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صحبــتازادبوآدابکهمیآیدایرانیهاوخصوصاًاصنافشــهره
آفاقهســتند�مامردمیهســتیمکهحقنــانونمــکرامیدانیمو
هرکهخدمتیکند،بهجبرانآنمیکوشــیم�اینبرخاســتهازفرهنگ
غنیایرانــیوآمــوزههایدینیماســت�غیــرازاینهــمنمیتواند
باشدهرانســانســلیمالنفســیچنینرفتاریدارد�عقلبشرینیز
حکــممیکندکهقــواماجتمــاعبــهرعایــتآدابوقوانیناســت�
محبتزندگــیرالذتبخــشوبارانجــامتکالیفراســبکمیکند�
غالمرضابخشــیزادهمردیاســتکهآغازانقالبهرجاتوانســته
درخدمتصنفوهمکارانقرارگرفتهاســت�انجمناسالمیصنف،

ادب

صندوققرضالحســنهقائم)عجلاهللتعالیفرجه(،گروهامدادصنف،
موسســهخیریهمدینهالزهراءوهیئتامنایمســجداکباتانهمواره
شــاهدحضورموثراوبودهاســت�همراهی،حضوروکارگردانیشدر
مراسمساالنهتجلیلازشــهدایصنفکهتوامباعشقوحسیخاص
بود،بعیداستازخاطرههاپاکشــود�اینهایکطرف،اهتمامیکهدر
کارتعاونیبلبرینگبهخــرجدادوایدههاینوبااســتفادهازرایانهدر
بیشاز30سالپیشموجبکمکبههمکارانرستهبلبرینگوتامین
بازارونهایتاًبهرهمندیمصرفکنندگاننهاییدرسراســرکشورشد�
پنجدورهمدیریتاتحادیهبرگدیگریازخدماتاوست�صبحهاتقریباً
همزمانباکارمندانمیآمدولیحتماًخیلیبعدازایشاناتحادیهرابه
سویمنزلیاجلسهایخارجازاتحادیهترکمیکردسالییکیودوروز
شایدمیتوانستبهمغازهاشبرود�دراتاقشهموارهبازبودهرهمکاریا
حتیغیرهمکاریکهبهاتحادیهزنگمیزدوتقاضایصحبتباویرا
داشتبدونهرسوالیبهاووصلمیشد�گاهیبعضیهاانتقادمیکردند
کههمهتلفنهاراالزمنیستخودتجواببدهی،میگفت:ممکناست
بعضیازمردمنتوانندیانخواهندمسئلهخودشانرابهدیگریبگویند�
پیشمیآمددارایییــاســازمانبازرگانیدســتورالعملیمیداد
کههمکاراننیازبهتوضیحاتبیشــترداشــتندمراجعــهمیکردند
یــاتلفــنمیزدنــدبــرایهمــهازاولماجــراراتوضیحمــیداد�
چونمعتقــدبودایــنتوضیحاتبرایاوتکراریاســتنهشــنونده�
ایــنانــدکرادربــارهاوگفتــمتــاعــرضکنــم:غالمرضــا
بخشــیزادهاالنهــمبــاهمــهتوانــشکارریاســتبــراتحادیه
راازدورپیگیــریمیکنــدوبــهمــدداعضــایهیئــتمدیــره
انشــاءاهللاموربهخوبیتــاپایانایــندورهبهانجامخواهدرســید�

غالمرضا بخشی زاده
رئیس اتحادیه

بدین وسیله به همه خانواده های عزادار که یکی از عزیزان خود را طی هفته های گذشته از دست داده اند،
 تسلیت عرض می کنیم. خداوند درگذشتگان را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهاد و به بازماندگان صبر و اجر مرحمت بفرماید.

شادیروحمرحوممغفورتسلیت
احمدشریفی
صلوات

شادیروحمرحوممغفور
محمدشیخیطرقی

صلوات

شادیروحمرحوممغفور
حاجاسدالهصحتقولنیکی

صلوات

شادیروحمرحوممغفور
حاجحسنکهنترابی

صلوات

شادیروحمرحومهمغفوره
بانومحترممهنازروان

صلوات

شادیروحمرحوممغفور
مهردادملکی

صلوات

شادیروحمرحوممغفور
حاجصفرعلیخضریان

صلوات
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ازسالگذشتهباهمتبرخیهمکارانوهمراهی
هیئتمدیرهجلساتمستمروجدیدراتحادیه،وزارت
صمت،وزارتاقتصاد،سازمانصمتاستانتهرانو
اتاقاصنافتهرانوایرانبرگزارشد�کهنتایجآندر
قالبگزارشهایکمیسیوناقتصادیاتحادیهازطریق
نشریهیدکرسانهاطالعرسانیگردید�درچندهفته
اخیرنیزاینجلساتادامهداشتهاستکهگزارشسه

موردتقدیمحضورهمکارانگرامیمیشود:

هماهنگی، پیگیری و راهکار برای 
سامان  دهی بازار لوازم یدکی

جلسه اول: 
موضوع: هماهنگی با مسئولین اتاق اصناف و وزارت 

صمت برای تشکیل کارگروه واردات قطعات یدکی
مشاور قائم مقام وزیر محترم صمت:

ایجادکارگروهوارداتقطعاتیدکیهمانندآنچهاتحادیهپوشاک
انجامدادهوطبقهبندینیازهابهسهگروهالف،ب،جضروریاست�

دکتراحمدیان مشاور اتاق اصناف و مشاور قائم مقام وزیر 
محترم صمتباحضوردراتحادیهضمناعالمایندرخواستدرجمع
اعضایهیئتمدیرهاتحادیهوکمیسیوناقتصادیاتحادیهاظهارداشت:
اتحادیهمیتواندسندراهبردیوارداتلوازمیدکیراتنطیمکردهو
بالفاصلهبرایدریافتسهیمهوارداتاقدامکند�ویهمچنینتاکید
کردارائهاطالعاتتوسطگمرکباتوجهبهاهمیتحیاتیتنظیمبرنامه
وارداتازسویاتحادیهازحقوقمسلمشماست�امادرعینحالتاکید
کرداتحادیهباتوجهبهتعداداعضاءبایدازجایگاهخوددفاعکندوبا
کمیسیونهایمرتبطدرمجلسرایزنیداشتهوتبادلاطالعاتکند�
یکیدیگرازمواردمورداشارهاحمدیاناصالتسنجیبارزگانانفعالدر

حوزهلوازمیدکیتوسطاتحادیهبود�
محمدرضا مالکی، رئیس کمیسیون اقتصادی: 

داشتناطالعاتجامعبرایتصمیمگیریوشفافیتوتعییناندازهی
بازارلوازمیدکییکیازکارهایکمیسیوندرسالگذشتهبودکهبه
کشفاختالفششونیممیلیارددالریمیزانوارداتومصرفقطعات
یدکیمنجرشدواینتفاوتفاحشدرستادمبارزهباقاچاقارزوکاال
مطرحگردیدوبهتاییدستادرسید�مالکیبااشارهبهمشکالتیکهناشی
ازتصمیمگیریهایلحظهایاستگفت:بهعلتعدمنیازسنجیوعدم
ارائهیآمارتولیدواقعیونداشتنبرنامهتولیدوامتناعگمرکازارائهی
اطالعاتموردنیازاتحادیهبهعلتمحرمانهبودن،شاهدکمبودلنتترمز
درسطحبازاروافزایشناگهانینرخآنبهمیزانسیوپنجدرصدبودیم�
مالکیدرادامه،عدمتوجهبهاهلیتکسبوکارهاواصالتآنهاو
توجهنکردنبهبرندهااظهارداشت:خروجافرادموثرومعتمدازبازار
لوازمیدکیطیدوسالاخیر،فضایبازارراغیرشفافومساعدبرای

ورودافرادبیتجربه،غیرمتخصومسئولیتناپذیرخواهدکرد�
رئیسکمیسیوناقتصادیاتحادیهدرپایانخواستارچارهاندیشی

برایجلوگیریازکمبودقطعاتیدکیدرآیندهشد�
غالمحسین حمزه، نایب رئیس دوم اتحادیه:

