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رونمایی از نرم افزار جامع مدیریت  راهبرد 
اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک اصفهان

ــای   ــاق ه ــژه ات ــیون اداری وی ــازی اتوماس ــاده س ــی و پی طراح
اصنــاف و اتحادیــه هــای صنفــی، تحولــی بــزرگ در امــور اداری 
اتــاق هــای اصنــاف و اتحادیــه هــای کشــور به حســاب مــی آید، 
پــس از آن اتحادیــه هــای پیشــرو همچــون اتحادیه خدمــات فنی 
ــه دنبــال انجــام اقدامــات نویــن  خودروهــای ســبک اصفهــان ب
 بیشــتری بــرای تســهیل خدمــت گــزاری به اعضــا ومــردم  بودند.
ــن  ــرای اولی ــده ب ــام ش ــای انج ــری ه ــا پیگی ــبختانه ب خوش
بــار در اســتان اصفهــان، نــرم افــزار راهبــرد  بــا قابلیــت 
ــات  ــه خدم ــمند در اتحادی ــای هوش ــن ه ــر روی  تلف ــب ب نص
فنــی خودروهــای ســبک اصفهــان رونمایــی شــد و  کار 
ــرد. ــاز ک ــمی آغ ــور رس ــه ط ــا ب ــیوع کرون ــام ش ــود را در ای  خ

 خدمات نرم افزار راهبرد 
-مدیریت پرونده های صنفی

-بایگانی متمرکز و حذف کاغذ
-دبیرخانه متصل به پرونده های صنفی

-صــدور نامــه تکــی و گروهــی بــدون نیــاز بــه تایــپ تنهــا بــا 
چنــد کلیــک

ــاف بصــورت موبایــل تحــت نســخه  -اتوماســیون بازرســی اصن
Android

-محاسبه خودکار مبلغ بدهی حق عضویت اعضاء
-امــکان ارســال پیامــک خــودکار جهــت پیگیــری پرونــده هــا و 

مطالبــات حــق عضویــت
-امــکان ارســال پیامــک گروهــی بصــورت قالــب بــا درج 

مشــخصات هــر پرونــده در متــن پیامــک
-اپلیکیشن آموزش اصناف بصورت غیرحضوری 

ــرد  ــیون راهب ــا اتوماس ــه ب ــایت اتحادی ــن وب س ــال آنالی -اتص
و ارائــه خدمــات آنالیــن بــه اعضــاء )تشــکیل پرونــده ، 
 پیگیــری پرونــده ، پرداخــت آنالیــن حــق عضویــت و ...(
 -اســکن تصاویــر مــدارک پرونــده و طبقــه بنــدی آن در سیســتم
-ثبــت و مدیریــت اطالعــات مباشــرین و کنتــرل زمــان انقضــاء 

کارت مباشــرت
-کمیسیون شکایات

کمیسیون حل اختالف
-اتصال به سامانه پیامکی اتحادیه بصورت وب سرویس

جهــش تولیــد از ابزارهــای قــدرت اســت. تولیــد بایــد جهــش پیــدا بکنــد؛ نه 
 فقــط رونــق تولیــد کــه ســال گذشــته گفتیــم. رونــق تولیــد یعنــی در تولیــد 
ــن  ــا ای ــت اّم ــه اس ــام گرفت ــن انج ــه ای ــد ک ــود بیای ــه وج ــی ب ــک حرکت ی
کافــی نیســت. مــا احتیــاج بــه خیلــی بیــش از ایــن داریــم؛ جهــش تولیــد.
رهبر معظم انقالب

معرفی اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک شهرستان اصفهان

رئیس: روح الله چلونگر

خزانه دار: مرتضی پهلوانی

نائب رئیس اول: عباس صفوی زاده

بازرس: احمد کمالی 

نائب رئیس دوم: مهرداد سرتیپی

دبیر: محمدرضا اسدی

معرفی کمیسیون های تخصصی اتحادیه خدمات 
فنی خودروهای سبک

■ رئیس کمیسیون بازرسی: عباس صالحی
■ رئیس کمیسیون فنی: سعید عطایی

■ رئیس کمیسیون آموزش: عباس صادقی
■ رئیس کمیسیون حل اختالف:سیدجواد قنادیان
■ رئیس کمیسیون شکایات: مجید آقا داوودیان 

■ رئیس کمیسیون نمایندگی های مجاز خودرو: 

مسعود هماپور

نشانى: تهران ، یوسف آباد ، خیابان شهید گمنام ، خیابان 4/1 شماره 92 واحد 4
تلفن تماس : 88993260-021 (خط ویژه) 

اپلیکیشن اندروید بازرسى 

تصاویرى از محیط اپلیکیشن بازرسى (ویژه بازرسان) 

صفحه 10

www.Rahbord.org
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 تحقق آرزوی 40 ساله 
با همت و تالش مضاعف

رئیــس اتحادیــه خدمــات فنــی خودرهــای ســبک اصفهــان گفت: بــا امضــای تفاهمنامه بــا ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری اصفهــان، راه اندازی 
کلینیــک هــای خدمــات خودرویــی در نقــاط مختلف شــهر اصفهــان در دســتور کار قــرار گرفت.

ــازی  ــرح را بسترس ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــر ه روح اهلل چلونگ
بــرای کاهــش هزینــه هــای اعضــا عنــوان کــرد و افــزود: بــا 
شــرایط پیــش بینــی شــده در تفاهمنامــه، افــراد مــی تواننــد بــا 

ــازه شــوند. ــه، صاحــب مغ کمــک شــهرداری و اتحادی
ــاغل  ــاماندهی مش ــن و س ــازمان میادی ــرد: س ــح ک وی تصری
ــوان  ــا عن ــی ب ــروژه های ــی پ ــا جانمای ــان ب ــهری اصفه ش

ایــن  در  خودرویــی،  کلینیــک خدمــات 
ــه اعضــای  مســیر کمــک هــای شــایانی ب

ــرد. ــه ک اتحادی
رئیــس اتحادیــه خدمــات فنــی خودروهــای 
بــا راه  ســبک اصفهــان اظهــار کــرد: 
انــدازی ایــن کلینیــک هــا ترافیــک شــهری 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــده  و ب ــاماندهی ش س
ــه  ــز مجموع ــن تمرک ــد، همچنی ــی یاب م
ــا خــودرو در  ای از خدمــات فنــی مرتبــط ب
ایــن کلینیــک هــا، باعــث ارائــه خدمــات بــا 
کیفیــت در کمتریــن زمــان بــه مــردم مــی 

شــود.
وی ایــن اقــدام مهــم را آرزویــی 40 ســاله در شــهر اصفهــان 
دانســت کــه ســرانجام بــا همــت رئیــس ســازمان میادیــن بــه 
مرحلــه اجــرا رســید و افــزود: امیدواریــم ایــن کلینیــک هــا در 

ســال جــاری به بهــره بــرداری برســد و همکارانمــان آرام آرام از 
فشــار پرداخــت اجــاره بهــای ســنگین رهایــی یابند و خودشــان 

دارای واحــد صنفــی شــوند.
کاهــش  بــرای  الکترونیکــی  خدمــات  ارائــه 

حضــوری مراجعــات 
ــرای  ــه ب ــی ک ــی از اقدامات ــرد: یک ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــار در کشــور توســط اتحادیــه خدمــات  اولیــن ب
ــه  ــت ارائ ــای ســبک انجــام گرف ــی خودروه فن
ــردد  ــش ت ــرای کاه ــوری ب ــات غیرحض خدم
اربــاب رجوعــان و اجــرای صــد در صــد پروتکل 

ــود. هــای بهداشــتی ب
ــانی ــالع رس ــایت اط ــدازی س ــر از راه ان چلونگ
اتحادیــه خبــر داد و   www.khodro.me
گفــت: اعضــا مــی تواننــد از طریــق ایــن ســایت 
بــا اتحادیــه در ارتبــاط باشــند و مــردم نیــز برای 
پیگیــری کارهــا و شکایاتشــان مــی تواننــد بــه 
ایــن وبســایت مراجعــه کننــد و دیگــر نیــازی بــه 

رفــت و آمــد حضــوری ندارنــد.
وی بیــان کــرد: راه انــدازی ایــن خدمــات هزینــه بــر و زمــان بــر 
بــود امــا اتحادیــه بــا مدیریــت هزینــه هــا و بــه منظــور تســهیل 

فعالیــت هــای صنفــی اعضــا ایــن برنامــه را اجرایــی کــرد.

