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ســال1376بندهمدیریتاتحادیهپسازکسبآرایمردم،همکارانعزیز
صنفپذیرفتم�البتهدودورهپیش-ترنیزامکانداشــتایناتفاقبیفتداما
چونقانونیوضعشدهبودکهیکفردفقطمیتواندعضویکیازدوهیئت
مدیرهتعاونییااتحادیهباشــد�بندهتعاونیراانتخابکردهچوندرآنزمان

حساسیستبیشتریداشتوکاروکسبمردمبهآنجاگرهخوردهبود�
بعدازحضوردراتحادیهباهمکاری،همراهیوهمدلیهمهاعضایهیئت
مدیرهتوانستیمکارهاراپیگیریکنیموسامانبدهیم�آنسالهاپایاندولت
سازندگیوآغازدولتمعروفبهاصالحاتبودیعنیدولتهایهفتموهشتم
اوضاعکسبوکارنسبتاًخوببودورکودزیادیوجودداشت�تمرکزاولیهمااین
بودکههمهفعاالنصنفراشناساییکنیموپسازتشکیلپروندهبتوانیمجواز
کسببدهیم�خوبکاربزرگومهمیبوددرحالیکهتخمینمیزدیم5000
نفرفروشگاهفعالداشتهباشیمتعداداعضایجوازدارکمتراز1400نفربودند�

مسـئلهبعدیمالیاتهابوددولتبناداشـتسـهمبیشـتریازبودجهرا
ازطریقمالیتهایمسـتقیمتامینکندواینفشـارزیادیبـهاصنافوارد
میکردباهماهنگـیمجامعامورصنفیتوانسـتیمتوافقاتیباسـازمانامور
مالیاتیبکنیمودرکمیسـیونهایحـلاختالفازحقوقاعضـاءتاجائیکه

امکانداشـتدفاعکنیم�
درتمامچهاردورهکهشـانزدهسـالطولکشـیدومنتهیبهسـال1392
بودوفاقهیئـتمدیرهزبانـزدخاصوعـامبـوددرمجمعتوزیعـیاتحادیه
لوازمیدکـیجایگاهویژهداشـتوبرادریاعضـایهیئتمدیـرهالگوییبرای
سـایراتحادیههابود�درسـایههمیـنانسـجاموهمدلینیزموفقشـدیم
سـطحخدماترسـانیبهاعضارابـاالببریمواعضـایصنـفراراضیکنیم�
امـادردودورهاخیـرکـهکارهایجالـبومهمیصـورتگرفـتوالبته
گاهیپرریسـکهمبودآنهمدلیالزمکمترشـدهاسـتوشـایدسـمت
هـاوعناوینتاحدیمهمشـدهباشـند�البتهجایبسـیخشـنودیاسـت
کهمسـیرمانروبهجلواسـتوبنظرمآیندهباوجودظرفیتـیکهدرصنف
وجـودداردوحضورنخبگانصنـفوافرادفهیـموبادانشوبینشـیکهدر
صنفهسـتندبتوانیمدروضعیتکسـبوکارصنفبهبودایجـادکنیمو

مسـائلیمانندتقلـبیاطـرحفروشـیراحلکنیم
امـروزاتحادیـهنیازمندحمایـتوحضـوراعضااسـتومابهعنـوانیک
خانـوادهبزرگویکقشـراجتماعیکهبـهجامعهوبخشمهـمحملونقل
وصنعـتودیگربخـشهاخدمترسـانیمیکنیـمبایدجایگاهمناسـب
داشتهباشیموشـرایطکسـبوکارماندچارمعضالتومشـکالتنباشدما
دروهلهاولمایلیمجنـسباکیفیتتولیدداخلبفروشـیمودرمواردیهم
کهنیازبـهوارداتوجـودداردکارازسـویبازرگانـانتوانا،خوشـناموبادانش
کافیانجامشـودآنهمبـدونپیچیدگـیهایدسـتوپاگیروبروکراسـی
ناکارآمدکهفقطانرژیوزمـانراهدرمیدهد�مطمئنهسـتیمصنفمی
توانددرصـورتهمکاریدسـتگاههـایدولتیباحفظسـرمایههـایملی

بازارراتامینکنـدواجناسنامرغـوبارزکشـوررابربادندهند�

پنج دوره
خدمت

شادیروحمرحومهمغفوره
حاجیهخانمهاشمینژاد

صلوات

شادیروحمرحومهمغفوره
دوشیزهمژدهتیماجچی

صلوات

شادیروحمرحوممغفورجناب
آقایمحمدغفرانیشهپر

صلوات

شادیروحمرحوممغفورجناب
حاجاحمدناظمیعبدالهی

صلوات

کالم نخست

غالمرضا بخشی  زاده   
 رئيس اتحاديه
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مهندسعلیرضانیکآئینبرایدومیندورهمتوالیرئیساتحادیهصنف
تعمیرکارانخودرویتهرانشد�ویطیچهارسالاولمدیریتبراتحادیه
تعمیرکارانکهآنراسختتوصیفمیکند�کارهایمهموگستردهایانجام
دادهاست�کارهایاوازساختمحلاتحادیهتاتغییراتدرتمامینرمافزارها
وسختافزارهایاتحادیه،استخداممجددتمامیکارکنانباهدفبکارگیری
افرادتوانمندوهماهنگتر،تشکیلتیمهایبازرسیوانتخابسربازرس
تماماًازبیناعضایخوشناماتحادیه،بازگشاییوفعالکردنتعاونیاتحادیه
وافزایشچشمگیراعضا،،ایجادواحدهایخدماترسانیدرونساختمان
اتحادیهنظیرپلیس+10وشــورایحلاختالف،احیایکمیسیونهای
اتحادیهخصوصاکمیســیونآموزشوهمکاریباسازمانفنیوحرفهای،
تشکیل42گروهکارشناسیدرتمامیرســتههایشغلیاتحادیه،ایجاد
واحدروابطعمومیاتحادیهبانگاهراهبردیبهآنوباالخرهایجاداپلیکیشن
اتواپکهدرمجموعبنظرمیرسدانقالبیدرمجموعهاتحادیهرخدادهاست

واتحادیهتعمیرکارانخودرویتهرانراممتازنمودهاست�
یدکرسانهبهمناســبتانتخابمجددنیکآئینبهریاستاتحادیهبا

ایشانگفتوگوییانجامدادهکهتقدیمحضورتانمیشود:
جناب نیک آئین شما قبل از ریاست اتحادیه چندسالی درکنار 
پدر عضو هیئت مدیره بودید اما بنظر می رسد پس از پدر عمده 

اقدامات خودرا شروع کردید؟
بههرحالمقدماتیهمالزمبودکهدرزمانحاجرضانیکآئینانجامشد
امابعدازآنکهایشانخواستندجوانترهاکاررابهعهدهبگیرندماواردشدیم
واعضایاتحادیهنیزحمایتکردند�هیئتمدیرهمایکتیماستوبهکار
تیمیاعتقادواقعیداردشــماببینیدماظرف5ماهساختمانمخروجه

اتحادیهرادرششطبقهوکامالمدرنوبروزساختیم�تمامیتجهیزاتو
امکاناتاداریورایانههایاتحادیهرانووازبهتریننوعتهیهکردیم�اماکار
اصلیماتحولدرخدمتبهاعضایصنفاستهرکسواردمیشودابتدا
ازطرفمســئولمیزخدمتپذیرشوتاپایانکارراهنماییمیشود�ما
عضومانراتحویلمیگیریم�برایوقتاوارزشقائلهستیم�زیرااتحادیه

خانهاوستوبایدبهترینخدماتبهاوارائهشود�
االنهمهاتحادیهدنبالافزایشحقعضویتساالنههستنددرحالیکه
ماحقعضویتراکاهشدادهایموبناداریمیکباردیگرنیزکاهشدهیم�
طی53سالتعداداعضایاتحادیهبه1400واحدصنفیرسیدهبوداماطی
چهارسالگذشتهمابه5500عضورسیدیمیعنیچهاربرابرشدیمالبته
تاکنونبرای2450نفرپروانهکسبصادرشدهاستوبقیهدرحالتکمیل
مدارکورفعنواقصپروندههستندوبعضادچارمعضالتیباشهردارییاسایر
مراکزکهامیدواریمبتوانیمبارایزنیواصالحروندهامشکلاینهمکارانرا

نیزحلکنیم�
مشکالت و اولویت های صنف شما بررسی و احصاء شده است؟

بله؛ماکارشناسیجدیکردهایمواصلیتریناولویتمانمسئلهآموزش
است�االندراتحادیهبامشارکتسازمانفنیوحرفهایکالسگذاشتهمی
شودودرپایاندورهمدرکرسمیبامهروامضایسازمانواتحادیهمیدهیم
اینپایاندورهاعتبارقانونیداردواعضاءمیتوانندازآنبرایسهمیهاعزام

نیرویکاربهخارجازکشوراستفادهکنند�
موضوعاتبعدیابزارمخصوص،قطعهتقلبیونرخخدماتاست�برای
نرخخدماتمایککارگروهتشــکیلدادیموبرایهمهخودروهاخصوصاً

خودروهایجدیدنرخخدماتتعیینکردهایم�
بارها از زبان شــما موضوع اجناس تقلبی و بی کیفیت و لطمه 
ای که به صنف شما از این بابت وارد می-شود در رسانه ها و کانال 
اتحادیه خودتان مطرح شده است؛ در این موضوع دقیقاً چه مراکزی 

را مسئول می دانید و راه حل پیشنهادی شما چیست؟
اینموضوعبینبخشیاســتدرمبادیورودیکاالبهکشورگمرکو
استانداردمسئولهستند،درمســئلهقاچاقبهطبعنیروهایانتظامیو
امنیتیودرثبتسفارشوتولیدوزارتصمتمسئولیتدارندامادرنظارت
بربازاراتحادیهلوازمیدکیمیتواندنقشمهمیداشتهباشدواعضایصنف
خودراباروشهایگوناگونمدیریتکند�ناگفتــهنمانددرنظارتبربازار

بازهماستانداردووزارتصمتمسئولیتدارند�
بنابراینبهتراستبگویم:نیازبهیکارادهملیداریمچونبحثتقلبدر

بسیاریازصنوفدیگرنیزوجوددارد�

اراده جمعی،
مدیریت فعال

مهندس�نیک�آئین������
���ر�ئیس�اتحادیه�تعمیرکاران�خودرو
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درجایی عنوان کرده بودید که فروشندگان لوازم یدکی حتی 
وقتی کارخانه سازنده هم قطعه خود را گارانتی کرده، جنس را بدون 

