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چشماندازآيندهبازار
گرانی٬كمبودكاالوافزايشقاچاقاست

بيعدالتي
عاملنابساماني

است

 اسکندر معترف: 

هيئتمديرهحقكسبدرآمدشخصی
ازامكاناتاتحاديهراندارد

 »امیرصادق پور« یکی از پیشکســوتان بازار 
لوزم یدکی ماشین آالت راه سازی است. او در 
دانشگاه رشته حسابداری خوانده ، ورزشکار 
و قهرمان پاورلیفتینگ اســت و در مسابقات 
ســال ۲۰۱۸ ترکیه مقام اول را در رده سنی 
پیشکسوتان کسب کرده است. گفت وگوی زیر 
حاصل  گــپ وگفت خبرنگار قطعات خودرو با 

»امیرصادق پور« است.

اتومكانيكا۲۰۲۱
دوبیبزرگتريننمايشگاهتجاریصنعت

خدماتخودرویخاورميانهراميزبانیمیكند
قطعات خودرو: اتومکانیــکا دوبی، بزرگترین 
نمایشــگاه تجاری صنعت خدمات خودرو در 
خاورمیانه و آفریقاست؛ مرکز تجارت جهانی 
دوبی میزبان این رویداد صنعتی ســه روزه در 
جهان اســت که اعالم کرده با مجموعه ای از 
ویژگی های جدید بــرای ارتباط با بازار جهانی 

خودرو، با همراهی غرفه داران از ۵۸ کشور ...
صفحه۲

صفحه6

وحید کرامتیان: 

بايدجريمه
بدهمياقطعهرا

گرانكنم

صفحه 3

صفحه 7

ماهنامه سراسری |  شماره شانزده      | مهر ماه   1400|  قیمت 5000تومان   |   تلفن دفتر نشریه:02133936794 | همراه:09125016312

صفحه4

صفحه۵

نوید حبیبی  مدیرعامل شرکت دایا ریتون :



2

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

ماهنامه سراسری خودرو،قطعات وخدمات
 شماره 16  مهر  ماه 1400

w
w

w
.g

h
atatn

ew
s.ir

نوآوریخاصیدرنمايشگاههايقطعاتخودروديدهنمیشود

 اتومکانیکا دوبــی، بزرگترین 
نمایشــگاه تجاری صنعت خدمــات خــودرو در خاورمیانه و 
آفریقاســت؛ مرکز تجارت جهانی دوبی میزبــان این رویداد 
صنعتی سه روزه در جهان است که اعالم کرده با مجموعه ای از 
ویژگی های جدید برای ارتباط با بازار جهانی خودرو، با همراهی 
غرفه داران از ۵۸ کشور با بیش از ۱۳ غرفه اختصاصی، تدارک 

دیده شده است.
بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت و خدمات پس از فروش 
خودرو خاورمیانه در هجدمیــن دور برگزاری ۲۳ تا ۲۵ آذرماه 
۱۴۰۰ )۱۴ تا ۱۶ دســامبر ۲۰۲۱( در امارات متحده عربی – 

دوبی – برگزار می شود.
اتومکانیکا دوبی، بزرگترین نمایشگاه تجاری صنعت خدمات 
خودرو در خاورمیانه و آفریقاســت؛ مرکز تجارت جهانی دوبی 
میزبان این رویداد صنعتی ســه روزه در جهان است که اعالم 
کرده با مجموعه ای از ویژگی های جدید بــرای ارتباط با بازار 
جهانی خودرو، با همراهی غرفه داران از ۵۸ کشور با بیش از ۱۳ 

غرفه اختصاصی، تدارک دیده شده است.

فرصتی برای شارژ ۲۰۲۰
اتومکانیکا دوبی ۲۰۲۱ فرصتی ست که در شرایط همه گیری 
کووید ۱۹ بازرگانان باردیگر بتوانند با بازارهای خود ارتباط برقرار 
کرده، مالقات های حضوری و شبکه ای داشته باشند و برنامه های 
تجاری خود را برای ســال ۲۰۲۲ شارژ کنند. اتومکانیکا دوبی، 
قرار بود تابســتان ۱۴۰۰ – ماه ژوئن ۲۰۲۱- برگزار شود، که 
طبق اعالم، به خاطر اجرای برنامه دقیق واکسیناسیون همگانی 
کووید-۱۹ در امارات متحده عربی برای برگزاری رویدادی امن تر 
و مشارکت فیزیکی به میزان قابل توجه، به تعویق افتاد. گفته 

می شود دلیل اصلی تر این تعویق، هم زمان شدن اتومکانیکا با 
اکسپو ۲۰۲۱ برای جلب و جذب مخاطبان بیشتر بوده است.

تامین کنندگان قطعات خودرو، مشــتریان و شرکای تجاری، 
می توانند در فرصت ســه روزه برگزاری نمایشــگاه از آخرین 

روندهای بازار و نوآوری های جدید آگاه شوند.

رشد دوبرابری صنعت خودرو تا ۲۰۲۸
برگزارکنندگان پیش بینی کرده اند صنعت بازار جهانی خودرو، 
از ۳۹۰.۱۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ به ۵۲۹.۲۵ میلیارد دالر 

تا سال ۲۰۲۸ برسد.
در دوره ی گذشته اتومکانیکای دوبی، در سال ۲۰۱۹ ، ۱۸۸۰ 
غرفه دار از ۶۳ کشور حضور داشتند که ۳۲۷۵۰ بازدیدکننده 
تجاری از ۱۴۶ کشور از نمایشــگاه بازدید کردند و بیش از ۹۰ 
درصــد از غرفه داران و ۵۰ درصــد بازدیدکنندگان از خارج از 

امارات بودند.

مجموعه ای از رویدادهای ارزش افزوده
اتومکانیکا دوبی شــش بخش عمده محصول شامل قطعات و 
تجهیزات، سیستم های الکترونیک، تعمیر و نگهداری، الستیک 
و باتری، لوازم جانبی و شستشوی خودرو )کارواش( و مراقبت و 

تعمیر را پوشش می دهد.
حضور شــرکت های شــاخص جهانی برای ارایه ی نوآوری و 
خالقانه ترین دستاوردها به شرکت کنندگان، هدف این رویداد 

است.

