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4 عنــاویــن:
  دست آوردها را حفظ کنید...

  باید خواهش کنیم کسانی 
که توانایی انجام امور اتحادیه 

را دارند؛ نامزد شوند

  وظیفه ما حمایت از جوان تر ها 
در انتخابات اتحادیه است

  مهم ترین مسئله در هیئت 
مدیره انسجام، تقسیم کار و 

توجه با اکثریت آراء است

  هیئت مدیره هماهنگ 
می تواند خوب کار کند



| سال هشتم | شماره 48ماهنامه یدکی رسانه
w w w . y a d a k i r e s a n e h . i r

4

از نظر بنده ركن اصلی اداره اتحادیه دوستی و صداقت و یك رنگی در هیئت مدیره اســت. هیئت مدیره براساس ماده 30 قانون نظام 
صنفی، وظایف و مسئولیت های مشخصی دارد. 

در طی 30 سال گذشته همواره سعی كردیم ضمن پایبندی به قانون، در حد توان و امکان، طرح ها و برنامه هایی را اجراء كنیم كه اعضای 
صنف بتوانند با سهولت و آرامش بیشتری به كارشان بپردازند. 

درطیایــندورهدســتآوردهایبســیاری
داشتهایمکهبابتآنهاازهمراهیهمکارانتشکر
میکنیــموازخداوندمتعالبهواســطهتوفیق

خدمتیکهعنایتفرمودسپاسگزاریم�
دربســیاریازمواردهمبههمهیآنچهمدنظر

بودنرسیدیم�
شــایدهمقصــوروتقصیرکردهباشــیمکهاز
همکارانگرامیحاللیتمیطلبــم�بهعنوان

دست آوردها را حفظ کنید...
غالمرضا بخشی زاده )رئیس هیئت مدیره(:

بیانتجربهخدمتهمکارانعرضمیکنمکه
هموارهموفقیتهایچشمگیرمابرپایههمدلی
وهمکاریبدستآمدهاستوهرگاهچندگانگی
بوجودآمدکارهانیمهتماموناقصانجامشــد�
مدیریتکردنافکارمتفاوتوروحیههایخود

محور،کاریسختوپیچیدهاست�
هممیبایــدکاربهانجاممیرســیدوهمباید
مراقبمیبودیمکهدوســتیهابخاطراختالف
نظرها-خــدایناکــرده-بهکینهودشــمنی
بدلنشــود�اینکارانرژیفراوانیمیطلبیدو
فشــارهایعصبیبســیاریبهدنبالداشت�به
همیندلیلتاکیدمنبرحفظصداقتودوستی

وصمیمیتدرانجامکارهاست�
نکتهدیگــراینکــهتوصیهمیکنمهــریكاز
همکارانعزیزکــهدرخودتوانایــیوآمادگی
حضوردرهیئتمدیرهاتحادیهرامیبیندپاپیش

گذاردوکارهاومسئولیتهارابهعهدهبگیرد�
اتحادیهوصنفمانیازمندافــرادیبادرایتو
شایســتگی،مردمدار،صادقوآگاهبهمســائل

روزاست�
صدالبتهکهاینکاروقتبســیاریمیطلبدو

اعضایهیئتمدیرهتــاحدودزیادیازکارهای
شخصیخودبازخواهندماند�

اماخدمتبهمردموهمــکارانمحترموتالش
برایپیشرفتصنفکاریاســتخداپسندانه،
انســانیواخالقیکــهپاداشآننــزدخداوند

محفوظخواهدبود�
درپایانازهمهدوســتانوهمــکارانگرامی
وپرســنلمحترمکهطیچهلســالگذشته
درامرخدمتدرمســئولیتهــایاینجانبدر
اتحادیه،مسجداکباتان،انجمناسالمیصنف،
تعاونیبلبرینــگ،گروهامدادصنــف،صندوق
قرضالحســنهقائممســجداکباتان،موسسه
مدینهالزهراءسالماهللعلیهاوشوراهایمختلف
صنفی،همراهویاریرســانبودهاندمخصوصا
حجتاالسالموالمسلمینجنابآقایمرسلی
امامجماعتمحترممســجداکباتــانوجناب
آقایســعیدپیرزادیمدیرداخلــیاتحادیهو
ســایرهمکارانودوســتانعزیزکهبهواسطه
انتخاباتپیشرومجازبهذکرنامشــاننیستم،
تشکرمیکنموسپاســگزارموازهمههمکاران

عزیزحاللیتمیطلبم�

کالم خنست
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باید خواهش کنیم کسانی که توانایی 
انجام امور اتحادیه را دارند؛ نامزد  شوند

عزیزاهلل ایزدی)دبیر  هیئت مدیره(:

بهنظرمن،درانتخابهیأتمدیرهاتحادیهاعضاءصنف
بهقدیمیبودناشخاصاحترامگذاشتهدرستکاریو
حسنشهرتوتواناییودانشافرادرادرنظربگیرند�

بایدخواهشکنیمکسانیکهتواناییانجاماموراتحادیه
رادارندنامزدعضویتدراتحادیهشوند�

کسانیکهدرکســبوکارشانموفقباشــندتبعاًدر
زمینههایگوناگوندارایدانشواطالعاتهستندو
میتواننددرمواقعضروریوبروزمشکالتبهصنف
کمكکنندالبتــهموضوعمــردمداریوتجربههم
حائزاهمیتمیباشــد�اعضاءصنفاتحادیهراخانه
خودشــانمیدانندوانتظاردارنداعضاءهیأتمدیره
بهخواستههایایشــانتوجهومشکالتشانراحتی
االمکاندرصورتقانونیحلنمایند�اشــکالیکهدر

ایندورهاخیرباآنمواجهبودیمبروزبیماریحاجآقا
بخشــیزاده،رئیسمحترماتحادیهباعثمشکالتو
اختالفبیناعضاءشدهبودومنشاءونتیجهدرستی

همنداشت�
هیأتمدیــرهاتحادیهیعنیافرادیکــهمیخواهند
کنارهموباهمهمکاریداشتهباشندبایستیباهدف

مشترکباهمدیگرهمکارینمایند�
اگرایناصلرادرنظربگیریممیتوانیمبهجمعبندیو
وحدتنظررسیدهوبارمشکالتصنفواعضاءصنفی
رابرطرفکنیم�منامیــدوارمدرهیأتمدیرهجدید
افرادجوانتربادانشوبینشبیشترحضورپیداکندو
بااستفادهازتجربهاعضاءقدیمیوهمکاریصمیمانه

کارهایاتحادیهرابهخوبیسروساماندهند�

ابخدمتگذاران
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وظیفه ما حمایت از جوان تر ها
در انتخابات اتحادیه است

حسن ساده )عضو هیئت مدیره(:

منشخصاًسعیخواهمکردافرادیراکهشایسته
میدانمتشویقبهثبتنامکنم�

امامســئلهمهمترایناســتکههیئتمدیره
دردورهبعــدیچهکارهاییرابایــددراولویت
قراردهد�بهنظرمناحقاقحقوقاعضاءنسبتبه

سهمبازاربسیاراهمیتدارد�
شــرکتهاییدرخارجازبازاربهصنفماورود
پیداکردهاندوازاینبازارسهمبزرگیگرفتهاند�
خودروســازانشــبکهتامینقطعهراهاندازی
کردهاندوفراترازدورهگارانتیرأســابهفروش
لوازمیدکیبادادننمایندگیاقدامکردهانددر
حالیکهآنهااگرمیخواهنــدقطعاتیدکی
خودروهاییفروختهشــدهخــودرابعدازدوره
گارانتیتامینکننــدبایدقطعهرادرشــرایط
مساویوبهعنوانتولیدکنندهدراختیارشبکه

توزیعقراردهند�اماشاهدهستیمدوخودروساز
بزرگکشــورعماًلبهتجارتلوازمیدکیروی
آوردهاندباپشتوانهمالیودسترسیهایآسانتر
بهزیرساختهایتبلیغاتیوسایرامکاناتبابازار

لوازمیدکیرقابتمیکنند�
کارمهمدیگرهیئتمدیرهمبارزهباتقلباست�
امریفراگیروگستردهدرهمهصنوفواقتصاد
کشوررسوخکردهاستماتاجائیکهبتوانیمباید

بااینبلیهوآفتمبارزهکنیم�
همبااســتفادهازطرفیتهــایاتحادیهوهم
مطالبهگریازمســئولینمربوطهدرقوایسه
گانهواینشدنیاســت�درپایانباردیگرعرض
میکنمهمهاعضایصنفدرانتخاباتمسئولیت
مشارکتفعالدارندجوانهایخوشنامتحصیل
کردهکهعالقمندبهپیشرفتصنفهستندحتما

اتحادیه ها وتشکل های مهم كشوربرای پیشرفت و كار آمدی بیشتر باید جوان 
گرایی كنند. دلیلش هم روشن است جوانان هم توانایی بیشتری دارند هم معموال 
تخصص و آشــنایی به ابزارهای ارتباطی روزآمد را بیش از قدیمی تر ها دارند. 
مسئولیت ما ایجاد انگیزه برای آنها است كه ورودشــان به اتحادیه با  نشاط و 

نوآوری همراه خواهد بود.

برایانتخابــاتهیتمدیرهوبازرســیازتاریخ
ا/99/4الی99/4/15ثبتنــامکنندومطمئن
باشندکهماهمبرحســبوظیفهازجوانهای

برتروشایستهترحمایتخواهیمکرد�

ابخدمتگذاران
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مهم ترین مسئله در هیئت مدیره انسجام، 
تقسیم کار و توجه به اکثریت آراء است

حمید مروج )بازرس هیئت مدیره(:

اینمسئلهدردوســالاولکهآقایبخشیزاده
بهعنوانرئیساتحادیهحضوراندکیداشــتند
ومتاســفانهبهعلتبیمارینمیتوانســتندبه
وظایفشــانبهخوبیعملکنند،میتوانستبا
داریتوهمکاریهیئتمدیرهســامانیابد�تا
اینکهایشانحضورشانکاًلبهمدت5ماهقطع
شــد�بااینحالاختالفوپافشــاریبعضیاز
اعضایهیئتمدیرهروینظرشانمانعانجامکار

بنده از سال 1396 با رای مردم به عنوان بازرس هیئت مدیره در خدمت اتحادیه هستم. 
در این مدت اتحادیه عمالً رئیس نداشته و هیئت مدیره نیز از اقدام موثر برای جایگزینی 

خودداری كرده اند. 

درستشد�هیئتمدیرهبارهادربارهموضوعات
کماهمیتمثلناهاروتاکســیجلســهداشت
گاهیهمبهمشاجرهکشیدهمیشداماموضوع
ریاستاتحادیهبهصورتجدیمطرحنمیشد�
شایدنمیخواســتنداحتراموزحماتچندین
سالهجنابآقایبخشیزادهرانادیدهبگیرندو

کدورتیپیشآید�
اماموضوعجانشینهمبرایبعضیاعضاءهیئت

مدیرهچالشبرانگیزبود�
منبارهابهاتاقاصنافمراجعهکردمحتیکتباً

اعالمکردم�
ولیترتیباثریدادهنشدتارفتمنزدرئیساتاق

بازرگانیوازآنجااقدامکردم�
ازاتاقبازرگانیبعدازسهســالفشارآوردندتا
باالخرهرئیساتاقاصنافجنابآقایفراهانیبا
مرخصیدادنبهآقایبخشیزادهکارراکدخدا

منشیگونهحلکرد�

انتظارمیرفــتهیئتمدیــرهباهمهماهنگ
باشــندونظرمخالفیكیادونفــرنتواندمانع

تصمیمگیریشود�
بهعنوانبازرسهیئتمدیرهاعالممیکنمکه
منهیئتمدیرهرامنسجمنمیدانموبایدفکری

برایآیندهکرد�
گاهیشــاهدبودمخودرأیباعثدرگیری،بی
اهمیتوکماثرشدناقداماتمثبتسایراعضاء
میشد�مهمترینمسئلهدرهیئتمدیرهانسجام،

تقسیمکاروتوجهبهاکثریتآراءاست�
کارباتعارفوعدمقاطعیتپیشنمیرود�

مندوستداشتممیتوانستمیكگزارشکاملی
ازاقداماتهیئتمدیــرهدردورهاخیربدهماما

االنترجیحدادماینموضوعرابیانکنم�
امیدوارمدردورهجدیدافرادیجدی،شایسته،
بهدورازمنیتومعتقدبهکارجمعیباســوابق
درخشانازسویاعضایاتحادیهانتخابشوند�

ابخدمتگذاران
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هیئت مدیره هماهنگ می تواند خوب کار کند
ابراهیم غفوری)عضو هیئت مدیره(:

دردورهجدیدتوصیهمنایناســتکههرکس
درخودشصالحیتعضویتدرهیئتمدیرهرا
میببیند؛نامزدشودتامردمبتوانندباشناختی

کهدارندانتخاباصلحکنند�
خوشــبختانهاعضایصنفازیکدیگرشناخت
دارندیامیتوانندبامشــورتوتحقیقبهاندازه
کافیدرموردانتخابافراداطالعاتکسبکنند�
کاندیداهانیزبایداهدافوبرنامههایخودشان

رااعالمکنند�
نکتهدیگریبایدعرضکنــم:داوطلبینحضور
درهیئتمدیرهنبایدمشکلمالیداشتهباشند

تجربه ثابت كرده است  كه همواره كار گروهی و اســتفاده از خرد جمعی كارساز است اما پیش 
شرط هایی وجود دارد.

