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به نظر من بهره مندی از مشاور برای هر مدیرعالی رتبه ای 
ضروری است؛ از معاون هم مهمتر است. او همان کسی 
اســت که درگیر اجراء یا تضاد منافع نیست، متخصص 
یک موضوع خاص است. نظرهای مشاور به مدیر قدرت 
تصمیم گیری می دهد. موجب سیاست گذاری و اقدامات 

بهنگام و سازنده می گردد.

اکنون که معاون اول قوه قضائیــه نامه ای صادر کرده و جلوی 
برگزاری انتخابات هئیت مدیره ها را برای ســه ماه دیگر گرفته 
است؛ به ریاست قوه عرض می کنم عالیجناب شما به مشاور امور 

اصناف نیاز دارید.
اصناف بزرگترین طبقه اجتماعی هســتند. همان مردم با وفا، 

بصیر، نجیب، همراه نظام و کف جامعه هستند.
آیا کســی در کشــور به خود اجــازه می دهــد برگزاری 

انتخابــات مجلس یا ریاســت جمهوری بــه تاخیر بیفتد؟ 
آیا ممکن اســت روزی جلوی برگزاری انتخابات ریاســت 
جمهوری یا مجلــس را بگیرند. آن هم فقــط »با توجه به 
برداشــت های مختلف از یک قانون«؟ قانون مصوب سال 
1392 از همان روز ابالغ باید اجرا می شــد. اکنون 8 سال 

است که معطل مانده است. 
بی اعتبار شدن اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف به حال 
چه کسانی مفید است. آیا روسای جمهور بارها نگفته اند ظرفیت 
اشــتغال زایی اصناف بیش از دولت است؟ آیا اشتغال پایدار در 
اصناف مفید به حال جامعه نیســت؟ آیا نظم در بازارهایی که 
اصناف فعاالن اصلی آن ها هســتند ضرورت ندارد؟ آیا اصالح 
ســازو کارهای درونی و بیرونی اصناف ورودی پرونده ها به قوه 

قضائیه را کم نمی کند؟
هیئت مدیره اتحادیه ها باید عصاره فضایل هر صنف باشند اما با 
کمال احترام به عزیزان فعلی عرض می کنم جای بزرگانی مثل 
مرحوم حاج محسن قلهکی، منصور آخوندیان، سعید امانی و... 
در اصناف خالی مانده و این بخاطر عملکرد همان کسانی است 
که اقتدار اصناف را بر نمی تابند. از اصناف مالیات و عوارض طلب 
می کننــد با یقه گیری از اصناف خــود را مدیریت کننده امور 
معیشتی مردم می دانند. حتما دادستان های عزیز قوه چندتایی 
از این افراد را خوب می شناسند چون دستور تعقیب قضایی آنان 
را صادر کرده اند. به گمان من معیشت مردم در گرو تسهیل امور 
اصناف و اداره اتحادیه ها با شایسته ترین افراد صنفی است. بی 
خاصیت کردن تشکل های صنفی از جنس همان تحریم های 
داخلی اســت و عملکردهای غیر عقالیی که مردم از مسئوالن 
نمی پذیرند، لطفا اجازه ندهید اصناف بیش از این آسیب ببینند.
حسن بشارت نیا؛ مدیرمسئول

 1۷ مهــر، فــروش و عرضــه 
محصوالت روغن موتور صرفا به عامالن و خریداران دارای پروانه 
کسب که در سامانه جامع تجارت دارای کد هستند، منوط شده 
و عرضه خارج از شبکه، تخلف محسوب می شود. رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان تاکید کرده روغن 
موتور از 24 مهر به صورت آزمایشــی به نمایندگان و عاملینی 
که کد نقش از ســامانه جامع دریافت کرده اند، اقدام می شــود. 
همچنین از 1۷ مهــر فروش و عرضه محصــوالت به عامالن و 
خریداران دارای پروانه کسب که در سامانه جامع تجارت نقش 

داشته باشند منوط شده است.

کیفیت روغن موتور
واحدهای تولیدکننده و شــرکت های پخش روغن موتور موظف 
بودند موجودی خود را تا 2۰ شهریور احصا و در قالب سند انبارگردانی 
کاهشــی در بخش اظهار خروج کاال، در ســامانه ثبت کنند. بارها 
تعمیرکاران نسبت به روغن های موتور تقلبی و قاچاق هشدار داده 
و نســبت به آن گالیه مند بودند. آنها عنــوان کرده اند روانکارهای 
بی کیفیت، آسیب های جدی به موتور و گیربکس  خودروها وارد کرده  
و مشکالت را در بخش تعمیر دوچندان کرده است. در این راستا هم 
فعاالن این بازار از توزیع قطره چکانی می گویند تا با مدیریت، قیمت 

روغن موتور در بازار باال نگه داشته شود.

راهکاری برای کاهش روغن موتور تقلبی در بازار
داود سعادتی نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن 
درباره کمبود روغن موتور و بی کیفیت بودن آنها، گفت: بخشی 
از مشــکالت فعلی روغن موتور در بازار مربوط به تولید اســت. 

تولیدکنندگان امسال 41 درصد محصوالت را گران کردند.
او افزود: با توجه به افزایش قیمت ها، آنها موظف بودند عرضه را 
هم بیشــتر کنند اما متاسفانه تولیدکنندگان به این امر تمکین 
نکرده و توزیع را در بازار کاهش دادند. طبیعی اســت با کاهش 
کاال بــازار روغن های تقلبی و قاچاق داغ می شــود. او ادامه داد: 
با توجه به الزامی که از ســوی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان برای ثبت اطالعات و داشــتن کد نقش برای 
تولید و توزیع به وجود آمده به طور قطع از حجم روغن موتورهای 
بی کیفیت و تقلبی در بازار کاســته می شــود. رئیس اتحادیه 
فروشندگان الســتیک و روغن اظهار کرد: این عملکرد بهترین 

کاری بود که برای نظارت و کنترل بازار روغن موتور الزم بود.