 نــادر روان - فروشــنده 
پیشکسوت لوازم یدکي - گفت: نمایشگاه قطعات خودرو 

تهران با یک روند سنتي پیش می رود.
نادر روان که در حوزه بازرگاني و فروش لوازم یدکي جزو افراد 
پیشکسوت است، در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو، 
اظهار کرد: در فضای این گونه نمایشگاه ها معموالً نوآوری 
دیده نمی شود. فضا همان است که در دهه های پیش بوده 

است و هیچ تغییری در برگزاری نمایشگاه نداشته ایم.
او تاکید کرد: فضای نمایشــگاه باید به ســمتی برود که با 
مدرن شــدن فضای کســب وکارها مطابقت داشته باشد. 
وقتی به یک نمایشگاه وارد می شــوید ساختار نمایشگاه 
باید با فضای کســب وکار امروز و تجارت بین المللی کاماًل 

هم خواني داشته باشد.
وي ادامــه داد: در حال حاضر نمایشــگاه هاي ما در همان 
فضای سنتی سابق حرکت می کنند که در آن، افراد غرفه 
می گیرند و در همان فضا مشارکت می کنند. نوآوری خاصی 

در نمایشگاه هاي خودرو دیده نمی شود.
روان با اشــاره به این کــه دو دوره در نمایشــگاه قطعات 
خودرو تهران حضور داشته است، در پاسخ به این پرسش 
که برگزاري این نمایشــگاه چه تاثیــری بر صنف خواهد 
داشت؟ گفت: نمایشگاه یادشــده تاثیرات کشوری دارد و 
نمی توان اثر آن را نادیده گرفت. او افزود: بازدیدکنندگان 
از استان های مختلف به تهران می آیند و تعامل خوبی بین 
توزیع کنندگان، تولیدکنندگان و بازرگانان در نمایشــگاه 

به وجود می آید. فضای نمایشگاه کاماًل مثبت است.
این فروشــنده لوازم یدکي در پاسخ به این پرسش که 
امســال مجری نمایشــگاه قطعات خودرو تهران یک 
شرکت تجاری است، به نظر شما این موضوع چه تاثیر 
بر فضاي آن خواهد داشــت؟ گفت: حاال نمي توانم در 
این باره اظهــار نظر کنم و باید نمایشــگاه را دید. اگر 
بتوانند نوآوري داشــته باشــند، وجه تمایــز آن ها با 

نمایشگاه هاي قبلي مشخص مي شود.

اتومكانيكا۲۰۲۱دوبیبزرگتريننمايشگاهتجاریصنعت
خدماتخودرویخاورميانهراميزبانیمیكند

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
https://ghatatnews.ir/?p=23575

 فروش:  33971424
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برايوارداتبايدبهگمركجريمهبدهمياقطعهراگرانكنم
 وحید کرامتیان - واردکننده، 
تولیدکننده و توزیع کننده لوازم یدکی خودرو - گفت: 
من براي واردات مجبورم به گمرك جریمه بدهم یا قیمت 
کاالهاي وارداتي را باال ببرم و در این شرایط کم بودن ارز، 
مقدار بیشــتري ارز بگیرم تا در گمرك مشکل نداشته 

باشم!

وحید کرامتیان که ۱۲ سال سابقه در زمینه واردات لوازم یدکي 
خــودرو دارد، در گفت وگو با خبرنگار قطعــات یدکي خودرو، 
توضیح داد: ما یکسری قطعات ماشین های چینی را می آوریم. 
قیمتی که از کارخانه چیني می گیریم پایین است. وقتی کاال را به 
گمرک می آوریم، از ما قبول نمی کند. فکر می کنند ما می خواهیم 
قیمت را پایین اعالم کنیــم تا کمتر گمرکی بدهیم. در صورتی 

که این گونه نیست.
او ادامه داد: در گذشــته، چون ارز دولتی می دادند، شــرکت ها 
قیمت کاالهای خود را در سامانه، باال ثبت می کردند. مثاًل کاالی 
۱۰ دالری را ۱۴ دالر ثبت می کردند که ۴ دالر ارز ۴هزار و ۲۰۰ 
تومانی اضافه تر بگیرند. حاال این سابقه در گمرک مانده است. به 
همین دلیل، وقتي من کمک فنر MVM را وارد می کنم، یا باید 

به گمرک جریمه بدهم یا نرخ قطعه را باال ببرم.
وي اظهار کرد: من چند بار سوابق خود را به قسمت ارزشگذاری 
گمرک برده و گفته ام که ۹ سال اســت من این کاال را با همین 
قیمت وارد می کنم. حاال اگر کسی با قیمت باال وارد کرده تا ارز 
بیشتری بگیرد، من نباید مجازات شوم. اما کسی در گمرک خود 

را متولی این موضوع نمی داند.
کرامتیان همچنین توضیح داد: یک سامانه به نام TSC ساخته اند 
و همان را معیار قرار مي دهند. وقتی بار ما به ایران می رســد، به 

 دست کارشناس گمرک داده می شود. مثاًل ما تیغه برف پاکن را 
ما به قیمت ۳ دالر زده ایــم، اما آن ها می گویند قیمتش ۴ دالر 
اســت. به این ترتیب، به اندازه آن یک دالر مــا به التفاوت، ما را 

جریمه می کنند.
او افزود: کشوری که اکنون مشکل کمبود ارز دارد، چرا باید چنین 
ساختاری داشته باشد؟! من مثاًل می خواهم کمک فنر وارد کنم و 
برای آن مجبورم ۵۰۰ میلیون تومان پول اضافه تر از کشور خارج 
کنم. چرا این گونه است؟ این چه اشتباه بزرگی است که می کنند؟

او که صاحب دو برند »فرانکو« و »یلکن« است، در ادامه درباره 

کارش توضیــح داد: در مجموعه ما ۶۰ تــا ۷۰ قلم کاالی اصلی 
مصرفی وجود دارد که بخش عمده آن ها وارداتی است. با توجه 
به سوابقي که داریم، ما همچنان مجوز واردات داریم. یک بخش 
بازرگانی هم داریم که از کارخانه های داخلی کاال می خریم و به 
مجموعه مان اضافه می کنیم. وي ادامه داد: برند »فرانکو« کامال 
شامل کاالهاي وارداتی است. برند »یلکن« نیز شامل کاالهاي 
وارداتی و داخلی اســت. سیســتم کار ما این گونه است که ۵۰ 
نماینده در ســطح ایران داریم و به آن ها به شــکل انحصاری بار 
می دهیم. کرامتیان با اشاره به این که در داخل، تولید وایرشمع را 

انجام مي دهیم و تولید کمک فنر نیز در مرحله اجرا براي آینده 
است، گفت: تولید را از حدود ۵ / ۲ سال پیش شروع کرده ایم.

