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)ریال(بیمه سینـــاعنوان پوششردیف

آنژیو گرافی قلب و انواع سنگ شکن  )بستري و سرپایی(جبران هزینه هاي بستري جراحی،شیمی درمانی
Day Careدر بیمارستان و مراکز جراحی محدود 

به جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز براي مراقبت   Day Careاعمال جراحی :تبصره
سال در 70سال و باالتر از 7هزینه همراه افراد زیر .هاي بعد از عمل درمراکز درمانی کمتر از یک روز باشد

بیمارستان ها به جز زایمان

  )به استثناي دیسک ستون فقرات(جراحی سرطان و مغز واعصاب مرکزي و نخاع :هزینه شش عمل اصلی2
500,000,000)1با احتساب بند (گامانایف،قلب،پیوند ریه،پیوند کبد،پیوند کلیه و پیوند مغز و استخوان 

35,000,000هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین3

سونوگرافی،ماموگرافی،انواع اسکن،انواع اندوسکوپی،ام ار اي، : هزینه هاي پاراکلینیکی شامل4
20,000,000اکوکاردیوگرافی،استرس اکو،دانسیومتري

5
 )EMG(،نوار عضله)PETاسپیرومتري (هزینه هاي مربوط به تست ورزش،تست آلرژي،تست تنفس

، شنوایی سنجی،تست هاي )سیستومتري یا سیستوگرام(نوار مثانه)EEG(نوار مغز)NCV(نوارعصب
بینایی،آنژیوگرافی چشم،هولتر مانیتورینگ قلب

10,000,000

شکستگی،دررفتگی،گچ گیري،ختنه،بخیه  کرایوتراپی،اکسیزیون :هزینه جراحی هاي مجاز سرپایی شامل6
10,000,000لیپوم،بیوبسی،تخلیه کیست ولیزر درمانی به استثنا رفع عیوب انکساري چشم

براي هرچشم نصف )دیوپتر یا بیشتر3با نقص بینایی هرچشم (هزینه رفع عیوب انکساري دید دو چشم 7
20,000,000)قبل از تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد(سقف مندرج

10,000,000،پاتولوژي،آسیب شناسی،نوار قلب،رادیوگرافی،فیزیوتراپی)آیتم20زیر (خدمات آزمایشگاهی 8
800,000آمبوالنس داخل شهر
1,300,000آمبوالنس بین شهري

مشروط به بستري شدن بیمه شده در بیمارستان ویا نقل و انتقال  بیمار به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج از 
1محل بند 

5,000,000بیماري هاي ناهنجاري جنین10
100,000,000بیمه عمر به شرط فوت به هر علت سرپرست
200,000,000بیمه حوادث به شرط فوت براي سرپرست

50,000,000بیمه حوادث به شرط فوت براي اعضاي تحت تکفل
محاسبه هزینه هاي پاراکلینیکی و سرپایی بر اساس تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی اعالم شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش 

.پزشکی کشور در بخش دولتی و خصوصی می باشد

@Bime_Takmiliکانال بیمه تکمیلی 

تعهدات بیمه تکمیل درمان
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران

1250,000,000

9

11

.مهلت تحویل مدارك پزشکی درمانی یک ماه می باشد

حت ا



مبالغ به ریال

6
خسارت های احتمالی وارده به خودرو متؼلق به بیمه 

گذار مستقز در پارکینگ محل مورد بیمه در بزابز 
:خطزهای آتص سوسی صاػقه و انفجار حداکثز تا سقف

240,000,000

جمغ کل سزمایه تحت پوضص

مجموع تؼهدات بیمه گز به منظور جبزان هشینه های 
پشضکی ناضی اس حوادث،آتص سوسی،صاػقه و انفجار 
بزای بیمه گذار و اػضای تحت تکفل وی حداکثز تا 

:سقف

410,000,000

5
مجموع تؼهدات بیمه گز بزای هشینه اجاره و اسکان 

موقت سه ماهه ناضی اس وقوع حوادث آتص سوسی 
:صاػقه،انفجار جهت بیمه گذار حداکثز تا سقف

60,000,000

600,000,000

2300,000,000

مجموع تؼهدات بیمه گز به منظور جبزان غزامت فوت 
ناضی اس حوادث آتص (دایم وکلی)و نقص ػضو

سوسی،انفجار،صاػقه،بزای بیمه گذار واػضای تحت 
:تکفل وی حداکثز تا سقف

3100,000,000

:حق بیمه با احتساب مالیات بز ارسش افشوده 

1,310,000,000

950,000

1

شرح بیمه

ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات در برابر خطرهاي 
آتش سوزي،صاعقه،انفجار،سیل طوفان، زلزله:

ارزش اثاثیه منزل مسکونی در برابر خطرهاي آتش 
سوزي،صاعقه،انفجار،سیل،طوفان،زلزله:

بیمه آتص سوسی سینایار
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تهران، خیابان سعدی شمالی، خیابان برادران شهید قائدی، پالک 196 
لطفاً برای دریافت نـشریه، نــشانی خـودرا به شمـاره 09351260072 پیامک کنید. 

 توزیع نشریه به صورت رایگان است. انتشار مطالب، به معناي تأیید محتواي آن از سوي ماهنامه یدک رسانه 
نیست. 