علی اکبر بخشی
نائب رئیس  اتحادیه
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توجهنکردنبهوضعیتموجودبازارقطعاتلوازمیدکیوغفلتاز
هماهنگیهایالزمباهیئتمدیرهاتحادیهتوسطسازمانهایذیربطرا
مخاطرهآمیزدانستوگفت:اینامرموجببروزخسارتبسیارزیادی

درعرصهیتوزیعخواهدشد�
علی مدل، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه:

بااشارهبهمشکالتارزیوسختشدنوارداتکاالوورودکاالی
قاچاقوبیکیفیتباآرمتقلبیبهبازارگفت:توانتولیدبلبرینگدر

داخلکشورحداکثرپنجدرصدنیازواقعیکشوراست�
علیمدلپیشنهادیبرایایجادتعاونیوارداتبلبرینگتوسط
اعضایبااهلیتواصالتصنفبرایتامیننیازبازاروتوزیعسالمآندر

کلکشورداد�
محسن کرباسی، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه:

اهمیتقطعاتیدکیوتاثیرآنبرسایربخشهایاقتصادیبرکسی
پوشیدهنیست�هرگونهکمبودلوازمیدکیبراقتصادکلتاثیرمیگذارد
وبنوعیانسدادمنجرخواهدشد�ویدرادامهگفت:درنگاهتحریم
کنندگانوبرنامهریزیآنهانیزچنینبودهاستکهصنعتخودرومارا
تحریمکردهاند�زیرامشکالتدراینبخشمنجربهریزشزیرساخت
هایکشورخواهدشد�ازطرفیموجروبهباالیارز،مشکالتثبت
سفارشوبروکراسیبهوجودآمدهدرگمرکومشکالتبعدازترخیص
)توقیفکاالبهعناوینمختلف(موجبکمبودواخاللدربازارقطعات

خودروشدهاست�
ابراهیم غفوری، عضو هیئت مدیره اتحادیه:

درگذشتهبارهامشکالتبهوزارتصمتاعالمشدهولیمرتفع
نگردیدهاست�ازجملهتوقیفکاالهابعدازترخیصباوجوداسنادمعتبر

ازگمرکجمهوریاسالمیایرانکهموجبمشکالتبسیاریبرای
کسبهوبازرگانانگردیدهاست�

امیرحسین صیرفی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:
پیشنهادبهرسمیتشناختنبرندهایبزرگاعمازداخلیوخارجی
وحمایتازآنهادرمقابلکاالهایتقلبیکهازمبادیغیررسمیوارد

کشورمیشودراارائهکرد�
علی اصغرنفیسی، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه: 

درموردبرندهایبازارووضعیتبالتکلیفآنهادرشرایطحاضرو
خروجسرمایههایبازاربهسمتبازارهایکشورهایمجاورهشدارداد
وخواستارتغییرنوعنگرشبهبازاروتوجهبهامنیتشغلیوسرمایه
گذاریصنوفشدویتاکیدکرد:نداشتنتضمینکافی،سرمایهگذاری
راغیرموجهمیکندوکاهشارزشپولملییعنیکوچکشدنسرمایه
بازرگانانوکسبهکهبهناتوانیایشاندرانجامتعهداتبهشرکایخارجی

منجرخواهدشد�
نادر روان، دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه:

تصمیمگیریهایخلقالساعهبدونتوجهبهواقعیاتموجوددر
بازاروموازیکاریدستگاههایذیربطموجبمشکالتمتعدداست�
درحالیکهمیتوانندباهماهنگیاتحادیهبهعنوانتشکلساماندهنده
توزیعقطعاتیدکیتصمیماتهدفمندوبهنگامگرفتهشود�مثاًل
همینتصمیمیکهدرموردهمهانواعلنتترمزگرفتهشدواثراتآن
دربازارمنجربهتشدیدقیمتهاوکمبوددرسطحتوزیعگردید�این
دستورالعملحتیشامللنتکشتیهاکهموتورهایدیزلدارندو

قابلیتساختداخلندارندنیزشد�
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جلسه دوم:
بخاطر  مجلس  محترم  نمایندگان  تقدیراز  موضوع: 
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: 

مسئولینتوجهکافیبهاصنافوظرفیتآنهاندارند�امروزاصناف
درشرایطسختیهستند�مجلسکهبهفرمودهامامراحلدررأس
اموراستبایدپیگیرایجادفضایمناسبورونقمستمرتولیدوتوزیع

درسطحکشورباشد�
خسرو ابراهیمی، نائب رییس اتاق تهران: 

وضعیتنامناسبصنوفنیازبههماندیشیوچارهجوییداردمابه
عنواننمایندگاناصنافآمادههمکاریدراینشرایطبادولتومجلس
هستیمولینبایدفضایهمدلیازدستبرودوفقطیکطرفهتوقع

بشود�زمانمناسباقدامراازدستندهیم�
دکتر رحمان دوست، نماینده ادوار مجلس: 

زمانیکهنمایندهایوظیفهیخودرابهخوبیانجاممیدهدباعث
حیرتوتعریفدیگرانمیگردددرحالیکهاووظیفهینمایندگی
خودراانجامدادهاست�اماآنقدرکمکاریشدهکهانجاموظیفهباعث

تعجبمیشود�
قوهیمجریهضامنپیشرفتجامعهاستوبایدقویوسالمباشد�

دکتر شکری، نماینده تالش و ماسال:
بازاردرگذشتهدرجایگاهتصمیمسازیبودولیدرحالحاضراینگونه
نیست�مجلسبایدازبازاریانکمکبگیرد�اگردرانتخاباتآتیمردم
افرادسالمومصلحراانتخابکنند؛مجلسبابرنامهوسالمتخواهدبود

لذاانتخابمردماهمیتداردوکارسازاست�
ابراهیم درستی، نماینده وزیرصمت در اتاق ایران: 

وضعیتنامناسباصنافوعدمتصویبقوانیمؤثروراهگشایصنفی
درمجلسبهنفعجامعهیصنفینیستایننابسامانیهمهجامعهرا
تحتتاثیرقرارخواهددادوالزماستدرمجلسکنونیوآتیامور

اصنافبهدقترسیدگیومشکالتمرتفعشود�
دکتر میر محمدی:

بااشارهبهاینکهمجلسدرکشورجایگاهبرتریداردوباانتخابمردم
شکلمیگیرد؛ازاعضایاتحادیهدرخواستکردکهسعیدرانتخاب
نمایندگانخوبوسالمداشتهباشند�ویاظهارداشت:انتخابشما
بسیارمهماستزیراتجربهوتخصصتبعاًاثراتخوبیدرآیندهکشور
خواهدداشتوحمایتمردمازنمایندگانیکهمنافعایشانراحفظ
میکنندبهبازشدنگرههامنتجخواهدشد�یکیازاقداماتنمایندگان
تشکیلکارگروههایتخصصیبرایبررسیمسائلبهصورتریشهایو

باتوجهبهواقعیاتاست�
دکتر سیفی:

درجنگاقتصادینمایندگانبایدعلماقتصادداشتهباشندتابتوانند

ودرکدرستیازشرایطونتایجتصمیماتواقداماتداشتهباشند�
درتصویبقوانینومقرراتشناختموقعیت،نقاطآسیبپذیروالزامات

حفظکارآمدیواثربخشیاقتصادکلبسیاراهمیتدارد�
دکتر  زید آبادی: 

بندهموسساتحادیهینفتوگازوپتروشیمیایرانبودهامواز
مشکالتآنهاوبسیاریازصنوفبهخوبیاطالعدارم�ویاظهارداشت
تصمیمدارمدرصورتانتخابشدنازسویمردمبرایپیادهسازی
طرحهایکاربردیدرمجلسآیندهاقدامکنم�زیدآبادیدرادامهگفت:
تخریبکارآفرینانضربهیشدیدیبهانقالبوروحیهیجوانانوعدم
استقبالآنانازصندوقآراءوسرگردانیومهاجرتجوانانداشتهاست�
براثرسوءتدبیرهامشکالتفراوانیپیشآمدهوبایدبدنبالراهحلهای
جدیدباشیم�بااجرایبیانیهیگامدومانشااهللموفقیتبسیارزیادی
خواهیمداشت�درطیچهلسالگذشتهمایادگرفتیممطالبهگرباشیم
درحکومتعلویحقدادنیاست�حقگرفتنینیست�پوشاندنحق
منجربهفسادمیگردد�الزماستطرحاختیاراتویژهبهاتحادیههادر
مجلسمطرحشودزیرااتحادیههامیتواننداقتصادکشوررابهحرکت