 نمی توان انتظار داشت در یك جمع آراء و نظرات متفاوت وجود نداشته باشد بلکه همین تفاوت 
دیدگاه ها موجب تضارب آراء و پختگی تصمیمات می شود به شراط آنکه موضوع شخصی و 

به منازعه تبدیل نشود.
 متاسفانه در دوره اخیر هیئت مدیره به علت كسالت جناب بخشی زاده و بالتکلیفی كه در پی آن 
به وجود آمد. گرچه روند امور جاری پیش رفت و خصوصاً كاركمیسیون اقتصادی بسیار مفید 

واقع شد اما نوعی از اخالل را هم شاهد بودیم.

وبتوانندتماموقتیااکثرزمانخودرابهاینامر
اختصاصدهند�

چونانجاماموربدونپیگیریازتماممراکزی
کهاتحادیهبخاطراموراعضاءباآنهاســروکار

امکانپذیرنیست�
بــرایپیشــبردکارجدیتالزماســتماباید
خودمانبابرگزاریجلســهوپیگیریمستمر
وبعضاًبرقراریارتباطدوستانهنسبتبهاحقاق

حقوقاعضاءاقدامکنیم�
برایاینکهمشارکتدرانتخاباتبهحداکثربرسد
الزماســتخدماتیراکهاتحادیهانجامدادهو

میدهدبهاطالعاعضاءبرساند�
منخودمدرکالسهاییکهکمیسیونآموزش
برگزارمیکنــدتوضیحمیدهموبســیاریاز
اعضاءنیزازخدماتوکمكهایاتحادیهاستفاده
کردهاندکهطبیعیاســتوبایدمادرخدمت
اعضاءباشــیماماتعدادقابــلتوجهیازاعضای

صنفمستاجرهســتند�برخیازآنهادرمورد
آیندهشغلیخودتردیددارندلذادرانتخاباتنیز
شرکتنمیکنندکهمابایدبهایشانکمكکنیم
تاهمدرشــغلوهمدربرقراریارتباطباسایر

همکارانموفقترباشند�
مسئلهدیگردرامرمشارکتایناستکهگاهی
همکارانمالکهایخاصیرادرنظرمیگیرند�
بهنظرمنپیشکســوتی،قومیت،رستهشغلی
وحسنشــهرتمهمهســتنداماتحصیالت،
کارآرایی،شــناختقوانینومقررات،داشــتن
روحیهجمعیوقدرتمواجهبابحرانهاوتعامل

بامراکزدولتیهمبسیارمهماست�
بطورمثالدرامرمالیاتیابیمهسالهاکارشده
است�االندرشرایطیهســتیمکهمیتوانیمبا

تمسكبهقوانینوباتسلطحرفبزنیم�
خوباینیكتجربهاندوختهوباارزشاستکه

میتوانددرآیندهنیزبهصنفکمكکند�

ابخدمتگذاران
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فرصتبراینیروهایجوانوتحصیلکردهکه
درواقعسرمایههایصنفهستندفراهماست�
چوناعضایهیئتمدیرهفعلیخواهانتغییرات

وورودافرادشایستهوباانگیزههستند�
نقطهضعفیکهوجودداردبیتوجهیبهالزامات

کارجمعیوسازماندهیعلمیاست�
اتحادیهطی50ســالگذشتهمرتباًعضوجدید
داشتهاستوگسترهکاریآنافزودهشدهاست�

طبیعیاستکهبایدسازمانآننیزارتقاءیابد�
اطالعاتاعضاءجمعآوریوبهروزرسانیشود
تاهرزمانکهالزمشدبتوانتصمیماتبایسته

گرفتهشود�
صنفمابازاربزرگ،بااهمیتوکلیدیدراختیار
داردسهممادرصنعت،کشاورزی،حملونقل،
معدن،عمرانوراهوشهرسازیانکارناپذیراست�
چنینصنفیمیتواندجایــگاهتاثیرگذاریدر

اصنافودســتگاههایاجراییداشتهباشد�ما
کارشناسبلکهمتخصصحوزهفعالیتخودمان
هســتیموهمهبخشهایتقنینــی،قضاییو

اجراییمیتوانندازمامشورتبگیرند�
پیششرطآناطالعاتدقیق،دستهبندیشده

وتحلیلجامعوضعیتاست�
شــناختتهدیدهاوفرصتهــایپیشروی
اعضایصنفماموریتهمیشگیاتحادیهاست
انجاماینکارمستلزمارتباطگیریخوشهایبا

رستههایمختلفصنفاست�
چراکههررســتهمســائلوویژگیهایخاص
خودشراداردکهبایدنظامچابكوقابلاعتماد

انتقالاطالعاتدرونصنفیایجادشود�
مواردعمومیومشترکنیزازهمینراهکشف

خواهندشد�
اتحادیهبایدهمیشهدستشپرباشدازتحلیل،

ایجاد سازمان منسجم و دیتابیس کامل
نادر روان)مدیرعامل شرکت دانا تجارت توانا(:

راهــکاروگزینههــایجایگزینشــایدبهنظر
ایدهآلآیدامااصالدورازدســتنیســت�اگر
بهاصولکارگروهیوخردجمعیاعتقادداشته
باشــیمباتقســیمکاروبرقرارینظامتعاملیبا
اعضاءواســتفادهازروشهاوبسترهایجدید
پیامرســانمیتوانیمصنفخودمانرابســیار
پویاومقاومکنیم�هیئــتمدیرهبعدیبایدفوراً
متمرکزرویهمینمواردشــود�آیندهراپیش
بینیکندودرتعاملباســازمانهــا،مجامعو

دستگاههایاجراییپیشدستیکند�

بازو های ناتوان و نا کارآمد
وحید کازرانی)مدیر همران پارت(:

برخیازمدیــرانمنتخباقتصــادی،باغفلت
دراســتفادهازامکاناتبالقــوهبازوهایخودرا
فلجمیکنندواعتقادبهاعمالروشــهایسنتی

مدیریتیتكبعدیدارند�
درنهایتمحدودیتهایاجرایــیاینروشبا
شکســتدراجراء،اینمدیرانراازدستیابیبه
اهدافخودناکاممیکند�آیندگاننیزاثرمثبتی

ازدورانمدیریتآنهابهارثنخواهندبرد�

  بازو های پرتوان و کارآمد
بهنظرمــنمدیروهیئتمدیــرهموفقدریك
مجموعهاقتصادی،باایجــادبازوهایتوانمندو
اعتمادبهآنها،اطالعاتومشاورههایالزمرااز

اینافرادمتخصصکسبمیکنند�
تصمیماتدرستوراهبردیبرپایهخردجمعی

میگیرند�
اینروشباعثایجادثباتوتوســعهاقتصادی

ابخدمتگذاران
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مجموعهتحتامرشانمیشود�اعضایمحترم
اتحادیهانتظاردارند؛هیئتمدیرههوشمندانهاز
اتالفوقت،سرمایه،آزمونوخطاهایمدیریتی
پرهیزکنندوبااجرایبرنامههایآموزشینیزدر

آیندهاثرگذارباشند�

 سرمایه اصلی
بدیهیاست،بزرگترینســرمایهاتحادیههای

صنفیاعضایآنهستند�
اگراعتمادشــانجلبگردد؛میتوانندهرکار

درستیرابهآسانیوباقدرتانجامدهند�
یكاتحادیهقدرتمندبــاتکیهبرهیئتمدیرهو
تكتكاعضاءمتعهدمیتواندافرادیراکهدر
حاشــیهوبرخالفمنافعصنفوجامعهحرکت
میکنند؛کاالینامرغوب،غیراستانداردوجعلی
عرضهمیکنند؛یاحتیگرانفروشیمیکنند؛با
حداکثرتوانوباراههایقانونیکنترلواصالح

نماید�
ازدیربــازیکیازمشــکالتدرانتخاباتهیئت
مدیرهاتحادیههــا،میزانانــدکتمایلبرای
کاندیداتوریومشــارکتکمرنگاعضاءبوده
است�پیشــنهادمیکنمبرایحضورحداکثری
صاحبــانرأیازراهکاریتشــویقیوتنبیهی

)اجباری(استفادهشود�

 دگرگونی در مدیریت 
باتوجهبهتحوالتعظیمیکهدردههایاخیر
درشیوهمدیریتاتفاقافتاده،نیازبهدگرگونی
مدیریتیدراتحادیههاازشــیوهسنتیبهشیوه
هاینوینوجودداردکهباایجادبستریمناسب

ازطریقفضایمجازیوحضوریواطالعرسانی
بهموقع،باعثجذباعضاءوتشویقبهمشارکت
درحلمسائلومشــکالتحوزهفعالیتخودبا

اتحادیهشوند�
استفادهازنظرات،پیشــنهادها،ایدههایجدید
وجمعآوریاطالعــاتازمتنبــازارومصرف
کنندگاننهائیدستاتحادیهرابرایبرنامهریزی
واقدامبرایبرطرفکردنمشکالتونیازهای

ضروریصنفوجامعهبازمیکند�
دفاعازحقوقاعضاءوارائهراهکارهایاجرائیبه
مسئولینامرنیزنیازمندهمینتعامالتمستمر

وگستردهاست�

 رهبران بعنوان معماران تصمیم گیری
بهقولزاگربرگ:ســریعحرکتکنیدواصول

قدیمیراکناربگذارید
بهنظرمیرسددروهلهاولهیئتمدیرهاتحادیه
بایدعزمیراســخبرایبکارگیریبازوهایقوی
)نیروهایجوان(داشــتهباشــندوباایمانبه
توانائیهایشــخصیخودازنیروهایجوان،با
انگیزهوتفکرجدید،هوشمند،ایدهپرداز،وسیع
نگر،خبرهفنومسلطبهدانشونرمافزارهایروز
یاریبگیرند،بهایشــانماموریتهایمشخص
دادهوباحمایتکاملبرکارشاننیزنظارتکافی

وجامعداشتهباشند�
ایجادتعادلدرمیانگینســنی،کنترلعقالنی
ومنصفانهوبازوانقــوی،مدیریتیموفقبرای

اتحادیهبهارمغانمیآورد�
تجربهپیشکسوتانراهنمایقابلاعتمادبانقاط
قوتفراواناست�هرچندکهگاهیبیشازاندازه

درانجامبرخیامــوروتصمیمگیریهااحتیاط
میکنندکهباپیشرفتسریعتکنولوژیونبوغ

صنعتهمخوانیندارد�
بهنظرمندرعصرحاضرهیچحاشــیهامنیدر
کسبوکارسنتیوجودنداردومسلماًترکیبیاز
سنتوریسكپذیرینیرویجوانباعثوسعت
بخشیدنبهتوانائیهایتکنیکیاتحادیهبرای
غلبهبرمشکالتونوســاناتمحیطکسبوکار

