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نقش مهم مدیریت فرهنگی
بر استفاده از کاالی ایرانی
تمام فعالیتهای اجتماعی که در جوامع مختلف از سوی افراد صورت میگیرد ،عالوه بر ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی یا سیاســی آن نشان دهنده فرهنگ آن جامعه نیز میباشد .امروز نمیتوان
نقش مهم و تاثیرگذار فرهنگ بر پیشــبرد اهداف مختلف و مهم را کتمان نمود .
مدیریــت بخش فرهنگــی هر کشــوری از اهمیت ویژهای برخوردار اســت کــه نیازمند
برنامهریزی همه جانبه در این حوزه میباشــد.
در بحــث رونــق تولید و اســتفاده از کاالی ایرانی نیاز به یک عزم ملی و همگانی اســت که
البته برای به تحقق رســیدن این مهم نیاز به فرهنگســازی در این زمینه و مدیریت همه جانبه
آن هستیم.
به عنوان مثال اگر کشــور ژاپن امروزه ســومین اقتصاد بزرگ جهان و دومین اقتصاد قدرتمند کشــورهای آســیایی است،به دلیل
اســتفاده مردم آن کشــور از کاالهای داخلی و اهمیت ویژه به تولیدکننده و کارگر اســت .در کشــور ما نیز دولت به جای اینکه دست
و پای تولید کنندگان را در زوایای رشــد و شــکوفایی ببندد ،باید در این زمینه برنامهریزی فرهنگی داشــته باشــد و از تولید کنندگان
حمایت همه جانبه نماید.
در ســطح خرد جامعه نیز این فرهنگ ســازی میتواند از طریق آموزش به دانش آموزان منتقل شــود و فرزندان به عنوان نماینده،
خانوادههای خود را به خرید کاالهای داخلی تشــویق و ترغیب نمایند ؛از ســوی دیگر تولیدکنندگان نیز باید کیفیت کاالهای خود را
ارتقــا دهنــد و در تولیدات خود از مواد اولیه مرغوب اســتفاده کنند تا به این ترتیب مردم خریــد کاالهای داخلی را به اجناس خارجی
ترجیح دهند .
بر خالف تصور عموم ،بســیاری از کاالهای داخلی از لحاظ کیفیت با کاالهای خارجی یکســان یا قابل رقابت هســتند؛اما متاسفانه
ما درگیر فرهنگ منحط پرســتش کاالهای خارجی هســتیم.عدم آگاهی ما و اینکه کاالی خارجی با کیفیت و مرغوب اســت،باعث
میشود تا اســتفاده از اجناس غیر ایرانی را به نوع داخلی آن ترجیح دهیم.
تمــام ایــن موارد و مباحث نیازمند برنامهریزی فرهنگی دولت در ســطح کالن و همچنین هم حمایت همه جانبه از تولید کنندگان
و کارگران میباشد.
فاطمه یزدی -کارشناس مدیریت فرهنگی

در ادامه گفتگو با مدیران ،پزشکان ،کارآفرینان و متخصصان منتخب البرز تاکید شد؛

تمهید شرایط و سهولت سرمایهگذاری برای تولید

دولت باید جلوی قاچاق چوب را بگیرد
مهرداد ترابیمقدم ،مدیر کلکسیونمبل آرش
هجده سال است که در این شغل فعالیت میکنم ،با توجه به بازار در حال حاضر وضعیت مبلمان ما
خیلیخوباستودرحالحاضرباکشورترکیهرقابتداریم،طراحیمبلماندرکشورماخیلیکماتفاق
میافتد .اگر در این صنعت نوآوری داشته باشیم خیلی موفق تر خواهیم بود .اکثرا مبلمان را همکاران از
کشورترکیهواردمیکنندوازرویکارکپیعرضهمیشود.یکیازمعضالتاینصنعتوارداتوفراهم
کردنچوب،پارچهوفوماستکهنیازبهحمایتهمهجانبهازطرفدولتوجوددارد،دراینصورتقطعابازارخوبیدرخاورمیانهخواهیم
داشت.در حال حاضر قیمت مبلمان باالست و یک سری افراد پتانسیل خرید ندارند .مشکل دیگر قاچاق چوب است .چوب در خارج از
کشور فرآوری شده و مجدد به ایران باز میگردد .در این خصوص دولت باید جلوی قاچاق را بگیرد.در تولیدات خود از چوب روسی و
راش استفاده میکنیم که وارداتی است.در این زمینه دولت باید از ما حمایت کند.در حال حاضر در مجموعه 35نفر و در محل کارخانه
 45نفر را مشغول به کار کرده ایم ،خدمات پس از فروش هم به طور مستمر داریم که هر سه ماه یک بار تماس میگیریم و اگر مشکلی
وجودداشتهباشدآنرامرتفعمیکنیم.تاجاییکهبتوانیمافرادبیشتریراجذبمیکنیم.توصیهمنبهافرادیکهمیخواهندوارداین
شغل شوند این است که حتما با پشتوانه مالی زیادی شروع به کار کنند.در صنعت مبلمان ،متراژ و محل فروشگاه بسیار مهم است ،اگر
کسی بخواهد در این زمینه موفق شود با توجه به افزایش کرایهها مالک بودن کمک بزرگی به شخص میکند .ولی این صنعت رو به
رشد است ،بعضی از برندها صادرات خوبی دارند و اگر دولت کار ما را بیشتر حمایت کند موفق تر میشویم.

مسکن سرمایه ملی ماست
مقصود خوشــبخت ،کارشــناس معماری مدیریت شرکت
مهندسین مشاوره مهرازان البرز
حدود  ۱۵ســال اســت در زمینه خدمات مهندسی در استان البرز فعالیت
مینمایم .تا به امروز هم ســمتهای بســیاری داشــته ام ،از جمله :مشاور
امام جمعه در بحثهای عمرانی ،ســاخت مســاجد ،حســینیه،امور اوقاف،

تســهیل قوانین برای ســرمایه گذاران در راستای
رونق تولید و اشتغالزایی
علیرضا کیان ،مدیر مجموعه تهیه غذای کیان
حدود یک سال و نیم است که با مجوز رسمی فعالیت خود را آغاز
کرده ایم .بازار هدف ما ،شرکتها و سازمانهایی است که در اطراف
ما مشغول فعالیت میباشند .
در حال حاضر به دلیل عدم ثبات بازار امکان قبول پرداخت به صورت اقســاطی از ســوی
ما وجود ندارد؛از طرفی ارگانها این شرایط را نمیپذیرند.زمانی که ما به عنوان سرمایهگذار
وارد کار میشــویم نیاز به پشــتوانه و همکاری ارگانهای دولتی نیز داریم .به دلیل نقدینگی
پایین و عدم ثبات در بازار تهیه غذا جزء مشکل ترین شغلها میباشد.در حال حاضر به دلیل
مشــکالت اقتصادی ،مردم به کیفیت غذا اهمیت نمیدهند .اماکنی که غذاهای بی کیفیت
و بــا قیمت ارزان به مردم ارائه میدهند ،به میزان درآمد مجموعههایی که غذاهای با کیفیت
تولید میکنند،لطمه میزنند.
از ارگانهای دولتی تقاضا داریم قوانین را برای کسانی که در راستای رونق تولید و اشتغال
زایی سرمایه گذاری میکنند ،تسهیل نمایند.همچنین برای مجموعههایی که تعداد پرسنل
بیشتری دارند ،کسر مالیات و بیمه در نظر بگیرند.

پشتکار یکی از عوامل مهم موفقیت است
محمد باقــر زاده ،تولید کننــده و پخش کننده قطعات دکوری کاشــی و
سرامیک ،مالک برند پارس آرسس
مجموعه ما از ســال  ۸۷آغاز به فعالیت کرده اســت ۹۰ .درصد مواد اولیه مورد اســتفاده
داخلی میباشــد .چون این مواد در کشــور تولید میشــود ،برای تهیه آن مشکل نداریم ،اما
درخصوص قیمتها به دلیل عدم ثبات بازار دچار مشــکل میشویم.
متاســفانه بیمه برای کارفرمایان هیچ گونه تســهیالتی در نظر نمیگیرد و در خصوص بیمه پرسنل نیز با مشکل
مواجه هســتیم .ما تولیدات خود را به کشــورهای همســایه صادر مینماییم .امســال نیز در نمایشگاه بین المللی
برای صادرات شــرکت کردیم.در هر شــغلی رقابت وجود دارد .موفقیت در کار بستگی به صداقت ،پشتکار و برنامه
ریزی بلند مدت دارد.

آموزشگاههای نقاشی را درجه بندی کنند
مونا صالحی ،مدیر آموزشگاه نقاشی ترنج
ما در مجموعه خود انواع تکنیکهای نقاشــی را آموزش میدهیم .اگر کســی
بتوانــد نقاشــی را با فکر باز انجام دهد و دغدغه اقتصادی نداشــته باشــد ،باعث
کارآفرینی و نهایت ًا رونق تولید خواهد شــد .اما در حال حاضر قیمت وســایل نقاشی
بسیار افزایش پیدا کرده است و هنرجویان در این خصوص با مشکل مواجه شدهاند.
متاســفانه در کشور ما فروش تابلوهای نقاشــی از طریق واسطه و با قیمت بسیار کم انجام میشود .در
نهایت با قیمت باال در نمایشــگاههای تهران به فروش میرسند.
در کرج تعداد آموزشــگاههای نقاشــی که تجربه و تخصص کافی ندارند ،زیاد شده است .اگر برای هر
آموزشــگاه درجه و سطح تعیین شود ،انتخاب برای افراد نیز آسان تر خواهد بود.

امالک برای اجاره و فروش ،وحدت داشته باشند
حسین فراهانی ،مدیر امالک گوهر رضا
برای اجاره و فروش ملک باید یک وحدت رویه کارشناســی وجود
داشــته باشد .در هر منطقه تقسیم بندی نو ساز و سال ساخت آن برای
ملک در نظر گرفته شــود.امالک نیز نباید قیمتهای کاذب را قبول
کنند.نداشتن شغل سبب شــده است که افراد بی تجربه و جوان وارد
حرفه ما شوند این گونه افراد فقط به دنبال جذب مشتری هستند که گذرا و مقطعی است.یکی
از دالیل افزایش قیمت مسکن و رکود آن شایعه افزایش عوارض شهرداری میباشد .زمانی که
قیمت عوارض و مالیات افزایش مییابد به ضرر خریدار و مستاجر است .شهرداری و مسئولین
در این خصوص نظارت کافی داشته باشند تا مشکالت و موانع موجود برطرف شود.

صنعت توریســم از فروش نفت کشورمان ارز آوری بیشتری دارد
حافظ پور نقی ،مدیر آژانس هواپیمایی چمدان گشت
ســه سال اســت که فعالیت میکنیم و به تازگی یک دفتر جدید در کرج راه اندازی کرده ایم.
تقریبا کار ما شــبیه هلدینگ است و خدمات گردشــگری را ارائه میدهیم .بحث گردشگری در
اســتان البرز سالهاســت که پنهان مانده و رونقی ندارد ،چنانچه سازمان گردشگری در ارائه یک
ســری مجوزها با ما همکاری کند این مشکالت کمرنگ تر میشود.
اســتان البرز پتانســیل گردشگری زیادی دارد ،ولی متاســفانه مخفی مانده اســت،ما با برگزاری تورهای یکروزه
گردشــگری توانستیم این کاستیها را جبران نماییم.
تولید صرفا برای تولید کاال نیســت،خدمات جدید توســط واحدهای خدماتی موجب اشــتغالزایی و ســودآوری نیز
میشــود .ایران درسال گذشــته ارزان ترین مقصد گردشــگری بوده چون ما آثار تاریخی زیادی داریم که در یونسکو
نیز ثبت شــده است ،گردشگر خارجی میتواند جذب این آثار شــود ،منتها محدودیتهای سیاسی و مذهبی ما توریسم
را محدود میکند.
در حالیکه دیگر کشــورهای همســایه مســلمان این محدودیتها را ندارند و توانستند سود زیادی از گردشگری را
نصیب خود کنند.اولین کمکی که مســئولین میتوانند در این راســتا انجام دهند این اســت که مجوز تورهای ورودی
گردشــگری را به ما بدهند و با دادن سوبســید و معافیتهای مالیاتی ما بتوانیم توریســم را جذب کنیم ،پتانسیل این را
داریم که در زمینه گردشگر ارزآور باشیم تا متکی به فروش نفت نباشیم ،چون صنعت توریسم از فروش نفت کشورمان
ارز آوری بیشــتری دارد و این موضوع موجب رونق اقتصادی میشود.
من به عنوان مشاور توصیه میکنم گول ظواهر برخی دفاتر را نخورند ،برای صرفه جویی از جای ارزان خرید نکنند.
تحقیق کنند و از دفاتر شــناخته شده خوب که مسافر را ســاپورت و پشتیبانی میکنند خرید انجام دهند.

