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

w
w

w
.g

h
at

at
n

ew
s.

ir

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

َتوّهم خدمت
لزوم تدوین قانون نظارت بر بازار

 قانون 
نظام صنفی 

ناقص و پرابهام

صفحه 6

صفحه2

15 اسفند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه

هیات مدیره ای پویا و اتحادیه ای پیشرو

 آینده
بی شباهت 

به گذشته

اولین شرکت 
تعاونی فراگیر 

صنایع و صنوف 
خودرویی

صفحات 4 و 5

ابوالفضل کریمی مدیرعامل سانیار صنعت احسان:

به تولید کاالی با کیفیت 
و به روز متعهدیم

صفحه3

تولید، توزیــع و خدمات خودرویی نمی توانند 
جدای از هم باشند.تولیدکننده یا واردکننده 
کاال را به شــبکه توزیع یعنی بازار لوازم یدکی 
می دهد. بازار لوازم یدکی مســئولیت فروش 
قطعه را دارد؛ نمی تواند ضامن کیفیت یا موارد 
دیگر باشد. طبق قانون، فروشنده کاال را از تولید 
کننده یا واردکننده دریافت می کند. گارانتی 

کاال، خدمات پس از فروش یا اصالت و  ...

سرعت فن آوری در تناسب با اهداف ذهنی و عینی  
جامعه بشری به حدی زیاد شده است که یک نسل 
شاهد چند تحول و نوآروی در زندگی است. کودکان 
و جوانان امروز شرایط و نگاهی کامال متفاوت با آنچه 
ما در کودکی و نوجوانی تجریه کرده ایم، دارند. با 
قاطعیت می توان گفت: در دهه آینده و آغاز قرن 
جدید خودروهایی ســاخته می شود که کمترین 

صفحه 7شباهت را به خودروهای امروزی ...

در شرف تاسیس
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َتوّهم خدمت

فرزند شما دچار آپاندیس شده، هیچ کس به 
اندازه شما  او را دوست ندارد. شما کسی هستید 
که می خواهید به او کمــک کنید، االن دکتر 
حاذق دردسترس نیست؛ چه می کنید؟ چاقو 
را برمی دارید، شکم فرزندتان را پاره می کنید و 
آپاندیسش را در می آورید؟ آیا این کار احتمال 

مرگ فرزندنتان را بیشتر نمی کند؟

قبول مسئولیت در نظام حکمرانی کشور بدون 
دانش و توانایی الزم و فقط به انگیزه خدمت و 
دلسوزی، می شود همان پدر ابله و بلکه نامردی 

که دچار توهم و غلیان احساســات شــده و 
فرزندش را به کام مرگ می فرستد.

در ســطوح پایین تر مثال عضویت در هیئت 
مدیره اتحادیه نیز پذیرش مسئولیت بسیار 
با اهمیت اســت. عضویت در هیئت مدیره 
حداقل به چندین  دانش ، مهارت و اطالعات 
مرتبط نیازمند است. اتحادیه یک نهادعمومی 
 اســت. دانســتن مبانی جامعه شناســی، 
رفتار شناســی، ســازماندهی، قوانین نظام 
صنفی، تجارت، حقوق مدنی، مبانی اقتصاد، 
سیاســت و... حداقل هایی است که اگر یک 
عضو هیئت مدیره نداشته باشد، کارش می شود 
دادن جواز کسب، ابالغ بخش نامه و دستورات 
مقامات دولتی و نشستن در جلسات دورهمی...

اصالحات در قانون نظام صنفی
این روزها بزرگانی در ســطوح عالی مدیریت 
اصناف و اتحادیه ها سخنانی می گویند که اگر 
کسی نداند تصور می کند واقعا مدیریت اصناف 
توسط تشکل های صنفی صورت گرفته است. 
این عزیزان که سالهاســت بر مسند مدیریت 
عالی اصناف تکیه زده اند برای  سخنان خود از 
تاریخ چند هزار ساله و مدنیت شهری و تشکیل 
 دولت ها ســخن می گویند، آسمان و ریسمان 
می بافند و به هر دری مــی زنند تا  به جایگاه 
امروز خود  بپردازند، که اگر ما نباشــیم چه ها 
خواهد شــد. باید به این مسندنشینان گفت: 
شما بهتر است  به دیگران هم فرصت مدیریت 
بدهید و بیش از این انتخابات اتحادیه ها را به 

تعویق نیاندازید.