صحت مطالب به عهده منبــع است.نشریه یـــدک رسانه در کم کردن وتصحیح مطالب آزاد است.
 براي ارسال مطالب، نظرات، پیشنهادها،  عکس و آگهي خود با دفتر نشریه تماس بگیرید.

تمامی مسئولیت صحت و انتشار محتوای آگهی ها به عهده صاحبان آگهی است. 
سامانه پیامکی نشریه�������������������������������������������������������������������������������������������  09351260072
yadakiresaneh@gmail�com  ����������������������������������������������������������� آدرس الکترونیکی نشریه
www�yadakiresaneh�ir �������������������������������������������������������������������������������������������������وب سایت

تلفن مستقیم نشریه������������������������������������������������������������������������������������������������������ 77530098    
نمابر������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 58 52 77
@Hasanbesharatnia �����������������������������������������������������������������������������������������������کانال سردبیر

شناسنامه

و به نستعین و صلی اهلل علی محمد و آل محمد

سر دبیر: حسن بشارت نیا

مدیر اجرایی: محمد حسین بشارت نیا

  مدیربازرگانی: ناصر حیدری

 هیئت تحریریه : امیر پور حسن، عبدالعلی مجد، حسین پورمحمد، 

محمدصادق صالحی،حسن عمیدی

طراحی و صفحه بندی: آتلیه اقلیم سبز

صاحب امتیاز: 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو  و ماشین آالت تهران

اعضای هیئت مدیره: 
رئیس اتحادیه :    غالمرضا بخشی زاده 

نائب رئیس اول :  علی اکبر بخشی
نائب رئیس دوم  : غالمحسین حمزه  

خزانه دار : سید مهدی کاظمی  
دبیر  :   عزیزاهلل ایزدی  

عضو هیئت مدیره : حسن ساده - ابراهیم غفوری
بازرس :  محمدتقی مروج

مدیر مسئول نشریه: ابراهیم غفوری

تلفن اتحادیه:
77530301

کالم نخست

با خدمت گزاران

گزارشاتاق اصناف

نگاه بوی خوش

کالم آخر

صفحه 15

صفحه 30

صفحه 26

صفحه 26صفحه 16

صفحه 28 صفحه 24



تسلیت
 در گذشت همکاران عزیزمان مرحوم حاج علی  اکبر عسگری نصر آبادی، مرحوم حاج حسین شادرس،
 مرحوم حاج هادی قاســمی منفرد راد، مرحوم آقای حمید ســبحانی،  و مادر مرحومه جناب آقای
 حشمت فیروز نژاد را صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای ایشان از درگاه خداوند متعال، مغفرت و

رحمت  و برای خانواده های محترم صبر و اجر مسئلت داریم
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انتظار ما

کالم نخست

غالمرضا بخشی زاده - رييس اتحاديه

تامین بازار لوازم یدکی سالهاست توسط اعضای صنف لوازم یدکی انجام می 
شود� در همه دوران ها و فراز و فرودهای ســال های گذشته بازرگانان صنف 
مبتنی برتجربه و ارتباط قوی با تولیدکننــدگان داخلی و خارجی این بازار را 

حفظ کرده اند�
اما امروز اوضاع تاحد زیادی دگرگون شده اســت گویا موانع داخلی بیشتراز 
تحریم های خارجی روند تامین بازار را دچار اختالل کرده است� پرواضح است 
نقص های زیرساختهای دســتگاه های اجرایی امروز در ناکارآمدی سیستم 
نفشی دوچندان پیدا کرده اســت� از طرفی خالء های قانونی و حفراتی که 

امکان سوء استفاده می دهند نیز مزید برعلت شده اند�
اگر ما االن واقعا درگیر یک جنگ اقتصادی بزرگ شــده ایم پس بهتراســت 

اصناف را در کنار خود ببینیم نه درمقابل
بنظر می رسد نیازاست در هریک از بخش های قطعات خودرو باید یک ستاد با 

حضور تولیدکنندگان، بازرگانان، توزیع کنندگان عمده و بزرگ، مسئولین وزرات 
صمت و نمایندگان مرتیط مجلس تشــکیل شود و  همه ما به عنوان تامین 

کنندگان مسئولین و قانون گذاران را حمایت و در موارد الزم هدایت کنیم�
امروز برخورد قضایی و انتظامی صرف جوابگو نیســت عمــاًل تعداد و تنوع 
تخلفات بیشتر از آن است که توان دستگاه های نظارتی برای اشراف بر بازار 
است� از طرفی بنظر می رســد این جنگ اقتصادی سال آینده نیز به شدت 
در جریان باشد پس رجوع به مردم که هدف تحریم ها قرار گرفته اند عاقالنه 

تر است�
خوشبختانه طی شش ماه گذشته ارتباط اتحادیه با مسئولین استانی و وزارت 
صمت مستمر و مفید بوده است اما تشــکیل گروه با اختیارات الزم ضروری 

بنظر می رسد�   
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علی اکبر بخشی ریاست این کمیســیون نیز ضمن تشکر از حضور نایب 
رئیس اول اتاق در اولین جلسه کمیسیون خواستار تعامل بیشتر و تفویض 
اختیار از سوی هئیت رئیسه به اعضای کمیسیون شده و بیان کرد: ما باید 
حرف ها و مطالبات خود را با دیدگاه صنفی و واقعیات کف بازار اعالم نماییم؛ 
لذا نیاز به یک ساختارسازی برای پاسخگویی به اتحادیه ها به ویژه در بحث 
مالیات هستیم که برای تحقق این امر حمایت و پشتیبانی هئیت رئیسه 