رانت و توزیع قطره چکانی
سعادتی نژاد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: رانت هایی موجب 
شده بود تا نمایندگی ها بیشــترین حجم روغن موتور تولیدی 
داخل را در اختیار داشــته باشــند. آنها بــا توزیع قطره چکانی 
قیمت را در بازار مدیریت کرده و نرخ را باال نگه می  دارند. رئیس 
اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن با اشاره به احجاف در حق 
مصرف کننده افزود: از سوی دیگر تولیدکنندگان و نمایندگی ها با 
تحمیل خرید سایر محصوالت مانند ضدیخ و همراه با روغن موتور 
که فروشگاه دار یا تعویض روغنی به آنها نیاز ندارد شرایط را به نفع 

خود کرده اند.

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
https://ghatatnews.ir/?p=24070

حضرتآيتاهللاژهای

شماهمبهمشاورنیازداريد
روانكارهایبیكیفیت
وآسیبجدیخودروها

 فروش:  33971424
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لهياعلیه
احمد حسینی   ســید 
وکیــل پایــه یــک 
مشاور  دادگســتری، 
اتحادیــه،  حقوقــی 
انتخابات  کاندیــدای 
دوازدهمین دوره هیئت 
مدیــره، صاحب پروانه 
کسب لوازم یدکی و فعال 

در امر تولید لوازم یدکی

در واژگان حقوقی ما کلمات و عبارت عربی بســیار متداول و جا 
افتاده اند تا جائی که گاهی نمی توانیم معادل فارسی آن ها را بکار 
بگیریم. بر فرهنگستان زبان فارسی است که به اصالح این موضوع 

بپردازد. اما مقصود من در این نوشتار چیز دیگری است.
گاهی ما )اعضای صنــف لوازم یدکــی( در موضوعات جمعی 
خودمان کارهایی انجام می دهیم که به نفع عموم اعضای صنف 
می شود)له خودمان است( و گاهی برعکس؛ یعنی کارهایی انجام 

می دهیم که علیه خودمان می شود.
اجازه می خواهم یک مورد از این رفتارهایی که برعلیه خودمان 

است را عرض کنم امید است مفید واقع شود.

اهتمام نداشتن به گرفتن پروانه کسب
برخی تصور می کنند تا زمانی که گم نام و در سایه باشند راحت تر 
می توانند به کســب و کار خود ادامه دهند. بنابراین به اقتضای 
ضرب المثل »بیا منو بگیر، درســت نکن« تا قانون سراغشــان 
نرود کاری بــه تکالیف قانونی ندارند. حتی برخی کســانی که 
کسب و کارهای بزرگ هم دارند بر همین منوال عمل می کنند و 
فقط بخشی از فعالیت های خود را با صورت قانونی وفق می دهند.

نتیجه:
همیشه باید مواظب درز اطالعات باشند.

همیشه از روزی که قانون گریبان گیرشان می شود؛ نگرانند.
همیشــه قانون گذاران، مجریــان قانون، ناظــران و قضات به 

ایشان)کل صنوف( بدبین هستند.
همیشه دستگاه های تبلیغاتی دولتی و رسانه های عمومی سرنخ 
مشکالت اقتصادی کشور را در بین صنوف اعالم می کنند. )بهانه 
این آدرس غلط را ما به دست شــان داده ایم.( مردم هم تاحدی 
تحت تاثیر این ســیاه نمایی چهره اصناف یا بهتر بگویم فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی کســانی که به اصطالح کارشان آزاد 
است؛ قرار می گیرند. از همه مهم تر قانون به جای این که به نفع 

ما نوشته و اجرا شود در مقابل ما قرار می گیرد.

راه حل:
همه سعی کنیم همه کارهایمان را به سمت قانونی شدن پیش 
ببریم. با همکاری دسته جمعی خواستار و پیگیر اصالح قوانینی  

که دچار انحراف در وضع یا اجرا شده اند؛ باشیم.
با کارشناسی و مشورت دنبال وضع و اجرای قوانین تسهیل امور 

کار و کسب صنف باشیم.
اتحادیه را خانه خود بدانیم و بر نحوه مدیریت و اداره آن نظارت 

کنیم و اجازه ندهیم اتحادیه منفعل باشد.
تا می توانیم تشکل های بزرگ و زیرتشکل درست کنیم.

نکته مهم:
این ها که عرض شد در اغلب کشورهای توسعه یافته رفتارهای 
عادی مردم است و حکمرانان نیز ناچار به همراهی هستند اما برای 
ما تا مدتی بسیار سخت و پرهزینه، شاید ناامیدکننده باشد. ولی 

قطعا درست ترین راه حل برای وضع موجود است.

 پس از ممنوعیت واردات خودرو 
از تیر 9۷ و تحریم صنعت خودرو در مرداد همین سال، تیراژ تولید 
خودرو به کمترین میزان خود رسید. به این ترتیب شکاف عمیقی 
بین عرضه و تقاضا به وجــود آمد. کمبود خودرو در بازار، قیمت 
آن ها را نجومی کرد. بازار انحصاری داخل سبب شده تا از دهه 9۰ 
نرخ خودروها از سوی شورای رقابت تعیین شود. این در حالی است 
که فعاالن صنعت خودرو نسبت به نحوه قیمت گذاری و فرمولی 
که شورا با اســتفاده از آن قیمت نهایی را تعیین می کند بسیار 
گالیه مند هستند. آن ها با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری سبب 
شده تا تولید خودرو با زیان همراه باشد معتقدند قیمت فعلی هم 
پاسخگوی این زیان نیست و سود 2 برابری فاصله قیمتی خودرو 

در کارخانه و حاشیه بازار به جیب سوداگران می رود.
با آغاز به کار سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دولت ســیزدهم، قرار اســت تغییراتی در روش تولید و فرمول 
قیمت گذاری انجام شود تا عالوه بر افزایش تیراژ و کاهش قیمت 

خودرو، شرکت های خودروساز نیز به سوددهی برسند.
به طور قطع برای کاهش قیمت چاره ای جز افزایش تیراژ و عرضه 
بیشتر خودرو نیست. این امر قیمت محصوالت را در بازار کاهش 
داده اما برای رقابتی شدن نرخ کارخانه تنها راهکار بهره ور شدن 
تولید و افزایش راندمان فعالیت  خودروسازان است؛ خالیی که 

صنعت خودرو سال هاست از  آن در رنج است.