انتخابات دوره  دوازدهم
 االن بیش از یک سال و اندی از تعویق انتخابات 
در اتحادیه لوازم یدکی گذشته است و به گفته 
اعضای هیئت مدیره کار مردم زمین نمانده و 
امور به خوبی پیش می رود اال این که نمی شود 

برنامه بلند مدتی اجرا کرد ... 
باالخره  قرار است 1400/12/15 انتخابات هیئت 
مدیره انجام شــود، انتظار می رود کسانی که 
منتخب مردم خواهند شد سعی کنند آن چه 
را در چارچوب مســئولیتی که پذیرفته اند، 

نمی دانند درصدد فراگیری برآیند یا دست کم 
از اعضا مشاوره  بگیرند یا اینکه از متخصصین 
حسب مورد استفاده کنند. تا الاقل بعد از 43 
سال شاهد باشیم اتحادیه برای کاری بلند مدت 
یا میان مدت برنامه ریزی کرده و اثری در بهبود 

شرایط کسب وکار اعضایش داشته است.
الزم است از کسانی که چهاردهه، سه دهه، دو 
دهه و یک دهه بــرای حضور در هیئت مدیره 
وقت گذاشــته اند تشــکر کنیم و از خداوند 
بخواهیم در مقابل کارهــای خیری که انجام 
داده اند به ایشان پاداش فراوان دهد و در برابر 

تقصیر و قصورشان ایشان را ببخشد.

عضویت در هیئت 
مدیره اتحادیه یعنی 
پذیرش مسئولیتی که 

حداقل به چندین 
دانش، مهارت و 

اطالعات نیازمند است

4000 سررسید وزیری
 با توزیع رایگان 

بین اعضای  
اتحادیه تعمیرکاران 

خودرو تهران 

ثبت نام:
33936794

فقط 5/5 میلیون تومان

IMAGE NOT INCLUDED

 هتل المپیک تهران
 18 تا 21 خرداد 1401 

ثبت نام و رزرو غرفه: 33936794

نخستین نمایشگاه  قطعات خودرو در قرن 15 خورشیدی 
 نمایشگاه تخصصی زنجیره تامین

 توزیع و خدمات خودرویی)سبک و سنگین(

حسن بشارت نیا 
مدیر مسوول
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ابوالفضل کریمی مدیرعامل سانیار صنعت احسان:

به تولید کاالی با کیفیت و به روز متعهدیم
بیش از 30 سال است که سانیار صنعت در صنعت ورق، 
ورق های رنگی و محصوالت فلزی و فوالدی فعالیت دارد 
و چند سال گذشــته تصمیم گرفته است که با توجه به 
تخصص شرکت در تولید قطعه فلزی لنت ترمز، به این 
صنعت نیز ورود کرده و با توجه به اصل کیفیت و تخصص 
در این شرکت وارد عرصه تولید لنت ترمز کشور شوند. بر 
همین اساس شرکت سانیار صنعت احسان شکل گرفت 
و امروز با دارا بودن سبد کاملی از محصوالت لوازم یدکی 

در این حوزه فعالیت می کند. 

ابوالفضل کریمی مدیرعامل ســانیار صنعت احسان با اشاره به 
عرضه سبد متنوعی از محصوالت لوازم یدکی همچون لنت ترمز، 
انتقال قدرت خودرو، تجهیزات برقی به خبرنگار ماهنامه قطعات 
خودرو گفت: » ما با به کارگیری متخصصین مجرب جوان ایرانی 
از بهترین دانشگاه های ایران با ایجاد فرموالسیون های اختصاصی 

مختلف لنت ترمز و متناسب با خودرو وارد این عرصه شدیم.« 
مدیرعامل ســانیار صنعت ادامه داد: » با توجه به ســابقه گروه 
صنعتی احســان در تولید ورق و محصوالت فلزی با تامین مواد 
اولیه لنت ترمز و با اســتفاده از تجربه گذشــته توانستیم لنت 
ترمز هایی با استاندارد جهانی و فرموالسیون های کامال اختصاصی 
تولید کنیم و همچنان با ایجاد بهترین آزمایشــگاه و همچنین 
بهره گیری از جدیدترین ماشین آالت تمام آزمایش ها در داخل 
شرکت انجام داده و به جای اســتفاده از یک فرموالسیون برای 
تولید لنت از فرموالسیون های مختلف و متنوع بر اساس کارایی 