می تواند بسیار کارساز باشد�
بخشی افزود: یکی از کارهای مهمی که می توانیم انجام دهیم ایجاد ارتباط 
موثرتر این کمیسیون با مراکز و مسئوالن ذیربط در مباحث مالیاتی، امور 
اقتصادی و مسائل بسیار دیگری می باشــد که برای ایجاد و گسترش این 

ارتباطات کمک هئیت رئیسه الزم است�
یادآور می شود اعضای کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران متشکل از 14 
رئیس اتحادیه صنفی شامل مصطفی قلی خسروی - ابراهیم محمدولی- 

حسین میرمیری- امیر قدیمی نژاد، حسین مصطفی زاده، رسول شجری، 
مجتبی درودیان، ســیدمجتبی عراقچی، علیرضــا رضایی قهرودی، امیر 
نجارشریفی، قاسم قربانی، حسن صابری ، علی اژدر کش  و علی اکبر بخشی 

)نماینده رئیس اتحادیه لوازم یدکی(است�
در اولین جلسه که با حضور اعضای جدید کمیسیون در دور جدید فعالیت 
اتاق اصناف تهران انجام یافت با رای گیری حاضران، آقایان علی اکبر بخشی 
به عنوان رئیس- ابراهیم محمدولی نایب رئیس و حسین میرمیری به عنوان 
دبیر با کسب آرای الزم، هئیت رئیسه کمیسیون مذکور را عهده دار شدند�

ما به آقای علی اکبر بخشی که به خاطر توانایی ها و اعتماد روسای اتحادیه 
ها به ایشان در این کمیسیون قرار گرفته و ریاست آنرا نیز بدست آورده اند 
تبریک می گوئیم و ان شاء اهلل در شــماره بعد درباره اهداف و ماموریت ها 

وبرنامه های این کمیسیون گفت وگو خواهیم کرد�

ابراهیم درستی مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی شد 
به گزارش سایت اتاق اصناف تهران، با حکمی که از سوی ارسالن فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی به نایب رئیس اتاق اصناف تهران تفویض گردید ، ابراهیم درستی بر کرسی مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی نشست .
یادآور می شود ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران و مشاور و نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران است�

کمیسیون اقتصادی 
اتاق اصناف تهران

علی اکبر بخشی با رای اعضای کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران به عنوان رئیس این کمیسیون 

انتخاب شد. با حضور ابراهیم درستی نایب رئیس اول و علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف 

تهران اولین جلسه کمیسیون اقتصادی این اتاق در دور جدید صبح روز ۶۱ دی ۷۹ در محل برگزاری 

کمیسیونهای اتاق تشکیل شد. 

اصناف

رئیس
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اتحادیه ها موظف اند طبق موضوع ماده 14 آئین نامه اجرایی ماده 12 قانون 
نظام صنفی دوره های آموزشــی احکام تجارت و کسب وکار را برای اعضاء 

خود برگزار نمایند�
در همین راستا و با توجه به تغییرات به وجود آمده در امور تجارت و صادرات 
و واردات ، کمیســیون آموزش اتحادیه طی مذاکراتی بــا مرکز مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی ) وزارت صنعت، معدن و تجارت( توافق نمودند که دوره 

های مورد نیازدر محل اتحادیه  برگزار گردد این دوره شامل :
دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل  -1

2-  مدیریت خرید و سفارشات خارجی
مدیریت صادرات  کاال و فروش بین الملل  -3

امور گمرکی و ترخیص کاال ) با تأکید  بر قوانین جدید گمرکی(  -4
آشنایی با نظام یکپارچه سازی  معامالت ارزی نیما  -5

مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی  -6

اصول  و فنون مذاکرات تجاری بین الملل ) دیپلماسی تجاری(  -7
نکات حقوقی قراردادهای تجاری ) داخلی و بین المللی(  -8

آشنایی با قانون تجارت  -9
دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی  -10

می باشند�  به جز دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی، سایر  دوره ها  در دو روز 
و هر روز 4 ساعت )جمعاً  8ساعت( برگزار می گردد�

تاکنون دو دوره ، امور گمرکی و ترخیص کاال و آشنایی با نظام یکپارچه سازی  
معامالت ارزی نیما برای اعضاء عالقمند  برگزار گردیده  و ثبت نام برای سایر 

متقاضیان نیز ادامه  دارد�
در پایان هر دوره، از سوی دانشــگاه مربوطه  گواهینامه طی دوره به دانش 
پژوهان اهدا می گردد� امیدواریم  همکاران گرامی با حضور  در این کالس ها 

، از فرصت به وجود آمده بهره مند گردند� 

دوره های 
مهارتی کسب و 

کار
کمیسیون آموزش اتحادیه

کمیسیون آموزش
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روز یکشنبه یازدهم آذرماه به اتقاق 25 نفر از اعضای اتحادیه از کارخانه سایپا، خط 
تولید تیبا و سراتو بازدید کردیم�

