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تسهیالت در تولید هزینه نمی شود 
مجید عین آبادی، مدیر مجموعه محیا لیزر

در ابتدا ما با فضای ۲۰ متری شروع به کار کردیم. برای ادامه کار به فضای ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری نیاز داریم .
فعالیت ما در حوزه تولید جعبه های فانتزی است که با لیزر و به صورت برش و مونتاژ صورت می گیرد. بعد از سفارش گیری تولیدات 
را به صورت انبوه داریم. دستگاه های ایرانی، چینی و... در بازار وجود دارند که خوشبختانه دستگاه های تولیدات داخلی از کیفیت خوبی 
برخوردار هستند. از اهداف ما توسعه کار است. اما متاسفانه حمایتی برای تولید کنندگان وجود ندارد. تسهیالت اعطایی بیشتر وقت ها در کار تولید استفاده نمی شود. 
مشکالت اداری و زمان بر بودن آنها به مشکالت تولید کنندگان دامن می زند.در بخش مالیاتی هم بهتر است تا مدتی تولید کنندگان از پرداخت آن معاف شوند .

ضرورت بازنگــری در تخصیص مجوزهای 
ساختمان

سینا آهنگری، مدیر عامل شرکت آرسی
کســانی که در صنعت ســاختمان فعال هستند، بیشتر 
دیــدگاه اقتصادی دارند. این افراد با توجه به شــرایط بازار، 
تــورم و عدم ثبات قیمت هــا ترجیح می دهند فروش ملک 
نداشــته باشــند و ملک را نگه دارند تا اینکه بهره برداری کنند. امروزه آینده صنعت 
ســاختمان به صورت ساختن و بهره برداری است. در حال حاضر پروژه های بزرگی 
ســاخته می شود که به صورت مشارکتی با ســرمایه داران و فعاالن بزرگ صورت 
مــی گیرد. هیچ گونه برنامه وطرحی برای جذب ســرمایه گذاران و این نوع امالک 
در کرج نداریم. متاســفانه طرح تفصیلی که در سال 88 شروع و در سال 93 به پایان 

رسیده هنوز به همان شکل عمل می شود. 
در این زمینه باید بازنگری در مجوز ها صورت بگیرد و از بین ســرمایه گذاران و 
افراد دیگر دراخذ مجوزها تفاوت قائل شــوند تا ســرمایه گذاران بتوانند پروژه ها را 
زودتر به اتمام برسانند. فعاالن اقتصادی و سازندگان ساختمانی نیازی به ارائه ارزان 
مجوزهــا ندارند بلکه نیازمند تضمین و دادن مجــوز در بهترین حالت بهره برداری 
اقتصادی هســتند. وقتی طبق برنامه طرحی به نتیجه برســد باعث تشویق سرمایه 
گذاران می شــود. اما متاسفانه این نوع دیدگاه و تضمین وجود ندارد و زمان بر بودن 
مجوزها مشکل ساز است. وقتی پروژه به اتمام می رسد، شهرداری و نظام مهندسی 
مجوز ها را بعد از مدتی صادر می کند که با توجه به نوسانات بازار و افزایش قیمت ها 

موفقیت سرمایه گذار به خطر می افتد. 
پیش بینی درمورد شــرایط محله ها و مناطق غیرممکن است. امکان دارد با ورود 
یک مجتمع تجاری یا هایپر در یک محله سایر مغازه ها تعطیل شوند. به عنوان مثال 

در منطقه عظیمیه بیشترین مجتمع پزشکی ایجاد شده و برای مراجعان معضل جای 
پارک وجود دارد.پیش بینی نشــدن برخی مسائل مانند جای پارک توسط مشاوران 
در پروژه هــای اجرایی باعث بروز مشــکالتی برای مراجعین می شــود. واگذاری 
زمین توســط شهرداری ها به سرمایه گذاران جهت احداث پارکینگ می تواند موثر 
واقع شــود. در حال حاضر شــرایط پیچیده و سخت برای سرمایه گذاران وجود دارد 
و زمان زیادی در شــهرداری و نظام مهندســی تلف می شود. در این پروژه ها هیچ 
گونه حمایتی از ســرمایه گذار نمی شــود.. بهتر است تشــویق و حمایت واقعی و با 
ارزشــی از ســرمایه گذاران صورت گیرد. به روز بودن رسیدگی به مسائل مرتبط با 
پروژه ها در خصوص کمیســیون ماده ۵ باید در مناطق مورد نظر اعمال شود. وجود 
این مشــکالت باعث دلسردی ســرمایه گذاران و متمایل شدن آن ها به مسکونی 
سازی شــده و به مرور از کار ســاختمانی فاصله می گیرند. سرمایه گذاران، عالقه 

مند به تجاری سازی هستند.
 اما این شــرایط سخت و طوالنی و مشــکالت طرح تفصیلی وکمیسیون ماده ۵ 
مانع جدی دراین کار اســت. مسئولین باید توجه خاصی به حل این مشکالت داشته 

باشــند و با ایجاد برنامه و ارائه فازبندی، طرح تفضیلی راپیگیری کنند. 
این شرایط باعث شده واسطه ها با خرید ملک قیمت ها را باال ببرند و به خریداران 
واقعی فشــار زیادی وارد کنند. بخشــنامه ای ازسال97 اجرا شده که ملک هایی که 
درطرح تفضیلی قدیم تجاری نبوده و در حال حاضر در طرح جدید تجاری شــده اند 
باید مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند که این طرح دارای مشــکالتی اســت و باید 
کســبه را مورد توجه قرار دادچرا که با وجود شــرایط سخت، آن ها ترجیح می دهند 
که فعالیت نکنند، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند برای شــهرداری و نظام مهندسی 
مشــکل ایجاد می شود و شهر به شــرایط آبادانی دست پیدا نخواهد کرد. مالیات بر 

مســتغالت تا سه برابرافزایش یافته و کار را دچار مشکل کرده است.