خودرو تولید و به بازار عرضه کرده ایم.«

 انتقال تکنولوژی به روز از شرکت های خارجی
ابوالفضل کریمی در خصوص دیگر محصوالت لوازم یدکی خودرو 
که سانیار صنعت به بازار عرضه کرده است، گفت: » خوشبختانه 
در آینده نزدیک ما در سانیار صنعت سبد کاملی از لوازم یدکی 
خودرو خواهیم داشت . هدف اصلی ما گسترش تولید در سانیار 
صنعت بوده و همواره تمام تــوان خود را برای انتقال تکنولوژی 
هایتک تولید از خارج از کشــور معطــوف کرده ایم. هدف ما در 
شرکت تامین قطعات خودرو به هر قیمتی نیست و سعی داریم 
با به روزترین تکنولوژی در داخل کشور محصوالت را تولید و به 

بازار عرضه کنیم.« 

وی در خصوص تامین قطعات از خارج از کشــور نیز گفت: » ما 
تا از کیفیــت محصول، تولید به روز و امکان انتقال تکنولوژی در 
طول زمان و با توجه به طرح توسعه خود مطمئن نشویم با هیچ 
شرکتی همکاری نکرده و در صورت تامین کاال از خارج از کشور 
نظــارت دائمی را در صورت کار خود داریم و قطعا هر کاالیی که 

وارد می کنیم را مورد آزمایش و بررسی کیفی قرار می دهیم.«

استفاده از توان تولید داخلی و نظارت های مستمر
مدیرعامل سانیار صنعت با اشاره به تامین برخی قطعات مصرفی 
خودرو از تولیدکنندگان داخلی و عرضه آن با برند پدالیکا گفت: 

» برای استفاده بهینه از ظرفیت تولید کارخانه های به روز کشور 
برخی از قطعات خودرو را به صورت سفارشی در این کارخانه ها 
تولید کرده و با توجه به پشــتوانه متخصصین مجرب شــرکت 
بازرسی های دائمی و آزمایش های متنوع را روی قطعات خودرو 

انجام می دهیم.«
وی با اشــاره به واردات مواد اولیه گفت: » ما در این حوزه برای 
کارخانه ها از طریق تامین مواد اولیه و تولید در داخل کشــور و 
همانطور که گفته شد با نظارت مستمر، یکنواختی تولید، کیفیت 

محصول را تضمین می کنیم.«

توسعه بازار سانیار صنعت احسان
ابوالفضل کریمی با اشاره به پرسنل حرفه ای این شرکت از تولید تا 
فروش گفت: » هدف ما در سانیار صنعت احسان استفاده از کادر 
مجرب برای ارتباط با نمایندگی ها و فروش محصوالت در سراسر 
کشور و همچنین جذب نمایندگی فعال است.«  وی با اشاره به راه 
اندازی مارکت پلیس در حوزه قطعات خودرو گفت: » ما امروز با 
داشتن سایت فعال به آدرس SanyarSanat.com هم اکنون 
نیز محصوالت خود را به فروش می رسانیم اما قصد داریم سایتی 
که همه تولیدکنندگان و فروشندگان بتوانند محصوالت خود را 
بدون پرداخت کمیسیون به فروش برسانند، راه اندازی کنیم.« 
وی در پایان گفت: » افتخار داریم تاکنون به کشورهایی همچون 
افغانســتان، عراق و برخی از کشورهای حاشــیه خلیج فارس 
صادرات داشته ایم و توانسته ایم استانداردهای الزم در تراز جهانی 
را در این خصوص کسب کنیم و افتخار داریم کاالی با کیفیت به 

دست ایرانی برسانیم.«
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اولین شرکت تعاونی فراگیر اولین شرکت تعاونی فراگیر 
صنایع و صنوف خودروییصنایع و صنوف خودرویی

گروه نواندیشان و پیش کسوتان صنف با تامل در خصوص 
مهمترین موضوعات و معضالت صنف بزرگ لوازم یدکی و 
در نگاه کالن تر صنعت قطعه و خودرو سازی به این نتیجه 
رسید که الزم اســت بازار و حلقه های قبل و بعد از آن به 
گونه ای تغییر وضعیت دهند که فعاالن بازار شــامل کلیه 
صنوف و صنایع خودرویی به صورتی هماهنگ شده و در 
ســطح ملی بتواند خود را در برابر وضعیت آینده نزدیک 
حفظ کرده و موقعیت خود را مناسب و قابل اعتماد کنند.

