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عنــاویــن:
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فهرس ـ ـ ــت

دست آوردها را حفظ کنید...
باید خواهش کنیم کسانی
که توانایی انجام امور اتحادیه
را دارند؛ نامزد شوند

12

وظیفه ما حمایت از جوانترها
در انتخابات اتحادیه است

2

مهمترین مسئله در هیئت
مدیره انسجام ،تقسیم کار و
توجه با اکثریت آراء است
هیئت مدیره هماهنگ
میتواند خوب کار کند

14 27
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت تهران :صاحب امتیاز
اعضای هیئتمدیره:
غالمرضا بخشیزاده :رئیس اتحادیه
علیاکبر بخشی :نایب رئیس اول
غالمحسین حمزه :نایب رئیس دوم
سیدمهدی کاظمی :خزانهدار
عزیزاهلل ایزدی :دبیر
حسن ساده :عضو هیئتمدیره
محمدتقی مروج :بازرس
ابراهیم غفوری :مدیرمسئول نشریه و عضو هیئتمدیره
توزیع نشریه به صورت رایگان است .انتشــار مطالب ،به معناي تأييد
محتواي آن از سوي ماهنامه يدکرسانه نيست.
صحت مطالب به عهده منبــع آن است.نشريه يـــدكرسانه در كم
كردن وتصحیح مطالب آزاد است.
براي ارسال مطالب ،نظرات ،پيشنهادها ،عکس و آگهي خود با دفتر نشریه
تلفن 77530098:
تماس بگيريد.
مسئولیتصحتوانتشارمحتوایتمامیآگهیهابهعهدهصاحبانآگهیاست.

سردبیر:حسنبشارتنیا
مدیربازرگانی :ناصر حیدری
هیئت تحریریه  :عبدالعلی مجد ،حسین پورمحمد،میالد منیعی
طراحیوصفحهبندی :آتلیهاقلیمسبز
سامانه پیامکی نشریه ��������������������������������������������������������������� 09351260072
آدرس الکترونیکی نشریه ������������������ yadakiresaneh@gmail.com
وبسایت ������������������������������������������������������������www.yadakiresaneh.ir
تلفن مستقیم نشریه ��������������������������������������������������������������������������77530098
نمابر�����������������������������������������������������������������������������������������������������77 52 58 41
کانال سردبیر �����������������������������������������������������������@Hasanbesharatnia
صفحهاینستاگرام@yadakiresaneh1.............................................................

تلفن اتحادیه77530301 :

آدرس :تهران ،خیابان سعدی شمالی ،خیابان برادران شهید قائدی ،پالک 196
لطف ًا برای دریافت نـشریه ،نــشانی خـــودرا به شمـاره 09351260072
پیامک کنید.
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کالم خنست

غالمرضا بخشی زاده (رئیس هیئت مدیره):

دستآوردها را حفظ کنید...
از نظر بنده ركن اصلی اداره اتحادیهدوستی و صداقت و یكرنگی در هیئت مدیره اســت .هیئت مدیره براساس ماده  30قانون نظام
صنفی ،وظایف و مسئولیت های مشخصی دارد.
در طی  30سال گذشته همواره سعی کردیم ضمن پایبندی به قانون ،در حد توان و امکان ،طرح ها و برنامه هایی را اجراء کنیم که اعضای
صنف بتوانند با سهولت و آرامش بیشتری به كارشان بپردازند.

در طی ایــن دوره دســت آوردهای بســیاری
داشتهایم که بابت آنها از همراهی همکاران تشکر
میکنیــم و از خداوند متعال به واســطه توفیق
خدمتی که عنایت فرمود سپاسگزاریم .
در بســیاری از موارد هم به همه ی آنچه مد نظر
بود نرسیدیم.
شــاید هم قصــور و تقصیر کرده باشــیم که از
همکاران گرامی حاللیت می طلبــم .به عنوان

بیان تجربه خدمت همكاران عرض می کنم كه
همواره موفقیت های چشم گیر ما بر پایه همدلی
و همکاری بدست آمده است و هرگاه چندگانگی
بوجود آمد کارها نیمه تمام و ناقص انجام شــد .
مدیریت کردن افکار متفاوت و روحیه های خود
محور ،كاری سخت و پیچیده است .
هم می بایــد کار به انجام می رســید و هم باید
مراقب می بودیم كه دوســتی ها بخاطر اختالف
نظرها -خــدای ناكــرده  -به كینه و دشــمنی
بدل نشــود .این كار انرژی فراوانی می طلبید و
فشــارهای عصبی بســیاری به دنبال داشت .به
همین دلیل تاکید من بر حفظ صداقت و دوستی
و صمیمیت در انجام کارهاست.
نکته دیگــر اینكــه توصیه میكنم هــر یك از
همكاران عزیز كــه در خود توانایــی  و آمادگی
حضور در هیئت مدیره اتحادیه را می بیند پا پیش
گذارد و کارها و مسئولیت ها را به عهده بگیرد.
اتحادیه و صنف ما نیازمند افــرادی با درایت و
شایســتگی ،مردم دار ،صادق و آگاه به مســائل
روز است .
صدالبته كه این کار وقت بســیاری می طلبد و

اعضای هیئت مدیره تــا حدود زیادی از کارهای
شخصی خود باز خواهند ماند.
اما خدمت به مردم و همــكاران محترم و تالش
برای پیشرفت صنف كاری اســت خداپسندانه،
انســانی و اخالقی كــه پاداش آن نــزد خداوند
محفوظ خواهد بود.
در پایان از همه دوســتان و همــکاران گرامی
و پرســنل محترم که طی چهل ســال گذشته
درامرخدمت در مســئولیت هــای اینجانب در
اتحادیه ،مسجد اكباتان ،انجمن اسالمی صنف،
تعاونی بلبرینــگ ،گروه امدادصنــف ،صندوق
قرض الحســنه قائم مســجد اکباتان ،موسسه
مدینه الزهراء سالم اهلل علیها و شوراهای مختلف
صنفی ،همراه و یاری رســان بوده اند مخصوصا
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای مرسلی
امام جماعت محترم مســجد اكباتــان و جناب
آقای ســعید پیرزادی مدیر داخلــی اتحادیه و
ســایر همكاران و دوســتان عزیز كه بهواسطه
انتخابات پیش رو مجاز به ذكر نامشــان نیستم،
تشکرمی کنم و سپاســگزارم و از همه همكاران
عزیز حاللیت می طلبم.

ابخدمتگذاران
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عزیزاهلل ایزدی(دبیر هیئت مدیره):

باید خواهش کنیم کسانیکه توانایی
انجام امور اتحادیه را دارند؛ نامزد شوند

به نظر من ،در انتخاب هیأت مدیره اتحادیه اعضاء صنف
به قدیمی بودن اشخاص احترام گذاشته درستکاری و  
حسن شهرت و توانایی و دانش افراد را در نظربگیرند.
باید خواهش کنیم کسانیکه توانایی انجام امور اتحادیه
را دارند نامزد عضویت در اتحادیه شوند.
کسانی که درکســب و کارشان موفق باشــند تبعاً در
زمینه های گوناگون دارای دانش  و اطالعات هستند  و
میتوانند در مواقع ضروری و بروز مشکالت  به صنف
کمک کنند البتــه موضوع مــردم داری  و تجربه  هم
حائز اهمیت می باشــد.اعضاء صنف  اتحادیه  را خانه
خودشــان می دانند و انتظار دارند اعضاء هیأت مدیره
به خواستههای ایشــان  توجه و  مشکالتشان را حتی
االمکان در صورت قانونی حل نمایند .اشــکالی که در

این دوره اخیر با آن مواجه بودیم بروز بیماری حاج آقا
بخشــی زاده ،رئیس محترم اتحادیه باعث مشکالت و
اختالف بین اعضاء  شده بود  و منشاء و نتیجه درستی
هم نداشت.
هیأت مدیــره اتحادیه یعنی افرادی کــه می خواهند
کنارهم و با هم همکاری داشته باشند بایستی با هدف
مشترک با همدیگر همکاری نمایند.
اگر این اصل را در نظر بگیریم می توانیم به جمع بندی و
وحدت نظر رسیده  و بار مشکالت صنف  و اعضاء صنفی
را برطرف کنیم .من امیــدوارم در هیأت مدیره جدید
افراد جوان تر با دانش و بینش بیشتر حضور پیدا کند و
با استفاده از تجربه اعضاء قدیمی و همکاری صمیمانه
کارهای اتحادیه را به خوبی سر و سامان دهند.
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ابخدمتگذاران

حسن ساده (عضو هیئت مدیره):

وظیفه ما حمایت از جوان تر ها
در انتخابات اتحادیه است
اتحادیه ها وتشکل های مهم کشوربرای پیشرفت و کار آمدی بیشتر باید جوان
گرایی کنند .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 که ورودشــان به اتحادیه با نشاط و
نوآوری همراه خواهد بود.

من شخصاً سعی خواهم کرد افرادی را که شایسته
می دانم تشویق به ثبت نام کنم.
اما مســئله مهم تر این اســت که هیئت مدیره
در دوره بعــدی چه کارهایی را بایــد در اولویت
قراردهد .به نظر من احقاق حقوق اعضاء نسبت به
سهم بازار بسیار اهمیت دارد .
شــرکت هایی در خارج از بازار به صنف ما ورود
پیدا کرده اند و از این بازار سهم بزرگی گرفتهاند .
خودروســازان شــبکه تامین قطعه راه  اندازی
کرده اند و فراتر از دوره گارانتی  رأســا به فروش
لوازم یدکی با دادن نمایندگی اقدام کرده اند در
حالیکه آن ها اگر می خواهنــد قطعات  یدکی
خودروهایی فروخته شــده خــود را بعد از دوره
گارانتی تامین کننــد باید قطعه را در شــرایط
مساوی و به عنوان تولید کننده در اختیار شبکه

توزیع قراردهند .اما شاهد هستیم دو خودروساز
بزرگ کشــور عم ً
ال به تجارت لوازم یدکی روی
آورده اند با پشتوانه مالی و دسترسی های آسانتر
به زیرساخت های تبلیغاتی و سایرامکانات با بازار
لوازم یدکی رقابت می کنند.
کارمهم دیگر هیئت مدیره مبارزه با تقلب است .
امری فراگیر و گسترده در همه صنوف و اقتصاد
کشور رسوخ کرده است ما تاجائی که بتوانیم باید
با این بلیه و آفت مبارزه کنیم .
هم با اســتفاده از طرفیت هــای اتحادیه و هم
مطالبهگری از مســئولین مربوطه در قوای سه
گانه و این شدنی اســت.در پایان بار دیگر عرض
می کنم همه اعضای صنف در انتخابات مسئولیت
مشارکت فعال دارند جوان های خوش نام تحصیل
کرده که عالقمند به پیشرفت صنف هستند حتما  

برای انتخابــات هیت مدیره وبازرســی از تاریخ
ا 99/4/الی  99/4/15ثبت نــام کنند و مطمئن
باشند که ما هم بر حســب وظیفه از جوان های
برتر و شایسته ترحمایت خواهیم کرد  .

ابخدمتگذاران
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حمید مروج (بازرس هیئت مدیره):

مهمترین مسئله در هیئت مدیرهانسجام،
تقسیم کار و توجه به اکثریت آراء است
بنده از سال  1396با 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 کرده اند.