بازیگران پنهان
وزارت صنعت، معدن و تجارت بــرای این تغییرات پروژه هایی 
تعریف کرده که باید دید برآینــد آن در تولید و بازار چه خواهد 

بود. سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشــور درباره تغییر 
فرمول قیمت گذاری خودرو بــه خبرنگار قطعات خودرو گفت: 
تصمیم ها پشت درهای بسته گرفته می شود و تا دقیقه 9۰ کسی 
از این تغییرات ایجاد شــده اطالعی ندارد. بدون نظرسنجی از 
کارشناسان و فعاالن صنعت فرمول هایی نوشته می شود که نتیجه 
آن حدود 8۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای شرکت های 
خودروساز کشور است.وی افزود: اگر قرار است فرمول جدیدی 
نوشته شود باید با انجمن های قطعه سازی و خودروسازی مشورت 
و از کارشناسان آشنا به بازار خودرو نظرسنجی شود تا هنگام اجرا 
طرح با چالش  کمتری روبه رو باشد. او ادامه داد: در جلسات تعیین 
قیمت باید خودروسازان و قطعه سازان نیز حضور داشته باشند 
و با آنالیز قیمت هــا و هزینه هایی که تولید دارد داده های واقعی 
استخراج شود. فرمولی که در آن سود و زیان دیده شده و محاسبه 
با درنظر گرفتن تمام فاکتورها انجام شــود. با توجه به وضعیت 
قیمت مواد اولیه، دستمزد، بیمه، مالیات و… صنعتگر با دشواری 

چراغ کارخانه خود را هم روشن نگه داشته است.
این فعال صنعت خودرو همچنین یادآور شد: سود باید به گونه ای 
محاسبه شود که به مرور از حجم زیان های انباشته کم شده و در 
نهایت بنگاه ها سودده شوند. به این ترتیب نرخ خودرو باید 2۰ تا 
3۰ درصد باالتر از قیمت واقعی محاسبه شود تا در مدت 1۰ سال 

حدود 8۰ هزار میلیارد تومان زیان جبران شود.

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
https://ghatatnews.ir/?p=24070

چهكسانیفرمولجديد
قیمتگذاریخودرورامینويسند؟
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تقی سودبر مدیرعامل گروه بازرگانی سودبر است. 
ناگفته از شــیوه نام گذاری پیداست که این گروه 
یک کسب و کار خانوادگی است اما شایان توجه 
است که تقی سودبر نسل دوم تجارتی را که پدرش 
اصرافیل ســودبر پایه گذاری کرده بود؛ رهبری 
می کند. گروهی که امروز نمایندگی 22 برند اروپایی 
را دارند. آن چه در پی می آید؛ گفت وگوی کوتاهی 
است درباره شانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو.

برگزاری نمایشگاه را چطور می بینید؟
نمایشگاه ها همیشه محلی برای مالقات تامین کنندگان 
و مصرف کنندگان بوده و هست. در این مدت کوتاه چند 
روزه تمام فعاالن زنجیره تامین با یکدیگر آشنا می شوند 
و در خصوص قیمت و کیفیــت کاالها و قطعات مذاکره 
می کنند. از زمانی که این الگوی برگزاری نمایشــگاه ها 
در دنیا شروع شده تجارت جهانی بزرگ تر شده و تصویر 
کالن و اقتصاد آن بازار برای فعاالن زنجیره شفاف تر شده 
است. همین اتفاق برای تجارت داخلی ایران هم افتاده و 
نمایشگاه ها همیشه محلی برای عرضه توانایی ها و قابلیت 

های تولیدکنندگان و وارد کنندگان بوده است.

آیا این نمایشگاه را با نمونه های کشورهای دیگر 
می توانید مقایسه کنید؟

اما یک اتفاق خوبی که در نمایشگاه های کشورهای دیگر 
می افتد و در ایران به ندرت آن را مشاهده می کنیم ارتباط 
مســتقیم مدیران نهادهای مدنی صنعــت با فعاالن آن 
است. معموال در حاشیه برگزاری چنین نمایشگاه هایی 
سیاست گذاران و مدیران تشکل ها و اتحادیه های صنفی 

و تولیدی به صورت مستقیم با فعاالن آن صنعت صحبت 
می کنند و در خصوص مسائلی به جز قیمت و کیفیت بحث 

و تبادل نظر می کنند.
به عنوان مثــال در خصوص چالش هــا و روندهایی که 
آن صنعــت را در آینده نزدیک و یــا دور تحت تاثیر قرار 
می دهد گفت وگو می کنند و نظرات آنها را جویا می شوند و 
اطالعاتی را که دارند با آنها به اشتراک می گذارند تا این که 
هم فعاالن بتوانند کسب و کار خود را در جهت آن روندها و 
مقابله با چالش های پیش رو مدیریت کنند و هم آن مدیران 
و سیاست گذاران بتوانند نظرات فعاالن را بشنوند تا مبادا 

نکته ای در برنامه های آنان نادیده مانده باشد.

فکر می کنید این مشکل را به طریقی بشود؛ حل 
کرد؟

در همین راستا پیشنهاد می کنم تا اتحادیه فروشندگان 
قطعات خودرو و ماشین آالت تهران در این راه پیش قدم 
شــده و به صورت حرفه ای سلسله نشست هایی را در این 
چند روز نمایشگاه به صورت هدفمند و منسجم در قالب 
پانل، ســخنرانی آزاد، مناظره و یا هر بستر دیگری شروع 
کند. با این کار بحث بین خود فعاالن شروع می شود و این 
کمک می کند که تا حدودی فعاالن زنجیره صنعت قطعات 
یدکی خودرو با چالش هایی که اکنون درگیر آن هستند 
و یا در آینده نزدیک با آن مواجه خواهند شــد آگاه شوند 
و از طرف دیگر می توانند نظرات آنها را نیز جویا شــوند. 
این گونه برقــراری ارتباط نه تنها فعاالن این بازار را با آنها 
همراه خواهد کرد بلکه چالش های مدیریتی خود آنها را 

نیز تا حد زیادی کاهش می دهد.