33936794
فراخوان ثبت نام در تعاونی 

زنجیره تامین ، توزیع و 
خدمات خودرویی

در شرف تاسیس
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    جلوگیــری از هــدر رفــت 
سرمایه های مالی و معنوی

    توسعه فعالیت در بازار داخلی و 
حفظ دست آوردهای فعاالن

    حفظ و توسعه صادرات قطعات 
خودرو 

    گذار از کســب و کار سنتی به 
کسب و کار هوشمند و هدفمند

    ارتباط موثر میان زنجیره تامین 
و تولید، توزیع و خدمات

    خارج کردن بازیگران غیر 
صنفی از بازار لوازم یدکی 

    ایجاد بانک اطالعاتی از فعاالن 
صنایع و صنوف خودرویی

    ارتباط مســتمر با همه فعاالن 
عالقه مند به کار مشــترک از طریق 
ایجاد سایت، پیام رسان ها و شبکه های 

اجتماعی
    ایجاد درگاه مشترک فروش با 

مشارکت همه اعضا
    تاسیس سایت مدرن بازار لوازم 

یدکی و خدمات خودرویی
    تاسیس شهرک صنعتی تخصصی 

قطعات خودرو

   گستره فعالیت تعاونی سراسر ایران 
است

   هر فرد ایرانی می تواند سهام دار این 
تعاونی باشد

   مدت فعالیت تعاونی از روز تاســیس 
نامحدود است

   مجمع عمومی اختیار انتخاب یا عزل، 
افزایش یا کاهش اختیارات هیات مدیره را 

دارد
   پایان هر سال مالی سود قابل تقسیم 
حاصل از فعالیت ها بین اعضا تقسیم می شود

   مبلغ هر سهم 10 میلیون تومان 
است

   هر فرد می تواند با خرید یک سهم 
عضو تعاونی شود

   حداکثر سهام یک شخص نباید  
بیش از  15 درصد کل سرمایه تعاونی 

باشد

   کپی شناســنامه و کارت ملی، 
شماره تلفن همراه به نام متقاضی و 
واریز مبلغ یک میلیون تومان برای 

ثبت نام نیاز است

   شماره تماس: 021-33937680
   ثبت نام آنالین :

https://survey.porsline. 
  ir/s/L10HNnO#?ref=wh
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اهداف تعاونی فراگیر 
صنایع و صنوف 

خودرویی چیست؟

 این تعاونی
 چه کاری انجام 

خواهد داد؟

اساسنامه تعاونی 
چه مفادی دارد؟ 

چگونه باید عضو 
تعاونی شوم؟ 

راه های ارتباطی 
برای کسب 

اطالعات بیشتر
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قانون نظام صنفی ناقص و پرابهام
تولید، توزیع و خدمات خودرویی نمی توانند جدای از هم باشند.

تولیدکننده یا واردکننده کاال را به شــبکه توزیع یعنی بازار لوازم 
یدکی می دهد. بازار لوازم یدکی مســئولیت فروش قطعه را دارد؛ 
نمی تواند ضامن کیفیت یا موارد دیگر باشد. طبق قانون، فروشنده 
کاال را از تولید کننده یا واردکننده دریافت می کند. گارانتی کاال، 
خدمات پس از فروش یا اصالت و تطابق کاال با اســتاندارد اموری 
هستند که فروشنده صرفا براساس اعالم تامین کننده و مندرجات 
روی کاال یا بســته بندی آن هنگام فروش به مشــتری اعالم می 
کند. حاال اگر تامین کننده چــه تولید کننده داخلی چه بازرگان 
خالفی کند مثال کاالیی که اســتاندارد نیست را با عالمت چاپی 

 استاندارد روی جعبه یا کاال ارائه کند فروشنده 
نمی تواند در مورد صحت یا عدم آن تحقیق 
کند. همین که کاال را با فاکتور و مشخصات 
معین شده خریداری می کند مسئولیت خود 
را انجام داده اســت. در هنگام فروش نیز باید 
فاکتور کاال را با مشخصات الزم صادر کند. این 
موارد را اگر همکاران من در صنف لوازم یدکی 
رعایت کنند قانون و اتحادیه می تواند از آن ها 

پیشتیبانی کند. 