این بازدید به دعوت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صورت گرفت� هدف 
سازمان از بازدید این بود که فعاالن صنف لوازم ببینند دو خودروساز بزرگ درحال 
کار و تولید هســتند� اما از زمان دعوت تا روزی که هماهنگی ها صورت گرفت و 
بازدید انجام شد اتفاقات بنحوی پیش رفت که خط تیبا متوقف و سراتو با کمترین 

سرعت کار می کرد�یعنی مشکل پیدا شده بود�
بازدیدکنندگان از یک سوی دیدن توانمندی و در بعضی بخش ها پیشرفته بودن 
کارخانه سایپا باعث خوشحالی شان بود و دیگر سوی متوقف شدن خط تولید و 

خوابیدن کارگران کنار خط نگران و متاسفشان می کرد�
تحلیل عذه ای این بود که خودروســازان ما در تله شرکای بی وفایشان افتاده اند 
و اگر کمی دوراندیشــی و ِعرق ملی و منفعت طلبی های شخصی نداشتند می 

توانستیم امروز خودروی ملی حداقل در سطح پلت فرم داشته باشیم�
چون ما در قطعه ســازی وضعیت قابل اعتنایی داریم می توانیم با فعال کردن 
ظرفیت های های داخلی و بشرط داشتن پلت فرو ملی برویم بسوی خودروساز 
شدن واقعی و گذر از تحریم های آمریکا که گفته هر کارگز بیکار شده خودروسازی 

ایران یک سرباز آمریکایی است�

بازدید از سایپا و ایران خودرو

گزارش
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گزارش

بازدید ایران خودرو 
 روز پنجم دی ماه نیز جمــع 25 نفره دیگری از خط تولیــد 206 صندوق دار ایران 

خودرو بازدید کردند�
گرچه بوضوح وضعیت ایران خودرو بهتر از سایپا بود اما نهایتا آسمان خودروسازی 
ایران تیره و تار است� صنعت خودرو سازی ایران چه آنهایی که شریک فرانسوی دارند 
چه دیگران که با کره و چین و ژاپن کار کرده اند همگی تقریبا یک اشتباه بزرگ کرده 
اند بدون آنکه سرمایه بزرگی را از طرف خارجی داخل مرزها بیاورند بازار بزرگ مصرف 

داخل را در اختیار قرارداده اند�
این اشــتباه هم از سیاســت گذاری های  و دخالت های نابجای دولت ها در تمام 
ادوار گذشته حاصل شده است و هم اینکه خودروســازان ما هرچه تولید کرده اند 
مصرف کننده ایرانی ناچار به خرید بوده اســت� البته نکته مهم دیگر اســتفاده از 
خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه ای است و این ناشی از وضعیت اقتصاد ما و رفتار 

تولیدکننده خودرو و فروشندگان خودرو بوده است�
در مجموع بنظر می رسد تا بخش خصوصی واقعی در کشور شکل نگیرد و توانمند 
نشود� اقتصاد شفاف و غیر نفتی نشــود، ما همچنان به فرصت سوزی و تباه کردن 

منابع ادامه خواهیم داد�  
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بوی خوش

الف( احداث تعداد 49 باب مدرسه و بنای آموزشی در شهرها و نقاط 
مختلف کشور

1-  شهر خرمشهر اروند کنار 4 باب
شهرستان رودبار منجیل 2 باب  -2

شهرستان الر استان فارس 2 باب  -3
شهرستان ارسنجان استان فارس 1 باب  -4

شهر همدان 8 باب  -5
شهر بجنورد 12 باب  -6

شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی 12 باب  -7
شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی 2 باب  -8

شهرستان رازجرگالن استان خراسان شمالی 2 باب  -9
خوابگاه دختران در شهرســتان مانه و سملقان استان خراسان   -10

شمالی
شهرستان بشاگرد استان هرمزگان 1 باب  -11

شهر اردبیل 2 باب  -12
شهرستان کبودر آهنگ استان همدان روستای شاوه 1 باب  -13

ب( احداث مرکز بهداشت درمان حضرت فاطمه )س( در شهرستان 
منجیل منطقه زلزله زده

ج( احداث 50 واحد مســکونی در منطقه زلزله زده شهرستان بم 
روستای قاضی عسگر

د( احداث 6 واحد مسکونی در منطقه زلزله زده ورزقان تبریز
هـ( احداث 2 باب نمازخانه در سردرود همدان

و( تهیه و تامین بســته های هدیه رمضان طی 19 سال جمعًا به 
میزان 238000 سبد کاال

ت( تهیه لباس و بن لباس شــب عید جهــت دانش آموزان بی 

بضاعت به تعداد 26770 دست
ح( تهیه آذوقه شب عید برای مستمندان 20000 سبد کاال

ا( احداث باغ امام علی )ع( و ساخت 16 آب نما در جاده جهت آسان 
سازی عبور و مرور 

منطقه محروم بشاگرد
ی( تهیه و تامین بخشی از نیازهای جبهه های حق علیه باطل در 

طول 8 سال دفاع مثدس و 
اعزام هیئت های کارشناسی به انبارهای قطعات یدکی در قرارگاه 

های کربال و نجف اشرف
ک(کمک جهت ســاختن و تعمیرات حســینیه ها و مساجد و 
نمازخانه ها در شهرســتان های تایباد، کاشان، جنورد، زنجان و 