این مسئله در دو ســال اول که آقای بخشی زاده
به عنوان رئیس اتحادیه حضور اندکی داشــتند
و متاســفانه به علت بیماری نمی توانســتند به
وظایفشــان به خوبی عمل کنند ،می توانست با
داریت و همکاری هیئت مدیره ســامان یابد .تا
اینکه ایشان حضورشان ک ً
ال به مدت  5ماه قطع
شــد .با این حال اختالف و پافشــاری بعضی از
اعضای هیئت مدیره روی نظرشان مانع انجام کار

درست شد.هیئت مدیره بارها درباره موضوعات
کم اهمیت مثل ناهار و تاکســی جلســه داشت
گاهی هم به مشاجره کشیده می شد اما موضوع
ریاست اتحادیه به صورت جدی مطرح نمی شد .
شاید نمی خواســتند احترام و زحمات چندین
ساله جناب آقای بخشی زاده را نادیده بگیرند و
کدورتی پیش آید.
اما موضوع جانشین هم برای بعضی اعضاء هیئت
مدیره چالش برانگیز بود  .
من بارها به اتاق اصناف مراجعه کردم حتی کتباً
اعالم کردم.
ولی ترتیب اثری داده نشد تا رفتم نزد رئیس اتاق
بازرگانی و از آنجا اقدام کردم .
از اتاق بازرگانی بعد از سه ســال فشار آوردند تا
باالخره رئیس اتاق اصناف جناب آقای فراهانی با
مرخصی دادن به آقای بخشی زاده کار را کدخدا
منشی گونه حل کرد.

انتظار می رفــت هیئت مدیــره باهم هماهنگ
باشــند و نظر مخالف یک یا دو نفــر نتواند مانع
تصمیم گیری شود.
به عنوان بازرس هیئت مدیره اعالم می کنم که
من هیئت مدیره را منسجم نمیدانم و باید فکری
برای آینده کرد.
گاهی شــاهد بودم خودرأی باعث درگیری ،بی
اهمیت و کم اثر شدن اقدامات مثبت سایر اعضاء
می شد .مهمترین مسئله در هیئت مدیره انسجام،
تقسیم کار و توجه به اکثریت آراء است .
کار با تعارف و عدم قاطعیت پیش نمی رود .
من دوست داشتم می توانستم یک گزارش کاملی
از اقدامات هیئت مدیــره در دوره اخیر بدهم اما
االن ترجیح دادم این موضوع را بیان کنم.
امیدوارم در دوره جدید افرادی جدی ،شایسته،
به دور از منیت و معتقد به کارجمعی با ســوابق
درخشان از سوی اعضای اتحادیه انتخاب شوند.
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ابخدمتگذاران

ابراهیم غفوری(عضو هیئت مدیره):

هیئت مدیره هماهنگ می تواند خوب کارکند
تجربه ثابت کرده است که همواره کار گروهی و اســتفاده از خرد جمعی کارساز است اما پیش
شرطهایی وجود دارد.
نمی توان انتظار داشت در یک 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 کسالت جناب بخشی زاده و بالتکلیفی که در پی آن
بهوجود آمد .گرچه روند امور جاری پیش رفت و خصوصاً کارکمیسیون اقتصادی بسیار مفید
واقع شد اما نوعی از اخالل را هم شاهد بودیم.

در دوره جدید توصیه من این اســت که هرکس
در خودش صالحیت عضویت در هیئت مدیره را     
می ببیند؛ نامزد شود تا مردم بتوانند با شناختی
که دارند انتخاب اصلح کنند .
خوشــبختانه اعضای صنف از یکدیگر شناخت
دارند یا می توانند با مشــورت و تحقیق به اندازه
کافی در مورد انتخاب افراد اطالعات کسب کنند .
کاندیداها نیز باید اهداف و برنامه های خودشان
را اعالم کنند.
نکته دیگری باید عرض کنــم :داوطلبین حضور
در هیئت مدیره نباید مشکل مالی داشته باشند

و بتوانند تمام وقت یا اکثر زمان خود را به این امر
اختصاص دهند .
چون انجام امور بدون پی گیری از تمام مراکزی
که اتحادیه بخاطر امور اعضاء با آن ها ســر وکار
امکانپذیر نیست .
بــرای پیشــبرد کار جدیت الزم اســت ما باید
خودمان با برگزاری جلســه و پی گیری مستمر
و بعضاً برقراری ارتباط دوستانه نسبت به احقاق
حقوق اعضاء اقدام کنیم.
برای اینکه مشارکت در انتخابات به حداکثر برسد
الزم اســت خدماتی را که اتحادیه انجام داده و     
می دهد به اطالع اعضاء برساند .
من خودم در کالس هایی  که کمیسیون آموزش
برگزار می کنــد توضیح می دهم و بســیاری از
اعضاء نیز از خدمات و کمک های اتحادیه استفاده
کرده اند که طبیعی اســت و باید ما در خدمت
اعضاء باشــیم اما تعداد قابــل توجهی از اعضای

صنف مستاجر هســتند .برخی از آن ها در مورد
آینده شغلی خود تردید دارند لذا در انتخابات نیز
شرکت نمی کنند که ما باید به ایشان کمک کنیم
تا هم در شــغل و هم در برقراری ارتباط با سایر
همکاران موفق تر باشند.
مسئله دیگر در امر مشارکت این است که گاهی
همکاران مالک های خاصی را درنظر می گیرند .
به نظر من پیش کســوتی ،قومیت ،رسته شغلی
و حسن شــهرت مهم هســتند اما تحصیالت،
کارآرایی ،شــناخت قوانین و مقررات ،داشــتن
روحیه جمعی و قدرت مواجه با بحران ها و تعامل
با مراکز دولتی هم بسیار مهم است.
بطور مثال در امر مالیات یا بیمه سال ها کار شده
است .االن در شرایطی هســتیم که می توانیم با
تمسک به قوانین و با تسلط حرف بزنیم .
خوب این یک تجربه اندوخته و با ارزش است که
می تواند در آینده نیز به صنف کمک کند.

ابخدمتگذاران
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نادر روان(مدیرعامل شرکت دانا تجارت توانا):

ایجاد سازمان منسجم و دیتابیس کامل
فرصت برای نیروهای جوان و تحصیل کرده که
در واقع سرمایه های صنف هستند فراهم است .
چون اعضای هیئت مدیره فعلی خواهان تغییرات
و ورود افراد شایسته و با انگیزه هستند.
نقطه ضعفی که وجود دارد بی توجهی به الزامات
کار جمعی و سازماندهی علمی است .
اتحادیه طی  50ســال گذشته مرتباً عضو جدید
داشته است و گستره کاری آن افزوده شده است .
طبیعی است که باید سازمان آن نیز ارتقاء یابد.
اطالعات اعضاء جمع آوری و به روز رسانی شود
تا هر زمان که الزم شد بتوان تصمیمات بایسته
گرفته شود.
صنف ما بازار بزرگ ،با اهمیت و کلیدی در اختیار
دارد سهم ما در صنعت ،کشاورزی ،حمل ونقل،
معدن ،عمران و راه وشهرسازی انکار ناپذیراست .
چنین صنفی می تواند جایــگاه تاثیر گذاری در

اصناف و دســتگاه های اجرایی داشته باشد .ما
کارشناس بلکه متخصص حوزه فعالیت خودمان
هســتیم و همه بخش های تقنینــی ،قضایی و
اجرایی می توانند از ما مشورت بگیرند.
پیش شرط آن اطالعات دقیق ،دسته بندی شده
و تحلیل جامع وضعیت است.
شــناخت تهدیدها و فرصت هــای پیش روی
اعضای صنف ماموریت همیشگی اتحادیه است
انجام این کار مستلزم ارتباط گیری خوشه ای با
رسته های مختلف صنف است .
چرا که هر رســته مســائل و ویژگی های خاص
خودش را دارد که باید نظام چابک و قابل اعتماد
انتقال اطالعات درون صنفی ایجاد شود.
موارد عمومی و مشترک نیز از همین راه کشف
خواهند شد.
اتحادیه باید همیشه دستش پر باشد از تحلیل،

راهــکار و گزینه هــای جایگزین شــاید بهنظر         
ایده آل آید اما اصال دور از دســت نیســت .اگر
به اصول کارگروهی و خردجمعی اعتقاد داشته
باشــیم با تقســیم کار و برقراری نظام تعاملی با
اعضاء و اســتفاده از روش ها و بسترهای جدید    
پیام رســان می توانیم صنف خودمان را بســیار
پویا و مقاوم کنیم.هیئــت مدیره بعدی باید فورا ً
متمرکز روی همین موارد شــود .آینده را پیش
بینی کند و در تعامل با ســازمان هــا ،مجامع و
دستگاه های اجرایی پیش دستی کند  .

وحید کازرانی(مدیر همران پارت):

بازو های ناتوان و ناکارآمد
برخی از مدیــران منتخب اقتصــادی ،باغفلت
در اســتفاده از امکانات بالقــوه بازوهای خود را
فلجمیکنند و اعتقاد به اعمال روشــهای سنتی
مدیریتی تک بعدی دارند.
درنهایت محدودیت های اجرایــی این روش با
شکســت دراجراء ،این مدیران را از دستیابی به
اهداف خود ناکام می کند .آیندگان نیز اثر مثبتی
از دوران مدیریت آن ها به ارث نخواهند برد.

بازو های پرتوان و کارآمد

به نظر مــن مدیر و هیئت مدیــره موفق در یک 
مجموعه اقتصادی ،با ایجــاد بازوهای توانمند و
اعتماد به آن ها ،اطالعات و مشاوره های الزم را از
این افراد متخصص کسب می کنند .
تصمیمات درست و راهبردی بر پایه خرد جمعی
می گیرند.
این روش باعث ایجاد ثبات و توســعه اقتصادی
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مجموعه تحت امرشان می شود .اعضای محترم
اتحادیه انتظار دارند؛ هیئت مدیره هوشمندانه از
اتالف وقت ،سرمایه ،آزمون و خطاهای مدیریتی
پرهیز کنند و با اجرای برنامه های آموزشی نیز در
آینده اثر گذار باشند.
سرمایه اصلی

بدیهی است ،بزرگترین ســرمایه اتحادیه های
صنفی اعضای آن هستند.
اگر اعتمادشــان جلب گردد؛ می توانند هرکار
درستی را به آسانی و با قدرت انجام دهند.
یک اتحادیه قدرتمند بــا تکیه بر هیئت مدیره و
تک تک اعضاء متعهد می تواند افرادی را که در
حاشــیه و برخالف منافع صنف و جامعه حرکت
می کنند؛ کاالی نامرغوب ،غیراستاندارد و جعلی
عرضه می کنند؛ یا حتی گرانفروشی میکنند؛ با
حداکثر توان و با راه های قانونی کنترل و اصالح
نماید .
از دیربــاز یکی از مشــکالت در انتخابات هیئت
مدیره اتحادیه هــا ،میزان انــدک تمایل برای
کاندیداتوری و مشــارکت کم رنگ اعضاء بوده
است .پیشــنهاد می کنم برای حضور حداکثری
صاحبــان رأی از راهکاری تشــویقی و تنبیهی
(اجباری) استفاده شود .
دگرگونی در مدیریت
با توجه به تحوالت عظیمی که در ده های اخیر
در شیوه مدیریت اتفاق افتاده ،نیاز به دگرگونی
مدیریتی در اتحادیه ها از شــیوه سنتی به شیوه
های نوین وجود دارد که با ایجاد بستری مناسب

ابخدمتگذاران

در انجام برخی امــور و تصمیمگیریها احتیاط
می کنند که با پیشرفت سریع تکنولوژی و نبوغ
صنعت همخوانی ندارد .
به نظر من در عصر حاضر هیچ حاشــیه امنی در
کسب و کار سنتی وجود ندارد و مسلماً ترکیبی از
سنت و ریسک پذیری نیروی جوان باعث وسعت
بخشیدن به توانائی های تکنیکی اتحادیه برای
غلبه بر مشکالت و نوســانات محیط کسب و کار
می باشد.