رئیــس اتحادیــه خدمــات فنــی خودرهــای ســبک اصفهــان بــا 
اشــاره بــه فعالیــت بیــش از 3500 واحــد صنفــی تحت پوشــش 
ایــن اتحادیــه، خاطــر نشــان کــرد: افــرادی کــه دارای کــد یکتا 
هســتند، مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت نســبت بــه تکمیل 
پرونــده هــا اقــدام و حتــی تجدیــد و تمدیــد پروانــه کســب را از 

داخــل ســایت اطــالع رســانی پیگیــری کنند.
وی از ارائــه 12 ســاعت مشــاوره آنالیــن بــه اعضــا در 
ــن  ــم اولی ــا کنی ــم ادع ــی توانی ــت: م ــر داد و گف ــایت خب س
اتحادیــه در کشــور هســتیم کــه بــا پیــاده ســازی ایــن 
ــث  ــا، باع ــریع کار اعض ــهیل و تس ــر تس ــالوه ب ــتم ع سیس
 کاهــش ترددهــای روزانــه و صرفــه جویــی در زمــان و 

هزینه شدیم.
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده

وی افــزود: اتحادیــه در راســتای حمایــت از کســب و کارهــای 
ــای  ــرای واحده ــال 99 را ب ــت س ــق عضوی ــده ح ــیب دی آس

ــا 100 درصــد مــی بخشــد. ــده ت آســیب دی
ــان  ــبک اصفه ــای س ــی خودره ــات فن ــه خدم ــس اتحادی رئی
ــت،  ــن حمای ــت ای ــرای دریاف ــراد متضــرر، ب ــرد: اف ــح ک تصری
ــراز  ــا اح ــد و ب ــی کنن ــه معرف ــه اتحادی ــود را ب ــد خ ــی توانن م
و تاییــد شــدن شــرایط آنهــا، از ســوی اتحادیــه مــورد حمایــت 

ــه صفحــه 7( ــد. ) ادام ــرار گیرن ق

اســتاندار اصفهــان گفــت: ایــن اســتان در حرکــت روبــه رشــد خــود متوقــف نخواهــد شــد و 
از آزمــون بــزرگ جهــش تولیــد بــا موفقیــت بیــرون خواهــد آمــد. عبــاس رضایــی  در گفت 
و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه عنــوان ســال »جهــش تولیــد«، 
اظهــار کــرد: ایــن نامگــذاری در واقــع تاکیــد بــر ضــرورت حرکــت تصاعــدی رونــق تولیــد 

بــه گونــه ای اســت کــه در زندگــی مــردم تغییــر مثبــت ایجــاد شــود.

اصفهان از آزمون جهش تولید با موفقیت بیرون می آید

 افرادی که دارای کد یکتا 
هستند، می توانند با مراجعه 
به سایت نسبت به تکمیل 

پرونده ها اقدام و حتی تجدید 
و تمدید پروانه کسب را از 
داخل سایت اطالع رسانی 

پیگیری کنند.
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نمایندگی های مجاز خودرو 
نیازمند حمایت دولت هستند

 مســعود هماپــور رئیــس هیــات مدیــره رســته  نمایندگــی هــای مجــاز خدمــات خــودرو اســتان اصفهــان، بیــش از 
30  ســال اســت در ایــن عرصــه فعالیــت کــرده و بــه وقــول معــروف در ایــن زمینــه مویــی ســپید کــرده اســت.وی 
نمایندگــی مجــاز خدمــات خــودرو شــرکت زامیــاد، نمایندگــی کامیــون ایوکــو و شــرکت هــای ســایپا، پــارس خودرو، ســایپا 
دیــزل و ســایپا یــدک را در کارنامــه دارد. مســعود هماپــور در اولیــن شــماره خبرنامــه  اتحادیــه خدمــات فنــی خودروهــای 

ســبک اســتان اصفهــان میهمــان مــا شــده اســت.
گفت وگوی ما  با رئیس هیات مدیره رسته خدمات خودرو استان اصفهان را در ادامه بخوانید.

اعطــای تســهیالت کــم بهــره بــه نمایندگــی های خــودروی 
ــتان اصفهان اس

رئیــس رســته نمایندگــی هــای مجــاز خدمــات خــودرو اســتان اصفهــان 
ــودروی  ــای خ ــی ه ــه نمایندگ ــره ب ــم به ــهیالت ک ــتاراعطای تس خواس

اســتان اصفهــان شــد.
مســعود هماپــور اظهــار کــرد: کســب وکار نمایندگــی هــای مجــاز خدمات 
خودرویــی اســتان اصفهــان بــا شــیوع کرونــا  و تعطیلــی اجبــاری واحدهــا 

بســیار آســیب دیــد.
وی خواســتار توجــه ویــژه دولــت بــه فعالیــن ایــن صنــف شــد و گفــت: 
دولــت بایــد شــرایطی را فراهــم کنــد تــا نمایندگــی های مجــاز خــودرو در 
سراســر کشــور و اســتان اصفهــان بتواننــد از تســهیالت دولتــی کــم بهــره 
اســتفاده کننــد.وی حجم اشــتغال ایجــاد شــده  در بیــش  از 200 نمایندگی 
مجــاز خــودرو در اســتان اصفهــان را قابــل توجــه عنــوان کــرد و گفــت: در 
صــورت عــدم حمایــت دولــت بخشــی از نیــروی کار ایــن واحدهــا تعدیــل 
خواهنــد شــد.هماپور بــا اشــاره بــه اعــالم 12 رســته کاری مــورد حمایــت 
دولــت دروضعیــت حاضــر تصریــح کــرد: متاســفانه در لیســت دولــت، نامی 

از رســته هــای خودرویــی نیســت.
ــوع را  ــن موض ــور ای ــی کش ــای صنف ــکل ه ــق تش ــت: از طری وی گف
پیگیــری کردیــم امــا هنــوز پاســخی از ســوی دولــت دریافــت نکــرده ایــم.
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، اولویــت اول واحدهــای 

خدمــات خودرویــی اســتان
رئیــس رســته نمایندگــی هــای مجــاز خدمــات خــودرو اســتان اصفهــان 

اظهــار کــرد: در شــرایط موجــود یکــی از مهمتریــن اقدامــات مــورد نیــاز 
در نمایندگــی هــای مجــاز خــودرو در اســتان اصفهــان رعایــت پروتــکل 