تولید و واردات موضوع فعالیت اتحادیه 
نیست

حتما می دانید برخی همکاران ما سفارش تولید 
می دهند و مندرجات روی کاال یا بسته بندی 

آن را خود تعیین می کنند. بعضی همکاران 
نیز به صورت جزیی یا کلی واردات دارند، نام 
تجاری ثبت کرده اند و کاال را با مشخصات 
 مورد نظر خودشــان عرضــه می کنند.
در واقع این همکاران عالوه بر فروشندگی 
لوازم یدکی کسب وکار دیگری نیز دارند که 

شامل تولید و واردات می شود.
 به طور قطع ایشان برای فعالیت های یاد 
شده باید مجوزهای الزم را از غیر اتحادیه 

بگیرند و اتحادیه نسبت به آن بخش کسب و 
کارشان مسئولیتی ندارد.

لیبل گذاری تخلف است
اما گاهی گفته می شود فروشندگان مبادرت 
به لیبل گذاری، تغییــرات در ظاهر کاالها یا 
بسته بندی آن انجام می دهند که این تخلف 
صنفی است و اتحادیه بنابر شکایت مشتریان 
ملزم به رسیدگی است.در این خصوص قانون 

روش و آئین نامه مشــخصی برای نظــارت اتحادیه و حتی نحوه 
رسیدگی به شکایت ها مطرح نکرده اســت. لذا اتحادیه به نحوی 
درصدد تراضی طرفین و فیصله دعوا است، مگر آن که بنا بر خواست 

یکی از طرفین موضوع را به تعزیرات یا دادگاه ارجاع دهد.

لزوم تدوین قانون نظارت بر بازار
در این جا الزم است قانون حدود اختیارات و روش های معینی برای 
نظارت بر بازار به اتحادیه ها ابالغ کند.مسئله دیگر تنظیم بازار است. به 
طور طبیعی مکانیزم عرضه و تقاضا موجب تنظیم بازار از نظر قیمت، 
فراوانی کاال و حتی کیفیت می گردد. اما در شرایطی که تحریم ها، سوء 
مدیریت و سوء رفتار وجود دارد، اتحادیه باید بتواند برای تنظیم بازار 
اقداماتی انجام دهد اما باز هم قانون نظام صنفی در این موارد ساکت 
است و اتحادیه ها به صورت خود جوش کارهایی انجام می دهند که 
به طور طبیعی نمی تواند کافی و موثر واقع 
شود. جمع بندی سخن من این است که در 
بازنگری قانون نظام صنفی اگر مسئولیت 
نظارت، تنظیم و مدیریت بازار لوازم یدکی 
برعهده اتحادیه است، باید روش و اختیارات 
و ابزارهای الزم نیز در اختیار اتحادیه قرار 
گیرد. هم چنین الزم است در تولید، واردات 
و ارائه خدمات خودرویی نیز صنایع و صنوف 
خودرویی با تعاریف معیــن کنار هم قرار 
گیرند. نتیجه مسلما بهبود شرایط کسب 
و کار برای فعــاالن زنجیره تولید، توزیع و 
خدمات خواهد بــود و مصرف کنندگان 
نهایی نیز با دغدغه کمتری به حقوق خود 

دست می یابند.

قانون نظام صنفی 
روش و آئین نامه 

مشخصی برای نظارت 
اتحادیه و حتی نحوه 
رسیدگی به شکایت ها 

مطرح نکرده است

فعال صنفی همین که کاال 
را با فاکتور و مشخصات 

معین شده خریداری کند 
و با فاکتور و مشخصات 
الزم به فروش برساند، 

قانون و اتحادیه پشتیبان 
او خواهد بود

 فروش:  33971424

غالمحسین حمزه
نایب رییس اتحادیه
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آینده، بی شباهت به گذشته
سرعت فن آوری در تناسب با اهداف ذهنی و عینی  جامعه 
بشری به حدی زیاد شده است که یک نسل شاهد چند 
تحول و نوآروی در زندگی است. کودکان و جوانان امروز 
شــرایط و نگاهی کامال متفاوت با آنچه ما در کودکی و 
نوجوانی تجریه کرده ایم، دارند. با قاطعیت می توان گفت: 
در دهه آینده و آغاز قرن جدید خودروهایی ساخته می 
شود که کمترین شباهت را به خودروهای امروزی دارند. 

حتی در ماهیت تفاوت خواهند داشت. 
البته دانش نظری و فن آوری در کشور 
ما با آنچه در کشورهای صنعتی می 
بینیم فاصله دارد اما شــکی نیست 
که حرکت ما نمی تواند به صورت خط 
مستقیم ادامه یابد با ناچار با پرش و 
برش هایی حرکت خواهیم کرد که به 
هم ترازی در فن آوری ها ختم خواهد 

شد.