از طریق فضای مجازی و حضوری و اطالع رسانی
به موقع ،باعث جذب اعضاء و تشویق به مشارکت
در حل مسائل و مشــکالت حوزه فعالیت خود با
اتحادیه شوند.
استفاده از نظرات ،پیشــنهادها ،ایدههای جدید
و جمع آوری اطالعــات از متن بــازار و مصرف
کنندگان نهائی دست اتحادیه را برای برنامه ریزی
و اقدام  برای برطرف کردن مشکالت و نیازهای
ضروری صنف و جامعه باز می کند .
دفاع از حقوق اعضاء وارائه راهکارهای اجرائی به
کمیسیون اقتصادی
مسئولین امر نیز نیازمند همین تعامالت مستمر
شایان ذکر اســت در حال حاضر حدود دو سال
و گسترده است.
اســت که کمیســیون اقتصادی به پیشنهاد و
همت ریاست و هیئت مدیره اتحادیه و گروهی از
رهبران بعنوان معماران تصمیم گیری
به قول زاگربرگ :ســریع حرکت کنید و اصول اعضای صنف تشکیل شده و با پی گیری مستمر
اعضاء کارهای مثبت زیــادی از جمله رایزنی با
قدیمی را کنار بگذارید
به نظر می رسد در وهله اول هیئت مدیره اتحادیه مدیران اجرائی کشور در حوزه بازرگانی ،گمرک،
باید عزمی راســخ برای بکارگیری بازوهای قوی استاندارد ،دارائی ،تامین اجتمائی و سایر ادارات
(نیروهای جوان) داشــته باشــند و با ایمان به صورت گرفته اســت .تا برای اصــاح احتمالی
توانائی های شــخصی خود از نیروهای جوان ،با قوانین و بر طرف کردن مشــکالت و روان سازی  
انگیزه و تفکر جدید ،هوشمند ،ایده پرداز ،وسیع محیط کســب و کار صنف اقدامــات الزم انجام
نگر ،خبره فن و مسلط به دانش و نرم افزارهای روز پذیرد.
یاری بگیرند ،به ایشــان ماموریت های مشخص در این مدت گرههای زیادی از کار اعضاء باز شد و
داده و با حمایت کامل برکارشان نیز نظارت کافی الزم است از زحمات بی شائبه و تمام وقت اعضای
کمیسیون از جمله آقایان مالکی ،روان و صیرفی
و جامع داشته باشند .
ایجاد تعادل در میانگین ســنی ،کنترل عقالنی تقدیر و تشکر نمایم.
و منصفانه و بازوان قــوی ،مدیریتی موفق برای نا گفته نماند ریاســت اتحادیــه اعتمادکردند و
همراهی نمودند گرچه در برخی از امور نیز با طرز
اتحادیه به ارمغان می آورد.
تجربه پیش کسوتان راهنمای قابل اعتماد با نقاط تفکر و نگرش محتاطانه ریاســت و اعضاء هیت
قوت فراوان است .هر چند که گاهی بیش از اندازه مدیره نیز مواجه بودیم.

ابخدمتگذاران
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ناصر سبزیان (مسئول کمیسیون امور شوراهای پاساژها و نماینده اتحادیه درهیئت های حل اختالف مالیاتی مرکز و شمال تهران)

جوانان صنف آماده حضور در هیئت مدیره هستند

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 که بازرس هیئت مدیره
انجام داد تصمیم گیری الزم به موقع انجام نشد.

این وضعیت باعث شــد که جوانترها که هم به
مسائل روز آگاه تر هســتند و هم توان بیشتری
برای پیگیری امور دارند به این نتیجه برسند که
حضورشان در هیئت مدیره الزم است .
ما بایــد از این عالقمنــدی اســتقبال کنیم و
انشــاءاهلل هیئت مدیره بعدی ترکیبی از افراد با
تجربه و افراد جدید و شایسته باشد.
من بیش از بیســت ســال خدمت در راه آهن و
قرارداشتن در سطوح مختلف مدیریتی بازنشسته
شدم ابتدا ً با خرید تعمیرگاه مجاز پیکان شماره
 71و همزمان بــا آن از ســال  1367مغازه ای
در کوچه نفیســی خریدم و با توجــه به تجارب
و ارتباطی که با صنف داشــتم فروشــگاه شاهد
بلبرینگ را تاسیس کردم.
از سال  1393به درخواست جناب بخشی ریاست
وقت اتحادیه و تصویب هیئت مدیره در خدمت
کمیسیون امور شوراهای پاساژها بودم و امر مهم
تشکیل شورای پاساژها را با هماهنگی اتحادیه،
اتاق اصناف تهران و خود همکاران ســاماندهی
کردیم .کاری که سابقه مدون و روشمند نداشت

و باعث انســجام و انضباط بیشــتر در پاساژها و
مجتمع های صنفی شــد .از ســال  1395نیز
به عنوان نماینده اتحادیــه در هیئت های حل
اختالف مالیاتــی در مرکز و شــمال تهران در
خدمت همکاران هستم.
به نظر من هیئت مدیــره آینده باید روی ارتباط
با اتحادیه هــای همگن تهــران و اتحادیه های
شهرستانها کار کند تا بتواند برای بهبود فضای
کســب اعضاء اقدامات شایســته بر اساس هم
اندیشی صورت دهد .در حالیکه صنعت خودرو
یکی از پیشتازترین صنایع از نظر فن آوری است
ما نیز باید در شــبکه توزیع تحول ایجاد کنیم .
صنف نیاز به تشــکل های اقماری و استفاده از
اعضای مســتعد و با تحصیالت دارد .این تشکل
ها می توانند به انسجام صنف و شناخت و ایجاد
فرصت های جدید برای اعضاء کمک کنند.
بنده در این مدت هفت ســالی کــه در خدمت
اتحادیه و اعضای محترم صنف بودم فرصت شد تا
پای درد دل اعضاء بنشینم .اعضاء اتحادیه را خانه
خودشــان می دانند و توقع دارند برخالف سایر

ادارات که زبان امری دارند ،اتحادیه گوش شنوا
و جدیت برای حفظ و تامین منافع اعضاء داشته
باشد .برای تحقق این انتظار هیئت مدیره آینده
باید برنامه داشته باشد .می توان از طربق شورای
پاساژها نظرات اعضاء را دریافت  و دسته بندی و
پیگیری کرد.
اعضای هیئت مدیره باید حسن شهرت ،تجربه،
تحصیالت ،تســلط به قوانین صنفی ،مالیاتی و
موضوعات حقوقی و اقتصادی داشته باشند.
از طرفی فرصت و امکان حضور مستمر در اتحادیه
و پیگیری امور همــکاران را در هر ســازمان و
ادارهای داشته باشند .هیئت مدیره اهل تعارف یا
چشم پوشی از حقوق جمعی به هردلیلی نباشند .
به ضوابط بیش از روابط و دلخوری یا گله مندی
یک دوست اهمیت بدهند.
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ابزار دجییتال

کسب وکاراینترنتیدرصنفلوازمیدکی
اینترنت در صنف لوازم یدکی تا کجا پیش خواهد رفت؟
آیا فروشگاه های اینترنتی جای لوازم یدکی فروشان را می گیرند؟
زمانطالییورودبهکسبوکاردرفضایمجازیبرایفروشندگانچهزمانیاست؟
شکینیستکهامروزاینترنتواردکسبوکارهاشدهاستوسهمیازبازارهایمختلفراگرفتهاست
امااینوضعبرایصنفلوازمیدکیفروشچگونهاست؟
وب صورت می گیرد یا ارتباطات درون صنفی یا
بیرونی آن در این بستر انجام می شود.
ما در این نوشتار می خواهیم به همکاران بگوئیم
چرا و چگونه باید در فضای مجــازی نیز حضور
داشته باشند؟

هم اکنون تعداد قابل توجهی فروشگاه اینترنتی
وجود دارد ،تعداد بیشتری کانال و گروه تلگرامی
یا واتســاپی در فروش لوازم یدکی فعال هستند،
صفحــات اینســتاگرامی زیادی بــرای فروش
لوازم یدکی ایجاد شده اســت ،اپلیکیشن های
فروشگاهی متعددی در زمینه لوازم یدکی داریم .
همه اینها یعنی   :بخشی از سهم بازار لوازم یدکی
در بستر اینترنت در حال داد و ستد است .اضافه
کنید به آنچه گفته شد مواردی که فروش بر بستر
اینترنت نیست بلکه صرفاً معرفی کاالها از طریق

اول :چرا ؟
نگاهی بــه گوگل بکنیــد خواهید دیــد تعداد
فروشــگاه های اینترنتی که بــه مصرف کننده
نهایی لوازم می فروشند بسیار زیاد است .در اینجا
منظور ما از بسیار زیاد عددی شش رقمی است.
شاید اگر می توانســتیم عدد دقیق بدهیم حتماً
بیش  10هزار فروشگاه را شامل می شد که حتی
اگر ده درصــد آنها کام ً
ال فعال باشــند و از میان
فعاالن بیســت درصد کسب وکارشــان به ثمر
نشسته باشد .
یعنی :بیش از  200فروشــگاه که می توانند در
شرایط بسیار آسانتری نســبت به یک فروشگاه
حقیقی عملیات انجام دهند .حاال اضافه کنید به
این عدد اضافه کنید سایر فروشگاه های اینترنتی
مثل دیجی کاال که همه چیز از جمله لوازم یدکی

دارند.بازهم اضافــه کنید کانال هــا و صفحات
اینستاگرامی فروشنده لوازم یدکی ،فروشندگانی
که در سایت ها و اپلیکیشن های مثل دیوار لوازم
یدکی می فروشند.
دست آخر هم به فروشــگاه های حقیقی لوازم
یدکی نگاه کنید که در فضای اینترنتی هم جنس
می فروشند .با این وضعیت:
نگارنده توصیه می کند هرچــه زودتر برنامه ای
برای ورود به بازار فروش اینترنتی داشته باشید .
  حاال چگونه؟

این جا همان موضعی است که باید بجای دیگران
به خودتان نگاه کنید.
 -1کســب وکار شــما در فضای حقیقی چگونه
است؟ خیلی مشتری دارید؟ سود خوب می برید؟
هزینه های کســب و کارتان زیاد است؟ ظرفیت
توسعه ای دارید؟
 -2مهارت ها و دانش شــما در فضای اینترنتی
چقدر است؟ کارمندتان چطور؟
 -3چقدر مــی توانید هزینه کنیــد؟ تا چه حد
حاضرید ،ریسک کنید؟