مدیریت جهادی به حل بحران های اقتصادی کمک می کند
مهندس مهدی ولیئی، مدیر عامل گروه ساختمانی آناهیتا 

صنعت ساختمان یک صنعت مادر است. توجه به این صنعت باعث رشد، توسعه وکارآفرینی می گردد. در شرایط سخت تحریمی 
ما با احساس مسئولیت بیشتر به کار خود ادامه دادیم وتمام تالش گروه ما استفاده از اقالم ایرانی با کیفیت بوده است. مراحل طراحی، 
اجرا، ونظارت را از صفر تا ۱۰۰گروه ما انجام می دهد وبیش از ۱7۰۰ نفر مشــغول به کار شــده اند. چندسال یک بار موج تورمی در 
صنعت ساختمان موجب رکود بازار می شود. برنامه های مشارکتی دولت وشهرداری درصاحب خانه کردن مردم بسیار موثر است. 
با نوسان قیمت ها و اختالف بها بین زمان اجرا تا تحویل، سرمایه های زیادی را از دست داده ایم. تصمیمات عجوالنه برخی مسئوالن شهری وشهرداری باعث 

متضرر شدن سازندگان ساختمانی شده است. 
توجه به واردات و نظارت بر کاالهای واردتی این حوزه توســط ارگان های مرتبط بســیار مهم است. بیشتر واردات کاالهای لوکس وتجمالتی است که باید 
جلوگیری شود وکاالهای مورد نیاز مردم وبخش صنعت اجازه ورود داشته باشند. نهادینه شدن فرهنگ مصرف کاالهای داخلی نیازمند ارتقاء کیفیت تولیدات 
داخل است که قطعاً با تالش وهمکاری می توان این کار را انجام داد. من با تمام قوا و قدرت به کارخود در این حوزه ادامه می دهم و معتقدم مشکالت با اراده آهنین 
ماندگار نخواهند بود. نبود تعادل بین عرضه وتقاضا وهمچنین وجود تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است ونهایتاً صنعت ساختمان به سمت رکود می 
رود. این رکود تا پایان سال با این شرایط پا بر جا خواهد ماند مگر اینکه به یک تعادل بین عرضه وتقاضا برسیم که بعید می دانم این اتفاق بیفتد. مشکالت با وجود 
تحریم ها بیشتر شده است. اما وجود روحیه بسیجی ومدیریت جهادی در افراد جامعه می تواند به عبور از این بحران ها کمک زیادی کند. کما اینکه ما با تمام توان 

و با وجود سختی های فراوان بخاطر عشق به مردم و وطن پای کار و ایجاد اشتغال در بخش مسکن هستیم.

حمایت از کارآفرینان واقعی باشد
ناهید هاشمی، مدیر عامل شرکت پارس هرماس

در ایران از لوازم آرایشی به نسبت کشورهای اروپایی بیشتراستفاده می شود، به 
همین خاطر می تواند بازار خوبی برای تولیدات داخلی باشد، بنابراین شرکت های 
داخلی باید در این زمینه افزایش پیدا کنند تا پاســخگوی تقاضای مصرف داخل 
باشــند.اما متاســفانه یک دیدگاه فرهنگی در خصوص بی کیفیت بودن اجناس 
ایرانی وجود داردکه در این زمینه باید فرهنگ ســازی شود.  خیلی از شرکت های 
خارجــی عالقه مند به همکاری با صنایع داخلی هســتند اما به خاطر تحریم این 
امکان وجود نداردپس توجه به تولیدات داخلی وارائه کاالهای با کیفیت باید در اولویت تولید کنندگان باشد. در مورد 
تولیدات داخلی از یک جهت بحث رقابت، از جهت دیگر مشــکل تأمین منابع مالی برای شــرکت های تولیدی و از 
طرف دیگر ذهنیتی که در جامعه نســبت به کاالی ایرانی وجود دارد، از مشــکالت تولید هستند ولی با تکیه بر خرد و 

اتحاد جمعی می توانیم بر مشکالت غلبه کنیم. 
 به جرأت می توانم بگویم که ایران اولین تولید کننده مواد اولیه دارو بعد از کشــورهای اروپایی اســت. اما در این 
حوزه نیز ارز کافی اختصاص داده نمی شــود.در زمینه آرایشی و بهداشتی با یک رویکرد ۲۰ میلیارد دالری در ارتباط 
هســتیم که ۵۰ درصد آن تولید داخلی اســت. ۵۰ درصد کاالها وارداتی اســت که ۲۵ درصد آن قاچاق است.در یک 
سال اخیر واردات هم دچار مشکالت عدیده ای بوده است، نتیجه اینکه 9۵ درصد کاالهایی که در حال حاضر به نام 

کاالی خارجی در بازار لوازم آرایشی وبهداشتی موجود است تقلبی می باشد. 
اصل ماجرا این اســت که کاالی رســمی شاید ۲ تا 3 درصد وارد کشور شود.کشــور ما ۱7۰ تولید کننده آرایشی 

بهداشتی ثبت شده دارد که عضو انجمن تولید کننده های شوینده هستند. 
 ۱7 تولید کننده جزء گروه طالیی هستند، ۵7 تولیدکننده جزء گروه نقره ای و بقیه جزء گروه برنزی هستند.

 اگر کاالی ایرانی بر اساس ظرفیت تولید، پروانه ساخت تنوع تولید محصوالت، رتبه بندی شود و باید یک مرکز 
داشــته باشیم که امکان کنترل کیفی و درجه بندی وجود داشته باشد که محصول فوق با کدام محصول اروپایی هم 

تراز است. 
مردم نیز از طریق این رتبه بندی در اینترنت می توانند شناسایی کنند که کدام محصول اصل است و کدام تقلبی 

می باشد. 
 وقتی محصول، تولید داخل باشــد امکان رصد و شکایت وجود دارد،در صورتی که در خصوص کاالهای خارجی 
به دلیل نداشتن نمایندگی این امکان وجود ندارد.ذهنیت مردم فقط به نشان خارجی است و مطلع نیستند که ممکن 
اســت این محصوالت،میکروبی باشند. مهم ترین مسئله در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی میکروبی بودن آن است 
که در این زمینه تقاضا دارم مرکزی ایجاد شــود که بتواند محصوالت بازار را جمع آوری و درجه بندی کند،همچنین 
به مردم در این خصوص اطالع رســانی شود.متأســفانه بعضی تاجران در این زمینه تاریخ انقضاء محصول را تغییر 
می دهند.در رابطه با محصوالت خارجی حتما باید فارسی نویسی وجود داشته باشد،محصول دارای کد IRC باشد 
و در مورد اصل بودن کاال کنترل صورت بگیرد. در حال حاضر منابع مالی کشــور محدود اســت در حالی که مصرف 
باالست.با توجه به اینکه در حال حاضر در بحران اقتصادی هستیم می توانیم شرکت های کوچک را با یکدیگر ادغام 

کنیم یا شرکت های تأمین سرمایه به سمت شرکت های صنایع متوسط کوچک، ورود کنند. 
شرکت هایی که با کیفیت مناسب هستند، صاحبان سرمایه، بانکها، بورس و شرکت هایی که توان مالی باال تری 