درآورند�
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جلسه سوم:
موضوع: ایجاد کارگروه مبارزه با قطعات یدکی 

تقلبی
 سردار لطفی، رئیس اداره آگاهی پلیس تهران: 

قطعاتیدکیدرعرصهمعیشتوزندگیروزمرهعموممردم
اهمیتدارد�

دکتر مفیدی، مدیرکل دفتر حمل و نقل
صنوفواتحادیهباراهکارهایدرونسازمانیازمنافعخود
صیانتکنند�وزارتصمتنیزسامانهجدیدیایجادکردهاستکه

رویکاالهایتولیدیووارداتیدرجمیشود�
مهندس سلیمیان، مدیرعامل شرکت یدکی موتور ایران:

مجازاتهابهنسبتجرائمپائیناستوبههمیندلیلبازدارنده
نیستند�ومتقلبینتشویقمیشوند�االنتولیدکارخانهسوپاپ
ساوهکاهشیافتهاستومانعاشتغالبیشتردراینکارخانهشده

است�
ایزدی، رئیس گشت تعزیرات حکومتی شهر تهران:

آمادگیداریمباصنوفوقطعهسازاندرموردجعلوتقلبو
پیگیریمتخلفینهمکاریکنیم�

احمدی، معاون بازرسی وتخلفات سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان:

سامانهوزراتصمتدرگاماولازموبایلولوازمخانگیشروع
شدهاستاماتبلیغاتدرموردشرکتشناسابسیارکمبودهاست�

شفیعی، معاون اداره انطباق استاندارد ایران:

استانداردکاالهاازسامانه1000517قابلاستعالماست�
مقدمی، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران:

پیشنهادتشکیلکارگروهتخصصیقطعاترامطرحکرد�
مهندس هاشمی، شرکت آذین تنه:

چهاراستبرایپیگیریتقلبوکپیمحصوالتشرکتبهدادگاه
هایمتعددمراجعهداشتهایمولیهنوزهیچنتیجهاینگرفتهایمو

متقلببهکارخودادامهمیدهد�

حسن ساده، عضوهیئت مدیره اتحادیه:
شرکتشناسابرایجلوگیریازتقلبتشکیلشدهاستوتوسط
اتحادیههایتهرانوشهرهایبزرگواعضایصنفحمایت
میشود�ویخواستارتغییرقانوننظامصنفیبرایبهکارگیری
نیرویهایجوانشدواظهارداشتبایدسقفسنیوتحصیلی

برایاعضایهیئتمدیرهاتحادیههاتعیینشود�
سیداحمد حسینی، مشاور حقوقی اتحادیه:

ایجاددادگاههایتخصصیوشعبویژهتقلبدردادگاههاو
تفکیکانواعکاالهایتقلبیاهمیتفوقالعادهدارد�ویپیشنهاد

مکتوبیدراینزمینهتقدیممقامقضاییکرد�
نادر روان، دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه:

دالیلتقلبمتفاوتاستوهرکدامراهحلهایمتناسبخودرا
دارددرسایرکشورهایجهاننیزتقلبانجامشدهاستومطالعات
گستردهایدربارهآنصورتگرفتهاست�ازجملهشرکتآمازونکه
بهراهحلهایچندالیهدستیافتهاند�بهصورتخالصهمیتوان

مواردزیررابرایپیشگیریومقابلهباتقلبمطرحکرد:

راهکار بسته محور  -1
RFID راهکار پیگیری شامل بارکد و  -2

تست مستقیم محصول  -3
برخورد نیروهای انتظامی  -4

قوانین بازدارنده هم  چون کپی رایت  -5
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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 شش  ماه یکبار

برای  جلسه  اعضای  میان  از  دبیر  انتخاب 
سرپرستی دبیرخانه دائمی

   اصالح قانون عالئم تجاری و صنعتی و مالکیت 
معنوی

تنظیم لوایح مورد نیاز توسط وزارت خانه های 
دادگستری و صمت و گمرک

تشدید برخورد با ناقضین و مجرمین این قانون 
و ایجاد بازدارندگی مناسب و پیش  گیری 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 می  شود
  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 

دستگاه  های لیزری درج می کنند.
  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
  جمع  آوری 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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ســیدمهدیکاظمیکههمهاورابهپرکاریمیشناســندمیگوید:
مراجعهبهکمیسیونرســیدگیبهشــکایاتروندافزایشیداشتهاست�
کمیسیونرسیدگیبهشکایاتمحلیبرایمراجعهمشتریانشاکی
ازاعضایصنفاست�اینکمیسیونبایدبهشــکایاتیکهخریداراناز

واحدهایصنفیتحتپوششاتحادیهمطرحمیکنند؛رسیدگیکند�
بنابهتشخیصسیدمهدیکاظمیاصلیتریندلیلمراجعهشاکیان

بهاتحادیهبیحرمتیاست�
یعنی مسئله جنبه فرهنگی دارد؟ همکاران همان جمله معروف 

برو هرکاری دلت می خواهد، بکن را می-گویند؟
بلهمتاسفانهبرخیهمکاراناصولمشتریمداریرارعایتنمیکنند
ولذاافرادمیآینداتحادیه،بیشازهرچیزدیگریهمبرخوردفروشنده

ناراحتشانکردهاست�
سایر دالیل چیست؟

بیکیفیتیوگرانفروشیعناوینبعدیهستند�
کمیسیون چگونه رسیدگی می کند؟

اصلبرایماصلحوسازشاســتوخوشــبختانههمکارانتمکین
میکنند�چونمیداننداتحادیهازخودشاناستومسئلهدرهمینجا

خاتمهپیدامیکند�
میانگین روزانه مراجعات چه تعداد است؟

بـه  رسـیدگی  کمیسیـــون 
شـکایات پرکارتـر از همیشـه

5تا6موردداریمکهحضوریمیآینداتحادیهیاازسویتعزیراتیا
سازمانصمتیادادگاههاپروندهارجاعمیشود�

مواردیهمتلفنیاستکهثبتنمیکنیم�
اماهمهموارددرصورتنیازبرایکارشناســیبــههمکارانخبرهیا

آزمایشگاهفرستادهمیشود�
مشکلاصلیاینجاستکهمااختیاراتینداریمونمیتوانیممثاًلکسی
کهتخلفشمحرزاستراجریمهکنیمیادســتورتعطیلیموقتواحد
صنفیاشرابدهیم�اینکاردراختیاردادگاهاستکهفرآیندطوالنیو

مجازاتهایغیربازدارندهدارد�
ازطرفیبرایکارفرهنگیهمبودجــهنداریم�مامیخواهیماعضارا
درگروههای50نفریدعوتکنیموباایشانصحبتکنیم�ولیبودجه
الزمرانداریم�مناالندرکالسهایآموزشیکهبرایتمدیدیاگرفتن
پروانهکسبتشکیلمیشودمدرسموضوعمشتریمداریهستم�چون
تحصیالتشراگذراندهامولیسانسدارم�اماکافینیستبایدبتوانیماز

همهاعضادعوتکنیموآموزشبدهیم�
وضعیت فعلی صنف بعداز افزایــش قیمت بنزین را چطور می 

بینید؟
خوبتااالنکهافزایشقیمتیمشاهدهنکردهایم�اماافزایشقیمت
بنزینبرایصنفمارکودبیشترمیآوردچونازخودروکمتراستفاده

میشودوتبعاًنیازبهقطعهیدکیهمکممیشود�
در ارتباط با هیئت مدیره و انتخابات دوره بعد نظرتان چیست؟