ابزار دجییتال
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تبعاً پاسخ های متنوع و مختلفی وجود دارد  .بهتراست از قبل پیش بینی داشته باشید و فرد
سعی می کنم یک جمع بندی کلی و مفید ارائه مورد اعتماد با توانایی الزم برای این بخش آماده
کنید .هزینه دستمزد این فرد به رقم  5میلیون
کنم .
اولیه اضافه خواهد شد.
در ضمن مشــتریان فروشــگاه حقیقی خود را
  گروه الف -گام های کوچک:
این گروه کسانی هســتند که می توانند :پنج حداقل در شش ماه اول درگیر این سایت ،کانال
میلیون تومان در شــش ماه هزینه کنند و اگر ها و صفحات مجازی خود نکنید.
جواب گرفتند تا  2بار دیگر متناسب با رشدی
  گروهب-گامهایمتوسطبابرنامهمیانمدت:
که اتفاق افتاده است؛ هزینه کنند .
بعداز آن وقت برداشت کام ً
این گروه کسانی هستند که در فروشگاه یا دفتر
ال سودبخش است.
این گروه خوب اســت یک سایت داشته باشند حقیقی خود رونق کسبی خوبی دارند .توانایی
محصــوالت خودشــان را معرفی کننــد و از ســرمایه گذاری درحد  20میلیون تومان نیز
مشتریان بخواهند برای قیمت گرفتن و سفارش دارند .می توانند  کارمند مورد اعتماد و توانا در
این خصوص نیز به کار بگیرند .هزینه کارمند به
دادن تماس تلفنی بگیرند .
در این مدت هرگز نباید در ســایت شما کاالی مبلغ فوق اضافه می شود.
باشد که موجود نداشته نباشید .پس بروز رسانی این گروه می توانند یک ســایت فروشــگاهی
بــرای معرفــی کاال و دریافت ســفارش ایجاد
الزم است .
در این مدت بایــد بتوانید دائمــاً و در تمامی کنند .همزمان کانالی در پیام رسان ها (تلگرام،
ســاعات روز به تلفن پاســخ دهید .برای اینکه واتســاپ و یک پیام رســان ایرانــی) و صفحه
بازخورد دقیق تری داشــته باشــید یک خط اینستاگرام هم ایجاد کنند به مشتریان حقیقی
خود نیز اطالع رسانی کنند تا سفارشات ایشان
مخصوص برای این کار انتخاب کنید.
هم خط ثابت و هم یک خط همراه ،در گوشی را در صورت تمایل به صــورت مجازی دریافت
خط همــراه مزبور تمامی محصــوالت خود را کنند.
داشته باشــید و یک کانال تلگرامی  ،واتساپی ،این گروه باید ســایت و کانال و صفحه خود را
صفحه اینســتاگرامی و یک پیام رسان داخلی بسیار زیبا ،با کاربری آسان و کام ً
ال بروز و ساعت
مدیریت کنند .
داشته باشید .
یادتان باشد نباید ایجاد این سایت و پاسخگویی پس از آنکه تا حدی نتیجه گرفتند شروع کنند
به تماس های آن کار شما را در فضای حقیقی با به تبلیغات که هزینه آن را می توانند متناسب با
اختالل مواجه کند اگر چنین شد فورا ً یک نفر را بازدهی بدست آمده تنطیم کنند .
این گروه باید به ســمت تولید یک اپلیکیشن
برای این کار اختصاص دهید .
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مختص خودشان بروند .
پس از آنکه به اندازه رضایت بخشــی از ورود به
فضای مجازی رسیدند و هزینه های اولیه شروع
به بازگشت با سیر صعودی قابل قبول نمود باید
برنامه یک پارچه ای برای انبار ،فروش و تحویل
تدارک ببیند.
در صــورت بازدهی مطلوب حــاال وقت ایجاد
سازمان تحویل آنالین ســفارش و برند سازی
است .
  گروه ج  -گام های بلند با برنامه دراز مدت:
این گروه کسانی هستند که دارای برند و اعتبار
هستند و دستشــان برای ســرمایه گذاری باز
اســت .پس باید با قدرت یک فروشگاه مجازی
اختصاصی بسازند و همه کســب و کارشان را
به سمت آن ســوق دهند .روی تولید محتوا و
سئو( )SEOکارکنند .اپلیکیشن داشته باشند .
کانال ایجاد کنند و همه فعالیت های خود را وب
سرویس کنند .
نتیجه تمام این کارها بایــد کاهش هزینه ها،
افزایش کیفیت عملکردها (بهره وری ،کارآیی،
اثربخشی) و توسعه کسب و کار به معنای افزایش
حجم مبادالت و گستره کاالها و خدمات گردد  .
یادآوری می شود در هرســه گروه نکات و ریزه
کاری های وجود دارد که باید به صورت موردی
بیان شود.
نویسنده :مهندس عباس طهرانی

کارشناس ارشد ارتباطات و مدیر شرکت

توسعه کسب وکارهای اینترنتی هفت اقلیم
021-77530164
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اب مهکاران
داود بقایی(مدیر فروشگاه بقایی):

به عملکرد رای می دهم
مالک در انتخابات اتحادیه عملکرد قبلی افراد و
تجربه ایشان است .هرچند استفاده از جوانان در
کنار بزرگان هم بسیار کارساز است.
بدین معنی که جوانان انرژی ،نشاط و دانش های
به روزتری دارند و می توانند تحرک خوبی ایجاد
کنند.
البته باید اشاره کنم که آنچه که از عملکرد اعضای
هیات مدیره اتحادیه در دوره های مختلف دیده

شد اتفاق خاصی انجام نشده که نشان حمایت از
اعضا باشــد .ولی با این حال اصلح بودن داوطلب
به نظرم با بررســی عملکــردش در هیات مدیره
اتحادیه و همچنین مدیریت واحدصنفی مربوطه
مشخص می شــود .کســی که می خواهد عضو
هیئت مدیره اتحادیه باشد باید فردی توانا ،همه
جانبه نگر ،صبور ،باتجربه ،آشنا به روابط و ضوابط
در برخورد با دولت و نهادهای نظارتی باشد.

احمد پیروی (مدیرعامل گروه صنعتی پیروی):

استقالل و حسن شهرت
در انجمن های مرتبط با تولید قطعات خودرو از برای احقاق حقوق صنفی دفاع نمایند؛ باید افراد
آنجایی که شرکت های خودروساز در انتخابات مستقل وبا حسن شهرت را انتخاب کنید .کسانی
اعضای هیــات مدیره انجمن اثر گذار هســتند؛ که وابسته به جایی نیستند و از عضویت در هیئت
مشکل بزرگ منفعل بودن هیات مدیره در برابر مدیره نمی خواهند پلی بسازند برای رسیدن به
آمال و آرزوهای شخصی خودشان ،چنین فردی با
خودروسازان حادث شده است .
هیات مدیره ایــن انجمن ها توانایــی مقابله با جسارت و جدیت منافع اعضاء را مطالبه خواهند
خواسته های خودرو ســازان را ندارند .در نتیجه کرد .
از دیگر موارد مهم برای عضویت در هیات مدیره
قدرت حمایت از اعضا خود را نیز ندارند .
در انتخابات هیات مدیره اتحادیه فروشــندگان اتحادیه ،داشتن تجربه و وقت کافی برای حضور
لوازم یدکی نیز باید مراقب بود که دیگران برای در جلســات  هیات مدیره و پیگیری امور است .
همه می دانیم در کشــور ما هیــچ کاری بدون
صنف تصمیم نگیرند.
اگر می خواهید هیئت مدیــره از اعضای صنف جدیت یا بهتر بگویم سماجت به نتیجه نمی رسد .

خــوب این وقت مــی خواهد و کســی که عضو
هیئت مدیره می شــود ناچار خواهد شد از امور
شخصی خود بگذرد و به کار مردم بپردازد یعنی
در حقیقت باید ایثار کند.
البته باید تاکید کنم در کنار داشتن همه ویزگی
های ذکر شده داوطلب عضویت در هیئت مدیره
باید انسانی با شــخصیت ،خود ساخته و متعهد
باشد؛ زیرا چنین شخصی از جایگاهی که اعضاء به
او داده اند و اعتماد ایشان سوء استفاده نمی کند.

اب مهکاران
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علیرضا بنی انسان(مدیرعامل تک کار) :

از عملکرد هیات مدیره راضی ام
چهارسال زمان مناسبی است تا هرکسی در هر
پست ومقامی که هســت توانایی وتجربه اش را
نشان بدهد .اعضای هیات مدیره اتحادیه در طول
چهارسال گذشته توانستند هرآنچه که در توان
دارند را انجام بدهند.
کمتر عضوی را ســراغ دارم که بایــت کاری به
اتحادیه مراجعه کرده باشد و طبق قانون کارش
را هیات مدیره به تاخیر انداخته باشد و به همین
دلیل از عملکــرد اعضای هیــات مدیره راضی
هستند.

البته موارد استثناء را نباید به حساب کم کاری
هئیت مدیره نوشت.
علی رغم رضایت از عملکرد با توجه به شناختی
که از توانمندی اعضــاء دارم انتظار می رود در
پساکرونا و روزهای سخت و آزار دهنده ای که در
پیش رو داریم هیئت مدیره جدید بیشتر تالش
کند و باور داریم که به همین دلیل فشــار کاری
زیادی روی اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه
قرار خواهد داشت.
برایشان آرزوی موفقیت دارم.

مسعود ترحمی (فروشگاه ترحمی):

تولید کنندگان صنف نیازمند توجه بیشتر
اعضای هیات مدیره با قبول مسئولیت باید همه را انتظار داریم ،حداقل در شــرایط فعلی اقتصاد
با یک چشم ببیند و اگر شرایطی پیش آمد هرگز کشور که ظاهرا ً همه توجه ها به تولید کنندگان
پارتی بازی نکنند البته نمی گویم االن هســت اســت هیات مدیره جدید کارگــروه خاصیراه
شناخت مشکالت و موانع بر سر تولید کنندگان
بلکه به عنوان یک عضو دارم توصیه می کنم.
داوطلبان هیات مدیره توجه کنند که از عضویت عضو اتحادیــه تشــکیل داده و طــی تعامل با
در هیات مدیره برای خود یا اطرافیان پلی برای ســازمانها؛ راه برون رفت از مشــکالت ،رونق و
جهش تولید را تسهیل کنند.
ترقی و توسعه درست نکنند .
انتظار داریم منطقی و مطابق قانون عمل کنند .این انتظارات در حالی رخ می دهد که داوطلبان
یکی از آســیب هایی موجود در دوره های قبل؛ هیات مدیره تجربه الزم را برای شــناخت بازار
کمتر بهــا دادن به تولید کننــدگان بود اکنون داشته باشند و به همه با یک دید بنگرند.
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اب مهکاران
سید احمد حسینی(مشاور حقوقی اتحادیه):

خواب حرفهای

در بسیاری از موارد می بینیم افراد ماهر و مسلط
با تخصص در کار دچار اشــتباهات بعضاً بزرگ
می شوند .
اگر بررســی کنیم به نــکات جالبــی برخورد               
می کنیم .
یکی از رایج ترین آنها را به خواب حرفهای تعبیر
می کنند .بدان معنا که شخص چون بر کار مسلط
است و همه چیز را می داند.
آن قدر تکرار کردهکهچشــم بسته هم راه را بلد
است همین تصور و سهل انگاری کاردستش می
دهد .هیئت مدیره های صنوف معموالً افراد پیش
کسوت و موفق در صنف خودشــان هستند در
محل کارخودشان هم رأس هرم تصمیم گیری
هستند .وقتی وارد هیئت مدیره میشوند خود را

کار بلد می دانند و انتظار حرف شنوی از دیگران
دارند تاحدی هم فکرشان درست اما فضای اداره
یک صنف اقتضا می کند افراد دنبال مشــورت
گرفتن و تحقیق و باز خوانی مسائل باشند.
به خرد جمعی توجه کنند و کالن نگر باشند.
  اتاق اصناف ،وزارت صمت و مرکز آموزش
های بازرگانی برای هیئــت مدیره قبل از
شروع کار کالس های آموزشی ترتیب دهند
باید بپذیریم زبان گفتمان با دولت و مجلس ،فنون
نامه نگاری ،تهیه و ارائــه گزارش ،مدیریت افکار
عمومی ،ســازماندهی اداری ،روش های نظارت
و بازرسی ،حل اختالفات ،رسیدگی به شکایات،
تشکیل و اداره کمیســیون های مختلف و حتی
ارائه خدمات رفاهی به اعضای قواعد و نظامندی
خاص خودش را می طلبد و افــراد باید آموزش
ببیند .واال روابط و اجرای امور سلیقه ای ،کند و
غیر قابل پایش خواهند شد.
  هیئت مدیره عصاره فضایل صنف است
نگاه قومی و قبیله ای ،دوســتی های گذشــته،
همرنگی با جماعت و هر مــاک دیگری غیر از
توجه به شایســتگی افراد موجب تشــکیل یک 
هیئت مدیره توانمند ،پرانگیزه و با تدبیر نخواهد
شد .
برای اعضای صنف تحقیــق در مورد صالحیت
افراد داوطلب امکان پذیر است .
مســئولیت ما به عنوان اعضای صنف ایجاب می
کند در انتخابمان دقت کنیم .حضور حداکثری
اعضا در انتخابات می تواند نتایج بسیار درخشانی

برای صنف داشته باشد .اگر همچون گذشته یک 
سوم اعضاء به صورت سنتی و براساس روابط پای
صندوق ها بیایند اتفاق خاصی نخواهد افتاد .
برخی همکاران تصور می کننــد اتحادیه کاری
نکرده و نمی تواند بکند بنده عرض می کنم این
بستگی به ما دارد اتحادیه نهادی عمومی و مبتنی
بر رأی اعضاء است بی تردید حقوق جمعی ما از
طریق اتحادیه قابل مطالبه و تحصیل است .
حتی انجام مســئولیت اجتماعی ما نیز به عنوان
یک فردی از جامعه ایرانی در گرو حضور موثرمان
در اتحادیه و همراهی با هیئت مدیره است.
شــاید بتوانیم از انجام مسئولیت شــانه خالی
کنیم اما هرگز نمی توانیــم از بروز عواقب ترک
مسئولیت جلوگیری کنیم.
انجام کار درست در هر موقعیتی بهترین گزینه
است حتی اگر محبوبیت ما کم شود.
نمی توان همه را راضی کرد اما اگر کار درســت
را انجام دهیم پیش خودمــان و همه افراد فهیم
سربلند خواهیم بود.
  از دیوار اعتماد مردم باال نرویم

به عنوان یــک عضو کوچک صنــف توصیه می
کنم داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اگر رأی
بیاورند و عضو هیئت مدیره شوند بطور طبیعی
مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند و این حق الناس
است.
هر نوع کوتاهی یا خدای ناکرده سوء استفاده آثار
دنیوی و آخروی خواهد داشت و عنوان آن خیانت
در امانت است .