در موضوع اتحادیه لــوازم یدکی خودرو و 
ماشین آالت تهران یک رکود و رخوت بیش 
از چهل ساله را شاهد هستیم. گرچه در بین 
این سال ها تغییرات مثبت هم مشاهده شد، 
خصوصا در دوره ریاست جناب علی اکبر 
بخشی که به نوعی تحولی در اتحادیه رخ 
داد. اما ترکیــب و نحوه اداره هیئت مدیره 

نمی تواند بسان گذشته ادامه یابد.
خوشبختانه درفرآیند ثبت نام نامزدهای انتخابات و بعد از تایید 
افراد واجد شــرایط دو گروه شــکل گرفت. گروه اول با نام گروه 
تحول و ارتقا صنف و گروه دوم با نام نواندیشان و پیش کسوتان 
صنف که شــعار محوری خود را »اتحادیه پیشرو« قرار دادند. با 
توجه به آشــنایی اینجانب با اعضای گروه نواندیشان و همراهی 
با ایشان معتقدم باورشان این است که صنف به چندین تشکل 
درون صنفی، بین صنفی و صنایع خودرویی  نیاز دارد. تا بتواند 
از نخبگان درون صنف بهره مند شــود و زنجیره تامین، توزیع و 

خدمات خودرویی را ارزش آفرین، روزآمد و پویا کند.
گروه نواندیشان و پیش کسوتان 
تاریخ انقضای مصــرف ندارد. 
صرفا برای اثرگــذاری در این 
دوره انتخابات تشکیل نشده و 
تحت لوای اتحادیه نیست بلکه 
برای کمک به اتحادیه در جهت 
منافع صنف تشکیل شده است. 
تاخیر در برگــزاری انتخابات 
صنف توجیه پذیرنیســت. ما 
باید از مســئولین مربوطه در 
وزارت صمــت و اتــاق اصناف 
ایران بخواهیم به وظایف خود 
عمل کنند. بقــای افراد در یک 
جایگاه در هیچ نظام مدیریتی 
پذیرفته نیست. اعضای صنف 
گله مندی هــای فراوانی دارند. 
با تهدیدها و مخاطرات زیادی 

روبرو هستند، هیئت مدیره بعدی باید دارای برنامه و چشم انداز 
باشد و بسته ای تحولی ارائه کند. دیگر نمی توانیم مثل گذشته 
برای گرفتن یک تصمیم یا نوشــتن یک نامه روزها و ساعت ها 

وقت تلف کنیم.
منکر زحمات همکاران و عزیزانمان در ادوار گذشته هیئت مدیره 
نیســتیم اما نباید انکار کنیم چه فرصت های با ارزشی از دست 
رفته اند. در این شــرایط هیات مدیره چرا باید تا این حد منفعل 
باشــند که نتوانند یک تغییر و جابه جایــی در هیئت مدیره را 
بپذیرند. وقتی هنوز در کانال اتحادیه می بینیم نامه های اتحادیه 
با مهر رئیس مســتفعی اتحادیه بارگذاری می شــود احساس 
ناخوشــایندی پیدا می کنیم. آیا این دوستی و احترام به جناب 
بخشی زاده است که بار مسئولیت ها را در نبود ایشان و حتی پس 

از استعفای ایشان هم چنان بر عهده وی قرار دهیم؟
گروه نواندیشان و پیش کســوتان صنف به هیچ کس یا کسانی 
منتسب نیســت. برخواســته از درون صنف است و می خواهد 

بــا کمک گرفتن از تــک تک اعضای صنف، هیئــت مدیره ای 
کارآمــد، اهل تدبیر، تعامل و مدافــع منافع همه اعضای صنف 
امور اتحادیه را در دست بگیرد.  گروه نواندیشان و پیش کسوتان 
صنف برخالف روال موجود، انتظار دارد تمامی کمیسیون های 
الزم در اتحادیه درچارچوب قانون نظام صنفی تشکیل گردد و 
اعضای هیئت مدیره در امور کمیسیون ها دخالت و اعمال سلیقه 
شخصی نکنند. گروه نواندیشان و پیش کسوتان صنف با احترام و 
استفاده از تجربیات پیش کسوتان الزم می داند به سایر همکاران 
خصوصا جوانان و میانساالن فرصت همکاری در اتحادیه در قالب 
کارگروه ها، شوراهای مشورتی، اتاق های فکر و شورای رسته ها 
داده شود. چشم انداز ما رسیدن به اتحادیه پیشرو و الگو در تراز 
جهانی و متناسب با آینده پیش رو خواهد بود. گفتنی است گروه 
نواندیشان و پیش کسوتان صنف خود را مقید به انتخاب اعضای 
صنف می داند و  با منتخبین ایشان نهایت همراهی و همکاری 

را خواهد داشت.