خوبمناالنخیلیچیزهایادگرفتــهامکارکردندراتحادیهتجربه
میخواهداماباالترازآنبایدافراددلسوزباشندووقتکافیبرایحضور
دراتحادیهداشتهباشــندمادراداراتماننیازبهیکانقالبداریم�باید
کارمردمرادراســرعوقتراهانداخت�ازتمامتوانمایهگذاشت�منبه
سهمخودمباانرژیوصرفوقتکارکردموبرایاتحادیهواعضاءواقعاً
دویدهام�کارروابطعمومیاتحادیهومصاحبهبارسانههاراانجاممیدهم�
یکوقتآدم5دقیقهبایکخبرنگارحرفمیزنــدامامیبیندخیلی
خستهشدهاستچونانرژیمیگیرد�مندریکمصاحبهایدررادیوبه
مسئولتعزیراتکهپشتخطبودگفتمکهشمابایداجازهبدهیدمااز

خودماندفاعکنیمنهاینکههرچهخواستیدپخشکنید�
مسئولیتدیگرمنخزانهداریاســتکهبادقتجلویهزینههای
اضافیرامیگیرم�مادرهیئتمدیــرهتفاوتعقیدهداریمونمیتوانیم
باهمتفاهمکنیم�بایدهمهازخودشانپیشنهادوراهحلبدهندنهاینکه
صرفاَشنوندهباشند�بهرحالامیدوارماعضاءازماراضیباشندومابتوانیم

بهمسئولیتهایمانبهنحواحسنعملکنیم�

سید مهدی کاظمی
خزانه دارد،  روابط عمومی اتحادیه
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بیمه تکمیلی،
 تدبیر روز مبادا

ابراهیمغفوری18سالپیشبرایبیمهتکمیلیهمکارانشدر
پاســاژمبصراقدامکردوامروز1050نفرازصاحبانپروانهکسب
اتحادیهباخانوادههایشــانوبعضاًکارمندانشــانازاینخدمت

برخوردارند�
امابههیچوضعراضیکنندهنیست�همهاعضایصنفخوباست
خودشانوخانوادهایشانوکارمندانشانراازطریقاتحادیهبیمه
تکمیلیکننددراینصورتحقبیمهپرداختیبهشــدتکاهش
مییابدومتعاقباًسقفتعهداتبیمهباالمیرودوحتیممکناست
سقفآنبرداشتهشود�بنابراینهمهبههمکمککردهاندوجلوی
آســیبناگهانیدراثرپیشآمدناگوارگرفتهمیشود�کسانیکه

بیمارهستندبهشکلبسیارمحترمانهایکمکدریافتمیکنند�

شروع قرارداد بیمه تکمیلی اتحادیه از چه تاریخی است؟ 
و افراد صنفی چگونه می توانند از آن بهره مند شوند؟

اولبهمنماهشــروعقراردادمااستوهرشــخصحقیقییا
حقوقیکهازاتحادیهجوازکســبداردمیتواندازبیمهتکمیلی
اتحادیهبرایخودشوخانوادهوهمکارانشوخانوادهایشانکهاز

طریقاوبیمهشدهاند؛ثبتنامکند�
بیمــهتکمیلیدرواقعبرایکســانیاســتکــهازبیمهپایه
برخودارندامامیخواهندالباقیهزینههایدرمانیخودراپوشش
دهند�چونتعداداعضایاتحادیهباالستوهمچنینبسیاریاز
همکارانکارمنددارنددرصورتحضوراکثریتاعضایاتحادیه
میتوانیمبارقمیبسیارمناسب،پوششحداکثریبگیریمواین

برایهمهمفیداست
چطور می توانید میزان مشارکت اعضا را باال ببرید؟

اینموضوعهمجنبهفرهنگــیداردوهــمتبلیغاتیکهباید
همزمانرویآنکارکنیم�اعضایصنفاگریکدورهدهسالهرا
درنظربگیرندحتمااستفادهازبیمهتکمیلیبرایشانمفیدوکاماًل
اقتصادیخواهدبوددرثانیاگرهمهیچاستفادهنکنندمعنایش
ایناســتکهبهلطفخداوندمشکلجسمینداشــتهاندواین
کارشاندرواقعکمککردنبهسایراعضاخصوصاًافرادمریضو
ناتواناستیعنیواقعاخریدبیمهتکمیلیکاریعامالمنفعههم
بهشمارمیآید�بنظرممابایداطالعرســانیوتبلیغاتبیشتری

داشتهباشیم�
درموردتعاونیاعتباروضعیتچگونهاســت؟چراتعدادسهام

دارانبهنسبتاعضایصنفکماست؟
ببینیدبرایهمهتعاونیهایاعتباراالنیکمشــکلیدرست
شدهاستکهبابخشنامهسال96مانمیتوانیمعضوجدیدبگیریم
وفقطمیتوانیمسهامبیشتریبهاعضایفعلیبدهیمکهرشد20
درصدینسبتبهسالگذشتهداشتهایمامااولویتاصلیرفعاین
بخشنامهاســتکهعماًلجلویکارماراگرفتهوحتیمسئولین
وزارتتعاوننیزخواســتهاندکهمابهشــورایپولواعتبارنامه
بنویسیموملغیشدنشدناینبخشنامهخواستارشویم�اتحادیه

تعاونیهایاعتبارنیزبدنبالکارهستند�
امادرمجموعاینمســئلههمبرایصنفهنوزجانیفتادهکه
عضویتدرتعاونیاعتبارمتخصصصنفتاچهحدمیتواندبرای

اعضادرکوتاهمدتوبلندمدتمفیدوکارگشاباشد�

ابراهیم غفوری
عضو هیئت مدیریه اتحادیه
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همکارانیکهبرایتمدیدپروانهکسبخودمراجعهمیکنندیا 
کسانیکهبرایاولینباردرخواستصدورپروانهکسبمیدهند
مواجهمیشوندبادستورالعملیکهحضوردرکالسهایآموزشیرا
الزامیمیداند�معموالًاینبندکسیراخوشحالنمیکندوبیشتر
یادمدرسهوآقااجازهمیافتند�خیلیهماحتمالنمی-دهندکهدر
اینکالسهامطالبدرخورصرفوقتارائهشود�امااغلبپسازسه
روزحضوردرکالسنظرشانتغییرمیکندواستفادهازکالسهارا

مفیدارزیابیمیکنند�
کمیسیونآموزشکهازبدوتاسیسزیرنظرحسنسادهیکی
ازاعضایهیئتمدیرهاتحادیهادارهشدهاست�خیلیکاربردهتا
بهاینجابرسد�حاالهمعناوینمباحثوهممحتوایمطالببادر
نظرگرفتناهمیتآنهاتنظیموتدوینشدهاند�جزوهآموزشی

کمیسیون آموزش، 
در خدمت اعضا

حسن ساده
عضو هیئت مدیریه اتحادیه

مامیتوانیمبهســهامدارانبدونکمترینتشریفاتیوضامن
هایمتعددوزمــانطوالنــیوامبدهیم�هیچیــکازبانکها

نمیتوانندتااینحدچابکباشند�
اعضایتعاونیاعتباربزودیبایداعضایهیئتمدیرهجدیدرا
انتخابکنندکهامیدواریمباحضورهمکارانجوانتروفعالتربا

نشاطبیشتریکارهاراپیگیریکنیم�
در مورد وضعیت فعلی اتحادیه و رونــد امور نظرتان 

چیست؟
اعضایهیئتمدیرهدراموراتحادیهمسئولیتتضامنیدارند
ودرحالحاضرکهمتاسفانهحاجآقابخشیزادهبیمارهستندو
بیشازپنجاهروزاستکهجلســاتهیئتمدیرهتشکیلنشده
وسهجلسهمتوالیایشــاندراجالساتاقنیزشرکتنکردهاند�
الزماستبرایحفظحقوقاعضایصنفوانجاممسئولیتمانبه
عنوانهیئتمدیرهوجلویگیریازبروزهرگونهمشکلبهقانون
عملکنیم�بهرحالجناببخشیزادهسالهابرایصنفزحمت
کشیدهاندوهمهبهدیدهاحترامبهایشاننگاهمیکنندوایشانبه
عنوانبزرگترصنفجایگاهشانمحفوظاستاماکارهایاجرایی

نبایدمتوقفشود�ماده22نیزدرخصوصصراحتدارد�
به عنوان مدیر مسئول یدکی رســانه برای آینده چه 

برنامه ای دارید؟
منفکرمیکنمروندعملکردیدکیرسانهتاکنونخوببوده
استامابایدبتوانیمبادریافتآبونمانازاعضابهسمتخودکفایی

نشریهوعدمنیازجدیبهآگهیپیشبرویم�

ثبت نام بیمه تکمیلی
ویژه اعضای محترم اتحادیه 

شروع شد.