فکر می کنید کدام مسائل باید در الویت باشد؟
این روزها مشــکالت و ناهماهنگی هایی که در مدیریت 
نظام تامین و توزیع قطعات یدکی خودرو دیده می شود 
کم نیستند و از آن مهم تر این که خیلی از فعاالن این بازار از 
این چالش ها یا آگاهی کامل ندارند و یا این که آن را جدی 
نگرفته اند. این وظیفه ذاتی و تعریف شده تشکل هایی مثل 
اتحادیه اســت تا از این فرصت ها استفاده کند و در حوزه 
تحت مدیریت خود اطالع رسانی کافی و شفاف  انجام دهد. 
هر چقدر واحدهای صنفی از این گونه مسائل بیشتر آگاهی 
داشته باشند چالش ها و پرونده های شکایات کمتر شده و 
بازار قطعات یدکی خودرو از زیر فشارهایی که به ناحق به 

آن وارد می شود بیرون می آید.

چهارنمايشگاهتجاری
اتومكانیكادرراهاست

  تــا پایان ســال 2۰21 چهار نمایشــگاه تجاری 
اتومکانیکای دیگر در دنیا برگزار می شود تا فعاالن صنعت خودرو در این موقعیت 
برای معرفی محصوالت تازه، یافتن تهیه کنندگان جدید و ارتباط با توزیع کنندگان 
و عمده فروشان این صنعت برای ایجاد فرصت های بیشتر در بازار تجارت بهره مند 

شوند.
تا پایان ســال 2۰21 چهار نمایشــگاه تجاری اتومکانیکای دیگــر در دنیا برگزار 
می شود تا فعاالن صنعت خودرو در این موقعیت برای معرفی محصوالت تازه، یافتن 
تهیه کنندگان جدید و ارتباط با توزیع کنندگان و عمده فروشان این صنعت برای 

ایجاد فرصت های بیشتر در بازار تجارت بهره مند شوند.
اســتانبول در ترکیه، شانگهای چین، مکزیکو سیتی در مکزیک و دوبی در امارات 
متحده عربی در ماه های پایانی سال 2۰21 میزبان این رویداد جهانی خواهند بود.

این برنامه ریزی با هدف شــروعی جدید برای بازار پس از فروش خودرو – نه تنها 
در اتومکانیکا فرانکفورت، بلکه در نمایشگاه های تجاری آتی اتومکانیکا در سرتاسر 

جهان تدارک دیده شده است.

اتومکانیکا استانبول
اتومکانیکا اســتانبول از 2۷ تا 3۰ آبان 14۰۰ )18 تــا 21 نوامبر 2۰21( در مرکز 

نمایشگاهی TÜYAP با دوازده سالن نمایشگاهی راه اندازی خواهد شد.
پس از یک وقفه دو ساله به دلیل پاندمی کرونا، نمایشگاه بین المللی پیشرو صنعت 
خودرو ترکیه بار دیگر درهای خود را به روی تجارت باز می کند. رویداد امســال به 
عنوان یک نسخه ویژه – “Automechanika Istanbul Plus” – با 

یک نمایشگاه تجاری حضوری و یک برنامه دیجیتال آنالین برگزار می شود.

تقیسودبر:اتحاديهبرایگفتوگوپیشقدمشود!

برای خواندن متن کامل به سایت مراجعه کنید
https://ghatatnews.ir/?p=23575
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غالمحسین گنجیان نزدیک به هفتاد بهار را دیده است. زاده 
همدان است ته لهجه ای هم دارد. از پیش کسوتان صنف، 
خیرین، اعضای هیئت امنای مسجد اکباتان، موسس و واقف 
حوزه علمیه و هیئت جواد االئمه علیهم اســت. بحمداهلل 
هم چنان قبراق و سرحال پای کار خدمت به مردم و کسب و 

کار منصفانه است.

حاج حسین گنجیان می گوید: به توصیه حاج سید محمد شیرازی 
در سال 135۷ اندکی پس از انقالب به همراه حاج محمدرضا قاسمی 
از کمیتــه امور صنفی، انجمن اصنــاف و بازاریان حکمی گرفته و 

اتحادیه را از هیئت مدیره قبل از انقالب تحویل گرفتیم.

باالی بانک سپه کوچه 8 متری ملت
اولین محل اتحادیه طبقه فوقانی بانک ســپه در کوچه ملت بود با 
1۰ نفر کارمند و هفت نفر هیئت مدیره که در واقع همگی مستفعی 
شدند. البته غیر از مرحوم حاج قاسم قامت رسا، بعداز آن که اتحادیه 
را تحویل گرفتیم؛ با کارمندان خانم تسویه حساب کردیم و آقایان 
را ابقا کردیم. با چند نفر از دوستان هیئت مدیره ای تشکیل دادیم.

آقایان حــاج عزیزاهلل ایزدی، حاج ســید محمد شــیرازی، حاج 
محمدرضا قاسمی، بنده و خدارحمت کند حاج سید کاظم قاسیمه 
و حاج سید علی محسنی از جمله این افراد بودند. این هیئت مدیره 

عمر کوتاهی داشت.
256 شــش نفر از 8۰۰ نفری که عضو اتحادیه بودند جمع شدند 
و با رای گیری مخفی اولین هیئت مدیره اتحادیه تشــکیل شــد. 
آقایان حاج احدی، حاج قاسم قامت رسا، حاج مدنی، حاج محمود 
سمواتی، حاج علی اصغر ساعتچی و حاج حسین شادرس از جمله 
منتخبین بودند. این هیئت مدیره نیز دوام چندانی نیافت.  در سال 
1359 از سوی کمیته امور صنفی برای آقایان محسنی، قاسمیه، 
ساعتچی، بخشی زاده، قربان زاده، صحت قول و بنده حکمی صادر 