گروه نواندیشان و پیش کسوتان 
تاریخ انقضای مصرف ندارد. 

 صرفا برای اثرگذاری 
در این دوره انتخابات تشکیل 
نشده و تحت لوای اتحادیه 

 نیست بلکه برای 
کمک به اتحادیه در جهت 
منافع صنف تشکیل شده است

افشین اصغرزاده
عضو گروه اندیشان و پیش کسوتان
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 صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسن بشارت نیا
 تحریریه: عبدالعلی مجد، عبدالحسین آزاده، سارا رستگار، فاطمه امیر احمدی، زهرا نعمتی، مرصاد رنگرز

  بازرگانی: ناصر حیدری  صفحه آرایی: هفت اقلیم  هنر  مدیرهنری: علیرضا حاج میرزابابا 
 عکاس: خسرو حیدری   ناظر چاپ:حامدبشارت نیا

 باتشکر  از: غالمحسین حمزه، افشین اصغرزاده و ابولفضل کریمی.
 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: 33936794     چاپ دبیر: خیابان جمهوری اسالمی، کوچه محمودی

ظرفیت مردم ... مشارکت – تاب آوری
رهبری در آخرین سخنان خود 
در 19 دی به دولت توصیه کردند 
که امیدواریم شنیده شود و بدان 
عمل شود. از آغاز انقالب تا امروز مشارکت مردم در همه اموری که الزم 
بوده اغلب حیرت آور توصیف شده است. در روی دیگر سکه تاب آوری 
عمومی نیز همین قدر شگفت انگیز است. این هر دو یک ریشه دارد. 
مردم ایران عاطفی و غالبا خوش بین به اسالم هستند. تقدیر گرایی و 
اعتماد به خداوند متعال نیز در بیشتر مردم دیده می شود. مردم ایران 
ظلم را ناپایدار و خداوند را حامی مظلوم می دانند. مایل نیستند تحت 
تسلط بیگانگان زندگی کنند و اقتدار ملی را خوش دارند.

رهبری انقالب از دولت به معنای همه قوای سه گانه و نهادهای حمکرانی 
خواستند از ظرفیت مردم برای برون رفت از شرایط فعلی و پیشرفت 
کمک بگیرند. حلقه بسته مدیریتی کشور و قصه هزار فامیل با آرمان های 
انقالب در تضاد بلکه تناقض است. ویژه خواری، نورچشم بازی، بی تدبیری، 
کندی و غفلت، پذیرفتنی نیست. مردم ایران حاضرند سختی تحریم ها و 
مشکالت نوپایی نظام مردم ساالری دینی را بپذیرند. در هر امری که اقناع 
شوند مشارکت کنند. اما نمی توانند فساد سیستمی یا سازماندهی شده 

را بپذیرند. آنچه رهبری خواستار آن شدند بنظر می رسد کمک گرفتن از 
مردم برای رفع همین نوع مشکالت است. اگر افکار عمومی باور کنند دولت 

عزم ساماندهی بلند مدت و پرهیز از روزمرگی دارد، برنامه هدف گذاری شده و 
علمی برای اداره کشور تهیه کرده، جناح و قبیله گرایی سیاسی به پایان رسیده 

است. قطعا جراحی بزرگ اقتصادی کشور یعنی حذف همه رانت ها و یارانه های پیدا 
و پنهان را می پذیرند. 