خیریه و...
یکی از مشــکالت ساخت و ساز ،وجود بازارهای موازی است.
بازار موازی یعنی ســرمایهگذار ترجیح میدهد در زمینه ای فعالیت کند که ســود بیشــتری داشــته
باشــد .در حال حاضر ســاخت و ساز به دلیل رکود ســود چندانی ندارد .تورم و عدم ثبات قیمتها باعث
ســردرگمی شده است.یکی از مشکالت در کالن شهرها  ،کمبود زمین میباشد ،مسئولین در این زمینه
تا به حال نتوانســته اند طرحهای خود را عملی نمایند .مســکن ســرمایه ملی ماست .زمانی که اصولی
ســاخته نشــود،اقتصاد کشور فلج میشود .عمر ساختمان در کشــور ما تا  ۲۵سال است ،در حالی که در
کشــورهای پیشرفته باالی  ۱۰۰سال میباشد.متاسفانه تمامی مشاغل وارد حوزه ساخت و ساز شده اند
،در حالی که این شــغل کام ً
ال تخصصی اســت .دولت در حوزه ســاخت و ساز باید در سطح کالن برنامه
ریزی نماید و از سازندهها حمایت کند.

ســرزمین پهناور و کهن ایران،
پتانســیلی برای کار آفرینی و جذب
توریستاست
محمدرضا ایزدبین ،مدیر دفتر
ایرانگردی و جهانگردی استان
البرز (البرز سفر آریا)
سرزمین پهناور ایران با قدمت کهن و فرهنگ غنی10هزار ساله با وجود
آثاربجاماندهازپتانسیلویژهگردشگریبرخوردارمیباشد.لذادرجهترونق
کسبوکاروکارآفرینیمیتوانیمبهواسطهاطالعرسانیومعرفیفرهنگ
غنیسرزمینایرانوجاذبههایتوریستیبهتمامنقاطجهانبهطورگسترده
جذب توریســم نماییم .در نتیجه به وجود آمدن بسترکار آفرینی با ورود ارز
حاصل پشــتیبان اقتصاد میگردد.رفع موانع توسعه این صنعت،احترام به
مســائل اعتقادی،فرهنگی و اجتماعی توریسم،اسکان مناسب در حد بین
المللــی ،اقامتگاههای بوم گردی،پذیرایی،ترانســفر و راهنمایان با تجربه
گردشگری میباشد.از جمله کشــورهای اسالمی،امارات،ترکیه،مالزی و
دیگر کشــورها بهدور از مســائل اقوام ملتهای دیگر که به عنوان توریست
عزیمت مینمایند و احترام به عقاید آنها بخش عمده اقتصادشان از طریق
جذب توریســت تامین میگردد،نظربه اینکه ســرزمین ایران با پتانسیل
تاریخــیکهنبارفعموانع،دیگرنیــازیبهصدورمنابعنفتینداردوازاین
منابع در جهت نیاز داخلی به کار و توشه ای برای آیندگان میباشد.

ساختمان ســازی ،چرخ دنده
استان البرز
سینا شــفیعی ،مدیر سیستم
ســاختمانی شــفیعی و مدیر
رستورانهای بالنچ
متاسفانه در کشور ما سیستم خاصی برای تشخیص بهداشت محیط
در رستورانها وجود ندارد.با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه برای طبخ
غذا ،امیدوارم اداره بهداشــت به ارزان فروشــی و کم فروشی رسیدگی
بیشترینماید.درسیستمساختمانیقیمتمواداولیهبشدتافزایشپیدا
کرده است و با مشکالت بسیاری روبرو شده ایم .مجوزها و جریمهها نیز
افزایشقابلتوجهیداشتهاست،همچنینهزینههایشهردارینسبت
به سال گذشته ،دو و نیم برابر شده است .در صورت ادامه این روند،ما ناچار
به کنار گذاشــتن کار ساخت و ساز خواهیم شد.در سیستم ساخت و ساز
به صورت پیوســته  ۱۰هزار نفر مشغول به کار هستند ،چرخ دنده استان
البرز صرف ًا ســاختمان سازی اســت .اما روند اداری برای گرفتن مجوز
بسیار سخت و زمان بر است .از مسئولین شهرداری تقاضا داریم در این
خصوص نظارت داشته باشند و برای سازندگان شرایطی فراهم نمایند
که بعد از ســاخت هزینههای آن را پرداخت کنند و سختگیری را برای
اســتحکام و زیبایی ساختمان در نظر بگیرند .در این خصوص میتوانند
کار گروهی برای حل مشکالت موجود تشکیل دهند .

زیر ســاختها اصالح و
کارشناسی شوند
رضــا غالمــی ،مدیر
فروشــگاه تلفــن همراه
سانسل
ما تحــت نظــر اتحادیه تجهیــزات مخابراتــی فعالیت
مینماییم.
در ایــن مجموعه هم عمده فروشــی انجــام میدهیم و
هــم خرده فروشــی .از زمانی که وارد این صنف شــدهایم ،با
مشــکالت عدیدهای روبــرو بوده ایم .در حــال حاضر برای
خرید تلفــن همراه از طریق برخی از شــرکتهای وارد کننده
محدودیتهای خاصی داریم.
قانون رجیستری طرح خوبی است ،مشروط بر اینکه جنس
را بی قید و شرط به ما ارائه دهند ،به این معنا که ابتدا محصول
تامین شود ،ســپس طرح رجیستری اعمال شود .به طور کلی
باید زیر ساختها اصالح و کارشناسی شوند .در این خصوص
باید نظارت کافی وجود داشته باشند.
در حال حاضر ســایت رجیســتری بســته شــده است .از
مســئولین تقاضا داریم سایت را باز نمایند تا مشکالت ما رفع
شــود .همچنین در بازار ثبات قیمت وجود داشته باشد.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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برنامه ریــزی و تکنولوژی روز دنیا؛ رمز
موفقیت ساخت وساز
مهنــدسمحمــدعلیجباریــان،مدیر
مجموعهمهندسیمشاورهجباریانوهمکاران
دانشجویدکترایمعماری
مجموعه ما در ســطح کشور و خارج از آن مشغول به
فعالیت است .کار ما عمدتا به صورت مشاوره ،ساخت و طراحی میباشد.
متاسفانه کشور ما در صنعت ساختمان درگیر هیجانات بازار است .به این معنا که با
علم روز دنیا و تکنولوژی حرکت نمیکند .در حالی که رکود برای کسانی که با برنامه
ریزی مدون و تکنولوژی کار میکنند معنا ندارد.درصد باالیی از افرادی که در صنعت
ساختمانمشغولبهفعالیتهستندبهصورتسنتیوبدونبرنامهریزیکارمیکنند.
ســازندهها آنقدر درگیر مســائل بازار هستند که فراموش میکنند خودشان را به روز
کنند.همچنین تخصص کافی ندارند و تنها به دنبال سود هستند ،به همین دلیل دچار
زیان میشوند .در شرایط رکود با شناخت بازار و برنامهریزی منظم عالوه بر انجام کار
،سود دهی نیز ممکن خواهد بود.برای ساختمان سازی باید موقعیت پروژه را به طور
کلی بررســی کرد.ساخت و ساز نیاز به تخصصهای مختلف دارد و هر چقدر در این
حوزه حرفه ای تر عمل شود ،تقاضا برای آن حتی در شرایط رکود بیشتر خواهد بود.
قیمت گذاری ملک و مســکن نباید بر
مبنای ارز باشد
بهروزشایسته،مدیرمجموعهمشاورین
امالک آپام
ما به عنوان مشاور امالک قیمت خارج از عرف را
نمیپذیریم .اما به دلیل رقابتی بودن ،برخی از امالک
به این موضوع بها میدهند .از طرف دیگر وضعیت اقتصادی جامعه نیز مطرح است و
با نوسانات سکه و ارز مواجه هستیم.همچنین نسبت به دو سال گذشته قیمت مسکن
افزایش بســیار باالیی داشته است و قیمت مواد اولیه نیز باال رفته است .قیمت گذاری
در حوزه مسکن باید کارشناسی شده باشد و نسبت به منطقه تعیین و درجهبندی شود.
همچنین باید در بین امالک وحدت رویه وجود داشته باشد .متاسفانه اتحادیه اختیارات
قانونینداردتادرصورتتخلفدرقیمتگذاریهارسیدگینماید.دراینخصوصباید
یک سامانه شفافیت وجود داشته باشد که نتوان خرید و فروش را با هر نرخی انجام داد.
قیمت گذاری ملک و مسکن نباید بر مبنای ارز باشد ،چون مواد اولیه وارداتی نیست.

هرچه قیمتها پایینتر باشد قراردادها
و معامالت بیشتر خواهد بود
مجید شازده احمدی ،مدیر امالک شازده
عمده کار مشــاورین امالک به لحاظ زیرساخت
دارای مشــکل میباشــد ،چه از لحاظ نرخ گذاری و
چه در خصوص اجاره و خدمات وابســته به آن.اپلیکیشــنهای تبلیغاتی به صنف
ما آســیب بســیاری وارد کرده است ،ضمن کسادی بازار به مشکالت شغل ما دامن
میزند و به نوعی آن را تخریب نموده اســت .اتحادیه باید در این خصوص نظارت
داشــته باشد و جلوی این گونه فعالیتها را در فضای مجازی بگیرد.مالکین دوست
دارند به مســتاجران در زمینه اجاره خانه کمک نمایند،اما آنها نیز درگیر مشــکالت
اقتصادی هستند و چارهای به جزء اضافه کردن اجاره خانه ندارند .وضعیت مسکن در
حال حاضر بسیار نابسامان است .تفکر مشاورین امالک مبنی بر این است که هرچه
قیمتها پایینتر باشد قراردادها و معامالت بیشتر خواهد بود،همچنین گردش پولی
بیشــتری خواهیم داشت .دولت در این زمینه میتواند با راهکارهای ساده و نظارت
مشکالت موجود را مرتفع نماید.اتحادیه صنف در و پنجره سازان کرج در حمایت از
ما ضعیف عمل مینماید .کار ما بسیار سخت و طاقت فرسا میباشد .اکثر مشاغل به
نوعی وابسته به آهنگری میباشند اما متاسفانه به این شغل اهمیتی داده نمیشود.
از اتحادیه تقاضا داریم با صنف ما همکاری الزم را داشته باشد ،چون اعضاء به لحاظ
اقتصادی ضعیف هستند.از بیمه و اداره کار خواهشمندیم کارفرما و کارگر را به یک
دید نگاه کنند و نســبت به کارفرمایان دیدگاه منفی نداشــته باشند.همچنین مانع
تراشی ننمایند و به ما سخت نگیرند.
در برخورد با مســتاجرین جانب عدالت و
انصاف را در نظر بگیریم
محمدابراهیمچگینی،مدیرامالکمیهن
یکی از دالیل افزایش قیمت ملک و مسکن ناآگاهی
مشــاورین امالک اســت .برخی از مشــاورین امالک
اطالعات کافی در خصوص قیمت گذاری ندارند ،یعنی
به فروشنده اجازه قیمت گذاری میدهند .به طور کلی باید مدیریت و نظارت کافی
برای فایل کردن وجود داشته باشد .همچنین مشاورین امالک با یکدیگر وحدت
داشته باشند ،به این صورت که اگر قیمتها نا متعارف بود نپذیرند.
متاسفانه شغل ما به صورت کاذب درآمده است و تمامی مشاغل وارد این حرفه
شــده اند .یک مشاور امالک باید با مشــتری مودبانه برخورد نماید .در برخورد با
مستاجرین نیز مشاورین امالک و مالکین جانب عدالت و انصاف را در نظر بگیرند.

