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صندوق قرضالحســنه قائم (عجل اهلل تعالی فرجه) ،گروه امداد صنف،
موسســه خیریه مدینه الزهراء و هیئت امنای مســجد اکباتان همواره
شــاهد حضور موثر او بوده اســت .همراهی ،حضور و کارگردانیش در
مراسم ساالنه تجلیل از شــهدای صنف که توام با عشق و حسی خاص
بود ،بعید است از خاطرهها پاک شــود .اینها یک طرف ،اهتمامی که در
کار تعاونی بلبرینگ به خــرج داد و ایدههای نو با اســتفاده از رایانه در
بیش از  30سال پیش موجب کمک به همکاران رسته بلبرینگ و تامین
بازار و نهایتاً بهرهمندی مصرف کنندگان نهایی در سراســر کشور شد.
حها تقریباً
پنج دوره مدیریت اتحادیه برگ دیگری از خدمات اوست .صب 
همزمان با کارمندان میآمد ولی حتماً خیلی بعد از ایشان اتحادیه را به
یکرد سالی یکی و دو روز
سوی منزل یا جلس های خارج از اتحادیه ترک م 
شاید میتوانست به مغازهاش برود .در اتاقش همواره باز بود هر همکار یا
حتی غیر همکاری که به اتحادیه زنگ میزد و تقاضای صحبت با وی را
یکردند
یها انتقاد م 
یشد .گاهی بعض 
داشت بدون هر سوالی به او وصل م 
یگفت :ممکن است
نها را الزم نیست خودت جواب بدهی ،م 
که همه تلف 
بعضی از مردم نتوانند یا نخواهند مسئله خودشان را به دیگری بگویند.
پیش میآمد دارایی یــا ســازمان بازرگانی دســتورالعملی میداد
که همکاران نیاز به  توضیحات بیشــتر داشــتند مراجعــه میکردند
یــا تلفــن میزدنــد بــرای همــه  از اول ماجــرا را توضیح مــیداد .
چون معتقــد بود ایــن توضیحات برای او تکراری اســت نه شــنونده.
ایــن انــدک را دربــاره او گفتــم تــا عــرض کنــم :غالمرضــا
بخشــی زاده االن هــم بــا همــه توانــش کار ریاســت بــر اتحادیه
را از دور پیگیــری میکنــد و بــه مــدد اعضــای هیئــت مدیــره
ان شــاءاهلل امور به خوبی تــا پایان ایــن دوره به انجام خواهد رســید.

غالمرضا بخشی زاده

رئیس اتحادیه

ادب
  صحبــت از ادب و آداب که میآید ایرانیها و خصوصاً اصناف شــهره
آفاق هســتند .ما مردمی هســتیم که حق نــان و نمــک را میدانیم و
هرکه خدمتی کند ،به جبران آن میکوشــیم .این برخاســته از فرهنگ
غنی ایرانــی و آمــوزه های دینی ماســت .غیــر از این هــم نمیتواند
باشد هر انســان ســلیم النفســی چنین رفتاری دارد .عقل بشری نیز
حکــم میکند که قــوام اجتمــاع بــه رعایــت آداب و قوانین اســت .
محبت زندگــی را لذت بخــش و بار انجــام تکالیف را ســبکمیکند.
غالمرضا بخشــی زاده مردی اســت که آغاز انقالب هرجا توانســته
در خدمت صنف و همکاران قرار گرفته اســت .انجمن اسالمی صنف،

تسلیت

بدین وسیله به همه خانوادههای عزادار که یکی از عزیزان خود را طی هفتههای گذشته از دست دادهاند،
تسلیت عرض م یکنیم .خداوند درگذشتگان را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهاد و به بازماندگان صبر و اجر مرحمت بفرماید.
شادی روح مرحوم مغفور
حاج اسداله صحت قول نیکی
صلوات

شادی روح مرحوم مغفور  
حاج  حسن کهن ت رابی
صلوات

شادی روح مرحوم مغفور
احمدش ریفی
صلوات

شادی روح مرحوم مغفور
مهرداد ملکی
صلوات

شادی روح مرحوم مغفور
محمدشیخیطرقی
صلوات

شادی روح مرحومه مغفوره
بانو   محترم  مهناز روان
صلوات

شادی روح مرحوم مغفور
حاجصفرعلیخض ریان
صلوات
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جلسه اول:

موضوع :هماهنگی با مسئولین اتاق اصناف و وزارت
صمت برای تشکیل کارگروه واردات قطعات یدکی

علیاکبر بخشی

نائب رئیس اتحادیه

هماهنگی ،پیگیری و راهکار برای
ساما ندهی بازار لوازم یدکی
  از سال گذشته با همت برخی همکاران و همراهی
هیئت مدیره جلسات مستمر و جدی در اتحادیه ،وزارت
صمت ،وزارت اقتصاد ،سازمان صمت استان تهران و
اتاق اصناف تهران و ایران برگزار شد .که نتایج آن در
قالب گزارش های کمیسیون اقتصادی اتحادیه از طریق
نشریه یدک رسانه اطالع رسانی گردید .در چند هفته
اخیر نیز این جلسات ادامه داشته است که گزارش سه
مورد تقدیم حضور همکاران گرامی میشود:

مشاور قائم مقام وزیر محترم صمت:
ایجاد کارگروه واردات قطعات یدکی همانند آنچه اتحادیه پوشاک
انجام داده و طبقه بندی نیاز ها به سه گروه الف ،ب ،ج ضروری است.
دکتراحمدیان مشاور اتاق اصناف و مشاور قائم مقام وزیر
محترم صمت با حضوردراتحادیه ضمن اعالم این درخواست در جمع
اعضای هیئت مدیره اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اتحادیه اظهار داشت:
اتحادیه میتواند سند راهبردی واردات لوازم یدکی را تنطیمکرده و
بالفاصله برای دریافت سهیمه واردات اقدام کند .وی همچنین تاکید
کردارائه اطالعات توسط گمرک با توجه به اهمیت حیاتی تنظیم برنامه
واردات از سوی اتحادیه از حقوق مسلم شماست .اما در عین حال تاکید
کرد اتحادیه با توجه به تعداد اعضاء باید از جایگاه خود دفاع کند و با
کمیسیون های مرتبط در مجلس رایزنی داشته و تبادل اطالعات کند .
یکی دیگر از موارد مورد اشاره احمدیان اصالت سنجی بارزگانان فعال در
حوزه لوازم یدکی توسط اتحادیه بود.
محمدرضا مالکی ،رئیس کمیسیون اقتصادی:
داشتن اطالعات جامع  برای تصمیم گیری و شفافیت و تعیین اندازهی
بازارلوازم یدکی یکی از کارهای کمیسیون در سال گذشته بود که به
کشف اختالف شش و نیم میلیارد دالری میزان واردات و مصرف قطعات
یدکی منجر شد و این تفاوت فاحش در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال
مطرح گردید و به تایید ستاد رسید .مالکی با اشاره به مشکالتی که ناشی
از تصمیم گیری های لحظ های است گفت :به علت عدم نیاز سنجی و عدم
ارائهی آمار تولید واقعی و نداشتن برنامه تولید و امتناع گمرک از ارائهی
اطالعات مورد نیاز اتحادیه به علت محرمانه بودن ،شاهد کمبود لنت ترمز
در سطح بازار و افزایش ناگهانی نرخ آن به میزان سی و پنج درصد بودیم.
مالکی در ادامه ،عدم توجه به اهلیت کسب و کارها و اصالت آنها و
توجه نکردن به برندها اظهار داشت :خروج افراد موثر و معتمد از بازار
لوازم یدکی طی دوسال اخیر ،فضای بازار را غیر شفاف و مساعد برای
ورود افراد بیتجربه ،غیرمتخص و مسئولیت ناپذیر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیهدر پایان خواستار چاره اندیشی
برای جلوگیریازکمبود قطعات یدکی در آینده شد.
غالمحسین حمزه ،نایب رئیس دوم اتحادیه:
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توجه نکردن به وضعیت موجود بازار قطعات لوازم یدکی و غفلت از
هماهنگی های الزم با هیئت مدیره اتحادیه توسط سازمان های ذیربط را
مخاطره آمیز دانست و گفت :این امر موجب بروز خسارت بسیار زیادی
در عرصه ی توزیع خواهد شد.
علی مدل ،عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه:
با اشاره به مشکالت ارزی و سخت شدن واردات کاال و ورودکاالی
قاچاق و بیکیفیت با آرم تقلبی به بازار گفت :توان تولید بلبرینگ در
داخل کشور حداکثر پنج درصد نیاز واقعی کشور است.
علی مدل پیشنهادی برای ایجاد تعاونی واردات بلبرینگ توسط
اعضای با اهلیت و اصالت صنف برای تامین نیاز بازار و توزیع سالم آن در
کل کشور داد.
محسن کرباسی ،عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه:
اهمیت قطعات یدکی و تاثیر آن بر سایر بخشهای اقتصادی برکسی
یگذارد
پوشیده نیست .هر گونه کمبود لوازم یدکی بر اقتصاد کل تاثیر م 
و بنوعی انسداد منجر خواهد شد .وی در ادامه گفت :در نگاه تحریم
کنندگان و برنامه ریزی آنها نیز چنین بوده است که صنعت خودرو ما را
تحریم کردهاند .زیرا مشکالت در این بخش منجر به ریزش زیر ساخت
های کشور خواهد شد  .از طرفی موج رو به باالی ارز ،مشکالت ثبت
سفارش و بروکراسی به وجود آمده در گمرک و مشکالت بعد از ترخیص
( توقیف کاال به عناوین مختلف) موجب کمبود و اخالل در بازار قطعات
خودرو شده است .
ابراهیم غفوری ،عضو هیئت مدیره اتحادیه:
در گذشته بارها مشکالت به وزارت صمت اعالم شده ولی مرتفع
نگردیده است .از جمله توقیف کاال ها بعد از ترخیص با وجود اسناد معتبر