گارانتی می فروشند؛ منظورتان چیست؟
ببینیدگارانتیحقمشتریاستویکیازاعضایهیئتمدیرهاتحادیه
لوازمیدکیهمبهاینموضوعاشارهکردهبودامامتاسفانهماشاهدانبوه
لوازمیدکیبدونگارانتیهستیم�دربعضیمواردحتیسازندهقطعه
معلومنیست�لذافروشندگانبهمشتریمیگویندکاالهاگارانتیندارند�
بایدسازوکاریایجادشودتااوالًاتحادیهلوازمیدکیگارانتیومنشورحقوق
مشتریراحداقلازنظراتحادیهلوازمیدکیتعریفکند�ثانیاًتولیدکننده
یاواردکنندهبهصورتنظامندفروشندهرانسبتبهتعویضقطعهمعیوب
حمایتکنند�یعنیفروشندهاگرقطعهایمعیوببودبتواندیکقطعه
سالمجایگزینکندوگرنهگارانتیدراینصنفبیمعنیمیشودالبته
درصنفلوازمخانگیفروشنده،خریداررابهگارانتیکنندهارجاعمیدهد
وشخصاًمسئولیتینمیپذیردکهدرآنصنفمرسومهمیناستولیدر
فروشقطعهیدکینمیتواناینطوربرخوردکردبلکهبایدروشیطراحی
شودکهخردهفروشبتوانددرصورتمعیوببودنکاالباتعریفمشخص

قطعهراتعویضکند�
به عنوان آخرین سوال شما وضعیت اصناف و رابطه آنها با دولت 
را چگونه می بینید؟ چرا طرح ادغام اتحادیه های همگن یا اتحادیه 

کشوری به سرانجام نرسید؟
بنظرمنوزارتصمتبهعنوانوزارتخانهمسئولاصناف،بهاندازهکافی
برایاصنافجایگاهقائلنشدهاست�صرفاًدبیرخانهکمیسیونموضوع
انتخاباترادنبالمیکندومرکزرسیدگیبهاموراصنافوبازرگاناننیزآنقدر
ظرفیتنداردکهاینتعداداتحادیهراپوششدهد�بنظرمنمسئلهزیرساخت
هامطرحاست�اتحادیهکشوریمیتوانستدرصورتایجادکمیسیون
مشورتیوتخصصیبرایاتاقهایشهرستانهاباشدامابعضیتصورکردند
موازیکاریاستوبینآنهاتنشایجادخواهدشدبنابراینخوداصناف
مخالفتکردند�موضوعاتحادیه هایهمگننیزکارمطالعاتیوکارشناسی
زیادیمی خواهدوبایدزیرساخت هایآنفراهمشودکهبنظردوراز
دسترسمی آید�امابههرحالبایدبپذیریمکهماخودماننیزکوتاهی
کرده ایموبروزنشده ایم�االنیکسایتیکههمین135اتحادیهتهرانرابا
مشخصاتکاملورسته هایتحتپوششصرفاًمعرفی کندوجودندارد�
منبهاتاقپیشنهاددادموگفتمحاضرمبدونهزینهسایتیدرست
کنمکههرکسباهراتحادیه ایکارداشتبتواندبااستفادهازاینسایت

موضوعراپیگیریکندومراجعاتحضوریبهحداقلبرسد�

اتحادیه های همگن

یعنیهماندولتالکترونیککهمتاسفانهدرسطحوزارتخانه هاو
سازمان هایدولتیهمایجادنشدهاستومردمهمچنانبایداداره

بهادارهواتاقبهاتاقبروندوکپیمدارکتحویلدهند�
ازشرکتشمادراینمصاحبهتشکرمی کنم�لطفانکتهپایانیاگر

هستبفرمائید
فقطمی خواهمعرضکنممابایدباهمگفــت وگوکنیموباخرد
جمعیازفرصت هااستفادهکنیمبلکهفرصت-هارابسازیم�منظورم
ازمااتحادیهلوازمیدکی،انجمنقطعه سازانواتحادیهتعمیرکاران
است�جمعاینهامی تواننددربحثاستفادهازخودروبهمردمکمک

کنند�بندهنیزازنشریهیدکرسانهمتشکرم�
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ــای ــنروزه ــتدرای ــهقراراس ــهک ــادیاتحادی ــیوناقتص کمیس
ســختودرآینــدهعصــایدســتبلکــهچــراغراهنمــایاتحادیــهو
صنــفباشــدنبایــددچــارروزمرگــیشــودایــنکمیســیونماموریــت

مشــخصیداردوقراراســتنیــازبزرگــیراپاســخدهــد�
ــرایطآن ــازاروش ــاداردرویب ــهبن ــادیاتحادی ــیوناقتص کمیس
ــه ــاب ــدت ــورکن ــترامانیت ــنوضعی ــدوآخری ــتهباش ــزداش تمرک
سیاســتگــذارانومدیــرانارشــدومیانــیگــزارشهــایدقیــقو
بهنــگامبدهــد�همچنیــنراهکارهــایواقــعبینانــهومبتنیبــرمنافع
جمعــیارائــهکنــد�چنیــنعملکــردیمســتلزمســازماندهیوارتباط

هدفمنــدونظامنــدبــااعضــاواســتفادهازمشــاورانزبــدهاســت�
محمدرضــامالکــیرئیــسکمیســیوندرگفــتوگــوبــا“یــدک
رســانه”بیــانکــردمــاجــایمهمــیایســتادهایــم�بخشــیازدومین
صنعتراهبردیکشــور)صنعتخودرو(هســتیم�دربخشزیرســاختی
حمــلونقــلیــکرکــنهســتیم�طبیعــیاســتکــهسیاســتگذارو
مدیــراناجرایــیتــرازیــکوکالنبــرایآناهمیــتویژهقائلباشــند
وســراغمــابیاینــد�تبعــاًاگــرماحرفــیبــرایگفتــنوبرنامــهایبرای
ــهنداشــتهباشــیمایشــانبراســاساطالعــاتوبعضــاتخمیــنو ارائ

حــدسخودشــانبــرایمــاتصمیــممــیگیرنــد�
دریــکســالگذشــتهدرســطحمعاونوزیــر،مدیرانکلوروســای
اداراتمربوطــهتوانســتهایــمارتبــاطداشــتهباشــیم�اطالعــات،تحلیل
ــته ــنواداش ــوشش ــمگ ــله ــرفمقاب ــاًط ــم�انصاف ــکاربدهی وراه
ــاگفــتوگوهــاتصمیــمگیــریوعمــلکــردهاســت ومتناســبب
ــویو ــدرق ــدآنق ــابای ــهداشــتهباشــدوم ــدادام ــلبای ــنتعام ای
بــروزباشــیمکــهدرهــرشــرایطیودرتمــامموضوعاتــیکــهبــهمــا
مربــوطمــیشــودبــامــاارتبــاطبگیرنــدونظرخواهــیکننــدوبتوانیم

درشــرایطســخت،راهحــلمشــکالتباشــیم�

شــایداالنبهتریــنزمــانباشــدبــرایاینکــهبیــناعضــاء،اتحادیه،
ــد ــتقیموروشکارآم ــطمس ــکخ ــرانی ــاقای ــرانوات ــاقته ات
ارتباطــیبرقــرارشــود�بارهــاوزارتخانــههــایمرتبــطدعــوتبــه
مشــاورهداشــتهانــدیــااســتعالمیکــردهانــدتــانامــهازاتــاقایــران
بــهاتــاقتهــرانوازآنجــابــهاتحادیــهوازاتحادیــهبــههیئــتمدیــره
برســدوبعــدهیئــتمدیــرهازٌخبــرگانصنــفنظــرخواهــیکنــدیــا
بــرایشــرکتدرجلســهدعــوتکنــدزمــانگذشــتهوموضــوعفــوت

شــدهاســت�
رئیــسکمیســیوناقتصــادیاتحادیــهحــرفدیگــرینیــزداردو
بــهموضــوعفرهنــگاشــارهمــیکنــد�محمدرضــامالکــیمــیگوید:
مــامطالبــهگــرنیســتیم�همــهاعضــایصنــفدرموضــوعشــرایط
ــر ــنداگ ــالباش ــروکنشــگرفع ــهگ ــدمطالب ــانبای کســبوکارش
ذینفعــانیــکبخــشبــرایدســتیابیبــهشــرایطعادالنــهمطالبــه
گــرینداشــتهباشــند؛مطمئــنباشــیداتفاقمثبتــینمیافتــد�قانون
ظرفیــتهــایبســیارخــوبوزیــادیبــرایتوســعهوبهبــودفضــای
کســبوکاردرنظــرگرفتــهاســتحتــیدرشــرایطامــروز،امــامــایــا
کالًبــیخبــرهســتیمیــابــرایاســتفادهازآنتــالشالزمرابخــرج
ــفبیشــترین ــهاعضــایصن ــم�باالخــرهواضــحاســتک نمــیدهی
ــد�اعضــای ــازاردارن وکاملتریــندادههــاواطالعــاتراازوضعیــتب
صنــفکمبودهــا،مشــکالت،نابســامانیهــاوالبتــهفرصتهــارابهتر
ازدیگــرانمــیشناســندوبــامشــارکتواعتمــادمتقابلامــکانبرون
رفــتازشــرایطســختفراهــممــیشــودمشــروطبــهاینکــهاتحادیه
ــیو ــتآورد؛ارزیاب ــارابدس ــراتودادهه ــارونظ ــناخب ــدای بتوان

پــردازشکنــد�
مــاپیشــنهادهایمانرادادهایــم�هیئــتمدیــرهمحتــرمبایدتصمیم
ــامــیخواهــدازظرفیــتاعضــاءوکمیســیونبهــره بگیــردکــهآی
ببــرد؟ماموریــتذاتــیاتحادیــههــاکمــکبــهبهبــودمســتمرفضای
کســبوکاراعضــاودفــاعازحقــوقصنفــیومنافــعجمعــیایشــان
ــد� ــکاریکنن ــههم ــااتحادی ــدب ــئولیتدارن ــممس ــاه ــت�اعض اس
کمیســیوناقتصــادیبــهعنــوانیــکمحــورودبیرخانــهدائمــیبــا
هــدفجمــعآوری،پایــشوتحلیــلبــازاربــهمنظــورســازماندهیو
تاثیرگــذاریمثبــتوهدفمنــدبــرایدفــاعازمنافعذینفعــانوفعالن
صنــفدرزمینــهتامیــن)تولیــدوواردات(،توزیــعومصــرفدرصورت
فراهــمشــدنشــرایطعمــلخواهــدکرد�مــنمطمئــنهســتماعضــا
همراهــیخواهنــدکرد�شــماببینیــددرمســئلهســیلفروردیــن98
چطــورهیئــتمدیــرهفعــالشــد�خیرینومعتمدیــنصنفوتشــکل
هــایاقمــاریمثــلگــروهامــدادپــایکارآمدند�جلســاتمتعــددو
پشــتســرهمبرگــزارشــدواعضــاءکمــکهــایمالــیبســیارزیادی
کردنــدتــاجائــیکــهاتحادیــهمــابــافاصلــهزیــاداولیــناتحادیــهبــا
باالتریــنمیــزانمشــارکتدرنوســازیوامدادرســانیبهســیلزدگان
بــودهاســت�مســلمااگــرجلســاتیبــاموضوعاتــیکــهمســتقیمابــه
کســبوکاراعضــاءوبهبــودشــغلیصنــفمربــوطمــیشــودبرگــزار
شــود؛حضــورخواهنــدداشــت�درحــالحاضــراطالعــاتموجــوددر
اتحادیــهازاعضــادرحــدمشــخصاتســجلیونشــانیمحــلکســب
اســتوســایردادههــایمــوردنیــازبــرایشناســاییوتحلیــلنقــاط

قــوتوضعــف،فرصــتهــاوتهدیدهــاچنــدانقابــلاتــکانیســت�

درد  
روزمرگی

برنامه های  به  نگاهی 
اقتصادی  کمیسیون 
فروشندگان  اتحادیه 
قطعات و لوازم خودرو
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اطالعات دهک ها موجود نیست!