دارند، به طور کلی باید ادغام صورت بگیرد و هر کس مدیریت مستقل خود را داشته باشد.
 بــا توجه به بحران روابط بین الملل، امکان تأمین مالــی طرح های تولیدی از بانک های بین المللی را نداریم، در 
ایران نظام بانکی به گونه ای تعریف شــده اســت که بخش خصوصی کوچک و متوسط به دلیل نداشتن وثایق نمی 

تواند از آن بهره مند شود. در ایران نیاز به بانک ها یی داریم که موافق کارآفرینان باشند.
در کشور های خارجی بعد از گذراندن دوره مشارکت بین المللی در این زمینه برگه اعتبارات به مدت 3 سال برای 
تولید محصول، حضور در نمایشــگاه ها ارائه می دهند،یعنی بعد از گذشــت 3 سال پول را به بانکها بر می گردانند.اما 

متأسفانه نگاه سیستم بانکی ما تولیدی نیست و بیشتر تجاری است. 
اگر رونق تولید واقعی اســت، باید زیرســاخت و پیش زمینه به وجود بیاید و دولت به تولید کننده ها کمک کند؛ 

همچنین در این زمینه ناظر و تسهیل گر باشد.

مناسب سازی معابر شهری شعار نیست، ضرورت است
عطیه یزدی، مدیر عامل شرکت آذین سازان آپامه البرز

در زمینه مناســب ســازی معابر چندین پروژه انجام داده ایم. البته 
هنوز بیشــتر مراکز مناسب سازی نشده اند. ولی خوشبختانه کارهایی 
در این بخش شروع شده است. در بحث مناسب سازی نمی توان گفت 
که تنها برای معلوالن یا افراد کم توان باید صورت بگیرد چرا که همه 
ما در آینده به افراد کم توان تبدیل خواهیم شــد که باید در شــهر تردد کنیم و این حق طبیعی و 
حق شــهروندی است. لذا مناسب سازی فضاهای شهری فقط شعار نیست بلکه یک ضرورت 
اســت.  اما متاسفانه در حال حاضر در سطح معابر شهری و شهر سازی بستر آماده سازی نشده 
و فرهنگ ســازی در جامعه باید انجام شــود. به عنوان مثال عدم پارک خودرو در محل عبور 

معلولین هنوز فرهنگ سازی نشده است.
اصالح وایجاد معابر مناســب فرایندی نیســت که با سرعت و یک شبه حل شود. در بهترین 
حالت باید از االن این کار عملی و اجرا شــود. تمام افراد دخیل در این موضوع باید احســاس 
مسئولیت داشته باشند، متاسفانه طراحان، مسئولین اجرایی، پیمانکاران و... آموزش های الزم 
را در این حوزه ندیده اند. حتی برای دانشــجویان رشــته عمران، معماری وشهرسازی، حداقل 
یک واحد درسی به نام مناسب سازی معابر شهری وجود ندارد. یکی از اهداف من مطرح نمودن 
این موضوع در دانشــگاه آزاد یا دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت تدریس وآموزش است. با 
توجه به این که رفاه شهروندی اولویت اصلی مدیریت شهری است، مصوباتی در شورای شهر 
به تصویب رســیده که ساختمان هایی که ســاخته می شوند باید مناسب سازی هم شده باشند 
تا پایان کار به آن ها داده شــود و این راهکار خوبی است اما کافی نیست. پیگیری سازمان های 
مرتبط مانند بهزیســتی نیز می تواند برای اجرای بهتر ومســتمر طرح های مناسب سازی موثر 
باشد. رسانه ها هم می توانند در این امر کمک کنند و در بخش آموزش و فرهنگ سازی بیشتر 

اثر گذار باشند.

در گفتگو با مدیران منتخب حوزه سالمت و کارآفرینی استان البرز اعالم شد؛

فرهنگ سازی؛ نقش مهم رسانه ها

نقش بی بدیل فن آوری اطالعات و زوایای پیچیده ســخت افزاری و نرم افزاری در حوزه IT در راستای 
رونق تولیدات ملی بر هیچ کس پوشــیده نیســت، این فرآیند مدرن امروزی می تواند بر رشد، توسعه و حتی 
جهش اقتصادی، حمایت از کاالی ایرانی به گونه ساختاری و پایدار مبنای اصولی داشته باشد، همچنین در 
این روند چهارچوب های مهمی چون بازاریابی نوین می تواند دنباله هدفمند تولیدات صنعتگران و کارآفرینان 
ایران باشد. در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میان بر کشورهای در حال توسعه مطرح می کنند.

 فناوری اطالعات در کشــورهای پیشــرفته و دنیای به روز تکنولوژی به صنعتی تبدیل شده که روی آن 
سرمایه گذاری های بسیاری انجام می شود. سوال مهمی که در این میان مطرح می شود این است، چگونه می توان فناوری اطالعات و ارتباطات را در کشور 
با توجه به ســاختار و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی گســترش داد تا منافع آن را حداکثر و مضرات احتمالی آن را در حداقل نگه داشت؟ 
این روند حاکی از اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب و کار شرکت هاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می 
تواند به مزیت های استراتژیک برای شرکت ها تبدیل شود. برای استفاده از این فناوری به عنوان ابزار توسعه باید سیاست های مطلوب و بهینه گسترش 
فناوری اطالعات و ارتباطات را با توجه به امکانات و ساختار موجود کشور اتخاذ کرد تا موجب افزایش کارایی اقتصادی شود.اثر مثبت فناوری اطالعات 
و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است . هرگاه اکثر جمعیت یک جامعه بی سواد باشند ، منابع زیادی برای آموزش مورد نیاز خواهد بود. با انجام این 