از گمرک جمهوری اسالمی ایران که موجب مشکالت بسیاری برای
کسبه و بازرگانان گردیده است .
امیرحسین صیرفی ،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:
پیشنهاد به رسمیت شناختن برندهای بزرگ اعم از داخلی و خارجی
و حمایت از آنها در مقابل کاالهای تقلبی که از مبادی غیررسمی وارد
کشور می شود را ارائه کرد.
علی اصغرنفیسی ،عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه:
در مورد برند های بازار و وضعیت بالتکلیف آنها در شرایط حاضر و
خروج سرمایه های بازار به سمت بازارهای کشورهای مجاورهشدار داد
و خواستارتغییر نوع نگرش به بازار و توجه به امنیت شغلی و سرمایه
گذاری صنوف شد وی تاکید کرد :نداشتن تضمین کافی ،سرمایه گذاری
را غیر موجه می کند و کاهش ارزش پول ملی یعنی کوچک شدن سرمایه
بازرگانان و کسبه که به ناتوانی ایشان در انجام تعهدات به شرکای خارجی
منجر خواهد شد.
نادر روان ،دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه:
تصمیم گیری های خلق الساعه بدون توجه به واقعیات موجود در
بازار و موازیکاری دستگاههای ذیربط موجب مشکالت متعدد است .
درحالیکه میتوانند با هماهنگیاتحادیه به عنوان تشکل سامان دهنده
توزیع قطعات یدکی تصمیمات هدفمند و بهنگام گرفتهشود .مث ً
ال
همین تصمیمی که در مورد همه انواع لنت ترمزگرفته شد و اثرات آن
در بازار منجر به تشدید قیمت ها و کمبود در سطح توزیع گردید .این
دستورالعمل حتی شامل لنت کشتی ها که موتورهای دیزل دارند و
قابلیت ساخت داخل ندارند نیز شد.
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جلسه دوم:

موضوع :تقدیراز نمایندگان محترم مجلس بخاطر

همکاری با صنف در طی ادوار مجلس و هشدار کمبود

احتمالی لوازم یدکی در آینده و آثارآن در حوزه حمل و

نقل ریلی ،جاده ای و دریایی و بسیاری از صنایع تولیدی
و کشاورزی

کریمی ،مسئول انجمن اسالمی بازار:
مسئولین توجه کافی به اصناف و ظرفیت آنها ندارند .امروز اصناف
در شرایط سختی هستند .مجلس که به فرموده امام راحل در رأس
امور است باید پیگیر ایجاد فضای مناسب و رونق مستمرتولید و توزیع
درسطح کشور باشد.
خسرو ابراهیمی ،نائب رییس اتاق تهران:
وضعیت نامناسب صنوف نیازبه هماندیشی و چارهجویی دارد ما به
عنوان نمایندگان اصناف آماده همکاری در این شرایط با دولت و مجلس
هستیم ولی نباید فضای همدلی از دست برود و فقط یک طرفه توقع
بشود .زمان مناسب اقدام  را از دست ندهیم .
دکتر رحمان دوست ،نماینده ادوار مجلس:
زمانی که نمایندهای و ظیفهی خود را به خوبی انجام می دهد باعث
حیرت و تعریف دیگران میگردد در حالی که او وظیفه ی نمایندگی
خود را انجام داده است .اما آنقدر کم کاری شده که انجام وظیفه باعث
تعجب میشود .
قوه ی مجریه ضامن پیشرفت جامعه است و باید قوی و سالم باشد  .
دکتر شکری ،نماینده تالش و ماسال:
نگونه
بازاردرگذشته در جایگاه تصمیم سازی بود ولی در حال حاضر ای 
نیست .مجلس باید از بازاریان کمک بگیرد .اگر در انتخابات آتی مردم
افراد سالم و مصلح را انتخاب کنند؛ مجلس با برنامه و سالمت خواهد بود
لذا انتخاب مردم اهمیت دارد و کارساز است.
ابراهیم درستی ،نماینده وزیرصمت در اتاق ایران:
وضعیت نامناسب اصناف و عدم تصویب قوانی مؤثر و راهگشای صنفی
در مجلس به نفع جامعه ی صنفی نیست این نابسامانی همه جامعه را
تحت تاثیر قرار خواهد داد و الزم است در مجلس کنونی و آتی امور
اصناف به دقت رسیدگی و مشکالت مرتفع شود.
دکتر میر محمدی:

با اشاره به اینکه مجلس در کشور جایگاه برتری دارد و با انتخاب مردم
شکل می گیرد؛ از اعضای اتحادیه درخواست کرد که سعی در انتخاب
نمایندگان خوب و سالم داشته باشند .وی اظهار داشت :انتخاب شما
بسیار مهم است زیرا تجربه و تخصص تبعاً اثرات خوبی در آینده کشور
خواهد داشت و حمایت مردم از نمایندگانی که منافع ایشان را حفظ
میکنند به بازشدن گرهها منتج خواهد شد .یکی از اقدامات نمایندگان
تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی مسائل به صورت ریشهای و
با توجه به واقعیات است.
دکتر سیفی:
درجنگ اقتصادی نمایندگان باید علم اقتصاد داشته باشند تا بتوانند  

و درک درستی از شرایط و نتایج تصمیمات و اقدامات داشته باشند .
درتصویب قوانین و مقررات شناخت موقعیت ،نقاط آسیب پذیر و الزامات
حفظ کارآمدی و اثربخشی اقتصاد کل بسیار اهمیت دارد  .
دکتر زید آبادی:
بنده موسس اتحادیه ی نفت و گاز و پتروشیمی ایران بود هام و از
مشکالت آنها و بسیاری از صنوف به خوبی اطالع دارم .وی اظهار داشت
تصمیم دارم در صورت انتخاب شدن از سوی مردم برای پیاده سازی
طرح های کاربردی در مجلس آینده اقدام کنم .زید آبادی در ادامه گفت:
تخریب کار آفرینان ضربه ی شدیدی به انقالب و روحیه ی جوانان و عدم
استقبال آنان از صندوق آراء و سرگردانی و مهاجرت جوانان داشته است .
لهای
بر اثر سوء تدبی رها مشکالت فراوانی پیش آمده و باید بدنبال راه ح 
جدید باشیم.با اجرای بیانیه ی گام دوم ان شا اهلل موفقیت بسیار زیادی
خواهیم داشت .در طی چهل سال گذشته ما یادگرفتیم مطالبه گر باشیم
در حکومت علوی حق دادنی است .حق گرفتنی نیست.پوشاندن حق
منجر به فساد می گردد .الزم است طرح اختیارات ویژه به اتحادیه ها در
مجلس مطرح شود زیرا اتحادیه ها می توانند اقتصاد کشور را به حرکت
درآورند.
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جلسه سوم:
موضوع :ایجاد کارگروه مبارزه با قطعات یدکی
تقلبی
سردار لطفی ،رئیس اداره آگاهی پلیس تهران:

قطعات یدکی در عرصه معیشت و زندگی روزمره عموم مردم

اهمیت دارد.