فعالیتمابرپایهیکتفکرایجادشد:
اینکهدرختانقطعنشوند
محمدپورابتهاج،دکترایآیتیومشاورارشد
برنامه نویسی شــرکت دانش بنیان گسترش
طراحان نقش الماس با برند آی نو تی
مجموعه ما از ســال  ۹۰در حوزههای مختلف تکنولوژی شروع به فعالیت نموده
اســت .برند ما سال  ۹۵ابداع شده اســت.مجموعه ما یک خدمت را آغاز کرده است
و بر پایه آن ،ســامانه خود را در اپراتورهای مخابراتی ثبت کرده است.ما تنها اپراتور
آفالین بر پایه خدمات برای کسب و کارها هستیم.شرکت ما یک شرکت دانش بنیان
اســت و زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میباشیم .محصوالت
این مجموعه در سامانه ستاد ثبت شده اند و در مناقصات دولتی قابل استفاده هستند.
همچنین این افتخار را داشتیم که بر پایه محصوالت خود ایران کد را داشته باشیم.
تکنولوژی ما یک تغییر رفتار است که آن را به فناوری پویا و زاینده تبدیل مینماید.
ما در ابتدا یک هدف داشــتیم و فعالیت ما بر پایه یک تفکر ایجاد شد :اینکه درختان
قطع نشوند.در حال حاضر اقشار جامعه و صاحبین مشاغل به یکدیگر کارت ویزیت
ارائــه میدهند .اگر اطالعات این کارتهــا به هر دلیلی تغییر کند باید مجدداًچاپ
شــوند .نخســتین گام ما ابداع کارت ویزیت الکترونیکی بود.ما اولین شرکت ارائه
دهنده این خدمات هســتیم .برای ایجاد کارت ویزیت الکترونیکی افراد میتوانند
مشــخصات کاری خود را به ســامانه پیامکی ما ارسال کنند.به این ترتیب همیشه
امکان تغییر اطالعات برای آنها وجود دارد.یعنی با شــماره گیری یک کد،می توانند
کارت ویزیت الکترونیکی بر پایه قوانین جمهوری اســامی ایران داشته باشد.اگر
تمام سازمانها کد  ussdداشته باشند،می توانند به صورت غیر حضوری هر کاری
را بدون محدودیت زمانی انجام دهند؛ ســامانه ما آفالین و  ۲۴ساعته است .یکی از
نقاط قوت طرح ما این است که برای گوشیهای غیر هوشمند نیز کاربردی میباشد.
به دلیل حس وطندوســتیام ترجیح
میدهم در کشور خود فعالیت نمایم
حامد نقروی ،مدیــر صنایع چوبی و دکوری
داالهو
ما در این مجموعه ساخت انواع مصنوعات چوبی
را به ســبک( روستیک) انجام میدهیم .مشتریان ما
عمدتــا طرفدار کارهای هنری هســتند ،چون ما کار نجــاری را با هنر تلفیق
کردهایم .اســتقبال مردم در ســالهای اول کمتر بود و این ســبک کار هنوز جا
نیفتاده بود .به همین دلیل کارهای خود را از طریق واسطه به نمایندگان پخش
در تهران عرضه میکردیم که سود چندانی برای ما نداشت .تا این که چهار سال
پیش تصمیم گرفتیم به صورت مســتقیم کار کنیم تا دچار زیان نشویم و درآمد
زایی بیشتری داشته باشیم.
متاســفانه دولت در حیطه کاری ما هیچ گونه تســهیالتی ارائه نمیدهد .از
دولت تقاضا داریم در این حوزه نظارت داشته باشد و از ما حمایت نماید .مواد اولیه
مورد اســتفاده ما عمدت ًا داخلی میباشد.با وجود اینکه پیشنهاد کار از کشورهای
دیگر با شرایط بهتر داشته ام،اما به دلیل حس وطندوستیام ترجیح میدهم در
کشــور خود فعالیت نمایم.توصیهام به جوانانی که در این شغل فعالیت دارند این
اســت که هیچ گاه ناامید نشــوند و با پشتکار به کار خود ادامه دهند؛ چون انجام
کار با وجود سختیها نیز امکان پذیر است.
بخشتولیدفاقدنقدینگیاست
عباس صبحی ،مدیرعامل شرکت ارمغان رفاه
جامع ،برند مهندســی پزشکی ارج تولید کننده
تجهیزاتپزشکی
بیشاز ۹۰درصدمحصوالتمامربوطبهبیمارستانها
میباشــد .مواد اولیه مورد استفاده ما عمدتا وارداتی است ،اما به دلیل حجم پایین کار
،عموما از مواد اولیهداخلی استفاده مینماییم.در بازارداخلهزینههای سنگینیوجود
داردکهبهبخشتولیدتحمیلمیشودوبهآنآسیبمیزند.اینموضوعباعثمیشود
که ما به لحاظ قیمت نتوانیم با کشورهای دیگر رقابت نماییم .یکی از مشکالت ما در
تولید،مصرفکنندگانهستند؛بهایندلیلکهپرداختهایشاننامشخصوبلندمدت
است.متاســفانهادارهتجهیزاتپزشکیدرخصوصقیمتگذاریبهمااجازهدخلو
تصرفنمیدهد.یکیازشرایطانجامهرگونهفعالیتی،داشتنرفتارمنطقیمیباشد.
شــخصی که فاقد قدرت تصمیم گیری اســت ،در حوزه علم اقتصاد قادر به فعالیت
نخواهد بود.در حال حاضر شرایط بازار کشور به ویژه در حوزه تولید مناسب نیست؛ به
این معنا که هیچ منطقی برای کارکردن در بازار تولید وجود ندارد .ما نیز تنها به واسطه
تعهد به وطن ،عشق به تولید و اشتغال زایی فعالیت مینماییم.سازمانهای دولتی با
هدفتسهیلتولیدبهوجودآمدهاند،اماعموم ًابرایآنمشکلایجادمینمایندوحاضر
بــهتعاملباتولیدکنندگاننیســتند.یکی از عوامل مهمتورمباال رفتننقدینگیدر
کشور میباشد ،این در حالی است که در بخش تولید ،هیچ گونه نقدینگی وجود ندارد و
شرکتها در این خصوص صدمه میبینند و برای تامین سرمایه فشار زیادی متحمل
میشوند .اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم ،باید جلوی هزینههای اضافی را بگیریم
.حجم کاالهای تولید شده را افزایش دهیم تا هزینههای آن کاهش یابد.

آگاهی مردم نسبت به فیزیوتراپی باید افزایش یابد
دکتر وحید مظلوم ،کارشناس فیزیوتراپی ،کارشناس ارشد و دکترای توانبخشی
ورزشی و فلوشیپ فوق دکترای توان بخشی ورزشی ستون فقرات کمری
فعالیت حال حاضر من کارهای بالینی در مرکز فیزیوتراپی میباشد،ضمن اینکه عضو هیئت علمی
دانشگاه هستم و در این زمینه کارهای تحقیقاتی انجام میدهم.
با وجود این که در  ۱۵ســال اخیر ،فیزیوتراپی جایگاه خود را نزد مردم پیدا کرده ،اما هنوز مغفول
باقی مانده اســت .فیزیوتراپی و توانبخشی صرف ًا در حیطه درمان نمیگنجد ،در کشورهای توسعه یافته رویکردی که نسبت
به این مقوله دارند،پیشــگیری از بروز عارضه میباشــد .چرا که معتقدند هزینه ای که دولت و سیستم درمانی برای پیشگیری
متقبل میشــود ،بســیار کمتر از هزینههایی اســت که برای درمان در نظر گرفته میشود .در واقع با یک بازی برد برد مواجه
هســتیم که هم دولت و هم مردم در این زمینه ســود میبرند.در توانبخشی با مشکالت بسیاری مواجه هستیم ؛در واقع فرد از
ســنین کودکی به لحاظ راســتای ستون فقرات ،اندام فوقانی و تحتانی ،باید تحت نظر فیزیوتراپیست قرار بگیرد تا در صورت
وجود ناهنجاری تشــخیص داده شــود و نسبت به درمان آن اقداماتی انجام میپذیرد؛ چون هرچه سن باالتر میرود ،احتمال
موفقیت درمان کمتر خواهد شــد .طی مطالعات صورت گرفته،در کشورهای توسعه یافته شیوع این مشکالت بسیار کمتر از
کشورهای دیگر میباشد.
چیزی که جامعه امروز به آن نیاز دارد ،آموزش در خصوص چگونگی انجام فعالیتهای روزمره ،در حالتی که کمترین میزان
اســترس فیزیکی برای فرد به وجود بیاید،یعنی به عنوان مثال کارمندی که ســاعتها پشت میز مینشیند،باید در خصوص
نحوه صحیح نشستن،ساعت مجاز برای آن ،ارتفاع رایانه و  ...اطالعات کامل داشته باشد  ،همچنین یک کارمند هر  ۴۵دقیقه
یک بار باید موقعیت خود را تغییر دهد و پنج دقیقه راه برود .چون تمام این موارد ،طبق علم توانبخشــی ،پروتکل اســتاندارد
جهانی دارند .نتیجه تحقیقات نشــان میدهد که قرار گرفتن بدن در حالت اســتاتیک در زمان طوالنی ،باعث اعمال فشار به
دیسکهای کمری و ستون فقرات خواهد شد .متاسفانه در کشور ما به طور کلی در هیچ زمینهای بحث پیشگیری وجود ندارد.
هر قدر جامعه سالم تر باشد ،فعال تر خواهد بود .و در نتیجه جامعه شادتری خواهیم داشت .این موضوع محقق نمیشود،
مگر با پیشگیری از بروز اختالالت عصبی عضالنی و اسکلتی .خوشبختانه یکی دو ارگان در این زمینه فعال شده اند .مدارس
و مهدهای کودک هم باید در این حوزه ورود نمایند.
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تولید کنندههای خــوب را به مرحله آموزش
ارتقادهیم
بهرام خسروانی ،مدیر نمایندگی فستفود
هایدا
دســتورالعملهایی از سوی سازمان بهداشت وجود
دارند که ملزم به رعایت آن میباشیم .ما به دلیل داشتن وجدان کاری حتی فراتر
از این دستورالعملها را رعایت میکنیم .اداراتی که با تولیدکنندهها و کارآفرینان
سر و کار دارند در خصوص اخذ مجوز ،بیمه و مالیات سختگیری کمتری نمایند.
به نظر من کشف استعدادها در زمینه کارهای تولیدی به پیشرفت جامعه کمک
شــایانی خواهد کرد .ما باید در زمینه تولید به سمت چیزهایی برویم که منطبق با
فرهنگ جامعه و جغرافیای آن منطقه باشــد ،به این شــکل در تولید گام بزرگی را
برداشــته ایم .نقش آموزش در تولید و همچنین شناسایی استعدادها میتواند پر
رنگ باشد ،یعنی میتوانیم تولید کنندههای خوب را به مرحله آموزش ارتقا دهیم
،در این صورت تاثیر بسیار خوبی در پیشرفت جامعه خواهد داشت.
بازرســیها و بررسیهای قسمتهای اجرایی باید دقیق و در جهت حمایت و
دستگیری از تولید کننده باشد تا آنها بتوانند مشکالت و ایرادات کار خود را براحتی
مرتفع نمایند و تولیدات خود را گسترش دهند.
قیمتها باید منطقه بندی شود
علی میرزایی ،مدیر امالک آذری و سازنده
زمانــی کــه قیمتهــا بــه صــورت کاذب باال
میرود،یعنــی مدیریت صحیــح در این زمینه وجود
ندارد.قیمتهــا باید منطقه بندی شــود و به ســال
ســاخت ،مواد اولیه و مصالحی که در آن به کار رفته
اســت ،نیز توجه شــود .به طور کلی قیمت گذاری باید کارشناســی و زیر نظر
دادگستری اعمال گردد.
زمانی که قیمتها به صورت کاذب افزایش مییابند ،در میزان هزینه رهن
و اجاره تاثیر میگذارند.
در این حوزه ،هم مســتاجر و هم موجر مشــکالت خــاص خود را دارند.در
میزان عرضه و تقاضا باید همخوانی وجود داشــته باشــند .از مسئولین تقاضا
میکنیم در این زمینه نظارت داشــته باشــند و در خصوص رهن و اجاره نیز از
مستاجرین حمایت نمایند.

برای اســتفاده از تولیــد داخلی باید به
مردم آگاهی بدهیم
بهــزاد اصغرزاده،مدیر فروشــگاهلوازم
یدکیوبرقیلوکسکامیون
 ۵درصــد لوازم یدکی ،تولید داخل هســتند و ۹۵
درصــد مابقی وارداتی میباشــند .تولید کنندهها به
دلیل دید منفی مردم نسبت به کاالی ایرانی رغبتی به تولید در این حوزه ندارند،
در این زمینه باید به مردم آگاهی کافی بدهیم.
 ۵درصد تولید داخل در حوزه تولید چراغهای خانگی و ماشین است که برای
فروش به کارخانهها عرضه میشوند .در خصوص اجناس مورد استفاده مشکلی
نداریم ،ولی متاسفانه قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است .در زمینه واردات
نیز با مشــکل مواجه هســتیم.من یک طرح تولیدی دارم .از بانکها تقاضا دارم
در این زمینه من را حمایت نمایند و سخت گیری نداشته باشند .دولت نیز موانع
موجود را بردارد تا ما بتوانیم تولید خود را آغاز نماییم.
در پایان از مسئولین تقاضای ایجاد یک پایانه باربری برای رانندگان کامیون
داریم.

مردم برای انجام معامالت خود به اعتبار
امالک توجه داشته باشند
امیر گلچین ،مدیر امالک آ اس پ
مدیریت بخش مسکن و ارگانهای تابعه آن باید در
این حوزه کنترل قیمت و نظارت داشته باشند .متاسفانه
در خصوص صنف امالک تبلیغات منفی صورت گرفته است ،در صورتی که در
حال حاضر اکثر مشــاورینی که سرویس ارائه میدهند ،تحصیلکرده میباشند
و نســبت به گذشته اطالعات بیشــتری در این زمینه دارند .در سیستم امالک،
وکیل و مشاور حقوقی دارند تا معامالتی که انجام میشود مغایر با قانون نباشد.
همچنین به طور کلی نظارت روی این صنف بیشتر شده است.
اتحادیه باید مراکز مشاوره امالک را بر اساس خدماتی که ارائه میدهند ،رتبه
بندی نماید و بر آنها نظارت داشــته باشــد.فرایند پیش فروش مسکن به لحاظ
قانونی صحیح نیست؛اما در صورت تمایل مردم میتوانند این گونه معامالت را
با افراد شاخص و معتمد انجام دهند.مردم باید برای خرید ملک به اعتبار امالک،
خوشــنام بودن و سواد آنها در این زمینه توجه داشته باشند و به امالکی مراجعه
نمایند که سیستم حقوقی داشته باشد.