تامین اشتباهی

سوال اغلب مردم در سطح جامعه این است: تامین 
کاالهای اساسی، ارز، رفاه اجتماعی و موارد دیگر، در 
چه صورتی بدون تاثیر منفی بر اقتصاد و بنیه کشور )در 

بلند مدت(، درست خواهد شد؟
تامین کاالهای اساســی که عمدتا خوراکی ها را شامل 
می شــود یا نهاده هایی که در تولید غذا به کار می روند با 
ارز ترجیحی )فعال 4200 تومانی( بــه هیچ وجه مفید واقع 
نشده است، بلکه موجب هدر رفت منابع و ویژه خواری نیز 
شده اســت. ایضا در مورد دارو، هم چنین تخصیص ارز به 
واردکنندگان سایر کاالها و نظام تامین اجتماعی و... همگی 

پر آفت، فساد و کمترین اثر بخشی هستند.
آزادسازی قیمت ارز و تامین همه کاالها حتی غذا و دارو با ارز 
به نرخ واقعی و تامین همه نیازهای مردم با قیمت واقعی بدون 
یارانه پیدا و پنهان نیازمند سرمایه اجتماعی بسیار باالیی 
است. تحلیل مردان سیاست، پیش و پس از انقالب این بوده 

که چنین اقدامی باالتر از آستانه تحمل مردم است. 
صرف نظر از درســت بودن این تحلیل یا نادرستی آن، 
نتیجه این سیاست قدرتمند شدن دولت و ثروتمند 
شدن وابستگان و نورچشمی ها است. هم زمان منابع 
بین نسلی کشــور هدر رفته و بی کفایتی برخی 

مسئوالن نیز پنهان باقی مانده است.
راه منطقی و تجربه شــده در اغلب کشورها 
رفتن به طرف بازار آزاد و هم زمان باالبردن 
سطح حمایتی، نظامند کردن و هوشمند 
ســازی کمک های مستقیم دولت 
به گروه های نیازمند و نه صرفا 
دهک هــای پایین جامعه 

است. پایه این اقدام تشکیل دیتابیس جامع اطالعات سجلی، 
شغلی، دارایی و سایر امور ایرانیان است.

اقتصاد بازار آزاد به  خاطر نادیــده گرفتن برخی ارزش های 
انسانی و آرمان های اخالقی مورد انتقاد قرار می گیرد، در کشور 
ما هم همین رویکرد انتقادی مانع خروج اقتصاد از دست دولت 
شده و متاسفانه به جای آن که تمهیدی بیاندیشیم برای رفع 
آسیب های اقتصاد آزاد همان طور که در خیلی کشورها سعی 
برآن شده و مسیر آن دنبال می شود، ما اقتصادخصولتی راه 
انداختیم که بدتر از اقتصاد دولتی  یا بازار آزاد است. این اشتباه 
باید هرچه سریع تر مرتفع شده و راه آن اعتماد و صداقت با 
مردم است که می تواند ســرمایه اجتماعی الزم برای حذف 
کامل یارانه از اقتصاد را نیز فراهم کند. دولت خود را پدر مردم 
می داند، نگران گذران امروز است، در نتیجه به هر مسکنی 
تن می دهــد. تامین ارز برای واردات نیــز با همین رویکرد 
صورت می گیرد. کشور امروز شاهد دو نوع قاچاق است. اولی 
قاچاق به معنای ورود کاال به کشــور و دومی قاچاق معکوس 
یعنی خروج کاال از کشور و هر دو بدون حساب و کتاب. این 
وضعیت بازتاب نحوه تامین ارز، قوانین روزآمد نشده گمرک و 
تبادالت در بازارچه های مرزی و تعلل در ایجاد زیرساخت هایی 
برای هوشمند سازی عملکرد دستگاه های دولتی و نظارتی 
و یکپارچه ســازی بانک های اطالعاتی دولت است. تامین 
رفاه اجتماعی کاری که ده ها ســال پیش و از قبل انقالب با 
کپی برداری ناقص از نظام رفاه اجتماعی در آمریکا شروع شد 
و هرگز بروز رســانی های الزم و جامع در آن صورت نگرفت. 
امروز ســازمان بی در و پیکر تامین اجتماعی را روی دست 
دولت و بر گرده مردم گذاشته است. موضوع تامین اجتماعی 
و رفاه عمومی از ابر چالش های فعلی و آینده کشور بوده که 
نیازمند رسیدگی فوری و جامع است. انتظار عمومی از دولت 
و نظام آن است که بخشــی نگری، روزمرگی، فساد نهادینه 
شده در اغلب ســازوکارهای تصمیم گیری، اجرا و نظارت را 
کنار گذاشته و از ظرفیت همه مردم استفاده کند. مسلم است 
با تکرار راه های گذشته نتیجه بهتری از آنچه تاکنون دیده ایم 
بدست نخواهیم آورد. جهاد اکبر پاالیش افکار است. جهادی 

فکر کنم تا عملکردهایمان مفید واقع شود.  

عبدالعلی مجد

عبدالحسین آزاد 