همدان
ل( خرید تجهیزات بیمارستان و کمک درمانی ازجمله دستگاه 
ســونوگرافی برای خیریه مکتب الزهرا)س( و بیمارستان مسیح 
دانشوری، خرید یک دســتگاه اکوی قلب اطفال در بیمارستان 

حضرت ولیعصر)عج( در مجموعه بیمارستان امام خمینی
م( کمک به ساخت بیمارستان رازی به مساحت تقریبی 15000 متر 

مربع به مبلغ 
500000000 پنج میلیارد تومان

ن( کمک به ساخت بیمارســتان ولیعصر)عج( در یک طبقه به 
مساحت 3200 متر مربع در مجموعه بیمارستان امام خمینی)ره(

ی( احداث 20 واحد مسکونی در استان کرمانشاه، سرپل ذهاب، 
روستای زرین جوب

گروه امداد صنف فروشندگان 
لوازم خودرو تهران

از ابتدای تاسیس تا کنون

گزارش عملکرد
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بوی خوش

گزارش افتتاح و تحویل خانه های ساخته شده توسط گروه امداد اتحادیه صنف فروشندگان قطعات خودرو و ماشین آالت تهران
 در روز پنجشنبه 97/09/08 به اتفاق تعدادی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف و گروه امداد و میهمانان و بانیان نیکوکاری که با کمک 
های خداپسندانه خود ، ما را در انجام این کار خیر که ساخت 20 واحد مسکونی در روستای زرین جوب واقع در نزدیکی شهرستان سرپل 
ذهاب استان کرمانشاه که در اثر حادثه دلخراش زلزله 96/08/21 صددرصد تخریب شده بود و به خواست خداوند متعال این منازل ساخته 
و تحویل ساکنین این روستا و صاحبان آن شده است، یاری رساندند. خداوند به همه بانیان نیک اندیش و نیکوکار خیر و برکت و سالمتی 

عنایت نماید.
الزم به ذکر است که به یاری خداوند متعال گروه امداد اگرچه خیلی خیلی اندک توانسته به کمک اعضاء محترم اتحادیه صنف و همکاران 
و واحدهای صنفی عالقمند به انجام امور خیر و یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از جنگ تحمیلی و خسارت دیده از حوادث طبیعی 
مانند زلزله و سیل اقداماتی را به عمل آورده که خالصه ای از آن به پیوست ارائه می گردد. امید است که مورد عنایت خداوند متعال و ائمه 

اطهار علیهم صلوات اهلل قرار گرفته و قبولذ شود ان شاء اهلل تعالی
الزم به یادآوریست که انعقاد قرارداد ساخت 20 واحد مسکونی در روستای فوق توسط جامعه انجمن های اسالمی بازار و اصناف تهران و با 

مدیریت و پیگیری دبیرکل جامعه جناب آقای کریمی اصفهانی تحقق پیدا کرد که از زحمات ایشان قدردانی و سپاسگزاری داریم.
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با خدمت گزاران

جناب آقای روان به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه لطفًا 
چگونگی تشکیل این کمیسیون را بیان فرمائید

درپی تجمعی کــه در صنف صورت گرفته بــود، اتحادیه برخی 
از چهره های صنــف را دعوت کردند و پــس از گفت و گو درباره 
شرایط فعلی قرار شد یک کمیسیونی متشکل از 9 نفر از اعضای 
صنف و یک نفر ناظر از هیئت مدیره تشکیل شود، خوشبختانه 
کمیسیون خیلی سریع شــکل گرفت و آقای مالکی به عنوان 
رئیس و آقای صیرفی به عنوان نایب رئیس و بنده به عنوان دبیر 
کمیسیون انتخاب شدیم و جلســات متعددی برگزار کردیم و 
بارها با مسئولین اداره کل ســازمان صمت تهران و در مواردی 

بامسئولینی از وزارت صمت جلسه برگزار کردیم.
 

با توجه به وضعیت بازار و بحران پیش آمده ناشــی از تحریم ها 
و موضوعات ثبت ســفارش و واردات؛ در مرحله اول کمیسیون 
وضعیت بازار)AFTER MARKET( را بررســی کرده و میزان 
و اندازه بازار و آمار دقیقی از میزان کاالهای مورد نیاز برحســب 
محاسبات بین الملی و ایجاد یک پاورپونیت دیتابیس در این مورد 

به دست آورده است.
در مراحل بعد ایجاد ارتباط و رایزنی با دستگاه های ذیربط و گزارش 
وضعیت موجود و هشــدار در مورد عواقب کمبود کاال در بازار 
قطعات یدکی از اقدامات کمیسیون بوده است که خوش بختانه 

ارتباطی خوب و عمیق تاکنون ایجاد شده است. 
در مرحله سوم توافق با وزارت صمت جهت معرفی اعضاء اتحادیه 

که تاکنون اقدام به واردات به نام خودشان ننموده اند و احراز هویت 
صنفی آن ها توسط اتحادیه برای ثبت سفارش درحال انجام است 
و بررسی وضعیت واردات در سال های گذشته و مقایسه وزنی و 
دالری با واردات لوازم یدکی در سال 1397 و ایجاد جداول تطبیقی 
و آماری برای کسری میزان واردات در ســال کنونی و ابراز آن به 
سازمان صمت و بدست آوردن آماری دقیق از اتومبیل های در حال 
حرکت اعم از ناوگاون مسافری، باربری، ریلی و شخصی و بدست 
آوردن سهم تقریبی صنف از فروش قطعات یدکی در بازار ایران 
بدیهی است آمارهای فوق در جلسات متعدد توسط کمیسیون 
به بحث و بررسی گذاشته شده است و حداکثر تالش کمسیون 
درجهت ارائه آمار دقیق و قابل استناد مبتنی بر اصول علمی و 
عملی بوده است و با توجه به وجود اعضای مطلع و آگاه به علم روز 
و آشنا به علوم اقتصادی و محاسباتی در کوتاه مدت و دسترسی 
به منابع علمی، کمیسیون موفق به تنظیم سندی کامال مستند 