میباشد�

 کمیسیون اقتصادی
شایانذکراســتدرحالحاضرحدوددوسال
اســتکهکمیســیوناقتصادیبهپیشنهادو
همتریاستوهیئتمدیرهاتحادیهوگروهیاز
اعضایصنفتشکیلشدهوباپیگیریمستمر
اعضاءکارهایمثبتزیــادیازجملهرایزنیبا
مدیراناجرائیکشوردرحوزهبازرگانی،گمرک،
استاندارد،دارائی،تامیناجتمائیوسایرادارات
صورتگرفتهاســت�تابرایاصــالحاحتمالی
قوانینوبرطرفکردنمشــکالتوروانسازی
محیطکســبوکارصنفاقدامــاتالزمانجام

پذیرد�
دراینمدتگرههایزیادیازکاراعضاءبازشدو
الزماستاززحماتبیشائبهوتماموقتاعضای
کمیسیونازجملهآقایانمالکی،روانوصیرفی

تقدیروتشکرنمایم�
ناگفتهنماندریاســتاتحادیــهاعتمادکردندو
همراهینمودندگرچهدربرخیازامورنیزباطرز
تفکرونگرشمحتاطانهریاســتواعضاءهیت

مدیرهنیزمواجهبودیم�

ابخدمتگذاران
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جوانان صنف آماده حضور در هیئت مدیره هستند
ناصر سبزیان )مسئول کمیسیون امور شوراهای پاساژها و نماینده اتحادیه درهیئت های حل اختالف مالیاتی مرکز  و شمال تهران(

اینوضعیتباعثشــدکهجوانترهاکههمبه
مسائلروزآگاهترهســتندوهمتوانبیشتری
برایپیگیریاموردارندبهایننتیجهبرسندکه

حضورشاندرهیئتمدیرهالزماست�
مابایــدازاینعالقمنــدیاســتقبالکنیمو
انشــاءاهللهیئتمدیرهبعدیترکیبیازافرادبا

تجربهوافرادجدیدوشایستهباشد�
منبیشازبیســتســالخدمتدرراهآهنو
قرارداشتندرسطوحمختلفمدیریتیبازنشسته
شدمابتداًباخریدتعمیرگاهمجازپیکانشماره
71وهمزمانبــاآنازســال1367مغازهای
درکوچهنفیســیخریدموباتوجــهبهتجارب
وارتباطیکهباصنفداشــتمفروشــگاهشاهد

بلبرینگراتاسیسکردم�
ازسال1393بهدرخواستجناببخشیریاست
وقتاتحادیهوتصویبهیئتمدیرهدرخدمت
کمیسیونامورشوراهایپاساژهابودموامرمهم
تشکیلشورایپاساژهاراباهماهنگیاتحادیه،
اتاقاصنافتهرانوخودهمکارانســاماندهی
کردیم�کاریکهسابقهمدونوروشمندنداشت

وباعثانســجاموانضباطبیشــتردرپاساژهاو
مجتمعهایصنفیشــد�ازســال1395نیز
بهعنواننمایندهاتحادیــهدرهیئتهایحل
اختالفمالیاتــیدرمرکزوشــمالتهراندر

خدمتهمکارانهستم�
بهنظرمنهیئتمدیــرهآیندهبایدرویارتباط
بااتحادیههــایهمگنتهــرانواتحادیههای
شهرستانهاکارکندتابتواندبرایبهبودفضای
کســباعضاءاقداماتشایســتهبراساسهم
اندیشیصورتدهد�درحالیکهصنعتخودرو
یکیازپیشتازترینصنایعازنظرفنآوریاست
مانیزبایددرشــبکهتوزیعتحولایجادکنیم�
صنفنیازبهتشــکلهایاقماریواستفادهاز
اعضایمســتعدوباتحصیالتدارد�اینتشکل
هامیتوانندبهانسجامصنفوشناختوایجاد

فرصتهایجدیدبرایاعضاءکمكکنند�
بندهدراینمدتهفتســالیکــهدرخدمت
اتحادیهواعضایمحترمصنفبودمفرصتشدتا
پایدرددلاعضاءبنشینم�اعضاءاتحادیهراخانه
خودشــانمیدانندوتوقعدارندبرخالفسایر

در این چهار ســال اخیر متاســفانه رئیس اتحادیه به علت بیماری نتواستند به موقع و 
بصورت مستمر حضور داشته باشند. ناهماهنگی بین هیئت مدیره نیز به وفور دیده می 
شد و دو دستگی  در هیات مدیره مزید برعلت شده بود. برغم تالشی كه بازرس هیئت مدیره 

انجام داد  تصمیم گیری الزم به موقع انجام نشد. 

اداراتکهزبانامریدارند،اتحادیهگوششنوا
وجدیتبرایحفظوتامینمنافعاعضاءداشته
باشد�برایتحققاینانتظارهیئتمدیرهآینده
بایدبرنامهداشتهباشد�میتوانازطربقشورای
پاساژهانظراتاعضاءرادریافتودستهبندیو

پیگیریکرد�
اعضایهیئتمدیرهبایدحسنشهرت،تجربه،
تحصیالت،تســلطبهقوانینصنفی،مالیاتیو

موضوعاتحقوقیواقتصادیداشتهباشند�
ازطرفیفرصتوامکانحضورمستمردراتحادیه
وپیگیریامورهمــکارانرادرهرســازمانو
ادارهایداشتهباشند�هیئتمدیرهاهلتعارفیا
چشمپوشیازحقوقجمعیبههردلیلینباشند�
بهضوابطبیشازروابطودلخورییاگلهمندی

یكدوستاهمیتبدهند�

ابخدمتگذاران
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 اینترنت در صنف لوازم یدکی تا کجا پیش خواهد رفت؟

 کسب  وکار اینترنتی در صنف لوازم یدکی

   آیا فروشگاه های اینترنتی جای لوازم یدکی فروشان را می گیرند؟

  زمان طالیی ورود به کسب و کار در فضای مجازی برای فروشندگان چه زمانی است؟

 شکی نیست که امروز اینترنت وارد کسب وکارها شده است و سهمی از بازارهای مختلف را گرفته است   
اما این وضع برای صنف لوازم یدکی فروش چگونه است؟

هماکنونتعدادقابلتوجهیفروشگاهاینترنتی
وجوددارد،تعدادبیشتریکانالوگروهتلگرامی
یاواتســاپیدرفروشلوازمیدکیفعالهستند،
صفحــاتاینســتاگرامیزیادیبــرایفروش
لوازمیدکیایجادشدهاســت،اپلیکیشنهای
فروشگاهیمتعددیدرزمینهلوازمیدکیداریم�
همهاینهایعنی:بخشیازسهمبازارلوازمیدکی
دربستراینترنتدرحالدادوستداست�اضافه
کنیدبهآنچهگفتهشدمواردیکهفروشبربستر
اینترنتنیستبلکهصرفاًمعرفیکاالهاازطریق

وبصورتمیگیردیاارتباطاتدرونصنفییا
بیرونیآندراینبسترانجاممیشود�

مادرایننوشتارمیخواهیمبههمکارانبگوئیم
چراوچگونهبایددرفضایمجــازینیزحضور

داشتهباشند؟

 اول:  چرا ؟
نگاهیبــهگوگلبکنیــدخواهیددیــدتعداد
فروشــگاههایاینترنتیکهبــهمصرفکننده
نهاییلوازممیفروشندبسیارزیاداست�دراینجا
منظورماازبسیارزیادعددیششرقمیاست�

شایداگرمیتوانســتیمعدددقیقبدهیمحتماً
بیش10هزارفروشگاهراشاملمیشدکهحتی
اگردهدرصــدآنهاکاماًلفعالباشــندوازمیان
فعاالنبیســتدرصدکسبوکارشــانبهثمر

نشستهباشد�
یعنی:بیشاز200فروشــگاهکهمیتواننددر
شرایطبسیارآسانترینســبتبهیكفروشگاه
حقیقیعملیاتانجامدهند�حاالاضافهکنیدبه
اینعدداضافهکنیدسایرفروشگاههایاینترنتی
مثلدیجیکاالکههمهچیزازجملهلوازمیدکی

دارند�بازهماضافــهکنیدکانالهــاوصفحات
اینستاگرامیفروشندهلوازمیدکی،فروشندگانی
کهدرسایتهاواپلیکیشنهایمثلدیوارلوازم

یدکیمیفروشند�
دستآخرهمبهفروشــگاههایحقیقیلوازم
یدکینگاهکنیدکهدرفضایاینترنتیهمجنس

میفروشند�بااینوضعیت:
نگارندهتوصیهمیکندهرچــهزودتربرنامهای
برایورودبهبازارفروشاینترنتیداشتهباشید�

حاال چگونه؟
اینجاهمانموضعیاستکهبایدبجایدیگران

بهخودتاننگاهکنید�
1-کســبوکارشــمادرفضایحقیقیچگونه
است؟خیلیمشتریدارید؟سودخوبمیبرید؟
هزینههایکســبوکارتانزیاداست؟ظرفیت

توسعهایدارید؟
2-مهارتهاودانششــمادرفضایاینترنتی

چقدراست؟کارمندتانچطور؟
3-چقدرمــیتوانیدهزینهکنیــد؟تاچهحد

حاضرید،ریسكکنید؟

ابزار دجییتال
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تبعاًپاسخهایمتنوعومختلفیوجوددارد�
سعیمیکنمیكجمعبندیکلیومفیدارائه

کنم�

گروه الف -گام های کوچک: 
اینگروهکسانیهســتندکهمیتوانند:پنج
میلیونتوماندرشــشماههزینهکنندواگر
جوابگرفتندتا2باردیگرمتناسببارشدی

کهاتفاقافتادهاست؛هزینهکنند�
بعدازآنوقتبرداشتکاماًلسودبخشاست�

اینگروهخوباســتیكسایتداشتهباشند
محصــوالتخودشــانرامعرفیکننــدواز
مشتریانبخواهندبرایقیمتگرفتنوسفارش

دادنتماستلفنیبگیرند�
دراینمدتهرگزنبایددرســایتشماکاالی
باشدکهموجودنداشتهنباشید�پسبروزرسانی

الزماست�
دراینمدتبایــدبتوانیددائمــاًودرتمامی
ســاعاتروزبهتلفنپاســخدهید�برایاینکه
بازخورددقیقتریداشــتهباشــیدیكخط

مخصوصبرایاینکارانتخابکنید�
همخطثابتوهمیكخطهمراه،درگوشی
خطهمــراهمزبورتمامیمحصــوالتخودرا
داشتهباشــیدویكکانالتلگرامی،واتساپی،
صفحهاینســتاگرامیویكپیامرسانداخلی

داشتهباشید�
یادتانباشدنبایدایجاداینسایتوپاسخگویی
بهتماسهایآنکارشمارادرفضایحقیقیبا
اختاللمواجهکنداگرچنینشدفوراًیكنفررا

برایاینکاراختصاصدهید�

بهتراستازقبلپیشبینیداشتهباشیدوفرد
مورداعتمادباتواناییالزمبرایاینبخشآماده
کنید�هزینهدستمزداینفردبهرقم5میلیون

اولیهاضافهخواهدشد�
درضمنمشــتریانفروشــگاهحقیقیخودرا
حداقلدرششماهاولدرگیراینسایت،کانال

هاوصفحاتمجازیخودنکنید�

گروه ب - گام های متوسط با برنامه میان مدت:
اینگروهکسانیهستندکهدرفروشگاهیادفتر
حقیقیخودرونقکسبیخوبیدارند�توانایی
ســرمایهگذاریدرحد20میلیونتوماننیز
دارند�میتوانندکارمندمورداعتمادوتوانادر
اینخصوصنیزبهکاربگیرند�هزینهکارمندبه

مبلغفوقاضافهمیشود�
اینگروهمیتوانندیكســایتفروشــگاهی
بــرایمعرفــیکاالودریافتســفارشایجاد
کنند�همزمانکانالیدرپیامرسانها)تلگرام،
واتســاپویكپیامرســانایرانــی(وصفحه
اینستاگرامهمایجادکنندبهمشتریانحقیقی
خودنیزاطالعرسانیکنندتاسفارشاتایشان
رادرصورتتمایلبهصــورتمجازیدریافت