شیشه بران را تحت پوشش
بیمه قرار دهید
مجید بابکی فر ،گروه صنعتی
کویر یزد ،صنف شیشه و آینه
عمده کار ما در زمینه شیشــه میرال
(ایمنی) میباشــد .یکی از مشکالت ما
پرخطر بودن شــغل شیشهبری است ،چون این کار اکثراً در ارتفاع
انجام میشــود و به طور کلی کار با شیشــه خطرناک میباشــد.
همچنین با وجود پر خطر بودن تحت پوشش بیمه نیستیم .من به
نمایندگی از صنف شیشــه بران از مسئولین تقاضا دارم ما را تحت
پوشش بیمه قرار دهند.
میــزان مالیات در حال حاضر افزایش یافته اســت و ما در این
زمینه با مشــکل رو به رو شــده ایم .در این خصوص از مسئولین
تقاضای رسیدگی و پیگیری را داریم.
صنف ما درگیر مشکل برق است و در این زمینه پیگیر میباشیم
 .متاســفانه شــهرداری خدماتی به ما ارائه نمیدهد ،در حالی که
این صنف به نوعی قطب اقتصادی محســوب میشود.ما با وجود
مشــکالت و کمبود امکانات به سختی به کار خود ادامه میدهیم.
تولیــد ما مگــر در موارد خاص ،صد در صد داخلی میباشــد.
خوشــبختانه تولیدکننــدگان در حال حاضر قدرتمند شــده اند و
کیفیت کارشــان عالی میباشــد .توصیه من به مشتریان ،خرید
کاالی ایرانــی اســت ،چون خدمات پس از فــروش به آنها ارائه
میدهد.
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تولیدکنندگان بــه حمایت دولت نیاز
دارند
دکتر افشین رجبی خرمی ،عضو هیئت
علمی دانشگاه آزاد کرج و دانشیار شیمی،
مدیرآزمایشگاهکیمیاینابتجزیه
من در کنار فعالیتهای دانشــگاهی  ،مجموعه
ای از چند آزمایشــگاه و همچنین آموزشــگاه را راه اندازی کرده ام .آزمایشــگاه
میکروبیولوژی که در زمینه بررســی آلودگــی دارو و مواد غذایی فعالیت میکند،
آزمایشــگاه شــیمی که در حوزه ترکیبات ســازنده مواد مشــغول به کار اســت
و آموزشــگاهی که در زمینه تولید فعال اســت .در واقع ما با ســازمانهای دولتی
یعنی :سازمان غذا و دارو ،سازمان استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست
همکاری مینماییم.به دلیل تحریمها ،قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده اســت.
درصد باالیی از این مواد وارداتی هستند ،به همین دلیل ما در این زمینه تولید را آغاز
کردهایم و موفق عمل نموده ایم.یکی از مشــکالت ما هزینه باالی برق است ،به
دلیل این که سیستم ما آموزشگاهی و آموزشی است پیگیر تخفیف برای هزینهها
ی آن هســتیم .از مسئولین ذیربط درخواست حمایت داریم  .درخواست ما از دولت
این است که در زمینه کاری از ما حمایت نمایند و به ما تسهیالت ارائه دهند.
جلوی واردات بی رویه را بگیریم
ناصــرفیروزفالح،مدیرعاملشــرکت
تعاونی آب صنعت رتن کار ،کارشناس ارشد
مدیریــتعمرانوتولیدکنندهدســتگاهو
لولههایپلیاتیلندرالبرز
از ســال  ۸۰به صورت حرفــه ای در این حوزه
مشــغول فعالیت میباشــیم .تا به امروز ظرفیت نیروی خود را به مرور افزایش
داده ایم .دایره مشــتریان ما شــرکتهای آب و فاضالب ،جهاد دانشــگاهی،
کشاورزان و  ...میباشند.
مواد اولیه مورد اســتفاده ما عمدتا داخلی میباشــد که آن را از شرکتهای
پتروشــیمی و بازار آزاد به صورت واســطه تهیه مینماییــم .در این خصوص
پیگیر دریافت کارت بازرگانی هستیم تا بتوانیم مواد اولیه را به صورت مستقیم
خریداری کنیم؛ همچنین امکان شرکت در نمایشگاههای بین المللی را داشته
باشــیم.محصوالت تولید شده توســط ما به صورت غیر مستقیم به کشورهای
همسایه صادر میشود.
به عنوان یک واحد تولیدی با مشــکالت بســیاری در ایــن زمینه مواجه
میباشیم .تهیه مواد اولیه ،دانش فنی و در زمینه مالی و اعتبارات ،بخشی از این
مشکالت را شامل میشــود.به دلیل نوسانات موجود در بازار برای وارد کردن
دســتگاه با مشکل مواجه میشویم .خوشــبختانه در کشور به تکنولوژی تولید
دســتگاهها دست پیدا کردهایم ،اما برخی با وارد کردن آنها به ما ضربه میزنند
.در این خصوص از دولت و مسئولین درخواست نظارت و رسیدگی داریم.
در زمینه تســهیالت بــه تولیدکنندگان ،بانکها معمــو ًال تضامین راحت
الوصول میخواهند .اما برای کسانی که داخل روستاها کار تولید انجام میدهند
بخشنامهای تدوین شده است که متاسفانه اجرایی نشده است .در این حوزه نیز
از مسئولین درخواست پیگیری و رسیدگی داریم.

مسکن به بخش خصوصی واگذار شود
رضامیرزانیا،مدیرامالکزانیار
از دالیــل عمــده افزایش قیمت مســکن
میتوان به نوســانات دالر ،بــاال رفتن قیمت
مصالــح و تــورم در کل سیســتم اقتصــادی
کشور اشــاره کرد .متاسفانه نرخ قیمت گذاری
کارشناســی شده نیست و از طریق مالکین انجام میشود.
افزایــش قیمت ملــک در قیمت اجــاره نامهها نیز موثر اســت .پویش
صاحبخانــه خوب در صورت به وجود آمدن ثبــات در بازار ،مثبت و کارآمد
خواهد بود.
امالک نهادی اســت که در آن قراردادها و معامالت به صورت رســمی
منعقد میشــوند و در صورت بروز مشــکل قابل پیگیری میباشد .قرارداد
اولیه معمو ًال بین مالک و مســتاجر در امالک منعقد میشــود ،اما تمدید آن
بیشتر توسط خودشان صورت میگیرد.
اتحادیــه در خصوص قیمت گذاری ،قــدرت اجرایی کافی را ندارد ،مگر
اینکــه نهادهــای باالتر در این حوزه ورود نمایند .دولــت میتواند با ایجاد
زیرســاخت و در اختیار گذاشــتن زمینهای رایگان به انبوه سازان،هزینه
تولید مســکن را کاهش دهد .همچنین مســکن به بخش خصوصی واگذار
شــود و دولت نقش ناظر را ایفا نماید.
به طور کلی در زمینه شهرســازی و ســاخت و ساز مشکل وجود دارد .در
کشــور ما افراد غیرمتخصص نیز در حوزه ســاختمان سازی فعال هستند،
در حالــی که در کشــورهای دیگر این کار فقط توســط متخصصین انجام
میشود.

نوســان قیمت در بازار ،ما را
دچار مشکل کرده است
علــی غالمرضایــی ،مدیــر
مجموعه رنگین چوب کرج
ما در این مجموعــه خدمات تولید و

فروش ارائه میدهیم.
مواد اولیه صنف ما تقریب ًا وارداتی اســت .البته چندین کارخانه
داخلــی در این حوزه فعال شــده اند ،اما حجــم تولید آنها پایین و
دارای کیفیت مناســب نمیباشــد .اما در صورت برابری کیفی با
کشورهای دیگر،می توانیم با آنها رقابت نماییم.
متاســفانه آمار صحیحی در خصــوص اجناس وارداتی وجود
ندارد .بنابراین باید در این زمینه تدابیری اندیشــیده شود.
یکی از مشــکالت ما در حال حاضر نوسان قیمت در بازار است
که به دلیل پروسه طوالنی تولید،متضرر میشویم.
در حــال حاضر درصد پرداختی حق بیمه کارگران افزایش پیدا
کرده اســت و مــا را به عنوان کارفرما با مشــکالت جدی مواجه
نموده است.
اداره مالیــات نیز بدون توجه بــه میزان درآمد اصناف از برخی
مالیاتهای سنگین دریافت مینماید ،این موضوع باعث میشود
که نتوانیم در بازار با کســی رقابت کنیم .متاســفانه شــفافیت در
هزینههای مالیات وجود ندارد.
یکی از بزرگترین مشــکالت ما این است که اتحادیهها قدرت
اجرایی الزم را ندارند.

تعمیر قطعات هم به نفع
مشتری است،هم به نفع ما
شهرام شــیروی ،مدیر
موسسه فنی شهرام
فعالیــت ما در زمینــه تهویه
مطبوع ،سیستمهای گرمایش و سرمایش میباشد.
کاالها و قطعات مورد اســتفاده ما عمدتا وارداتی هستند و
در کشــور فقط مونتاژ میشوند .در خصوص وارد کردن کاال
در حال حاضر با مشکل مواجه هستیم.
متاســفانه کیفیت کولرهای گازی در حال حاضر کاهش
یافته اســت و با وجود به روز بودن دســتگاهها و رده مصرف
انرژی پایین ،نســبت به سالهای گذشته از کیفیت پایین تری
برخوردار هستند.
به دلیل افزایش بی رویه قیمتها میزان فروش ما بســیار
پایین آمده است .در حال حاضر مردم به تعمیر کاالهای خود
روی آورده انــد .ما تا جایی که بتوانیــم قطعات آنها را تعمیر
میکنیم ،چون برای ما ســود بیشتری دارد که به نفع مشتری
نیز میباشد.
بــرای آغاز هر گونه فعالیتی ،به ســرمایه اولیه نیاز داریم.
تقاضای من از مسئولین و دولت این است که در این خصوص
جوانان را حمایت نمایند.همچنین نهادی برای استعدادیابی
آنها وجود داشــته باشــد و سپس برای شــروع کار به آنها
تسهیالت با شرایط خوب ارائه دهند.
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با کمپیــن صاحبخانه خوب موافق
نیستم
مجید عابدینی ،مدیر امالک ۳۶۰
یکی از دالیل رکود مســکن نوســانات ارز
میباشــد ،امــا پایین آمدن قیمــت دالر تاثیر
چندانی در قیمت آن ندارد.
من از یک جهت با کمپین صاحبخانه خوب موافق نیســتم ؛به این دلیل
که از توزیع کننده نهایی نباید انتظار کاهش قیمت اجارهبها را داشت .برخی
از مالکین نیز با مشــکالت اقتصادی مواجه هســتند و شــاید تنها راه امرار
معاش آنها باشــد.به طور کلی من موافق مهربانی و مروت هستم،مالکینی
که با مســتاجرین خود کنار میآیند قابل تحســیناند .اما در نهایت ،کسانی
که در راس کار هســتند ،باید در این خصــوص نظارت نمایند و قیمت ملک
را کاهش دهند.
خوشــبختانه در حــال حاضر آگاهی مردم افزایش یافته اســت و درصد
باالیی از آنها ترجیح میدهند قراردادهایشــان را به صورت رســمی ،ثبت و
منعقد نمایند که به لحاظ حقوقی قابل پیگیری باشــد.

آزمایش بتن ،امنیت ساختمان را افزایش میدهد
علی علیزاده ،رئیس هیئت مدیره شرکت بتن آزمایش کرج
فعالیت ما در حیطه مطالعات مکانیک خاک و آزمایش بتن و جوش میباشــد .عمده
کار ما با سازندگان و کارفرمایانی است که در استان البرز فعال هستند .کارها به صورت
دســتور نقشههایی است که از سازمان شهرداری به ما ارجاع داده میشود.
آزمایــش بتن برای تمامی ســاختمانها اجباری میباشــد .الیههــا و بافت زیرین
ســاختمانی که قرار اســت ساخته شود ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .این کار نیاز به گروه تخصصی دارد .اولین
مرحله از کار ما گمانهزنی میباشــد .در این خصوص آزمایشهای مختلف با اســتانداردهای الزم انجام میشــود
،نوع خاک شناســایی میشود .و از مزایای آن برای سازنده این اســت که مانع مشکالتی از قبیل نشست ساختمان
میشــود؛ ضمن اینکه باعث کاهش هزینه و افزایش امنیت ســاختمان میشــود.همچنین ناظر و کارفرما با خیال
راحت کار میکنند.
شــرکتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند ،به لحاظ مالی ضعیف هســتند .از مالیات و اداره بیمه درخواست
میکنم در این حوزه ما را حمایت نمایند ،چون کار ما به اشتغالزایی جوانان کمک میکند و باعث ورود متخصصین
به این عرصه میشود.
اگر هرکس در حوزه تخصصی خود کار کند ،تمام مشــاغل تقویت میشــوند و مشکالت کمتر میشود.