گردیده است.
جایگاه قانونی این کمیسیون چیست؟

درواقع کمیســیون منتخب هیئت مدیره است، گرچه چنین 
کمیسیونی در ســاختار اتحادیه ها دیده نشده است اما هیئت 
مدیره بنا به ضرورتی که تشــخیص داده است این کمیسیون را 

تشکیل داده و مصوبه هیئت مدیره است
آیا کمیسیون مسئولیت یا ماموریت بلند مدت هم دارد یا فقط بنا 

به شرایط حال تشکیل شده است؟
درحال حاظر ماموریت فوری خود را که بیشتر ساماندهی بازار و 

کمیسیون  تشکیل 
اقتصادی اتحادیه

نادر روان - دبير کميسيون اقتصادی اتحاديه

گزارشی از
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با خدمت گزاران

رفع موانع شبکه توزیع است دنبال می کند اما می تواند به صورت 
راهبردی به اتحادیه کمک کند تا وظیفه خود را در قبال اعضاء انجام 
دهد. این وظیفه به طور کلی تسهیل شرایط و توسعه فضای کسب و 

کار و فضای صنف است
آیا اتحادیه تاکنون چنین راهبرد و کارکردی داشته است؟ قانون در 

این سطح برای اتحادیه ها اختیارات و مسئولیت تعین کرده است؟
در قوانین کسب و کار بحث مهمی داریم که دولت وقتی میخواهد 
قانونی را تدوین کند و به مجلس بفرستد یا در مرحله اجراء آئین نامه 
اجرایی تنظیم کند الزام دارد تا با ذینفعان آن صنف وارد مذاکره شوند 

و با نظر آنها کار کنند
االن مبحثی در دولت مطرح شــده که تشکیالت مربوط به کامیون 
داران مبادرت به ورود قطعات یدکی بــرای کامیون داران کنند آیا از 
اتحادیه در این خصوص استعالمی شده است چون این یک تداخل 

صنفی است؟
این اتفاق که میخواهد بیافتد موانعی بوجود می آورد، مثال بوش در 
ایران نماینده دارد و اگر آنها تقاضا بدهند خوب بوش به نماینده ایران 
ارجاع می دهد بنابراین باز هم به صنف ما برمیگردد، البته اگر بخواهد 
قطعات چینی یا بی کیفیت وارد کنند که در آن صورت بله تداخل 

صنفی خواهد شد.
البته نکته دیگری هم مطرح اســت طبیعتًا این تشکل ها می روند 
ســراغ تخصیص ارز با قیمتی پائین تر از بازار و بعد هم راه های دور 
زدن نماینده ایرانی شرکت های معتبر وجود دارد و این بدعت است و 
باعث کوچکتر شدن دامنه فعالیت صنف می شود و این یک شبکه 

توزیعی موازی خواهد شد
خب اگر این کار برای تسهیل وضعیت کامیون داران صورت بگیرد، 
کار بدی نیست البته اتحادیه نامه رسمی داده است که اعضای صنف 
قیمت اجناس خود را باتوجه به ارز دریافتی و سود متعارف بفروشند 

که بهانه ای وجود نداشته باشد و نظارت هم می کند
اتحادیه توانایی شناسایی افرادی که ارز گرفته اند را دارد و می تواند 

نظارت کند؟
اتحادیه از وزارت صمت خواسته است که فهرست این افراد را بدهد و از 
افراد هم خواهد خواست که مستندات فروش خود را ارائه دهند. مثل 
پیش از دو دهه پیش که مراکز تهیه و توزیع وجود داشت و کاال می 

آوردند و توزیع می کردند
در آن مقطع نقش اتحادیه ها پررنــگ و اصلی بود، االن بحث ایجاد 

شبکه های جدید است

ببینید در تجارت آزاد هرکسی بتواند کاال بیاورد و بفروشد باید بتواند 
این کار را بکند و نباید انحصاری وجود داشته باشد، همین االن عده 
ای هم خارج از شبکه جنس می آورند و در بازار توزیع می کنند حتی 

با عناوین تقلبی یا مجعول
یکی از مواردی که این کمیســیون روی آن کار می کند تنظیم بازار 
است که بتوانیم شرایط اضطراری فعلی را مدیریت کنیم تا چرخ های 

مملکت بچرخد
به نظر می رسد با توجه به اینکه طبق قانون هرکسی که مایل باشد 
وارد کسب و کار فروش لوازم یدکی شود می تواند به اتحادیه مراجعه 
کند و پروانه کسب بگیرد و قانون هیچ محدودیتی قرار نداده است 
پس انحصاری وجود ندارد اما برای ایجاد نظم هرکسی اعم از شخص 
حقیقی یا حقوقی یا دولتی بخواهد به توزیع لوازم یدکی مبادرت کند 
باید از این اتحادیه پروانه کســب بگیرد و اتحادیه نیز از منافع همه 
افراد و صنف دفاع کند و اجازه ندهد هیچ کس بدون عضویت در این 