شــد که در واقع هیئت مدیره انتسابی تشکیل شد. این حکم را در 
مسجد اکباتان برای مردم قرائت کردیم. این هیئت مدیره حدود 2 
سال کار کرد و پس از آن با انتخابات هیئت مدیره جدیدی تشکیل 
شد که آقایان ایزدی و دلشاد جانشین آقایان صحت قول و ساعتچی 
شدند.  این هیئت مدیره نیز 2 سال دوام آورد و بنده برای دوره بعد 
از عضویت در هیئت مدیره عذر خواهی کردم اما در ســال 136۷ 
مجددا بنابر خواست و رای مردم وارد هیئت مدیره شدم که از قضا 
این هیئت مدیره شش سال دوره کاریش طول کشید. بنده از سال 
13۷3 به بعد دیگر عضو هیئت مدیره نشــدم. در حدود 1۰ سالی 
که عضو هیئت مدیره اتحادیه بودم. در دادن پروانه کســب خیلی 
مقرراتی و سخت گیر بودیم. قانون هم با امروز فرق داشت. کسی که 
متقاضی پروانه کسب بود باید حتما پنج نفر از دارندگان پروانه کسب 
صالحیت او را تائید می کردند. دارندگان مغازه اجاره ای یا افرادی 
که هیچ سابقه ای در صنف نداشتند یا نمی توانستند جواز بگیرند یا 
بسیار سخت، با پیگیری و نهایتا پا درمیانی پیشکسوتان صنف و تعهد 
دادن می توانســتند جواز بگیرد.  پرونده تمام متقاضیان در جلسه 
هیئت مدیره مطرح می شد و گاهی پیش می آمد بجای کارمندان 
اتحادیه خود اعضای هیئت مدیره برای بازدید مغازه متقاضی می 
رفتند. شاید این سخت گیری ها ریشه در مقررات و قوانین و سابقه 
پیش از انقالب داشت. اما ما هم فکرمان این بود که نباید به هرکسی 
و راحت جواز کسب بدهیم. نتیجه این مسئله در اصناف زیاد شدن 
واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بود که خود این موضوع به نوعی 
تضییع حقوق اعضای دارای پروانه کسب و نشانه قانون گریزی در 

جامعه بود.

به قصد اشــتغال زایی به بهانه ایجاد رقابت، درآمد دولت 
بیشتر شد

در سال های اول انقالب و پس از شروع جنگ اصال نمی شد سراغ 
بستن مغازه کسی رفت. از طرفی دولت می خواست بیکاری به هر 

صورت کاهش یابد. لذا ازیاد واحدهای صنفی  و سهل کردن قانون 
در دستور کار قرار گرفت خصوصا پس از پایان جنگ، 

اصناف متعقد بودند این که هرکســی از راه برسد و مغازه دایر کند 
موجب گسست روابط حاکم بر بازار و سخت شدن نظارت بر عملکرد 
واحدهای صنفی خواهد شــد. موضوع قرار دادن سقف برای تعداد 
شاغلین در هر صنف مطالبه اصناف بود اما دولت با این که استدالل 
صنوف را درک می کرد اما بهانــه ای مطرح کرد و گفت این حرف 
اصناف موجب انحصار گرایی و تعضیف رقابت در بازار می شود، در 
رسانه ها نیز گرانی ، کمبود کاال و مسائل دیگر را ناشی از سودجویی 

و زیاده خواهی اصناف نشان می دادند. 
شاید بتوان گفت دولت های بعد از انقالب هرکدام به نحوی با اصناف 
بد تا کردند تا جایی که بزرگان و متدین و نخبگان انقالبی صنوف نیز 
نتوانستند با دولت کار کنند و عمال اصناف هیچ نماینده ای در کابینه 
یا مجلس ندارند. البته افزوده شدن واحدهای صنفی برای دولت ها 
معموال درآمد زاست اما عمال به نفع جامعه نیست. وقتی یک واحد 
صنفی بجای صد مشتری در روز 5۰ مشتری داشته باشد خوب باید 

سودش را بیشتر کند تا دخل و خرجش باهم بخواند.

اتحادیه محور امور خیریه و گره گشایی
در سال هایی که ما در اتحادیه بودیم کار کمک به جبهه ها، جنگ 
زدگان، آسیب دیدگان از حوداث طبیعی و حمایت از افراد و خانواده 
های نیازمند یکی از اصلی تریــن کارهای اعضای صنف و اتحادیه 
محور جمع آوری و هدایت کمک ها بود. انصافا اعضای صنف خیلی 
کریمانه برخورد می کردند و با وجود همه مشکالتی که داشتند در 

امور خیریه کم نمی گذاشتند.
 مدرسه، بیمارستان و درمانگاه، مسجد و حسینیه سازی، کمک به 
برپایی مراسم مذهبی، تهیه جهیزیه، هزینه درمان، تحصیل، پوشاک 
و خوراک یا تامین مسکن همگی داوطلب داشت و بدون سر وصدا 
انجام می شد. شاید برکت همین رفتار بود که اعضای صنف توانستند 
دوام بیاورند. کار دیگر ما در حل اختالفات بین اعضاء و رســیدگی 
به شــکایات بود که معموال به صلح و تراضی ختم می شد. البته در 
سال های دفاع مقدس تشکیل تعاونی ها و تامین جنس از کارهای 
مهمی بود که در اتحادیه پایه ریزی شد. امروز که به آن سال ها فکر 
می کنیم، خاطرات خوبی در ذهن می آید شاید شرایط خیلی سخت 

بود اما مردم به هم دل گرم بودند. 
امروز هم راه برون رفت از مشکالت اقتصادی و اجتماعی همبستگی 
مردم است. دولت ها فکر نمی کنند اگر مردم همراهشان نباشد چه 
خواهد شد؟ چطور می توانند برنامه های خود را پیش ببرند؟ اولین 
چیزی که مردم می خواهند صداقت و تقوا است. اگر تقوا نباشد آدم 
متخصص هم خالف می کند. آدم با تقوا کاری را می پذیرد که از عهده 
آن برآید و آن کار را به بهترین صورت و بی معطلی انجام می دهد. 
این که برای هرکاری باید چند بار مردم مراجعه کنند یک علتش بی 

مسئولیتی افراد است.
 البته قوانین و آئین نامه ها، روندهای اجرایی و نحوه ارتباط سازمان 
ها با هم مشــکل دارد. گاهی دو وزارتخانه سال ها برخالف هم کار 
می کنند. اتالف و حیف بیت المال صورت می گیرد. بعضی ها هم 

که بیت المال را میل می کنند و سیر هم نمی شوند. 