تلفن هماهنگی:
اتحادیه: 77539766

دفتر غرب: 55459251
دفتر بازار: 33116062
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اختصاصیوامتحانپایاندورههموجوددارد�بارئیسکمیسیون
آموزشدراینخصوصگفتوگوییانجامدادیموایشانبهچند

نکتهمهماشارهکردند�
شرکتدرکالسهایآموزشیازالزاماتقانوننظامصنفیاستو
اتاقاصنافبرایتمامیاتحادیههادرمحلاتاقاصنافتهرانکالس
برگزارمیکندکهچونشرکتکنندگاندراینکالسهاازهمه
صنوفباتفاوتهایبسیارزیادهستندمباحثبهناچارکلیوعمومی
استاماسهاتحادیهازمیانبیشاز135اتحادیهتهرانتوانستهاند
کهکالسهایاختصاصیبرایاعضایخودودرمحلاتحادیه
خودشانبرگزارکنند�لذااینامرموجبشدهبتوانیممباحثراکامال
براساسنیازهایهمکارانتنظیمکنیمودرصورتوجودابهامیا
سوالپاسخگوباشیم�مباحثیکهمطرحمیشوددرعیناختصار
بسیارگزیدهوموردنیازهستندعلترضایتمندیهمکاراندرپایان

کالسهاهمهمینامراست�
موضوعدیگریکهدراینگفتوگومطرحشددرخصوصوضعیت
جلساتهیئتمدیرهومسائلعمومیصنفبودکهحسنسادهدر

اینخصوصنیزمطالبیداشتندوبهمواردیاشارهکردند�
متاسفانهکسالتحاجآقابخشیزادهطوالنیشدهاستواز
اینبابتهمهاعضایهیئتمدیرهوصنفمتاثرهستنداماجای
خوشبختیاستکهایشانگرچهحضورشاندراتحادیهکمشده
استولیپیگیرمسئولیتهایخودهستند�درآغازدورهنیزکارها
بیناعضایهیئتمدیرهتقسیمشدهوهرکدامبهمسئولیتخود
عملمیکنندمدیریتاجراییقویصنفنیزبهخوبیتوانستهکارها
راپیگیریوساماندهیکندلذامنمشکلیدرروندکارهایاتحادیه
نمیبینمومابهعنواناعضایهیئتمدیرهوهمکارانودوستان
جناببخشیزادهبایدنهایتهمراهیراداشتهباشیمتاانشاءاهلل
درکمتراز10ماهباقیماندهایندورهمشکلیپیشنیاید�البته
ایشاناصالاصراریبرادامهکارندارندواعالمکردهاندآمادگیعمل
بهتصمیماتهیئتمدیرهرادارندولیمانبایدبهگونهایرفتارکنیم
یاسخنیبگوئیمکهشایستهایشانیامابهعنواندوستانایشان
نباشدچراکهمیبینیمکارهابهخوبیپیشمیوردومشکلیدرارائه

خدمتبههمکارانوجودندارد�
البتهمنبایدازفرصتاستفادهکنموتاکیدکنم:مابایدبرایدوره
بعدیجوانگراییکنیم�میانگیناعضایهیئتمدیرهفعلیحدود
69سالاستکهزیاداستوبایدبهعددیحدودپنجاهسالبرسد�

کسانیکهتحصیالتمرتبطباادارهتشکالتصنفیدارندازدانش
درزمینهکسبوکاروتجارتبرخوردارندودرعینحالجوانتر
همهستندبایدواردهیئتمدیرهشوندباانرژیونوآوریصنفرا

متحولوفضایکسبوکاردرآنرابهبودببخشند�
درموضوعمسائلصنفنیزبایدعرضکنمامسالنسبتبههمین
موقعدرسالگذشتهوضعیتکسبوکاربهتراست�مشکالتو
پیچیدگیهایکهدرمسئلهوارداتوجودداشتکمترشدهوکارها
روانوبانظمبهتریدرحالانجاماست�ازطرفدیگردرمسئله
تولیدداخلیواقعاًگشایشیایجادشدهاست�کارخانههاباظرفیت
باالتریکارمیکنندوبرخیازآنهاکهدرشرفتعطیلیبودندیا
حتیتعطیلشدهبودندیکامیدتازهایپیداکردهاند�امااینجایک
مسئلهمهماست؛تولیدکنندگانداخلیدودستههستندبعضی
آیندهنگرهستندواالنبهگونهایعملمیکنندکهنامآنهاو
کاالیایشانمعتبروقابلاعتمادمیشوداینهاحتیاگرشرایط
عوضشودوتحریمهابرداشتهشوند؛میتواننددربازاربمانندوبا
کاالیوارداتیرقابتکنند�امابرخیمتاسفانهفرصتطلبیمیکنند
وکیفیترافداینیازفعلیبازارمیکننداینعدهقلیلدرکوتاهمدت
شایدمنفعتنامشروعیببرندامامطمئناآیندهقابلقبولینخواهند
داشتوبهخودشانودیگرانصدمهمی-زنند�درموردسایرصنوف
وکسبههمهمینطوراستهرکسبهعنوانصاحبیکشغلاعم
ازبازرگانیاتولیدکنندهیایکفروشندهعملکردمناسبوحرفهای

داشتهباشدثمرهآنراخواهددید�
موضوعدیگریکهمناسباستدراینجامطرحشودکاربزرگی
استکهدرشرکتشناساصورتگرفتهاست�اینشرکتبرایکمک
بهصنفدرسطحملیشکلگرفتهاستواعضایآننگاهمادیبه
سرمایهگذاریخوددراینشرکتندارند�مادرشناساسعیکردیم
اشتباهنکنیموبهمسیرهایپرمخاطرهیامشکوکواردنشویمبه
همیندلیلکارمانباسرعتزیادپیشنرفتهاستاماقابلقبولبوده
استهمینامسالانتظارمیرودتاپایانسالبهحدوددومیلیون
قطعهبرچسبشناسابدهیموبرایسالآیندهپیشبینیسهمیلیون
قطعهراداریم�اینکارجزءباقیاتاالصالحاتاستوخوشحالیماز
اینکههمکارماندراتحادیههایسراسرکشورواستانهایبزرگ
مثلشیراز،اصفهان،تبریزواهوازکنارمانبودهاند�انشاءاهللدر
سالهایآیندهاینشرکتتوسعهبنیادینزیادیخواهدداشتو
معضلاصالتکاالوکیفیترادرحدقابلتوجهیحلخواهدکرد�
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ـــتدارد�راز ـــدرادوس ـــعیدیتولی ـــیس ـــدسعل مهن
ـــه ـــهب ـــت�عالق ـــهاس ـــنجمل ـــمدرهمی ـــشه موفقیت
ـــازهداری ـــتاوراازمغ ـــتغالوخالقی ـــاداش ـــد،ایج تولی
ـــی ـــرجهان ـــاتفک ـــدهایب ـــویتولیدکنن ـــهس ـــوانب ج

ـــت� ـــردهاس ـــلک تبدی
ــه ــودداردکـ ــهایاووجـ ــارحرفـ ــاورفتـ ــواردیدرانتخابهـ مـ
میتوانـــدحالـــتیـــاسیـــاســـرخوردگیرابـــهنشـــاطوحرکـــت

مجدانـــهتبدیـــلکنـــد�
ـــا ـــقوکاوشب ـــرهایش،تحقی ـــختیودردس ـــمس ـــدیبرغ قانونمن
ـــتههای ـــهداش ـــهب ـــزوتکی ـــاتمرک ـــالشب ـــشوت ـــامهزینههای تم
خـــود،عناصـــروشـــالودهتفکـــروعملکـــرداوطـــیســـهدهـــه
فعالیـــتاســـت�ازخریـــدوفـــروششـــروعمیکنـــدوبـــهواردات
ــه ــدبـ ــروعمیکنـ ــسشـ ــودپـ ــاءنمیشـ ــاارضـ ــدامـ میرسـ
تحقیـــقوفراهـــمکـــردنزمینـــهبـــرایتولیـــد،تایوانیهـــابـــه
عنـــوانطرفهـــایتجـــاریاو،مشـــورتمیدهنـــدامـــاکمـــک