او درباره مشــکالتي که در حوزه واردات با آن مواجه اند، توضیح 
داد: یک دوره ای خیلی برای واردات اذیت می کردند. بعد دیدند 
که ساخت داخل پاسخگو نیست و هنوز علم تولید برخی کاالها را 
نداریم. اکنون در مقابل آن مقداری که ما واردات داشته ایم، مجوز 
واردات می دهند. البته این شرایط را برای عده اي که روی کارت 
بازرگانی خودشان کار کرده و در هفت - هشت سال اخیر با کارت 

بازرگانی خودشان جنس آورده اند، در نظر گرفته اند.
وي با اشــاره به این که ما که اکنون در سازمان صمت پنج ستاره 
محسوب می شویم و به ما مجوز واردات می دهند، اضافه کرد: در 
حال حاضر یکي از مشکل ما نقل و انتقاالت ارز است. ما از ترکیه 
و چین واردات داریــم. کاالهایي که وارد مي کنیم نمونه داخلی 
دارند، اما آن ها نمی توانند همه بازار را تامین کنند و برای تامین 

باقی مانده کاالها به ما مجوز واردات می دهند.
کرامتیــان درباره این که آیــا براي تولید قطعــات در داخل به 
کشورهاي دیگر وابســتگي ندارید؟ گفت: یک قطعه را کامال در 
کشور نمی توان تولید کرد. مثاًل ما اصال سیلیکون در ایران نداریم و 
کاماًل وارداتی است. در بسیاری از قطعات، مواد اولیه وارداتی است.

ایــن واردکننــده و تولیدکننده لــوازم یدکي خــودرو درباره 
قیمت گذاری روي کاالها نیز گفت:  ما یک سود مکفی را در نظر 
می گیریم، قیمت کارخانه ها را مقایسه می کنیم، قیمت فروش را 
ارزیابی می کنیم و تالش می کنیم کاال را به بهترین قیمت رقابتی 
قیمت گذاری کنیم. او درباره این که آیا به شکل اینترنتی نیز فروش 
دارید؟ گفت: در سایت ما، بخش فروش اینترنتی در نظر گرفته 
شده است، ولی عملیاتی نیست. خریدار می تواند از سایت خرید 

کند، اما معموال این کار را انجام نمی دهد.
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 نوید حبیبی - مدیرعامل شرکت دایا ریتون 
- معتقد است: اگر شرایط بازار خودرو به همین منوال باشد، در آینده شاهد 
افزایش قیمت ها، کمبود کاالهــاي خارجي و همچنین افزایش کاالهاي 

قاچاق و تقلبي خواهیم بود.
نوید حبیبی که عضو گروه صنعتی حبیبی با بیش از ۸۵ سال سابقه حضور در بازار 
قطعات یدکی خودرو و تسمه است، در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو، توضیح 
داد: با این ترکیب جدید مسئوالن حوزه خودرو، همچنان تمرکز بر کاالهای ساخت 
داخل و جلوگیری از واردات خواهد بود. بنابراین در آینده شــاهد افزایش قیمت ها 
خواهیم بود. همچنین کمبود کاالها با برند خارجی و افزایش قاچاق و کاالهای فیک 
را خواهیم داشت. مگر آن که توافق هایی در پیش باشد. البته هر روز، خبرهای ضد و 

نقیضی در این باره می شنویم.
او ادامه داد: اقتصاد ما کاماًل با این تصمیم ها گره خورده است. تا زمانی که گره های 
سیاسی ما حل نشود، بخشی از جامعه جهانی نشویم، به راحتی نتوانیم صادرات و 
واردات انجام دهیم و دسترسی آزاد به بازارهای کشورهای همسایه نداشته باشیم، 
نقل و انتقاالت پول سخت باشد، فکر نمی کنم شرایط بهتر شود. بهترین حالت نیز 
حفظ شرایط موجود خواهد بود، و یا به سمت باال رفتن قیمت ارز و تورم خواهیم رفت.
وي درباره وعده وزیر صمت مبني بر رسیدن به تولید ساالنه سه میلیون خودرو تا 
سال ۱۴۰۴، گفت: فکر نمی کنم این کار عملی باشد. برخي از قطعات همین پراید 
که سال هاست در داخل کشور تولید می شــود، هنوز جزو کاالهای وارداتی است. 

میزان داخلی سازی قطعات خودروهای دیگر هم پایین بوده است.
حبیبی همچنین اظهار کرد: فکر می کنم سقف تولید خودرو در کشور یک میلیون و 
۳۰۰ هزار دستگاه در سال بوده است. آن هم در شرایطی که تحریم نبودیم و مشکالت 
کنوني را نداشتیم. من بعید می دانم به تولید سه میلیون خودرو در سال برسیم. حتی 
اگر به این عدد برسیم، تا زمانی که قیمت ها این گونه است و توان خرید مردم پایین 

آمده، دردي از مشکالت جامعه حل نخواهد شد.
او با تاکید بر این که کشور به تنوع کاال نیاز دارد، گفت: اکنون حس بدبینی نسبت 

به دو خودروساز بزرگ وجود دارد. تا وقتي یک بازار رقابتی براي این دو خودروساز 
وجود نداشته باشد، این دو به سمت تولید کاالی با کیفیت و قیمت رقابتی نخواهند 
رفت. هر قیمتی که آن ها می گذارند، مردم پیش ثبت نام می کنند. در حالی که در 

دیگر نقاط دنیا، خودرو به شکل قسطی به فروش می رسد.
وي همچنین افزود: با این شیوه، من چشم انداز خوبي را براي تولید 

خودرو متصور نیستم. کما این که گزارش ها نیز از زیان های انباشته 
دو خودروساز بزرگ کشور حکایت دارند که نشان دهنده مدیریت 
ناکارآمد این دو شرکت اســت. وقتی دولت در مدیریت این دو 

خودروساز مداخله می کند، به نتیجه و شرایط کنونی می رسیم.
حبیبی که در کار تولید، واردات توزیع و فروش قطعات یدکی 
خودرو و به شکل تخصصی انواع تسمه در حوزه های کشاورزی، 

صنعتی و خودرویی است، درباره مشکالت بازار خودرو، توضیح 
داد: یکي از مشــکالت این است که نمی توان نرخ ارز را پیش بینی 