دکتر مفیدی ،مدیرکل دفتر حمل و نقل

صنوف و اتحادیه با راهکارهای درون سازمانی از منافع خود

صیانت کنند .وزارت صمت نیزسامانه جدیدی ایجاد کرده است که

روی کاالهای تولیدی و وارداتی درج می شود.

مهندس سلیمیان ،مدیرعامل شرکت یدکی موتور ایران:

تها به نسبت جرائم پائین است و به همین دلیل بازدارنده
مجازا 

نیستند .و متقلبین تشویق میشوند .االن تولید کارخانه سوپاپ

ساوه کاهش یافته است و مانع اشتغال بیشتر در این کارخانه شده
است.

ایزدی ،رئیس گشت تعزیرات حکومتی شهر تهران:

آمادگی داریم با صنوف و قطعه سازان در مورد جعل و تقلب و

پیگیری متخلفین همکاری کنیم.

احمدی ،معاون بازرسی وتخلفات سازمان حمایت از مصرف

کنندگان:

سامانه وزرات صمت در گام اول از موبایل و لوازم خانگی شروع

شده است اما تبلیغات در مورد شرکت شناسا بسیار کم بوده است.

شفیعی ،معاون اداره انطباق استاندارد ایران:

استاندارد کاالها از سامانه  1000517قابل استعالم است.

مقدمی ،معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران:

پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی قطعات  را مطرح کرد.

مهندس هاشمی ،شرکت آذین تنه:

چهار است برای پیگیری تقلب و کپی محصوالت شرکت به دادگاه

های متعدد مراجعه داشت هایم ولی هنوز هیچ نتیج های نگرفت هایم و

متقلب به کار خود ادامه میدهد.

حسن ساده ،عضوهیئت مدیره اتحادیه:

شرکت شناسا برای جلوگیری ازتقلب تشکیل شده است و توسط

اتحادیه های تهران و شهرهای بزرگ و اعضای صنف حمایت

میشود .وی خواستار تغییر قانون نظام صنفی برای  به کار گیری

نیرویهای جوان شد و اظهار داشت باید سقف سنی و تحصیلی
برای اعضای هیئت مدیره اتحادیهها تعیین شود.

سیداحمد حسینی ،مشاور حقوقی اتحادیه:

ایجاد دادگا ههای تخصصی و شعب ویژه تقلب در دادگا هها و

تفکیک انواع کاالهای تقلبی اهمیت فوقالعاده دارد .وی پیشنهاد

مکتوبی در این زمینه تقدیم مقام قضایی کرد.

نادر روان ،دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه:

لهای متناسب خود را
دالیل تقلب متفاوت است و هرکدام راه ح 

دارد در سایر کشورهای جهان نیز تقلب انجام شده است و مطالعات
گسترد های درباره آن صورت گرفته است .از جمله شرکت آمازون که

به راه حلهای چند الیه دست یافته اند .به صورت خالصه میتوان
موارد زیر را برای پیشگیری و مقابله با تقلب مطرح کرد:

 -1راهکار بسته محور
 -2راهکار پیگیری شامل بارکد و RFID
 -3تست مستقیم محصول
 -4برخورد نیروهای انتظامی
 -5قوانین بازدارنده همچون کپی رایت

باخدمتگذاران
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برخی مصوبات:
تشکیل کار گروه ویژه مبارزه با قطعات یدکی
تقلبی
اعضاء:
نمایندگان دادستانی ،گمرک ،وزارت صمت،
پلیس آگاهی ،تعزیرات حکومتی ،انجمن قطعه
سازان ،اتحادیه لوازم یدکی ،اتحادیه تعمیرکاران
خودرو ،استاندارد
اقدامات:
تشکیل دبیرخانه دائمی
تشکیل جلسات هر ششماه یکبار
انتخاب دبیر از میان اعضای جلسه برای
سرپرستی دبیرخانه دائمی
اصالح قانون عالئم تجاری و صنعتی و مالکیت
معنوی
تنظیم لوایح مورد نیاز توسط وزارتخانه های
دادگستری و صمت و گمرک
تشدید برخورد با ناقضین و مجرمین این قانون
و ایجاد بازدارندگی مناسب و پیشگیری قضایی
ارتباط مصرف کننده نهایی با تولید یا وارد
کننده از طریق سامانه پیامکی و ارسال شناسه
کاال به منظور تعیین اصالت کاال ،اطالع از قیمت و
مشخصات فنی و بسته بندی
تفویض اختیار بیشتر به اتحادیه لوازم یدکی
برای نظارت و برخوردقانونی با متخلفین ،رصد
و پایش بازار ،ارائه گزارش تفصیلی و ارسال اخطار
پلمپ برای تمامی فروشندگان خارج از اتحادیه
شناسایی بازارهای عمده فروشی لوازم یدکی
در تهران

برخورد قضایی قاطع با مرتکبین جرم که
برابرقانون کار ایشان جعل و تقلب و کالهبرداری
تلقی میشود
اطالع رسانی اتحادیه چاپخانه داران به
اعضای خود برای اخذ مجوز الزم از اتحادیه لوازم
یدکی یا انجمن قطعه سازان برای چاپ و تولید
کارتن یا بسته بندی به منظور جلوگیری از جعل
و تقلب
استفاده از کارشناسان اتحادیه لوازم یدکی
و انجمن برای مقابله با کسانی که لوازم یدکی
فله وارد کرده و آرم و نشان تقلبی با استفاده از
دستگاههای لیزری درج میکنند.
هماهنگی با صدا وسیما برای انعکاس اخبار
و موضوعات مربوط به عواقب استفاده از قطعات
یدکی تقلبی و فرهنگ سازی مناسب برای بررسی
اصالت قطعات توسط اتحادیه و انجمن و تهیه فیلم
های آموزشی در این زمینه
ایجاد سامانه تلفنی سه رقمی برای دریافت
گزارش های شهروندان
راه اندازی گشت ویژه با هماهنگی اتحادیه و
انجمن و اخذ مجوز قضایی
هماهنگی با دستگاه قضایی ،وزارت اطالعات،
سپاه ،بسیج و پلیس و ارائه اطالعات تخلفات
جمعآوری قطعات یدکی تقلبی از سطح بازار
کنترل مجرمین و متهمین سابقه دار در
موضوع تقلب لوازم یدکی با دستور مراجع قضایی
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سید مهدی کاظمی

خزانه دارد ،روابط عمومی اتحادیه

کمیسیـــون رسـیدگی بـه
شـکایات پرکارتـر از همیشـه

   ســیدمهدی کاظمی که همه او را به پرکاری میشناســند میگوید:
مراجعه به کمیسیون رســیدگی به شــکایات روند افزایشی داشته است.
کمیسیون رسیدگی به شکایات محلی برای مراجعه مشتریان شاکی
از اعضای صنف است .این کمیسیون باید به شــکایاتی که خریداران از
واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه مطرح میکنند؛ رسیدگی کند.
بنابه تشخیص سیدمهدی کاظمی اصلی ترین دلیل مراجعه شاکیان
به اتحادیه بی حرمتی است .
یعنی مسئله جنبه فرهنگی دارد؟ همکاران همان جمله معروف
برو هرکاری دلت میخواهد ،بکن را می-گویند؟
بله متاسفانه برخی همکاران اصول مشتری مداری را رعایت نمیکنند
و لذا افراد میآیند اتحادیه ،بیش از هرچیز دیگری هم برخورد فروشنده
ناراحتشان کرده است.
سایر دالیل چیست؟
بی کیفیتی و گرانفروشی عناوین بعدی هستند.
کمیسیون چگونه رسیدگی میکند؟
اصل برای ما صلح و سازش اســت و خوشــبختانه همکاران تمکین
میکنند .چون میدانند اتحادیه از خودشان است و مسئله در همین جا
خاتمه پیدا میکند .
میانگین روزانه مراجعات چه تعداد است؟