حسینگنجیانپیشكسوتانصنفوعضوادوارهیئتمديرهاتحاديه

خیلیسختمیگرفتیم،االنيادممیافتدخجالتمیكشم
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 حسن بنی انسان - مدیرعامل 
برند صنایع خودرویی دوســتان - اظهار کرد: استراتژی ما این 
اســت که در آینده، »داروخانه های اتومبیل« را در کل کشــور 

راه اندازی کنیم.
حسن بنی انسان که در کار توزیع و پخش قطعات یدکی خودرو 
است، به خبرنگار قطعات خودرو گفت: برنامه آینده ما این است 
که وقتی کسی قطعه ای می خواهد، سبد کاالی ما آنقدر گسترده 

باشد که مشتری جواب »نه« از ما نشنود.
او ادامه داد: می خواهیم نماینده های ما در شــهرها و استان ها، 
داروخانه اتومبیل داشته باشند و مشتری هر نیازی که دارد از ما 
دریافت کند. چشم انداز ما این است که در آینده با راه اندازی این 
داروخانه های اتومبیل، سهم بیشتری از بازار کسب کنیم و جزو 

سه برند اول در حوزه توزیع قطعات خودرو در بازار شویم.
وی افزود: اکنون ما در جایگاه ششــم یا هفتم هستیم و تالش 

می کنیم در آینده جزو سه برند اول باشیم.
مدیرعامل برند صنایع خودرویی »دوســتان« درباره ســابقه و 
فعالیت هایش توضیح داد: ما از سال 13۷6 تا کنون در کار قطعات 
خودرو هستیم. قطعات ما خط تولید ماشین های ایران خودرو و 
سایپا را پشــتیبانی می کنند. کارخانه هایی هستند که قطعات 
OEM را تولید می کنند. ما آن قطعات را از کارخانه ها می گیریم 
و در بسته بندی برند خودمان، یعنی صنایع خودرویی »دوستان« 

در بازار پخش می کنیم.
او درباره مشکالتی که در ســال های اخیر با آن مواجه شده اند، 
گفت: از وقتی کرونا به کشــور آمد، مشــکلی به ما اضافه شد و 

تعطیلی زیادی در کارها ایجاد شد. 
وی با بیان این که ما از کارخانه های خرید می کنیم که در ایران 
درجه یک هســتند و ماشــین های صفر با قطعات آن ها تولید 
می شــوند، ادامه داد: قطعاتی که ما می خریم در سال های اخیر 

مشکل کیفیت نداشته اند. اما از نظر تیراژ گاهی افت داشته اند که 
یکی از دالیل آن کرونا بوده است.

بنی انسان اضافه کرد: ما برای حل مشکل کمبود قطعات رایزنی 
می کنیم و سفارش های خود را جلوتر ثبت می کنیم. مثاًل حاال 
سفارش دوماه بعد را گذاشته ایم تا طبق برنامه تولید کنند و به 

ما بدهند.
او درباره رقابت در بازار قطعات یدکی خودرو نیز گفت: شرکت های 
دیگر، همکاران ما هستند. البته رقابت مان بر سر گرفتن بازار سر 
جای خودش اســت و هر کدام تالش می کنیم سهم بیشتری از 

بازار بگیریم.
وی در پاسخ به این که آیا به شــکل اینترنتی نیز فروش دارید؟ 
گفت: امسال احتماالً بخش فروش اینترنتی را راه اندازی می کنیم. 
به دلیل کرونا و این که رفت وآمدها کم شده است، بیشتر مشتری ها 
از خانه خرید می کنند. بازار هم در آینده به سمت فروش اینترنتی 

خواهد رفت.
مدیرعامل برند صنایع خودرویی دوستان درباره وجود اجناس 
قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو نیز گفت: این گونه اجناس در 
بازار بســیار زیاد وجود دارد. یک زمانی جنس های درجه 3 و 4 
چینی را به کشــور وارد می کردند. حاال سیاست ها قدری تغییر 
کرده است و کاالهایی که در داخل تولید می شوند اجازه ورود به 
کشــور را ندارند و این باعث شده است، آن قطعات بی کیفیت به 

کشور وارد نشوند.
او در این باره افزود: در داخل کشــور، انواع تولیــدات را داریم؛ 
کارخانه هایی هســتند که در ســطح باال کار می کنند. از سوی 
دیگر، کارخانه های کوچکی هم هســتند که تولیدات خود را به 

بازار می دهند. سطح کیفی این ها با یکدیگر خیلی تفاوت دارد.
بنی انســان اظهار کرد: اکنون همه چیز به سمت رسمی شدن 
می رود و در نتیجه، حاشــیه ســود پایین آمده است. همچنین 

کارخانه های تولیدکننده با برند خودشان وارد بازار می شوند که 
این موضوع، مسائلی را پیش می آورد.

وی درباره خصوصی سازی نیز گفت: در کشور ما خصوصی سازی 
واقعی انجام نمی شود. همین شــرایط باعث ایجاد رانت و دیگر 
مسائل می شود. اگر خصوصی سازی درست انجام شود، می  تواند 
بی کاری را از بین ببرد. اما حاال هر کسی یک باندی درست کرده 
است. اسم این ها خصوصی است، ولی در واقع خصولتی هستند. 
در حالی که در خصوصی سازی واقعی باید معلوم شود که درآمد 

چیست و هزینه چیست.
این عضو اتحادیه لوازم یدکی خــودرو درباره عملکرد اتحادیه، 
توضیــح داد: روابط ما بــا اتحادیه تا کنون خوب بوده اســت. 