هــای بهداشــتی اســت.
وی ادامــه داد: ورود خودروهــا از سراســر کشــور بــه نمایندگــی هــای مجــاز 
بــرای دریافــت خدمــات، ایــن مراکــز را بــه مناطــق پرخطــر بــرای انتقــال 

ویــروس کرونــا تبدیــل  کــرده اســت.
هماپــور تصریــح کــرد: حمایــت متقابــل کارفرمــا و کارمنــدان  در ایــن ایام 

بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــروری اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب بــازار خــودرو در ســال هــای اخیــر 
گفــت: در ســال هــای اخیــر نمایندگــی هــای خــودرو بــه شــدت آســیب 

دیــده و متضــرر شــده انــد.
ــوی  ــت از س ــای درس ــت ه ــاذ سیاس ــا اتخ ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
تصمیــم گیــران و تصمیــم ســازان کالن کشــور، وضعیــت فعالیــن ایــن 

رســته بهبــود یابــد.
 برگزاری جلسات به صورت غیرحضوری

هماپوربــا ارائــه گزارشــی از رونــد برگــزاری منظــم جلســات پیش از شــیوع 
کرونــا گفــت: بــا شــیوع ویــروس کرونــا جلســات و تصمیــم گیــری هــا به 

صــورت مجــازی برگزار شــد.
ــان  ــت تمــام تشــکل هــا و کســب و کارهــا بی ــز موفقی وی اتحــاد را رم
کــرد و گفــت: بــا تکیــه بــر پشــتوانه تجربــی بــاال اعضــا هیــات مدیــره، 
تمــام تــالش خــود را بــرای کاهــش مشــکالت فعالیــن ایــن رســته بــه 

کار خواهیــم بســت.

دبیــر کمیســیون تخصصــی نماینــدگان مجاز 
خــودرو اصفهــان بــا اشــاره بــه فعالیــت ایــن 
کمیســیون، اظهــار کــرد: انتخابــات ایــن 
کمیســیون تابســتان امســال انجــام و احــکام 
ــالغ و در آذر  ــاه اب ــر م ــره در مه ــت مدی هیئ
ــزار شــد. مســیح  ــن جلســه آن برگ ــاه اولی م
ــری  ــات و پیگی ــی اقدام ــه برخ ــرزاده ب عنب
هــای صــورت گرفتــه طــی 11 جلســه برگزار 
شــده اشــاره کــرد و گفــت: مشــخص کــردن 
گــروه کارشناســان رســمی نمایندگــی هــای 
مجــاز خــودرو بــرای بررســی پرونده شــکایات 
آنهــا، برگــزاری نشســت بــا رئیــس ســازمان 
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده و دریافــت 
مصوبــه ای در خصــوص نرخ رســمی خدمات 
و وارنتــی طبــق مصوبــه اتحادیــه، نشســت با 
کارشناســان رســمی اتحادیــه در امــور مالــی 
و مالیاتــی، مرتفــع کــردن مشــکل تابلــو 
ــهر  ــل ش ــاز داخ ــای خودروس ــی ه نمایندگ
اصفهــان در تعامــل بــا معاونــت رفــع تخلفات 
شــهرداری، دریافــت موافقتنامــه ســازمان فنی 
ــار در کشــور  ــتین ب ــرای نخس ــه ای ب و حرف
بــرای جــذب نیروهــای تحصیلکــرده فنــی به 
صــورت رایــگان بــرای نمایندگــی هــا و .. از 
جملــه ایــن اقدامــات اســت. وی بــا اشــاره بــه 
وجــود 212 نمایندگــی خودروهــای ســبک و 
ســنگین در اســتان اصفهــان، گفــت: گــردش 
مالــی ســالیانه ایــن نمایندگــی هــا 2 هــزار و 
544 میلیــارد تومــان و ســرمایه گــذاری ثابــت 
ــزان  ــان، می ــارد توم ــزار میلی ــا 6360 ه آنه
ــزان پرداخــت  ــر و می ــا 8480 نف اشــتغال آنه
ــارد تومــان و  مالیــات مســتقیم آنهــا 21 میلی
مالیــات بــر ارزش افــزوده 42 میلیــارد تومــان 
ــف  ــن صن ــرد: ای ــد ک ــرزاده تاکی ــت. عنب اس
حــدود 16 رســته دارد و بــا توجــه بــه گــردش 
ــری از  ــود و جلوگی ــات موج ــی و اطالع مال
تداخــل صنفــی ایــن رســته هــا تشــکیل یک 
اتحادیــه مجــزا بــرای آن احســاس مــی شــود 
ــوع  ــن موض ــر ای ــت پیگی ــازمان صنع و از س

هســتیم. 
وی  اظهــار کــرد: متاســفانه در مجامــع 
مختلــف از جملــه دارایــی، بیمــه، تامیــن 
ــف  ــن صن ــی ای اجتماعــی و ... کســی از اهال
حمایــت نمــی کنــد، تصریــح کــرد: بــه همین 
ــن  ــتمر ای ــات مس ــی جلس ــا برپای ــور ب منظ
ــتین  ــکیل نخس ــال تش ــه دنب ــیون، ب کمیس
ــاز  ــای مج ــی ه ــتانی نمایندگ ــه اس اتحادی
هســتیم.  کشــور  و  اصفهــان  در  خــودرو 
ــت  ــس اول هیئ ــب رئی ــان نای ــواد قنادی ج
مدیــره کمیســیون تخصصــی نماینــدگان 
مجــاز خــودرو اصفهــان نیــز بــا بیــان اینکــه 
امــروز تحریــم هــا مشــکالت  مــان را زیادتــر 
کــرده اســت، متاســفانه پیــش از ایــن یکــی 
ــود  ــا ب ــام خودروه ــت ن ــود، ثب ــوارد س از م
کــه بعــد از تحریــم هــا ثبــت نــام خودروهــا 
ــک  ــه حــد ی ــی شــد و ب ــه صــورت اینترنت ب
ــن  ــه ای ــت ک ــش یاف ــته کاه ــم گذش پنجاه
ــا نیســت.  ــای م ــه ه ــوی برنام ــام جوابگ ارق
ــل  ــکل و تعام ــرای تش ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــه شــدن هســتیم،  ــال اتحادی ــه دنب بیشــتر ب
ــداد  ــان تع ــه در اصفه ــل اینک ــه دلی ــا ب ام
ــد  ــه ح ــش ب ــن بخ ــی ای ــای صنف واحده
نصــاب نمی رســد بــه دنبــال ایجــاد اتحادیــه 

ــتیم. ــتانی هس اس

ــات  ــی خدم ــت212 نمایندگ فعالی
خــودرو در اســتان اصفهــان 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری اصفهــان اظهارداشــت: 
فرایندهــای اداری کمــر صاحبــان واحدهــای صنعتــی و تولیــدی را شکســته اســت و 
مصصــم هســتیم ایــن مشــکل را بــا دولــت الکترونیــک برطرف کنیــم و توصیــه دولت 
الکترونیــک بایــد دراولویــت کار باشد.ســید حســن قاضــی عســگر  بــا اشــاره بــه اینکــه 
صــدور و دریافــت ســامانه ای مجوزهــا در حــال عملیاتــی شــدن اســت، افــزود: ایــن 
ســامانه ویــژه اســتان اصفهــان بــرای دریافــت مجوزهاســت و صاحبــان صنایــع بــدون 

دخالــت کارشــناس ها می تواننــد بــرای دریافــت مجــوز اقــدام کننــد.

ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری
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  ارائه خدمات و فروش آنالین 
راه برون رفت از بحران اقتصادی

معــاون تجــارت ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان گفــت راه حــل خــروج از بحــران اقتصــادی 
بــرای واحدهــای صنفــی بــا شــیوع کرونــا روی آوردن بــه ارائــه خدمــات و فــروش محصــوالت در فروشــگاه هــای 

آنالیــن معتبــر اســت.
ــان و  ــا در جه ــیوع کرون ــرد: ش ــار ک ــادری اظه ــماعیل ن اس
ایــران و بــه دنبــال آن اعمــال سیاســت هــای دولــت هــا بــرای  
جلوگیــری از شــیوع  ایــن بیمــاری اقتصادی جهــان و ایــران  را 

دچــار مشــکالتی کــرد.
وی افــزود: در کنــار مشــکالت بــه وجــود آمــده برای فروشــگاه 
هــای ســنتی ایــران، فروشــگاه هــای مجــازی معتبــر  در ایــن 

برهــه بــا اســتقبال بســیار خــوب مــردم روبرو شــدند.
معــاون تجــارت ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان 
ــران  ــس از ته ــان پ ــتان اصفه ــرد: اس ــح ک ــان تصری اصفه
بیشــترین فروشــگاه هــای مجــازی در کشــور را در خــود جــای 
داده اســت امــا بــا وجــود تعــداد قابــل توجــه فروشــگاه هــای 
مجــازی در اســتان اصفهــان و حتــی شــعبات فروشــگاههای 
بــزرگ مجــازی کشــور، ایــن واحدهــا نتوانســتند کلیــه نیازهای 
مــردم را پوشــش دهند.نــادری تصریح کــرد: در حــوزه خدمات  
بــه ویــژه خدمــات فنــی خــودرو جــای فروشــگاه هــای آنالین 
ــه  ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــیار خالیس بس
صــورت ســنتی  در شــرایط موجــود و بــا مشــکالت اقتصــادی 
ــا  ــه ه ــت:  اتحادی ــی دارد، گف ــک باالی ــا، ریس ــب وکاره کس
مــی  تواننــد با ســرمایه گــذاری و پشــتیبانی از اپلیکیشــن های 

قــوی و ثبــت نــام واحدهــای صنفی کــه شــرایط ارائــه خدمات 
بــه صــورت مجــازی را دارنــد، بــه مــردم و صنــف کمــک کنند.   
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: اطالعــات موجــود در اتحادیــه هــا بایــد در 

خدمــت مــردم قــرار گیــرد.
ــه  ــرد: در حــال حاضــر چــاره ای جــز حرکــت ب ــه ک وی اضاف
ــود  ــا وج ــب وکاره ــرای کس ــن  ب ــای نوی ــاوری ه ــمت فن س
ــود. ــده در تســخیر نرم افزارهــا خواهــد ب ــا در آین ــدارد و دنی ن
نــادری اتحادیــه خدمــات فنــی خودروهــای ســبک اصفهــان را 
یکــی از اتحادیــه هــای پیشــرو در اســتفاده از فنــاوری هــای 
نویــن توصیــف کــرد و گفــت: ایــن اتحادیــه بســیار پویاســت 
ــه  ــه مــردم ب ــا ب ــا در شــرایط شــیوع کرون و تــالش کــرده ت
ــت  ــادری از فعالی ــد. ن ــه ده ــات ارائ ــن خدم ــورت آنالی ص
کمیســیون هــای تخصصــی ایــن اتحادیــه ابــراز رضایــت کرد 
و گفــت: امیدواریــم ســرعت تغییــر و تحــول در تمــام اتحادیه 

ــاال رود . هــا ب
وی تاکیــد کــرد: ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان 
ــت  ــا حمای ــه ه ــی اتحادی ــه جلوی ــرکات رو ب ــان از ح اصفه

ــرد. ــد ک خواه

 

مومنانه  کمک  خصوص  در  اتحادیه  رئیس 
به  و  بزرگ  خداوند  لطف  به  نمود:  اعالم 
همت خیرین  گرانقدر طرح رزمایش مومنانه 
صنفی  واحدهای  به  معیشتی  کمک  جهت 
زیرمجموعه که از بیماری کرونا دچار آسیب 
شده اند در اتحادیه خدمات فنی خودروهای 

سبک شهرستان اصفهان اجرا شد. 
در این طرح 120 بسته  تهیه و با همت پایگاه 
مقاومت بسیج ،هیئت مدیره و بازرس  صنف 

در میان تعدادی از اعضا توزیع شد . 
از همکاران خیر و بزرگوار صنف دعوت  لذا 
رسانی  خدمت  بزرگ  طرح  این  در  میشود 
شرکت و به نوبه خود به همکاران آسیب دیده 
از این بیماری کمک نمایید ، در همین راستا 
کار  این  در  تمایل جهت شرکت  در صورت 
خیر و خداپسندانه به فرمانده پایگاه مقاومت 
بسیج صنف مراجعه و کمکهای نقدی و غیر 
نقدی خود را جهت توزیع به پایگاه تحویل 

فرمایید .
در آخر نیز بر خود الزم می دانیم از خیرین 
پایگاه  محترم  فرمانده  همچنین  و  بزرگوار 
به  گرانقدر  بازرس   و  مدیره  و هییت  بسیج 
خصوص آقایان محمدی ، سرتیپی ، پهلوانی، 
در  که  گزارصنف  خدمت  وبسیجیان  کمالی 
نمودند کمال  را  تمام تالش خود  راستا  این 

تقدیر و تشکر را داریم.

تهیــه و توزیــع 120 بســته کمــک 
مومنانــه توســط بســیج اتحادیــه

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان، گفــت: الزمــه تحقــق شــعار 
»جهــش تولیــد« توجــه هرچــه بیشــتر بــه نســل جــوان بــه عنــوان نیــروی محرکه 

و بخــش خصوصــی اســت. ایــرج موفــق برضــرورت حمایــت از تشــکل های 
مردمــی و تشــکل های مرتبــط بــا تولیــد و صــادرات تاکیــد کــرد و افــزود: 

ــل  ــار عم ــون اختی ــای گوناگ ــی در عرصه ه ــش خصوص ــه بخ هرچ
بیشــتری داشــته باشــد شــاهد رونــق و اشــتغالزایی خواهیــم بــود.

توجه به جوانان، الزمه تحقق »جهش تولید« در کشور استضرورت تسهیل فرآیندهای اداری
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رئیس اتاق اصناف اصفهان: 
پیگیر مطالبات واحدهای صنفی هستیم 

اجرای طرح آموزش دوگانه برای اولین بار در کشور

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اصناف در سال ۹۸ با توجه به مشکالت پیش آمده دچار رکود و کسادی کسب و کار 
شدند و زمان طالیی فروش خود را به دلیل کرونا از دست دادند و به همین دلیل پیگیر مطالبات مالیاتی اصناف خواهیم بود. 