کنند�
اینگروهبایدســایتوکانالوصفحهخودرا
بسیارزیبا،باکاربریآسانوکاماًلبروزوساعت

مدیریتکنند�
پسازآنکهتاحدینتیجهگرفتندشروعکنند
بهتبلیغاتکههزینهآنرامیتوانندمتناسببا

بازدهیبدستآمدهتنطیمکنند�
اینگروهبایدبهســمتتولیدیكاپلیکیشن

مختصخودشانبروند�
پسازآنکهبهاندازهرضایتبخشــیازورودبه
فضایمجازیرسیدندوهزینههایاولیهشروع
بهبازگشتباسیرصعودیقابلقبولنمودباید
برنامهیكپارچهایبرایانبار،فروشوتحویل

تدارکببیند�
درصــورتبازدهیمطلوبحــاالوقتایجاد
سازمانتحویلآنالینســفارشوبرندسازی

است�

گروه ج - گام های بلند  با برنامه دراز مدت:
اینگروهکسانیهستندکهدارایبرندواعتبار
هستندودستشــانبرایســرمایهگذاریباز
اســت�پسبایدباقدرتیكفروشگاهمجازی
اختصاصیبسازندوهمهکســبوکارشانرا
بهسمتآنســوقدهند�رویتولیدمحتواو
سئو)SEO(کارکنند�اپلیکیشنداشتهباشند�
کانالایجادکنندوهمهفعالیتهایخودراوب

سرویسکنند�
نتیجهتماماینکارهابایــدکاهشهزینهها،
افزایشکیفیتعملکردها)بهرهوری،کارآیی،
اثربخشی(وتوسعهکسبوکاربهمعنایافزایش
حجممبادالتوگسترهکاالهاوخدماتگردد�
یادآوریمیشوددرهرســهگروهنکاتوریزه
کاریهایوجودداردکهبایدبهصورتموردی

بیانشود�
نویسنده: مهندس  عباس طهرانی

کارشناس ارشد ارتباطات و مدیر شرکت 
توسعه کسب وکارهای اینترنتی هفت اقلیم

021-77530164

ابزار دجییتال
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مالکدرانتخاباتاتحادیهعملکردقبلیافرادو
تجربهایشاناست�هرچنداستفادهازجواناندر

کناربزرگانهمبسیارکارسازاست�
بدینمعنیکهجوانانانرژی،نشاطودانشهای
بهروزتریدارندومیتوانندتحرکخوبیایجاد

کنند�
البتهبایداشارهکنمکهآنچهکهازعملکرداعضای
هیاتمدیرهاتحادیهدردورههایمختلفدیده

شداتفاقخاصیانجامنشدهکهنشانحمایتاز
اعضاباشــد�ولیبااینحالاصلحبودنداوطلب
بهنظرمبابررســیعملکــردشدرهیاتمدیره
اتحادیهوهمچنینمدیریتواحدصنفیمربوطه
مشخصمیشــود�کســیکهمیخواهدعضو
هیئتمدیرهاتحادیهباشدبایدفردیتوانا،همه
جانبهنگر،صبور،باتجربه،آشنابهروابطوضوابط

دربرخوردبادولتونهادهاینظارتیباشد�

درانجمنهایمرتبطباتولیدقطعاتخودرواز
آنجاییکهشرکتهایخودروسازدرانتخابات
اعضایهیــاتمدیرهانجمناثرگذارهســتند؛
مشکلبزرگمنفعلبودنهیاتمدیرهدربرابر

خودروسازانحادثشدهاست�
هیاتمدیرهایــنانجمنهاتوانایــیمقابلهبا
خواستههایخودروســازانراندارند�درنتیجه

قدرتحمایتازاعضاخودرانیزندارند�
درانتخاباتهیاتمدیرهاتحادیهفروشــندگان
لوازمیدکینیزبایدمراقببودکهدیگرانبرای

صنفتصمیمنگیرند�
اگرمیخواهیدهیئتمدیــرهازاعضایصنف

برایاحقاقحقوقصنفیدفاعنمایند؛بایدافراد
مستقلوباحسنشهرتراانتخابکنید�کسانی
کهوابستهبهجایینیستندوازعضویتدرهیئت
مدیرهنمیخواهندپلیبسازندبرایرسیدنبه
آمالوآرزوهایشخصیخودشان،چنینفردیبا
جسارتوجدیتمنافعاعضاءرامطالبهخواهند

کرد�
ازدیگرمواردمهمبرایعضویتدرهیاتمدیره
اتحادیه،داشتنتجربهووقتکافیبرایحضور
درجلســاتهیاتمدیرهوپیگیریاموراست�
همهمیدانیمدرکشــورماهیــچکاریبدون
جدیتیابهتربگویمسماجتبهنتیجهنمیرسد�

به عملکرد رای می دهم

استقالل و حسن شهرت

داود بقایی)مدیر فروشگاه بقایی(:

احمد پیروی )مدیرعامل گروه صنعتی پیروی(:

خــوباینوقتمــیخواهدوکســیکهعضو
هیئتمدیرهمیشــودناچارخواهدشدازامور
شخصیخودبگذردوبهکارمردمبپردازدیعنی

درحقیقتبایدایثارکند�
البتهبایدتاکیدکنمدرکنارداشتنهمهویزگی
هایذکرشدهداوطلبعضویتدرهیئتمدیره
بایدانسانیباشــخصیت،خودساختهومتعهد
باشد؛زیراچنینشخصیازجایگاهیکهاعضاءبه
اودادهاندواعتمادایشانسوءاستفادهنمیکند�

اب مهکاران
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چهارسالزمانمناسبیاستتاهرکسیدرهر
پستومقامیکههســتتواناییوتجربهاشرا
نشانبدهد�اعضایهیاتمدیرهاتحادیهدرطول
چهارسالگذشتهتوانستندهرآنچهکهدرتوان

دارندراانجامبدهند�
کمترعضویراســراغدارمکهبایــتکاریبه
اتحادیهمراجعهکردهباشدوطبققانونکارش
راهیاتمدیرهبهتاخیرانداختهباشدوبههمین
دلیلازعملکــرداعضایهیــاتمدیرهراضی

هستند�

البتهموارداستثناءرانبایدبهحسابکمکاری
هئیتمدیرهنوشت�

علیرغمرضایتازعملکردباتوجهبهشناختی
کهازتوانمندیاعضــاءدارمانتظارمیروددر
پساکروناوروزهایسختوآزاردهندهایکهدر
پیشروداریمهیئتمدیرهجدیدبیشترتالش
کندوباورداریمکهبههمیندلیلفشــارکاری
زیادیرویاعضایجدیدهیاتمدیرهاتحادیه

قرارخواهدداشت�
برایشانآرزویموفقیتدارم�

اعضایهیاتمدیرهباقبولمسئولیتبایدهمهرا
بایكچشمببیندواگرشرایطیپیشآمدهرگز
پارتیبازینکنندالبتهنمیگویماالنهســت

بلکهبهعنوانیكعضودارمتوصیهمیکنم�
داوطلبانهیاتمدیرهتوجهکنندکهازعضویت
درهیاتمدیرهبرایخودیااطرافیانپلیبرای

ترقیوتوسعهدرستنکنند�
انتظارداریممنطقیومطابققانونعملکنند�

یکیازآســیبهاییموجوددردورههایقبل؛
کمتربهــادادنبهتولیدکننــدگانبوداکنون

انتظارداریم،حداقلدرشــرایطفعلیاقتصاد
کشورکهظاهراًهمهتوجههابهتولیدکنندگان
اســتهیاتمدیرهجدیدکارگــروهخاصیراه
شناختمشکالتوموانعبرسرتولیدکنندگان
عضواتحادیــهتشــکیلدادهوطــیتعاملبا
ســازمانها؛راهبرونرفتازمشــکالت،رونقو

جهشتولیدراتسهیلکنند�
اینانتظاراتدرحالیرخمیدهدکهداوطلبان
هیاتمدیرهتجربهالزمرابرایشــناختبازار

داشتهباشندوبههمهبایكدیدبنگرند�

از عملکرد هیات مدیره راضی ام

تولید کنندگان صنف نیازمند توجه بیشتر

علیرضا بنی انسان)مدیرعامل تک کار( : 

مسعود ترحمی )فروشگاه  ترحمی(:

اب مهکاران
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دربسیاریازمواردمیبینیمافرادماهرومسلط
باتخصصدرکاردچاراشــتباهاتبعضاًبزرگ

میشوند�
اگربررســیکنیمبهنــکاتجالبــیبرخورد

میکنیم�
یکیازرایجترینآنهارابهخوابحرفهایتعبیر
میکنند�بدانمعناکهشخصچونبرکارمسلط

استوهمهچیزرامیداند�
آنقدرتکرارکردهکهچشــمبستههمراهرابلد
استهمینتصوروسهلانگاریکاردستشمی
دهد�هیئتمدیرههایصنوفمعموالًافرادپیش
کسوتوموفقدرصنفخودشــانهستنددر
محلکارخودشانهمرأسهرمتصمیمگیری
هستند�وقتیواردهیئتمدیرهمیشوندخودرا

خواب حرفه ای
سید احمد حسینی)مشاور حقوقی اتحادیه(:

کاربلدمیدانندوانتظارحرفشنویازدیگران
دارندتاحدیهمفکرشاندرستامافضایاداره
یكصنفاقتضامیکندافراددنبالمشــورت

گرفتنوتحقیقوبازخوانیمسائلباشند�
بهخردجمعیتوجهکنندوکالننگرباشند�

اتاق اصناف، وزارت صمت و مرکز آموزش 
های بازرگانی برای هیئــت مدیره قبل از 
شروع کار کالس های آموزشی ترتیب دهند
بایدبپذیریمزبانگفتمانبادولتومجلس،فنون
نامهنگاری،تهیهوارائــهگزارش،مدیریتافکار
عمومی،ســازماندهیاداری،روشهاینظارت
وبازرسی،حلاختالفات،رسیدگیبهشکایات،
تشکیلوادارهکمیســیونهایمختلفوحتی
ارائهخدماترفاهیبهاعضایقواعدونظامندی
خاصخودشرامیطلبدوافــرادبایدآموزش
ببیند�واالروابطواجرایامورسلیقهای،کندو

غیرقابلپایشخواهندشد�
هیئت مدیره عصاره فضایل صنف است

نگاهقومیوقبیلهای،دوســتیهایگذشــته،
همرنگیباجماعتوهرمــالکدیگریغیراز
توجهبهشایســتگیافرادموجبتشــکیلیك
هیئتمدیرهتوانمند،پرانگیزهوباتدبیرنخواهد

شد�
برایاعضایصنفتحقیــقدرموردصالحیت

افرادداوطلبامکانپذیراست�
مســئولیتمابهعنواناعضایصنفایجابمی
کنددرانتخابماندقتکنیم�حضورحداکثری
اعضادرانتخاباتمیتواندنتایجبسیاردرخشانی

برایصنفداشتهباشد�اگرهمچونگذشتهیك
سوماعضاءبهصورتسنتیوبراساسروابطپای

صندوقهابیاینداتفاقخاصینخواهدافتاد�
برخیهمکارانتصورمیکننــداتحادیهکاری
نکردهونمیتواندبکندبندهعرضمیکنماین
بستگیبهمادارداتحادیهنهادیعمومیومبتنی
بررأیاعضاءاستبیتردیدحقوقجمعیمااز

طریقاتحادیهقابلمطالبهوتحصیلاست�
حتیانجاممســئولیتاجتماعیمانیزبهعنوان
یكفردیازجامعهایرانیدرگروحضورموثرمان

دراتحادیهوهمراهیباهیئتمدیرهاست�
شــایدبتوانیمازانجاممسئولیتشــانهخالی
کنیماماهرگزنمیتوانیــمازبروزعواقبترک

مسئولیتجلوگیریکنیم�
انجامکاردرستدرهرموقعیتیبهترینگزینه

استحتیاگرمحبوبیتماکمشود�
نمیتوانهمهراراضیکردامااگرکاردرســت
راانجامدهیمپیشخودمــانوهمهافرادفهیم