ــایانینمیکننـــد�اصلـــیتریـــنمشـــوقایشـــاندرایـــنکار شـ
ــرکاری ــختوپـ ــایسـ ــد�روزهـ ــوادهاشبودهانـ ــروزخانـ ــاامـ تـ
ــاوحتـــی ــا،انبارهـ راتحمـــلکردنـــدوفروختـــهشـــدنمغازههـ
ـــودش ـــوعخ ـــددرن ـــودآم ـــهایبوج ـــاکارخان ـــیدندت ـــهنهراس خان

� � بینظیـــر�
ـــد، ـــهنم ـــواعکاس ـــدهان ـــانتولیدکنن ـــرجه ـــپهرپلیم ـــرکتس ش
ـــر ـــوپاپ،درزگی ـــردربس ـــوپاپ،واش ـــاقس ـــمع،س ـــگ،وایرش اورین
وگردگیـــرخودروهـــایســـواریاســـت�گرچـــهموتورســـیکلتها،
ـــوازم ـــعل ـــاورزیوصنای ـــینآالتکش ـــی،ماش ـــایصنعت گیربکسه
خانگـــینیـــزازتولیـــداتایـــنشـــرکتبهرهمنـــدمیشـــوند�در
ـــه ـــزب ـــایســـنگیننی ـــاتالســـتیکیوپلیمـــریخودروه ـــدهقطع آین

ـــد� ـــدش ـــهخواه ـــرکتاضاف ـــنش ـــوالتای محص
ـــاری ـــاماختص ـــان ـــانب ـــرجه ـــپهرپلیم ـــرکتس ـــوالتش محص
SPWسالهاســـتکـــهدرخطـــوطتولیـــدیخودروســـازان
داخلـــیاســـتفادهمیشـــودودارایگواهینامههـــایمعتبـــر
جهانـــینیـــزهســـت�بـــازارلـــوازمیدکـــیایـــننـــامتجـــاریرا

ــت� ــرشاسـ ــوردپذیـ ــتآنمـ ــدوکیفیـ ــیمیشناسـ بخوبـ
ـــوت ـــنلدرکس ـــرپرس ـــا88نف ـــانب ـــرجه ـــپهرپلیم ـــهس کارخان
ـــم ـــش2000قل ـــداناداریبی ـــتادکار،متخصـــصوکارمن ـــر،اس کارگ
ــه ــمکارخانـ ــایمهـ ــیازبخشهـ ــد�یکـ ــدمیکنـ ــهتولیـ قطعـ
ـــورد ـــهم ـــواداولی ـــرلم ـــئولیتکنت ـــهمس ـــتک ـــگاهآناس آزمایش
ــد ــرواحـ ــشدیگـ ــدیرادارد�بخـ ــوالتتولیـ ــتفادهومحصـ اسـ
ــدس ــتقیممهنـ ــرمسـ ــرنظـ ــهزیـ ــتکـ ــعهاسـ ــقوتوسـ تحقیـ

ســـعیدیادراهمیشـــود�
کارخانـــهســـپهرپلیمـــرجهـــانسفارشـــاتهمـــکارانبـــازارو
صنایـــعمختلـــفرامیپذیـــردومعمـــوالعـــالوهبـــرشـــیفتهای
ـــوند ـــهکاریمیش ـــااضاف ـــیفتدومی ـــراریش ـــهبرق ـــارب ـــادیناچ ع

ـــت� ـــوالتآناس ـــتمحص ـــریبرکیفی ـــاندیگ ـــهنش ک

سپهر پلیمر جهان

مهندس علی سعیدی
مدیرعامل
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ــتوحاکمیــتتــالشدارداوضــاعاقتصــادیراســامان درحالیکــهدول
بخشــدوتاکیــداصلــیبــرمعیشــتعامــهمــردماســت؛فشــارتحریــمهــا
وواقعیــتتنــگشــدنفضــایتجــارتخارجــیغیــرقابــلانــکاراســت�
سیاســینیــزازطــرفایــرانکوتــاهآمدنــی درایــنجنــگاقتصــادیـ
درکارنیســتچــونطــرفمقابــلقابــلاعتمــادنیســتوزیــادهخواهــی
ــدونکمــک ــدب ــیتوان ــتم ــادول ــتاســت�ام ــاراهمقاوم ــد�تنه میکن

ــد؟ ــسکاربرآی ــردمازپ م
ــه ــدک ــتگفتهان ــهصراح ــامب ــاینظ ــهردهه ــئولیندرهم ــهمس هم
ــورداد� ــاعب ــنتنگناه ــورراازای ــوانکش ــردمنمیت ــیم ــدونهمراه ب
ــت ــگومقاوم ــنجن ــردمدرای ــفم ــارمختل ــشاقش ــلماًنق ــامس ام
ــازار ــدهنیازهــایب ــان،تامیــنکنن ــوانبازرگان ــهعن ــاب ــاوتاســتم متف
هســتیم�بایــدکمــککنیــمنــهتنهــاکمبــوددربــازاربوجــودنیایــدبلکــه
کاالینامرغــوبهــمبــهکشــورواردنشــود�ارزیکــهبــهســختیبدســت
ــت ــاکیفی ــرفکاالیب ــودص ــامیش ــترجابج ــختیبیش ــاس ــدوب میآی
گــردد�ایــندغدغــهامــروزبــزرگانبــازاراســت�بــهعبــارتدیگربــارزگان
امــروزســربازوطــناســتتــامــردمبتوانندبــهزندگــیخــودادامــهدهند�
همیــنجــابگویــمایــنبازرگانــانازدیربــازهــرگاهفرصتــیپدیــدآمده،
امکانــاتالزمفراهــمشــدهوتوجیــهاقتصــادیوجــودداشــتهاســتبجای
ــی ــبکارخانههای ــت�اغل ــنآوریآوردهاس ــدوف ــطتولی وارداتکاال،خ
کــهدرکشــورداریــمنتیجــهتبدیــلشــدنیــکبــازرگانبــهیــکتولیــد

کننــدهاســت�
اماوصدهااما���

امــروزبنظــرمیرســدبرخــینمیداننــدشــرایطفعلــیچــهالزامــاتو

خودمان کاری بکنیم...

چــهاقداماتــینیــازدارد؟
لــذامــیبینیــمشــایدناخواســتهامــارونــدانجــامامــورراُکنــد،طوالنی،
پــرابهــاموپیچیــده،پــرهزینــهوخســتهکننــدهمیکننــد�مــاامــروزنیــاز
ــیراانجــام ــیبازرگان ــایداخل ــرچابکــیکاره ــاحداکث ــمب ــمبتوانی داری
دهیمتــاجبــرانطوالنــیشــدنکارهــادرخارجازکشــورتوســطدشــمن
بشــود�امــااالنثبــتســفارش،درخواســتارز،ارائهمــدارکوهــرحرکت
ــدســفارشازســویطــرفخارجــی ــهنقطــهتایی ــارســیدنب دیگــریت
تبدیــلبــهرونــدیســختوگاهــیممتنعشــدهاســتبطــوریکــهاعتبار

تاجــرایرانــیخدشــهداروجایــگاهاوتنــزلیافتــهاســت�
گمرک 

درحالیکــهاگــربــاردرگمــرکدوبــیاندکیبیــشازحــدمعمــولبماند،
مدیــرانگمــرکآنجــامعتــرضمیشــوندوخواســتارتســریعخــروجبــار
ــن ــادرکوتاهتری ــیکارازطــرفآنه توســطصاحــبکاالمیشــوند�یعن
بــازهزمانــیانجــامشــدهاســتوصاحــببــاررامقصــرتاخیــردرترخیــص
میداننــدگمــرکمــااصــاًلخــوابکاالدرگمــرکاتراعیبــیبــرایخــود
نمیدانــد�صاحــببــاربایــدآنقــدردوندگــیکنــدکــهگاهــیســرخورده
میشــود�انتظــارداریــممســئولینایــنمســئلهداخلیراحــلکننــداینجا
کــهدشــمننیســتخودمــانهســتیموبایــدخــوابســرمایهراضــرربــه