 5تا  6مورد داریم که حضوری میآیند اتحادیه یا از سوی تعزیرات یا
سازمان صمت یا دادگاهها پرونده ارجاع میشود .
مواردی هم تلفنی است که ثبت نمیکنیم.
اما همه موارد درصورت نیاز برای کارشناســی بــه همکاران خبره یا
آزمایشگاه فرستاده میشود.
مشکل اصلی اینجاست که ما اختیاراتی نداریم و نمیتوانیم مث ً
ال کسی
که تخلفش محرز است را جریمه کنیم یا دســتور تعطیلی موقت واحد
صنفی اش را بدهیم .این کار در اختیار دادگاه است که فرآیند طوالنی و
مجازات های غیر بازدارنده دارد.
از طرفی برای کار فرهنگی هم بودجــه نداریم .ما می خواهیم اعضا را
در گروه های  50نفری دعوت کنیم و با ایشان صحبت کنیم.ولی بودجه
الزم را نداریم .من االن در کالس های آموزشی که برای تمدید یا گرفتن
پروانه کسب تشکیل میشود مدرس موضوع مشتریمداری هستم .چون
تحصیالتش را گذراندهام و لیسانس دارم .اما کافی نیست باید بتوانیم از
همه اعضا دعوت کنیم و آموزش بدهیم  .
وضعیت فعلی صنف بعداز افزایــش قیمت بنزین را چطور می
بینید؟
خوب تا االن که افزایش قیمتی مشاهده نکرده ایم .اما افزایش قیمت
بنزین برای صنف ما رکود بیشتر میآورد چون از خودرو کمتر استفاده
میشود و تبعاً نیاز به قطعه یدکی هم کم می شود.
در ارتباط با هیئت مدیره و انتخابات دوره بعد نظرتان چیست؟
خوب من االن خیلی چیزها یادگرفتــهام کارکردن در اتحادیه تجربه
میخواهد اما باالتر از آن باید افراد دلسوز باشند و وقت کافی برای حضور
در اتحادیه داشته باشــند ما در اداراتمان نیاز به یک انقالب داریم .باید
کار مردم را در اســرع وقت راه انداخت .از تمام توان مایه گذاشت .من به
سهم خودم با انرژی و صرف وقت کار کردم و برای اتحادیه و اعضاء واقعاً
دویدهام .کار روابط عمومی اتحادیه و مصاحبه با رسانه ها را انجام میدهم .
یک وقت آدم  5دقیقه با یک خبرنگار حرف میزنــد اما میبیند خیلی
خسته شده است چون انرژی میگیرد .من در یک مصاحبهای در رادیو به
مسئول تعزیرات که پشت خط بود گفتم که شما باید اجازه بدهید ما از
خودمان دفاع کنیم نه اینکه هرچه خواستید پخش کنید.
مسئولیت دیگر من خزانه داری اســت که با دقت جلوی هزینههای
اضافی را میگیرم .ما در هیئت مدیــره تفاوت عقیده داریم و نمیتوانیم
باهم تفاهم کنیم .باید همه از خودشان پیشنهاد و راه حل بدهند نه اینکه
صرفاَ شنونده باشند .بهرحال امیدوارم اعضاء از ما راضی باشند و ما بتوانیم
به مسئولیت هایمان به نحو احسن عمل کنیم.

باخدمتگذاران

ابراهیم غفوری

عضو هیئت مدیریه اتحادیه

بیمه تکمیلی،
تدبیر روز مبادا
ابراهیم غفوری  18سال پیش برای بیمه تکمیلی همکارانش در
پاســاژ مبصر اقدام کرد و امروز  1050نفر از صاحبان پروانه کسب
اتحادیه با خانواده هایشــان و بعضاً کارمندانشــان از این خدمت
برخوردارند.
اما به هیچ وضع راضی کننده نیست .همه اعضای صنف خوب است
خودشان و خانوادهایشان و کارمندانشان را از طریق اتحادیه بیمه
تکمیلی کنند در این صورت حق بیمه پرداختی به شــدت کاهش
مییابد و متعاقباً سقف تعهدات بیمه باال میرود و حتی ممکن است
سقف آن برداشته شود .بنابراین همه به هم کمک کردهاند و جلوی
آســیب ناگهانی در اثر پیشآمد ناگوار گرفته میشود .کسانی که
بیمارهستند به شکل بسیار محترمانهای کمک دریافت میکنند.
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شروع قرارداد بیمه تکمیلی اتحادیه از چه تاریخی است؟
و افراد صنفی چگونه میتوانند از آن بهرهمند شوند؟
اول بهمن ماه شــروع قرارداد ما است و هر شــخص حقیقی یا
حقوقی که از اتحادیه جواز کســب دارد میتواند از بیمه تکمیلی
اتحادیه برای خودش و خانواده و همکارانش و خانواده ایشان که از
طریق او بیمه شدهاند؛ ثبت نام کند.
بیمــه تکمیلی در واقع برای کســانی اســت کــه از بیمه پایه
برخودارند اما میخواهند الباقی هزینههای درمانی خود را پوشش
دهند .چون تعداد اعضای اتحادیه باالست و همچنین بسیاری از
همکاران کارمند دارند در صورت حضور اکثریت اعضای اتحادیه
میتوانیم با رقمی بسیارمناسب ،پوشش حداکثری بگیریم و این
برای همه مفید است
چطور میتوانید میزان مشارکت اعضا را باال ببرید؟
این موضوع هم جنبه فرهنگــی دارد و هــم تبلیغاتی که باید
همزمان روی آن کار کنیم .اعضای صنف اگر یک دوره ده ساله را
در نظر بگیرند حتما استفاده از بیمه تکمیلی برایشان مفید و کام ً
ال
اقتصادی خواهد بود در ثانی اگر هم هیچ استفاده نکنند معنایش
این اســت که به لطف خداوند مشکل جسمی نداشــته اند و این
کارشان در واقع کمک کردن به سایر اعضا خصوصاً افراد مریض و
ناتوان است یعنی واقعا خرید بیمه تکمیلی کاری عام المنفعه هم
به شمار میآید .بنظرم ما باید اطالع رســانی وتبلیغات بیشتری
داشته باشیم.
در مورد تعاونی اعتبار وضعیت چگونه اســت؟ چرا تعدادسهام
داران به نسبت اعضای صنف کم است؟
ببینید برای همه تعاونیهای اعتبار االن یک مشــکلی درست
شده است که با بخشنامه سال  96ما نمیتوانیم عضو جدید بگیریم
و فقط میتوانیم سهام بیشتری به اعضای فعلی بدهیم که رشد 20
درصدی نسبت به سال گذشته داشتهایم اما اولویت اصلی رفع این
بخشنامه اســت که عم ً
ال جلوی کارما را گرفته و حتی مسئولین
وزارت تعاون نیز خواســتهاند که ما به شــورای پول و اعتبار نامه
بنویسیم و ملغی شدن شدن این بخشنامه خواستار شویم .اتحادیه
تعاونیهای اعتبار نیز بدنبال کار هستند.
اما در مجموع این مســئله هم برای صنف هنوز جا نیفتاده که
عضویت در تعاونی اعتبار متخصص صنف تا چه حد میتواند برای
اعضا در کوتاه مدت و بلند مدت مفید و کارگشا باشد.
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باخدمتگذاران

ما میتوانیم به ســهام داران بدون کمترین تشریفاتی و ضامن
های متعدد و زمــان طوالنــی وام بدهیم .هیچ یــک از بانکها
نمیتوانند تا این حد چابک باشند.
اعضای تعاونی اعتبار بزودی باید اعضای هیئت مدیره جدید را
انتخاب کنند که امیدواریم با حضور همکاران جوانتر و فعال تر با
نشاط بیشتریکارها را پیگیری کنیم.
در مورد وضعیت فعلی اتحادیه و رونــد امور نظرتان
چیست؟
اعضای هیئت مدیره در امور اتحادیه مسئولیت تضامنی دارند
و درحال حاضر که متاسفانه حاج آقا بخشی زاده بیمار هستند و
بیش از پنجاه روز است که جلســات هیئت مدیره تشکیل نشده
و سه جلسه متوالی ایشــان در اجالس اتاق نیز شرکت نکرده اند .
الزم است برای حفظ حقوق اعضای صنف و انجام مسئولیتمان به
عنوان هیئت مدیره و جلوی گیری از بروز هرگونه مشکل به قانون
عمل کنیم .بهرحال جناب بخشی زاده سالها برای صنف زحمت
کشیده اند و همه به دیده احترام به ایشان نگاه میکنند و ایشان به
عنوان بزرگتر صنف جایگاهشان محفوظ است اما کارهای اجرایی
نباید متوقف شود .ماده  22نیز در خصوص صراحت دارد.
به عنوان مدیر مسئول یدکی رســانه برای آینده چه
برنامهای دارید؟
من فکر میکنم روند عملکرد یدکی رسانه تا کنون خوب بوده
است اما باید بتوانیم با دریافت آبونمان از اعضا به سمت خودکفایی
نشریه و عدم نیاز جدی به آگهی پیش برویم .