سربلندخواهیمبود�
از دیوار اعتماد مردم باال نرویم

بهعنوانیــكعضوکوچكصنــفتوصیهمی
کنمداوطلبانعضویتدرهیئتمدیرهاگررأی
بیاورندوعضوهیئتمدیرهشوندبطورطبیعی
مورداعتمادمردمقرارگرفتهاندواینحقالناس

است�
هرنوعکوتاهییاخدایناکردهسوءاستفادهآثار
دنیویوآخرویخواهدداشتوعنوانآنخیانت

درامانتاست�

اب مهکاران
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اعضایاتحادیهصنففروشندگانلوازمیدکی
تهرانخواســتارتغییراتبیشــتردرنوعنگاهو

عملکردهیاتمدیرهبعدیصنفهستند�
باتشکروقدردانیازتالشهیئتمدیرهفعلی
اتحادیه،بندهمعتقدمکههیــاتمدیرهآینده

میبایستپویاباشد�
منظورازپویاییشناختمســائلومشکالت،
تهدیدهــاوفرصتهادرصنفوپیــداکردنراه
حلهایواقعیوهوشمندانهبرایآنهااست�
اینصنفظرفیتباالییداردوهریكازاعضاء
یكمدیربرجستهدرمجموعهخودهستندکه
توانســتهانددرایناوضاعاقتصادیدوامآورده
وچهبسابسیاریهمفعالیتشــانرانیزتوسعه
دادهاند،پــسهیئتمدیرهبایــدپیشآهنگ

ایشانباشد�
هیئتمدیرهبایدباورداشــتهباشدکهتكتك
اعضایاتحادیهلوازمیدکیاتومبیلوماشــین
آالتنقشمهمــیرادرصنعتحمــلونقلو
عمرانکشورایفامیکنندپسبهواسطههمین
جایگاههیاتمدیرهبایدپشــتیباناعضاباشد�
اینکهصرفاًمجریقوانینودســتورالعملهای
باشدکهازجایدیگربرایاصنافوضعشدهو
آنهاراملزمبرتحمیلبراعضانماید،مفیدنیست�
کسانیکهبرایاصنافدستورالعملصادرمی
کنند،درصورتیکهاگراتحادیهمشکالتاعضا

رابامستنداتوواقعیتهابرایآنهابیانکردهو
برایحلمشکالتراهحلارائهنمایند،مطمئنا
باپیگیریواصرارهیاتمدیرهاتحادیههاآنهانیز
ترتیباثرمیدهندچونخودشانهممیدانند
هرصنفیشرایطوجایگاهخاصخودشرادارد�
درتمامیکشورهایپیشرفتهاعضایاتحادیهها
میتوانندباهماهنگیاتحادیهواخذمجوزهای
قانونــیدرقالــباجتماعاتمســالمتآمیز
اعتراضاتومشکالتخودرابرایقانونگذاران
مطرحنمایندکــهالبتهاینحقنیــزدرقانون
اساســیجمهوریاســالمیبهصراحتمطرح
گردیدهاستولیمتاسفانهدرکشورمااتحادیه
هاازاتحادونفوذیکهمیتوانندداشتهباشنددور
شدهاندوهمینموضوعنهتنهاباعثضعفدر
عملکرداتحادیههاودورشدنازحقوقاجتماعی
وقانونیمانگردیدهبلکهباعثشدهاتحادیهها
درکشورفقطمجریابالغاتودستوراتباشند�
درحالیکهاتحادیههادرصورتداشتنهیات
مدیرهایقدرتمندوباپشتیبانیتكتكاعضا
میتوانندباارائهراهکارهایمناسببهکشورو
اقتصادملیکمكکردهوعــالوهبرآندرارائه
خدماترفاهیبهاعضاوحمایتهایقانونیاز

آنهانیزموثرباشند�
هیچوقتپتانســیلوظرفیتمثبتجوانانرا
نادیدنگیرند�جوانانجویایناموباتحصیالتی

جسارت وتجربه 
ابوالفضل رضایی )مدیرعامل شرکت آریا تراک قشم(:

دربیناعضایاتحادیههستندکهاگرعضوهیات
مدیرهشوندتلفیقتوانوجسارتجوانیدرکنار
تجربهومنشقدیمیهامیتواندگرهگشــای

مشکالتپیشرویاعضایاتحادیهباشد�
بهامیدروزیکهاتحادیهمابهعنوانیكاتحادیه
پیشرودرکشــور،الگوئیمناسبجهتتمامی

اتحادیههایسطحکشورباشد�

اب مهکاران
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هیئــتمدیرهاتحادیهبهتراســتتــاترکیبی
ازنمایندگانهمهرســتههایاتحادیهباشــد�
متاســفانهدردورههایقبلیانتخاباتترکیب
اعضایهیاتمدیرهجامعیتنداشتهاست�بیشتر
ازاعضاییكرســتهبودند�امابهنظرمبایددر

بدونشــكیکیازراههایحلمشکالتصنف
لوازمیدکیبعدازشناختدرستموقعیتصنف،
داشتنتجربهتعاملبانهادهاوسازمانهایاست
کهاعضایاتحادیهبهنحویباآنهاارتباطدارند�
اینتعاملتنهاازســویهیئتمدیرهبهعنوان

ترکیب ناهمگن هیئت مدیره 

تعامل و پرهیز از روزمرگی

شهرام شیرازی نژاد )فروشگاه شیرازی(: 

مصطفی عباسی )مدیرعامل برهان راه ساز( :

ترکیبهیئتمدیرهجدیدازرستههایسواری،
سنگینولوکسفروشــانحضورداشتهباشند
هرچندکهدرآییننامهاجراییانتخاباتچنین
تقسیمبندیلحاظنشــدهاستواینتوافقبین
اعضاءودرایتیاستکهسرلیستهادرانتخابات

بایدبهخرجدهند�
نکتهدیگــراینکهبایدبهنظــراتاعضاءاحترام
گذاشــتوبهطورمرتببــادعــوتازاعضاء

نظراتشانراشنیدوپاسخگووپیگیربود�
واقعیتایناستکهاعضایهیئتمدیرهعالوه
برویژگیفوقاالشــاره،نیازمندتجربهودانش
روزهســتندتابتوانندهمزمانباشرایطروزاز

ظرفیتهایموجوددراتحادیهاستفادهکنند�
هیــاتمدیرهمنتخــببایدبداندکــهاعضای
اتحادیهدرهمهحالپشتبانتصمیماتدرست
وقانونیآنهاهستندوازایننیرویعظیممردمی
میتواننددرراستایبرونرفتازمشکالتاعضا

بهرهببرند�
ناگفتهنماندتجربیاتبزرگانصنفهموارهمی

تواندراهگشاباشد�
بنابراینافرادقدیمیوبزرگتربایددرجلســات
هماندیشــیدعوتشوندوازمشــورتایشان
اســتفادهکردگاهیراهکارهــایقدیمیبهتر

جوابمیدهد�

نمایندگاناعضاءامکانپذیراســتوروشهای
خاصخودشرامیطلبد�

بدیهیاستهریكازاعضاءنمیتوانندبهعنوان
یكفردحقیقیاقدامکنند�

هیئتمدیرهبایدمشــکالتومســائلاعضاءرا
احصاءوجمعبندیکندوباسازمانهاوداویر

دولتیواردتعاملشود�
بایدخاطرنشــانکنماعضایهیاتمدیرهمی
توانندازاعضاءنیزکمكبگیرند؛جوانانپرانرژی
وبادانشوهمکارانقدیمــیوباتجربهودارای
ارتباطاتهموارهآمادگیکمكبههیئتمدیره

رادارند�کافیاســتهیئتمدیرهتمرکزواراده
کافیبرایبهبودفضایکسبوکاراعضاداشته
باشــدبابرنامهواســتراتزیعملکندوبداند
نیازهایآنی،کوتاهمــدتومیانمدتاعضاء

چیست؟
داوطلبــانهیاتمدیــرهاتحادیــهبایدتوجه
داشتهباشند:داشــتنبرنامهیکیازضروریات
کارشاناستواگربخواهنددرمدتچهارساله
عضویتشــانبدونتعییناهــدافواولویتها
کارکنند؛اسیرروزمرگیشــدهواعضایصنف

آسیبمیبینند�

اب مهکاران
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منازسال1376وارداینصنفشدمودرکنار
برادرمکارراشروعکردم�االندرپاساژکاشانی
مغازهدارم�مشغولتحصیلدرمقطعکارشناسی
ارشــدنیزهســتم�بهپیشــنهاداعضایپاساژ،
همشهریانوهمکارانهمرســتهبنادارمنامزد

انتخاباتهیئتمدیرهشوم�

اتحادیه نیازمند تحول ترکیب ناهمگن هیئت مدیره 
سید احمد طباطبایی 

البتهاینکارتبعاتزیادیبرایکسانیکهعضو
هیئتمدیرهمیشوند؛خواهدداشت�

دردرجهاولبایدوقتقابلتوجهیبرایحضور
دراتحادیه،جلساتخارجازاتحادیه،گفتوگو
بامردمومطالعهدربارهمشکالتوچالشهای

صنفبگذارند�
کسیکهعضوهیئتمدیرهمیشوددرواقعیك

فرصتیازاعضاءگرفتهاست�
اگربتواندبرایآنهامفیدباشدکهبسیارعالی
اســتوازعهدهتعهدخودبرآمدهاستواالبی
تعارفدرحقهمکارانخودستمرواداشتهاست�
هیئتمدیرهفعلیمیانگینسنیباالوتحصیالت
پائیــندارد�بعضــیازاعضایهیئــتمدیره

متناسبباگسترشصنفمتحولنشدهاند�
متاسفانهدردورهفعلیماکاراییدرخورتوجهای
ندیدیموایندرمقایســهبادورهپیشازآنبه
معنیافولاست�بایدریشهیابیشوددرحالیکه
همهاعضایهیئتمدیرهدرایندودورهیکسان
بودندامانتایجمتفاوتشد�علترابایددرتقسیم

کارومدیریتجستجوکرد�
منفکرمیکنمصنفیبااینتعدادعضووگردش
مالیواهمیتشغلی،شایستهجایگاهباالتریدر

اتاقاصنافتهراناست�
اعضایصنفبایــدموردحمایتقــرارگیرند�
خدماترفاهیبرایخودشانوخانوادهایشاندر
نظرگرفتهشود�االندرکوچهوپسکوچههای
منطقهچراغبرقخانههایمسکونیقدیمییا
مجتمعهاینوسازباسندمسکونیفراوانندکه
بهتوزیعلوازمیدکیمیپردازند؛نهجوازکسب

دارندونهنظارتیبرآنهامیشودحتیبعضاًفرار
مالیاتیهمدارندیــامالیاتبهمراتبکمتریاز
یكمغازهکوچكمیدهنــد�همینهااجناس
فیكهمعرضهمیکنند�خوباتحادیهبایدورود
پیداکندوبااینرقبایدرســایهورقابتناسالم

ایشانمقابلهکند�
مسئلهدیگرناعدالتیدرامرمالیاتاست�کاسب
ضعیفنمیتواندازحقخودشبخوبیدفاعکند

واتحادیهبایدپیکارایشانرابگیرد�
افرادقویترخودشانمیدانندومیتوانندازپس

سازمانمالیاتیبرآیند�
مناتحادیهرایكقرارگاهمیدانمکهبایدصنف

رامدیریتکند�
مثالیبرایشمابزنمگروههمکارانشندآبادی
وبینیســی،صوفیانی،وایقانی،دیزجخلیلی،
طســوجی،خامنه)شــهرهایتابعهشهرستان

شبستر(باهممتحدهستند�
برایمنافعجمعارزشقائلند�نتیجهاینشده
استکهجمعیتشندآبادیهایمقیمتهراندر
همهامورکسبی،اجتماعی،آموزشی،فرهنگیو

مذهبیبهیکدیگرکمكمیکنند�
روحیهکارجمعیاســتکهمیتواندمثمرثمر

باشد�
چرابایددربازارمااسکوندوجودداشتهباشداین
موجبناعدالتیمیشودونهایتاًعدهایباسوء
اســتفادهازضعفدیگرانبهنوعیچپاولگری
میکننددرحالیکهســرمایههــایکوچكمی
تواننددرکنارهمقرارگیرنــدونیازهایکوتاه