ســرمایهملــیبدانیــم�
توزیع

کاالیــیکهبــاآنهمــهمقدماتومشــکالتواردکشــورشــدهاســتحاال
درنــگاهســلیقگیمســئولینمتعــددنظارتــیگیــرمیکنــد�بایــدهــرروز
دریــکگوشــهکشــوربــایــکمســئولیگفتوگــوکنیــمکــهثابــتشــود
ایــنکاالبــاوجــودمــدارکمســتدلقاچــاقنیســتواصالــتدارد�گاهــی
دریــکمحمولــهکــهتمامــاًازگمــرکترخیــصشــده،دریکشهرســتانی
ــهانگشــتمیگــذارد دوردســتمدیــریروییــکقلــمکاالیآنمحمول
کــهمشــکلداردتــامشــکلراحــلکنیــمکلــیوقــت،هزینــهوآبــروبکار

مــیرودوایــننــوعخاصــیازاخــاللاســت�
تولید

مــابــهعنــوانمــردمایــرانبســیارعالقمندیــمهرکاالیــیراکــهامــکان
ــن ــازیم�درهمی ــانبس ــد�خودم ــتهباش ــودداش ــوروج ــدآندرکش تولی
رســتهالمــپوقطعــاتبرقــیهــمواقعــاًامکانــشوجــوددارددرگذشــته

محسن محمدی
مدیرعامل بازرگانی محمدی

ما افسران جنگ اقتصادی...

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 MKS نیز توسط وی ثبت شده 

است.    
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نهچنــداندوریــکشــرکتبنــاممریــکتولیدالمــپداشــتومتاســفانه
درحــالحاضــرتعطیــلاســت�االنهــمدوشــرکتتولیــددارندامــاتنوع
ــدهو ــد�بن ــاراتامیــنکنن ــازارم ــازب ــدتمــامنی ــدونمیتوانن ــیندارن کاف
امثــالمــنمیتوانیماگــردولــتهمراهــیکنــدکارتولیــدراشــروعکنیم
امــاواضــحاســتســرمایهگــذاریعظیــمالزمداردوکاریبــسدشــوارو
ــیاســتهمــه ــاطبیــنالملل ــهایوارتب ــشوتخصــصحرف ــددان نیازمن
اینهــاراحاضریــمبــهجــانبخریــمودنبــالکنیــمامــانگرانــیایناســت
کــهســرمایهوکارمــانکــهحداقــلپــسازیــکبــازهزمانــیســهســالهبه
بــارخواهــدنشســتبــاتغییــرسیاســتهایدولــتبــالاســتفادهیــاکــم

ــازدهشــود� ب
ــی ــررقابت ــهغی ــاتعرف ــهوب ــیروی ــهوارداتب ــتک ــناس ــورمای منظ
ــاو ــدکــهدرســالهایگذشــتهباره ــودکن ــدهراناب ــدکنن ــدتولی میتوان

ــیکارخانههــابودهایــم� ــاهدتعطیل ــونش ــواردگوناگ درم
تولیــدکاالمحصــولارادهسیاســیدولــت،قوانیــنمتناســببــاحمایــت
ازتولیــد،وجــودزیرســاختهایالزممثــلبنیــهعلمــیدانشــگاهها،
ــاعاز ــیدف ــایحقوق ــازوکاره ــی،س ــتیکی،فرهنگ ــایلجس ظرفیته

ــت� ــراس ــورددیگ ــام ــیودهه ــتمبانک ــاری،سیس ــانهایتج نش
تنهــادرصــورتفراهــمآمــدنایــنمــوارداســتکــهمیتوانیــمتولیــد
کننــدهواقعی،رقابــتپذیــروفعــالدربازارهــایداخلــیوجهانیباشــیم�
ــری ــیحداکث ــرضهمراه ــمباف ــهگفت ــمک ــاله ــهس ــانس ــهزم البت
دولتــیعــرضکــردمواالاگربــاروالهــایموجــودبخواهیــمپیــشبرویم

ــکآپارتمــانســهســالطــولمیکشــد� کــهســاختنی
نکته آخر:

مــابایــدخودمــانکاریکنیــمکــهبــاهمراهــیهمــهبــزرگانبــازاراعم
ازواردکننــدگان،توزیــعکننــدگانبــزرگوتولیدکننــدگانجلــویســوء
اســتفادهبرخــیازمشــتریانتــازهواردبــهبــازارگرفتــهشــود�ناهماهنگی
ــد ــداریخری ــامق ــدامم ــرادازهرک ــناف ــودبرخــیازای ــثمیش ــاباع م
میکننــدوحسابشــانرانمیدهنــدونهایتــاًهــمچــونمیتواننــد
ــد ــبب ــککاس ــری ــهمیدهند�اگ ــانراادام ــدکارش ــریبرون ــراغدیگ س
ــااوکارکننــدواالنفــربعــدیخودشــان ــدب حســابیکــردبقیــهنیــزنبای

ــود� ــدب خواهن
ــز ــتهنی ــنرس ــکارانای ــتیموهم ــهداش ــاتیدراتحادی ــرًآجلس اخی
ــان ــاخودم ــهم ــمک ــدیموگفتی ــعش ــمجم ــراجدوره ــجدس درمس
ــذف ــازارح ــمازب ــکه ــهکم ــیراب ــوبوتقلب ــمکاالینامرغ میتوانی
ــم� ــادکنی ــازارایج ــفافیتب ــرایش ــاطب ــموارتب ــننظ ــموهمچنی کنی

ــرم� ــیرابگی ــدهنهای ــرفکنن ــبمص ــویفری جل
ــه ــهاولب ــهدرج ــنکارراک ــدوای ــدیبگیرن ــکارانج ــدوارمهم امی
ــیو ــدهراراض ــرفکنن ــاًمص ــعونهایت ــبکهتوزی ــهش ــانودرادام خودم

ــد� ــامدهن ــردانج ــدک ــعخواه منتغ

بیش از  چهل سال 
از نخستین روز های 

فعالیت بازرگانی 
محمدی می گذرد. 

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 کیفیت ترین 

محصوالت 
خودروهای سواری و 

سنگین برای هموطنان 
نداشت. از آنجایی 

که قطعات خودرو با 
جان انسان ها سروکار 

دارند، همه تالش و 
همت خود را به  کار 

برده ایم تا عالی ترین 
محصوالت را برای 

مشتریان گران قدرمان 
فراهم آوریم تا همواره 
به کارگیری این قطعات 

مایه آسایش ایشان 
را فراهم نموده و از بابت 
به کارگیری این قطعات، 

با اطمینان خاطری دائمی 
همراه باشند. اکنون نیز که 

چهاردهه از فعالیت این 
مجموعه می گذرد، رسالتی 
بزرگتر را در خود احساس 
می کنیم که هیچگاه اجازه 

ندهیم ذره ای از کیفیت 
محصوالتمان پایین بیاید 
و تالشمان براین است که 
اعتماد مشتریان همواره 
نسبت به ما پایدار بماند.
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ــزارشــدو ــانیبرگ ــاژکاش ــاتشــورایپاس ــاه1398انتخاب 22آذرم
ــراســت: ــهشــرحزی اعضــایشــوراانتخــابشــدندکــهب

حسین خرم: 
رسته:شمعوروغنخودروهایداخلی،35سالسابقه،دیپلم

مهمتریــنمســئولیتشــورادرحــالحاضــرمســئلهخریــدمالکیــت
پاســاژاســت�مــامــدتطوالنــیاســتکــهبدنبــالایــنکارهســتیمو
ــم� حتــیتوافقــاتاولیــههــمصــورتگرفتــهوصورتجلســههــمداری
ــور ــراتحض ــهدرمذک ــلاتحادی ــیووکی ــاببخش ــبختانهجن خوش

ــیبرســیم� ــهنتیجــهنهای ــرب ــمهرچــهزودت داشــتندوامیدواری
سیداحمد طباطبایی:

ــقو ــاءحری ــالمواطف ــتماع ــبسیس ــرنص ــالحاض ــته:درح رس
ــرق ــام،تعویــضکابلهــایب اســتفادهازچنــدمنبــعآبرویپشــتب
ــم ــمبتوانی ــدهامیدواری ــادرآین ــایکاریماســتام ــیاولویته عموم
ــن ــهبزرگتری ــاژک ــنپاس ــرمای ــایمحت ــرایاعض ــرب ــوردیگ ــهام ب
ــهاســت ــیخاورمیان ــیدرکشــوروحت ــاتیدک مجتمــععرضــهقطع

بپردازیــم�

ــنایی: رئیــس  حمیــد روش
ــورا ش

ــد ــابرن ــعب ــدوتوزی ــته:تولی رس
فــالگســتر،40ســالســابقه،

یپلــم د
یکــیازکارهایــیکــههمــهاعضاء
ازمــاانتظــاردارنــدموضــوعخریــد
ــرات ــاتغیی ــهب ــتک ــتاس ملکی
مدیریتــیدربنیــاددچــاروقفــه
ــاهماهنگــی ــاب ــام شــدهاســتام
اتحادیــهیــکنامــهپیگیــریجدید

ارســالکردهایــم�
حمید قشالقی:

رسته:قطعاتموتوریوبدنهنیسان،26سالسابقه،دیپلم
ــت ــبهاس ــرایکس ــنوآرامب ــیام ــادمحیط ــوراایج ــیش کاراصل
همــکارانســاعاتطوالنــیدرمحــلکســبخــودهســتندوتبعــااینجا
هرچــهزیباتــروبــاآرامــشباشــدبرایشــاندلنشــینترخواهــدشــد�ما
بــرایامنیــتپاســاژبعــدازســاعتکارنیــزبایــدحســاسباشــیمچــون
ســرمایهوبــهقــولمعــروفهمــهزندگــیهمــکاراناســتوآســودگی

خیــالایشــانازبابــتایمنــیوامنیــتپاســاژاولویــتدارد�

محمدتقی رحیمیان:
رستهقطعاتبرقیوموتوری،32سالسابقه،دیپلم

ــات ــااقدام ــادم ــکوافت ــاختمانپالس ــرایس ــهب ــیک ــسازاتفاق پ
ــاژی ــاپاس ــاتنه ــرم ــالحاض ــمدرح ــامدادی ــیالزمراانج احتیاط
ــم� ــبانهروزیداری ــورتش ــهص ــمب ــانمقی ــشنش ــهآت ــتیمک هس

جبار نصیری پرتوی:
محمد باقرپور:

یکــیازاقدامــاتشــوراکــهاکثــرکســبهنیــزهمــکاریکردنــدجمــع
آوریاجنــاسازراهروهــابــودکــههــمباعــثمشــکلدرعبــورومــرور
شــدهبــودوهــمتعــدیبــهحقــوقدیگــراناســت�البتــهچنــدنفــری
هســتندکــهمتاســفانههمــکارینمیکننــدوحتــیشــارژهــم
نمیدهنــد�شــنیدهامکــهپروانــهکســبهــمندارنــدلــذااتحادیــهبایــد

ــاایشــانبرخــوردکنــد� ب
غالمرضا اتحادی: علی البدل

علی اکبر فراهانی: علی البدل

پاساژ کاشانی، بزرگترین مرکز 
عرضه لوازم یدکی در ایران

قطعــات موتــوری، بدنــه، برقــی، تعلیــق، جلوبندی، شاســی 
ــپرت و ... و زیرشاسی، اس

580 واحد صنفی، قطعات یدکی خودروهای سواری
داخلی و خارجی
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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
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پرداخت ّسیٌِ ّای تستری عوَهی حذاکثر تا هثلغ تیست ٍ پٌج هیلیَى تَهاى-1
پرداخت ّسیٌِ ّای تستری تخصصی حذاکثر تا هثلغ پٌجاُ هیلیَى تَهاى-2
اریي حذاکثر تاهثلغ چْار هیلیَى تَهاىتاهیي ّسیٌِ زایواى طثیعی یا سساریي حذاکثر تا هثلغ سِ هیلیَى پاًصذ ّسار تَهاى-3
 ٍ سرپایی حذاکثر چْار هیلیَى تَهاى2ٍ 1تاهیي ّسیٌِ ّای پاراکلیٌیکی -4
5-
دیَپتر ّرچشن یک هیلیَى تَهاى جوعا دٍهیلیَى تَهاى3لیسیک ٍ الزک چشن در صَرت تاالی -6
ًاٌّجاری ّای جٌیي پاًصذ ّسار تَهاى-7

(سرپرست)پرداخت غراهت عور زهاًی فَت تِ ّر علت دُ هیلیَى تَهاى-1
2-
3-

(خاًن غفَری)77539766:تلفي-1
(آقای اصالًی)33116026:تلفي-2
(آقای هرغساری)55459251:تلفي-3

1-
2-
3-
4-
5-

غفَری- تٌام ّای حوس122ُ-800-4416260-1تاًک اقتصاد ًَیي شعثِ سعذی جٌَتی جاری -1
4496144925 جاری  68189تاًک هلت شعثِ ّذایت کذ -2
6104-3377-5782-8346کارت هلت -3

. هاُ دٍرُ اًتظار درهاى هی تاشذ3ًَزاد هتَلذ شذُ شاهل  :تَجِ

اطــــالعیـــٍ 

اتحادیٍ صىف فريشىدگان لًازم یدکی خًدري ي ماشیه آالت تُران

 اداهِ خَاّذ داشت ٍ از 1398/11/30 شرٍع هی شَد ٍ تا تاریخ 98/10/01ثثت ًام تیوِ تکویلی ، عور ٍ حَادث ، اتحادیِ لَازم یذکی خَدرٍ از تاریخ 
. تحت پَشش تیوِ سیٌا قرار خَاٌّذ گرفت1399/10/30 الی 1398/10/30تاریخ 

 ریال9،860،000ّسیٌِ ثثت ًام سرپرست خاًَادُ  
 ریال 9،360،000 ترای اعضای تحت تکفل ّر ًفر 

ثبت وام بیمٍ تکمیلی

(تَهاى2/000/000)
(تَهاى500/000)

(تَهاى10/000/000)
(تَهاى20/000/000)
(تَهاى5/000/000)

(تَهاى25/000/000)
(تَهاى50/000/000)
(تَهاى4/000/000)
(تَهاى4/000/000)
(تَهاى1/000/000)

حديد تعُدات برای َر وفر

حديد تعُدات بیمٍ عمر ي حًادث

(سرپرست)فَت تر اثر حادثِ تیست هیلیَى تَهاى
حَادث افراد تحت تکفل پٌج هیلیَى تَهاى

مراکس ثبت وام

ّسیٌِ آزهایشگاّی یک هیلیَى تَهاى

،ٍاحذ تیوِ تکویلی196خیاتاى سعذی شوالی، خیاتاى ترادراى قائذی ، پالک 
68خیاتاى هلت ،پاساش هلت، طثقِ دٍم، پالک 

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

پریٌت  شثای حساب تاًکی 
 

(ترای ّوِ اعضای خاًَادُ) صفحات شٌاسٌاهِ توامفتَکپی 
(ترای ّوِ اعضای خاًَادُ)فتَکپی کارت هلی 

فتَکپی جَاز کسة هعتثر

مدارک مًرد ویاز برای ثبت وام

. هاُ دٍرُ اًتظار ترای زایواى هی تاشٌذ6هاُ دٍرُ اًتظار درهاى ٍ 3تیوِ شذگاى جذیذ شاهل :  تثصرُ

شمارٌ حساب َا

(ترای ّوِ اعضای خاًَادُ )فتَکپی صفحِ اٍل دفترچِ تیوِ تاهیي اجتواعی یا تیوِ ایراًیاى

.ضوٌاً کساًی کِ دٍرُ قثل تیوِ تَدُ اًذ ًیاز تِ هذارک ًذارًذ***

ترای کارهٌذاى ٍ کارگراى
 تِ اًضوام لیست تیوِ اجثاری تاهیي اجتواعی5تا 1تٌذ 
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