ثبت نام بیمه تکمیلی
ویژه اعضای محترم اتحادیه
شروع شد.

تلفن هماهنگی:
اتحادیه77539766 :
دفتر غرب55459251 :
دفتر بازار33116062 :

حسن ساده

عضو هیئت مدیریه اتحادیه

کمیسیون آموزش،
در خدمت اعضا

همکارانی که برای تمدید پروانه کسب خود مراجعه میکنند یا
کسانی که برای اولین بار درخواست صدورپروانه کسب میدهند
مواجه میشوند با دستورالعملی که حضوردرکالسهای آموزشی را
الزامی میداند .معموالً این بند کسی را خوشحال نمیکند وبیشتر
یاد مدرسه و آقا اجازه میافتند .خیلی هم احتمال نمی-دهندکه در
این کالسها مطالب درخور صرف وقت ارائه شود .اما اغلب پس از سه
روز حضور در کالس نظرشان تغییر میکند و استفاده از کالسها را
مفید ارزیابی میکنند.
کمیسیون آموزش که از بدو تاسیس زیر نظر حسن ساده یکی
از اعضای هیئت مدیره اتحادیه اداره شده است .خیلی کار برده تا
به اینجا برسد .حاال هم عناوین مباحث و هم محتوای مطالب با در
نظر گرفتن اهمیت آ نها تنظیم وتدوین شده اند .جزوه آموزشی

باخدمتگذاران

اختصاصی و امتحان پایان دوره هم وجود دارد .با رئیس کمیسیون
آموزش در این خصوص گفت وگویی انجام دادیم و ایشان به چند
نکته مهم اشاره کردند.
شرکت در کالسهای آموزشی از الزامات قانون نظام صنفی است و
اتاق اصناف برای تمامی اتحادیهها در محل اتاق اصناف تهران کالس
برگزار میکند که چون شرکت کنندگان در این کال سها از همه
صنوف با تفاوتهای بسیار زیاد هستند مباحث به ناچارکلی و عمومی
است اما سه اتحادیه از میان بیش از  135اتحادیه تهران توانستهاند
که کال سهای اختصاصی برای اعضای خود و در محل اتحادیه
خودشان برگزار کنند .لذا این امر موجب شده بتوانیم مباحث را کامال
براساس نیازهای همکاران تنظیم کنیم و در صورت وجود ابهام یا
سوال پاسخگو باشیم .مباحثی که مطرح میشود در عین اختصار
بسیار گزیده و مورد نیاز هستند علت رضایتمندی همکاران در پایان
کالس ها هم همین امر است.
موضوع دیگری که در این گفتوگو مطرح شد در خصوص وضعیت
جلسات هیئت مدیره و مسائل عمومی صنف بود که حسن ساده در
این خصوص نیز مطالبی داشتند و به مواردی اشاره کردند.
متاسفانه کسالت حاج آقا بخشی زاده طوالنی شده است و از
این بابت همه اعضای هیئت مدیره و صنف متاثر هستند اما جای
خوشبختی است که ایشان گرچه حضورشان در اتحادیه کم شده
است ولی پیگیر مسئولیت های خود هستند .در آغاز دوره نیز کارها
بین اعضای هیئت مدیره تقسیم شده و هرکدام به مسئولیت خود
عمل میکنند مدیریت اجرایی قوی صنف نیز به خوبی توانسته کارها
را پیگیری و ساماندهی کند لذا من مشکلی در روند کارهای اتحادیه
نمی بینم و ما به عنوان اعضای هیئت مدیره و همکاران و دوستان
جناب بخشی زاده باید نهایت همراهی را داشته باشیم تا انشاء اهلل
در کمتر از  10ماه باقیمانده این دوره مشکلی پیش نیاید  .البته
ایشان اصال اصراری بر ادامه کار ندارند و اعالم کردهاند آمادگی عمل
به تصمیمات هیئت مدیره را دارند ولی ما نباید به گونه ای رفتار کنیم
یا سخنی بگوئیم که شایسته ایشان یا ما به عنوان دوستان ایشان
نباشد چراکه می بینیم کارها به خوبی پیش میورد و مشکلی در ارائه
خدمت به همکاران وجود ندارد.
البته من باید از فرصت استفاده کنم و تاکید کنم :ما باید برای دوره
بعدی جوانگراییکنیم .میانگین اعضای هیئت مدیره فعلی حدود
 69سال است که زیاد است و باید به عددی حدود پنجاه سال برسد .
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کسانی که تحصیالت مرتبط با اداره تشکالت صنفی دارند از دانش
در زمینه کسب وکار وتجارت برخوردارند و در عین حال جوانتر
هم هستند باید وارد هیئت مدیره شوند با انرژی و نوآوری صنف را
متحول و فضای کسب وکار در آن را بهبود ببخشند.
در موضوع مسائل صنف نیز باید عرض کنم امسال نسبت به همین
موقع در سال گذشته وضعیت کسب وکار بهتر است .مشکالت و
پیچیدگی های که در مسئله واردات وجود داشت کمتر شده و کارها
روان و با نظم بهتری در حال انجام است .از طرف دیگر در مسئله
تولید داخلی واقعاً گشایشی ایجاد شده است .کارخانهها با ظرفیت
باالتری کار میکنند و برخی از آنها که در شرف تعطیلی بودند یا
حتی تعطیل شده بودند یک امید تازهای پیدا کردهاند.اما این جا یک
مسئله مهم است؛ تولیدکنندگان داخلی دو دسته هستند بعضی
آینده نگر هستند و االن به گونهای عمل میکنند که نام آ نها و
کاالی ایشان معتبر و قابل اعتماد میشود اینها حتی اگر شرایط
عوض شود و تحریمها برداشته شوند؛ میتوانند در بازار بمانند و با
کاالی وارداتی رقابت کنند .اما برخی متاسفانه فرصت طلبی میکنند
و کیفیت را فدای نیاز فعلی بازار میکنند این عده قلیل در کوتاه مدت
شاید منفعت نامشروعی ببرند اما مطمئنا آینده قابل قبولی نخواهند
داشت و به خودشان و دیگران صدمه می-زنند .در مورد سایر صنوف
و کسبه هم همین طور است هرکس به عنوان صاحب یک شغل اعم
از بازرگان یا تولیدکننده یا یک فروشنده عملکرد مناسب و حرفهای
داشته باشد ثمره آن را خواهد دید.
موضوع دیگری که مناسب است در این جا مطرح شود کار بزرگی
است که در شرکت شناسا صورت گرفته است .این شرکت برای کمک
به صنف در سطح ملی شکل گرفته است و اعضای آن نگاه مادی به
سرمایه گذاری خود در این شرکت ندارند .ما در شناسا سعی کردیم
اشتباه نکنیم و به مسیرهای پر مخاطره یا مشکوک وارد نشویم به
همین دلیل کارمان با سرعت زیاد پیش نرفته است اما قابل قبول بوده
است همین امسال انتظار میرود تا پایان سال به حدود دومیلیون
قطعه برچسب شناسا بدهیم و برای سال آینده پیش بینی سه میلیون
قطعه را داریم .این کار جزء باقیاتاالصالحات است و خوشحالیم از
اینکه همکارمان در اتحادیه های سراسرکشور و استانهای بزرگ
مثل شیراز ،اصفهان ،تبریز و اهواز کنارمان بودهاند .انشاء اهلل در
سالهای آینده این شرکت توسعه بنیادین زیادی خواهد داشت و
معضل اصالت کاال و کیفیت را درحد قابل توجهی حل خواهد کرد.

12

سال هفتم | شماره  |46ماهنامهیدکیرسانه

کار آفرینی

مهندس علی سعیدی
مدیرعامل

سپهر پلیمر جهان
مهن ــدس عل ــی س ــعیدی تولی ــد را دوس ــت دارد .راز
موفقیت ــش ه ــم در همی ــن جمل ــه اس ــت .عالق ــه ب ــه
تولی ــد ،ایج ــاد اش ــتغال و خالقی ــت او را از مغ ــازهداری
جـــوان بـــه ســـوی تولیدکننـــدهای بـــا تفکـــر جهانـــی
تبدیـــل کـــرده اســـت.