کرد. هر فعال اقتصادی نیاز دارد که بتواند شرایط کسب 
و کار خــود را برای مدت زمانی مثال یک ســال 

پیش بینی کند. وقتی این فضا در ابهام باشد، 
خریدار، فروشنده و فعال اقتصادی دست به 

عصا حرکت می کنند.
او در این باره توضیح داد: خریدار فکر می کند 
که ممکن است در آینده قیمت کاال کاهش 
یابد که این، منجر به رکود می شود. از طرف 
دیگر، فروشنده فکر می کند کاالیی که االن 
می خرد، ممکن اســت در آینده گران تر 
شــود و کاالیش را نمي فروشد، در نتیجه 
به کمبود عرضه مي رسیم. مجموع این ها 
باعث می شــود زنجیره تامیــن بازار دچار 

اختالل شود.
وي همچنین اظهار کرد: فعاالن اقتصادی نیم نگاهی به قیمت ارز دارند و نیم نگاهی 
به این دارند که آیا ایران با کشــورهاي ۱+۴ و البته آمریکا به توافق می رسد یا خیر. 

ترکیب این ها باعث می شود که ما اکنون فعالیت اقتصادی مناسبی نداریم.
حبیبی همچنین گفت: دولت به دلیل کمبود منابع ارزی ناشي از مشکالتش در 
فروش نفت، می خواهد ارز سایر صادرکنندگان را به داخل کشور برگرداند. به 
همین دلیل، فشارهایی به صادرکنندگان وارد می شود و برخی از آن ها قید 
صادرات را زده اند و این، منجر به افزایش مشکالت ارزی شده است. از 
سوي دیگر، برای آن که بتوانند کمبود ارز حاصل از صادرات و مشکالت 
ارزی را جبران کنند، واردات را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده اند. 
در نتیجه، شرکت هایی که شناسنامه دار و نماینده برندهای خارجی در 

ایران هستند، دچار مشکالت بسیاری شده اند.
او با اشــاره به این که کمبود کاال باعث شده که تعداد اجناس 
فیک یا تقلبی و کاالی قاچاق رشــد ســریعی، 
بخصوص در دو ســال گذشــته داشته باشد، 
ادامه داد: نیــاز به یک قطعه و کاال با یک برند 
خاص، همچنان در کشــور وجود دارد، ولی 
عرضه آن دچار مشکل شــده است و بازار 
به ســمت این رفته که نیاز را برطرف کند. 
در این میان، یکسری افراد سودجو کاالی 
تقلبی را به دست مصرف کننده می رسانند 
که تبعات زیادی بــرای مصرف کننده و 
وجهه برندها داشته است. از سوی دیگر، 
برخی افــراد به ســمت واردات قاچاق 
رفته اند که منجر به از دست رفتن حقوق 
نمایندگی های اصلی این برندها در ایران 

چشماندازآينده:گراني،كمبودكااليخارجيوافزايشقاچاقاست
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  نصراهلل آصفی - توزیع کننده پیشکســوت رینگ چرخ 
- گفت: دولت از تولیدکنندگان حمایت نمی کند و برای تامین مواد اولیه و سرمایه در 

گردش خیلی مشکل دارند.

نصراهلل آصفی که حدود ۳۰ سال است در کار توزیع رینگ چرخ ماشین هاي سواري و سنگین است، 
در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو، اظهار کرد: در سال های اخیر، قیمت محصوالت کارخانه ها 
افزایش یافته، البته تنوع محصوالت هم بیشتر شده است. همچنین کارخانه ها روی کیفیت همیشه 

کار کرده اند
او با اشاره به این که با ۱۲ کارخانه از جمله رینگ سازی مشهد و رینگ سازی خرمشهر کار مي کند، 
ادامه داد: اکنون موضوع گرانی در کار ما خیلی مهم اســت. همه از گرانی فوالد رنج می برند و این 

موضوع خیلی روی کار ما تاثیر گذاشته است.
  tgt وي همچنین با اشاره به این که فرزندم - پیام آصفي - مدیرعامل شرکت توسعه قطعات توس
است و ۵۰ سال تجربه این برند را حمایت مي کند، تصریح کرد: وضعیت کسب وکار ما خیلی سخت 
شده است. کسانی که مواد اولیه را از خارج تامین می کنند، کارشان خیلی سخت تر شده است. مواد 
اولیه تولید داخل نیز خیلی گران شده اســت. اگر بتوانیم مواد مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی را 

تامین کنیم، وابستگی مان به خارج خیلی کمتر خواهد شد.
آصفی در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان توزیع کننده مي توانید با تولیدکنندگان شراکت 
کنید و عالوه بر حمایت از تولید، نظمي به بازار بدهید؟ گفت: این کار، یک مقدار شروع شده، ولی 
خیلی محدود است. همیشه این طور بوده که تولیدکنندگان نمی توانند توزیع کننده خوبی باشند 

و توزیع کننده ها نیز نمی توانند تولیدکننده موفقی باشند. هر کسی باید سر جای خودش باشد.
او در این باره افزود: هیچ وقت کارخانه هایی که خودشان به شکل مستقیم وارد بازار شده اند، موفق 

نبوده اند؛ ولی کارخانه هایی که توانسته اند با بیزینس های خوب کار کنند، موفق بوده اند.
این توزیع کننده رینگ چرخ در پاسخ به پرسش دیگري مبني بر این که آیا شما از طریق اینترنت 
هم فروش دارید و این که دیدگاه شما درباره فروش اینترنتي قطعات یدکي چیست؟ گفت: ما این 
کار را شروع کرده ایم و روز به روز هم در این حوزه قوی تر می شویم. حدود دو سال است که فروش 
اینترنتي را آغاز کرده ایم. فروش اینترنتی کار ما را بهتر کرده اســت. البته عمده فروشی ها هنوز از 

طریق اینترنت خرید نمی کنند.
آصفی درباره نحوه قیمت گذاری روي کاالها نیز اظهار کرد: قیمت اجناس تولیدشده به نرخ روز دالر 
و مواد اولیه بستگی دارد. در سه سال اخیر، ما نتوانسته ایم به مدت شش ماه قیمت قطعات را ثابت 