سرمایه گذاری، منابع کمتری جهت برنامه های دیگر کشور باقی خواهد ماند. 
فناوری اطالعات و ارتباطات این امیدواری را در جوامع ایجاد می کند که با منابع محدود هم می توان سطح وسیعی از جمعیت را تحت پوشش برنامه های 
آموزشی قرار داد و منابع را برای سایر برنامه های توسعه ای آزاد کرد.براساس شواهد می توان گفت، کشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده 
داخلی از این صنعت قادر خواهند بود، مراحل توسعه اقتصادی را براحتی پشت سر بگذارند. یعنی با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور، همه 
آحاد جامعه قابلیت دسترسی به فن آوری های مدرن را خواهد داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوری های مدرن با بهره وری باال در جامعه خواهد 
شــد.تاثیر فناوری اطالعات در بازاریابی باید منجر به جذب مشــتری و ایجاد پتانســیل خرید یا ثبت سفارش شود. البته استفاده از این فناوری مستلزم به 
کار بردن ابزارهای مختلفی چون مدیریت برنامه زمانی، حفظ ارتباط با مشــتریان قدیمی و فعلی، ارســال اطالعات، تبلیغات جهت دار به وسیله ایمیل و 
کانال های آنالین بازاریابی است. در دنیای تکنولوژی امروز، دیگر فناوری اطالعات با حرفه بازاریابی مدرن درهم تنیده شده است. با افزایش دانش بشر 
و به کار گرفتن تجربیات خود در ارتقای سطح زندگی،کسب و کار نیز دستخوش تغییرات زیادی شده و استفاده از فناوری اطالعات موجب آسانی و ایجاد 

فضای متفاوتی نسبت به گذشته شده است.
 IT پویا مبرقعی، کارشناس
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
توانایی ایجاد شغل برای 2 میلیون نفر 

را دارم؟
مهندس جعفــر امامــی، مدیر عامل 

شرکت دکاموند
محصــوالت ما در ۵۰۰ نوع به تولید می رســد 
که هر کدام به نوبه خود یک صنعت محســوب می 
شــوند که شامل تولیدات در صنایع نظامی، سراجی، پوشاک، پرورش آبزیان، 

دریاچه و استخر برای کشاورزی و... کاربرد دارد. 
مدیران دولتی که شــناختی از تولید و کارآفرینی ندارنــد باید تغییر کنند. 
مدیران باید به یک درک واحد و درســت از تولید و تولید کننده برســند چرا که 

هیــچ گونه حمایتی از تولید کنندگان نمی کنند.
 من بارها برای دیدار با وزیرصنعت ومعدن طی 4 سال اقدام کردم اما موفق 
به دیدار نشــدم که این امر باعث تاســف است.تغییر در مدیریت های مختلف 
موجب بروز مشکالت برای تولید و اشتغال است. مسئوالن شامل استانداران، 

فرمانداران و شــهرداری ها زیاد تغییر می کنند و ثبات مدیریتی ندارند.
 به همین علت این افراد نمی توانند برنامه هایشــان را کامل کنند. مدیران 
بایــد از اتاق ها بیــرون بیایند و در میدان عمل قرار گیرنــد چرا که اگر به این 
منوال باشــد مشکالت کشور فعاًل حل نخواهد شــد. مسئوالن باید از پشت 
میز ها وجلســات خصوصی بیرون بیایند و مســتقیم با مردم و تولید کنندگان 

روبرو شوند. 
حمایــت واقعی از تولید کنندگان بســیار حائز اهمیت اســت. چرا که من 

توانایی ایجاد شــغل برای دو میلیون نفر را به صورت مستقیم دارم. 
تولید کننده باید حمایت شــود و ادارات و ارگان ها نباید از تولید فرار کنند.

از ســه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقاضا دارم هرکدام ۵ نفر نماینده بفرستند 
تا ایجاد دو میلیون شــغل را به آنها توضیح دهم.

بنده جهت اصالح برخــی پروژه ها راهکارهایی دارم وآنها را ارائه داده ام. 
مانند اصالح در ســد گتوند که باعث شــوری آب در محل سد شده است. ایده 
خود را به مسئولین پیشنهاد داده ام اگر حمایت کنند مشکل شوری آب منطقه 

حل خواهد شــد اما متاسفانه مسئولین باور پذیری ندارند.

شــرایط پرداخــت تســهیالت بــه 
تولید کنندگان تسهیل شود

میثــم دهقــان، مدیرعامــل شــرکت 
»ویسپوبیش«

در بخــش تولید در و پنجره upvc و شیشــه های 
دوجداره هوشمند و شیشه هوشمند به دو شکل ساده و مات فعالیت می نماییم. از 
ویژگی مهم این نوع شیشه ها قابلیت تصویر برداری آن می باشد. در کارخانه 8 نفر 
در قسمت تولید در و پنجره و 4 نفر در قسمت تولید شیشه فعالیت می کنند.در بخش 
فروش محصوالت دکوراسیون داخلی نیز فعالیت داریم و نمایندگی های مختلف 
ما در شهر های کشور مشغول فعالیت اند. در بخش دیزاین داخلی مشاورین خوبی 
داریم که باحداقل هزینه ها به وسیله نور و رنگ به فعالیت مشغول هستند و به افراد 
خدمات ارائه می دهند، تا مشتریان احساس و آرامش خوبی داشته باشند. در بخش 
بازسازی منزل هم فعالیت می کنیم که در این باره بررسی روحیه و سلیقه افراد باید 
در نظر گرفته شــود تا خواسته آنها برآورده شود.  هزینه های تولید و جانبی بسیار 
باال رفته و مواد اولیه گران شده است و همچنان رو به افزایش می باشد که باعث 
ایجاد مشکل در تولید شده است. محصول تولیدی ما با افزایش هزینه های تولید 
باال می رود و تولیدات ما مشتریان خاص دارد ولی متاسفانه اگر بخواهیم فروش 
را عمومی کنیم یا باید کیفیت را پایین بیاوریم یا از نیرو های تولید کم کنیم که این 
رفتار واقعا در سیاســت کاری ما نیست. در بخش مالیاتی مشکالتی وجود دارد و 
دولت باید در قبال اخذ مالیات خدماتی به تولید کننده  و فروشنده ارائه کند.شرایط 
تولید در حال حاضر خیلی سخت است و متاسفانه ما سال گذشته مجبور به تعدیل 
نیرو شدیم، دولت می تواند حامی تولید کنندگان باشد تا شرایط تولید بهتر شده و 
هزینه های تولید کاهش یابد.نوع مدیریت بخش های مختلف کشور اشکال دارد 
و وجود رانت مشــکالتی ایجاد کرده است. برای هر کاری یک سری شرایط باید 

مهیاباشدکه شرایط محیط کسب و کار مناسب باید با حمایت دولت ایجاد شود.
شرایط پرداخت تسهیالت به تولید کنندگان خوب نیست و معموال با سود باال 
و تنفس کم انجام می شود که این سیاست غلط است و مشکالتی ایجاد می کند.