پیشنهادم به آن ها این است که بیشتر هوای صنف را داشته 
باشند. بیشــتر با اعضای صنف در ارتباط باشند 

و ببینند مشــکالت این صنف چیست. این 
موضوع مقداری در اتحادیه کم رنگ است.

داروخانههایاتومبیلدرچشمانداز»صنايعخودرويیدوستان«
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امید سلمانی - مدیر شرکت تهران پارت - گفت: من 28 
سال اســت که در حوزه خودرو فعالیت مي کنم و در این 
مدت، روند فروش به بنکداران را به درستی حفظ کرده ام.

امید ســلمانی که صاحب برند »آي تي پي کو پالس« است، در 
گفت وگو با خبرنگار قطعات خــودرو اظهار کرد: ما در این چند 
سال تالش کرده ایم تا روند بنکداری را حفظ کنیم. به این شکل 
که ما مستقیم قطعات را به بنکداران می فروشیم و از طریق آن ها 
کاال را به مغازه دارها عرضه می کنیم، یعنی فروش مستقیم نداریم.
او در پاسخ به این پرسش که فروش قطعات خودرو در مکانیکي ها 
گاهي باعث نارضایتي فعاالن این عرصه مي شود، دیدگاه شما در 
این باره چیست؟ گفت: مشتری هدف در نهایت، همان مکانیک ها 
هستند. من برخالف کسانی که معتقدند مکانیک ها نباید به این 
حوزه ورود کنند، معتقدم که مشتری ما افراد شخصی نیستند، 
چون این کار تخصصی است و در نهایت، مکانیک درباره آن نظر 
می دهد. البته ما هیچ گاه قطعات را به شکل مستقیم به مکانیک ها 

نمی فروشیم.
وي توضیــح داد: من قطعات را به بانکدار می فروشــم، آن ها به 
مغازه دار می فروشند و مغازه دار به مکانیک. البته برخی همکاران 

ما این روند را حفظ نکرده اند.
ســلمانی درباره فروش اینترنتي قطعات لــوازم یدکي خودرو 
نیز اظهار کرد: ما به ســمت فروش اینترنتــی رفته ایم، اما برای 
سفارش گذاری بنکدارها. ما در اینترنت تبلیغات مجازی انجام 
می دهیم و برای مشتری هدف، توضیحات الزم را می دهیم، ولی 

به شکل مستقیم فروش اینترنتی براي آن ها نداریم.
 مدیر شرکت تهران پارت درباره کارش توضیح داد: ما تولیدکننده 
قطعات فنی، جلوبندی، هیدرولیک و ... هســتیم. مجموعه ما 
تولیدکننده و توزیع کننده قطعات خودرو است. همچنین چند 

ثبت اختراع هم داشته ایم. سبد کاالیی ما شامل حدود یک هزار 
قلم کاالست. وي با اشاره به این که مواد اولیه مورد نیاز ما از خارج 
از کشــور می آید، گفت: در این زمینه حــدود ۷۰ تا 8۰ درصد 

وابستگی به کشورهای دیگر داریم. 

او اظهار کرد: ما در چند ســال اخیر، مشــکل نوســان قیمت 
داشــته ایم. به همین دلیل، در آنالیز مواد و آنالیز قیمت مشکل 
داشته ایم. ما نمی توانیم از طریق بورس مواد اولیه را تامین کنیم 

و باید آن ها را از طریق شخص ثالث بخریم.

وي در این باره توضیح داد: از وقتي مواد اولیه می رســد و بخش 
تولید فعال مي شود تا زماني که قطعه بیرون مي آید، دو یا سه بار 
نوسان قیمت داریم و قیمت مواد اولیه تغییر می کند. از آنجایي 
که مواد اولیه، کارگر و تجهیزات ما نقد اســت، ما به خاطر رقابت 

برای فروش قطعات دچار مشکل می شویم.
سلمانی در پاســخ به این پرسش که آیا قطعات مشابه تولیدات 
شما به کشور وارد مي شود؟ گفت: متاسفانه مشابه برخی قطعاتي 
که تولید می کنیم، از کشورهای دیگر وارد می شود. حاال که دالر 
بسیار گران شده است، آوردن قطعه صرف نمی کند؛ ولی در برخی 
موارد قطعه خارجی بی کیفیت چینی را به بازار می آورند و بازار 

کاالهای ما به هم می خورد.
صاحب برند »آي تي پي کو پالس« تاکید کرد: ما مجبور هستیم 
در زمینه تولید قطعه اســتانداردهای الزم را داشته باشیم؛ ولی 
کسی که در چین قطعه تولید می کند، چارچوب مشخصی ندارند. 

وقتي قطعات چیني به بازار ما می رسد، به مشکل می خوریم.
این عضو اتحادیه لوازم یدکی گفت: ما همکاری خوبی با اتحادیه 
داشته ایم. البته توقع برخي افراد از اتحادیه درست نیست؛ جایگاه 
اتحادیه، یک جایگاه اجرایی نیست و برخی افراد از اتحادیه توقع 

جایگاه اجرایی دارند که به نظر من، این کار درست نیست. 
او با بیان این که تعداد تولیدکنندگاني مانند ما که روند را به دقت 
انجام مي دهند و قطعات را به بنکدار مي فروشند، بسیار کم است، 
گفت: تعداد ما در صنف لوازم یدکی انگشت شمار است. اتحادیه 
هم این را می داند. توقع ما این است که اتحادیه از ما حمایت کند. 
البته منظورم حمایت مادی نیست؛ ولی زمانی که می آیند قطعه 
ما را تقلبی می زننــد، اتحادیه با ما هیچ گونه همکاری نمی کند. 
در نهایت، از طرف مقابل ما می خواهد دیگر این کار را نکند. توقع 
ما این اســت که اطالع رسانی بیشتری انجام دهند و از ما بیشتر 

حمایت کنند.