نگه داریم، چون مواد اولیه و دالر گران می شوند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه مشخص بودن تعداد خودروها، آیا رسته هاي مختلف 
مي توانند به یکدیگر نزدیک شوند و هولدینگ تشــکیل دهند؟ گفت: این کار در برخی تعاونی ها 
انجام شده است، مانند تعاونی تاکسیرانی؛ ولی خیلی موفق نبوده اند. در این بازار هم شده است که 
چند شرکت بازرگانی با یکدیگر یک هلدینگ را تشــکیل داده اند، ولی تجربه در این حوزه خیلی 

ضعیف است.
وي درباره عملکرد اتحادیه لوازم یدکي خودرو نیز اظهار کرد: اتحادیه ما جزو اتحادیه های شاخص 
اســت و مدیران کارکشته ای داشته است. به نظر من، این اتحادیه موفق عمل کرده و در برخورد با 

تعزیرات، اداره بازرگانی، استانداری و شهرداری مدافع صنفی بوده است.
آصفی همچنین درباره انتخابات اتحادیه لوازم یدکي خودرو، گفت: من جریان انتخابات را دنبال 
کرده ام. گروه جدیدی به عنوان کاندیدا وارد انتخابات شده اند که روی آن ها کار می کنیم و چند نفر 

را انتخاب کرده ایم.

همهازگرانیفوالدرنجمیبرند شده است.
این تولیدکننده قطعات یدکي خودرو درباره تاثیر نرخ ارز 
بر تولیدات داخلي نیز گفت: نوسان نرخ ارز صد درصد در 
تولید تاثیر می گذارد. بخشی از مواد اولیه ما وارداتی است 
که ارز روی آن تأثیر می گذارد. بخش دیگر از داخل تامین 
می شــود. موادی که ما اســتفاده می کنیم در بورس کاال 
عرضه می شود، توسط شــرکت های پتروشیمی و دیگر 
شــرکت هایي که با نرخ ارز کاالهای خود را قیمت گذاری 
می کنند. اگر قیمت نفت زیاد شود، قیمت مواد پتروشیمی 
که جزو مواد اولیه ماست، افزایش می یابد. این ها با نرخ ارز 
قیمت گذاری می شوند، چون این شرکت ها هزینه های شان 
با نرخ ارز باال و پایین می شــود. همچنین ما گاهي مجبور 
می شــویم، مواد الزم را از بازار آزاد تامین کنیم. بنابراین 
صرف این که مــا کاال را در داخل تولید می کنیم، به معني 

مستقل بودن از نرخ ارز نیست.
او درباره کیفیت قطعات تولید داخل، توضیح داد: کیفیت 
تولیدات داخلی تفاوت زیادی نسبت به قبل نکرده است. 
جلوگیری از واردات باعث نشده است که کیفیت محصوالت 
داخلی افزایش یابد. همچنین مشکالت مربوط به مواد اولیه 
و قیمت ارز منجر به این نشده است که کیفیت محصوالت 
ایرانی پایین بیاید. روند تولید مانند دو سال گذشته ادامه 

یافته است. 
وي اضافه کــرد: جلوگیری کامل از واردات برخی قطعات 
باعث شده است که تولیدکننده داخلی انحصاراً این قطعات 
را تولید کند. شــاید در برخی قطعات شاهد افت کیفیت 
باشیم، چون تقاضا برای آن قطعه بسیار زیاد است و فقط 
چند شــرکت در داخل کشور می توانند آن قطعه را تولید 
کنند و به هر کیفیتی که تولید کنند، مشتری خریدار آن 
است. اما به شکل کلی نه شاهد شکوفایی شرکت های ایرانی 

بوده ایم و نه خیلی شاهد نزول و افت آن ها.
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»امیرصادق پور« یکی از پیشکســوتان بازار لوازم یدکی ماشــین آالت 
راه سازی اســت. او در دانشگاه رشته حســابداری خوانده ، ورزشکار و 
قهرمان پاورلیفتینگ است و در مسابقات سال ۲۰۱۸ ترکیه مقام اول را در 

رده سنی پیشکسوتان کسب کرده است.
گفت وگوی زیر حاصل  گپ وگفت خبرنــگار قطعات خودرو با »امیرصادق 

پور« است.

نظرتان در مورد انتخابات پیش روی اتحادیه چیست؟
انتخابــات این دوره اتحادیه به دلیل شــیوع  ویروس  کرونــا  و ادامه این بیماری و 
محدودیت ها به مدت طوالنی به تعویق افتاده و هنوز هم تاریخ برگزاری آن مشــخص 
نشده اســت. البته اگر عزم جدی وجود داشت در بهمن ماه سال ۹۹ )مانند انتخابات 
اتحادیه ماشین آالت کشاورزی( برگزار می شد. به تعویق افتادن انتخابات و به دنبال آن 
بالتکلیفی و نداشتن  برنامه مشخص، مشکالت و خسارات غیرقابل جبرانی را به صنف 

و اعضا تحمیل کرد. اما یک ُحسن هم داشت.
گروه تحول و ارتقا در کنار گروه های دیگر تشــکیل شــد و با توجه به تشکیل جلسات 
حضوری و غیرحضوری نتایج مثبت و مهمی مانند آشــنایی بیشتر اعضا با یکدیگر، 
آشنایی با نامزدها و نقطه نظرات آنها و آشنایی بیشــتر با اتحادیه را در پی داشت. در 
این گروه ها در مورد تشــریح خدمات انجام شــده، نقاط ضعف و نقد عملکرد اتحادیه 
در دوره هــای گذشــته و از همه مهم تر ایجاد روحیه مطالبه گــری و طرح انتقادات 

و پیشنهادها اعضا و دعوت از همه اعضای صنف جهت حضور و نظارت بحث شد.

عملکرد اتحادیه را چگونه ارزیابی می کنید؟
هیئت مدیره در دوره های قبل و فعلی در حد وسع و توان خود زحمت  کشیده اند که 
باید  از زحمات آن ها تشکر کرد. اما نمی توانند مدعی باشند بدون نقاط ضعف بوده اند. 
باید اشتباهات را پذیرفت چراکه  پافشــاری مصرانه و عدم قبول اشتباهات گذشته، 

باعث مشکالت بیشتری می شود.