رســول جهانگیــری اظهــار کــرد: بــا پیگیری هــای اتــاق اصنــاف ایــران اقدامــات 
ــای برگشــتی  ــق چک ه ــاف و تعوی ــی اصن ــری درخصــوص مباحــث مالیات موث
ــی و  ــای مالیات ــن اظهارنامه ه ــق انداخت ــه تعوی ــو ءچک ها و ب ــع س ــوف و رف صن
ارزش افــزوده صــورت گرفتــه کــه ایــن اقدامــات می توانــد مســکنی باشــد بــرای 
ــان دارد   ــه درم ــاز ب ــاف نی ــه اصن ــیب های وارد ب ــارت ها و آس ــا خس ــاف ام اصن
و امیدواریــم بتوانیــم بــرای عملکــرد مالیــات ســال 98 نیــز بــه توافــق مالیاتــی 
برســیم.رئیس اتــاق اصنــاف اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجه بــه قانــون، عملکرد 
مالیــات ســال 98 از طریــق اظهارنامــه صــورت می گیــرد امــا بــا توجــه به شــرایط 
اقتصــادی پیــش آمــده بــرای اصنــاف و رکــود حاصــل بــر بــازار امیدواریــم بتوانیم 
بــا تبصــره مــاده صــد توافــق مالیاتــی را بــرای ســال 98 اصنــاف احیــا کنیــم تــا 

کمــی از دغدغه هــای اصنــاف بکاهیــم.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف ایــران گفــت: اصنــاف در ســال 98 بــا توجــه 
ــا  ــود و کســادی کســب و کار شــدند و زم ــار رک ــده دچ ــش آم ــه مشــکالت پی ب
ــه همیــن دلیــل  ــد و ب ــا از دســت دادن ــه دلیــل کرون طالیــی فــروش خــود را ب

پیگیــر مطالبــات مالیاتــی اصنــاف خواهیــم بــود.
ــا بحــث  ــران تصریــح کــرد: در رابطــه ب ــاق اصنــاف ای عضــو هیــات رئیســه ات

تســهیالت نیــز شــرایطی بــرای دریافــت گذاشــته شــده کــه مشــمول عــده ای 
نمی شــود بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز هــم دســتورالعمل های اجرایــی تســهیالت 
ــت  ــد حمای ــت بای ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ــت. جهانگی ــده اس ــالغ نش اب
بیشــتری از واحدهــا و کارگاه هــای تولیــدی اصنــاف داشــته باشــد، اظهــار کــرد: 
قــدر ســهم مالکیــت ســرمایه دولــت در بخــش اصنــاف کارگاه هــای تولیــدی و 
خدماتــی صفــر اســت و دولــت هیــچ آورده ای در ایــن بخــش نــدارد و حمایتــی 
نیــز صــورت نمی گیــرد و بیشــتر حمایت هــا از بخــش صنایــع اســت کــه دولــت 
در ســرمایه ایــن واحدهــا مشــارکت دارد. وی افــزود: الزم اســت تــا دولــت در مواقع 
ضــروری مثــل شــرایط ایجــاد شــده این روزهــا حمایت بیشــتری از صنوف داشــته 
باشــد و دولــت نبایــد ســرمایه مردمــی در بخــش اقتصــادی را نادیــده بگیــرد و 
بخــش خوشــه ای و تولیــدی کوچــک را کــه بــا تــالش خــود بــه تولیــد رســیده اند 
مدنظــر قــرار دهــد و بــه همــان انــدازه کــه صنایــع تولیــدات دارنــد اصنــاف هــم 
می تواننــد تولیــدات گســترده ای داشــته باشــند و بــا حمایــت از واحدهــای خــرد و 
خوشــه ای نیــز می توانــد بــه جهــش تولیــد کمــک کــرده و باعــث ایجــاد انگیــزه 
تولیــد شــوند. عضــو هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف ایــران بــا بیــان اینکــه اصنــاف 
توانمنــد هســتند و در ایــن برهــه حســاس نیــاز بــه حمایــت دارنــد، تاکیــد کــرد: 
تمامــی هزینه هــای واحدهــای تولیــدی صنــوف بــه عهــده خودشــان هســت و 
اگــر در شــرایط بحرانــی امــروز کشــور بتوانیــم ایــن واحدهــای خــرد را حمایــت و 
ترغیــب کنیــم قطعــا بــا تولیداتشــان می تواننــد پاســخ کالن مطالبــات و نیازهــای 

کشــورمان و صــادرات را بدهنــد.
وی افــزود: قــرار بــود بــرای کارگــران واحدهــای صنفــی بســته معیشــتی در نظــر 
ــا را در  ــی از کارگره ــمت اعظم ــتند قس ــه گذاش ــرایطی ک ــا ش ــود ام ــه ش گرفت
ــت  ــاگردی فعالی ــتاد و ش ــورت اس ــه به ص ــران ک ــی از کارگ ــرد و خیل برنمی گی
داشــتند کــد بیمــه از قبــل نداشــتند کــه بتواننــد بســته معیشــتی دریافــت کننــد 
و می طلبیــد دولــت بــه اصنــاف اعتمــاد می کــرد تــا تمامــی کارگــران مشــمول 

ــدند. ــی می ش ــته حمایت ــت بس دریاف

ــت:  ــان گف ــای ســبک اصفه ــی خودره ــات فن ــه خدم ــس اتحادی رئی
بــرای اولیــن بــار در کشــور بــا حمایــت و همــکاری اداره کل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان طــرح آمــوزش دوگانــه بــا اتحادیــه 

خدمــات فنــی اجــرا شــد.
روح اهلل چلونگــر افــزود: هــم اکنــون بــا نیازســنجی هــای انجــام شــده 
ــازار  ــه ب حــدود 400 جــوان تحصیلکــرده و متخصــص آمــاده جــذب ب
خدمــات فنــی خودروهــای ســبک هســتند.وی از آمــوزش 6 ماهــه ایــن 
افــراد در محیــط هــای کار واقعــی خبــر داد و گفــت: پیــش بینــی مــا 
ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن افــراد پــس از ایــن 6 مــاه در همــان 
ــات  ــه خدم ــه کار شــوند.رئیس اتحادی ــط کار جــذب و مشــغول ب محی
فنــی خودرهــای ســبک اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن افــراد می تواننــد 
پــس از طــی دوره 6 ماهــه آموزشــی بــه طــور رایــگان پروانــه کســب 

گرفتــه و بــه صــورت مســتقل کار خــود را آغــاز کننــد، ضمــن اینکــه تــا 
ســه ســال هــم حــق عضویــت بــرای آنهــا رایــگان اســت.

وی ایــن اقــدام را بــی نظیــر توصیــف کــرد و ادامــه داد: ایــن اقــدام 
مهــم بــا همــت واالی ســازمان فنــی حرفــه ای و اتحادیــه خدمــات 
خودرویــی بــه نتیجــه رســیده اســت. ضمــن اینکــه ایــن طــرح موفــق 
ــال انجــام  ــز در ح ــای ســبک نی ــی خودروه ــات فن ــه خدم در اتحادی
ــتان  ــن طــرح در اس ــت مســئوالن از ای ــتار حمای اســت.چلونگر خواس
ــا تربیــت نیروهــای متخصــص فنــی، مــی  اصفهــان شــد و گفــت: ب
توانیــم صــادرات و ارائــه خدمــات فنــی بــه اســتان هــای دیگــر و حتی 
کشــورهای همســایه  را توســعه دهیــم. وی یکــی از راه هــای حرکــت 
ــی  ــت نیروهــای متخصــص فن ــی را تربی در راســتای اقتصــاد مقاومت
ــه کشــورهای همســایه قلمــداد نمــود. و صــادرات نیروهــای فنــی ب

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــابق تع ــرکل س  مدی
اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در مراجع رســیدگی 
بــه شــکایات کارگــران از کارفرمایــان، اتحادیــه ها 
و انجمــن هــای صنفــی زمانــی حــرف اول را مــی 
زننــد کــه پیــش از آن محلــی بــرای رســیدگی بــه 