مدتاعضابراحتیپوششدادهشود�

اب مهکاران
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صنفقطعاتخودروبهدلیلداشــتننفرات
واعضاءزیاددارایمشــکالتودرخواستهای
زیادومتنوعازسویاعضامیباشدکهرسیدگی
بهاینامورنیازبهیكهمیتوفراغبالوسرعت
عملوقدرتتصمیمگیریوایفاینقشاصلی
هیئتمدیرهاتحادیهدارداینمواردنیازبهداشتن

اختیاراتازمراجعباالدستنیزمیباشد�
هیئتمدیرهبایدبیشــترهدفگــذاریکند،

اتحادیه یعنی اتحاد
محمد حسن علیزاده )مدیر فروشگاه پژو داریوش(

هدایــتراهبــردیونظارتداشــتهباشــدو
کارمندانباتحصیالتباالاســتخدامشــوندیا
افرادمتخصصبهعنوانمشــاورباصالحیتدر
کنارهیئتمدیرهقراربگیرندوبخشــیازکارها
بهآنهاسپردهشود�بهنظربندهباتوجهبهتعددو
تنوعنیازهایاعضاءوصنفهیئتمدیرهنیازبه
تلفیقنفراتباتجربهوپیشکسوتبرایتصمیم
گیریودرموارداجرایینیــازبهنفراتجوانو

شایستهدارد�
مرحومپدرماعتقادداشتکهتوهمیشهراست
بگواولهیچکسحرفتراباورنمیکنداماپس
ازمدتیکهپیبهراستگوییتومیبرندومتوجه
میشوندکهاشتباهکردهاندبهشمااعتمادچند
برابرمیکننددرخصوصبازارقطعاتخودروکه

بازاربسیارحساسیاستوبهمثابهمیدانمین
میباشد؛اولیناشتباهآخریناشتباهاست�

درحالحاضرنفراتیهســتندکهوجدانکاری
دارندودروغکهعــروسهمهبدیهاســترا
نمیگویندوتنهابرایپــولکارنمیکنندچون
درکسبصداقتوراستگوییازهمهچیزمهمتر
استوموجباتآبروواعتباررافراهممیکندکه
نیلبهاهدافمالیوپولدرصورتداشتنآبرو
واعتباربهســهولتوآســانیمهیامیگردددر
کسباینخصوصیاتبسیارمهموحائزاهمیت
اســتزیراهمهچیزازپایینبریدهمیشودولی
کسبازباالیعنیاینکههرچهکاسباعتبارش
بیشترمیشودبایدبیشترنظارتخدارادرهمه

کارهایشدرنظرداشتهباشد�

درحالحاضراتحادیهفقطرابطبیناتاقاصناف
واحدهایصنفیاست�اگرهیئتمدیرهمنتخب
برنامهایهمداشتهباشــند،نمیتوانندکاری

مدیریت سنتی نتیجه نمی دهد
محمدنصراله ئیان: عضو شورای مشورتی غرب:

بکنندوفقطمجریمصوباتیهستندکهبهآنها
ابالغمیشود�

نتیجهاینمیشودکهاعضاءاعتمادیبهاتحادیه
وعملکردندارند�لذاوقتــیهیاتمدیرهاعضارا
بــرایموضوعیدعوتمیکنند،بیشــتراعضاء
نمیآیندکهنشانازضعفهمبستگیوارتباط

متفابلدارد�
هیاتمدیرهاتحادیهتاکنونحامیاعضاءنبوده
ونتوانستهازظرفیتاعضاءاســتفادهکند�باید
شرایطیفراهمشودکهجوانانباسوادومسلطبه
فنآوریهایروزبیایندوبهصنفکمكکنند�

وظیفههیاتمدیــرهفقطدادنپروانهکســب
نیســتاینکاررادیگرانهممــیتوانندانجام
دهند؛مهمایناستکهاعضایهیاتمدیرهبرای
اعضایتوانمندبسترحضوروارائهپیشنهادهای
راهگشاوانجامخدماتدیگررافراهمواجرایی
کنند�افرادیبایدعضوهیاتمدیرهشوندکهاز
مشکالتآگاهباشند�تحصیالتوتجربهداشته
باشندوبرایبرونرفتازمشکالتبرنامهارائه
کنند�آشــناییباامورحقوقی،کامپیوتر،زبان
انگلیســینیزازامتیازاتیكنامزدعضویتدر

هیئتمدیرهبهحسابمیآید�

اب مهکاران
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آنچهکفبازاراتفاقمیافتدواقعیتمحضاست�
هیئتمدیرهبایدازآنباخبرباشدوتحلیلکند،
ریشهیابیوچارهاندیشیکند�فلسفهوجودی
اتحادیههمیناســتکهبهاعضاءدرکســبو
کارشانکمكکند�مننسلدومهستم�پدرمدر
چراغبرقبودوبعدایشانکارهابهمنوبرادرم
منتقلشد�ماســابقهطوالنیداریم�منمدتی
واردکارتولیدشــدمواقالممتعددیهمتولید
کردم�بخاطراینکهتحصیالتمهمدررشتهمواد

بودوعالقههمداشتمبهموفقیترسیدم�
امانتوانستمادامهدهمشایدظاهرامررابگوییم

اتحادیه بر بازار اشراف کامل ندارد
حمیدرضا کاروان)کارشناس فروش شرکت الستیک سازی گیالن(:

سرمایهکافینداشتم�ولیروندبازارهممناسب
نیست�طیسالهایاخیربندهکارشناسفروش
شرکتمعظمالستیكگیالندرتهرانهستم�
اینکارخانهکهدرواقعچهارکارخانهاست�700
نفرکارگر،تکنسین،مهندسومتخصصدرآن
مشغولفعالیتهســتندامادچارمشکالتیدر
تامینمواداولیهاست�صاحبانکارخانهبههیچ
وجهحاضرنمیشوندبخاطرکاهشقیمتیاهر
مســئلهدیگریازکیفیتبکاهندواینبسیاربا
ارزشاســتلذاحمایتازکاالیایرانیبایدبه

صورتیكفرهنگدرآید�
اتحادیههمدراینبخشمسئولیتدارد�غیراز
اینکهخودشانمیتوانندبهاینفرهنگکمك
کنندمیتوانندبهعنواناتحادیهبارســانههای
گروهیمثلتلویزیونمذاکرهکنندازرسانهملی
بخواهندبهکاروسرمایهملیکمكکنند�اعضای
اتحادیهاگرخودشانمســتقیماًورودپیداکنند

بحثشخصیوبرندینگیكواحدپیشمیآید
اماوقتیاتحادیهپاپیشبگذاردیعنیداردبرای

یكجمعدرشرایطمساویقدمبرمیدارد�
هیئتمدیرهموفقدردرجهاولدلسوزاست�دل
سوزییكکالمعامیانهاســتامادرآندنیایی
مطلباست�بازاربرمبنایشــناخترودرروو
عواطفانسانیاست�کســبهحبیباهللهستند
یعنیبایدباهممهربانباشنددرگذشتهگاهی
یكمغازهداربرایدیگریمشتریمیفرستاد�
یعنیمیخواستاوهمزندگیشبگذارد�هیئت
مدیرههمبایدهمینطوربهفکراعضاءباشددر

عینحالخودشرابهروزکند�
حتیمنپیشــنهادمیکنمازنحوهعملکردو
روشهایهیئتمدیرههایســایرکشورهانیز

الگوبگیرند�
خیلیکارهابایدانجامشــودتاصنفدرشرایط

مطلوبقرارگیرد�

داوطلــبهیاتمدیرهازهرســنیمــیتواند
باشداماواقعیتایناســتکهنهپیرباتجربهبه

هیات مدیره میان سال
علی هوبد )مدیر  عامل شرکت  یدک آوران پارس(:

تنهاییمیتوانددرمدیریتاتحادیهموفقباشد
ونهجوانیکهخاماســتوراههــایبرونرفت

ازمشکالتاتحادیهراتجربهنکردهاست�
برایسروســاماندادنبهمشکالتیکهاعضای
صنفباآنروبروهســتندهیاتمدیرهاتحادیه
میتواندازمیانساالنباتجربه،پرانرژیودانش
تشکیلشود�دراینصورتمیتوانیم؛امیدوار
باشیمدرآیندهاتحادیهحرفیبرایگفتندارد�

بدیهیاســتهیئتمدیرهبعدیبایــدبرنامه
داشتهباشدومســیرحرکتخودرابرایاعضاء

تبینکند�
ازاولویتهایکارهیئتمدیرهورودبهمشکالتی
اســتکهاعضاءدرامربیمهومالیاتدارند�هم
چنینهیئتمدیــرهمیتوانــددرزمینههای
رفاهیباکمكخوداعضاءخدماتشایستهای

داشتهباشد�

اب مهکاران
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بهضرورتقانونکســانیکهدرمنطقهبورس
هستند�برایگرفتنپروانهکسباقداممیکنند
،امااگرمجبورنباشــندتمایلیبهگرفتنجواز
کســبندارند،چونعماًلتاثیرچندانیدرروند

کسبوکارشانندارد�
بنظرمنقشاتحادیهمثلنقشپدرخانوادهبرای
صنفاست�هرعضوبایدبتواندرویکمكهای
اتحادیهدرمشکالتپیشروحسابکند�گاهی
یكخبرهائیازاتحادیهبصورتغیرمســتقیم
میرســدولیاعضاءتعاملچندانیبااتحادیه
ندارند�اتحادیهازامکاناتوبسترهایامروزیاعم
ازشبکهمجازیوپیامرسانهاکهمدیریتآنها
بهنوبهخودتخصصویژهایاستبهاندازهکافی

استفادهنکردهاست�
ایندرحالیاســتکهطیچندســالاخیردر
فضایمجازیگروههایصنفیمتعددیتشکیل
شــدهاند�بعضیازاینگروههاتوانســتهانداز
سراسرکشورعضوگیریکنند�گرچهبرخیگروه
هاصرفابرایتوســعهکســبوکارهایاعضاء
تشــکیلشــدهاندامادراینمیانگروههایی
هستندکهتوانســتهاندبسترهایمناسبیبرای
دریافتایدههــاونظراتاعضــایصنفایجاد

اتحادیه نقش پر رنگی در بازار ندارد
حمید محمودی ) مدیر فروشگاه دیجی پارت(:

کنند�فراخوانهایکشوریبدهندوپویشهایی
راهاندازیکنند�

اتحادیه نیاز به متخصص روابط عمومی در 
فضای مجازی دارد

اینیكنیازواقعیبرایتشکلیمردمیوخدماتی
ماننداتحادیهاستکهبایدبهبیشازدههزارعضو
اطالعرسانیکندورابطهتعاملیداشتهباشدو
ازطرفیبرایارتباطبایكجامعهچندمیلیونی
مصرفکنندهکهشایدگلهمندیبسیاریهماز
صنفداشتهباشــند،راهارتباطبااتحادیهنباید
منحصربهمراجعهحضوریواحتماالازایناتاق

بهآناتاقرفتنباشد�
از همکاران جوان ، با سواد و دارای ایده 

کمک بگیرند
شــکینیســتدرمیاناعضایفراواناتحادیه
کسانیهســتندکهمیتوانندراهحلبدهندیا
درجلساتهماندیشــیدرصنفشرکتکنند�
بسیاریازاتفاقاتمثبتدرپیحضوروارتباط
تعریفشدهوسازمانیافتهرخخواهدداد�بهنظر
مناتحادیهنبایدخودرامحدودبهصدورجوازو

اجرایدستوالعملهایابالغیکند�
طوفان فکری ، جریان همراهی می سازد 
حتیسازمانهایکوچكوخصوصیمثلیك
فروشگاههمبایدباکارمندانوشرکاءوحتیبا
مشتریاندائمیواصلیخودجلساتهماندیشی
کهمنجربهطوفانفکریمیشودبرگزارکنند،
اینجلساتهمگرائیدرونسازمانیرابهوضوح
افزایشدادهواثربخشیفعالیتهاراچندبرابر
میکند�ســازمانیادگیرندهوپویامیشــود،
تعلقذهنیافرادووابستگیعاطفیآنها،آستانه