اب مهکاران
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ابوالفضل رضایی (مدیرعامل شرکت آریا تراک قشم):

جسارت وتجربه

اعضای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی
تهران خواســتار تغییرات بیشــتر در نوع نگاه و
عملکرد هیات مدیره بعدی صنف هستند.
با تشکر و قدردانی از تالش هیئت مدیره فعلی
اتحادیه ،بنده معتقدم که هیــات مدیره آینده
میبایست پویا باشد .
منظور از پویایی شناخت مســائل و مشکالت،
تهدیدهــا و فرصتها در صنف و پیــدا کردن راه
حل های واقعی و هوشمندانه برای آن ها است .
این صنف ظرفیت باالیی دارد و هریک از اعضاء
یک مدیر برجسته درمجموعه خود هستند که
توانســته اند در این اوضاع اقتصادی دوام آورده
و چه بسا بسیاری هم فعالیتشــان را نیز توسعه
داده اند ،پــس هیئت مدیره بایــد پیش آهنگ
ایشان باشد.
هیئت مدیره باید باورداشــته باشد که تک تک 
اعضای اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشــین
آالت نقش مهمــی را درصنعت حمــل ونقل و
عمران کشور ایفا می کنند پس به واسطه همین
جایگاه هیات مدیره بایدپشــتیبان اعضاباشد .
اینکه صرفاً مجری قوانین و دســتورالعمل های
باشد که از جای دیگر برای اصناف وضع شده و
آنها را ملزم برتحمیل بر اعضا نماید ،مفید نیست .
کسانی که برای اصناف دستورالعمل صادر می
کنند ،در صورتیکه اگر اتحادیه مشکالت اعضا

را با مستندات و واقعیت ها برای آنها بیان کرده و
برای حل مشکالت راه حل ارائه نمایند ،مطمئنا
با پیگیری و اصرار هیات مدیره اتحادیه ها آنها نیز
ترتیب اثر می دهند چون خودشان هم می دانند
هر صنفی شرایط و جایگاه خاص خودش را دارد .
درتمامی کشورهای پیشرفته اعضای اتحادیه ها
میتوانند با هماهنگی اتحادیه و اخذ مجوزهای
قانونــی در قالــب اجتماعات مســالمت آمیز
اعتراضات و مشکالت خود را برای قانون گذاران
مطرح نمایند کــه البته این حق نیــز در قانون
اساســی جمهوری اســامی به صراحت مطرح
گردیده است ولی متاسفانه درکشور ما اتحادیه
ها از اتحاد و نفوذی که میتوانندداشته باشند دور
شده اند و همین موضوع نه تنها باعث ضعف در
عملکرد اتحادیه ها و دور شدن از حقوق اجتماعی
و قانونی مان گردیده بلکه باعث شده اتحادیه ها
در کشور فقط مجری ابالغات و دستورات باشند .
در حالی که اتحادیه ها در صورت داشتن هیات
مدیره ای قدرتمند و با پشتیبانی تک تک اعضا
می توانند با ارائه راهکارهای مناسب به کشور و
اقتصاد ملی کمک کرده و عــاوه بر آن در ارائه
خدمات رفاهی به اعضا و حمایت های قانونی از
آنها نیز موثر باشند.
هیچ وقت پتانســیل و ظرفیت مثبت جوانان را
نادید نگیرند .جوانان جویای نام و با تحصیالتی

در بین اعضای اتحادیه هستند که اگر عضو هیات
مدیره شوند تلفیق توان وجسارت جوانی در کنار
تجربه و منش قدیمی ها می تواند گره گشــای
مشکالت پیش روی اعضای اتحادیه باشد.
به امید روزی که اتحادیه ما به عنوان یک اتحادیه
پیشرو در کشــور ،الگوئی مناسب جهت تمامی
اتحادیه های سطح کشور باشد.
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اب مهکاران
شهرام شیرازی نژاد (فروشگاه شیرازی):

ترکیب ناهمگن هیئت مدیره

هیئــت مدیره اتحادیه بهتر اســت تــا ترکیبی
از نمایندگان همه رســته های اتحادیه باشــد .
متاســفانه در دوره های قبلی انتخابات ترکیب
اعضای هیات مدیره جامعیت نداشته است .بیشتر
از اعضای یک رســته بودند .اما به نظرم باید در

ترکیب هیئت مدیره جدید از رسته های سواری،
سنگین و لوکس فروشــان حضور داشته باشند
هرچند که در آیین نامه اجرایی انتخابات چنین
تقسیم بندی لحاظ نشــده است واین توافق بین
اعضاء و درایتی است که سرلیستها در انتخابات
باید به خرج دهند.
نکته دیگــر اینکه باید به نظــرات اعضاء احترام
گذاشــت و به طور مرتب بــا دعــوت از اعضاء
نظراتشان را شنید و  پاسخگو و پیگیر بود.
واقعیت این است که اعضای هیئت مدیره عالوه
بر ویژگی فوق االشــاره ،نیازمند تجربه و دانش
روز هســتند تا بتوانند همزمان با شرایط روز از

ظرفیتهای موجود در اتحادیه استفاده کنند.
هیــات مدیره منتخــب باید بداند کــه اعضای
اتحادیه درهمه حال پشتبان تصمیمات درست
وقانونی آنها هستند و از این نیروی عظیم مردمی      
می توانند در راستای برون رفت از مشکالت اعضا
بهره ببرند .
ناگفته نماند تجربیات بزرگان صنف همواره می
تواند راهگشا باشد.
بنابراین افراد قدیمی و بزرگتر باید در جلســات
هم اندیشــی دعوت شوند و از مشــورت ایشان
اســتفاده کرد گاهی راهکارهــای قدیمی بهتر
جواب می دهد.

مصطفی عباسی (مدیرعامل برهان راه ساز) :

تعامل و پرهیز از روزمرگی

بدون شــک یکی از راههای حل مشکالت صنف
لوازم یدکی بعد از شناخت درست موقعیت صنف،
داشتن تجربه تعامل با نهادها وسازمان های است
که اعضای اتحادیه به نحوی با آنها ارتباط دارند .
این تعامل تنها از ســوی هیئت مدیره به عنوان

نمایندگان اعضاء امکان پذیراســت و روش های
خاص خودش را می طلبد .
بدیهی  است هریک از اعضاء نمی توانند به عنوان
یک فرد حقیقی اقدام کنند .
هیئت مدیره باید مشــکالت و مســائل اعضاء را
احصاء و جمع بندی کند و با سازمان ها  و داویر
دولتی وارد تعامل شود.
باید خاطر نشــان کنم اعضای هیات مدیره می
توانند از اعضاء نیز کمک بگیرند؛ جوانان پر انرژی
و با دانش و همکاران قدیمــی و با تجربه و دارای
ارتباطات همواره آمادگی کمک به هیئت مدیره

را دارند.کافی اســت هیئت مدیره تمرکز و اراده
کافی برای بهبود فضای کسب وکار اعضا داشته
باشــد با برنامه و اســتراتزی عمل کند و بداند
نیاز های آنی  ،کوتاه مــدت و میان مدت اعضاء
چیست؟
داوطلبــان هیات مدیــره اتحادیــه باید توجه
داشته باشند :داشــتن برنامه یکی از ضروریات
کارشان است و اگر بخواهند در مدت چهار ساله
عضویتشــان بدون تعیین اهــداف و اولویت ها
کارکنند؛ اسیر روزمرگی شــده و اعضای صنف
آسیب می بینند.

اب مهکاران
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سید احمد طباطبایی

اتحادیه نیازمند تحول
البته این کار تبعات زیادی برای کسانی که عضو
هیئت مدیره میشوند؛ خواهد داشت.
در درجه اول باید وقت قابل توجهی برای حضور
در اتحادیه ،جلسات خارج از اتحادیه ،گفت وگو
با مردم و مطالعه درباره مشکالت و چالش های
صنف بگذارند .
کسی که عضو هیئت مدیره می شود در واقع یک 
فرصتی از اعضاء گرفته است.
اگر بتواند برای آنها مفید باشد که بسیار عالی
اســت و از عهده تعهد خود برآمده است واال بی
تعارف در حق همکاران خود ستم روا داشته است .
هیئت مدیره فعلی میانگین سنی باال و تحصیالت
پائیــن دارد .بعضــی از اعضای هیئــت مدیره
متناسب با گسترش صنف متحول نشده اند .
متاسفانه در دوره فعلی ما کارایی در خور توجهای
ندیدیم و این در مقایســه با دوره پیش از آن به
معنی افول است .باید ریشه یابی شود در حالیکه
همه اعضای هیئت مدیره در این دو دوره یکسان
بودند اما نتایج متفاوت شد .علت را باید در تقسیم
کار و مدیریت جستجو کرد.
من فکر میکنم صنفی با این تعداد عضو و گردش
مالی و اهمیت شغلی ،شایسته جایگاه باالتری در
اتاق اصناف تهران است .
من از سال  1376وارد این صنف شدم و در کنار اعضای صنف بایــد مورد حمایت قــرار گیرند .
برادرم کار را شروع کردم .االن در پاساژ کاشانی خدمات رفاهی برای خودشان و خانواده ایشان در
مغازه دارم .مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی نظر گرفته شود .االن در کوچه و پس کوچه های
ارشــد نیز هســتم .به پیشــنهاد اعضای پاساژ ،منطقه چراغ برق خانه های مسکونی قدیمی یا
همشهریان و همکاران هم رســته بنا دارم نامزد مجتمع های نوساز با سند مسکونی فراوانند که
به توزیع لوازم یدکی می پردازند؛ نه جواز کسب
انتخابات هیئت مدیره شوم .