ــع جمع باشــند. مناف
ــروزه  ــر اینکــه ام ــاد ب ــا اعتق ــد ب محســن نیرومن
ــکل  ــر از تش ــوی ت ــری ق ــای کارگ ــکل ه تش
هــای کارفرمایــی عمــل مــی کننــد، تاکیــد کــرد: 
در حــال حاضــر ســرعت تغییــرات در بخــش های 
ــکل  ــن تش ــت، بنابرای ــاال اس ــیار ب ــف بس مختل
ــود  ــوده و خ ــیار ب ــد هوش ــی بای ــای کارفرمای ه
ــد. وی  ــق دهن ــن روز تطبی ــرات و قوانی ــا تغیی را ب
ــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 15 ســال پیــش، 90  ب
ــم و 10 درصــد  درصــد قراردادهــای کارگــران دائ
موقــت بــود، افــزود: امــروز شــرایط برعکس شــده 
و 90 درصــد قــرارداد کارگــران موقت شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از این براســاس مــاده 7 
قانــون کار در خصــوص مشــاغل غیرمســتمر، این 
ــه رســمیت شــمرده مــی شــد،  ــه مشــاغل ب گون
اظهــار کرد: هفته گذشــته در دســتورالعملی ســقف 
زمــان بــرای کارهــای موقــت چهــار ســال اعــام 
شــد و بعــد از آن قــرارداد کارگــر بایــد ثابــت شــود 
کــه ایــن شــرایط را بــرای کارفرمایــان ســخت تــر 
ــروزه تشــکل هــای  ــت: ام ــرد. وی گف خواهــد ک
کارفرمایــی شــاید بــه دلیــل گرفتــاری هــای خــود 
و شــرایط اقتصــادی کمتــر بــه دنبــال حقــوق خود 
باشــند، البتــه نبایــد از حقــوق کارگران غافــل ماند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر کارفرمایــی بخواهند 
ــون حقــوق کارگــر خــود را پرداخــت  ــق قان مطاب
ــوق اداره کار  ــاه حق ــک م ــت ی ــا پرداخ ــد تنه کن
ــه،  ــاب بیم ــا احتس ــا ب ــزود: کارفرم ــت، اف نیس
ســنوات و ... شــاید بــرای یــک کارگــر بایــد حــدود 
4 میلیــون تومــان هزینــه کنــد و اگــر ایــن کارفرما 
ــت  ــش رود در نهای ــون پی ــق قان ــد مطاب بخواه

منجــر بــه تعطیلــی کارگاهــش مــی شــود. 
وی بــا پیشــنهاد اینکــه تشــکل هــای کارفرمایــی 
و اتحادیــه هــا بایــد بــه دنبــال احیــای شــوراهای 
ــن در  ــش از ای ــح داد: پی ــند، توضی ــازش باش س
اصفهــان 210 شــورای ســازش وجــود داشــت کــه 
در آن شــکایات و مشــکات کارگران و کارفرمایان 
ــا رای  بررســی و حــل مــی شــد، امــا متاســفانه ب
دیــوان عدالــت اداری، ایــن شــوراها ابطــال شــد و 
کارگــران در زمــان شــکایت بــه طــور مســتقیم از 
طریــق اداره کار ورود پیــدا مــی کننــد.وی تصریــح 
کــرد: بــه طــور قطــع احیــای شــوراهای ســازش 
جهــت ادامــه حیــات، حفــظ اشــتغال و همچنیــن 

ارتبــاط کارگــر و کارفرمــا بســیار موثــر اســت.
ایــن اتحادیــه و کمیســیون خواســت  از  وی 
ــای  ــت ه ــا در هیئ ــده کارفرم ــوان نماین ــه عن ب
تشــخیص و حــل اختــاف حضــور پیــدا کننــد تــا 
در زمــان شــکایات، رای هــای چکشــی بــرای آنها 

صــادر نشــود.

جهــت   ســازش  شــوراهای  احیــای 
و   اشــتغال  حفــظ  ســوی  بــه  راهــی 

کارفرمــا کارگــرو  موثــر  ارتبــاط 
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: هر مشــکلی کــه بــرای نظــام تولیــد و کارآفرین مانــع ایجاد 
می کنــد، بایــد رفــع و موانــع تولیــد برداشــته شــود تــا تولیدکننــده احســاس کنــد کــه 

یــک زمیــن بــاز بــرای جهــش در ایــن میــدان دارد.

رئیس قوه قضائیه:
  موانع نظام تولید باید رفع شود



7
نشریه داخلی    اتحادیه صنف خدمات فنی  خودروهای سبک    تابستان 1399   شماره  اول www.khodro.me

بــازار و بازاریــان همــواره بــه ســنت حســنه ازدواج توجــه خاص داشــته 
و دارنــد در ایــن راســتا بــه منظــور تســهیل امــر ازدواج، اتحادیــه بــه 
همکارانــی کــه فرزنــدان در آســتانه ازدواج دارنــد، وام قــرض الحســنه 

کمــک هزینــه خریــد جهیزیــه اهــدا مــی کنــد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط و نحــوه دریافت تســهیالت 
ــه  ــا ب ــه تمــاس حاصــل کــرده ی ــا اتحادی ــد ب ذکــر شــده مــی توانی
ســایت اتحادیــه بــه نشــانیwww.khodro.me مراجعــه کنیــد.

ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت از ســوی  اتحادیــه بــه زوجهــای جوانی 
کــه از بهمــن ماه ســال گذشــته تا اردیبهشــت ماه ســال جــاری ازدواج 
کــرده باشــند، تصمیــم جدید هیــات مدیــره بــرای حمایــت از صنف و 

ســنت حســنه ازدواج می باشــد.

هیــات مدیــره اتحادیــه خدمــات فنــی خودروهــای ســبک شهرســتان 
ــا  ــر معظــم انقــالب در رابطــه ب ــات رهب ــر بیان ــه ب ــا تکی اصفهــان ب
حمایــت از تولیــد و نامگــذاری ســال جــاری بــه نام ســال جهــش تولید 
طــرح حمایــت از اشــتغال جوانــان را اجرایــی کرد.درایــن طــرح جوانــان 
تحصیلکــرده بــا مــدرک کارشناســی و باالتــر در صورتــی که تــا تیرماه 
ســال جــاری پرونــده صنفــی خــود را تکمیــل کننــد، از پرداخــت حــق 
عضویــت صنفــی بــه مــدت چهارســال معــاف خواهنــد شــد. همچنین 
کمــک هزینــه خریــد تجهیــزات بــرای راه انــدازی واحدهــای صنفــی 
جدیــد و اشــتغالزایی بیشــتر  از دیگــر مزیــت هــای ایــن طــرح بــرای 

جوانــان بــه شــمار مــی آیــد.

ــا شــیوع  ــه خدمــات فنــی خودرهــای ســبک شهرســتان اصفهــان ب ــره اتحادی ــات مدی هی
ویــروس کرونــا و بــه دنبــال آن محدودیــت هایــی کــه ســتاد ملــی مبــارزه و پیشــگیری از 
کرونــا بــرای کســب وکارهــا وضــع کــرد، نســبت بــه ارائــه راهکارهــای حمایتــی بــرای اعضا 
تحــت پوشــش خــود اقــدام کــرد.در گام اول بــرای رفــع دغدغــه آمــوزش آنالیــن فرزنــدان 
اعضــاء تحــت پوشــش خــود  تســهیالت قــرض الحســنه بــرای خریــد گوشــی  هوشــمند به 
اعضــا خــود ارائــه مــی کند.اعضــا هیــات مدیــره اتحادیــه خدمــات فنــی خودرهــای ســبک 
اصفهــان ارائــه ایــن تســهیالت را در شــرایطی کــه بســیاری از همــکاران هیــچ منبــع درآمدی 
در مــاه هــای ابتدایــی ســال نداشــته انــد، ضــروری توصیــف کردند.همــه اعضــا اتحادیــه بــر 
ایــن باورنــد کــه اتحادیــه نبایــد نســبت بــه مشــکالت صنفــی اعضــا بــی تفــاوت باشــد و در 
ایــن راســتا بــا کمــک بانــک قــرض الحســنه رســالت، شــرایط را بــرای دریافــت وام قــرض 

الحســنه بــه منظــور خریــد گوشــی  هوشــمند بــرای فرزنــدان اعضــا فراهــم کردنــد.