مـــواردی در انتخابهـــا و رفتـــار حرفـــهای او وجـــود دارد کـــه
میتوانـــد حالـــت یـــاس یـــا ســـرخوردگی را بـــه نشـــاط و حرکـــت
مجدانـــه تبدیـــل کنـــد .
قانونمن ــدی برغ ــم س ــختی و دردس ــرهایش ،تحقی ــق و کاوش ب ــا
تمـــام هزینههایـــش و تـــاش بـــا تمرکـــز و تکیـــه بـــه داشـــتههای
خـــود ،عناصـــر و شـــالوده تفکـــر و عملکـــرد او طـــی ســـه دهـــه
فعالیـــت اســـت .از خریـــد وفـــروش شـــروع میکنـــد و بـــه واردات
میرســـد امـــا ارضـــاء نمیشـــود پـــس شـــروع میکنـــد بـــه
تحقیـــق و فراهـــم کـــردن زمینـــه بـــرای تولیـــد ،تایوانیهـــا بـــه
عنـــوان طرفهـــای تجـــاری او ،مشـــورت میدهنـــد امـــا کمـــک

شـــایانی نمیکننـــد .اصلـــی تریـــن مشـــوق ایشـــان در ایـــن کار
تـــا امـــروز خانـــوادهاش بودهانـــد .روزهـــای ســـخت و پـــرکاری
را تحمـــل کردنـــد و فروختـــه شـــدن مغازههـــا ،انبارهـــا وحتـــی
خانـــه نهراســـیدند تـــا کارخانـــهای بوجـــود آمـــد در نـــوع خـــودش
بینظیـــر...
ش ــرکت س ــپهر پلیم ــر جه ــان تولیدکنن ــده ان ــواع کاس ــه نم ــد،
اورین ــگ ،وایرش ــمع ،س ــاق س ــوپاپ ،واش ــر درب س ــوپاپ ،درزگی ــر
و گردگیـــر خودروهـــای ســـواری اســـت .گرچـــه موتورســـیکلتها،
گیربکسه ــای صنعت ــی ،ماش ــین آالت کش ــاورزی و صنای ــع ل ــوازم
خانگـــی نیـــز از تولیـــدات ایـــن شـــرکت بهرهمنـــد میشـــوند .در
آین ــده قطع ــات الس ــتیکی و پلیم ــری خودروه ــای س ــنگین نی ــز ب ــه
محصـــوالت ایـــن شـــرکت اضافـــه خواهـــد شـــد.
محصـــوالت شـــرکت ســـپهر پلیمـــر جهـــان بـــا نـــام اختصـــاری
  SPWسالهاســـت کـــه در خطـــوط تولیـــدی خودروســـازان
داخلـــی اســـتفاده میشـــود و دارای گواهینامههـــای معتبـــر
جهانـــی نیـــز هســـت .بـــازار لـــوازم یدکـــی ایـــن نـــام تجـــاری را
بخوبـــی میشناســـد و کیفیـــت آن مـــورد پذیـــرش اســـت.
کارخان ــه س ــپهر پلیم ــر جه ــان ب ــا  88نف ــر پرس ــنل در کس ــوت
کارگ ــر ،اس ــتادکار ،متخص ــص و کارمن ــدان اداری بی ــش  2000قل ــم
قطعـــه تولیـــد میکنـــد .یکـــی از بخشهـــای مهـــم کارخانـــه
آزمایشـــگاه آن اســـت کـــه مســـئولیت کنتـــرل مـــواد اولیـــه مـــورد
اســـتفاده و محصـــوالت تولیـــدی را دارد .بخـــش دیگـــر واحـــد
تحقیـــق و توســـعه اســـت کـــه زیـــر نظـــر مســـتقیم مهنـــدس
ســـعیدی ادراه میشـــود.
کارخانـــه ســـپهر پلیمـــر جهـــان سفارشـــات همـــکاران بـــازار و
صنایـــع مختلـــف را میپذیـــرد و معمـــوال عـــاوه بـــر شـــیفتهای
ع ــادی ناچ ــار ب ــه برق ــراری ش ــیفت دوم ی ــا اضاف ــه کاری میش ــوند
کـــه نشـــان دیگـــری برکیفیـــت محصـــوالت آن اســـت.

کارآفرینی
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محسن محمدی

مدیرعامل بازرگانی محمدی

از فعاالن در بازرگانی و توزیع المپ و قطعات برقی 27
سال سابقه کار در این رسته دارد .نماینده برندهای معتبری
چون ایگل است و نام تجاری  MKSنیز توسط وی ثبت شده
است.

ما افسران جنگ اقتصادی...

خودمان کاری بکنیم...
درحالیکــه دولــت و حاکمیــت تــاش دارد اوضــاع  اقتصــادی را ســامان
بخشــد و تاکیــد اصلــی بــر معیشــت عامــه مــردم اســت؛ فشــار تحریــم هــا
و واقعیــت تنــگ شــدن فضــای تجــارت خارجــی غیــر قابــل انــکار اســت .
در ایــن جنــگ اقتصــادی ـ  سیاســی نیــز از طــرف ایــران کوتــاه آمدنــی
در کار نیســت چــون طــرف مقابــل قابــل اعتمــاد نیســت و زیــاده خواهــی
میکنــد .تنهــا راه مقاومــت اســت .امــا دولــت مــی توانــد بــدون کمــک
مــردم از پــس کار برآیــد؟
همــه مســئولین در همــه ردههــای نظــام بــه صراحــت گفتهانــد کــه
بــدون همراهــی مــردم نمیتــوان کشــور را از ایــن تنگناهــا عبــور داد.
امــا مســلماً نقــش اقشــار مختلــف مــردم در ایــن جنــگ و مقاومــت
متفــاوت اســت مــا بــه عنــوان بازرگانــان ،تامیــن کننــده نیازهــای بــازار
هســتیم .بایــد کمــک کنیــم نــه تنهــا کمبــود در بــازار بوجــود نیایــد بلکــه
کاالی نامرغــوب هــم بــه کشــور وارد نشــود .ارزی کــه بــه ســختی بدســت
میآیــد و بــا ســختی بیشــتر جابجــا میشــود صــرف کاالی بــا کیفیــت
گــردد .ایــن دغدغــه امــروز بــزرگان بــازار اســت .بــه عبــارت دیگر بــارزگان
امــروز ســرباز وطــن اســت تــا مــردم بتوانند بــه زندگــی خــود ادامــه دهند.
همیــن جــا بگویــم ایــن بازرگانــان از دیربــاز هــرگاه فرصتــی پدیــد آمده،
امکانــات الزم فراهــم شــده و توجیــه اقتصــادی وجــود داشــته اســت بجای
واردات کاال ،خــط تولیــد و فــنآوری آورده اســت .اغلــب کارخانههایــی
کــه در کشــور داریــم نتیجــه تبدیــل شــدن یــک بــازرگان بــه یــک تولیــد
کننــده اســت.
اما و صدها اما...
امــروز بنظــر میرســد برخــی نمیداننــد شــرایط فعلــی چــه الزامــات و

چــه اقداماتــی نیــاز دارد؟
لــذا مــی بینیــم شــاید ناخواســته امــا رونــد انجــام امــور را ُکنــد ،طوالنی،
پــر ابهــام و پیچیــده ،پــر هزینــه و خســته کننــده میکننــد .مــا امــروز نیــاز
داریــم بتوانیــم بــا حداکثــر چابکــی کارهــای داخلــی بازرگانــی را انجــام
دهیم تــا جبــران طوالنــی شــدن کارهــا در خارج از کشــور توســط دشــمن
بشــود .امــا االن ثبــت ســفارش ،درخواســت ارز ،ارائه مــدارک و هــر حرکت
دیگــری تــا رســیدن بــه نقطــه تاییــد ســفارش از ســوی طــرف خارجــی
تبدیــل بــه رونــدی ســخت و گاهــی ممتنع شــده اســت بطــوری کــه اعتبار
تاجــر ایرانــی خدشــه دار و جایــگاه او تنــزل یافتــه اســت.