تحملوهمکاریایشانراباالمیبرد�بهروریو
کارآئیافزایشمییابد�

چرااتحادیهخودراازاینامــکانمحرومکرده
است؟

دعوت اتحادیه از اعضاء در مواقع خواص
کارخیروانجاممسئولیتهایاجتماعیتوسط
اصنافازدیربازانجاممیشــد،چــهبهترکه
سازمانیافتهومنسجمتروباشفافیتحداکثری
انجامشــود�اعضاهماغلبعالقمندبههمکاری
هستند،امایكمســئلهرانبایدنادیدهگرفت:
وقتیاعضاءمیبیننددرطــولدورهمثاًلچهار
سالفقطیكباردعوتشــدهاندوآنهمبرای
جمعآوریپولونهحتیبرایبررسیومشورت
دربارهنوعکمكرسانیکهمیتوانانجامدادو
احیاناًمشــورتدربارهچگونگیانجامکارخیرو
اطالعرســانیازکارهایقبلیوجلسههمکهبا
ناهارشروعمیشود؛جالبنیست،حداقلبرخی

ازاعضاءحسخوبیپیدانمیکنند�
 اقدامات مثبت اتحادیه برای اعضاء

درتماماینسالهاهئیتمدیرهاتحادیهکههمگی
ازبزرگانصنفهستندوچندینسالبازحمت
وتالشسعیدرخدمترسانیبهصنفراداشته
اند،اقداماتخوبیانجامدادهاند�ولیمتاسفانه
فقطعدهکمــیازآنمطلعهســتندازجمله
موضوعامورمالیاتیوکمیسیونهایاقتصادی
وپیگیریکاالیتقلبیوموارددیگریکهالبته
الزماستباایجادیكروابطعمومیمناسبهمه
اینموارداطالعرسانیشودوهماعضاءازنتایج
اینهمهاقداماتوتالشهایاتحادیهاستفاده

کنند�

اب مهکاران
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اعالم نظر پای صندوق رای
علی کشتکار)فروشگاه علی( : 

آنچهکههیئتمدیرهرامقتدرومردمیودارای
پشتوانهنشانمیدهد؛میزانآرایاعضایهیئت

مدیرهاتحادیهاست�
اگرقرارباشداعضاءبرایرایدادنبهپایصندوق
بیایند؛تجربهارزشمنددرواحدصنفی،صداقت
درکرداروتعاملســازندهدررفتارشان،همراه

درهیئتمدیرهآیندهبایدنوگراییشود�اینبدان
معنانیســتکهصرفاًافرادیازنظرسنیجوان
ورودپیداکنندبلکهمنظورکســانیهستندکه
افکارنوداشتهباشنددربرخوردبااعضایصنف
کهخودشانبهاندازهجمعیتیكشهرهستند؛

اندیشه های نو، نیاز هیئت مدیره
علی اصغر نفیسی)سدید راه پارت(

خوشنامیوحســنشــهرتموثراست�اینکه
اعضایهیاتمدیرهتصورکنندهمیشهرایثابت
دارند؛اصالدرستنیســت�زیرااعضایاتحادیه

عملکردآنهارامیبینند�
اینکنشمنجربهواکنــشاعضایاتحادیهدر
زمانرایگیریشــدهونتیجــهراتحتتاثیر
قرارخواهدداد�لــذاداوطلبانبایدویژگیهایی
راداراباشــندنظیر:متخصصومجرببودنتا
بخوبیبتوانندظرفیتهایبازارراساماندهیو
سازماندهیکنند�بایدمدیریتهوشمندداشته
باشــندوازبحرانها،فرصتبسازند�شناخت

عمیقازوضعیتحالوشرایطکلیداشتهباشند
تابتوانندآیندهراپیشبینــیکنندوبرایآن
اندیشهکنند�بهتریناســتفادهرابرایترسیم

سناریوهایمخلتفبکارگیرند�
دارایشجاعتبرایمقابلهباکجرویهاباشند�
بتوانندتصمیماتدرستوقاطعانهراکهموجب
بهبودکسبوکاراعضاءخواهدشداتخاذکنند�
همچنینداوطلبــانانتخابــاتهیئتمدیره
همیشــهعدالترادرکارشــانرعایتکردهو
رایاعضاءدرزمانانتخاباتراامانتبدانند�هر
تصوریغیرازاینصندلیآنهارالرزانمیکند�

بتوانندروشــمندوهدفمندازظرفیتایشــان
استفادهکنند�حقیقتاًیكعضوهیئتمدیرهباید
دیدگاهیملی،همهجانبهوروحیهکارجمعی

داشتهباشد�
ازطرفدیگــردرتعاملبااتــاقاصناف،وزارت
صمت،وزراتاقتصادوداراییوزیرمجموعههای
آنهاازبرخوردهاوافکارسنتیفاصلهبگیرند�

روشهاییکهتــاکنونصــورتگرفتهجواب
ندادهاستواتحادیهنتوانستهبهجایگاهدرخور

شئوناتاعضاءدستیابد�
اتحادیههامجموعههایمــردمنهادوعمومی
هستندامادرعملکردشبهدولتیعملمیکنند�

بنابراینخیلیبرنامهمدارنیستندوبیشترطبق
دستورعملمیکنند�

تغییرپذیری،نواندیشیوشناختکاملودقیق
ازموقعیتصنفوجایــگاهآن،کمكبهنهادها
وســازمانهایباالدســتیبرایبرنامهریزیو
سیاســتگذاریدرخصوصبازارلوازمیدکی
خودرووماشینآالتنیازاصلیوکارمهمیاست

کهبایدهیئتمدیرهجدیدانجامدهد�
متاســفانهآقایاننتوانستندخودشــانراتغییر

بدهندیانخواستندتغییرکنند�
درهرصورتدوریكمیزنشستنومجوزصادر

کردنهمهوظیفهیكهیئتمدیرهنیست�

اب مهکاران
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بندهدراینهفتســالیکهدرکمیسیونامور
شوراهایپاساژهابودهام،توفیقداشتمتاپای

درددلمردمبنشینم�
همکارانصنفییكنگاهبسیاردرستیبهاتحادیه
دارند�معتقدنــداتحادیهتنهاجاییاســتکه
احساسمیکنیمبهمنافعمااهمیتمیدهد�
سازمانمالیاتی،شــهرداری،تامیناجتماعی،

مردم توقع دارند
سید امیراحمد نواب کاشانی)عضو کمیسیون امور شوراهای پاساژ های اتحادیه(

وزارتصمت،گمــرگ،بانكهاوســایرمراکز
دولتیووابســتهبهدولتفقطبهمامیگویند

موظفبهچهکاریهستیم�
درواقعمادرخدمتایشانهستیمنهاینکهازآن

هاخدمتیدریافتکنیم�
لذاازدمدرتاعالیترینمقامســازمانگویش
امری،یكطرفهوظاهراًقانونیدارند�امااتحادیه

متعلقبهماستوخانهمامحسوبمیشود�
پسانتظارداریمگوشهایشــنواوارادههای

مشتاقبهارائهخدمتراشاهدباشیم�
خوبگاهیهماینطوراســتاماتعداداعضای
اتحادیهزیاداستوهیئتمدیرهنمیتواندپای
صحبتهمهبنشیندامامیتواندسازماندهی

کند�
رســتهبندیوگــروهبندیکند�هــربخشرا
بهشــورایبســپاردوآنهانظراتومسائلآن
بخشراگردآوری،دســتهبندیوتحلیلکنند�
جمعبندینظراترابهطورخالصهوسرفصلی
بههیئتمدیرهارائهکننــدوبرایهرموضوعی

راهکاریدرپیشبگیرند�
ازطریقهماننمایندگانگــزارشاقداماتو

نتایجرابهمردمبرسانند�
هیئتمدیــرهآیندهبایــدرویارتباطبامردم

تاکیدوبرنامهجدیداشتهباشد�

بنابراینمنتخبینبایددارایحســنشهرتو
معتمدمردمباشــند،تجربهوتحصیالتداشته
باشند�بهقوانینصنفی،اقتصادی،مالیاتیوبیمه

تسلطداشتهباشند�
ونکتهمهمدیگرایناســتکههــمتوانمالی
خوبیداشــتهباشــندوهمفرصتکافیبرای
حضــورمســتمردراتحادیهوپیگیــریامور
همکاران،واالنتیجهمناســبحاصلنمیشود�
مطلبآخریکهبایــدعرضکنــم:کارمردم

اولویتبرهرچیزدیگریدارد�
اعضایهیئتمدیرهنبایدباکسیتعارفداشته

باشند�
اغماضوسهلگیریدرامورشخصیپسندیده
استامادراحقاقحقوقعامهاصاًلنبایداهمال
کرد�مگرمیشودبخاطراینکهفالنیناراحت
نشودکاردرســتراترککرد�تكتكاعضای

هیئتمدیرهمسئولیتدارند�
کوچکتریناهمالیقابلقبولنیست�

گاهیشاهدهستیمبعضیاشخاصرعایتروابط
فیمابینمیکنندونسبتبهپیشبرداهدافو

برنامههایسستیدارند�
منواقعاًنمیتوانمچنینرفتاریراتحملکنم�
چونصاحبحقمردمهستندودرواقعکوتاهی
ماموجبآسیبوتضییعحقوقایشانمیشود�

اب خدمتگذاران
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داوطلبانهیاتمدیرهاتحادیهقبلازهرچیزی
بایدبهبزرگیجایگاهیکهبرایآندواطلبشده
اند؛آگاهیکاملداشــتهودارایروحیهمطالبه

گریباشد�
کسانیکهمیخواهندعضوهیئتمدیرهاتحادیه

جعفرنصیری )مدیرعامل  شرکت نصیر لوازم(:

داشتن روحیه مطالبه گری
شــوندبایدبهخوبیمشکالتصنفرابشناسند
وباتســلطبرقانوننظامصنفیوآییننامههای
اجراییآنبتوانندبینقوانینومشکالترابطه
برقرارکنندوراهحلهایقانونی،هوشمندانهو
عملیاتیبرایبرونرفتازشــرایطموجودپیدا
کنند�اینکاربایدسازمانیافتهودرقالببرنامه

مدوناجراییصورتبگیرد�
دواطلبانعضویتدرهیئتمدیرهبایددرجریان
تبلیغاتدمویازبرنامههایخــودرارونمایی
کنند�برایعضویتدرهیاتمدیرهاتحادیهصرف
داشــتنتجربهیاانرژیجوانیهمکافینیست

هیاتمدیرهبایدازامانتیکهاعضابهاوسپردند
بهخوبیمحافظتکندوهمیشهمنفعتاعضارا

برمنافعشخصییاجناحیترجیحدهد�
اعضاءهیاتمدیرهبایدحقــوقصنفیراطبق

قانونازمسئوالنمطالبهکنند�
باقوانیندســتوپاگیریکهبرایکسبوکار

وجودداردمبارزهکنند�
درمراکزتصمیمســازیوتصمیمگیریحضور
فعالداشتهباشندوبهطورقانونیازمنافعاعضا
دفاعکنندوهمهاینهامنوطبهداشتنتجربه،

دانشوروحیهمطالبهگریاست�

فروشندگان لوازم یدکی ماشین آالت سهمیه  می خواهند
هوشنگ  کهن ترابی)فروشگاه راه پارت(:

اتحادیهصنففروشندگانلوازمیدکیازچندین
ســالقبلبرایســهولتدراجرایقانوننظام
صنفیوخدماتدهیبهاعضا،دفتریدرغرب

دایرکرد�درحالحاضرهــماعضایاتحادیهدر
بخشغربانتظاردارندتادرهیئتمدیرهجدید،
حداقلیكنفرسهمیهداشتهباشند�هرچندکه
ازعملکرداعضایهیاتمدیرهناراضینیستیم؛
ولیبهطورحتمرویدرخواستخودماناصرار
داریمکهاگرسهمیهبندیصورتبگیرد؛میزان
مشارکتاعضابهطورچشــمگیری،باالخواهد
رفت�همیشــهدرانتخاباتبهحســنشهرتو
تجربهافرادرأیدادهایمحاالهماینخواســته
ماستکهالبتهخواستهنامعقولینیست�اگربه