دارند و نه نظارتی برآنها می شود حتی بعضاً فرار
مالیاتی هم دارند یــا مالیات به مراتب کمتری از
یک مغازه کوچک می دهنــد .همین ها اجناس
فیک هم عرضه می کنند .خوب اتحادیه باید ورود
پیدا کند و با این رقبای درســایه و رقابت ناسالم
ایشان مقابله کند.
مسئله دیگر ناعدالتی در امر مالیات است.کاسب
ضعیف نمی تواند از حق خودش بخوبی دفاع کند
و اتحادیه باید پیکار ایشان را بگیرد .
افراد قویتر خودشان می دانند و میتوانند از پس
سازمان مالیاتی برآیند.
من اتحادیه را یک قرارگاه می دانم که باید صنف
را مدیریت کند.
مثالی برای شما بزنم گروه همکاران شندآبادی
و بی نی ســی ،صوفیانی ،وایقانی ،دیزج خلیلی،
طســوجی ،خامنه (شــهرهای تابعه شهرستان
شبستر) با هم متحد هستند.
برای منافع جمع ارزش قائلند .نتیجه این شده
است که جمعیت شندآبادی های مقیم تهران در
همه امور کسبی ،اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی و
مذهبی به یکدیگر کمک می کنند.
روحیه کار جمعی اســت که میتواند مثمر ثمر
باشد .
چرا باید در بازار ما اسکوند وجود داشته باشد این
موجب ناعدالتی می شود و نهایتاً عدهای با سوء
اســتفاده از ضعف دیگران به نوعی چپاول گری
میکنند در حالیکه ســرمایه هــای کوچک می
توانند در کنار هم قرار گیرنــد و نیازهای کوتاه
مدت اعضا براحتی پوشش داده شود.
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اب مهکاران
محمد حسن علیزاده (مدیر فروشگاه پژو داریوش)

اتحادیه یعنی اتحاد

     صنف قطعات خودرو به دلیل داشــتن نفرات
و اعضاء زیاد دارای مشــکالت و درخواستهای
زیاد و متنوع از سوی اعضا میباشدکه رسیدگی
به این امور نیاز به یک همیت و فراغ بال و سرعت
عمل و قدرت تصمیم گیری و ایفای نقش اصلی
هیئت مدیره اتحادیه دارد این موارد نیاز به داشتن
اختیارات از مراجع باال دست نیز میباشد.
هیئت مدیره باید بیشــتر هدف گــذاری کند،

هدایــت راهبــردی و نظارت داشــته باشــد و
کارمندان با تحصیالت باال اســتخدام شــوندیا
افراد متخصص به عنوان مشــاور با صالحیت  در
کنار هیئت مدیره قرار بگیرند وبخشــی از کارها
به آنها سپرده شود.به نظر بنده با توجه به تعدد و
تنوع نیازهای اعضاء و صنف  هیئت مدیره نیاز به
تلفیق نفرات با تجربه و پیشکسوت برای تصمیم
گیری و در موارد اجرایی نیــاز به نفرات جوان و
شایسته دارد  .
مرحوم پدرم اعتقاد داشت که تو همیشه راست
بگو اول هیچ کس حرفت را باور نمیکند اما پس
از مدتی که پی به راستگویی تو میبرند و متوجه
میشوند که اشتباه کرده اند به شما اعتماد چند
برابر میکنند در خصوص بازار قطعات خودرو که

بازار بسیار حساسی است و به مثابه میدان مین
میباشد؛ اولین اشتباه آخرین اشتباه است.
در حال  حاضر نفراتی هســتند که وجدان کاری
دارند ودروغ که عــروس همه بدی هاســت را
نمیگویند و تنها برای پــول کار نمیکنندچون
در کسب  صداقت و راستگویی از همه چیز مهمتر
است و موجبات آبرو و اعتبار را فراهم میکند که
نیل به اهداف مالی و پول در صورت داشتن آبرو
و اعتبار به ســهولت و آســانی مهیا میگردد در
کسب این خصوصیات بسیار مهم و حائز اهمیت
اســت زیرا همه چیز از پایین بریده میشود ولی
کسب از باال یعنی اینکه هر چه کاسب  اعتبارش
بیشتر میشود باید بیشتر نظارت خدا را در همه
کارهایش در نظر داشته باشد.

محمدنصراله ئیان :عضو شورای مشورتی غرب:

مدیریت سنتی نتیجه نمی دهد

در حال حاضر اتحادیه فقط رابط بین اتاق اصناف
واحدهای صنفی است .اگر هیئت مدیره منتخب
برنامه ای هم داشته باشــند ،نمی توانند کاری

بکنند و فقط مجری مصوباتی هستند که به آنها
ابالغ می شود.
نتیجه این می شود که اعضاء اعتمادی به اتحادیه
و عملکرد ندارند .لذا وقتــی هیات مدیره اعضا را
بــرای موضوعی دعوت می کنند ،بیشــتراعضاء
نمیآیند که نشان از ضعف همبستگی و ارتباط
متفابل دارد.
هیات مدیره اتحادیه تاکنون حامی اعضاء نبوده
و نتوانسته از ظرفیت اعضاء اســتفاده کند .باید
شرایطی فراهم شود که جوانان باسواد و مسلط به
فن آوری های روز بیایند و به صنف کمک کنند.

وظیفه هیات مدیــره فقط دادن پروانه کســب
نیســت این کار را دیگران هم مــی توانند انجام
دهند؛ مهم این است که اعضای هیات مدیره برای
اعضای توانمند بستر حضور و ارائه پیشنهادهای
راه گشا و انجام خدمات دیگر را فراهم و اجرایی
کنند .افرادی باید عضو هیات مدیره شوند که از
مشکالت آگاه باشند .تحصیالت و تجربه داشته
باشند و برای برون رفت از مشکالت برنامه ارائه
کنند .آشــنایی با امور حقوقی ،کامپیوتر ،زبان
انگلیســی نیز از امتیازات یک نامزد عضویت در
هیئت مدیره به حساب می آید.

اب مهکاران
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حمیدرضا کاروان(کارشناس فروش شرکت الستیک سازی گیالن):

اتحادیه بر بازار اشراف کامل ندارد

آنچه کف بازار اتفاق می افتد واقعیت محض است .
هیئت مدیره باید از آن با خبر باشد و تحلیل کند،
ریشه یابی و چاره اندیشی کند .فلسفه وجودی
اتحادیه همین اســت که به اعضاء در کســب و
کارشان کمک کند.من نسل دوم هستم .پدرم در
چراغ برق بود و بعد ایشان کارها به من و برادرم
منتقل شد .ما ســابقه طوالنی داریم .من مدتی
وارد کار تولید شــدم و اقالم متعددی هم تولید
کردم .بخاطر اینکه تحصیالتم هم در رشته مواد
بود و عالقه هم داشتم به موفقیت رسیدم.
اما نتوانستم ادامه دهم شاید ظاهر امر را بگوییم

سرمایه کافی نداشتم .ولی روند بازار هم مناسب بحث شخصی و برندینگ یک واحد پیش می آید
نیست .طی سال های اخیر بنده کارشناس فروش اما وقتی اتحادیه پا پیش بگذارد یعنی دارد برای
شرکت معظم الستیک گیالن در تهران هستم  .یک جمع در شرایط مساوی قدم بر می دارد .
این کارخانه که در واقع چهار کارخانه است 700 .هیئت مدیره موفق در درجه اول دلسوز است .دل
نفر کارگر ،تکنسین ،مهندس و متخصص در آن سوزی یک کالم عامیانه اســت اما در آن دنیایی
مشغول فعالیت هســتند اما دچار مشکالتی در مطلب است .بازار بر مبنای شــناخت رو در رو و
تامین مواد اولیه است .صاحبان کارخانه به هیچ عواطف انسانی است .کســبه حبیب اهلل هستند
وجه حاضر نمی شوند بخاطر کاهش قیمت یا هر یعنی باید با هم مهربان باشند در گذشته گاهی
مســئله دیگری از کیفیت بکاهند و این بسیار با یک مغازه دار برای دیگری مشتری می فرستاد .
ارزش اســت لذا حمایت از کاالی ایرانی باید به یعنی می خواست او هم زندگیش بگذارد .هیئت
مدیره هم باید همین طور به فکر اعضاء باشد در
صورت یک فرهنگ درآید .
اتحادیه هم در این بخش مسئولیت دارد .غیر از عین حال خودش را بهروزکند .
اینکه خودشان می توانند به این فرهنگ کمک  حتی من پیشــنهاد می کنم از نحوه عملکرد و
کنند می توانند به عنوان اتحادیه با رســانه های روش های هیئت مدیره های ســایر کشورها نیز
گروهی مثل تلویزیون مذاکره کنند از رسانه ملی الگو بگیرند .
بخواهند به کار و سرمایه ملی کمک کنند .اعضای خیلی کارها باید انجام شــود تا صنف در شرایط
اتحادیه اگر خودشان مســتقیماً ورود پیدا کنند مطلوب قرار گیرد .

علی هوبد (مدیر عامل شرکت یدک آوران پارس):

هیات مدیره میان سال

تنهایی میتواند در مدیریت اتحادیه موفق باشد بدیهی اســت هیئت مدیره بعدی بایــد برنامه
ونه جوانی که خام اســت وراه هــای برون رفت داشته باشد و مســیر حرکت خود را برای اعضاء
تبین کند.
ازمشکالت اتحادیه را تجربه نکرده است .
برای سروســامان دادن به مشکالتی که اعضای از اولویت های کار هیئت مدیره ورود به مشکالتی
صنف با آن روبرو هســتند هیات مدیره اتحادیه اســت که اعضاء در امر بیمه و مالیات دارند .هم
می تواند از میان ساالن با تجربه ،پرانرژی و دانش چنین هیئت مدیــره می توانــد در زمینه های
داوطلــب هیات مدیره از هر ســنی مــی تواند تشکیل شود .در این صورت می توانیم؛ امیدوار رفاهی با کمک خود اعضاء خدمات شایسته ای
باشد اما واقعیت این اســت که نه پیر با تجربه به باشیم در آینده اتحادیه حرفی برای گفتن دارد .داشته باشد.
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اب مهکاران
حمید محمودی ( مدیر فروشگاه دیجی پارت):

اتحادیه نقش پر رنگی در بازار ندارد

به ضرورت قانون کســانی که در منطقه بورس
هستند .برای گرفتن پروانه کسب اقدام می کنند
 ،اما اگر مجبورنباشــند  تمایلی به گرفتن جواز
کســب ندارند  ،چون عم ً
ال تاثیرچندانی در روند
کسب و کارشان ندارد .
بنظرم نقش اتحادیه مثل نقش پدر خانواده برای
صنف است .هر عضو باید بتواند روی کمک های
اتحادیه در مشکالت پیش رو حساب کند .گاهی
یک خبرهائی از اتحادیه بصورت غیر مســتقیم     
می رســد ولی اعضاء تعامل چندانی با اتحادیه
ندارند .اتحادیه از امکانات و بسترهای امروزی اعم
از شبکه مجازی و پیام رسان ها که مدیریت آن ها
به نوبه خود تخصص ویژه ای است به اندازه کافی
استفاده نکرده است .
این درحالی اســت که طی چند ســال اخیر در
فضای مجازی گروه های صنفی متعددی تشکیل
شــده اند .بعضی از این گروه ها توانســته اند از
سراسر کشور عضوگیری کنند .گرچه برخی گروه
ها صرفا برای توســعه کســب و کارهای اعضاء
تشــکیل شــده اند اما در این میان گروه هایی
هستند که توانســته اند بسترهای مناسبی برای
دریافت ایده هــا و نظرات اعضــای صنف ایجاد

کنند .فراخوان های کشوری بدهند و پویش هایی
راه اندازی کنند .
  اتحادیه نیاز به متخصص روابط عمومی در
فضای مجازی دارد
این یک نیاز واقعی برای تشکلی مردمی و خدماتی
مانند اتحادیه است که باید به بیش از ده هزار عضو
اطالع رسانی کند و رابطه تعاملی داشته باشد و
از طرفی برای ارتباط با یک جامعه چند میلیونی
مصرف کننده که شاید گله مندی بسیاری هم از
صنف داشته باشــند ،راه ارتباط با اتحادیه نباید
منحصر به مراجعه حضوری و احتماال از این اتاق
به آن اتاق رفتن باشد.
  از همکاران جوان  ،با سواد و دارای ایده

تحمل و همکاری ایشان را باال می برد .بهروری و
کارآئی افزایش می یابد .
چرا اتحادیه خود را از این امــکان محروم کرده
است ؟
   دعوت اتحادیه از اعضاء در مواقع خواص
کار خیر و انجام مسئولیت های  اجتماعی توسط
اصناف از دیر باز انجام می شــد ،چــه بهتر که
سازمان یافته و منسجم تر و با شفافیت حداکثری
انجام شــود .اعضا هم اغلب عالقمند به همکاری
هستند  ،اما یک مســئله را نباید نادیده گرفت  :
وقتی اعضاء می بینند در طــول دوره مث ً
ال چهار
سال فقط یک بار دعوت شــده اند و آن هم برای
جمع آوری پول و نه حتی برای بررسی و مشورت
درباره نوع کمک رسانی که می توان انجام داد و
احیاناً مشــورت درباره چگونگی انجام کار خیر و
اطالع رســانی از کارهای قبلی و جلسه هم که با
ناهار شروع می شود؛ جالب نیست  ،حداقل برخی
از اعضاء حس خوبی پیدا نمی کنند.
اقدامات مثبت اتحادیه برای اعضاء