یکجراحیبجاوبزرگدراقتصادیابهتربگویمنظامیارانهایماانجام
شداماصدحیفکهناقصانجامشــد�دولتروشپرداختیارانهنقدیرا
جایگزینروشهایقبلیکرداگرایناقدامبجاباایجادیکبانکاطالعات
ملیکهمشخصکندهرکسدرکدامدهکدرآمدیقرارداردهمراهبودیا
طیسالهایبعداضافهوتکمیلمیشد؛اقدامیشایستهوروبهجلودر
برقراریعدالتبهحسابمیآمد�البتهدولتنهمبهعنوانمجریپروژه
رویانصافمردمخیلیحساببازکردهبودوانتظارداشتحداقل2دهک
باالییثبتنامنکننداماخیلیهاگفتنداگریارانهرانگیریمیعنیخودمان
رابهدارابودنمعرفیکردیمومامورداراییمیتواندبرایمانمالیاتببرد�
بدینترتیبدهکهایباالوپائینبهطورمساوییارانهنقدیگرفتند�
دولتهمبرغمالزاممجلسومصوبهقانونیتاکنوننتوانستهیانخواسته
روشیبرایحذفپردرآمدهاپیادهکنددرعوضبرغمافزایششدیدقیمت
هابخاطروجودتورممستمرطیتمامسالهایگذشتهرقمیارانههیچ
تغییرینکردهوعماًلیارانهپرداختیکاالیقابلمالحظهایبرسرسفره
هایمردمنمیگذارد�تنهادلیلمهماعالمشــدهایناستکهاطالعات
داراییهاودرآمدهایمردمرانداریمونمیخواهیمدرزندگیمردمسرک
بکشیمودلیرابیآزاریم�چهبسادراینمیانبرخیماموریندولتیهم
کهاطالعاتمردمرابیرونمیکشندبهجنبههایاززندگیمردمکهنباید

همچشمیبدوزندکهخوبنیستوآرامشروانیرابرهممیزند
اماسوالایناستکهتاکی؟

باالخرهامروزفنآوریهایموجودکهامکانرافراهمکردهکهسازمان
هایمختلفبههموصلشوندودادههایخودرابهاشتراکبگذارندونرم
افزارهایپردازشگرنیزبدوندخالتدستواعمالسلیقهشخصیمعلوم
کنندچهکســیبایدموردحمایتمالیقرارگیردوچهکسینه؟وهله
بعدیاگراطالعاتهمهافرادشفافباشدامکانسواستفاده هاوبی نظمی

درهمهنظاماتحاکمیتیکاهشمی یابد�

درکشورعزیزمایارانهزیاداستازهرنوعیکهبخواهیدیافتمیشود
ریشهآنهمدالرهاینفتیاست�بدســتدولتمردانعزیزمانمیرسدو
ایشانهمسخاوتمندانهخرجشمیکنندگاهیمیلمیشودوگاهی
حیفامابدترآناستکهعادالنهتقسیمنمیشود�اینبیعدالتیدرموارد
دهشتانگیزیعمومیوسیستمیاســت�مثلیارانهبنزین،گازوحتی
کاالهایاساسیودرمواردیخصوصیوبازهمسیستمییعنیبعضی
هادسترسیخاصدارندوباطرقیکهمیشناسندیامیسازندبصورت
کاماًلقانونیبرداشتمیکنندمادراینجابامواردیکهبهگونهفسادآمیز

برمیدارندکارینداریم�
دراینمیانامایارانهارزیداستاندیگریدارد�هرگاهنرخارزدچارتالطم
میشوددولتسیاستچندنرخیکردنارزرادرپیشمیگیردبنابراین
برخیکاالهایاخدماتمشمولدریافتارزبانرخپائینترمیشوندبطور
طبیعیاینکارتعادلاقتصادیرادچارخدشهمیکند،امریکهبهخودی
خودبرایاقتصادورشــداقتصادیهرگزتوصیهنمیشود�دراینمیان
دریافتکنندگاناینارزخواهبازرگانانباشندیاصنعتگرانیادیگرانبخاطر
رانتبوجودآمدهدرکنارخودرقبایجدیدیمیبینند�کسانیکهبهاین
بازارآمدهاندتاارزبگیرندتــاهمینجادولتبهعنوانتخصیصدهنده
وفعاالنآنبخشبهعنوانگیرندهدچارمشکلمیشوند�تاکنوننیز
درهیچمقطعیطیچنددههاخیرراهحلیبرایاینچالشبدســت
نیامدهحتیبهصورتموقتوموردیکهبعضابااستفادهازنظارتکامل

وبکارگیریافرادپاکدستاجراشدهاست�

مکانبرنامهریزی،نظارتوقدرتآینده نگریفراهممیشود�
همانطورکهاالنبهبانکهااجازهدادهشدهاطالعاتمشتریانخودرابه

سازمانامورمالیاتیحسبدرخواستبدهند�
انتظارعمومیآناستکهدولتبهسمتواقعیشدنبرنامههدفمندی 

یارانه هاحرکتکندتاحداقلدرتوزیعیارانههاینقدیعدالت
اجتماعیدرحدقابلقبولپیادهشود�

یارانه�ارزی
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مجمععمومیعــادیســالیانهنوبتاولشــرکتتعاونــیاعتبار
فروشــندگانلوازمیدکیاتومبیلتهراندرمورخه96/4/18باحضور
143نفرازمجموع247نفرعضودرهتلبزرگفردوســیتهرانبرگزار
شــد�ابراهیمغفوریمدیرعاملشرکتتعاونیدرســخنانافتتاحیه
بهنکاتــیدرموردعملکردشــرکتتعاونــیواقداماتانجامشــده،
هزینهکردها،وامهایپرداختشــده،ترازمالیوســودحاصلهاشــاره
کرد�همچنینپیشــنهادهاییبرایآیندهشــرکتمطــرحنمودوی
خاطرنشــانکردکهانتظارمی رفتاعضااســتقبالبیشتریداشته
باشــندوتعداداعضایصندوقبهنســبتاعضایصنفبیشترباشد�

ســپسهیئــترئیســهمجمــعبــارایحضــاربــهشــرحبعد
انتخابشــدند:آقایانحســنحیدری)رئیسمجمــع(امیرحدادی
)منشــی(علــیاکبرفروغــیوسیدحســنمیرصانــع)ناظــران
جلسه(طبقدستورجلسهادامهیافتوپسازبحثوگفتوگومصوبات
الزمبهتصویبرسیدازجملهمصوباتانتخاببازرسشرکتباتوجهبه
پایانمدتخدمتبارزسبودکهبااخذرایمخفیمجدداًآقایمحمود
غاییبا83رایبهمدتیکســالانتخابشــدآقایاحمدسنایینیز
با27رایبهعنوانبازرسعلیالبدلانتخابشــد�دراینجلسهعلی
اکبربخشینایبرئیساتحادیهنیزطیسخنانیاظهارداشتدرحالیکه
اخذمجوزشــرکتتعاونیاعتباروتمدیدآنطیسالهایگذشتهاز
دومرجعوزارتتکاوروبانکمرکزیانجامشدهاستواینامردرمیان
اتحادیههایکشوربیسابقهاســتومیتواندنقطهقوتوامتیازی
برایصنفوامکانیارزشمندبرایاعضاباشدمتاسفانهحتی10درصد
اعضانیزعضوتعاونینیستند�بخشیادامهدادکه:شعببانکهایی
کهدرمنطقهچراغبرقکارمیکنندفقطباپــولاعضایمادرحال
گردشهایمالیوگرفتنسودوامازماهستند�سیدمهدیکاظمی

کنتــرلوکاهــشیافتــهامــارفــعنشــدهاســتدلیلــشنیــز
ــی  ــمم ــدراکالزمرافراه ــهم ــدههم ــانناخوان ــتمهمان ــحاس واض
کننــد�گرچــهبــههرحــالوسوســهوفرصــتبهــرهبــرداریازارز
ــی  ــویقم ــدازیتش ــتان ــهدس ــزب ــیرانی ــاالنواقع ــتفع ارزانقیم
کنــد�یــکشــوربختیدیگــریهــمهســتکــهگاهــیشــرکت
ــب ــرایجی ــاب ــهم ــهک ــنتوجی ــاای ــتوب ــطاس ــانوس ــیپایش دولت
خودمــانکــهکارنمــیکنیــمهرغلطــیراجایــزمــی داننــد�
امــادرطــرفدیگــرماجــرایعنــیمردمــیکــهقراراســتایــن
کاالیــاخدمــتفراهــمشــدهبــایارانــهارزیدراختیارشــان
قرارگیرد�میــلبــهمصــرفبیشــترمــیشــودصحنــهگــردان
ومســئلهدرســتکن�ضعــفهــایســاختارینظــامتوزیــع
کمــکمــی کنــددربهــرهمنــدیازکاالیارزانقیمــتیارانــه ای
هرکــسهــرطــورمــی تواندســهمبیشــتریبگیرد�حــاالچقــدر
بایــدانــرژیصــرفکــردتــاایــنمشــکالترامدیریــتنمــود�
درهمیــننوســانات18ماهــهاخیــرقــوهقضائیــهناچــارشــد
واردمیــدانشــودوشــروعبــهبرخــوردبــانتایــجسیاســتغلــط
اعطــاییارانــهارزیدرابتــدایمســیرودســتگیری ســلطان هــا
ــت ــاعدال ــروبنده ــروفبگی ــولمع ــنبق ــاای ــاًب ــامطمئن ــدام کن
بــهطــورکامــلاجــرانخواهــدشــدوحتــیجنبــهپیشــگیرانه
ــر ــاط ت ــورانمحت ــتخ ــدبود�ران ــیخواه ــرموقت ــایاخی برخورده
وپیچیــدهتــرعمــلخواهندکــرد�آســیب هایــیکــههــمبــه
ــد� ــدارکنخواهدش ــدهت ــایآنواردش ــرمایهه ــیوس ــهاجتماع بدن