حمایــت دولت از تولیــد کنندگان بهتر
شده است
مهدی کبیری ،مدیر عامل شرکت نیکان
شیمی فروزان
مجموعه ما در رابطه با رنگ ســاختمان ،ســوله
،صنعتی و  ...فعالیت مینماید .خوشــبختانه در چند سال اخیر حمایت و نظارت
دولت از تولید کنندگان بهتر شــده است ،اما به دلیل تحریمها مشکالتی در این
زمینه وجود دارد .در بازار ثبات وجود ندارد و قیمتها کاذب است.در حال حاضر
صنعت رنگ خودکفا شــده است و ما نیز از محصوالت داخلی استفاده میکنیم.
رســانه میتواند بر تبلیغات کاالهای ایرانی متمرکز شود تا مردم رغبت بیشتری
به خرید آن پیدا نمایند.در پایان از مســئولین تقاضا دارم از تولیدکنندگان بیشتر
حمایت نمایند ،چون تولید باعث اشتغالزایی و کارآفرینی میشود.

فرش ،اقیانوس ژرف دست نیافتنی
سیده ناهید حسینی ،تولیدکننده فرش
کار ما به صورت پیمانکاری شــراکتی و حمایتی است .حدود یک سال است که بافت فرشهای ابریشم و نفیس را انجام
میدهیم و نگران بازار نیســتیم .مواد اولیه مورد اســتفاده ما هم داخلی و هم خارجی میباشــد .در خصوص فرش نفیس از
مواد وارداتی استفاده مینماییم.
امکان دسترســی راحت به مواد اولیه با کیفیت نیز امکان پذیر اســت،اما حمایت دولت را میطلبد تا بتوانیم دستگاههای
الزم برای کار خود را خریداری نماییم و به تولید مشــغول شــویم .به نظر من فرش ،یک اقیانوس ژرف دست نیافتنی است و
نه یک کاالی تشریفاتی ،بلکه ضروری میباشد ،مشروط بر اینکه تمام ذهن خود را در این زمینه به کار بگیریم .تولید فرش
در چرخه اقتصادی بسیار موثر است و باعث اشتغال زایی میشود.
دغدغه من اشتغال و تولید میباشد و در راستای رونق تولید ملی کوشش میکنم.
طی این ســالها همیشــه سعی کردهام خودم برای خودم بازار کار ایجاد کنم و منتظر کمک و حمایت دولت نبوده ام ،چون
در مرحله اول باید پشتکار داشت و کوشش کرد.

روستای سنقرآباد با کمبود آب و بافت
مواجه است
مجید مدیر رنجبــر ،تولید کننده مصالح
ساختمان
صنف مصالح فروشــی یکی از شغلهای مهم
میباشــد .با توجه به شــرایط فعلی و عدم ثبات
بــازار ،با تورم مواجه شــده ایم و قدرت خرید در ایــن زمینه پایین آمده
اســت .ما از دولت و مســئولین تقاضا داریم در این زمینه مساعدت الزم
را به عمل بیاورند .
وجود واسطهها باعث نوســان و افزایش قیمت در این زمینه میشود.
حذف واســطهها به ثبات قیمت ،کمک خواهد کرد .ساخت و سازهای ما
در بافت روســتای سنقرآباد واقع در ساوجبالغ انجام میشود.
متاسفانه اکثر ساخت و سازها در روستاها به صورت غیر مجاز میباشد،
به همین دلیل آب آشــامیدنی روســتاها بسیار کم است .مسئولین در این
زمینه باید تدبیری بیاندیشــند،چون ما با کمبود بافت و آب مواجه هستیم.
آب غیرمجاز در روســتا بسیار زیاد است و کنترل شده نیست .متاسفانه
ویالســازیهایی که در روســتا انجام میشــود ،باعث شده ساکنان این
روســتا از آب کمتری بهره ببرند.منطقه ما کشاورزی و دارای باغات میوه
میباشد.متاســفانه آبیاری به صورت قطره ای انجام نمیشود.
بیمــه و جهاد کشــاورزی نیز از ما حمایــت نمیکنند.تمام این موارد
باعث از بین رفتن سیســتم کشاورزی ما خواهند شد.
از دولت تقاضا داریم نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند؛ چون
منطقه ما یک منطقه پر آب اســت ،اما مدیریت صحیح ندارد  .درخواست
دیگر ما این است که چاههای کشاورزان را به سیستم برقی مجهز نمایند.

مستاجران در مضیقه قرار گرفته اند
حمیدرضا قنبری ،مدیر امالک ایران
قیمت خرید و اجاره در حال حاضر بسیار افزایش
یافته اســت ،مشاورین امالک در این زمینه نقشی
ندارند و مالکین قیمت گذاری میکنند .با شــرایط
فعلی مستاجرین در مضیقه قرار گرفته اند.
دولت باید از آنها حمایت نماید .قیمتها باید کارشناسی و منطقه بندی
شوند .متاسفانه ساخت و ساز در منطقه ما چندین سال است که راکد مانده
اســت ،اگر بیشتر شود ،مشاغل دیگر نیز رونق مییابند.
قراردادهــای بین مســتاجر و مالک اگر به صــورت اصلی و در امالک
انجام شــود قابل پیگیری میباشــد .تقاضای من از مالکین این است که
از مســتاجران حمایت نمایند و با آنها تعامل داشــته باشند .از مسئولین و
اتحادیــه نیز درخواســت دارم که با امالک بدون مجــوز برخورد قانونی
نمایند.

صنف چوب ،ظرفیت صادرات را دارد
محسن رضایی ،تولید کننده مبلمان البرز
بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در کار ما داخلی و بخشی از آن وارداتی میباشد.به دلیل افزایش
قیمت و کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده ایم ؛در حال حاضر ناچاریم به صورت نقد خرید خود را
انجام دهیم .همچنین در زمینه فروش نیز دچار مشکل شده ایم .قیمت فروش ،با توجه به سختیهای
تولید ،همخوانی ندارد.
من به عنوان کارفرما ،توان پرداخت بیمه کارگران را به دلیل هزینههای باالی آن ندارم.
در خصوص ارائه تسهیالت بانکی نیز مشکالتی وجود دارد و شرایط اختصاص وام به تولیدکنندگان بسیار سخت میباشد.
با توجه به نامگذاری امســال بــا عنوان رونق تولید ،از اداره مالیات تقاضا داریم تولیــد کنندگان را حمایت کنند ،همچنین
مسئولین ذیربط در روند کاری ما مانع ایجاد ننمایند .از صنف چوب و مبل سازان حمایت شود ،چون حدود  ۱۰درصد در اشتغال
زایی کشــور تاثیر دارد.این صنف ،پتانســیل تولید و صادرات را نیز دارد .کارهای منبت ما در کشورهای دیگر حرفی برای گفتن
دارد .اگر تولید در زمینه چوب گسترده شود ،میتواند به پیشرفت کشورمان کمک قابل توجهی نماید.
رشته ورزشی را با توجه به شرایط جسمی خود انتخاب کنیم
فرید قلی وند  ،فوق لیســانس تربیت بدنی و مدیر باشگاه ورزشی
از ســال  ۸۲به صورت انفرادی در رشــته کشتی فعالیت داشــتم .به دلیل مرتبط بودن رشته
دانشــگاهیام با ورزش این مجموعه را افتتاح کردم .هدف ما ایجاد یک محیط سالم برای شروع
ورزش و تشــویق مردم به آن اســت .در این زمینه سعی کرده ایم از مربیان متخصص ،باتجربه و
با ســابقه قهرمانی کمک بگیریم .کودکان از سنین پایین میتوانند با ورزش ژیمناستیک شروع
کنند .سن شروع ورزش کشتی به صورت تقریبی از  10سالگی میباشد .انتخاب رشته ورزشی با توجه به شرایط جسمی هر فرد
متفاوت است .ابتدا باید استعدادیابی با توجه به فیزیک و آناتومی فرد صورت بگیرد تا درصد آسیب دیدگی در ورزش پایین بیاید.
در درجه اول تصمیم گیری قاطع برای انتخاب رشته ورزشی و سپس مشخص کردن اهداف است .داشتن عالقه و تمرکز
نیز الزمه هر رشته ورزشی است.
در حال حاضر هر چه علم باالتر میرود در ورزش نیز تغییر به وجود میآید.ما از طرف نهادهای مختلف حمایت نمیشویم.
ت و نیاز به حمایت داریم.
با توجه به شرایط اقتصادی جامعه هزینههای ما بسیار باال رفته اس 
تولیدات داخلی ،قابل رقابت با محصوالت خارجی
جواد مینایی فرد ،مدیر و عضو هیئت مدیره شــرکت سرآمد گیتی پرناک
مجموعه ما در زمینه پروژههای غذایی  ،آرایشی و ...فعالیت میکند .یکی از مشکالت کاری
ما بازار آن میباشــد  .در ابتدا باید نسبت به بازار کار شناخت کامل داشته باشیم و سپس برای آن
ســرمایه گذاری انجام دهیم .چون بازار مهمترین رکن تولید است.از دیگر مشکالت واحدهای
صنعتی موضوع نقدینگی میباشد ،اگر بانکها در این خصوص همکاری کنند ،بسیاری از مشکالت حل خواهد شد ؛چون
در حال حاضر  ۳۰تا  ۴۰درصد این واحدها تعطیل شدهاند.
یکی از بزرگترین مشــکالت واحدهای تولیدی ،بیمه و مالیات اســت .طبق قانون اداره مالیات ،فروش باید به صورت
رســمی باشــد.اما بازار تهران خرید رسمی ندارد و تولید کنندگان ناچار هستند تولیدات خود را به بازار بفروشند.یا در صورت
فروش رســمی به فروشگاههای بزرگ ،مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف شامل آن میشود .طوالنی شدن روند اداری نیز
یکی دیگر از مشکالت واحدهای تولیدی است که برای تولید کنندگان آزاردهنده است.
 ۹۰درصد تجهیزات ما تولید داخلی میباشــد که از کیفیت خوبی برخوردار هســتند ،اما  10درصد خارجی آن از قطعات
اصلی و ضروری اســت .بســیاری از محصوالت داخلی قابل رقابت با کشورهای دیگر هستند ،چون در غیر این صورت با
شکست مواجه خواهند شد.

بهداشت دهان و دندان باید اصولی آموزش داده شود
محمد ابراهیمیان  ،جراح دندان پزشک
علت بوی بد دهان پاتولوژی است ،که منبع آن میتواند داخل دهان یا گلو ،پایین حلق یا مری
و معده یا بیماریهای کلیه باشد.
عواملی مانند ســن باالی افراد که بزاق کمتری ترشــح میشــود و دهان بو میگیرد .بعضی از
غذاها مثل ســیر و پیاز بوی بدی در دهان ایجاد میکند.
گرســنگی و بعضی مواقع اوایل صبح نیز دهان بو میگیرد که جدی نیســت،غذاهای سرخ کرده چون دیر هضم هستند
باعث بوی بد میشــود ،از دیگر عوامل پوســیدگی دندان ،شــیارهای زبان ،التهاب یا عفونت لثه ،بیماریهای حلق و لوزه
است.
بیماری لثه عالئم ندارد،اما کم کم دندان لق میشــود .در معاینه اولیه تمام دندانها ســر جایشان هستند .ولی عفونت
لثه باعث میشــود ،دندانهایی که پر شــده در دراز مدت بین دندان و مایع پرشــده شیاری که ایجاد میشود غذا الی آن
گیر میکند،عامل خرابی و یا بوی بد دندان میشــود،زمانی که احســاس کردید لثه خونریزی دارد باید به پزشک مراجعه
کنید،وقتی لثه خراب اســت ،همه دندانها را درگیر میکند ،زیرا درد ندارد افراد کمتر به دندان پزشــک مراجعه میکنند.
جرم گیری بســیار اهمیت دارد،رعایت بهداشــت دهان دندان نیز اغلب افراد با متد صحیح و اصولی مسواک نمیزنند،
متد صحیح مســواک زدن را میتوان از طریق اینترنت و وب ســایت بعضی پزشکان آموزش دید ،نخ دندان کشیدن قبل از
مســواک زدن مهم اســت .بیشتر خرابی دندانها به علت ماندن غذا بین دندانهای عقبی میباشد ،که با نخ دندان کشیدن
مانع از خرابی و پوسیدگی میشود .
زمانی که دهان تمیز باشــد لثه بیمار نمیشــود،لثه هر چه بیشتر مســواک بخورد ،سالم تراست ،رسانهها و صدا سیما با
آموزش صحیح مســواک زدن نقش موثری در ســامت دهان و دندان ایفا میکند که اصولی مسواک بزنند.