کمک بگیرند
شــکی نیســت در میان اعضای فراوان اتحادیه
کسانی هســتند که می توانند راه حل بدهند یا
در جلسات هم اندیشــی در صنف شرکت کنند .
بسیاری از اتفاقات مثبت در پی حضور و ارتباط
تعریف شده و سازمان یافته رخ خواهد داد .به نظر
من اتحادیه نباید خود را محدود به صدور جواز و در تمام این سالها هئیت مدیره اتحادیه که همگی
از بزرگان صنف هستند و چندین سال با زحمت
اجرای دستوالعملهای ابالغی کند.
  طوفان فکری  ،جریان همراهی می سازد و تالش سعی در خدمت رسانی به صنف را داشته
حتی سازمان های کوچک  و خصوصی مثل یک  اند ،اقدامات خوبی انجام داده اند .ولی متاسفانه  
فروشگاه هم باید با کارمندان و شرکاء و حتی با فقط عده کمــی از آن مطلع هســتند از جمله
مشتریان دائمی و اصلی خود جلسات هم اندیشی موضوع امور مالیاتی و کمیسیون های اقتصادی
که منجر به طوفان فکری می شود برگزارکنند  ،و پی گیری کاالی تقلبی و موارد دیگری که البته
این جلسات هم گرائی درون سازمانی را به وضوح الزم است با ایجاد یک روابط عمومی مناسب همه
افزایش داده و اثر بخشی فعالیت ها را چند برابر این موارد اطالع رسانی شود و هم اعضاء از نتایج
می کند .ســازمان یادگیرنده و پویا می شــود  ،این همه  اقدامات و تالش های اتحادیه استفاده
تعلق ذهنی افراد و وابستگی عاطفی آنها  ،آستانه کنند .

اب مهکاران
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علی کشتکار(فروشگاه علی) :

اعالم نظر پای صندوق رای

آنچه که هیئت مدیره را مقتدر و مردمی و دارای
پشتوانه نشان می دهد؛ میزان آرای اعضای هیئت
مدیره اتحادیه است .
اگر قرار باشد اعضاء برای رای دادن به پای صندوق
بیایند؛ تجربه ارزشمند در واحد صنفی ،صداقت
در کردار و تعامل ســازنده در رفتارشان ،همراه

خوش نامی و حســن شــهرت موثر است.اینکه
اعضای هیات مدیره تصور کنند همیشه رای ثابت
دارند؛ اصال درست نیســت .زیرا اعضای  اتحادیه
عملکرد آنها را می بینند.
این کنش منجر به واکنــش اعضای اتحادیه در
زمان رای گیری شــده و نتیجــه  را تحت تاثیر
قرار خواهد داد .لــذا داوطلبان باید ویژگی هایی
را دارا باشــند نظیر :متخصص و مجرب بودن تا
بخوبی بتوانند ظرفیت های بازار را ساماندهی و
سازماندهی کنند .باید مدیریت هوشمند داشته
باشــند و از بحران ها  ،فرصت بسازند .شناخت

عمیق از وضعیت حال و شرایط کلی داشته باشند
تا بتوانند آینده  را پیش بینــی کنند و برای آن
اندیشه کنند .بهترین اســتفاده را برای ترسیم
سناریو های مخلتف بکار گیرند.
دارای شجاعت برای مقابله با کج روی ها باشند .
بتوانند تصمیمات درست و قاطعانه را که موجب
بهبود کسب و کاراعضاء خواهدشد اتخاذ کنند .
هم چنین داوطلبــان انتخابــات هیئت مدیره
همیشــه عدالت را در کارشــان رعایت کرده و
رای اعضاء در زمان انتخابات را امانت بدانند .هر
تصوری غیر از این صندلی آن ها را لرزان می کند.

علی اصغر نفیسی(سدید راه پارت)

اندیشه های نو ،نیاز هیئت مدیره

در هیئت مدیره آینده باید نوگرایی شود .این بدان
معنا نیســت که صرفاً افرادی از نظر سنی جوان
ورود پیدا کنند بلکه منظور کســانی هستند که
افکار نو داشته باشند در برخورد با اعضای صنف
که خودشان به اندازه جمعیت یک شهر هستند؛

بتوانند روشــمند و هدفمند از ظرفیت ایشــان
استفاده کنند .حقیقتاً یک عضو هیئت مدیره باید
دیدگاهی ملی  ،همه جانبه و روحیه کار جمعی
داشته باشد.
از طرف دیگــردر تعامل با اتــاق اصناف ،وزارت
صمت ،وزرات اقتصاد و دارایی و زیر مجموعه های
آن ها از برخوردها و افکار سنتی فاصله بگیرند .
روش هایی که تــا کنون صــورت گرفته جواب
نداده است و اتحادیه نتوانسته به جایگاه در خور
شئونات اعضاء دست یابد.
اتحادیه ها مجموعه های مــردم نهاد و عمومی
هستند اما در عملکرد شبه دولتی عمل می کنند .

بنابراین خیلی برنامه مدار نیستند و بیشتر طبق
دستور عمل می کنند.
تغییر پذیری ،نواندیشی و شناخت کامل و دقیق
از موقعیت صنف و جایــگاه آن ،کمک به نهادها
و ســازمان های باالدســتی برای برنامه ریزی و
سیاســت گذاری در خصوص بازار لوازم یدکی
خودرو و ماشین آالت نیاز اصلی و کار مهمی است
که باید هیئت مدیره جدید انجام دهد.
متاســفانه آقایان نتوانستند خودشــان را تغییر
بدهند یا نخواستند تغییر کنند .
در هر صورت دور یک میز نشستن و مجوز صادر
کردن همه وظیفه یک هیئت مدیره نیست.
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اب خدمتگذاران

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

مردم توقع دارند

بنده در این هفت ســالی که در کمیسیون امور
شورا های پاساژ ها بوده ام ،توفیق داشتم تا پای
درد دل مردم بنشینم .
همکاران صنفی یک نگاه بسیار درستی به اتحادیه
دارند .معتقدنــد اتحادیه تنها جایی اســت که
احساس می کنیم به منافع ما اهمیت می دهد .
سازمان مالیاتی ،شــهرداری ،تامین اجتماعی،

وزارت صمت ،گمــرگ ،بانک ها و ســایر مراکز
دولتی و وابســته به دولت فقط به  ما می گویند
موظف به چه کاری هستیم .
در واقع ما در خدمت ایشان هستیم نه اینکه از آن
ها خدمتی دریافت کنیم.
لذا از دم در تا عالی ترین مقام ســازمان گویش
امری ،یک طرفه و ظاهراً قانونی دارند .اما اتحادیه
متعلق به ماست و خانه ما محسوب می شود .
پس انتظار داریم گوش های شــنوا و اراده های
مشتاق به ارائه خدمت را شاهد باشیم.
خوب گاهی هم این طور اســت اما تعداد اعضای
اتحادیه زیاد است و هیئت مدیره نمی تواند پای
صحبت همه بنشیند اما می تواند سازمان دهی
کند .
رســته بندی و گــروه بندی کند .هــر بخش را
به شــورای بســپارد و آن ها نظرات و مسائل آن
بخش را گردآوری ،دســته بندی و تحلیل کنند           .
جمع بندی نظرات رابه طور خالصه و سرفصلی
به هیئت مدیره ارائه کننــد و برای هر موضوعی
راهکاری در پیش بگیرند.
از طریق همان نمایندگان گــزارش اقدامات و
نتایج را به مردم برسانند.
  هیئت مدیــره آینده بایــد روی ارتباط با مردم
تاکید و برنامه جدی داشته باشد.

بنابراین منتخبین باید دارای حســن شهرت و
معتمد مردم باشــند ،تجربه و تحصیالت داشته
باشند .به قوانین صنفی ،اقتصادی ،مالیاتی و بیمه
تسلط داشته باشند .
و نکته مهم دیگر این اســت که  هــم توان مالی
خوبی داشــته باشــند و هم فرصت کافی برای
حضــور مســتمر در اتحادیه و پی گیــری امور
همکاران ،واال نتیجه مناســب حاصل نمی شود.
مطلب آخری که بایــد عرض کنــم :کار مردم
اولویت برهر چیز دیگری دارد.
اعضای هیئت مدیره نباید با کسی تعارف داشته
باشند .
اغماض و سهل گیری در امور شخصی پسندیده
است اما در احقاق حقوق عامه اص ً
ال نباید اهمال
کرد .مگر می شود بخاطر این که فالنی ناراحت
نشود کار درســت را ترک کرد .تک تک اعضای
هیئت مدیره مسئولیت دارند .
کوچکترین اهمالی قابل قبول نیست .
گاهی شاهد هستیم بعضی اشخاص رعایت روابط
فی مابین می کنند و نسبت به پیشبرد اهداف و
برنامه های سستی دارند .
من واقعاً نمی توانم چنین رفتاری را تحمل کنم .
چون صاحب حق مردم هستند و در واقع کوتاهی
ما موجب آسیب و تضییع حقوق ایشان می شود.

اب مهکاران
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جعفرنصیری (مدیرعامل شرکت نصیر لوازم):

داشتن روحیه مطالبه گری

داوطلبان هیات مدیره اتحادیه قبل از هرچیزی
باید به بزرگی جایگاهی که برای آن دواطلب شده
اند؛ آگاهی کامل داشــته ودارای روحیه مطالبه
گری باشد.
کسانی که می خواهند عضو هیئت مدیره اتحادیه

شــوند باید به خوبی مشکالت صنف را بشناسند
وبا تســلط بر قانون نظام صنفی وآیین نامه های
اجرایی آن بتوانند بین قوانین و مشکالت رابطه
برقرارکنند و راه حل های قانونی ،هوشمندانه و
عملیاتی برای برون رفت از شــرایط  موجود پیدا
کنند .این کار باید سازمان یافته و در قالب برنامه
مدون اجرایی صورت بگیرد.
دواطلبان عضویت در هیئت مدیره باید در جریان
تبلیغات دموی از برنامه های خــود را رونمایی
کنند.برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه صرف
داشــتن تجربه یا انرژی جوانی هم کافی نیست

هیات مدیره باید از امانتی که اعضا به او سپردند
به خوبی محافظت کند وهمیشه منفعت اعضا را
بر منافع شخصی یا جناحی ترجیح دهد.
اعضاء هیات مدیره باید حقــوق صنفی را طبق
قانون از مسئوالن مطالبه کنند.
با قوانین دســت و پاگیری که برای کسب وکار
وجود دارد مبارزه کنند.
در مراکز تصمیم ســازی و تصمیم گیری حضور
فعال داشته باشند و به طور قانونی از منافع اعضا
دفاع کنند و همه این ها منوط به داشتن تجربه،
دانش و روحیه  مطالبه گری است.