حمایت خانواده ها می تواند به توســعه 
تولیدات داخلی کمک کند 

فروشــگاه های  مدیر  مجید مصطفی، 
زنجیره ای شهر تنقالت 

سه سال اســت که کار خود را شــروع کرده ایم. 
فروشــگاه ما به عنوان ارزان سرای تنقالت یک کار 
جدید درسطح استان البرز می باشــد. بیشترفروشگاه ها به صورت تک واحدی 
در این زمینه فعالیت دارند. در این زمینه فروشــگاه به شــکل زنجیره ای در البرز 
وحتــی تهران وجود ندارد. درفروشــگاه های زنجیره ای بیــش از۵۰ برند را به 
صورت مســتقیم وبا قیمت مناسب عرضه می کنیم.در بخش تنقالت و خشکبار 
محصــوالت داخلی وخارجی متنوعی وجود دارد. محصوالت مشــابه خارجی 
کیفیت پایینی دارند.  مجموعه ما تالش دارد ازبرندهای داخلی بیشــتر حمایت 
کند. درایــن بخش تولیدات خوب وبا کیفیتی در داخــل داریم که صادرات نیز 
دارند. حمایت خانواده ها وخرید محصوالت داخلی می تواند به توســعه تولیدات 

داخلی کمک زیادی کند.  

نظارت مســئولین برقیمــت گذاری و 
توزیع کاال ها بیشتر شود

رضا معنوی تهرانی، کاالی پزشــکی 
مرکزی فردیس

 ۱8 ســال اســت که در عرصه کاالی پزشــکی 
مشــغول فعالیت هســتم.تمامی محصوالتی که در حیطه شغل ما به فروش می 
رســد باید مجوز داروی پزشکی را داشته باشد. بیشتر تجهیزات پزشکی در داخل 
کشــور وارداتی می باشد. علت آن هم نداشتن دانش تولید این محصوالت و نبود 

توجیه اقتصادی برای تولید کننده است. 
با توجه به اینکه امسال سال رونق اقتصادی و تولید می باشد پیشنهاد بنده به 
مسئولین این اســت که نظارت بیشتری بر قیمت گذاری، نحوه صحیح توزیع و 
عملکرد فروشندگان تجهیزات پزشــکی داشته باشند که این امر مانع از فروش 

محصوالت غیر قانونی در فروشگاه های تجهیزات پزشکی خواهد شد.

آموزش نقش کلیدی در پیشــرفت جامعه 
دارد

مجید نویدی، مدرس آموزشــگاه ســخن 
سالم تهران

من دوره های فن بیان، ســخنوری، غلبه بر استرس و 
اضطراب،تــرس و صحبت کردن در جمع را در تهران و اســتان البرز آموزش می 

دهم.
برقراری ارتباط با دیگران مشــکلی اســت که اکثریت با آن مواجه هستند چرا 
که نشــات گرفته از اعتماد به نفس است که می تواند ریشه در دوران کودکی هم 

داشته باشد.
آقای احمد حلــت در خاطرات خود می گوید: من هنگام صحبت کردن لکنت 
زبان داشتم و به سختی صحبت می کردم اما با تمرین این مشکل برطرف شد. در 
بعضی افراد اکتســابی بوده و در برخی دیگر ذاتی به همین خاطر است که افرادی 
را می بینیم که بدون اینکه کالســی رفته باشــند خیلی مسلط صحبت می کنند. 
این بازمی گردد به هوش )ایکو( که 9۰درصد آن اکتســابی و ۱۰ درصد ذاتی بوده 

برعکس هوش )آی کیو( که بر عکس این درصد هاست. 
در زمینه رونق تولید آموزش نقش بسیار موثری در پیشرفت افراد و جامعه دارد.

بنابراین ما می توانیم ذهن افراد جامعه را برای رســیدن به موفقیت و پیشرفت 
هدایت کنیم و نقش تاثیر گذاری داشته باشیم.

حضور در مناقصات دولتی ریسک باالیی 
دارد 

سعید میرزایی، مدیر عامل شرکت گروه 
معماری میرزایی )پیمانکاری ساختمان(

۲۰۰ نفر پرســنل داریم و در کرج و تهران مشغول 
به فعالیت هستیم. 

ورود افراد بی تجربه به این صنعت مشکالتی ایجاد کرده است. متاسفانه دولت 
نظارت خوبی بر بخش پیمانکاری ندارد.

در مناقصات دولتی ضعف هایی وجود دارد و برندگان مناقصات معموال در تمام 
کردن پروژه ها با مشــکالتی مواجه می شوند. افزایش قیمت ها و قیمت گذاری ها 
در مناقصات کارشناســی نیست و شرکتهای متعهد و موفق در این نوع مناقصات 
ورود نمی کنند.درقــرار دادهای خصوصی نیز ما برآورد هزینه می کنیم و بعد کار 
را اجرا می کنیم.ریسک شرکت در مناقصات دولتی، بسیار باالست وشرکت هایی 
که توان مالی قوی دارند می توانندکار را به اتمام برســانند. بازار ســاختمان ثبات 
قیمتی ندارد و دولت از شــرکتهای پیمانکاری حمایت نمی کند. نظارت دولت باید 
بیشــتر و تخصصی باشــد. در فعالیت پیمانکارهای آزاد و بدون شرکت ثبت شده 

نظارتی وجود ندارد.

ضــرورت کاهــش تعرفه الســتیک های 
وارداتی

مجید جلودار، مدیر فروش الستیک اتومبیل 
»نمایندگی الستیک بارز در کرج «

کیفیت الســتیک تولید داخل قابل قبول است. اکثرا 
تولیدات داخلی خوب اســت. اما در مقایسه با برخی برند های خارجی هنوز دارای 

کیفیت پایین تری هستیم. 
مواد اولیه شــرکت  های الســتیک ســازی ها از خارج وارد می شود که یکی 
از دالیــل گرانی آنهــا افزایش تعرفه های واردات تا حدود 4۰ درصد اســت که 

واردکنندگان تمایل کمتری به این کار دارند.
خوشبختانه در تولید برخی الستیک ها ی سواری خودکفا هستیم اما در برخی 
انواع سواری ها هنوز وابسته به واردات هستیم. در این شرایط با توجه به مشکالتی 
که در بازار وجود دارد بعضی از شرکت ها فروش خود را متوقف کرده اند و منتظر 
افزایش قیمت هستند. در خصوص کمبود الستیک خودرو های سنگین ما با روند 
کند تحویل رو به رو هســتیم. در توزیع الســتیک مشکالتی وجود دارد که مانع 
ثبات بازار می شود. افزایش متعارف قیمت در تولیدات شرکت های داخلی توسط 
دولت و کاهش تعرفه های واردات الستیک خارجی سواری بر ثبات قیمت و بازار 
الســتیک بســیار تاثیر گذار خواهد بود. چرا که به کاهش قیمت الستیک  های 

تولید داخل و رقابت پذیری در بین تولیدکنندگان داخلی نیز کمک خواهد کرد.