صنعت برق خــودرو ،یک صنعت
اشتغالزاست
سعید حسن زاده ،مدیرمسئول
فروشگاه ملودی
شــاخهاصلیمابرقخودرومیباشــدکه
سیســتم صوتی و تصویری ،سیستم ایمنی،
سیستمردیابیورهیابیرانصبمیکنیمکهبهطورمستقیم6نفررامشغول
بهکارکردهایم.خوشــبختانهشــاخصهمربوطبهبرقخودروتواناشتغال
زاییباالییرادارد.درایرانتقریباتماممواداولیهماشــینمونتاژمیشــود.
در اســتان البرز ما این کار را انجام میدهیم،متاسفانه افراد غیر متخصص با
ورود به این شغل ضربه جدی به این حرفه وارد کرده اند .افراد باید بدانند که
هرخودروییکهخریداریمیکنندیکسریامکاناترفاهیدارد،مانندرادیو
پخش،سنسورو...کهدرکارخانهنصبشدهاست.حتمابایدخدماتضمانت
و گارانتی داشته باشد .که این خدمات را ما انجام میدهیم .بعضی کارها را به
شکلآزادمانندتعمیروتعویضقطعاتراهمانجاممیدهیم .سیستمایمنی
صنعت بزرگ خودرو میباشد ،هرچند که کاهش پیدا کرده و اشتغال زایی از
بین رفته است اما نباید افراد غیر متخصص وارداین حوزه شوند.ما تحت نظر
اتحادیهباطریسازانهستیماما بیشترفعالیت ماارتباطیباایناتحادیهندارد،
که مشکل اساسی صنف ما میباشد  ،هیچ قانونی وجود ندارد که به ما الگو
بدهدبهشکلدرستیتفکیکشویمواتحادیهمامرتبطباکاروحرفهماباشد.

مسئولین باید از ایدههای جوانان در راستای پیشرفت کشور استفاده نمایند
مصطفی توکلی ،کارشناس ملک مشاور امالک ربیعی
مســکن در تمام کشورها پیشرو اقتصاد است ،چون بسیاری از مشاغل به آن وابسته میباشند.
یکی از دالیل مشــکالت اقتصادی موجود ،عدم نظارت کافی از ســوی دولت میباشد .نکته
دیگر فرهنگ مردم اســت که در زمان افزایش قیمت هر چیزی ،به سمت آن هجوم میبرند.
به نظر من تحریمهای موجود در صد کمی در تورم و مشکالت موجود تاثیر دارد .من دو سال
پیش ،نرم افزاری برای قیمت گذاری دقیق ملک طراحی کردم ،اما متاســفانه کسی از آن استقبال نکرد.
مســئولین باید از جوانان و ایدههای آنها در راستای پیشرفت کشور استفاده نمایند.
کمیســیون قراردادها در امالک نباید بر اســاس مبلغ ملک باشد ،بلکه باید بر مبنای سختی فروش آن لحاظ شود.

آزادسازی قیمتها باعث به وجود آمدن رقابت سالم در بازار میشود
رضا عزیزی ،مدیر امالک
بازار مسکن به صورت مستقل قابل پیش بینی نیست و به بازارهای دیگر وابسته میباشد.
همیشه قیمت را عرضه و تقاضا تعیین مینماید ،باال رفتن تقاضا قیمت ملک را افزایش میدهد.
به این شــکل بازار به ســمت رکود میرود .متاسفانه در کشور ما مســکن،یکی از راههای سرمایه
گذاری اســت،در حالی که در کشــورهای دیگر ،جنبه مصرفی دارد .سرمایه گذاری باید در بخش
تولید گســترده شــود .مشکل اصلی این است که مردم جای مناسبی برای ســرمایه گذاری ندارند ،به همین دلیل در بخش
مســکن ســرمایه گذاری مینمایند .اگر بازار بورس قوی باشــد و در این زمینه اطمینان وجود داشته باشد ،نیازی به کنترل
بازار مسکن نیست.
به نظر من قیمت ،یک رفتار هیجانی ما بین فروشــنده و خریدار اســت .آزادســازی قیمتها باعث به وجود آمدن رقابت
سالم در بازار میشود.
پایین آمدن قیمت مسکن منوط به این است که صنعت تولید قوت پیدا کند و واسطهها حذف شوند.
غذای بی کیفیت نخوریم
اصغر صدوقی ،مدیر رستوران ناب شاندیز
قیمــت مــواد اولیه در صنف ما در حال حاضر افزایش یافته اســت .چــون این کار بهصورت
خدماتی اســت ،درصد پرداختی ما به بیمه بیشــتر میباشد.از بیمه تقاضا داریم در این زمینه با ما
همکاری نماید.
یکی از مشکالت ما در خصوص رستورانهایی است که غذا با قیمت و کیفیت پایین به مردم
ارائه میدهند .با توجه به افزایش چشــمگیر مواد اولیه در حقیقت این غذاها کیفیت الزم را ندارند و به ســامتی آســیب
میزنند.از مردم تقاضا دارم که به کیفیت غذا بیشتر اهمیت بدهند تا قیمت آن ،چون سالمتی انسان ارزش واالیی دارد.
خوشــبختانه اتحادیه درخصوص کار ما نظارت کافی دارد و در این خصوص مشکلی نداریم.
تهیه مواد اولیه بسیار مشکل شده است
علی احمد ســاریخانی ،مدیر دکوراســیون داخلی ساریخانی و تولید کننده
پنجرههای عایق
ما تحت نظر اتحادیه صنف تزئینات ســاختمان و همچنین آلومینیوم کاران استان البرز فعالیت
مینماییم .معموال اتحادیهها مجموعههایی مســتقل میباشند که پشتوانه و قدرت اجرایی الزم
را ندارند و کارشان مدیریت صنوف است.
از اواخر سال  ۹۷که اقتصاد کل کشور ،دچار بحران شده است ،تهیه مواد اولیه و همچنین تولید بسیار مشکل شده است.
چون خرید ما باید به صورت نقد باشد .در حوزه تسهیالت بانکی حمایتی از ما صورت نمیگیرد .دولت در این شرایط بحرانی
باید از تولیدکنندگان حمایت نماید.
از ارگانها و مســئولین ذیربط درخواســت داریم که مراعات حال ما را داشته باشند و در این شرایط اقتصادی ما را حمایت
نمایند .همچنین موانع و مشکالت موجود را برطرف نمایند.
افزایش تقاضای کاذب ،بازار مسکن را با افت مواجه کرده است
احمد احمدی ،مدیر امالک ایران زمین
بازار مسکن طی چند سال اخیر ،فراز و نشیبهای بسیاری داشته است .به ویژه سال گذشته
که با افزایش چند برابری آن مواجه بودیم.
در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضای کاذب که دلیل آن واســطهها میباشند ،بازار مسکن
با افت مواجه شــده است .مردم ســرمایههای خود را از بانکها به سمت بازار مسکن بردند،خرید
و فروش به شــکل کاذب شــکل گرفت .خوشــبختانه از لحاظ فرهنگی ،رسانه اطالع رسانی الزم را در این زمینه به مردم
داده اســت که در دراز مدت باعث کاهش قیمتها میشــود و تعادل در بازار برقرار میشود.مســئولین باید کمک کنند تا
بازار مسکن متعادل شود و راکد باقی نماند.
کیفیت قطعات یدکی پایین آمده است
مجید اکبرزادگان ،مدیر فروشگاه لوازم یدکی
حدود  ۴۰سال است که در زمینه لوازم یدکی  ،اتومکانیک و بخشهای صنعتی فعالیت دارم.
قطعاتی که در زمینه کاری ما اســتفاده میشــوند از کیفیت خوبی برخوردار نیستند .با توجه
به نوســانات دالر  ،تحریمها و ممنوعیت ورود مواد اولیه وضعیت کاری ما نابســامان شده است.
شــرایط موجود باعث کاهش کیفیت قطعات شده اســت .درصورتی که اوضاع به همین منوال
پیش برود ،به فعالیت خود در این زمینه ادامه نخواهم داد؛ چون اعتقادم بر کار با کیفیت باال میباشد .متاسفانه در حال حاضر
مردم با وجود پرداخت هزینه باال،کاالی با کیفیت پایین دریافت میکنند.
چندین سال است که صنف اتومکانیک به دلیل کیفیت پایین قطعات و مصرفی بودن بازار ،وارد حوزه تعویض لوازم یدکی
شده اند و کار تعمیر قطعات را بندرت انجام میدهند .
وجدان کاری و احترام به مشتری برای من از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چون کار ما در ارتباط با آنها میباشد.
در پایــان از دولــت و مدیران چرخه صنعت تقاضا دارم که از تولیدکننــدگان حمایت نمایند .همچنین مانع ورود بعضی از
اجناس شوند تا کاالی ایرانی تولید شود و جامعه به سمت رشد و توسعه حرکت نماید.

اتحادیه به تنهایی قادر به حل
مشکالت نیست
سعید علی زاده ،متصدی آتلیه
عکس آرا
 18ســال اســت در این حرفه فعالیت
میکنم .از ســال  91ما با رکود و مشکل
مواجه شدیم ،بسیاری از واحدهای عکاسی به علت مالیات و دارایی
که توان پرداخت آن را نداشتند ورشکست شدند ، ،زیرا بعضی ادارات
دولتی کارهای عکاســی را انجــام میدهند مثل پلیس  10 +واداره
ثبت احوال که فــرد را مجبور میکنندعکس را در ادارات بگیرد که
اکثرا عکسها بی کیفیت اســت .ما چندین بار نامه نگاری کردیم،
اما کسی به مشکل ما رسیدگی نمیکند که این کار عکاسی را به ما
بســپارند .اتحادیه پیگیر روند بررسی مشکل و کارهای ماست،اما
اتحادیه به تنهایی قادر به حل مشــکل نمیباشــد  70 .درصد ،مواد
و اقالم ما از خارج وارد میشــود که بســیار گران شده است،درحال
حاضر برای کسی صرف نمیکند تا برای عکاسی به آتلیهها مراجعه
کند،همچنیــن نصف کار ما با وجود تلفن همراه هوشــمند دوربین
دارکاهش شــدیدی یافته است .رســانهها اگر این مشکل ما را به
گوش مسئولین برســانند بسیاری از مشکالت ما مرتفع خواهد شد
و شغل ما از بین نمیرود.

برای رونق مسکن باید انگیزه ایجاد کرد
رضا غفاری ،مدیر مسکن پاساگارد
 15ســال اســت که درحــوزه مســکن فعالیــت میکنم.
درشهریورماه،ســال  98پاییــن ترین معامله را ظرف  10ســال
گذشــته داشــتیم،علت اصلی آن عدم ثبات مســکن وافزایش
تورم بوده است.ســرمایه گذار امنیت ندارد،ما باید امنیت سازنده
و خریدار را از لحاظ قیمت تامین کنیم.قبال فروشنده محور بود اما
در حال حاضر خریدار محور شده است.باید یک ثبات بین این دو
ایجاد شــود،تورم زمانی باعث انگیزه سرمایه گذاری میشودکه
به اندازه و مناسب باشد چرا که تورم عامل بزرگ اقتصادی است.
اگر قیمت گذاری نا مناسب باشد ،همه میگویند مشاورین امالک
قیمت را باال میبرند .باید بعضی کارشناسان ساختمان وارد عمل
شــوند وبا توجه به موقعیــت و مکان ملک ارزش گذاری اصولی
انجام دهند .بعضیها از طریق سای ت و صفحات مجازی اقدام
به خرید ،فروش و اجاره میکنند،اما بعدها به مشکل برمی خورند.
برای رونق مســکن باید انگیزه ایجاد شــود وبخش خصوصی را
حمایت کنیم،زمانی که ســاخت ساز در دست بخش خصوصی
باشــد موفق تر است،دولت نیز باید سر پروانه ساخت و پایان کار
و بیمه زیاد ســختگیری نکنند که هزینه سازنده کاهش یابد ودر
سال رونق اقتصادی با سازندگان همکاری بیشتری انجام شود.
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حمایت دولت؛ عامل اصلی موفقیت تولید کنندگان
تقی شیریان ،مدیرعامل شرکت رامسر پالست
در مجموعه ما حدود  ۱۸نفر پرسنل بیمه شده داریم و تحت نظروزارت صنعت ،معدن و تجارت
فعالیت میکنیم مجموعه ما  ۹۰درصد محصوالت بســته بندی را برای کشاورزان تولید میکند
مواد اولیه برای انجام فعالیتهای داخلی است بازار هدف ما کشاورزان هستند.
مجموعه ما سبد میوه تولید میکند و کشاورزان از ما خریداری میکنند.
در حوزه تولید ما با مشکالت زیادی مواجه هستیم مانند ارزش افزوده و برق ،ابتدا مبلغی از بدهی برق را یارانهها پرداخت
میکردند اما در حال حاضر یارانهها را قطع کردند و این موضوع تولید کنندهها را دچار مشکل کرده است از مسئولین تقاضا
داریم که هوای تولیدکنندگان را داشته باشند و موانع تولید را برطرف کنند .تاهمین امر باعث رونق تولید بازار شود اگر دولت
موانع را بردارد همه تولیدکنندگان داخلی محصوالتی با کیفیت را تولید میکنند.