هوشنگ کهن ترابی(فروشگاه راه پارت):

فروشندگان لوازم یدکی ماشین آالت سهمیه میخواهند
دایر کرد.در حال حاضر هــم اعضای اتحادیه در
بخش غرب انتظار دارند تا در هیئت مدیره جدید،
حداقل یک نفر سهمیه داشته باشند.هر چند که
از عملکرد اعضای هیات مدیره ناراضی نیستیم؛
ولی به طور حتم روی درخواست خودمان اصرار
داریم که اگر سهمیه بندی صورت بگیرد؛ میزان
مشارکت اعضا به طور چشــمگیری ،باال خواهد
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی از چندین
رفت .همیشــه در انتخابات به حســن شهرت و
ســال قبل برای ســهولت در اجرای قانون نظام
تجربه افراد رأی داده ایم حاال هم این خواســته
صنفی و خدمات دهی به اعضا ،دفتری در غرب
ماست که البته خواسته نامعقولی نیست.اگر به

نظر ما احترام بگذارند نشــان می دهند اعضا را
فقط موقع رأی دادن نخواسته اند ،برای ما ارزش
و احترام قائل هســتند.باید تاکید کنم به خوبی
آگاهی دارم ،در قانون چیزی به عنوان ســهمیه
بندی نداریم و این یک توافق برد   برد بین اعضا
واتحادیه است.نکته مهمی نیز وجود دارد با توجه
به حضور همــکاران جوان تر و فعــال با دانش و
مسلط به روش های جدید کسب وکار ،من اعتقاد
دارم حتمــاً از این عزیزان جوان تــر نیز باید در
هیئت مدیره حضور داشته باشند.
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اب خدمتگذاران
عباس اکبرزاده پایدار (رئیس شورای مشورتی غرب اتحادیه)

همدلی رمز موفقیت

اعضایی که بــرای عضویت در هیئــت مدیره یا
بازرســی اتحادیه ثبت نام می کننــد باید توجه
داشــته باشــند :وارد عرصه ای می شــوند که
نباید دنبال شــهرت و قدرت شــخصی باشند .
تنها هدفشــان باید خدمت به همکاران صنفی

و مصرف کنندگان نهایی باشــد.اعضای هیئت
مدیره اتحادیه با همکاری هم باید مشکالت صنف
و همــکاران را رفع کنند اما عــاوه بر همکاری،
همدلی و همراهی ایشان ضروری است .اگر هیئت
مدیره همدل و دارای احساس مشترک نباشند؛
تبدیل به یک دست قدرتمند نخواهند شد.هیئت
مدیره جدیــد نیازمند حضور جــوان تر در کنار
با تجربه ها اســت .خالقیت  ،انرژی و علم ایشان
مکمل تجربه پیش کســوتان خواهد شد .اعتقاد
دارم این ترکیب تحوالت بزرگــی در اتحادیه و
صنف ایجاد خواهد کرد.اگر بخواهیم مثل گذشته
اتحادیــه را اداره کنیم بازهم اعضاء مشــارکت

حداقلی خواهند داشت و از طرفی فن آوری های
روز بین اعضاء و اتحادیــه فاصله ها ایجاد خواهد
کرد .در حالی که این ابزارها برای ارتباط هرچه
بیشتر و ســریع تر هســتند .این معکوس شدن
نتیجه به خاطر عقب ماندگــی از فضای عمومی
جامعه خواهد بود .حتی در امور کسبی هم اگر به
روز نشویم به مشــکل بر خواهیم خورد و به طور
ناخواسته صنف به ورشکستکی سوق می یابد.پس
مسئولیت صنفی ما اقتضاء می کند آن ها که می
توانند خود را در معرض انتخاب اعضاء قرار دهند
و اعضاء نیز با مشــارکت حداکثری بهترین ها را
انتخاب کنند.

نگـ ـ ـ ـ ـ ــاه
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عبدالعلی مجد:

حاال معلوم میشه زیرساخت یعنی چه؟
در حالیکه گفته می شود تمامی کشورهای
دنیا به کرونا آلوده شده اند؛ اما همه آن ها دچار
بحران نشدند .
  دالیل کجاست؟
اول :پایه هر اقدام درستی در هر شرایطی داشتن
اطالعات دقیق (جزئیات) اســت .در شــرایط
بحرانی که فرصت کم اســت و خیلی چیزها از
دسترس خارج می شــوند .اونی موفق تره که
می دونه از هر چیزی که الزم داره چندتا و کجا
داره؟ چطور می تونه ازشون استفاده کنه؟ و...
به عبارت واضح تر زیرساخت اطالعاتی از اولین
اولویت هاست .
در شــروع اپیدمــی کرونــا در ایــران یکی از
مهمترین مشکالت این بود که با جزئیات کامل
نمی دونستم مث ً
ال :
چند تخت بیمارستانی قابل استفاده داریم؟
چندتا تخــت مراقبت های ویــژه کام ً
ال آماده
داریم؟
چند نفر ناقل در کشور هستند و چند نفر مبتال ؟
تفکیک دقیقی از کسب و کارهای پر خطر ،کم
خطر و بی خطر نداشتم .
نمی دانیم واقعاً چند خانوار نیازمند حقیقی به
کمک های فوری معیشتی داریم؟
چند خانوار در معرض آســیب در صورت لزوم
ادامه قرنطیه داریم؟
و ده ها نکته دیگری که در طول بحران به دلیل
نداشتن اطالعات کامل عکس العمل ها با تاخیر
انجام شد.
وقتی اطالعات از امکانات ،نقاط قوت و ضعف،
نیازها وحجم درگیری نداشته باشیم ،زمانی که
امکان دسترسی به افراد مورد نیاز و سازماندهی

ایشان نداشته باشیم ،اگر تعاریف و دستورالعمل اتحادیه باید بانک کاملــی از انواع مارک های
لوازم یدکی داخلی و خارجی داشته باشد و حتی
ها از پیش معین شده نداشته باشیم.
حتی نمــی توانیم به مردم به صورت روشــن المقدور از منشاء تولید یا تامین آن ها و کیفیت و
بگویم کی ،کجا و چه کســانی باید از ماســک  مشخصات فنی آن ها اطالع حاصل کند.
همه موارد گفته شده و ده ها مورد گفته نشده
استفاده کنند .
دست کش و ماسک های استفاده شده را چگونه حداقــل  2پیش نیــاز مهم دارنــد اول نیروی
متخصص بــرای جمع آوری و دســته بندی و
امحا کنند که بی خطر باشد؟
تحلیل موارد و دوم رابطه توام با اعتماد که اعضاء
این ها می شود مشکل زیرساختی!!
گریزی به اتحادیه بزنیم
نگران افشای اطالعاتشان نباشند.
اتحادیه لوازم یدکی بایــد از تمامی واحدهای
صنفی دارای پروانه کسب معتبر و سوابق مغازه
ها و افراد صنفی فعلی و قبلــی و در حال ورود
اطالعات کامل داشته باشد.
نقشه و تفکیکی از بازارهای بورس ،نیمه بورس و
واحدهای صنفی پراکنده داشته باشد.
جداول دقیقی از رســته های صنف مبتنی بر
واقعیت میدانی داشته باشد.
فهرســتی از بازرگانان ،واردکنندگان موردی و
پخش کنندگان بزرگ ،بنکداران ،پخش کننده
متوسط و خرده فروشان داشته باشد.
بــرآوردی از حجم بازار ،مصــرف ادواری لوازم
یدکی تند مصرف ،تصادفی ،تعمیراتی و امثال
آن داشته باشد.
میانگین اشتغال در هر واحد صنفی را بداند.
تمامی دفاتر پخش یا واردکنندگان خارج بازار
را کشف کند .اعم از آن ها که ثبت شرکت کرده
اند یا نکرده اند و در سایه قرار گرفته اند.اتحادیه
حتی می تواند بانک نام مغــازه ایجاد کند و به
اعضاء دسترسی بدهد تا نام فروشگاها تکراری
نباشند زیرا همه فروشگاه ها   نمی توانند یا نمی
خواهند ثبت برند کنند.

دالیل بعدی شامل  :فرهنگ ،ســاختار اداری
و مدیریتی جامعه ،میزان مشــارکت و سرمایه
اجتماعی ،نیروی انسانی کارآمد و موارد دیگری
از این دست است.
  ایرانی ها تحت شرایط سخت بهتر عمل
می کنند
این تحلیــل برخی از کارشناســان بین المللی
ایران شناســی در دهه های اخیر اســت آن ها
معتقدند ایرانی ها با زبان دوستی و مهربانی بهتر
کنار  می آیند تا اجبار و تهدید ،وقتی با فشــار
حداکثری مواجه می شــوند اتحاد بیشتری از
خود نشان می دهند و تالش مضاعف می کنند .
فرهنگ دینی ایشــان هم همیــن توصیه را به
ایشــان می کند از ایــن رو به سیاســتمداران
آمریکایی می گویند :اگر می خواهید با ایران به
نتیجه برسید از در دوستی وارد شوید.
آن هم کام ً
ال صادقانه و نگران نباشید ایرانی ها
در سیاست هم اخالق گرا هستند  .
در اتحادیه نیز همین امر ســاری وجاری است
چنانچه باب دوستی و همدلی بیش از گذشته
بازشــد .همکاران برای اتحادیه از هیچ چیزی
دریغ نمیکنند.
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اب خدمتگذاران

پاسخ به برخی از نکات

ابراهیم غفوری -مدیر مسئول نشریه
اینکه اتحادیه فقط رابط بین اتاق اصناف و واحد
های صنفی اســت و مجری مصوبات آنهاســت
صحیح نیست .اتحادیه کارهای گوناگونی به نفع
اعضاء انجام داده و رابطه با شــهرداری ،مالیات،
آب و فاضالب ،تعزیرات ،وزارت صمت ،گمرک،
استانداری ،فرمانداری ،کاال های قاچاق و جلسه با
نمایندگان مجلس ،انجمن تولیدکنندگان لنت و
بازرگانان برقرار کرده است.
این حرف که اعضاء اعتماد بــه اتحادیه ندارند؛
هم حرف درستی نیست چون هر زمان اتحادیه
در رابطه با آسیبهای اجتماعی ،کمک به سیل

زدگان ،زلزله و ساخت مسکن و اسکان برای آنان  
از اعضاء دعوت به عمل آورده ،نهایت همکاری را
داشته اند.
نکته دیگر که گفته شده اتحادیه و هیات مدیره
تا کنون حامی اعضاء نبوده و نتوانسته از ظرفیت
اعضاء اســتفاده کنــد؛ بالعکس بــا بکارگیری
مشاورین حقوقی بیمه ای و مالیاتی که بصورت
رایگان در خدمت اعضاء بوده اند و واحد شکایت
نســبت به گرانی و بی کیفیتی قطعــات هم به
مصرف کننــدگان ،هم به اعضــاء کمک کرده و
اختالفات بیــن اعضاء هم از طریق کمیســیون
مالیاتی کــه  9نفــر عضــو دارد در هیئت های
مالیاتی شرکت و به نفع اعضاء حکم صادر شده و
کمیسیون بازرسی و آموزش هم کار خود را انجام
داده اند.
سیســتم اتوماســیون اتحادیه کارخود را بطور
منظم با حضــور مهندس همایون فــرآورده که
متخص  ITاســت انجام می دهــد .وجود کانال
اطالع رسانی که  3700عضو دارد و کلیه بخش
نامه ها و اطالعیهها روی کانال گذاشته می شود،

تسلیت
مرحوم حاج رضا ساده

نشانی از ارتباط با استفاده از ابزارها و بسترهای
بروز است .سایت اتحادیه هم فعال و مجله یدکی
رسانه هم چاپ میشــود .مشکل کمبود بودجه
اســت ،اگر بودجه کافی در اختیار یدکی رسانه
قرار بگیرد میتواند تیــراژ خود را باال ببرد که در
دسترس همه اعضا قرار بگیرد .این هم باید در نظر
گرفته شود که اتحادیه یک موسسه غیرانتفاعی
است نمیتواند غیر از بخش کمک مردمی و حق
عضویت درآمدزایی نماید.
اینکه گفته شــود در دوره فعلی کارآیی در خور
توجه نسبت به دوره قبل دیده نشده ،شاید بعلت
تغییر مدیریت بوده ،چون نظر مدیریت فعلی این
است که فقط در چهار چوب قوانین نظام صنفی
کار انجام شــود .به همین دلیــل در این دوره از
برگزاری نمایشــگاه و چاپ ســر رسید ،جشن
گلریزان ،تجلیل از پیش کســوتان و کار عمرانی
که هزینه ای هم برای اتحادیه نداشت مخالفت
شــده .ضمناً نباید کلی گویی شــود ،اگر نکاتی
وجود داشته در مورد عدم جوابگویی اتحادیه باید
به اطالع هیات مدیره میرسید.

مصیبت درگذشت حاج رضاساده را به خانواده محترم ایشان
خصوصا برادر گرانقدرشــان حاج حسن ساده عضو محترم هیئت
مدیره اتحادیه تسلیت عرض م ینماییم.
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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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