روندفروشبهبنكداررابهدرستيحفظكردهايم
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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

فرزانه فخریان٬ فاطمه امیر احمدی
   بازرگانی: ناصر حیدری  صفحه آرایی: هفت اقلیم  هنر عکاس: خسرو حیدری   ناظر چاپ:حامدبشارت نیا
 باتشکر  از: سید احمد حسینی، تقی سودبر،حسین گنجیان، حسن بنی انسان، امید سلمانی٬ رضا بالطف

 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 پالک 7
تلفن: 33۹367۹4     چاپ خجسته نوین: خیابان حافظ بعد از چهارراه کالج٬ کوچه هالل احمر پالک 6

این مـــجموعه از ســال 1370 تحت عنوان تأمین راه 
ماشین، نقشی پر رنگ در حوزه واردات و توزیع قطعات 
یدکی ماشین آالت راهسازی و معدنی داشته است، در 
سال 13۹2 با  نام رسمی “شرکت پیشگامان زرین قطعه 
پردیس” و در راستای کسب سهم قابل توجهی از بازار با 
ارائـه قطعات و تجهیزات از مـعتبرترین برنـدهای جهان 
نظیر کوماتسو ، هیوندای فعالیت خود را آغاز کرده است، و 
در راستای نیاز بازار و جهت تامین کیفیت های گوناگون در 
تعامل همکاری با شرکت های مطرح از نقاط مختلف دنیا 

مانند کشور های اروپا و ژاپن کره جنوبی و ...

از مزیـت های رقـابـتی مهم این شـرکـت می تـوان بـه وجـود 
تـیم مـدیریتی مـجرب و بهره گیری از کـادر متخصص، توانمند 
با اخالق حرفه ای اشــاره نمود که آن را قادر می سازد با کیفیت 
ترین خدمات را به مشتریان ارائه نماید و با تامین به موقع قطعات 
مفتخر به کسب رضایت و اطمینان همکاران و شرکت های معتبر 

متعددی در تهران و سایر نقاط کشور شده است.
در شرایط کنونی بازارهای داخلی و جهانی که در آن روز به روز 
شــرکت های جدیدی با قدرت های متفاوتی پا به عرصه ظهور 
می گذارند، رقابت روز به روز ســخت تر و فشــرده تر می شود و 
شــرکت ها همواره ناگزیر بــه تجزیه و تحلیــل وضعیت رقبا و 
شناسایی مزایای رقابتی خود در مقایسه با آن ها هستند تا با بیان 
این مزایا، جایگاه متمایز و برتری نزد مشتریان پیدا کنند. شرکت 
زرین قطعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و با ارزیابی درست و 
منطقی از جایگاه خود در بازار به رفع نواقص خود اهتمام می ورزد.
بزرگترین سرمایه ما، مشتریان ما هستند و رضایت آنها اصلی ترین 
هدف ماست در نتیجه ما با تمام وجود ، بهترین و با کیفیت ترین 
قطعات را به همراه تحویل به موقع برای مشتریان خود تضمین 
می کنیم و از نظرات، پیشــنهادات و انتقادات مصرف کنندگان 

نهایی برای برطرف کردن مشکالت و پی بردن به نیازهای ضروری 
صاحبان صنایع اســتفاده کرده و افتخــار آن را داریم که پیگیر 

رضایت مشتریان خود هستیم.
تجربه ثابت کرده همواره کار گروهی نتیجه بهتری خواهد داشت 
و ما با باور بر این اصل، همیشه همکاران خود را جزیی از شرکت 
خود دانسته ، می دانیم و معتقدیم برای حل مشکالت با مشاوره 
گرفتن از همکاران و نظرات جمعی میتوان برنامه ریزی بهتری 

انجام داد و به نتیجه مطلوب رسید.

از این رو  بررسی های آماری در دو سال گذشته به خصوص بعد از 
پاندمی کرونا نشان داده که رونق بازار و کیفیت اجناس فروشگاه 
های اینترنتی روندی مثبت داشته و این مهم از دید این مجموعه 
پنهان نمانده با ایجاد اولین فروشگاه اینترنتی قطعات ماشین آالت 
راهسازی و معدنی در کشــور که دارای نماد اعتماد الکترونیک 
میباشد، بیش از پیش به تقویت زیر ساخت های فروشگاه اینترنتی 
پرداخته و این پروژه هم اکنون کامال قابل بهره برداری است، امید 
است که این پروژه به برخی از مشکالت حاضردر این رشته کسب 

و کار کمک شایانی نماید.
به منظور درک بهتر شرکت پیشــگامان زرین قطعه پردیس و 

جایگاه آن در مقایسه با شرکت های رقیب،
توضیحات ذیل میتواند راه گشــا و رهیافتــی عملی برای ادامه 

فعالیت های شرکت باشد.

چشم انداز ها
  گســترش ارائه قطعات و خدمات جهت پروژه های بزرگ 

معدنی 
  افزایش ارائه طیف وســیعی از تجهیزات کلیه ماشین آالت 

موجود کشور با برند و کیفیت های گوناگون
  تبدیل زرین قطعه به مجموعه ای کلیدی و راهگشــا جهت 

برآوردن نیازهای عمرانی و راهسازی
  ماموریت ها 

  به کارگیری بیشتر نیروی انسانی متخصص در زمینه های 
مختلف

  ایجاد فضایی شفاف جهت فراهم ساختن ساز و کار موثرتر 
در راستای بهبود شرایط فضای کسب و کار

  بررسی مسئولیت های اجتماعی مجموعه در قبال مشتریان 
خرد و همکاران صنفی

  بهبود سیســتم های نظارت بر عملکرد اعضای مجموعه و 
اهداف  شرکت و بازنگری در فعالیت های فعلی و در صورت نیاز 

تعیین مأموریتهای جدید متناسب با شرایط
  صنف ماشین آالت صنعتی سهم بزرگ و کلیدی در توسعه 
زمینه های کشــاورزی، معدنی، عمران و شهرسازی، صنعت و 
حمل و نقل دارد، به همین خاطر دارای یک پتانســیل باال برای 
اهداف طوالنی مدت و پیشــرفت روز افزون کشــور می باشد و 
شرکت پیشگامان زرین قطعه پردیس خود را ملزم به اجرای این 

مهم می داند.

رضابالطفمديرعاملشركتپیشگامانزرينقطعهپرديسخبرداد:

ايجادمزيت٬توسعهبازار٬وببیس

امیدبهزادی