لطفاً اشتباهات و انتقادات را به صورت مصداقی بیان کنید. بیشتر مشکالت 
در چه مواردی بود؟

اولین انتقادی که از طرف عده زیادی از اعضا مطرح بود روش خدمات دهی و نوع بیمه 
تکمیلی بود. به اعتقاد من روش ایجاد بیمه تکمیلی نه قانونی بود و نه شــفاف. چون 
اعضا هیئت مدیره اتحادیه بر اســاس قانون نظام صنفی حق ندارند از منابع اتحادیه 
برای خودشان  ایجاد درآمد کنند. این مورد فاقد شفافیت بود و شائبه زیادی  به وجود 
آمد. ضمن اینکه همه امور بیمه تکمیلی در اختیار یک نفر از اعضا هیئت مدیره بود 
و هیچ گونه نظارت و پاســخ گویی در مورد میــزان دریافت و پرداخــت و نحوه  آن 

وجود  نداشت.
هیئت مدیره اتحادیه در سال ۱۳۹۹  پس از پیشنهاد و اقدام تعدادی از اعضا تصویب  کرد 
که با شرکت بیمه دیگری به غیراز بیمه سینا قرارداد بسته شود تا  در یک زمان و شرایط 

مساوی بتوانند خدمات رسانی کنند، اما قرارداد با بیمه دیگری بسته نشد و بیمه سینا 
شروع به تبلیغات و ثبت نام کرد.

عدم انجام این مصوبه با  اعتراض دو نفر از اعضای هیئت مدیره مواجه شد، جلساتی 
با حضور نمایندگانی از رســته های مختلف تشــکیل شــد و بعد از چندین جلســه 
بحث های پرحاشیه ، هیئت مدیره در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ با تشکیل کمیسیون 
بیمه تکمیلی موافقت  کرد و تصویب شد. مسئولیت عقد قرارداد بیمه  دو و نظارت بر 
حسن اجرای آن به کمیسیون که یکی از اعضای هیئت مدیره هم عضو آن بود محول 
شــد.  طبق قانون نظام صنفی اتحادیه موظف بود کمیسیون  تصویب شده را به اتاق 
اصناف اعالم و تأییدیه  اتاق اصناف  را دریافت کند که از انجام این وظیفه قانونی هم 

امتناع شد.
کمیسیون بیمه تکمیلی باوجود محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها شروع به فعالیت 
کرد و در ابتدا بعد از مذاکره با شرکت بیمه آسماری پیش نویس قرارداد به مشاور حقوقی 
اتحادیه واگذار شد و پس از بررسی های دقیق اشکاالتی مانند سهامی خاص بودن شرکت 
بیمه مطرح شد و از مشاور حقوقی اتحادیه سؤال شــد آیا در موردقرارداد چندین 
ساله  بیمه سینا این بررسی ها صورت گرفته است؟ پاسخ این بود که قراردادهای بیمه 
ســینا را تا آن تاریخ هرگز ندیده است. کمیسیون با بیمه ملت وارد مذاکره و سعی شد 
حداکثر خدمات از بیمه  ملت  برای اعضا دریافت شــده  و برای  هیچ کسی  بیمه رایگان 
صادر نشــود. حتی اجازه  ثبت نام به بیمه  ملت داده شد، اما بعد از چند روز بیمه ملت از 

ارائه  قرارداد امتناع کرد.
سؤالی که  مطرح می شود این است که مگر اعضای اتحادیه از تشخیص انتخاب صحیح 
در مورد یک بیمه عاجز هستند  و نیاز به قیم دارند؟ آیا این توهین به شعور اعضایی که 
همگی صاحب اندیشه هســتند نیست؟ این مخالفت ها و کارشکنی ها و محروم کردن 
اعضا از حق انتخاب برخوردار نشدن از خدمات بهتر بر شائبه ها افزوده و ایستادگی افرادی 

که در مقابل منافع و مصالح اعضا ایستادگی کرده اند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

پیش کسوت بازار لوازم یدکی ماشین آالت راهسازی در گفت گو با قطعات خودرو:

براساسقانوننظامصنفیهيئتمديرهحقكسبدرآمدشخصیازامكاناتاتحاديهراندارد

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
https://ghatatnews.ir/?p=24061
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  اســتاد اســکندر معتــرف - 
پیشکسوت حوزه خودرو - معتقد است که بي عدالتي در جامعه 

سبب نابساماني مي شود.
این استاد پیشکسوت صنف لوازم یدکي و مدیر نخستین مجموعه 
تعمیرگاهي پژو در ایران، در گفت وگو با خبرنگار قطعات خودرو، 
اظهار کرد: من تا جایی که توانسته ام، مال حرام نخورده و در حق 
کسی اجحاف نکرده ام. من که این حرف را می زنم، اگر خانه بروم 
و ببینم زن و بچه ام مریض هســتند و دارو ندارند، لنگ غذا و پول 
مدرسه هستند، یعني در ضروری ترین مسائل لنگ اند، اعتراف می 
 کنم که خود من می دزدم. یعنی شرایط است آدم ها را نگه می دارد.

او ادامه داد: باید شــرایط مناســب فراهم باشــد، بعد از یک نفر 
توقع داشــت که دزدی نکند. در مذهب هم می گویند اگر مجبور 
شدی، گوشت میته حالل اســت. مال دزدی که بدتر از گوشت 
 میته نیست. شرایط باید درســت باشد و بعد از افراد توقع داشت.
معترف درباره شروع فعالیتش در بازار، توضیح داد: من سال ۱۳۳۴ 
کارم را شروع کردم. حاال هم ۹۰ ساله هستم. اکنون آدم هاي ۹۰ 
ســاله را در بازار خیلی کم می بینم. من ۱۰ سال پیش، از کار کنار 
رفتم. بارها مسائلی برای من پیش می آمد که فکر می کردم بد است، 

اما چند ماه بعد به خیرش می رسیدم.
او با تاکید بر این که اگر حســاب کســی با خدا درست باشد، در 
کارش نمی مانــد، گفــت: تظاهر، کار را درســت نمی کند. اصل 
قضیه خداســت، اصل قضیه انســانیت اســت. اگر کسی انسان 
باشــد، خطا نمی کند، حاال مي خواهد مســلمان باشــد یا گبر 
و یهــود. مگــر نمی بینیم که خود مســلمان ها هــزار کار دیگر 
می کننــد؟! در بــازار می بینیم که گنجشــک را رنگ می کنند 
 و به اســم قناری می فروشــند. مگر آن ها مســلمان نیستند؟ !
وي با اشــاره به این که خدا از حق خــودش مي گذرد، اما اگر مال 
کســی را بردارید، خــدا می گوید از مــن کاری برنمی آید و باید 
رضایــت آن فرد را جلب کنیــد، ادامه داد: مســلمان بودن فرع 