تالش و پشتکار گروهی نتایج رضایت بخشی 
خواهد داشت

مجیــد یداللهی، مدیر شــرکت پرتو آبی و 
لوح های فشرده

 بیشــترین تولیدات ما در خصوص ))اســتمپر(( های 
صنعتی می باشــد. این محصول پیشــتر در خارج از کشــور تولید می شــد. اما 
خوشــبختانه ما ۱۱ ســال اســت که این محصول را به صورت خودکفا در داخل 
کشور تولید می کنیم. طی ســال های اخیر به دلیل تحریم هایی که به وجود آمد 
بســیاری از کارخانه های تولیدی محصوالت با ورشکستگی مواجه شدند و حتی 
در تهیه مواد اولیه خود دچار مشکل بودند. اما گروه صنعتی ما با تکیه بر مهارت و 
پشتکار خود توانسته است مواد اولیه خود را به صورت کاماًل بومی تهیه و به تولید 
ادامه دهد. این امر، بسیاری از هزینه های جانبی کارخانه را برطرف ساخته است. 
ضوابط و روابط در مدیریت یک کارخانه تاثیر بســزایی در روند رشد و توسعه آن 
خواهد داشــت. فردگرایی و تمرکز بر افرادی معــدود در یک مجموعه تولیدی 
باعث بروز مشــکالتی خواهد شد، زیرا فعالیت های گروهی و چند محوری بودن 
یک کســب و کار راهکارهای متنوع و سودآوری به تولید کنندگان تزریق خواهد 
کرد. تالش ما و تمامی دســت اندرکاران شــرکت پرتو آبی تاریخ امروز تمرکز بر 
تالش و پشتکار گروهی برای رسیدن به یک هدف واحد بوده است. خوشبختانه 
این عملکرد نتایج رضایت بخشی به دنبال داشته است. بسیاری از تولیدکنندگان 
داخلی در تهیه مواد اولیه خود دچار مشــکل هســتند. تقاضای بنده از مسئولین 
ایجــاد منابع کارآمد و با کیفیت برای بســیاری از افــرادی که در تهیه مواد اولیه 
دچار مشکل هســتند می باشد. برای داشتن جامعه ای پویا و بالقوه تقویت گروه 
گرایی در بین افراد تاثیرات بســیار مثبتی در روند رشــد اقتصادی و صنعتی یک 
کشور خواهد داشــت، مطلبی که دردبستان های کشورهای پیشرفته در اولویت 

آموزش قرار دارد.

نوسانات قیمت مواد اولیه، کارخانه ها را 
دچار مشکل کرده است

محسن حاجی حســینی، مدیر شرکت 
دماگستران 

 فعالیــت  های ما در خصــوص تولیدی بازرگانی 
اســت. در واقع تولید و فــروش محصوالت مختلف 
شــامل سیســتم های مکانیکی، حرارتی، برودتی و تصفیه آب و هوا می باشد. 
شــرکت ما از ســال 88 وارد حوزه تاسیسات مکانیکی شــد. متاسفانه به دلیل 
مشکالت اقتصادی و تحریم هایی که صورت گرفته مجبور به ادامه فعالیت به 

صورت جزیره ای شده ایم.
 زمــان مورد نیاز برای تولید یک کاال معمواًل یک ماه می باشــدکه این امر 
بــا تغییرات و نوســانات قیمت گذاری ها بر روی مواد اولیــه، تولید کننده را در 
انجام عملیات فروش دچار مشــکل مــی کند معضلی که تمامی کارخانه جات 
باآن مواجه هســتند این اســت که قیمت تهیه محصول باقیمت فروش کامال 

مغایرت دارد.

توزیع الستیک عادالنه نیست
تورج خاکی فیروز، رئیس اتحادیه رینگ و 

الستیک و خدمات مرکز استان البرز
بنده یکی از افراد قدیمی در این صنف هســتم. یکی 
از قوانینی که در صنف الســتیک فروشان وجود دارد این 

است که قراردادن اجناس در خیابان و پیاده رو ها ممنوع می باشد. این ممنوعیت 
مطلبی اســت که به تازگی مورد اهمیت قرار گرفتــه و مغازه داران در صورت 
عدم همکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی می باشــند. پیشــنهاد بنده برای 
بهتر شــدن وضعیت صنف الستیک فروشــان این است که تمام فروشندگان 
الستیک در یک منطقه به خصوص فعالیت نداشته باشند اما متاسفانه بسیاری 
از فروشــندگان با اعمال این طرح مخالف هستند، تالش بنده و سایر مسئولین 
در این حوزه همواره ایجاد شرایط مناسب و رضایت بخش برای کلیه خریداران 
الســتیک در نقاط مختلف کرج بوده اســت.. در واقع توزیع الســتیک باید به 
صورت مســاوی در نقاط مختلف کرج صورت گیرد، تا مشــتریان برای تهیه 
الســتیک دچار مشکل نباشند. یکی دیگر از معضالت این   صنف عدم رضایت 
مشــتری از خدمات پس از فروش محصوالت می باشــد. اتحادیه ها در توزیع 
عادالنه الســتیک میان مصرف کننده ها دارای نقاط ضعف می باشند به گونه 
ای که الستیک های سنگین مانند تراکتور و کامیون درمناطقی که نیاز چندانی 
ندارند توزیع می شــود و این امر باعث بروز مشــکالتی برای مشــتریان این 

محصوالت شده است.

احیای کرامت انسانی رسالت رسانه است
سردار علی ساسانی نژاد، فرمانده دوران دفاع 

مقدس ومدافع حرم
 امنیت وسالمت جامعه شامل دوبخش فیزیکی ومتافیزیکی 
است. بخش فیزیکی به جسم انسان، نهادهای پزشکی، ورزشی 

وســاختارهای اجتماعی مربوط می باشد. در قسمت متافیزیکی بیشترین ناآرامی ها 
ومشکالت مربوط به این بخش اســت. مشکالت امروزه ما در سالمت متافیزیک 
بسیار سخت تر از مشکالت سالمت فیزیکی بوده، چرا که مشکالت فیزیکی توسط 
پزشکان قابل درمان است ولی مشکالت متافیزیک را چه کسی حل می کند ؟ اهمیت 
به شخصیت افراد واحیای کرامت انسانی از رسالت رسانه ها وچالش اصلی سالمت 
فرهنگی جامعه اســت. اهمیت دادن به جامعه فرهنگیان در رفع نیازهای مادی آنها 

وآموزش های دوران کودکی جهت فرهنگ سازی مهم است.