گمرک

درحالیکــه اگــر بــار در گمــرک دوبــی اندکی بیــش از حــد معمــول بماند،
مدیــران گمــرک آنجــا معتــرض میشــوند و خواســتار تســریع خــروج بــار
توســط صاحــب کاال میشــوند .یعنــی کار از طــرف آنهــا در کوتاهتریــن
بــازه زمانــی انجــام شــده اســت و صاحــب بــار را مقصــر تاخیــر در ترخیــص
میداننــد گمــرک مــا اص ـ ً
ا خــواب کاال در گمــرکات را عیبــی بــرای خــود
نمیدانــد .صاحــب بــار بایــد آنقــدر دوندگــی کنــد کــه گاهــی ســرخورده
میشــود .انتظــار داریــم مســئولین ایــن مســئله داخلی را حــل کننــد اینجا
کــه دشــمن نیســت خودمــان هســتیم و بایــد خــواب ســرمایه را ضــرر بــه
ســرمایه ملــی بدانیــم.

توزیع

کاالیــی که بــا آن همــه مقدمات و مشــکالت وارد کشــور شــده اســت حاال
در نــگاه ســلیقگی مســئولین متعــدد نظارتــی گیــر میکنــد .بایــد هــر روز
در یــک گوشــه کشــور بــا یــک مســئولی گفتوگــو کنیــم کــه ثابــت شــود
ایــن کاال بــا وجــود مــدارک مســتدل قاچــاق نیســت و اصالــت دارد .گاهــی
در یــک محمولــه کــه تمامـاً از گمــرک ترخیــص شــده ،در یک شهرســتانی
دور دســت مدیــری روی یــک قلــم کاالی آن محمولــه انگشــت میگــذارد
کــه مشــکل دارد تــا مشــکل را حــل کنیــم کلــی وقــت ،هزینــه و آبــرو بکار
مـیرود و ایــن نــوع خاصــی از اخــال اســت.

تولید

مــا بــه عنــوان مــردم ایــران بســیار عالقمندیــم هرکاالیــی را کــه امــکان
تولیــد آن در کشــور وجــود داشــته باشــد .خودمــان بســازیم .در همیــن
رســته المــپ و قطعــات برقــی هــم واقع ـاً امکانــش وجــود دارد در گذشــته
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نه چنــدان دور یــک شــرکت بنــام مریــک تولید المــپ داشــت و متاســفانه
در حــال حاضــر تعطیــل اســت .االن هــم دو شــرکت تولیــد دارند امــا تنوع
کافــی ندارنــد و نمیتواننــد تمــام نیــاز بــازار مــا را تامیــن کننــد .بنــده و
امثــال مــن میتوانیم اگــر دولــت همراهــی کنــد کار تولیــد را شــروع کنیم
امــا واضــح اســت ســرمایه گــذاری عظیــم الزم دارد و کاری بــس دشــوار و
نیازمنــد دانــش و تخصــص حرف ـهای و ارتبــاط بیــن المللــی اســت همــه
اینهــا را حاضریــم بــه جــان بخریــم و دنبــال کنیــم امــا نگرانــی این اســت
کــه ســرمایه و کارمــان کــه حداقــل پــس از یــک بــازه زمانــی ســه ســاله به
بــار خواهــد نشســت بــا تغییــر سیاس ـتهای دولــت ب ـا اســتفاده یــا کــم
بــازده شــود .
منظــورم ایــن اســت کــه واردات بــی رویــه و بــا تعرفــه غیــر رقابتــی
میتوانــد تولیــد کننــده را نابــود کنــد کــه در ســالهای گذشــته بارهــا و
در مــوارد گوناگــون شــاهد تعطیلــی کارخانههــا بودهایــم .
تولیــد کاال محصــول اراده سیاســی دولــت ،قوانیــن متناســب بــا حمایــت
از تولیــد ،وجــود زیرســاختهای الزم مثــل بنیــه علمــی دانشــگاهها،
ظرفیتهــای لجســتیکی ،فرهنگــی ،ســاز وکارهــای حقوقــی دفــاع از
نشــانهای تجــاری ،سیســتم بانکــی و دههــا مــورد دیگــر اســت.
تنهــا در صــورت فراهــم آمــدن ایــن مــوارد اســت کــه میتوانیــم تولیــد
کننــده واقعی ،رقابــت پذیــر و فعــال در بازارهــای داخلــی و جهانی باشــیم  .
البتــه زمــان ســه ســال هــم کــه گفتــم بافــرض همراهــی حداکثــری
دولتــی عــرض کــردم واال اگر بــا روال هــای موجــود بخواهیــم پیــش برویم
کــه ســاختن یــک آپارتمــان ســه ســال طــول میکشــد.
نکته آخر:
مــا بایــد خودمــان کاری کنیــم کــه بــا همراهــی همــه بــزرگان بــازار اعم
از واردکننــدگان ،توزیــع کننــدگان بــزرگ و تولیدکننــدگان جلــوی ســوء
اســتفاده برخــی از مشــتریان تــازه وارد بــه بــازار گرفتــه شــود .ناهماهنگی
مــا باعــث میشــود برخــی از ایــن افــراد از هرکــدام مــا مقــداری خریــد
میکننــد و حسابشــان را نمیدهنــد و نهایتــاً هــم چــون میتواننــد
ســراغ دیگــری برونــد کارشــان را ادامــه میدهند.اگــر یــک کاســب بــد
حســابی کــرد بقیــه نیــز نبایــد بــا او کار کننــد واال نفــر بعــدی خودشــان
خواهنــد بــود.
ً
اخیــرآ جلســاتی در اتحادیــه داشــتیم و همــکاران ایــن رســته نیــز
در مســجد ســراج دور هــم جمــع شــدیم و گفتیــم کــه مــا خودمــان
میتوانیــم کاالی نامرغــوب و تقلبــی را بــه کمــک هــم از بــازار حــذف
کنیــم و همچنیــن نظــم و ارتبــاط بــرای شــفافیت بــازار ایجــاد کنیــم .
جلــوی فریــب مصــرف کننــده نهایــی را بگیــرم .
امیــدوارم همــکاران جــدی بگیرنــد و ایــن کار را کــه درجــه اول بــه
خودمــان و در ادامــه شــبکه توزیــع و نهایتــاً مصــرف کننــده را راضــی و
منتغــع خواهــد کــرد انجــام دهنــد.

بیش از چهل سال
از نخستین روزهای
فعالیت بازرگانی
محمدی میگذرد.
در واقع روزهای
میانی سال 1358
بود که مدیران فعلی
بازرگانی محمدی
سنگ بنای مجموعه
ای را نهادند که از
روز اول هدفی جز
ارائه با کیفیتترین
محصوالت
خودروهای سواری و
سنگین برای هموطنان
نداشت .از آنجایی
که قطعات خودرو با
جان انسانها سروکار
دارند ،همه تالش و
همت خود را بهکار
بردهایم تا عالیترین
محصوالت را برای
مشتریان گرانقدرمان
فراهم آوریم تا همواره
بهکارگیری این قطعات
مایه آسایش ایشان
را فراهم نموده و از بابت
بهکارگیری این قطعات،
با اطمینان خاطری دائمی
همراه باشند .اکنون نیز که
چهاردهه از فعالیت این
مجموعه میگذرد ،رسالتی
بزرگتر را در خود احساس
میکنیم که هیچگاه اجازه
ندهیم ذرهای از کیفیت
محصوالتمان پایین بیاید
و تالشمان براین است که
اعتماد مشتریان همواره
نسبت به ما پایدار بماند.
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پاساژ کاشانی ،بزرگترین مرکز
عرضه لوازم یدکی در ایران
 580واحد صنفی ،قطعات یدکی خودروهای سواری
داخلی و خارجی

قطعــات موتــوری ،بدنــه ،برقــی ،تعلیــق ،جلوبندی ،شاســی
و زیرشاسی ،اســپرت و ...
 22آذرمــاه  1398انتخابــات شــورای پاســاژ کاشــانی برگــزار شــد و
اعضــای شــورا انتخــاب شــدند کــه بــه شــرح زیــر اســت:
حسین خرم:
رسته :شمع و روغن خودروهای داخلی 35 ،سال سابقه  ،دیپلم
مهمتریــن مســئولیت شــورا در حــال حاضــر مســئله خریــد مالکیــت
پاســاژ اســت .مــا مــدت طوالنــی اســت کــه بدنبــال ایــن کار هســتیم و
حتــی توافقــات اولیــه هــم صــورت گرفتــه و صورتجلســه هــم داریــم .
خوشــبختانه جنــاب بخشــی و وکیــل اتحادیــه در مذکــرات حضــور
داشــتند و امیدواریــم هرچــه زودتــر بــه نتیجــه نهایــی برســیم.
سیداحمد طباطبایی:
رســته  :درحــال حاضــر نصــب سیســتم اعــام و اطفــاء حریــق و
اســتفاده از چنــد منبــع آب روی پشــت بــام ،تعویــض کابلهــای بــرق
عمومــی اولویتهــای کاری ماســت امــا در آینــده امیدواریــم بتوانیــم
بــه امــور دیگــر بــرای اعضــای محتــرم ایــن پاســاژ کــه بزرگتریــن
مجتمــع عرضــه قطعــات یدکــی در کشــور و حتــی خاورمیانــه اســت
بپردازیــم.