راه حــل؟...بســیاریازاقتصاددانــانوحتــیسیاســتمدارانتاکیــدمی 
ــدهرجاالزم ــتهباش ــودداش ــادوج ــددراقتص ــینبای ــچرانت ــدهی کن
ــش ــتقیمبخ ــیمس ــلشناس ــردراهح ــورتبگی ــیص ــتحمایت اس
ــدفو ــنه ــتوتعیی ــوهحمای ــطونح ــفافضواب ــالمش ــهواع مربوط
نقطــهپایــانحمایــتاســت�پــسعــالوهبراینکــهبایــدسیاســتتــک
نرخــیوواقعــیبــودنارزحتــیبــرایکاالهــایاساســیهمــوارهحفــظ
ــنکاری ــیواقتصــادیشــفافگردد�چنی ــاتمال شــود�بایدهمــهنظام
ــد ــیمان ــزرگم ــیب ــکجراح ــانی ــیداردوبس ــدتتبعات ــاهم درکوت
ــرایبلنــدمــدتحــلمــی کنــد�مطمنئــاآثــارایــنراه امــامشــکلراب
ــرخارزدرچنــد ــرشــدنن ــیاســتکــهســهبراب ــرازتخریب بســیارکمت
ــرمــردمواردکــرد�روزهــایپراضطــرابوتشویشــیکهبــهدقیقهو ماهب
ســاعتنــرخارزبــاالمــی رفــتوبهــتمــردم،ایشــانرانــاامیــدازآینده
مــی کــردهرکــدامازمــاچنــدبــاریایــنوضعیــتراتجربــهکــردهایــم�

گزارش�مجمع�عمومی�تعاونی�اعتبار
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درحالیکهمیتوانیمسرمایههایمانراازطریقاینشرکتتعاونیدر

خدمتخودمانوهمکارانمانقراردهیمواگرایناتفاقمیافتدما

میتوانستیمبهموسسهاعتباریارتقاءیابیموشایداالنبانکهم

ایجادکردهبودیم�نایبرئیساتحادیههمچنیندربارهموضوعاتی

دیگریدرصنفونوساناتبازارسخنگفتوبااشارهبهاینکهثبات

بازاروشفافیتعاملرونقوسودپایداراست�بیانکردکهبهم

ریختگیناشیازافزایشنرخارزیاکاهشآنبههیچوجهبهنفع

صنوفنیست�ویاظهارامیداریکردکهدریکجلسهدیگربتواند

گزارشعملکردهیئتمدیرهراارائهکند�سیدمهدیکاظمیرئیس

هیئتمدیرهشرکتتعاونینیزباقرائتسخنرانیخودمطالبیبیان

داشتمبنیبراینکهاگرمانتوانستهایمدرشرکتتعاونیآنطورکه

دلمانمیخواهدبهصنفخدمتکنیمبهدلیلپذیرفتنمسئولیت

هایهمزماندیگریدرهیئتمدیرهاتحادیه،کمیسیونرسیدگیبه

شکایاتواخیراًستادامدادرسانیبهآسیبدیدگانسیل98است�

کاظمیدربخشدیگریازمتنپراحساسخودازاعضاخواست

اهتمامبیشتریبههمکاریبااتحادیهداشتهباشند�حسنحیدری

رئیسمجمعنیزباایرادسخنانیازوضعیتشرکتتعاونیاظهارگله

مندیکردویگفتانگیزهماازعضویتدراینشرکتتعاونیکمک

بههمکارانبودهاستوتنهادرصورتیکههیئتمدیرهباابتکارو

پیگیریبتوانداعضارامتقاعدبهعضویتدرشرکتتعاونیکنداین

امراتفاقمیافتدویباتشکراززحماتهیئتمدیرهفعلیازحضار

خواستدردورهبعدیهیئتمدیرهاگردرخودشانتواناییوانگیزه

الزمرامیبینندنامزدشدهوهیئتمدیرهقویوچابکتریتشکیل

شود�یادآورمیشوددراینجلسهغیرازاعضایتعاونی،مهمانان

دیگریازجملهاعضایکمیسیوناقتصادیاتحادیه،اعضایهیئت

مدیرهغرب،سردبیرنشریهاتحادیهنیزحضورداشتند�

اینجلسهکهازساعت14شروعشدهبوددرساعت16بهپایان

رسید�     



هرکه شایسته است؛ 
بیاید...

1399 دورهبعـدیانتخابـاتهیئـت مدیـرهاتحادیـه،مهرمـاه
صنعـت  خصوصـاً و کشـور براقتصـاد حاکـم شـرایط اسـت�
ظرفیـت از بعـدی مدیـره هیئـت طلبـد مـی  خودروسـازی
برخوردارباشـد� گذشـته بـه نسـبت ای ویـژه  و متفـاوت
علـیاکبربخشـیتاکیـدداردکـهداوطلبیـنعضویـتدرهیئـت
مدیـرهبعـدیبایـدتعدادشـانزیـادباشـد�معتقداسـتازاالناعضایی
کـهتوانایـیحضـوردرهیئـتمدیـرهرادارنـد؛اعـالمآمادگـیکننـد�
البـیهـاشـکلبگیـردهرداوطلـببرنامـهخـودشرابـهاطرافیانـش
بگویـدوآنهـانیـزبـهدیگـران،حاصـلایـنگفـتوشـنودهـاحرف
هـایتـازه،دیـدگاههـایبـروزتـروشـناختنافرادشایسـتهتـرخواهد
شد�شـایدایـندورههیئـتمدیـرهنقطـهعطفـیبـرایشـکلگیـری
روابطمنجسـمتـروهدفمنـدبیـناتحادیـهواعضـایصنـفوصنوف
همگـنواتحادیـههـایشهرسـتانهـاوتشـکالتباالسـریاتحادیـهو
نهادهـایحاکمیتـیمرتبـطبـااتحادیـهباشـد�چراکهبطـورطبیعـی
کسـانیکهدانشواطالعـاتروزآمدتـریازاقتصاد،دیوان سـاالریدولتی،
تشـکل گرایـی،مدیریـتافکارعمومی،مدیریـتپـروژهوکارتیمـی،
جامعـهشناسـیگـروهواقشـار،سیاسـتوکسـبوکارنویـندارنـد؛
اسـتحقاقبیشـترینیزبرایعضویـتدرهیئتمدیـرهاتحادیـهدارند�
نایـبرئیـساولاتحادیـهمـیگویـد:الزماسـتاعضـایهیئـت
مدیـرهاعتقـادبـهکارگروهـیداشـتهباشند�تقسـیمکارکننـدو
همگـینخواهنـددرهمـهمسـائلمسـتقیماورودداشـتهباشـند�

77525965
77525946

شماره تماس  با تعاونی اعتبار:

علی�اکبر�بخشی�
نائب��رئیس�اول�اتحادیه
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ســیدمهــدیهاشــمیمتولــد1338درمنطقــهامیریــهتهــران
ــاژ ــوددرپاس ــیبرادرخ ــوازمیدک ــازهل ــال1364درمغ ــت�ازس اس
ــراکتی ــورتش ــدازآنبص ــودوبع ــی ش ــهکارم ــغولب ــانیمش کاش
ــی ــوازمیدک ــفل ــتدرصن ــهفعالی ــانیب ــاژکاش ــاگردیدرپاس وش
ادامــهمــی دهــدتــااینکــهدرســال1378درطبقــهاولپاســاژملــت
مغــازهلــوازمیدکــیبــافــروشفیلتــربنزیــنوتیغــهبــرفپــاککــن،
ــروز ــاام ــدت ــی کن ــاحم ــشافتت ــرازبرادران ــیدیگ ــراکتیک ــاش ب
ــیدمهدی ــد�س ــیباش ــتم ــاژمل ــرهپاس ــتمدی ــوهیئ ــهعض ک
هاشــمیاوقــاتفراغــتخــودرادرباغچــهیخــودمیگذرانــد�
ــانه: ــدکرس ــگاری ــاخبرن ــوب ــتوگ ــمیدرگف ــدیهاش ــیدمه س
ــل ــدمای ــهتولی ــترب ــنبیش ــدارم،م ــین ــتکاف ــودرضای ازکارخ
هســتموعالقــهفــراوانبــهچالــشهــایتولیــدیدارمولــی
حوادثــیباعــثشــدکــهواردکارخدماتــیوفــروشبشــوم�
ــرده ــداک ــادیپی ــرطانیگســترشزی ــیبطــورس ــوازمیدک صنــفل
ــتمخــربایجــاد ــادباعــثشــدهکــهرقاب اســتوایــنگســترشزی
بشــود�اگراقتصــادســالمباشــدمخصوصــاوضعیــتاقتصــادی
اصنــاف،بایــدبــه ســمتتولیــدرفــتامــامتاســفانهدرحــالحاضــر
ــیکننــد ــوازمیدکــیفعالیــتم ده هــامجتمــعوپاســاژدرصنــفل
ــشاز ــروریوبی ــرض ــرانغی ــازاردرته ــنب ــرایای ــرمب ــهنظ ــهب ک
ظرفیــتاســتکــهباعــثآفــتبــازارایــنصنــفورکودشــدهاســت�

ــرح ــئلهط ــدمس ــندبتوانن ــتهباش ــائلداش ــهمس ــروژه ایب ــگاهپ ن
ــذاری ــدرتتاثیرگ ــندق ــلباش ــالراهح ــهدنب ــمندانهب ــدوروش کنن
ــنداشــتهباشــند ــه،صنــفوعمــوممرتبطی ــرافکاراعضــایاتحادی ب
ــی ــتخوب ــوتیصف ــشکس ــد�پی ــریکنن ــارکتحداکث ــبمش جل
بــرایاعضــایهیئــتمدیــرهاســتامــاشــرطکافــینیســتجامعــه
ــددردرون ــابای ــذام ــادیاســتل ــراتزی ــههــاوتغیی ــرضتکان درمع
ــبت ــیمنس ــتهباش ــیداش ــجاموآگاه ــرهانس ــتمدی ــفوهیئ صن
ــای ــماعض ــتعظی ــیموازظرفی ــتهباش ــیاریداش ــدههوش ــهآین ب
ــم� ــااقدامــاتبهنــگامودرســتانجــامدهی ــمت صنــفکمــکبگیری
ــای ــهاعض ــمدارد:ازآنجائیک ــریه ــهدیگ ــینکت ــربخش ــیاکب عل
ــان ــاممسئولیتش ــرایانج ــیب ــلتوجه ــانقاب ــرهزم ــتمدی هیئ
مــیگذارنــد�داوطلبیــنبایــددســتکمهفتــهای2تــا3روزرا
ــاعات ــاوس ــهروزه ــد�بقی ــهاختصــاصدهن ــرایحضــوردراتحادی ب
ــمازکار ــنحج ــندای ــگباش ــوشبزن ــروفگ ــولمع ــزبق ــودرانی خ
ــادی ــدیزی ــانتاح ــخصیایش ــبیوش ــورکس ــدرویام ــیتوان م
ــرد ــاالبب ــانراب ــایایش ــهه ــیهزین ــهنوع ــایدب ــذاردش ــربگ تاثی
ــداکاریدارد ــیوف ــئولیتاجتماع ــاممس ــهانج ــنکارجنب ــاای ام
بخشــیدرعیــنحــالتاکیــدمــی کنــداگــرهیئــتمدیــره
بــاهــمهماهنــگباشندتقســیمکارکننــدونــگاهکالنداشــته
باشــندمــیتواننــداززمــانبهــرهورانــهتــراســتفادهکننــدو
ازســایراعضــایتوانمنــدوغیــرموظــفنیــزکمــکبگیرنــد�
ــای ــنروزه ــرایای ــیب ــیرارهیافت ــوان گرای ــیج ــی اکبربخش عل
کشــورمــی دانــدومعتقداســتدرهیئــتمدیــرهبعــدی
حضــورچندنفــرازهمــکارانجــوان تــرالزموکارســازاســت�
ــهاولحضــور ــادروهل ــت:م ــانگف ــهدرپای ــساولاتحادی ــبرئی نای
ــه ــموب ــرداری ــدنظ ــاترام ــهدرانتخاب ــایاتحادی ــریاعض حداکث
ــرای ــتب ــتهاس ــسشایس ــدنهرک ــبش ــورازداوط ــنمنظ همی
عضویــتدرهیئــتمدیــرهاســتقبالمــیکنیــم�امیــدوارماعضــابــه
خدمتگــذارانخودشــاناظهــارلطــفکننــدوبهتریــنهــاراانتخــاب
کننــد�اکنــونزمــانانتخــابدرســتاســت�قلمدردســتشماســت�
ــنهادهایتان ــهپیش ــاارائ ــمب ــی کن ــتم ــنباردیگردرخواس همچنی
ــاط ــاء،ارتب ــوراعض ــه،ام ــتاتحادی ــماز:مدیری ــوارداع ــهم درهم
بــادیگــرســازمان هــاواتحادیــه هــایهمگــنومرتبــط
وخصوصــاًپیشــنهادهاییبــرایاصــالحقانــوننظــامصنفــی
درسرنوشــتخــودواصــالحوضعیــتصنــفپیشــگامباشــید�

سید�مهدی�هاشمی
عضو�اتحادیه
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اتحادیهدردورهیقبلیعالیبودکهآقایبخشیرئیساتحادیهبودن
وبســیارفعالوباتجربهعملمی کردند،درحالحاضراگرفعالیت
خوبیدراتحادیهمشــاهدهمی شــود؛ثمرهدورهیقبلیاستومی 
توانگفتعملکرداتحادیهرشــدینداشــتهاســت�دردورهیقبلی
یکسریکارهاییانجامشــدکهقبلآناصاًلســابقهنداشتواالن
همبخشیازآنهاادامهپیداکردهاســت�قبلازریاستآقایبخشی
اتحادیهدرمسائلمالیومشکالتصنفباشــهرداریوسایرنهادها
دخالتنمی کردوصرفاحقعضویتیدریافتمیشــد�ولیدردوران
ریاستآقایبخشیهممســائلمالیباداراییوشــهرداریبررسی
می شدوبرتشکیلشــورایپاساژهانظارتشــدونیزایجادشورای
برگزارینمایشگاهکهگرچهنواقصیداشتولیهرسالبهترمی شد�
ولیدرحالحاضراعضایهیئتمدیرهباهمانسجامندارندوهرکس
سلیقهخودراداردودرتصمیمگیریهاکاربسیارسختگیریمی
شود��حمایتاتحادیهازصنفدرموردمســائلمالیاتیکمرنگشده
اســت�متاســفانهوقتیبانکمرکزیمی گویدرکوداقتصادیداریم
مســئولینمالیاتیتوجهنمی کنندکهبایدمالیات هاکاهشیابدو
افزایشمالیاتبهضررصنفمنجرمی شــود�اتحادیهبایداینمسائل
رانیزپیگیریکند�اگراتحادیهحمایــتعینیازاعضایخودبکنند�
اعضادرانتخاباتســعیمیکنندمجدداًبههمیــنافرادرایبدهند
کههمبهنفــعهیئتمدیرهوهمبهنفعاعضــایاتحادیهخواهدبود�
منباتوجهبهاحترامیکهبرایآقایبخشی زادهقائلهستمبهفعال
بودنوخدماتبسیارخوبایشاناشارهکردمولیبنظرمازنظرسنو
سالدیگرمناسباینجایگاهنباشند�افراددرکهنسالیقدرتریسک
پذیریندارندوکمحوصلهمی شــوندکهاینمسئلهمی تواندبهکل
مجموعهلطمهبزند�البتهنبایدازنظردورداشتکهاعضایهیئتمدیره
بطورفردیموفقعملمیکنند�برایمثالآقایبخشیدربارهمسائل
مالیخوبعملکردندهمچنینآقایحمزهبابتهزینههایپسماندو
عوارضکسبیشهرداریکهدوسهبرابرشدبطورفردیزحمتکشیدن
وتخفیفمناسبیگرفتندوازحقوقصنفدراینمسئلهدفاعکردند�
پیشــنهادضــروریکــهبــهاتحادیــهدارماینکــهجلســاتنقد
وبررســیبرگــزارکننــدومشــکالتصنــفرابشــنوندونیــز
توجهونظــارتعینــیبرکیفیــتومیزانفروشداشــتهباشــد�
یکیازنقاطمثبتصنفمجلهیدک رسانهاستکهباتوجهبهگسترده
بودنصنفوعدمارتبــاطاعضاءمی تواندآگاهیدهندهباشــد�ودر
اینمجلهبطــورتخصصیمطالبمفیدبرایصنفمنتشــرشــود�

یکـیدیگـرازعوامـلتهدیـدکننـدهایـنصنـفبـیثباتـیقیمـت
ارزاسـتمثـاًلدردولـتنهـمودهـمنـرخدالراز1000تومـانبـه
3000تومـانرسـید،سـرمایهمـنیـکسـومشـدایـنمسـئلهبـرای
آن هایـیکـهجنـسدرانبـارداشـتندیـاسـرمایهخـودرابـهدالر
تبدیـلکـردهبودنـد؛زیـادنامطلـوبنشـد�ولـیبـرایکسـانی کـه
ریـالداشـتندیـابدهـیدالریداشـتندیـکفاجعهبـود�قبـلوبعد
ازآندولـتهـمرونـدهمیـنطـوربـودهاسـت�اکنوننیـزدچـاربی
ثباتـیقیمـتهـاهسـتیمدر5ماهـهاولسـال98شـاهد4بـار
تغییـرقیمـت هـابودیـمکـهایـناصـالمعقـولومطلـوبنیسـت�
البتـهدربرهـهایدردولـتهفتـموهشـتموضعیـتاقتصـادی
تـاحـدیمطلـوب تـریراتجربـهکردیـمومیـزانتـورمبصـورت
افسارگسـیختهنبـودالبتـهرکودنسـبیوجودداشـتامـامحصوالت
چینـیبسـیارکم تـرازامـروزبـود�لـذامـاتوانسـتیمبـاهمـکاری
برخـیازدوسـتان12نـوعقطعـهیدکـیرادرداخـلکشـورتولیـد
کنیـم�ولـیبـاورودگسـتردهاجنـاسچینـیبـهبـازارایـراندیگـر
تـوانرقابـتنداشـتیمکـهمنجـربـهضـررمـاواتمـامایـننـوع
همـکاریوفـروششـد�البتـهحـاالبخاطـرمحدودیـت هـایارزیو
مشـکالتوارداتدوبـارهنیـمنگاهـیبـهتولیـدداخـلشـده اسـت�
صـورت بـه و گسـترده بطـور کـه افـرادی صنـف ایـن در
موفـق  کننـد مـی  فعالیـت خودشـان برنـد بـا ای شـبکه 
ترنـدومـی تـوانگفـتبـهمعنـایواقعـیکلمـهبـازارکاردارنـد
ولـیبقیـهفروشـندگانایـنصنـفماننـدمـنموفـقنیسـتند�
بـهنظرمـندرآینـدهفروشـندگانایـنصنـفبهتراسـتتغییـر
شـغلبدهنـدواگـرمیتواننـدسـراغتولیـدبرونـد�زیـراآینـدهایـن
صنـفبـاوضعیـتکنونـیمطلـوبنخواهـدبـود�شـایدبیشـتر
فروشـندگانخـودرامجبـوربـهرفتـنبـهسـمتتقلـبببیننـد
کـهجنـسچینـیرابـاعنـوانجنـساصلـیبفـروشبرسـانند�
اینصنـفبایـدداراینظارتدقیـقومنظـمازکلبهجزباشـدمانند
برخیصنـف هـاکـهاولبنکدار،سـپسعمـدهفـروشونهایتـاًخرده
فروش هاهسـتندوبنوعیروابطتنظیمشـدهاسـت�نهادهاینظارتی
نیزمراقبتمی کننـد�ولیمتاسـفانهدراینصنففعالیـت هاجنبه
بورسـیپیداکـردهو�قیمتهـابیدلیـلباالمـی رودوقـدرتخرید
مـردمپائینمـیآیـددرنتیجـهمشـتریازاینصنـفرضایتنـدارد�
اهـل زیـاد چـون نیسـتم اتحادیـه تلگرامـی کانـال عضـو
میزنـم� سـری گاهـی از هـر و نیسـتم مجـازی فضـای
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مهنــدسســیداحمــدطباطبایــیمتولــد1352درشــندآبــاد
تبریــزدرســال1376دررشــتهمهندســیکشــاورزیفــارغالتحصیــل
ــازار ــکب ــراننزدی ــودرادرته ــربازیخ ــتس ــدازآنخدم ــدهوبع ش
ــتر ــودبس ــدموج ــلع ــهدلی ــت�ویب ــدهاس ــپاه(گذران ــدانس )می
ــازار ــهب ــهب ــاتروزان ــیومراجع ــتهتحصیل ــغلیدررش ــبش مناس
ــا ــدازظهره ــدهوبع ــدش ــهمن ــفعالق ــنصن ــهای ــیب ــوازمیدک ل
ــد ــد�بع ــغولش ــاگردیمش ــهش ــرادرشب ــیب ــوازمیدک ــازهل درمغ
ازچنــدســالشــاگردیدرپاســاژکاشــانییــکدوممغــازه ایرا
ــت ــهفعالی ــیب ــوازمیدک ــفل ــتقلدرصن ــورمس ــردهوبط ــارهک اج
ــداری ــازهراخری ــهمازمغ ــانس ــالهم ــهس ــدازس ــردازدبع ــی پ م
ــوازم ــفل ــهریانشدرصن ــمش ــیازه ــهبرخ ــد�ازآنجائیک ــی کن م
ــی  ــرانم ــیدرته ــهزندگ ــمب ــزتصمی ــداونی ــغولبودن ــیمش یدک
ــی دهــد ــزادامــهم ــلنی ــهتحصی ــورشــغلیب ــارام ــرد�ویدرکن گی
ــت ــد)MBA(مدیری ــیارش ــردانشــجویکارشناس ــالحاض ودرح
کســبوکاراســت�اوهــماکنــونعضــوشــورایپاساژکاشــانیاســت�
ــه ــد:باتوج ــیگوی ــادیم ــتاقتص ــوصوضعی ــیدرخص طباطبای
ــرایط ــاهدش ــتش ــایاقتصــادیدول ــیدرنهاده ــفمدیریت ــهضع ب
ــز ــینی ــوازمیدک ــفل ــهصن ــاراقتصــادیهســتیمک ــدهوبیم پیچی
ــاتو ــرســالهمالی ــشه ــبنیســت�افزای ــینصی ــنمشــکالتب ازای
نوســاناتارزوچنــدنرخــیبــودنآنایــنشــغلرابــهچالشکشــیده
ــوازمیدکی ــیکاهشقــدرتخریــد،مــردمرابهســمتخریــدل ازطرف
ــرای ــدب ــوربای ــادیکش ــتاقتص ــت�مدیری ــوقدادهاس ــتوکس اس