پشــتکار و صبر، فرد را به نتیجه مطلوب 
می رساند 

سیف اهلل عســگرخانی، رئیس اتحادیه 
صنف بارفروشان در استان البرز

 تغییرات فصلی در نرخ محصوالت کشاورزی تاثیر 
بســزایی دارد. به خصوص در فصل زمستان که اکثر 
محصوالت محدود هســتند. عمده فعالیت ما ارسال محصوالت کشاورزی به 
نقاط مختلف کشــور می باشــد. در واقع صنف ما هیچ نقشی در قیمت گذاری 
محصوالت کشــاورزی ندارند. عرضه و تقاضا ارتباط مســتقیمی با هم دارند به 
گونه ای که اگر از عرضه کاالها کاســته شــود تقاضا رشد بیشتری پیدا می کند 
و این امر باعث باال رفتن قیمت محصوالت کشــاورزی خواهد شد. اتحادیه در 
برخی موارد که فروشــندگان با هم دچار مشــکل می شوند می تواند به حل آن 
بپردازد. برای ســودآوری وموفقیت در این حرفه باید پشــتکار و صبر بسیاری 

داشت تا در نهایت به نتیجه مطلوب رسید.

اوتیسم درمان نمی شود اما می توان آن را 
کنترل کرد 

دکتر افشین وجدانی روشن، مدیر آسایشگاه 
خیریه کهریزک

44 ســال اســت که فعالیت می کنیم و شــعبه دوم 
کهریزک در ســال ۱38۰ در استان البرز توسط خیری به 

نام حاج آقا عزیزی در زمینی با متراژ 8۰هزارمتر راه اندازی شــد و با ۲۰هزار 
متر مربع در ســه حوزه کودکان، معلوالن و سالمندان فعالیت می کنند.

۶۲7 نفر پرسنل این مرکز هستند که مشغول فعالیت در حوزه های مختلف 
می باشند.

باتوجه به شــرایط اجتماعی و حوادث طبیعی آسایشــگاه خیریه کهریزک 
به حوزه های کودکان، معلوالن، ســالمندان، بیماران اوتیسم و MSوارد شد 
و این بیماری بیشــتر در دهه ســوم زندگی و بیشــتر خانم ها را درگیر می کند 
و خوشــبختانه مرکز آمادگی پذیرش این افراد دارد.در حوزه کودکان معلول 

ذهنی زیر ۱4 ســال به صورت روزانه یا شبانه روزی خدمات ارائه می دهیم.
معلولیت دارای سه شاخه است :ذهنی،جسمی و حرکتی یا حتی افرادی که 
نابینا و ناشنوا هســتند.مرکز نگهداری روزانه کودکان اوتیسم نیز در موسسه 
وجود دارد که این بیماری تنها کنترل می شــود و درمان ندارد مانند آلرژی که 

ما در تالش هســتیم کیفیت زندگی فرد را باال ببریم.
مرکز شــبانه روزی اوتیســم را نیز راه اندازی کرده ایم که در کشور اولین 
مرکز می باشــد. در حوزه معلوالن جســمی و حرکتی کار می کنیم) عصب، 
عضله و اســتخوان( که بیشــتر بیماران ضایعه نخاعی را شــامل می شود.در 
بیماران MS سیستم پیام رسانی از بین می رود و این افراد از نوک پا تا حتی 

چشــم درگیر می شوند که حتی پلک هم نمی توانند بزنند .
 در گروه ســالمندان اعم از زن و مرد 4 نوع خدمات دریافت می کنند که در 

حال حاضر به 8 نوع خدمت رسیده است. 
همچنیــن ویزیــت روزانه و ارائه خدمات در منــزل و خدمات در مرکز که 
بعد از طی مراحل مختلف دوباره به خانه باز می گردند به آنها ارائه می شــود. 
مراقبت تســکینی یک خدمت جدید است که شامل بیمارانی است که زندگی 
نباتــی دارند و مراقبت می شــوند تا به زندگی ادامــه دهندمراکز مراقبت نیز 
ایجاد کردیم، مثال بعد از بیمارســتان که مرخص می شــوند و نیاز به مراقبت 

ویــژه دارند، زیر نظر متخصصان مختلف قرار می گیرند. 
کلینیــک جهت درمان زخم بســتر نیز داریم. بــی اختیاری ادرار که از آن 
به عنوان ســرطان اجتماعی نام برده می شــود و فرد دچار بی اختیاری ادرار 
اســت که به این افراد خدماتی ارائه می شــود تا دوباره فــرد بتواند به اختیار 
دســت پیدا کند.در زمینه تعرفه ها حداقل تعرفه دریافت می شود ودر صورتی 
که کســی نیاز به حمایت مالی داشته باشــد واحد مددکاری اجتماعی پس از 
ارزیابی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف را متقبل می شــود و متناســب با شرایط 

مالی و خانواده هاست.

بازار مسکن؛ کلیدی ترین بازار در رونق 
تولید 

 سید محمد امین احمدی، مدیرکل دفاتر 
امالک رویال

بازار مســکن در حال حاضــردارای رکود تورمی 
اســت وعلت آن وجود متقاضیان زیاد در بازارمسکن 
می باشــد. 9۰درصد ازســرمایه مردم دربازار مسکن وجود دارد و امن ترین بازار 
برای ســرمایه گذاری مردم، بازار مسکن می باشد. برای خروج از وضعیت رکود 
در بازار مسکن باید توقع همکاران درحوزه فروش و ساختمان سازی کمتر شود 
تا خریداران بتوانند خرید داشته باشند. افزایش قیمت دالر و مواد اولیه به صورت 
مستقیم بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است. ثبات در بازار ارز و مواد اولیه به ثبات 
بازار مسکن کمک زیادی می کند. با توجه به شرایط موجود و متقاضیان مسکن 
و افت بازار بورس و طال ســرمایه های مردم به سمت بازار مسکن می آید. با این 
روند، افزایش قیمت مســکن تا یک ماه آینده دور از انتظار نیســت، البته شرایط 

بین المللی نیز تاثیر گذار است. 
درزمان رونق بازار مسکن ۱۵7شغل به صورت مستقیم با آن در ارتباط است. 
از شــروع ورود خریدار به یک مشــاور امالک ودفتر خانه و....تا زمان اتمام کار 
ساختمان چند صد نفر به صورت غیر مستقیم سود می برند. بازار مسکن کلیدی 

ترین بازار ایران در رونق تولیدواقتصاد است. 
اســتان البرز مهاجر پذیر ترین اســتان ایران است. طی ۲ سال ۵۰۰ هزار نفر 
افزایش مهاجر داشــته است. شــهرکرج در مناطقی مثل عظیمیه، باغستان و 
شــاخص های منطقه ای در حال رشد است . استان البرز بستر های خوبی برای 
سرمایه گذاری های مختلف و بازارمسکن دارد وزیرساخت های رو به رشد استان 
این شــرایط را تسهیل می کند. استان البرز دارای پتانسیل های باالیی است وبا 

توجه به حاشیه های خالی اطراف کرج جای گسترش دارد.

