
بتوانند حساب کاربری شخصی داشته باشند. این کار چند حسن 
دارد؛ داللی حذف می شود و این، امتیازی می شود برای کسانی که 

جواز دارند.
بابویهي ادامه داد: همچنین سامانه ای برای افراد دارای جواز باید 
تشکیل شود که همه تولیدکنندگان قطعات خودرو در کشور در 
این سامانه باشند و اتحادیه در مقام حافظ منافع اعضای صنف ضمن 
تسهیل روابط کسبه معتبر و صاحب جواز در این سامانه، با همکاری 

مراجع مربوط مي تواند بستر مناسبي براي معرفی صنایع قطعه سازی و 
کسبه معتبر ایجاد کند. نه تنها ایجاد حساب های کاربری در این سامانه 
به عنوان منبع درآمد اتحادیه، نقش بسزایی در پشتیبانی از منافع 
صنف دارد، بلکه به افراد دارای جواز نیز قدرت می بخشد و کسانی 

که دالل و بدون جواز هستند، در این شبکه حضور نخواهند داشت.
او اضافه کرد: با تشکیل این سامانه ها منابع اصلی تولید، خرید و فروش 
لوازم یدکی مشخص مي شود و تجار خارجی نیز با وجود این سامانه 
می توانند به منابع هدف مناسب دست یابند. در صورتی که اکنون 
ظرفیت تجاری در حوزه لوازم یدکی خودرو در برخی مواقع یا نادید 

گرفته مي شوند یا درگیر واسطه گری می شوند.

 متن كامل اين مصاحبه را در
https://ghatatnews.ir/?p = 15173 بخوانيد

آل هاشم: مشتری بايد برای خريد كاالی استاندارد تشويق شود
یکي از کاندیداهاي انتخابات هیات مدیره اتحادیه لوازم یدکي خودرو 
تاکید کرد: از موثرترین فعالیت ها برای جلوگیری از گسترش کاالهای 
بی کیفیت، ایجاد برند، حمایت از تولیدکنندگان باکیفیت داخلی 
و تشکیل کمیسیون های تخصصی در ارتباط با تولیدکنندگان و 

توزیع کنندگان است.
سیدمحمدرضا آل هاشم در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو در 
این باره توضیح داد: مهم تر از همه، آگاه سازی مشتریان از کاالهای 
بی کیفیت و بی نام و نشان است. باید مشتریان را تشویق به خرید 

کاالهای دارای نشان استاندارد کرد. همچنین از آن ها خواست کاالهای 
درخواستی را با استانداردها انطباق دهند و در صورت انطباق نداشتن، 

آن ها را به سازمان استاندارد یا سازمان های ذی ربط معرفي کنند.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که پیش از ورود کاالهای وارداتی به 
بازار باید تمهیداتی اندیشید. به طور مثال، ایجاد محدودیت هایی در 
هنگام ثبت سفارش با انجام بازرسی های مکرر و نمونه برداری های 
صحیح از قطعات هنگام ورود مي تواند انجام شود. در این راستا، اتحادیه 

باید با گمرکات و وزارت صمت تعامل بیشتری داشته باشد.
                            توجه به آموزش برای رونق كسب و كار

این عضو اتحادیه لوازم یدکي خودرو همچنین آموزش و آگاهی بخشی 
را یکی از عوامل موثر در پیشرفت و ارتقاي دانست و گفت: اگر آموزش 
به صورت صحیح و کافی انجام شود، می تواند به بهبود و اثربخشی در 

کسب و کارها کمک کند.
وي اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزشی موثر و فراهم کردن بستر 
یادگیری برای بهبود کسب و کار و فروش در صنف قطعات یدکی 
می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. دوره هایی مانند اصول و فنون 
مذاکره  تکنیک های فروش -، روش های موثر ارتباط با مشتریان، روش 
تحقیق و نیازسنجی بازار و همچنین دوره های بازاریابی بین المللی امور 
بازرگانی و ثبت سفارش، تکنیک های کنترل موجودی و حسابداری 
مالی و انبارداری می توانند حوزه عالقه بسیاری از فعاالن این صنف 
باشند. این حوزه ها می توانند در فعالیت اعضا به کار گرفته شوند و 

موجب رونق کسب و کار شوند.
آل هاشم در ادامه بیان کرد: دوره های آموزشی آنالین و دوره های 
سخت افزاري و نرم افزاری نیز می توانند برای تسریع و بهبود فعالیت ها 
مثمرثمر باشند. بنابراین یکی از مهمترین فعالیت های اتحادیه باید 
تمرکز بر امور آموزشی و آگاهی بخشی باشد. در این راستا می توان از 
طریق بستن قرارداد با موسسات و آموزشگاه ها برای برگزاری کالس ها 
و دوره های آموزشی مورد نیاز و همچنین ارائه گواهی نامه های مربوط 
به شرکت کنندگان با هدف ایجاد انگیزش برای شرکت در این دوره ها 
اقدام کرد. حتی می توان از افراد تحصیل کرده، آگاه و باتجربه فعال در 
صنف نیز در زمینه آموزش و تدریس بهره گرفت تا هم در فعاالن این 

حوزه انگیزه ایجاد کند و هم در هزینه ها صرفه جویی شود.