نظرمااحترامبگذارندنشــانمیدهنداعضارا
فقطموقعرأیدادننخواستهاند،برایماارزش
واحترامقائلهســتند�بایدتاکیدکنمبهخوبی
آگاهیدارم،درقانونچیزیبهعنوانســهمیه
بندینداریمواینیكتوافقبردبردبیناعضا
واتحادیهاست�نکتهمهمینیزوجودداردباتوجه
بهحضورهمــکارانجوانتروفعــالبادانشو
مسلطبهروشهایجدیدکسبوکار،مناعتقاد
دارمحتمــاًازاینعزیزانجوانتــرنیزبایددر

هیئتمدیرهحضورداشتهباشند�

اب مهکاران
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اعضاییکهبــرایعضویتدرهیئــتمدیرهیا
بازرســیاتحادیهثبتناممیکننــدبایدتوجه
داشــتهباشــند:واردعرصهایمیشــوندکه
نبایددنبالشــهرتوقدرتشــخصیباشند�
تنهاهدفشــانبایدخدمتبههمکارانصنفی

همدلی رمز موفقیت
عباس اکبرزاده پایدار )رئیس شورای مشورتی غرب اتحادیه(

ومصرفکنندگاننهاییباشــد�اعضایهیئت
مدیرهاتحادیهباهمکاریهمبایدمشکالتصنف
وهمــکارانرارفعکننداماعــالوهبرهمکاری،
همدلیوهمراهیایشانضروریاست�اگرهیئت
مدیرههمدلودارایاحساسمشترکنباشند؛
تبدیلبهیكدستقدرتمندنخواهندشد�هیئت
مدیرهجدیــدنیازمندحضورجــوانتردرکنار
باتجربههااســت�خالقیت،انرژیوعلمایشان
مکملتجربهپیشکســوتانخواهدشد�اعتقاد
دارماینترکیبتحوالتبزرگــیدراتحادیهو
صنفایجادخواهدکرد�اگربخواهیممثلگذشته
اتحادیــهراادارهکنیمبازهماعضاءمشــارکت

حداقلیخواهندداشتوازطرفیفنآوریهای
روزبیناعضاءواتحادیــهفاصلههاایجادخواهد
کرد�درحالیکهاینابزارهابرایارتباطهرچه
بیشتروســریعترهســتند�اینمعکوسشدن
نتیجهبهخاطرعقبماندگــیازفضایعمومی
جامعهخواهدبود�حتیدرامورکسبیهماگربه
روزنشویمبهمشــکلبرخواهیمخوردوبهطور
ناخواستهصنفبهورشکستکیسوقمییابد�پس
مسئولیتصنفیمااقتضاءمیکندآنهاکهمی
توانندخودرادرمعرضانتخاباعضاءقراردهند
واعضاءنیزبامشــارکتحداکثریبهترینهارا

انتخابکنند�

اب خدمتگذاران
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درحالیکهگفتهمیشودتمامیکشورهای
دنیابهکروناآلودهشدهاند؛اماهمهآنهادچار

بحراننشدند�
دالیل کجاست؟

اول:پایههراقدامدرستیدرهرشرایطیداشتن
اطالعاتدقیق)جزئیات(اســت�درشــرایط
بحرانیکهفرصتکماســتوخیلیچیزهااز
دسترسخارجمیشــوند�اونیموفقترهکه
میدونهازهرچیزیکهالزمدارهچندتاوکجا

داره؟چطورمیتونهازشوناستفادهکنه؟و���
بهعبارتواضحترزیرساختاطالعاتیازاولین

اولویتهاست�
درشــروعاپیدمــیکرونــادرایــرانیکیاز
مهمترینمشکالتاینبودکهباجزئیاتکامل

نمیدونستممثاًل:
چندتختبیمارستانیقابلاستفادهداریم؟

چندتاتخــتمراقبتهایویــژهکاماًلآماده
داریم؟

چندنفرناقلدرکشورهستندوچندنفرمبتال؟
تفکیكدقیقیازکسبوکارهایپرخطر،کم

خطروبیخطرنداشتم�
نمیدانیمواقعاًچندخانوارنیازمندحقیقیبه

کمكهایفوریمعیشتیداریم؟
چندخانواردرمعرضآســیبدرصورتلزوم

ادامهقرنطیهداریم؟
ودههانکتهدیگریکهدرطولبحرانبهدلیل
نداشتناطالعاتکاملعکسالعملهاباتاخیر

انجامشد�
وقتیاطالعاتازامکانات،نقاطقوتوضعف،
نیازهاوحجمدرگیرینداشتهباشیم،زمانیکه
امکاندسترسیبهافرادموردنیازوسازماندهی

ایشاننداشتهباشیم،اگرتعاریفودستورالعمل
هاازپیشمعینشدهنداشتهباشیم�

حتینمــیتوانیمبهمردمبهصورتروشــن
بگویمکی،کجاوچهکســانیبایدازماســك

استفادهکنند�
دستکشوماسكهایاستفادهشدهراچگونه

امحاکنندکهبیخطرباشد؟
اینهامیشودمشکلزیرساختی!!

 گریزی به اتحادیه بزنیم 
اتحادیهلوازمیدکیبایــدازتمامیواحدهای
صنفیدارایپروانهکسبمعتبروسوابقمغازه
هاوافرادصنفیفعلیوقبلــیودرحالورود

اطالعاتکاملداشتهباشد�
نقشهوتفکیکیازبازارهایبورس،نیمهبورسو

واحدهایصنفیپراکندهداشتهباشد�
جداولدقیقیازرســتههایصنفمبتنیبر

واقعیتمیدانیداشتهباشد�
فهرســتیازبازرگانان،واردکنندگانموردیو
پخشکنندگانبزرگ،بنکداران،پخشکننده

متوسطوخردهفروشانداشتهباشد�
بــرآوردیازحجمبازار،مصــرفادواریلوازم
یدکیتندمصرف،تصادفی،تعمیراتیوامثال

آنداشتهباشد�
میانگیناشتغالدرهرواحدصنفیرابداند�

تمامیدفاترپخشیاواردکنندگانخارجبازار
راکشفکند�اعمازآنهاکهثبتشرکتکرده
اندیانکردهاندودرسایهقرارگرفتهاند�اتحادیه
حتیمیتواندبانكناممغــازهایجادکندوبه
اعضاءدسترسیبدهدتانامفروشگاهاتکراری
نباشندزیراهمهفروشگاههانمیتوانندیانمی

خواهندثبتبرندکنند�

اتحادیهبایدبانكکاملــیازانواعمارکهای
لوازمیدکیداخلیوخارجیداشتهباشدوحتی
المقدورازمنشاءتولیدیاتامینآنهاوکیفیتو

مشخصاتفنیآنهااطالعحاصلکند�
همهمواردگفتهشدهودههاموردگفتهنشده
حداقــل2پیشنیــازمهمدارنــداولنیروی
متخصصبــرایجمعآوریودســتهبندیو
تحلیلمواردودومرابطهتوامبااعتمادکهاعضاء

نگرانافشایاطالعاتشاننباشند�
دالیلبعدیشامل:فرهنگ،ســاختاراداری
ومدیریتیجامعه،میزانمشــارکتوسرمایه
اجتماعی،نیرویانسانیکارآمدوموارددیگری

ازایندستاست�
 ایرانی ها تحت شرایط سخت بهتر عمل 

می کنند
اینتحلیــلبرخیازکارشناســانبینالمللی
ایرانشناســیدردهههایاخیراســتآنها
معتقدندایرانیهابازباندوستیومهربانیبهتر
کنارمیآیندتااجباروتهدید،وقتیبافشــار
حداکثریمواجهمیشــونداتحادبیشتریاز
خودنشانمیدهندوتالشمضاعفمیکنند�
فرهنگدینیایشــانهمهمیــنتوصیهرابه
ایشــانمیکندازایــنروبهسیاســتمداران
آمریکاییمیگویند:اگرمیخواهیدباایرانبه

نتیجهبرسیدازدردوستیواردشوید�
آنهمکاماًلصادقانهونگراننباشیدایرانیها

درسیاستهماخالقگراهستند�
دراتحادیهنیزهمینامرســاریوجاریاست
چنانچهبابدوستیوهمدلیبیشازگذشته
بازشــد�همکارانبرایاتحادیهازهیچچیزی

دریغنمیکنند�

حاال معلوم میشه زیرساخت یعنی چه؟
عبدالعلی مجد:

نگــــــــــــاه
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اینکهاتحادیهفقطرابطبیناتاقاصنافوواحد
هایصنفیاســتومجریمصوباتآنهاســت
صحیحنیست�اتحادیهکارهایگوناگونیبهنفع
اعضاءانجامدادهورابطهباشــهرداری،مالیات،
آبوفاضالب،تعزیرات،وزارتصمت،گمرک،
استانداری،فرمانداری،کاالهایقاچاقوجلسهبا
نمایندگانمجلس،انجمنتولیدکنندگانلنتو

بازرگانانبرقرارکردهاست�
اینحرفکهاعضاءاعتمادبــهاتحادیهندارند؛
همحرفدرستینیستچونهرزماناتحادیه
دررابطهباآسیبهایاجتماعی،کمكبهسیل

پاسخ به برخی از نکات 

 ابراهیم غفوری- مدیر مسئول نشریه

زدگان،زلزلهوساختمسکنواسکانبرایآنان
ازاعضاءدعوتبهعملآورده،نهایتهمکاریرا

داشتهاند�
نکتهدیگرکهگفتهشدهاتحادیهوهیاتمدیره
تاکنونحامیاعضاءنبودهونتوانستهازظرفیت
اعضاءاســتفادهکنــد؛بالعکسبــابکارگیری
مشاورینحقوقیبیمهایومالیاتیکهبصورت
رایگاندرخدمتاعضاءبودهاندوواحدشکایت
نســبتبهگرانیوبیکیفیتیقطعــاتهمبه
مصرفکننــدگان،همبهاعضــاءکمكکردهو
اختالفاتبیــناعضاءهمازطریقکمیســیون
مالیاتیکــه9نفــرعضــودارددرهیئتهای
مالیاتیشرکتوبهنفعاعضاءحکمصادرشدهو
کمیسیونبازرسیوآموزشهمکارخودراانجام

دادهاند�
سیســتماتوماســیوناتحادیهکارخودرابطور
منظمباحضــورمهندسهمایونفــرآوردهکه
متخصITاســتانجاممیدهــد�وجودکانال
اطالعرسانیکه3700عضوداردوکلیهبخش
نامههاواطالعیههارویکانالگذاشتهمیشود،

نشانیازارتباطبااستفادهازابزارهاوبسترهای
بروزاست�سایتاتحادیههمفعالومجلهیدکی
رسانههمچاپمیشــود�مشکلکمبودبودجه
اســت،اگربودجهکافیدراختیاریدکیرسانه
قراربگیردمیتواندتیــراژخودراباالببردکهدر
دسترسهمهاعضاقراربگیرد�اینهمبایددرنظر
گرفتهشودکهاتحادیهیكموسسهغیرانتفاعی
استنمیتواندغیرازبخشکمكمردمیوحق

عضویتدرآمدزایینماید�
اینکهگفتهشــوددردورهفعلیکارآییدرخور
توجهنسبتبهدورهقبلدیدهنشده،شایدبعلت
تغییرمدیریتبوده،چوننظرمدیریتفعلیاین
استکهفقطدرچهارچوبقوانیننظامصنفی
کارانجامشــود�بههمیندلیــلدرایندورهاز
برگزارینمایشــگاهوچاپســررسید،جشن
گلریزان،تجلیلازپیشکســوتانوکارعمرانی
کههزینهایهمبرایاتحادیهنداشتمخالفت
شــده�ضمناًنبایدکلیگوییشــود،اگرنکاتی
وجودداشتهدرموردعدمجوابگوییاتحادیهباید

بهاطالعهیاتمدیرهمیرسید�

اب خدمتگذاران

مصیبت درگذشت حاج رضاساده را به خانواده محترم ایشان 
خصوصا برادر گرانقدرشــان حاج حسن ساده عضو محترم هیئت 

مدیره اتحادیه تسلیت عرض می نماییم.

تسلیت

مرحوم حاج رضا ساده
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