اتحادیه لوازم یدکی بفروشد
به نظر نمی رسد کسی به این سادگی بتواند وارد شبکه توزیع لوازم 
یدکی شود و کاال بیاورد چون شرکت های خارجی هم شرایط ساده ای 
برای تامین جنس به خریدار جدید ندارند و تنوع داخلی کامیون های 
داخل کشور و قطعات بسیار متعدد مانعی بر ورود افراد غیرمتخصص 
است، ما کار خودمان را بابرنامه انجام می دهیم اما آنها نمی توانند 

بدون تجربه و تخصص نتیجه بگیرند
به همین دلیل شرایط فعلی برای صنف و اتحادیه یک فرصت است 
چون دولت بدنبال تشکل های منظم با توانایی و کارایی باالست، اگر 
اتحادیه بتواند با کمک این کمیسیون که اطالعات دقیق گسترده 
و عمیقی دارد، مســئولیت بازار را بپذیرد به طور طبیعی دولت هم 

حمایت خواهد کرد
کمیســیون درحال پیگیری همین موارد اســت و می خواهد به 
مسئولین کمک کند و البته از حقوق اعضاء هم دفاع کند چون اعضای 
صنف هرکدام یک بنگاه اقتصادی هستند که دائمًا خود را با شرایط 
وفق می دهند و نکته جالب هم این اســت که بنگاه های اقتصادی 
خصوصی بهتر می توانند خود را حفظ کنند و ما اطالعات و تحلیل 
های خودمان را با مسئولین وزارت صمت به اشتراک گذاشته ایم و بنا 
داریم تا جائیکه آنها تمایل نشان دهند همکاری کنیم، چون توانایی 
و ظرفیت صنف بسیار باالست در همین ماه های آغازین سال 1397 
که را بگیرد مشکالت بوجود آمد موجودی قطعات بازار توانست جلوی 

توقف ناوگان حمل و نقل و دیگر بخش های اقتصادی 
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واقعیت ها بتوانند بازار را با قطعات ایرانی مناسب تامین کنند. سپس 
مدیر صنایع بازرگانی شــهدایی نیز با بیان اینکه امروز با در کار تولید و 
توزیع هوشمندانه عمل کرد از آقای مهندس امید سلمانی که تا کنون 
موفق شده است 800 قطعه خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب تولید و 
در بازار عرضه کند تشکر کرد وی حمایت از شرکت های تولیدی را وظیفه 
شبکه توزیع دانست و در ادامه برخی اقدامات مجموعه شهدایی را برای 

نگاه

خیلی ها تالش می کنند کسب وکار پررونق با سود سرشار داشته 
باشند. بعضی ها هم می خواهند یک شبه ره صدساله بروند اما در 
واقعیت چیز اندکی عایدشان می شود. گاهی تصور می کنند به 
اندازه کافی زرنگ نبوده اند یا شرایط نا مساعد است. اما حقیقیت 
چیز دیگزی است. رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای خصوصا 
امور اقتصادی نیازمند صداقت، پشتکار، دانش، بینش، روشمندی 

و زمان شناسی است.
همه ما می بینیم کاالهای چینی بازار لوازم یدکی را پر کرده اند 
گاه با کیفیت ولی اکثرا بــی کیفیت ولی با قیمت کمی ارزانتر و 

بسته بندی بهتر
راه حل چیست؟ و چرا این گونه شده است؟ می توانیم از خودمان 
سلب مســئولیت کنیم و بروز این وضعیت را به عهده دیگران 
بیاندازیم. پر بیراه هم نیست اما ما هم می توانیم اقداماتی کنیم. 
شبکه توزیع لوازم یدکی، مکانیک ها و صاحبان خودرو مسلمًا 
نمی خواهند با وجود کاالی مناســب از قطعه نامناسب استفاده 
کنند کافی اســت در یک تعامل و ارتباط صادقانه و هوشمندانه 

آگاه سازی صورت گیرد. تامین کنندگان قطعات، توزیع کنندگان 
و مکانیک ها می توانند زنجیره مصرف را ســالم ســازی کنند 
ضمن بهرمندی از امکانات داخلی کشــور از خروج ارز و و ورود 
کاالی بی کیفیت یا کاالیی که امکان ســاخت آن در داخل وجود 
دارد جلوگیری کنند. خصوصا وقتی مــی بینیم دانش و تالش 
متخصصین داخلی نه تنها نیاز کشور را برآورده می کنند بلکه با 

بهینه سازی و نوآوری قطعاتی با کارآمدی باالتر تولید می کنند. 
مجموعه طهران پارت با همکاری صنایع بارزگانی شهدایی در یک 
شب بیاد ماندنی در شهرستان بابل این کار را انجام دادند و نتیجه 
آن را از آغاز حضور همکاران اســتان های مازندران و گلستان به 

وضوح مشاهده کردند.
240 قطعه بهینه سازی شده یا نوآورانه از سوی مجموعه طهران 
پارت در معرض بازدیــد 340 نفر از فروشــندگان لوازم یدکی و 
مکانیک های 35 شهر استانهای یادشده قرارگرفت. کارشناسان و 
مدیران طهران پارت به سواالت حاضران پاسخ دادند و ویژگی ها و 