قضیه است. انســان بودن است که اصل اســت. این وضع بازار را 
جبر و نیاز به وجود آورده اســت. یک نفر بچه اش مریض اســت و 
باید ۱۰ تومان را ۲۰ تومان بفروشــد تا به دارو و دکتر برسد. البته 
 من این را تایید نمي کنــم، اما آنچنان تقبیح هم نمی توانم بکنم.
این پیشکسوت حوزه خودرو در ادامه اظهار کرد: وقتی من کار را 
کنار گذاشتم، شــرکت ایران خودرو محبت کرد و من را به عنوان 
مهمان ویژه به جمعي دعوت کرد. اما گفتند مدیرعامل کار دارد 
و نمی تواند بیاید. وقتی خواستند صحبت کنم، گفتم اگر بخواهید 
به تعارف برگزار کنید، غلط اســت. این کسانی که امروز آمده اند 
ریش سفیدهای صنف هســتند و عمری از آن ها گذشته است، 
برخي حتی از شهرستان آمده اند. این که مدیرعامل به این جمع 

نیامده، توهین است. 
او افــزود: ما باید هر ایرادی را که می بینیم بگوییم. من در زندگی، 

توهین و اهانت نکرده ام، اما حق را گفته ام. 
معترف با تاکید بر این که این نابسامانی ها از نارسایی هاست، اظهار 
کرد: وقتی من کارم را کنار گذاشتم، به دارایی اعالم کردم که تعطیل 
کرده ام. تا وقتی که اینجا را تخلیه کردم و به مستاجر دادم، زمان 
برد. بعد به ما گفتند باید براي این سه ماه را مالیات بدهید! گفتم 
من اعالم کرده ام که تعطیلم، اگر شــما برای بررسی نیامده اید، 
خودتان مقصر هســتید. در نهایت، من مجبور شدم مالیات آن 
 سه ماه را بدهم. این گونه بی عدالتی ها، نابسامانی ها را پیش می آورد.
مدیر نخستین مجموعه تعمیرگاهي پژو در کشور گفت: شاید نام 
»جنرال سرویس« را من برای اولین بار گذاشتم، چون تا آن زمان 
چیزی به اسم »جنرال سرویس« وجود نداشت. شاید اولین جنرال 
سرویس پژو همچنان در ایران خودرو به اسم من باشد. منظور از 
»جنرال ســرویس پژو« تعمیرگاه عمومی پژو بود همه کارهای 
ماشــین پژو را در آنجا انجام می دادیم. ابزارهای آن زمان، خیلی 
ابتدایی بودند. البته ما مي توانستیم تعمیر کامل موتور را در مدت 

۴۸ ساعت انجام دهیم.

او همچنین ادامه داد: می توانم بگویم، در میان تعمیرگاه ها اولین 
کسی که پورســانت را ایجاد کرد، ما بودیم. معموالً صبح ها تعداد 
۳۰ کار را می گرفتیم و شب تحویل می دادیم. این به جز کارهای 
 اضطراری و ۱۰ تا ۱۵ کار سرپایی بود که در طول روز انجام می دادیم.

وي درباره شیوه کار کردنش توضیح داد: هر کسي صبح ها زودتر سر 
کار می آمد، کار بهتری می گرفت. این بود که کارگرها سر ساعت 
مي  آمدند. اگر کاري برگشت می خورد، آن کارگر باید دوباره آن را 

بدون اجرت انجام می داد.
معترف بیان کرد: یک زمانی با آقای شب خیز  شرکت »اتو ماشین« 
را در خیابان ســعدي ایجاد کردیم. ما در »اتو ماشین« قطعات را 
می فروختیم و آن ها ماشــین به فروش مي رساندند. من شرکت 
 »اتو ماشــین« را از حدود سال ۱۳۳۵ تا این اواخر اداره می کردم.

او با اشــاره به این که یک زماني هم بــا خیامی ها صحبت کردیم 
و قرار شــد، تهران را ما داشــته باشیم و شهرســتان ها را آن ها 
اداره کنند، گفــت: در دورانــي که ما شــروع کردیم به جنس 
آوردن، بایــد در ســفارتخانه ها به دنبــال آدرس کارخانه هــا 
می گشتیم. گاهي شــش ماه طول می کشــید تا آدرس را پیدا 

کنیم. بعد با مشــکالتی با آن ها ارتباط برقــرار مي کردیم. حاال 
 موبایل را برمی دارید و انواع ســازنده ها جلوی چشــم تان است!
معترف اضافه کرد: ما با آن مشکالت، جنس را می آوردیم و راضی 
هم بودیم. آن زمان یک روال کاری داشتیم که روی قیمت تمام شده 
جنس وارداتی ۴۰ درصد می کشیدیم و تک فروشی می فروختیم. 
۱۵ درصد هــم به نماینده ها تخفیف می دادیــم و آن ۲۵ درصد 
هزینه های ما را جبــران می کرد. اما حاال برخی ها اخالق ندارند و 
مثاًل چین چند نوع جنس چند درجه یک، دو و ســه دارد و آن ها 

جنس بد را می آورد.
او درباره رابطه با کارمندانش، گفت: اعتقاد من این بود که اگر نتوانم 
حداقل زندگی کسی را که برای من کار می کند، تامین کنم، اگر 
دزدی نکند خر اســت. اگر چنین آدمي دزدی مي کرد، حاللش 
مي کردم. این پیشکسوت حوزه خودرو درباره بهترین تجربه اي که 
در طول سال ها کار کردن به آن رسیده است نیز گفت: تجربه هاي 
خوب خیلي زیاد اســت. یک زمان یکي از کساني که براي تعمیر 
ماشینش مي آمد به من گفت، بهترین راه پیشرفت »درستی« است، 

اگر می خواهی پیش بروي، باید درست باشی.