دولت بايد بر قيمت گذاري ملک نظارت داشته باشد
داوود فالحتي ،مدير امالک آذران
افزايش بي رويه ســاخت و ســاز مسکن در سال گذشــته مهمترين عامل رکود آن ميباشد.
مصرف کننده ســهمي در خريد و رکود مســکن نداشته است .از ديگر عوامل تاثير گذار ميتوان
به بازار ارز اشاره کرد.
همچنين رشــد مصالح افزايش صد درصدي داشته است.اما قيمت مسکن از صد در صد نيز
فراتر رفته و به سه برابر رسيده است.
هنگاميکه مســکن دچار رکود ميشــود ،ساير شغلها نيز با مشکل مواجه ميشوند .دولت ميتواند در حل اين مشکالت گام
بردارد و نظارت بر قيمت گذاري ملک داشــته باشــد .همچنين بر اساس درآمد مستاجرين به آنها تسهيالت راه دارد تا بتوانند
صاحب خانه شوند .تعامل بين مستاجر و مالک نيز طرح خوبي است به شرطي که اجرايي شود.

همیشه حق با مشتری است
علیرضا امیرفتحی ،نمایندگی وسایل گرمایشی
قطعات مورد اســتفاده در کار ما به دلیل نوســانات دالر با افزایش چند برابری قیمت مواجه شده است.
خدمات پس از فروش بی قید و شــرط برای کاال بســیار حائز اهمیت اســت .در هر شــرایطی حق با مشتریان
میباشــد و ما همیشــه سعی میکنیم که آنها را از خود راضی نگه داریم.
به نظر من پشــتکار ،در رسیدن به اهداف بســیار مهم است و همیشه باید برای یادگیری تالش نمود .همچنین
با وجود ســختیها و موانع ناامید نشد.
توصیه من به جوانان این اســت که ریســک پذیر باشــند ،هرگز ناامید نشــوند و به خدا توکل نمایند.خواستن،
توانســتن است ،در این صورت است که میتوان پیشرفت کرد.

برابری میزان عرضه و تقاضا؛ مساوی کاهش قیمت مسکن
آرمین احمدی ،مدیر امالک زمرد
رکود ملک دالیل متعددی دارد؛ یکی از دالیل آن وجود تحریمهاســت که منجر به افزایش
قیمت مواد اولیه ساخت و ساز و کمبود آن گردیده است .از دالیل مهم دیگر میتوان به نوسانات
شدید دالر و ارز اشاره کرد .معمو ًال در این گونه مواقع تنها واسطه گران هستند که سود میبرند.
زمانــی که میزان عرضه و تقاضا برابر نباشــد ،قیمت ملک افزایــش مییابد  .در زمان باال رفتن
قیمت ،متاســفانه میزان تقاضای مردم بیشــتر میشود .مشکل اصلی در این حوزه عدم نظارت دولت است  .اگر نظارت کافی
وجود داشته باشد ،مشکالت موجود رفع خواهد شد .در حال حاضر مردم قدرت خرید ندارند .اجاره خانهها نیز به صورت کاذب
افزایش یافته است ،به همین دلیل قراردادها به صورت رسمی منعقد نمیشوند .البته طرح صاحبخانه خوب از جانب دولت بی
تاثیر نبوده است و بازخورد مثبتی در جامعه داشته است.

داشتن عالقه ،پشتکار و به کار گرفتن
نیروی متخصص رمز موفقیت من است
علی نقــی محمــدی ،متخصص
آزمایشگاه و فارغ التحصیل دانشگاه
تهران
من رئیس متخصصین آزمایشگاههای کرج
نیز هستم.
از ســال 1359کــه فارغ التحصیل شــدم ،عالقمند بودم یکــی از بهترین
آزمایشــگاه را داشته باشم ،با همکاری نیروی کار جوان ،تحصیل کرده و خالق
با علمی که فرا گرفته بودیم یک کار مثبت و پویا را شــروع کردیم ،در این مسیر
با سختیها و امکانات کم ولی با پشتکار توانستم موفق شویم.
دســتگاههای تشــخیص آزمایش همواره در حال پیشرفت و به روز رسانی
هســتند،ما میتوانیــم ادعا کنیــم بهتریــن آزمایشــگاههای کل خاورمیانه
در ایــران وجــود دارد ،که بهترین خدمات آزمایشــگاهی را به پزشــکان ارائه
میدهد،آزمایشگاه در واقع مرکز علمی هر بیمارستان است.
در خون شناســی ابتدا به صورت دســتی انجام میشد و ما تک تک المهای
آزمایشــگاه را بررسی و تشــخیص خوب و بموقع میدادیم ،اما در حال حاضربا
وجود دســتگاههای پیشــرفته سرعت و دقت در بررسی نمونهها باال رفته است
.باعث خوشحالی است که ما بادانش روز دنیا در ارتباط و درحال پیشرفت هستیم.

داشتن تخصص در کار ما حرف اول
را میزند
رضا امامی ،مدیر شیرینی سرای رضا
رئیس اتحادیه قنادان استان البرزهستم.
حدود  53ســال است که ســابقه قنادی را
دارم ،قدیم تولید شیرینی به صورت سنتی انجام
میشــد اما در حال حاضر با ورود دســتگاههای
جدید به صورت صنعتی و پیشــرفته انجام میشود،از لحاظ کیفیت شیرینیها
با دستگاه بهترعمل میآیند .
نظارت وزارت بهداشــت و عملکرد آنان بســیار خوب اســت .اگرشیرینی
فروشــی از رنگ و اسانس شیمیایی استفاده کند فورا با آن برخورد و در صورت
تکرار کارگاه پلمب میشود.
شــیرینی سراهای کرج همه خوب هســتند چرا که بهداشت نظارت خوبی
دارد .توصیه من به افرادی که میخواهند قنادی تاســیس کنند این است ،ابتدا
بــه اتحادیه مراجعه و ضوابط را بدانند بعد ملک را اجاره کنند که دچار مشــکل
نشــوند .شخصی که قنادی تاســیس میکند باید در کار تخصص داشته باشد
ویا مدرک این حرفه را داشــته باشــد و اگر به صورت تجربی این کا را فراگرفته
باشــد ،اتحادیه از این افراد آزمون میگیرد و در صورت تایید صالحیت میتواند
شروع به فعالیت کند.

کارآفرينان و توليدکنندگان به پيشرفت جامعه و اشتغالزايي کمک
مينمایند
هادي خياباني ،دکتراي معماري ،مدير مجموعه مهندسي مشاوره آروند
ســال  76به عنوان کارآفرين برتر و نمونه کشــوري انتخاب شدم .چندين جايزه
بين المللي از کشــورهاي مختلف دارم و اســتاد ســابق دانشــگاه هستم .در حوزه
معماري فعاليت خود را از ســال  77آغاز نموده ام.
بخش توليد به ســرمايه نياز دارد .ســرمايه بايد به صورت مستقيم به ســمتي هدايت شود که شرکتهاي
بزرگ توليدي آغاز به کار نمايند ،چون اين گونه شــرکتها عالوه بر اين که ارزش افزوده بســياري را ايجاد
ميکنند ،منجر به اشــتغالزايي نيز ميشوند.
به اين ترتيب پول وارد صنفهاي مختلف ميگردد،کارگر صاحب ســرمايه ميشــود ،ميتواند خانه اي
براي خود تهيه نمايد و به صورت زنجيره وار اين ســرمايهها وارد ســاخت و ســاز ميشود .اما زماني که توليد
در جامعه از بين ميرود ،در واقع توليد ســرمايه آن نابود ميگردد.
اگر از ســرمايه داران در جهت توليد حمايت شــود ،نه تنها ارز آوري بســيار خوبي خواهيم داشــت ،بلکه
تمامي شغلها نيز رونق مييابند.
يکــي از گزينههاي مهم براي ســرمايه گذاري ،امنيت و ثبات اقتصادي اســت که در صورت نبود آن به
کشورهاي ديگر منتقل خواهد شد .انحصار طلبي بايد برداشته شود و از توليد حمايت گردد .چون کارآفرينان
و توليدکنندگان به پيشــرفت جامعه ،ارز آوري و اشــتغالزايي کمک قابل توجهي مينمايند.
معاینه بینایی ،از نوزادی تا کهنسالی
سید حمید حاجی میرزایی ،چشم پزشک
چشــم پزشــکی شــاخههای مختلفی دارد که اهمیــت آن از نوزادی تا
بزرگسالی اســت ،از مباحث مهم چشم پزشکی درخصوص کودکان است که
بیشترمواقع بدون عالئم میباشد.
کودک از زمان تولد توســط متخصص اطفال معاینه میشود ،گاهی نوزاد
زودرس به علت نارســایی شبکیه و مشــکالت نارسایی عروقی ،مختصص
اطفال او را به چشــم پزشک حاذق ارجاع میدهد .رشد عصب چشم تا سه ماه
اول بوده و تنها در همان دوران قابل درمان اســت.
از دیگر بیماریها تنبلی چشــم اســت که بین سن 2تا 5سالگی بدون هیچ
عالمت که یک چشــم از چشــم دیگر ضعیف تر یا یک چشــم به نور عالمت
نشــان نمیدهد بروز میکند که حتما باید تا 6ســالگی درمان شــود.هر سال
کودکان باید برای معاینه به چشــم پزشکی مراجعه کنند تا خوب درمان شوند.
بیست تا چهل سالگی در بعضی افراد چشمها خشک میشود یا جرقههای
نورانــی مشــاهده میکنند که حتما باید برای درمان پیگیری شــود،چهل تا
شصت سالگی اگر مشکلی پیدا کردند باید از عینک مطالعه استفاده کنند واگر
ســابقه آب مروارید یا بیماری خاصی در خانواده بود کنترل شوند.
فردی اگردچار فشــار خون باشد باید تحت نظر قرار بگیرد به خصوص پس
از شــصت تا هشتاد سالگی ،اگر فرد ســالم است بایدحداقل سالی یکبار برای
معاینه به پزشــک مراجعه کند.نقش رسانهها و مختصصان بسیار حائز اهمیت
اســت که راجع به بیماریهای چشم و علوم جدید به مردم اطالع داده شود.

در مواجهه با مشکالت کاري مجبور
به تعديل نيرو ميشويم
سيد اميرحسين ورشــوچي ،مدير
شرکت نيکو راحت کرج
ما در اين مجموعه قطعات کابين و صندليهاي
ماشينهاي تجاري را توليد مينماييم .در گذشته
 90درصــد کار به عهده ما بود و در حال حاضر به
مراتب توليد کمتر شــده اســت .رونق توليد خودرو در دهه هفتاد بود و به صورت
سنتي انجام ميشد.
بايد از ما به عنوان توليد کننده حمايت شــود تا مــا نيز بتوانيم کارگران خود
را پشــتيباني نماييم؛چــون ما در مواجهه با مشــکالت کاري مجبور به تعديل
نيرو ميشــويم .متاسفانه امســال در خصوص توليد با مشکل روبه رو شده ايم.
وامهاي توليد در کشورهاي ديگر برخالف اينجا به صورت دراز مدت باز پرداخت
ميشوند .در خصوص بيمه کارگران در صورت عدم پرداخت حق بيمه و ديرکرد
آن به ما فرصت نمي دهند .دارايي نيز ما را تحت فشار قرار ميدهد.
براي حل مشــکالت فعلي بايد بستر مناســب عمومي ايجاد شود .ابتدا بايد
زيرســاختها توسط دولت انجام شــود.در قوانين موجود نيز تجديد نظر صورت
گيرد و به ما سخت نگيرند.
در پايان اميدوارم روزي فرا رسد که فرزندان ما نيز در کار توليد وارد شوند.

داشتن خالقیت حرف اول را در کسب و کار میزند
بهروز حشمدار ،مدیر مجموعه ارگ البرز
ساخت این پروژه حدود سه سال از سال 94تا 97به طول انجامید.
مجموعه ما ســازه ای منحصر به فرد دارد که مشــابه آن در هیچ رســتورانی نیست و سازه ما
منتخب سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته شدکه به صورت یک قلعه قدیمی میباشد.
هدف ما از تاسیس این رستوران به جا گذاشتن اثری به یاد ماندنی از خودمان در منطقه حصار

بوده است.
شرایطی که رستورانها باید ازنظر بهداشت داشته باشند این است که تحت نظر آن فعالیت کنند چرا که برخی رستوران
داران به بهداشــت با دید مانع نگاه میکنند در صورتی که اینطور نیســت و نظارتهای بهداشت نقش راهنما را در صنف ما
دارد.رستورانی که میخواهد موفق باشد باید بر طبق قوانین و چارچوبهای بهداشت عمل کند.در ضمن ما غذایی که طبخ
میکنیم در رستوران قبل از اینکه مشتری میل کند ابتدا خودمان آن غذا را تست میکنیم ،بنابراین روی سالمت و بهداشت
رستوران مقید هستیم.متاسفانه معدودی از همکاران ما هستند که به دلیل سود بیشتر بهداشت را زیر پا میگذارند و غذاهای
بی کیفیت را با قیمت پایین عرضه میکنند .و سالمتی افراد را به خطر میاندازند.
موضوعی که مجموعه مارا نسبت به سایر متمایز میدکند این است که مشتریان میتوانند آشپزخانه را مشاهده کنند و
از لحاظ بهداشتی آنالیز کنند .همین امر باعث میشود که مشتریان نسبت به کیفیت غذا اطمینان کسب کنند.
رمز موفقیت ما صداقت ،خالقیت  ،پشــتکار و از همه مهم تر رعایت بهداشــت است .خالقیت حرف اول را در کسب و کار
میزند و باعث رشد و پیشرفت میشود.