حمیــد روشــنایی :رئیــس
شــورا
رســته :تولیــد و توزیــع بــا برنــد
فــال گســتر 40،ســال ســابقه،
د یپلــم
یکــی از کارهایــی کــه همــه اعضاء
از مــا انتظــار دارنــد موضــوع خریــد
ملکیــت اســت کــه بــا تغییــرات
مدیریتــی در بنیــاد دچــار وقفــه
شــده اســت امــا مــا بــا هماهنگــی
اتحادیــه یــک نامــه پیگیــری جدید
ارســال کردهایــم.

حمید قشالقی:
رسته :قطعات موتوری و بدنه نیسان 26 ،سال سابقه ،دیپلم
کار اصلــی شــورا ایجــاد محیطــی امــن و آرام بــرای کســبه اســت
همــکاران ســاعات طوالنــی در محــل کســب خــود هســتند و تبعــا اینجا
هرچــه زیباتــر و بــا آرامــش باشــد برایشــان دلنشــینتر خواهــد شــد .ما
بــرای امنیــت پاســاژ بعــداز ســاعت کار نیــز بایــد حســاس باشــیم چــون
ســرمایه و بــه قــول معــروف همــه زندگــی همــکاران اســت و آســودگی
خیــال ایشــان از بابــت ایمنــی و امنیــت پاســاژ اولویــت دارد.
محمدتقی رحیمیان:
رسته قطعات برقی و موتوری 32 ،سال سابقه ،دیپلم
پــس از اتفاقــی کــه بــرای ســاختمان پالســکو افتــاد مــا اقدامــات
احتیاطــی الزم را انجــام دادیــم در حــال حاضــر مــا تنهــا پاســاژی
هســتیم کــه آتــش نشــان مقیــم بــه صــورت شــبانه روزی داریــم.
جبار نصیری پرتوی:
محمد باقرپور:
یکــی از اقدامــات شــورا کــه اکثــر کســبه نیــز همــکاری کردنــد جمــع
آوری اجنــاس از راهروهــا بــود کــه هــم باعــث مشــکل در عبــور و مــرور
شــده بــود و هــم تعــدی بــه حقــوق دیگــران اســت .البتــه چنــد نفــری
هســتند کــه متاســفانه همــکاری نمیکننــد و حتــی شــارژ هــم
نمیدهنــد .شــنیدهام کــه پروانــه کســب هــم ندارنــد لــذا اتحادیــه بایــد
بــا ایشــان برخــورد کنــد.
غالمرضا اتحادی :علی البدل
علی اکبر فراهانی :علی البدل
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Asbestos-Free Brake Pads, Shoes & Lining Manufacturer

بیش از
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سال تجربه تولید لنت ترمز در داخل کشور
بدون آزبست

تامین کننده خطوط تولید شرکت های خودروسازی ایران

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

تلفن 88650071-2:
فکس 88793820 :

WWW.ASIALENT.COM
INFO@ASIALENT.COM
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يدك رسانه

اطــــالعیـــٍ
ثبت وام بیمٍ تکمیلی
اتحادیٍ صىف فريشىدگان لًازم یدکی خًدري ي ماشیه آالت تُران
ثثت ًام تیوِ تکویلی  ،عور ٍ حَادث  ،اتحادیِ لَازم یذکی خَدرٍ از تاریخ  98/10/01شرٍع هی شَد ٍ تا تاریخ  1398/11/30اداهِ خَاّذ داشت ٍ از
تاریخ  1398/10/30الی  1399/10/30تحت پَشش تیوِ سیٌا قرار خَاٌّذ گرفت.
ّسیٌِ ثثت ًام سرپرست خاًَادُ  9،860،000ریال
ترای اعضای تحت تکفل ّر ًفر  9،360،000ریال

حديد تعُدات برای َر وفر
 -1پرداخت ّسیٌِ ّای تستری عوَهی حذاکثر تا هثلغ تیست ٍ پٌج هیلیَى تَهاى

(25/000/000تَهاى)

حذاکثر تاتاهثلغ
تَهاىّسار تَهاى
هیلیَىپاًصذ
چْارهیلیَى
هثلغ سِ
اریي حذاکثر
 -3تاهیي ّسیٌِ زایواى طثیعی یا سساریي

(4/000/000تَهاى)

ّ -5سیٌِ آزهایشگاّی یک هیلیَى تَهاى

(1/000/000تَهاى)

(50/000/000تَهاى)

 -2پرداخت ّسیٌِ ّای تستری تخصصی حذاکثر تا هثلغ پٌجاُ هیلیَى تَهاى

(4/000/000تَهاى)

 -4تاهیي ّسیٌِ ّای پاراکلیٌیکی  ٍ 2 ٍ1سرپایی حذاکثر چْار هیلیَى تَهاى

 -6لیسیک ٍ الزک چشن در صَرت تاالی 3دیَپتر ّرچشن یک هیلیَى تَهاى جوعا دٍهیلیَى تَهاى

ً -7اٌّجاری ّای جٌیي پاًصذ ّسار تَهاى

(2/000/000تَهاى)
(500/000تَهاى)

حديد تعُدات بیمٍ عمر ي حًادث

 -1پرداخت غراهت عور زهاًی فَت تِ ّر علت دُ هیلیَى تَهاى(سرپرست)

(10/000/000تَهاى)

 -2فَت تر اثر حادثِ تیست هیلیَى تَهاى(سرپرست)

(20/000/000تَهاى)

 -3حَادث افراد تحت تکفل پٌج هیلیَى تَهاى

(5/000/000تَهاى)

مراکس ثبت وام
 -1خیاتاى سعذی شوالی ،خیاتاى ترادراى قائذی  ،پالک ٍ،196احذ تیوِ تکویلی

تلفي:

 -3خیاتاى قسٍیي ،رٍتِ رٍی دخاًیات ،پاساش اهپراطَر پایتخت،طثقِ چْارم ،پالک 417

تلفي:

 -2خیاتاى هلت ،پاساش هلت ،طثقِ دٍم ،پالک 68

-1
-2
-3
-4
-5

مدارک مًرد ویاز برای ثبت وام

تلفي:

77539766
33116026

55459251

(خاًن غفَری)

(آقای اصالًی)

(آقای هرغساری)

فتَکپی توام صفحات شٌاسٌاهِ (ترای ّوِ اعضای خاًَادُ)
فتَکپی کارت هلی (ترای ّوِ اعضای خاًَادُ)
فتَکپی صفحِ اٍل دفترچِ تیوِ تاهیي اجتواعی یا تیوِ ایراًیاى( ترای ّوِ اعضای خاًَادُ)
فتَکپی جَاز کسة هعتثر
پریٌت شثای حساب تاًکی
ترای کارهٌذاى ٍ کارگراى

تٌذ 1تا  5تِ اًضوام لیست تیوِ اجثاری تاهیي اجتواعی

***ضوٌاً کساًی کِ دٍرُ قثل تیوِ تَدُ اًذ ًیاز تِ هذارک ًذارًذ.
شمارٌ حساب َا
 -1تاًک اقتصاد ًَیي شعثِ سعذی جٌَتی جاری 122-800-4416260-1

 -2تاًک هلت شعثِ ّذایت کذ  68189جاری 4496144925

تٌام ّای حوسُ -غفَری

 -3کارت هلت 6104-3377-5782-8346

تثصرُ :تیوِ شذگاى جذیذ شاهل 3هاُ دٍرُ اًتظار درهاى ٍ  6هاُ دٍرُ اًتظار ترای زایواى هی تاشٌذ.
تَجًَِ :زاد هتَلذ شذُ شاهل  3هاُ دٍرُ اًتظار درهاى هی تاشذ.
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