بيعدالتيعاملنابسامانياست
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 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسن بشارت نیا سردبیر:   حمید باباوند
 تحریریه: عبدالعلی مجد، عبدالحسین آزاده، زهرا راد، شاهده یوسفی، سارا رستگار، فاطمه کریمخان

   بازرگانی: ناصر حیدری  صفحه آرایی: هفت اقلیم  هنر عکاس: خسرو حیدری   ناظر چاپ:حامدبشارت نیا
 باتشکر  از: نادر روان، فروزان عربی شیرازی، حبیب دوالبی، نوید حبیبی، اکبرپناهی پور، مجتبی بابویهی، محمدرضا آل هاشم

 گروه رسانه ای قطعات خودرو ناشر:
    ghatatnews.ir :ماهنامه قطعات خودرو، نشریه یدکی رسانه، ماهنامه خانه روشن  پایگاه اطالع رسانی

نشانی: میدان بهارستان کوچه جورکش بن بست طالقانی پالك 7
تلفن: 33۹367۹4     چاپ خجسته نوین: خیابان حافظ بعد از چهارراه کالج٬ کوچه هالل احمر پالك 6

انحراف از معیار شاخصی است برای نشان دادن آن چه 
باید می شد و آن چه شده اســت. حاال که بیش از یک 
سال اتمام اعتبار نانه اعضای هیات مدیره محترم صنف 
فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آالت تهران گذشته 
است؛ دوره چهار ساله؛ به پنج سال رسیده و هنوز ادامه 
دارد. در خوش بینانه ترین حالت می شود گفت انتخابات 

هیات مدیره 3۰ درصد انحراف از معیار دارد.
معاون اول قوه قضاییه درخواست کرده )دستور داده( که 
انتخابات سه ماه دیگر به تاخیر بیفتد. سوالم از ایشان و 
از جناب آیت اهلل اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه این 
اســت: »آیا اجازه می دهید انتخابات مجلس یا ریاست 
جمهوری به تاخیر بیفتد؟ چرا به نظر شما صنوف با این 
همه گستردگی و دربرگیری چنان بی قدر و مقدار هستند 
که می شود انتخابات آنها را به هر دلیلی به تاخیر انداخت؟ 
مگر معیشت مردم در گرو تسهیل همین امور نیست؟«

امیدوارم هم کاران ما در این صنف و دیگر صنوف دست به 
دست هم بدهند و از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست 
کنند تا برای رفع مشکل تدبیر کامل و اقدام عاجل داشته 
باشند. البته ما به عنوان فعال صنفی حتما قصور داریم که 
جایگاه مان در نگاه بزرگان کشور این همه ذلیل و ضعیف 

است.

به گمان برخی اعضای هیات مدیــره ها در این میدان 
گناه کاران اصلی هستند. نمی دانم کسی تا به حال از جناب 
آقای بخشی زاده عزیز این را پرسیده است یا خیر. »جناب 
آقای بخشی زاده چطور به خودتان اجازه دادید که سه 
سال صنف را به حال خود رها کنید و حتی اقدام به نوشتن 
استعفا نکردید؟« امیدوارم ایشان یک بار پاسخ شفافی 
به این سوال بدهند که آیا منافعی از این ریاست بهره شان 
می شــد یا تصور می کردند صنف بدون حضور ایشان 
بی صاحب خواهد شد؟ آقای حمزه در اولین نشست گروه 
نواندیشان و پیش کسوتان به خوبی فرمودند که یک دوره 
چهار ســاله برای هر اقدامی کافی است. خیلی دوست 
دارم بدانم آقای بخشــی زاده به خاطر نیمه کاره ماندن 
کدام پروژه برای چهارمین دوره خود را به ریاست صنف 
رساندند. طبیعی است که این سواالت قرار نیست اعتبار 
و جایگاه آقای جناب آقای بخشــی زاده را هدف بگیرد؛ 
بلکه پرسش هایی است که انتظار می رود برای آنها پاسخ 
قانع کننده ای وجود داشته باشد و اساسا گرفتن مدیریت 

بدون نشستن در جایگاه پاسخگویی بی معناست.
همان طور که باید از ناظران صنفی و دیگر اعضای هیات 
مدیره نیز پرسید چطور اجازه دادند اجرای قانون درباره ی 

عدم حضور آقای بخشی زاده سه سال به تاخیر بیفتد؟

به قول معروف: 
بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت

که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
نمی توان برای گذشته کاری کرد اما می توان از گذشته 
درس آموخت. من از این انحراف معیار بســیار آموختم 
و امیدوارم همکارانم هم به سهم خود از آن دریافت های 

خوبی داشته باشند.
اول از همه امیدوارم که همکاران مان پرتعداد در انتخابات 
آتی شرکت کنند و هیات مدیره را با پشتوانه قوی تر راهی 

صندلی های پاسخ گویی کنند. 
دوم انتظار دارم هیات مدیره ی آتی خود را موظف بداند 
که بعد از هر نشســت خودش صورت جلسه از طریق 
رسانه های صنفی در اختیار اعضا قرار دهد تا همکاران مان 
بدانند چه کسانی به رای آنها احترام گذاشته اند و اگر الزم 
شد در دوره های بعدی نسبت به انتخاب های شان دقت 
بیشتری روا دارند. همچنین بدانند اعضای هیات مدیره 
در نشست های شان به چه موضوعاتی پرداخته اند و هر 

کسی در پیش برد این بحث ها چه نقشی داشته است.
سوم امیدوارم که هیات مدیره بیش از هر عضو دیگری 

پای بند قانون باشند و با رفتارشــان نهادهای دولتی و 
حکومتی را ناگزیر کنند که به خواسته های قانون اصناف 

و خصوصا صنف ما تن دهند.
چهارم ایــن که ما حجاب خودمان هســتیم. اگر دیده 
نمی شویم. اگر مدیران اداره کشور پشت درهای بسته 
درباره ی سرنوشــت ما تصمیم می گیرند؛ به خاطر این 
اســت که ما تصویر بدی از خودمان ســاخته ایم. ما با 
کوتاهی های مان به آنها فرصت دست درازی داده ایم و البته 
آنها را به دلیل عدول از وظایف شان به دادگاه نبرده ایم. 
بدیهی است که کوتاهی ما مجوز زیاده خواهی آنها نیست.
پنجم گذشته ها گذشته اســت اما آینده در راه است و 

نزدیک!
پی نوشت: چشم تنگ یا خصلت هیزم کشی معدود افراد 
موجب نشود این یادداشت از ســر دلسوزی و عمل به 
مسئولیت اجتماعی خدای ناکرده رنجشی در خاطر جناب 
بخشی زاده ایجاد کند بنده دست بوس ایشان هستم و 
همگان بر زحمات پیوسته و بی دریغ ایشان در چهار دهه 
گذشته اتفاق نظر داریم. گرچه انتظارمان هم این بود که 
جناب بخشی زاده و هرکه خود را دوست او می نامد پس  
از بروز بیماری ایشان خواستار سپردن کار براساس روال 

قانونی به سایرین می شد. 

اتحادیه ی بالتکلیف!
سیداحمد طباطبایی