بزرگتریــن ســرمایه در هر شــغلی
صداقت است
محمود نیکــوکار ،مدیــر اتوگالری
نیکوکار
من داراییام را با افتخار در کشــور خودم سرمایه
گــذاری کردهام و طــی این مدت بــرای دیگران
کارآفرینی نموده ام.
در این شــغل باید ابتدا خدا ،ســپس وجدان و انصاف را در نظر گرفت .به نظر
من بزرگترین ســرمایه در هر شغلی صداقت است .تسلط کامل به کاری که انجام
میدهیم ،همچنین در دست داشتن نبض بازار و شناخت ماشین الزامی میباشد.
ما در قبال مردم مســئول هستیم .من همیشه کارم را به درستی انجام میدهم
و از اعتماد مشــتری سوء اســتفاده نمیکنم؛ چون موظف هستم اتومبیل را سالم
تحویل مشــتری بدهم  .همه این موارد کنار یکدیگر باعث میشــوند تا مشتری
مبلغ کار ما باشد و معامله با رضایت و اعتماد کامل انجام شود .
خوشــبختانه امروزه برای خرید ماشــین صفر کیلومتر نیز برای اطمینان آن را
نزد کارشناس تشخیص رنگ میفرستند.
معامله اتومبیل یا هر چیز دیگری به صورت قولنامهای صحیح نیست ،چون در
صورت بروز مشکل مرجعی برای پاسخگویی وجود ندارد .مجمع امور صنفی باید
بــرای جمع آوری مکانهای غیر مجــاز در خصوص انجام معامالت اقدام نماید.
در حال حاضر ســندهای اتومبیل به صورت سیستمی در آمده است و تمام مراحل
قانونی انجام میشود.

ثبات بازار داخلی با نظارت دولت رابطه دارد
یونس افشــار ،مدیر تولید و موسس شرکت مهدیس بتن
مجموعه ما در زمینه تولید بتن وکفپوشهای بتنی و پلیمری فعالیت میکند و حدود  8ســال اســت که مشــغول به کار هستیم.
برای همه تولیدکنندگان مشــکالت بســیاری وجود دارد ،از همه مهم تر بیثباتی بازار و پایین بودن نقدینگی اســت .
در واقــع یــک محصول تا زمانی که به فروش برســد و پــول آن به مجموعه برگردد زمان بر خواهد بود و همین امر باعث میشــود تولید کننده با مشــکل
مواجه شود.
بیشــتر مواد اولیه ما هم داخلی و هم خارجی هســتند که در دو حالت شــاهد افزایش بیرویه قیمتها هستیم .من از دولت خواستار این هستیم که بر افزایش
قیمتها نظارت بیشــتر داشــته باشند و شفاف ســازی صورت بگیرد تا در بازار داخلی ما شاهد ثبات قیمتها باشیم.

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز
فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل
ببریده اند قد سروت قبای ناز

حافظ
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البرز با وجود کالنشــهر بودن ،استان
محرومی است
بهروزمقدم ،رئیس درمانگاه شــهید
مجید کالنتری
درمانگاه شــهید کالنتری یک درمانگاه درجه
یــک درشــهر کرج اســت که اکثــر بخشهای
تخصصی را پوشــش میدهد،که شــامل بخشهای اطفال ،دندانپزشکی ،مغز
و اعصاب و ...می باشد.
اولویت ما با نیروهای انتظامی اســت،اما درکنار آن پذیرای همشــهریان نیز
هستیم.
از لحاظ هزینه ،حداقل را ازبیمار میگیریم که نسبت به درمانگاهای دیگربسیار
کمتر اســت.بخش دندان پزشــکی ما در زمینه ارائه خدمات قابل مقایسه بادیگر
درمانگاهها نیست .
ماهانه ســه هزار نفر مراجعه کننده داریم،استان البرز متاسفانه با این که کالن
شهراست اما استان محرومی میباشد ،مجاورت با تهران به این محرومیت دامن
میزند.بنا بر تصمیمات گرفته شــده یک بیمارستان  200تختخوابی بسیار مجهز
در دســت تاسیس میباشد ویک دی کلینیک در جهان شهر درحال احداث است
که دارای بخشهایی تخصصی و فوق تخصصی میباشــد که مراحل درمان در
آنجا به صورت ســرپایی انجام میشود ،تا اینکه بتوانیم جوابگوی جمعیت نیروی
انتظامی و غیره باشــیم،با توجه به این که رشد جمعیت در حال افزایش است ،باید
بیمارستانهای مجهز تر و تخصصی تری احداث شود.
با تداوم همکاری و اعمال صبوری زوجین
نازایی درمان میشود
ژیال یاوری ،متخصص زنان و زایمان
دارای بورد تخصصی زنان و زایمان هستم.
نازایــی یکی از معضالت بســیار مهــم در جامعه
میباشــد که زوجین را در گیرخود کرده اســت .گاهی
الزم است فرد قبل از ازدواج یک سری آزمایشات و بررسیهایی از خود داشته
باشــد ،خانمهایی که مشکل تیروئید دارند ،عادتهای ماهانه نامنظم ،آقایانی
که مشــکل واریکسول و ...دارند ،باید قبل از ازدواج تحت درمان قرار بگیرند.
ســن باال هم یکی از عوامل نازایی میباشــد مخصوصا در خانمها ،چرا که
ســن ازدواج باال رفته و قدرت باروری نیز کاهش مییابد ،اگر ازدواج مناســب
تا ســن  35ســالگی صورت بگیرد خطر نازایی کمتر است ،یا بعضی از زوجین
سالهاست که ازدواج کرده اند ،اما در نزدیک سن  40سالگی برای بارداری اقدام
میکنند .ســن در مراکز بارداری بســیاراهمیت دارد،زیرا درخانمهای سن باال
امکان تخمک گذاری نیســت ،یا درگیر مشکالت فیبروم رحم میشوند،نازایی
یک بیماری اســت که 50درصد آقایان هم به آن مبتال میشوند.
در درمــان نازایی بایــد باصبوری با مراکز نازایی همکاری کنند و خســته
نشوند ودرمان را تداوم دهند ،زوجین باید از فشار خانواده و اجتماع دوری کنند،
وروحیه خودرا حفظ کنند.
مردم برای انجام معامله ،به امالک دارای
مجوز مراجعه نمایند
حسام بی همتا ،مدیر امالک بی همتا
قیمت ملک و اجاره خانه  ،به نسبت سالهای گذشته
افزایش چند برابری داشــته است که برای مستأجران
مشــکل ساز شده است .نوسانات بازار دالر در افزایش
قیمت بی تاثیر نیست.
دادگســتری باید برای ملک و اجاره خانه کارشــناس تعییــن نماید تا در این
خصوص ارزیابــی و قیمت گذاری صورت گیرد.همچنین نظارت مســئولین به
صورت مستمر وجود داشته باشد.
دفاتر امالک نباید قیمتهــای نامتعارف را از مالکین بپذیرند و جانب انصاف
را در نظر بگیرند.
در پایان توصیهام به مردم این است که برای انجام معامله و اخذ قرارداد ،عجله
نکنند و همیشه به امالک دارای مجوز مراجعه نمایند.

ثبات بازار الزمه توليد است
مجتبيخوشکالم،مديرفروشوبازاريابيشرکت
پِ ِرست لي
ماتحتنظراتحاديهگازهايصنعتيوطبيفعاليتمينماييمکه
به دليل نوپا بودن هنوز به قدرت اجرايي الزم نرسيده است.مجموعه
ماتوليدکنندهنيتروژنواکسيژنمايعميباشد.بيشترتخصصمادرزمينهتوليدنيتروژنمايع
با ناخالصي کمتر و کيفيت بيشتر است .اين دو محصول در صنايع مختلف از جمله دارو ،رنگ
ورزيــن،غــذاو...کاربرددارد.مابرايتوليدنيازبهمواداوليهداريمکهمهمترينآنبهصورت
غيرمستقيموارداتيميباشد.
متاسفانهدستگاههايماعم ً
الکارکردههستندوبهصورتدستدومواردميشوند،چون
سازنده داخلي براي ساختن آنها وجود ندارد .کار با آنها به صورت آزمون و خطا پيش ميرود و به
دليل نداشتن خدمات پس از فروش ،براي تهيه قطعات يدکي آن با مشکالت بسياري مواجه
هســتيم.خريد دستگاههاي روز اروپايي به دليل هزينه باال براي ما مقرون به صرفه نيست.
ثبات بازار الزمه توليد است .کار ما با استراتژي و برنامه ريزي پيش ميرود .سعي مان بر اين
است که با برنامهريزي مناسب خود را براي سالهاي آينده آماده نماييم ،به همين دليل احتياج
به ثبات داريم.

مســئولین از افراد ی که با سرمایه
شــخصی بافندگی را شــروع کردند
حمایت کنند
زهره ذاکریان،هنرمند بافنده
از آنجایــی که مخاطبان مــن خاص بودند
ابتدا بافندگی رابا دســت انجــام میدادم،بعدها
با شــرکت در کالسهای آموزشــی مختلــف بافندگــی و همچنین
کالسهای بافندگی با ماشــین ،موفق شدم که در نمایشگاهها شرکت
کنم تا خانمها آشنا شوند.
در گذشته خانمها بیشــتر بافندگی انجام میدادند و کار دست بسیار
ارزش داشــت ،اما جامعه حاضر وابســته به بازار شده و کمتراز کارهای
هنری استقبال میشود.
در ســالهای ابتدایی ما از کاموای ترک اســتفاده میکردیم اما در
حال حاضر از آنجایی جنس و کیفیت کاموای ایرانی با قیمت مناســب
و عالی ارائه میشــود  .اما متاســفانه از نظر رنگی تنوع کمتری دارد.در
خواســت من از مسئولین این است ،از افرادی که با سرمایه شخصی این
حرفه را شــروع کردند حمایت کنند تا پیشــرفت چشــمگیری در زمینه
تولید داشته باشند.

حمايت دولت بايد به صورت زيرساختي باشد
محمــد بابايــي ،مديرعامــل و مدير فني
شرکت آرمان شيمي سنج
شرکت ما يک مجموعه دانشــبنيان است .از سال  94با
هدف ارائه خدمات ســطح باالي کيفــي در صنايع آغاز به
کار نموده اســت.ما به صورت تخصصي در صنعت داروســازي و صادرات آن به
کشــورهاي ديگر فعاليت مينماييم .کشــور ما در جهت بررسي کيفيت محصول
نيازمند اين اســت که خود را مطابق با ملزومات کشورهاي ديگر نمايد تا بتواند در
زمينه صادرات در بازارهاي بين المللي الزامات اوليه را برآورده نمايد.
کاليبراســيون يک دســتگاه در واقع ميزان خطاي تجهيزات را نشان ميدهد.
يعني صحت عملکرد دســتگاههاي پيچيده اي که عمدتا وارداتي هستند .به دليل
خدماتي بودن کار ،در خصوص تجهيزات و تامين مواد اوليه با مشــکالت بسياري
مواجه هستيم .نوسانات بازار و دالر نيز در روند کاري ما تاثير گذاشته است.
حمايت دولت بايد به صورت زيرساختي صورت پذيرد؛ همچنين سياستگذاريها
بايد شفافسازي شوند.

از صنعت مبلمان حمایت کنیم
مسعود صالحی ،مدیر مبلمان خانه معاصر
با توجه به شــرایط فعلی و عدم ثبات بازار با مشــکل مواجه شده ایم و
به همین دلیل قدرت خرید مردم نیز پایین آمده اســت.
متاســفانه در کشــور ما به صنعت مبلمان اهمیتی داده نمیشــود؛ در
خصوص واردات ،صادرات و تهیه مواد اولیه دچار مشــکل شــده ایم.ما
عمدتا از چوبهای وارداتی اســتفاده میکنیم که تهیه و تامین آن بسیار
مشکل است.
اتحادیــه تا حد تــوان از ما حمایت مینماید و در این زمینه مشــکلی
نداریــم .هزینه مالیات با میــزان درآمد ما مطابقت ندارد ،در کشــور به
صنایع مختلف ارز اختصاص داده میشــود ،اما بــه صنعت مبل توجهی
نمیشــود؛در صورتی که در جهان از رتبه باالیی برخوردار میباشیم.
تقاضــای ما از مســئولین ذیربط حمایت جهت ســهولت صادرات و
واردات است.