ویاظهارداشتتعاونیاعتبارصنفبرایاعضایاتحادیهالزماستو
بهسهمخودازموسسینونظریهپردازاناصلیتشکرمی کنمولی
انتقاداتوپیشنهادهاییهمدارم،متاسفانهتاجاییکهبندهخبردارم
ازکسبهپاساژکاشانیکهنزدیکبه600واحدهستندوهمکارانچراغ
برقدرصدکمیازآنهادراینتعاونیعضوهستندوعلتاصلیآنعدم
اطالعرسانیکافی،عدمارتباطنزدیکباکسبهونبودبرنامهتبلیغاتی

وترویجیمفیددراینزمینهاست�
طباطباییتاکیدکردتعاونیاعتباریکنیازمبرموضروریبرایصنف
ماستواگردرمسیرعملیاتیقراربگیردمیتواندمنشاءخیروبرکات
باشد�بهنظرماگرمسئوالنتعاونیاعتباریبهمیانمردمبیایندو
شرایطبهره مندیازتعاونیرابجایاستفادهازدیگرروشهایتامین
مالینظیراسکونتورباراکهمنجربهورشکستگیمی شودرابیان
کنندقطعاموجباترشدوموفقیتفراهمخواهدشد�یکپیشنهاد
دیگرهمدارم)پرداختدستییاوامهاییکهفتهاییایکماهه(
عمدههمکارانمامعموالدرسررسیدهایخودنیازموقتیپیدامی 
کنندواگرنیازشانبصورتآبرومندانهومحترمانهبرطرفنشودسراغ
اسکونتنمی روند�اینکارهمکارانرامجاببهعضوشدندرتعاونی
اعتباریمی کندچهبسادریکفرآیندمیانمدتاینتعاونیبتواندبه

عرصههاینیزورودپیداکند�
)NGO(درجوامعپیشرفتهجهانی،اتحادیههاوسازمانهایمردمنهاد
نقشبسیارباالییدرفرآیندتصمیماتاقتصادیواساسیدارند�اتحادیه 
هانبایدوامداروبدهکارجناحهایسیاسیباشند�اتحادیههاباید
منعکسکنندهواقعیتهایصنفیونیازهایجامعهومشکالتروزمره
صنفباشند،دراینصورتمی تواننددررونقتولیدداخلیوتوسعه
اقتصادیکشورموثرباشند�البتهاتحادیهبایدنقشنظارتیداشته
باشدوبرکیفیتکاال،توزیععادالنه،تنظیمقیمت هانظارتکند�وبه

شکایاتصنفیرسیدگینماید�
واقعیتهاباآمارهاییکهبعضاًارائهمی شودمتفاوتاست�اگردقت
کنیمدرچندسالاخیربرخیاقالملوازمیدکیافزایش5برابریداشته
انددرحالیکهارزهایخارجینهایتا3برابرافزایشقیمتداشتهانداین
فاصلهقابلقبولنیست�عملکرداتحادیهرامی تواندردودوره ی4
سالهاخیرمدنظرقرارداد�درایندودورهاعضاءثابتبودندوفقطسمت 
هاتغییرداشتهاست�مسلماًهمهاعضاهیئتمدیرهکهباتکیهبررای
مستقیممردمانتخابشدهاندمورداحتراممیباشند�امامیانگین

سنیاعضایهیئتمدیرهباالست�


مهندس�سید�احمد�طباطبایی
عضو�اتحادیه
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دردورهقبلییکپوستاندازیوتغییراتمهمیدراتحادیهاتفاقافتاد
کهبرایاولینباربودونتایجمفیدوکثیریداشت�برنامههاوطرحهایی

اجراشدوفعالیتهاییصورتگرفتکهواقعاقابلتقدیراستمانند:
1برگزارینمایشگاهوهمایشهایسطحباالباحضورنمایندگانمجلس

وبرخیمسئوالن
2�برگزرایجلساتمتعددبامسئولینسازمانهایمالیاتیودستیابی

بهنتایجمفید
3�برگزاریجلساتباشوراهایپاساژهایمنطقهچراغبرقودرچندین
موردحلمشکالتپاساژهاازقبیلحقانشعابآبومشکالتشهرداری

وجلساتمتعددبابنیادمستضعفانوجانبازان
4�خریدونصبنرمافزارحسابداریکهعملیاتینشد�

5�توسعهساختمانیواستخدامپرســنلخدوموشفافیتمالیواخذ
معوقاتچندینساله،کشــفواحدهایتجاریبدونپروانهکسبو

اعطایپروانهکسببهآنها�
دردورهفعلیخدماتبهصورتمتداولارائهمیشودولیازجلساتبا

اعضاخبرینیست�نمایشگاهوهمایشهایفوقاالشارهبرگزارنشد�
الزمبهذکراستکهاتحادیهدربخشرسیدگیبهشکایات،بیمههای
تکمیلی،دفاعازحقوقکسبهدرهیئتهایحلاختالفمالیاتیخوب

عملکردهاست�
مواردیکهصنفلوازمیدکیراتهدیدمیکندعبارتنداز:

1�کاالهایبیکیفیتخارجییاداخلی
2�وجودداللهاییخارجازصنفباســرمایههایباالکهدربزنگاههای
خاصوباداشتنرانتاطالعاتی،اقدامبهاحتکارکاالوفروشآنپساز

کمبوددربازارمیکنند�
3�عدموجودعدالتدرپرداختمالیاتوکسانیکهدرسایهکسباقدام
بهفروشکاالمیکنندودرمقابلهیچارگانیپاسخگونیستندواغلب

اجناستقلبیبهفروشمیرسانند�
برایبرونرفتازحالترکودتورمیالزماســتبهفرمودهمقاممعظم
رهبریازتولیدوعرضهکاالیباکیفیتداخلیحمایتکردوایناتفاق
نمیافتدمگراینکهآشتیملیبینسرمایهگذاروطرحهاوپایاننامه

هایتخصصیخاکخوردهدانشگاهیبرقرارشود�
فرهنگوطندوســتیتقویتشودتامنجربهاســتفادهازکاالهایبا
کیفیتداخلیشود�بانکهاباوامهایبلندمدتوکمتریننرخسوددر
کنارتولیدکنندههاباشند�بجایوارداتکاال،تکنولوژیودستگاههای

پیشرفتهواردشود�

علیاصغـرادیبمتولـد1313کرج،ازسـال1332واردصنفلـوازمیدکی
شـدهاسـت�بعداز10سـالشـاگردیدرسـال1342بصورتشـراکتیبا
یکـیازدوسـتان،مغـازهایدرخیابانامیـرکبیـرافتتاحمی کنـد�ابتدا
ازقطعاتماشـین  هایآمریکایـیکهبرخیازهمـکارانواردمـی کردند؛
شـروعمـی کنـد�چـوندردورانپهلـویتولیـداتداخلـیلـوازمیدکـی
بسـیارکمبودواغلبکسـبهازمحصوالتخارجـیبرایفروشاسـتفاده
میکردندبعدازپیروزیانقالباسـالمیبهسـمتفـروشتولیداتداخلی
مـی رود�فرزند47سـالهوی20سـالاسـتدرکنـارپـدرشفعالیتمی 

کنـد�
علـیاصغرادیبمی گویـد:اتحادیـهدردورهاخیرفعالیتخوبیداشـتهو
منرضایتکامـلدارم�قطعـااگرعملکـرداتحادیـهخوبنبـودمردمبه
آنهـادردورهاخیرراینمـی دادند�هیئتمدیـرهاتحادیهافـرادیباتجربه
وفعالهسـتندکـهواقعابـرایصنـفمامفیـدوسـودمندهسـتند�در
عینحـالادیببااشـارهبهسـنبرخـیاعضایهیئـتمدیرهمـی گوید:
کهسـنبرخیازاعضـایهیئتمدیـرهخیلیزیاداسـتومناسـبادامه
فعالیـتنیسـتندامابهنظـربنـدهبایدبـهکیفیـتعملکردافـرادتوجه
کـردنهسـنآنهاکـهمـنمعتقـدمعملکـرددلسـوزانهوخوبیداشـته
اند�بـرایمثالواقعاکسـیکـهبتواندجایگزینآقایبخشـیزادهبشـود؛

خیلـیکمپیـدامی شـود�
اینعضـواتحادیـهدرموردامورکسـبیخـودشگفـت:مـنوارداتکاال
بطورمسـتقیمنداشـتهام�شـایدیکیازعلتهایآنسـختگیریدراخذ
کارتبازرگانیباشـدوهزینـههـاینامتعارفیکـهبایدپرداختمی شـد�

علی�اصغر�ادیب
عضو�پیشکسوت�اتحادیه
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وی60سالپیشبخاطرآشناییباآقایزاهدی)مدیرفروششرکت
بوش(،واردبازارلوازمیدکیخودرووماشینآالتشدهوبعدپایان
خدمتسربازیدرشرکتدیزلالکتریکبهمدیریتحسین
چهارسوقیمشغولبهفعالیتمیشود�سال1352درپاساژملتمغازه
ایبانامتهرانولتاژافتتاحمی کند�درادامهدرهمانرستهفروشلوازم
برقیدیزلوپمپانژکتوربهپاساژمهدیمی آیدیکیازپسرانش20
سالاستدرکنارپدردرصنفلوازمیدکیمشغولبودهوتجربهکسب
کردهاست�اونیزعضواتحادیهاستدرگفتوگوییکهبااینپدرو
پسرداشتیمحرف هاییداشتندباهمکاران،اتحادیهوشرایطفعلی

کسبوکارها،���
بعضی ها فقط جنس می فروشند؛ به بعدش کاری ندارند

مابایدباهمارتباطداشتهباشیمنمی توانیمپشتسرهمبدبگوئیم
اماوضعیتکاروکسبخوبنیست�باالخرهدرهرشرایطی کاسب 
می تواندهوایمشتریوهمکارانشراداشتهباشد�اینکهفقطجنس
بفروشیموبهبدوخوبشکارنداشتهباشیمدرستنیستغیرازاینکه
اخالقیوخداپسندانهنیستبرایآیندهشغلخودمانهممضراست
مردمبهمااعتمادمی کنندوسرمایهاصلیشغلماهمیناعتماد