هیــات مدیــره اتحادیــه خدمــات فنــی خودروهای 
ســبک همچنیــن مصــوب کــرد کــه بــه فرزنــدان 
همکارانــی کــه معــدل آنهــا در دوران کرونــا 17 و 
باالتــر از آن شــده باشــد وام خریــد کمــک هزینــه 

ــق گیرد. ــه تعل دوچرخ

تسهیالت قرض الحسنه برای خرید جهیزیه 

اهدای تسهیالت قرض 
الحسنه برای خرید ابزار 

آالت تخصصی ویژه 
افراد زیر مجموعه صنف 

با کمک خیرین

اهدای وام قرض 
الحسنه به زوج های 
جوان ویژه خانواده 

اعضا تحت پوشش صنف

صدور پروانه 
کسب رایگان 
ویژه افراد دارای 
مدرک تخصصی 
فوق لیسانس و 
افراد تحت پوشش 
سازمان های 
حمایتی

معافیت چهارساله حق عضویت
 برای جوان های تحصیلکرده

کمک هزینه خرید گوشی هوشمند برای دانش آموزان

وام کمــک هزینــه خریــد دوچرخــه 
آمــوزان ممتــاز  دانــش  بــرای 

حمایت های اتحادیه در ایام کرونا

سرپرســت مرکــز اصنــاف و بازرگانــان از انجــام طــرح ویــژه مرکــز اصنــاف و بازرگانــان بــرای حمایــت از تمامــی 
اصنــاف در رســته های مختلــف بــرای عرضــه و فــروش اینترنتــی کاال و خدمــات خبــر داد. جمشــید گلپــور اظهار 
کــرد: پیش بینــی شــده اســت ســامانه جدیــد فروشــگاه اینترنتــی در راســتای حمایــت از کلیــه اصنــاف کشــور در 
رســته های مختلــف جهــت عرضــه محصــوالت و خدمــات در فضــای مجــازی و شــبکه اینترنتــی راه انــدازی 

. د شو

رئیس قوه قضائیه:
  موانع نظام تولید باید رفع شود

راه اندازی فروشگاه های اینترنتی برای تمام اصناف
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طرح آموزش دوگانه، گامی موثر برای 
رونق تولید و اشتغال

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، آرش اخوان مدیر کل استان افزود: با اجراي طرح آموزش 
دوگانه و با هدف رونق تولید، نیروي ماهر، مستعد، متخصص و توانمند را همگام با فناوري روز دنیا جهت اشتغال به صنایع و صنوف 

معرفي مي کنیم.

طرح آموزش دوگانه:
ــتان  ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی
ــه  ــوزش دو گان ــرح آم ــرای ط ــوص اج در خص
ــي  ــزود: یک ــت و اف ــی پرداخ ــان مطالب ــه بی ب
مهارتــي  آمــوزش  نویــن  از سیســتم هــاي 
ــه  ــه ب ــان ک ــور آلم ــژه در کش ــه وی ــا ب در دنی
عنــوان قطــب صنعتــي در کل دنیــا مطــرح 
ــه  ــت ک ــه اس ــوزش دوگان ــتم آم ــت،  سیس اس
ــتم  ــا سیس ــش ب ــي تفاوت ــتم آموزش ــن سیس ای
هــاي عــادي آمــوزش مهارتــي ایــن اســت کــه 
ــتانداردها 30  ــه اي اس ــي و حرف ــوزش فن در آم
ــر دو  ــي و ه ــد عمل ــوري و 70 درص ــد تئ درص
ــن  ــرد، ای ــي پذی ــام م ــي انج ــط کارگاه در محی
در حالــي اســت کــه در سیســتم آمــوزش دوگانــه 
مجموعــه  در  آمــوزش  دوره  کل  درصــد   30
کارگاهــي و 70 درصــد آن در محیــط صنعــت یــا 
صنــف )محیــط کار واقعــي( صــورت مــي پذیــرد 
و فــردي کــه از ایــن سیســتم خــارج مــي شــود 
ــه  ــت ک ــص اس ــر و متخص ــروي ماه ــک نی ، ی
تــا حدزیــادی اشــتغال او تضمیــن خواهــد شــد.
ــتان  ــه اي اس ــي و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی
افــزود: مربیــان و مخاطبیــن جویــاي کار بایســتي 
بــا فنــاوري روز دنیــا پیــش رونــد کــه ایــن امــر 
مســتلزم تغییــر نظــام آموزشــي اســت تا شــکافت 
اصلــي کشــور ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها 
کــه همــان فقــر مهارتــي و فقــدان نیــروي ماهــر 

در صنعــت اســت از بیــن بــرود.
ــه  ــا مطالع ــا توانســتیم ب ــان داشــت: م اخــوان بی
ي دســتورالعمل هــاي موجــود در کشــور و وزارت 
ــام دوآل  ــده نظ ــي، ای ــاه اجتماع ــاون کار و رف تع
ــي  ــا و اختیارات ــنامه ه ــق بخش ــان را از طری آلم
ــا  ــه ب کــه داشــتیم بومــي ســازي کنیــم و مجدان
رصــد کامــل و اســتفاده از نقطــه نظــرات مربیــان، 
مهــارت آمــوزان و کارشناســان حــوزه آمــوزش در 
جهــت بهبــود نواقــص گام هــاي مؤثــري برمــي 

داریــم.
وی گفــت: تولیــد مــا آمــوزش و تربیــت نیــروي 
ــت  ــه صنع ــرد ب ــي ف ــر و معرف متخصــص و ماه
اســت کــه بــا ایــن هــدف تولیــد رونــق پیــدا مــي 

کنــد.
ــتان  ــه اي اس ــي و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی
گفــت: صنایــع شــدیدا« نیــاز بــه  نیــروي ماهــر 
دارنــد ولــي متأســفانه نیــروي ماهــر کمیــاب بوده 
ــه  ــد ک ــي دارن ــف مهارت ــز ضع ــکار نی ــراد بی و اف
ــه اي  ــي و حرف ــوزش فن ــه آم ــه مجموع وظیف
اســت کــه نیــروي ماهــر تحویــل صنعــت دهــد 
تــا مشــکل اشــتغال برطــرف و تولیــدات بــا 
کیفیــت بهتــري در اختیــار مشــتریان قــرار گیــرد.