او افزود: انتشار مقاله ها در ژورنال ها و مجله های قطعات یدکی و همچنین 
ارائه فیلم های آموزشی و کاربردی در حوزه های مختلف مانند قوانین 
و مقررات دولتی مربوط به حوزه خرید و فروش لوازم یدکی، بهبود 
ارتباط اجتماعی، روانشناسی فروشنده و خریدار، حقوق فروشنده و 

مشتری در قانون کار می توانند به آگاهی همکاران بیفزایند.
                            رفع اختالف های صنفی با تشكيل كارگروه های تخصصی

آل هاشم با اشاره به این که اکنون بیشتر پرونده ها قبل از ارجاع به 
دادگستری در شورای حل اختالف رسیدگی و ۸۰ درصد پرونده ها 
در شورای حل اختالف حل و فصل می شوند، گفت: اتحادیه می تواند 
با داشتن اشراف کامل به مشکالت صنف در حوزه های مختلف کسبه 
در بازار، اقدام به حل اختالف هاي حقوقی قبل از ارجاع به قوه قضاییه 

یا شورای حل اختالف کند.
وي توضیح داد: با توجه به طوالنی بودن پروژه رسیدگی و پشت سر 
گذاشتن همه فرآیندهای زمان بر می توان در اتحادیه سریع تر به صورت 
کدخدامنشی به اختالف ها رسیدگي کرد. براي این کار مي توان از 
کارگروه تخصصی با حضو افراد با نفوذ و عادل و حقوقدان که پتانسیل 
آن در صنف ما وجود دارد، استفاده کرد و اقدام به حل مشکالت اعضای 
صنف کرد. حتی اگر مشکالت دو طرف حل نشد، اعضا می توانند با 
راهنمایی و مشاوره های مناسب از طریق وکیل حقوقی اتحادیه، 

آگاهانه تر برای اقدام به حوزه های قضایی مراجعه کنند.

 متن كامل اين مصاحبه را در
https://ghatatnews.ir/?p = 15044 بخوانيد
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درباره نواندیشی و پیش کسوتی
نوانديشی و پيش كسوتی هر دو وصفی برای افرادند. 
ذهن ما انتظار دارد هر دو وصف فضيلتی برای صاحبان 
آن باشد. نوانديشی كه بيشتر در جوانان و ميان ساالن 
ديده می شود گويای نگاهی نو به موضوعات است. 
نوانديشان هم در روش ها و فرآيندها به دنبال يافتن 
راه های ساده و موثرتر هستند و هم در سطوح عميق تر 
و سياست ها بازنگری می كنند. گرچه نوانديشی به 
معنای ناديده گرفتن هر آن چه از گذشته به ما رسيده، 

نيست.
امروز گروهی از جوان ترهای صنف حال و روز كشور را 
می بينند و نسبت به عملكرد هيئت مديره های قبلی، 
روابط اتحاديه با اتاق های اصناف و اتحاديه های همگن، 
نحوه ارتباط گيری با واحدهای صنفی، تعامالت فی 
مابين اتحاديه و سازمان های مربوطه از جمله دارايی، 
بيمه، شهرداری، وزارت صمت، گمرک و بانک مركزی 
نظراتی دارند. آن چه تاكنون رخ نموده نتوانسته كامال 
به بهبود فضای كسب و كار اعضای صنف كمک كند. 
موفقيت های فراوانی وجود داشته است اما كاستی ها نيز 
بسيارند و برآيند اين دو نارضايتی در پی داشته است.

از طرفی پيش كسوتان صنف را نمی توان فقط با آن چه 
به عنوان خروجی كارشان مشاهده می كنيم قضاوت 
كنيم. به خوبی می دانيم ايشان زحمات بسياری 

كشيده و تجارب ارزشمندی دارند راه های بن بست و 
نااميدكننده را می شناسند. اشراف و اطالعات مفيدی 
از فضای كلی حاكم بر اصناف و روابط آنها با حاكميت 
دارند پس بايد از اين گنجينه بهره گيريم. نه انكار 

گذشته كنيم و آزموده ها را تكرار كنيم.
گروه نوانديشان و پيش كسوتان صنف پذيرای همه اعضای 
صنف است خصوصا كسانی كه عالقمند به اختصاص 
بخشی از وقت خود برای كمک به همكاران شان هستند. 
گروه نوانديشان و پيش كسوتان اصول و اهدافی معين 

كرده است كه در شماره قبلی منتشر شد.
اين بار می خواهيم از تک تک همكاران بخواهيم اوال 
در انتخابات پيش رو با حداكثر توان حضور يابند. غير 
از اين كه خودشان پای صندوق می آيند ديگران را نيز 
حتی شده يک نفر را ترغيب و همراه خود كنند. هركس 
انتخاب خودش را می كند اما بی ترديد اگر همگان پای 
صندوق حاضر شوند خروجی رای ها بهترين و قوی ترين 

افراد را در مسند هيئت مديره صنف قرار می دهد.
انتخابات هيئت مديره اتحاديه، يک انتخابات صنفی 
و به دور از مسائل سياسی است. مسئله به خودمان 
برمی گردد. گرچه هيئت مديره با حاكميت در تعامل 
قرار خواهد گرفت و اين يعنی فرصتی برای اصالح 
ارتباط با جامعه و ارائه خدمت به هم ميهنان و متقابال 
دريافت خدمات از جامعه كه فرصتی برای انجام كار 

درست خواهد بود.  
درخواست دوم گروه نوانديشان و پيش كسوتان ارائه 
نظرات از سوی همكاران است. اگر اعتراض، انتقاد، 
ناخرسندی داريم بهتر است بيان كنيم. مسئوليت 
همه همكاران اظهارنظر و پی گيری آن و مسئوليت ما 
شنيدن و تالش برای انجام كار درست است. چه بهتر 

كه همراه هر انتقادی پيشنهادی هم باشد.
اين گروه تشكيل شده تا با كمک شما توسعه و سازماندهی 
شود. تا به جريان انتخابات و پس از آن به هيئت مديره 

منتخب كمک كند.