است.
حق عضویت اتحادیه

علیزادگان حقعضویتاتحادیهرازیادمی داندومی گویدبنظرم
اتحادیهبایدبرصنفنظارتبیشتروکاملیداشتهباشد�مثاًلاالن
مواردیمشاهدهمی شودکهافرادیمغازهروباجوازاجارهمی کنند
کهکاماًلتخلفوبابناصوابیاست�بگذریمکهتعدادیهماصاًلجواز

ندارند�
تعاونی اعتبار

منعضوتعاونیاعتبارنیستمواطالعاتیهمازطرفتعاونیاعتبار
اتحادیهبهمادادهنشدهاستاحتماالمی تواندبرایرفعبعضی
مشکالتمالیودادنواممفیدباشدولیبایداطالعرسانیکنند

خیلیضعیفعملشده است�

ـــه ـــران،کوچ ـــانای ـــران،خیاب ـــال1323درته ـــزادگانس ـــاسعلی عب
ـــت� ـــدهاس ـــدش ـــیمتول روح

البتهبهبرکتانقالباسـالمیتولیـداتداخلیدراینصنفبهسـمت
رونـقگامنهـادامـاناگفتـهنماندکـهدرسـتاسـتتولیـداتداخلما
بیشـترازگذشـتهشـدهولـیکیفیـتمحصـوالتلـوازمیدکـیبعضاً
خیلیپاییـناسـتدرحـالحاضرآنچـهبیشـتربـازارلـوازمیدکیرا
دچـارمشـکلکـردهاسـتکاالیچینـیتقلبییـاکاالیبـیکیفیت
ایرانیکهبایـداتحادیهبـاکمکنهاد هایمسـئولباالخـرهاینمعضل
راحلکننـد�ازطرفیبـهنظرمنبـزرگتریـنمانعفعالیـتاقتصادی

اینصنـفمالیاتهـایزیادیاسـتکـهکامـالدورازانصافاسـت�
خوشـبختانهبندهدراین60سـالفعالیـتدراینصنفبـههیچوجه
ازکاالیتقلبـیبـرایفـروشاسـتفادهنکـردهام�بـههمیـنجهتهم
توصیهمنبـههمکارانـیکـهدراینصنـففعالیتمـی کنندیـاتازه
مـی خواهنددرایـنصنفگامنهندایناسـتکهبخاطرسـودبیشـتر
ازکاالهـایتقلبیاسـتفادهنکنندوهمیشـهاخـالقحرفـه ایرادرکار

مدنظـرقراردهند�
ادیـبدرادامهسـخنانشاظهارداشـت:مـنازکانـالتلگرامـیاتحادیه
اسـتفادهمی کنمومطالـبمفیدوضـروریایبرایمابهاشـتراکمی 

گذارنـدواخبـارمهـمرانیزهـمازاینطریـقاطالعمـی دهند�
بندهتنهااشـکالیکـهمی توانـمبهعملکـرداتحادیهداشـتهباشـمدر
موردعـدماطالعرسـانیوتبلیـغدرمسـئلهتعاونیاعتباریاسـتکه
اصالموفـقعملنکـردهاند�ایـنتعاونیاعتبارمـی تواندبـرایاعضای
صنـفمفیدوکمـک حـالباشـدوالزماسـتاتحادیـهدرخصوصآن

تبلیغاتواطالع رسـانیبیشـتروکاملیداشـتهباشـد�

عباس�علیزادگان�
عضو�پیشکسوت�اتحادیه
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هر�ایرانی��10میلیون�تومان

ــاالنه ــیس ــایمال ــزارشه ــدهدرگ ــهش ــایارائ ــاسآماره براس
ــان ــهپنه ــانیاران ــونتوم ــی10میلی ــرایران ــورمتوســطه ــهط ب
ــی، ــایاساس ــان،کااله ــاندرن ــایپنه ــهه ــدهیاران ــیگیرد�عم م

دارو،گاز،برق،بنزین،گازوئیــلوچندمــورددیگراســت�

هوشـنگکهنترابیبابرادرانشحسـینومجیدکهنترابيشـریک
هسـتند�بیشـتررويقطعاتOEMژاپـنفعالیتمي کنندوسـال 
هاسـتدرخیابانقزوینحضوردارنـد�اهلورزشفوتبالهسـتندودر
تیم راهسـازان بـهمدیریتمحمـودخزایـيحضـوردارنـددراینتیم
تعـدادقابـلتوجهـیازهمـکارانمنطقهغـربسـابقهحضـوردارند�
اکنـونآقایانحسـنعبـادي،عبـاسپایدار،هـاديرحیـمنـژاد�داود
قریلي،ناصـرمحمدي،تـورجصادقي،بـرادرانکهنترابـيوچندعزیز
دیگـرمسـئولیتدارنـد�اعضـایتیـمنیـزآقایـانحسـینمحمدي،
مهديایـزدي،بـرادرانزینلو،بـرادرانرسـتمخانـي،بـرادرانعلیزاده،
محمدپـروريوچندنفـرازدیگردوسـتانبـهمربیگریآقـايفریدون

برقيهسـتند�
کاسب)راستگو( حبیب خداست 

پیش ازهـرچیزالزماسـتازاعضـایهیئتمدیـرهمرکزوغـرببابت
زحماتیکهمی کشـندتشـکرکنیم�بازشـدندفترغرببـرایانجام
کارهـایاداریعمـلمثبتیبـودکـهانصافاخوبهـمکارمـی کنند�
درموضـوعمالیـاتنیزبـاحضـورنماینـدگاناتحادیهکارهـایمثبتی

انجامشـدهوجایتقدیـردارد�
بخشحلاختالفکهبیشـترباکدخدامنشـیانجاممی شـودمعموال
باعـثناراحتـیمتضررمـی  شـودگرچهظاهـراًموضـوعحـلوفصل
میشـود�ولیمـنمعتقدماگـرخالفـیصـورتگرفتهبایـدمتخلف
جوابگـوباشـدوکاربـهگونـه ایحـلوفصـلشـودکـهتخلـفتکرار
نشـود�همینموضـوعکاالهایطـرحیاغیـراصلیدربـازارباحاشـیه

نسـبتاًامـنعرضهمی شـود�

کاسـبدرسـت کاردلگرمبـهحمایـتاتحادیهنیسـتوهمیـنامر
باعثکاهشاسـتقبالازانتخاباتمی شـود�ازطرفیدیگرمشتریان
)دررسـتهمـادسـتگاه داران(ناراضـیهسـتند�بـااینکـهنسـبتبـه
زمانیکـهماشـروعکردیمبازاربزرگترشـدهامـارونقکسـبوکارکم
شـدهچونمشـتریرفتـهسـراغنمایندگـیاصلـییاحتـیخودش
مسـتقیماًوارداتمـی کنـدمعنایـشایناسـتکـهماخـوبعمل

نکرده ایـمواعتمـادمشـتریراازدسـتداده ایم�
نکتـه ایهـممجـدداًدربـارهانتخاباتعـرضکنـمدرایـنانتخابات
شـورایمشـورتی1200دعـوت نامـهتوزیعشـدولـیحـدود120نفر
آمدنـدورای هـایمنتخبیـنبیـن45تـا100رایبودهاسـتبنظرم
بایـدریشـهیابیشـودکـهچـراهمـکارانشـرکتنکردند�باالخـرهما
خانوادهبزرگیهسـتیمومـیخواهیمنیازهـایزندگیخـودراازاین
بازارتامیـنکنیـمپـسبایدفضـایکسـبوکارمـانراسـالمنمائیم�
بنظرمـنکلیـدآنراسـتگوییاسـت�اگرهرکاالیـیرابـهاسـمواقعی
سـازندهآنوبهقیمتواقعیآنعرضـهکنیم؛اعتمادمشـتریدوباره

بهبـازاربـرمی گـردد�
آرزمندبازارپررونقیبرایکلیههمکارانمحترمهستم�

با همکاران

هوشنگ�کهن�ترابی
عضو�اتحادیه
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ــیکــههرکــه ــزرگوجــودداردبدیــنمعن ــریب ــااینجــایــکنابراب ام
بیشــترمصرفکندســهمبیشــتریازایــننــوعیارانــهخواهــدداشــت�
ــیبســیارکمتــرازدهک بنابرایــنفقــراودهــکهــایپائینــیومیان
ــه ــتک ــناس ــهای ــد�یکتوجی ــدخواهندش ــرهمن ــیبه ــایباالی ه
ــات ــاوخدم ــتکااله ــونقیم ــردشکارودوردومچ ــرهدرگ باالخ
متاثــرازایــنیارانــهاســتعمــاًلهمــهبهــرهمنــدینســبتاًهمســان
خواهنــدداشــت�اماواقعیتبــههیــچوجــهایــنطــورنیست�کســانی
ــری ــریداشــتهباشــندومصــرفباالت ــیتوانندزندگــیمفــرحت کــهم
کنندبطــورطبیعــیمســتقیماًیــاغیــرمســتقیمازایــننــوعیارانــه
بهــرهمنــدمــیشــوند�بنابرایندولــتبایــدبــاشــیبمالیــموبرنامــه
ریــزیایــنیارانــهراحــذفکــردهودرازایآنزیرســاختهــایعمومی
ــت ــتندراتقوی ــلیهس ــننس ــیبی ــهثروت ــیک ــایمل ــدوقه وصن
ــیاز ــتیوحمایت ــایبهزیس ــشه ــازپوش ــدتنی ــاهم کندودرکوت
ــه ــنیاران ــیازای ــشدهد�خصوصــااینکــهبخش اقشــارنیازمندراافزای