تفاوت های هر قطعه را برای بازدیدکننده بیان کردند. 
پس از بازدید از نمایشگاه مدیران مجموعه طهران پارت از اهداف 
خود برای رفع نقص قطعات و بهینه ســازی هر قطعه به عنوان 
راهبرد دائمی شرکت گفتند و اینکه امیدوارند با نگاه مثبت و بیان 

هوش تجاری
تحقیقات

کاال و خدمات مناسب
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نگاه

واقعیت ها بتوانند بازار را با قطعات ایرانی مناسب تامین کنند. سپس 
مدیر صنایع بازرگانی شــهدایی نیز با بیان اینکه امروز با در کار تولید و 
توزیع هوشمندانه عمل کرد از آقای مهندس امید سلمانی که تا کنون 
موفق شده است 800 قطعه خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب تولید و 
در بازار عرضه کند تشکر کرد وی حمایت از شرکت های تولیدی را وظیفه 
شبکه توزیع دانست و در ادامه برخی اقدامات مجموعه شهدایی را برای 

تامین شبکه توزیع در دو استان مازنداران و گلستان برشمرد.
در این جلسه رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل نیز ضمن سخنان کوتاهی 
از برگزاری این جلسه ابراز خرسندی کرد و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را 
در شرایط کنونی بسیار ارزشمند دانست. روسای اتحادیه های مکانیک 
ها و فروشندگان لوازم یدکی شهرســتان بابل نیز در این جلسه حضور 

داشتند.       



30
|سالششم | شماره41ماهنامهيدكيرسانه

در آستانه چهل سالگی انقالب هستیم� انقالبی که دلبسته آنیم نه وابسته�
اتفاقا برعکس آنان که انقالب، مردم و دارایی های کشــور را مایملک خود و 
همپالگی های خود می دانند و هرچه می ببرند گویا سهمشان تمام ناشدنی 
است؛ ما می خواهیم سهممان را به انقالب ، اسالم ، ایران و جهان بدهیم و 

سهمی نمی خواهیم�
ما سفره دار انقالبیم نه نشسته بر سفره آن�

ما که می گویم؛ منظور کلیت مردم ایران و همه دل بســتگان به انقالب در 
سراسر جهان است�

اما متاسفانه نه دوستان این را می فهمند نه دشمنان، بجز اندکی
دوستان یعنی همین مسئولین کشور و معاریف سیاسی که بر سه گروه اند: 

خادمین، نادانان و منافقین
شاید سوال شود چرا تا کنون و طی چهل سال، نادان ها کنار نرفته و منافقین 

شناسایی و حذف نشده اند�
پاسخ روشن است؛ به ما برمی گردد� 

ما )یعنی مردم(، باید سطح دانش، بینش و خواست قلبی و واقعی مان آنقدر 
تعالی یابد که حق و درستی را به خوبی بشناسیم و جزء به حقیقت به چیزی 

راضی نشویم� خادمین را از غیر ایشان بازشناسیم�
تنها در این صورت کسی با دروغ گویی، ریاکاری، کارناشناسی، تنبلی یا زیاده 
خواهی برُگردِه ما سوار نخواهد شد� حتی دشمن هم بر ما چیره نخواهد شد�

در چنین جامعه ای و در میان چنین مردمانی نادانان برمصادر امور دست 
نمی یابند و منافقین رسوا می شوند؛ صلح، امنیت و پویایی به وضوح مستقر 

می گردد�
این را هم بگویم در این جامعه حتی اساس دشمنی با ما نیز از بین می رود 
چرا که اگر دشمنان ما فهم درستی از نگرش و خواست قلبی ما پیدا کنند، 

دوست ما می شوند؛ بجز همان اندکی که قلب خود را به شیطان داده اند�
پس اگر ما می خواهیم اهداف انقالب تحقق یابد؛ 

اول آگاهی خودمان را کامل کنیم و بعد دیگران را آگاه کنیم� 
گام بعد )و همزمان( پاک کردن قلب است� یعنی دوست داشتن هرچه خوبی 
و حقیقت است� دل بستن به منشاء خوبی ها و خیرات باقی و دل کندن از 

هرچه فانی است�
اینکه می گویم گام بعد و همزمان تناقض نیســت� منظور این است که به 

هرچه دانستی عمل کنی و هرچه نمی دانی بیاموزی� 
البته در لیبرال دموکراســی غربی می گویند: اگر جامعــه باز و همه چیز 
شفاف باشد؛ گردش اطالعات و ارکان دموکراسی برقرارگردد؛ جامعه به تعادل 
و تاحدی عدالت می رسد� اما در حقیقت تا زمانی که انسان برتری جویی و 
کامروایی در دنیا را هدف خود قرار دهد؛ تزاحم منافع پیش می آید و درگیری 
اجتناب ناپذیرخواهد بود� گرچه صورت آن از خشونت  و بی رحمی های عریان 

به صور نرم و پنهان تبدیل گردد� 
پس منتظر نباشیم چیزی درست شود، پیش از آنکه خودمان درست شویم�

خودمان هم درست نمی شویم مگر آنکه فقط حق را بخواهیم، حق را بدانیم 
و به همان قدر که دانستیم؛ عمل کنیم�   
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کالم آخر
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