ــش  ــادل دان ــرح را  تب ــن ط ــداف ای ــوان اه اخ
مربیــان  بیــن  فنــی  و  عملــی  تجربیــات  و 
کاران  اســتاد  و  آمــوزش(  محیــط  )مدرســان 
)مربیــان تجربــی محیــط کار(،  حرکــت در مســیر 
ارتقــای هماهنگــی و هــم افزایــی ظرفیــت هــای 
اثربخشــی  افزایــش  آموزشــی و محیــط کار، 
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای هدفمنــد و ارائــه 
شــده مبتنــی بــر فرصــت هــای شــغلی و درآمدی 
بــازار کار، کاهــش هزینــه هــاي تولیــد، خدمــات 
و ریســک مخاطــرات شــغلی از طریــق جــذب و 
ــک  ــه، کم ــارت آموخت ــاي مه ــري نیروه بکارگی
ــور  ــه منظ ــال ب ــادی فع ــای اقتص ــگاه ه ــه بن ب
ــر  ــروي کار ماه ــذب نی ــایي و ج ــت، شناس تربی
ــب  ــط کس ــا محی ــنایي ب ــد، آش ــتعد و توانمن مس

وکار، کســب تجربــه و ایجــاد آمادگــی شــغلی در 
مهــارت آموختــگان، ایجــاد خودبــاوري و اعتمــاد 
بــه نفــس در مهــارت آموختــگان بــراي ورود بــه 
عرصــه اشــتغال و کارآفرینــي، ارتقــای اخــالق و 
ــای کار  ــروی کار و جوی ــه ای نی ــت حرف صالحی

ــت. دانس
ــترک  ــه مش ــم نام ــراي تفاه ــزود: در اج وي اف
اداره کل بــا اتحادیــه صنــف خدمــات فنــي 
ــاز شهرســتان  وســایل نقلیــه ســبک اســتان و نی
اصفهــان بــه تعمیرکارهــاي خودروهــاي ســبک، 
خوشــبختانه رونــد اجــراي نظــام آمــوزش دوگانــه 

ــت. ــده اس ــي گردی ــت ارزیاب ــیار مثب بس
ــه تاثیــرات مثبــت  ــا اشــاره ب مدیــر کل اســتان ب
آمــوزش دوگانــه در دوران کرونــا گفــت: چنانچــه 
در راســتای آمــوزش دوگانــه بتوانیــم بیشــتر 
فعالیــت داشــته باشــیم قطعــا بــه آمــوزش 
 هایمــان لطمــه نمی خــورد و ترکیبــی از آمــوزش 
ــان  ــرای زم ــه را ب ــوزش دوگان ــک و آم الکترونی
ــی از  ــز برخ ــم و نی ــنهاد داده ای ــا پیش ــا کرون پس
رشــته های نویــن هــم کــه در ایــن زمــان و پــس 
ــد را  ــل کنن ــر عم ــق ت ــد موف ــا می توانن از کرون
بــه عنــوان برنامــه آموزشــی در دســتور کار قــرار 

ــم. داده ای

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان:

علی لقمانی
مشاور فناوری 

اطالعات اتحادیه 
خدمات فنی 

خودروهای سبک
اهــداف  از  یکــی 
ویــژه  ماموریــت  و 
رئیــس اتحادیــه خدمــات فنــی خودروهــای 
ابتــدا،  از  اصفهــان  شهرســتان  ســبک 
ــرای  ــن ب ــای نوی ــاوری ه ــتفاده از فن اس
خدمــت رســانی بهتــر و ســریعتر بــه اعضــا 
ــای  ــاوری ه ــری فن ــود. بکارگی ــردم ب و م
ــر  ــالوه ب ــانی ع ــت رس ــرای خدم ــن ب نوی
مزایــای اقتصــادی و اجتماعــی، گامــی 
بــزرگ در راســتای شــفاف ســازی خدمــات 
 و تکریــم مــردم و اعضــا بــه شــمار مــی آید.
ــای  ــت ه ــالغ سیاس ــا اب ــیر ب ــن مس در ای
ــری از مشــاوره هــای  ــا بهــره گی ــی و ب کل
ــات  ــره، اقدام ــات مدی تخصصــی اعضــا هی
ــی  ــه م ــه از آن جمل ــد ک ــاز ش ــی آغ نوین
تــوان بــه   راه انــدازی ســامانه رصــد 
کمیســیون های تخصصــی، امــور مالی،امور 
اداری، واحــد اجرائیــات، واحــد صــدور پروانه 
کســب  اتحادیــه بــه عنــوان قســمت هــای 
ــا اشــاره کــرد. ــه پوی ــک اتحادی ــف ی  مختل
ــات  ــه خدم ــایت اتحادی ــدازی وب س راه ان
آدرس بــه  ســبک  خودروهــای   فنــی 
دیگــر  از   www.khodro.me
ــد  ــه جدی ــات رئیس ــاخص هی ــات ش اقدام
در ســال 1399  بــه شــمار مــی آیــد، 
ــایر  ــه  س ــال ب ــت اتص ــایت قابلی ــن س ای
اتحادیــه  هوشــمند   هــای  ســامانه 
اجــرای  ســرعت  لــذا  و  داراســت  را 
ــا را  ــه اعض ــات ب ــه خدم ــات و ارائ تصمیم
 تــا حــدود بســیار زیــادی ارتقــا مــی دهــد.

بازرســی هــای آنالیــن بــدون اســتفاده 
ــور در  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــذ ب از کاغ
اتحادیــه خدمــات فنــی خودروهــای ســبک 
انجــام شــد.  در ایــن بازرســی هــا، بــازرس 
ــه  ــی اتحادی ــرورهای اصل ــه س در لحظــه ب
متصــل شــده و بــا ورود نــام صاحــب 
ــام  ــرد، تم ــی ف ــه صنف ــا شناس ــه ی پروان
ــه واحــد صنفــی اعــم  ــوط ب اطالعــات مرب
از موقعیــت  جغرافیایی،میــزان بدهــی، تعداد 
ــد.  ــد میکن ــاهده و رص ــات و.... را مش تخلف
ــی  ــای صنف ــرای  واحده ــالغ ب ــدور اب ص
ــا و  ــت ه ــر مزی ــه و... از دیگ ــدون پروان ب
 امکانــات ایــن برنامــه بــه شــمار مــی آیــد.
یکــی از برنامــه هــای پیشــنهادی کــه 
خوشــبختانه بــه مرحلــه اجــرا رســید، ایجــاد 
ــده  ــه اطالعــات و پرون امــکان دسترســی ب
ــورت  ــه ص ــی ب ــرد صنف ــرای ف ــی ب صنف
آنالیــن بــود، در ایــن نــرم افــزار فــرد صنفی 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــای خ ــد تقاض ــی توان م
آنالیــن و بــدون نیــاز بــه حضــور در اتحادیه 
ثبــت و بــرای رئیــس اتحادیــه ارســال 
ــد. ــت نمای ــود را دریاف ــخ خ ــرده و پاس  ک
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــات، ب ــن اقدام ــام ای تم
ــی  ــت و همدل ــا حمای ــتان ب ــور و اس کش
ــات  ــه خدم ــه اتحادی ــات رئیس ــای هی اعض
شهرســتان  ســبک  خودروهــای  فنــی 
اصفهــان اتفــاق افتــاد و البتــه قابــل تقدیــر 

ــت. ــتایش اس و س

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران از درخواســت کتبی بــرای تجدید نظــر در فهرســت اعالم 
شــده بــرای دریافــت تســهیالت مشــاغل آســیب دیــده از کرونــا بــه دولــت خبــرداد 
ــا، تنهــا  ــده ار کرون و گفــت: از یــک میلیــون و 400 هــزار واحــد صنفــی آســیب دی

670هــزار واحــد در فهرســت اعــالم شــده دولــت قــرار گرفتنــد.

عدم تطابق رسته های اصناف با تأمین اجتماعی 