ــرد� ــیگی ــقم ــانتعل ــهغیرایرانی ــیب ــراهکاالهــایصادرات ــههم ب

تکواندو
آکادمیتکواندووآمادگیجسمانی)سالمتیروانوتندرستی(

ازجملهورزش،هنرهایاستکهتحتعنوانرزمینیزقرارمی گیرد�

وصــفهنــربــرایایــنگونــهازورزشهابدانســبباســتکه
حرکــتهــاوترکیــبآنهــاازمنظــرزیبــاشــناختیوارتباط
بــاروحواحســاسورزشــکارکامــاًلقابــلمشــاهدهاســت�
همینوصــفعالقمندانبهاینرشــتهرابســیارمتمایزازســایرین
می کنــد�نگاهصلــح جویانــه،محبتعمیــقبهاجســام،گیاهان
وحیوانــاتومهربانــی،خیرخواهــیوفــداکاریبــرایانســان ها
خصوصــاًحمایــتازضعفــاودفــاعازمظلومــانصفاتبــزرگان
اینرشــتهاســت�احترامگذاشــتنجوهراصلیهنر،ورزشهاست�
ورزشتکوانــدوازورزشهــایمدرنرزمــیوالمپیکیبهحســاب
می آیدوجایــگاهویژه ایدرمیــاندیگرورزشهــادارد�اکنونمرکز
جهانیتکواندودرکشــورایجادشــدهاســتوباهمکاریدانشکده
تکواندوتالشمی کننددرخصوصاینورزشاطالع رسانیوفرهنگی
ســازیکنند�اینورزشدرهمهمراحلزندگیمفیداســتومی توان
بهفتحسکوهایجهانیوسرفرازیخودوکشــورعزیزمانامیدداشت
ازســوییاینورزشبرایآرامشروانوســالمتجســمهنرجویانو
تقویتارادهبرایعبوروحلمشــکالتفردیواجتماعیموثراســت�
درفضایورزشــیوباشــگاهتکواندواولیناصلاحتراممتقابلاستاد
وهنرجویان،رعایتنظموانضباطاست�ازهمینروسازماندهیتکواندودر
کشوروطیفوسیعهنرجویانآنازنونهاالنتاکهنساالنبینظیراست�
ســعیدخاکســارعضــوهیئــتمدیــرهشــورایمشــورتیغرب
کــهازمربیــانوپیش کســوت هــایایــنرشــتهاســتودوبار
قهرمانــیپی درپــیجهانــینیــزدرکارنامهخــودداردآســتین
بــاال زدهتــاهمــکارانعالقمنــدرادرتحــتآمــوزشقراردهــد�
ایــنکالسفعالســهجلســهدرهفتــهروزهــایزوجودرمحدوده
خیابانقزویــنبرگزارخواهدشــد�شــرکتدرکالسهــامحدویت
ســنینداردتمامیصاحبانجوازازاتحادیه،شرکاءایشــان،کارمندان
وفرزندانشــانامــکانحضــوردرایــنکالسراخواهنــدداشــت�
هزینــهماهانهاســتفادهازاینکالسهــایکصدوپنجاههــزارتومان
وتعــدادنفــراتهــرکالسحداکثــر25نفــرخواهــدبــوددر
پایــانهــرمرحلــهدرصــورتپیشــرفتکارآمــوزاندرتمرینات
وآزمونهامــدرکرســمیفدراســیونتکوانــدواعطاءخواهدشــد�
برایحضوردرمرحلهاولفقطتهیهیونیفرمتکواندوضررویمي باشــد�

عالقمنـــدان بـــه حضـــور در ایـــن کالس میتواننـــد 
بـــرای ثبـــت نـــام در ســـاعات 10 الـــی 14 شـــنبه 
تـــا چهارشـــنبه بـــا دفتـــر غـــرب اتحادیـــه 
بگیرنـــد. تمـــاس   55459251 شـــماره  بـــه 

سعید�خاکسار
عضوهیئت�مدیره�

شورای�مشورتی�غرب

ورزشی
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انتخاباتمجلس1398
انتخاباتاتحادیه1399
انتخاباتریاستجموری1400

بنظرمنهرسهبرایاعضایاینصنفمیتوانندبسیارمهمباشند�اولیوسومی
ملیهستندامادومیبقدریمیتواندبرایماتاثیرگذارباشدکههموزنیخواهد
داشت�البتهبرخیدرهیچانتخاباتیشرکتنمیکنندوبعضیگاهیشرکت

میکنندوگاهیهمنه،
عدهایهممثلمندرهمهانتخاباتهاشرکتمیکنندبهامیداینکهبقیههم
شرکتکنند�چونتاهمهمشارکتنکننداتفاقمهمینمیافتد�شرکتکردن
امثالمنهمکمفایدهمیشود�انتخاباتیککنشفوقالعادهمهماجتماعی
استوکلیدآناتفاقاًدردستآناناستکهشرکتنمیکنندوبقولیرایهای

خاموش
بگذریم���

اتحادیهشــایدبهلحاظظاهرقانوننظامصنفیوبهنظربعضیهابانگاهبه
عملکرد40سالگذشتهکاریازدستشبرنیامده،هنرینداشتهوتاجگلیبرسر
اعضاءنزدهباشدامابانگاهدرستترمیبینیمهموارهجایگاهواعتبارمهمیداشته
است�اینکهبگوئیماتحادیهبرایماکارینکرده،یکرویسکهاست�رویدیگرش
ایناستکهببینیمماچقدرمطالبهگربودهایماصالمطالبهگریتاچهمیزان
بلدهستیموبهاثربخشیآناعتقادداریم�خیلیازمامیگوئیمکوگوششنوا؟
بعدهمسکوتاختیارمیکنندالبتهدرخانهخودشانوپیشرفقاگلهمندی)نق(
میزنند�حاالبیائیمیکبارامتحانکنیمهمگیدرانتخاباتهیئتمدیرهشرکت
کنیم�بهشایستهترینهارایبدیم،قوموخویشگراییومالحظاتنابجایدیگر
همنکنیم�بعدهمازمنتخبیندردرجهاولاطالعرسانیوگزارشکارماهانه
بخواهیم،دروهلهبعدیکارونتیجهعینیوملموسطلبکنیم�بدونجواب
قانعکنندهدستازسوالبرنداریم�هرجاکمکخواستند،مشورتکردند،راهکاری
ارائهکردندمشارکتفعالداشتهباشیم�خواهیمدیدنتیجهدرخشانخواهدبود

اگرهفتنفرازبهتریننخبگانصنفکهعصارهفضایلصنفباشندعضوهیئت
مدیرهشوندمیتوانندبهنمایندگییکصدهزارنفرسخنبگویند�تعجبنکنید
عددرااشتباهننوشتمشایدکمهمنوشتهباشمعدددرستتریکمیلیوننفر
است�بلکهصاحبانتمام22میلیونخودرودرحالحرکتدرکشوررانیزباید

اضافهکنیم�
اگرهیئتمدیرهمنتخبازبازارلوازمیدکیشــناختکافیداشتهباشندمی
توانندبازارراتحلیلکنند�اعضارامطلعکنندفرصتهاوتهدیدهارااحصاءکنند�
برایآیندهومشکالتچارهاندیشینمایند�ازتوانمندیهایاعضایصنفبرای

بهبودکسبوکارشانبهرهبرداریکنند�

هیئتمدیرهمیتواندباسایربخشهایمرتبطباصنفازجملهاتحادیههای
همگنخصوصااتحادیهتعمیرکارانکهقرابتبیشتریدارندوخیلیخوبهم
فعالشدهاند�همکاریداشتهباشدوحقوقاعضارادنبالکندهمچنیناتحادیه
هایشهرســتانها،اتاقاصنافتهرانواتاقاصنافایرانکهبهشدتنیازمند
حمایتمشورتیاتحادیهماهستندوبسیارپیشمیآیدکهبهعنواننمایندهما

دربرابردولتسخنمیگویند�
اتحادیهصنفبزرگلوازمیدکیدربازارلوازمیدکیمســئولیتدارداماپرواضح
استبخشقابلتوجهیازماتولیدکنندهویاشریکتولیدکنندگانقطعات
خودروهستند�اتحادیهمیتواندباتدبیروبرنامههدفمندبهایشانکمککند
ودرمدیریتبازارلوازمیدکیدرسطحملینقشآفرینباشد�کدامکارشناس
دولتییاحتیمدیردولتیمیتواندبیشازماازبازارخبرداشتهباشدواقعاایشان
نیازمندمشاورهوراهنماییومشارکتفعالماهستندواینماهستیمکهباید

هوشمندانهومنصفانهواردتعاملازنزدیکبشویم�
درنگاهوتوقعمردماتحادیهمیتواندمشفقانه،مطالبهگرانهوقدرتمندانهبهگفت
وگووتعاملباهمهوزارتخانههاوسازمانهاوتشکلهایدولتیوعمومیبنشیند
ومسائلاعضاراپیگیریکند�ازپیشنیازهایچنینجایگاهیارتباطنظامند،
تعریفشدهومبتنیازدانشروابطعمومیواســتفادهازسامانههایفضای
مجازیاست�بایدشرایطیفراهمآوردتااعضابتوانندبهسهولتودرهرزماناخبار،
سواالت،مشکالتوپیشنهادهایشانرابههیئتمدیرهبدهندوازهیئتمدیره

اخباروگزارشهایالزمورهنمودبگیرند�
هیئتمدیرهمیتوانددرکنارخودچندینکمیسیون،شورا،کارگروهومشاور
ازمیاناعضاءانتخابکندبرایهرکدامماموریتومسئلهطرحکند�میتواندبا
استفادهازظرفیتمعتمدینصنف،اعضایشورایپاساژهاوتشکیلشورایرسته

هادائماًبازاررارصدکندوروندهاوتکانههارامدیریتنماید�
تردیدینیستکهاینسطحازکارآیینیازمندتمرکز،تخصص،تعهدومشارکت
جمعیاست�اینچهارعنصرطالییبرایرسیدنبهتوسعه،رفاهواهدافمدنظر

ضروریاست�
درانتخاباتمجلسوریاستجمهوریهمموضوعهمینطوراستفقطدراندازه
بزرگتر،مگرمیشودبدونکارجمعییادقیقتربگویمکارتیمیبهنتایجبزرگ،

ماندگارواثربخشرسید�
نکتهآخر:کلیدانتخاباتدردســترایهایخاموشاســت�آنانکههرگزدر
انتخاباتشرکتنکردنددرواقعهیچکارینکردهاندحتیرایدادنآنهاییرا
همکهشرکتکردهاندکماثرنمودهاند�پسبیائیمدرانتخاباتایندورههیئت

مدیرههمهشرکتکنیم�
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 ایران تامین کننده خطوط تولید شرکت های خودروسازی

Asbestos-Free Brake Pads, Shoes & Lining Manufacturer 

 6طبقه دوم، واحد  ،5دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، ساختمان شماه 

   88793820   فکس :
 88650071WWW.ASIALENT.COM-2تلفن  :

INFO@ASIALENT.COM 
 

 30 در داخل کشور  از                    سال تجربه تولید لنت ترمز بیش
 1362تاسیس  

 بدون آزبست



www.yadakiresaneh.ir يدك رسانهتلفن: 77530098شماره  44  سال هفتم



www.yadakiresaneh.irشماره  44  سال هفتم تلفن: 77530098   يدك رسانه



www.yadakiresaneh.ir يدك رسانهتلفن: 77530098شماره  44  سال هفتم



www.yadakiresaneh.irشماره  44  سال هفتم تلفن: 77530098   يدك رسانه



www.yadakiresaneh.ir يدك رسانهتلفن: 77530098شماره  44  سال هفتم



www.yadakiresaneh.irشماره  44  سال هفتم تلفن: 77530098   يدك رسانه



www.yadakiresaneh.ir يدك رسانهتلفن: 77530098شماره  44  سال هفتم



www.yadakiresaneh.irشماره  44  سال هفتم تلفن: 77530098   يدك رسانه



www.yadakiresaneh.ir يدك رسانهتلفن: 77530098شماره  44  سال هفتم