مالیات ارزش افزوده ناعادالنه است 
سعید نصراللهی، رئیس اتحادیه دوچرخه 

و موتورسیکلت در استان البرز 
بسیاری از حوادث رانندگی با موتور با فرهنگ سازی 
استفاده از کاله کاسکت رفع خواهد شد. اما متاسفانه این 
قوانین بیشتر در استان تهران به صورت جدی اعمال می شود، به طوری که در خود 
اســتان البرز برخوردهای شدیدی با افرادی که از کاله کاسکت استفاده ننمودند 
می شــود که این عملکرد باعث بروز مشکالتی در صنف ما شده است. بسیاری از 
تولیدات موتورسیکلت در ایران به وسیله تولید کنندگان داخلی صورت می گیرد. 
یکــی از معضالتی که در این صنف وجود دارد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به 
صورت ناعادالنه اســت، به گونه ای که بســیاری از فروشندگان این محصوالت 
حتی اگر در طول ماه فروشــی نداشته باشند، باید مبلغ مشخصی به عنوان مالیات 
پرداخت کنند. مســئولین باید در این خصوص تمهیداتی در نظر بگیرند تا مانع از 
ضرر فروشندگان موتور سیکلت شوند. کرج با وجود فضاهای سبز بسیار گسترده 
ای که دارا می باشــد می تواند مکان های گردشگری و پیست های موتورسواری 
تخصصی راه اندازی کند تا هم باعث اشتغال زایی جوانان و هم توسعه گردشگری 

گردد. 

جلوی قاچاق و واردات بی رویه گرفته شود 
محمد بهرامی، مسئول اتحادیه تزئینات 

کرج 
فعالیت ما در خصوص تزیینات ســاختمان منازل و 
ادارات می باشد. خوشبختانه ما بسیاری از محصوالت 
تزییناتی وموکت را به ســایر کشورها صادر می کنیم. با توجه به گرایش مردم به 
تزئینات ســاختمانی زیبایی این صنعت نیز با استقبال بسیاری مواجه شده است. 
برای رشد و ارتقای کیفیت باید از بعضی از برندهای خارجی نیز استفاده شود تا تنوع 
و نوآوری در محصوالت صورت گیرد. حمایت مســئولین در این حوزه راهگشای 
بسیاری از معضالت خواهد بود. جلوگیری از قاچاق محصوالت و واردات بی رویه 
آن از جمله نکاتی هســتند که کمک شــایانی به این صنف خواهد کرد. اعطای 
تسهیالت مناسب با بهره کم به کارخانه جات تولیدی نیز در روند رونق اقتصادی 

کشور تاثیر گذار می باشد.

می توان با مدیریت در هزینه های عروسی 
مراسم خوب و با صرفه ای برگزار کرد 
سارا قالوند، مدیر تشریفات میزبان

بنیانگــذار ایــن مجموعــه آقــای حســین حامی 
نمیــن در ســال 8۵ بودنــد کــه البتــه چند ماه اســت 

مدیریت این مجموعه به من ســپرده شــده اســت.در زمینه برگزاری تشریفات 
عروسی،تولدها،مهمانی ها،سمینار ها و همایش ها فعالیت می کنیم.در جشن های 
عروســی تمام مراحل آن را ما برعهده داریم و برای مراسم آنها برنامه ریزی می 
کنیــم. برخی از هم صفنی های ما قیمت های پایینــی ارائه می کنند که موجب 
نارضایتی و مشــکالتی می شود .در عروسی ها خیلی از مراحل آن اضافه بوده که 
می توان با حذف برخی از مراحل غیر ضروری یک عروسی خوب و با صرفه اجرا 
نمود و هزینه ها را کاهش داد.یک پیشــنهاد دیگر برای کســانی که می خواهند 
جشــن عروسی برگزار کننداین است که چون جشــن عروسی دیگر تکرار نمی 
شــود و در طول زندگی یک بار اتفاق می افتد، میهمان های کمتری دعوت کنند 
و برخی مراحل را که اهمیتی ندارد حذف کنند تا با کیفیت باالی مراســم برگزار 
شود، ولی مراسم های دیگر مثل تولد و... اگر کمبود هایی باشد زیاد مهم نیست و 
تکرار شدنی است اما عروسی یک مراسم خاطره انگیز بوده و بهتر است به بهترین 
شــکل ممکن برگزار شود. متاســفانه با توجه به گرانی مواد اولیه، موادغذایی در 
رستوران ها ممکن است کیفیت خوبی نداشته باشند اما با توجه به نظافت محل و 
سابقه فعالیت می تواند در انتخاب رستوران خوب دقت کرد. به محل قرار گرفتن 

رستوران و گرانی منوی آن توجه نکنند.

باید طراحی لباس را از تقلید به ســمت 
خالقیت سوق داد

الهه صالح، طراح مجموعه ترکمن باجی 
بیشــتر از تولیــدات داخلی اســتفاده می کنیم. 
لباســهای ترکمن را با لباس های شهری طراحی می 
کنیم. به طور مستقیم ۵ نفر در قسمت فروش فعالیت 

دارند ودر شــهر بندر ترکمن افرادزیادی در منازل بــرای مجموعه تولید دارند. 
برنامه هایی برای آینده وبرای نقاشــی وگلدوزی در نظر داریم. طراحی لباس را 
باید از تقلید به ســمت خالقیت ســوق داد. در مناطق مختلف کشور طرح های 
اصیــل وزیادی داریم وبا کارهــای تلفیقی طرح های بهتروجالب تری می توان 

ارائه نمود.
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شــرکت های بدون پروانه مشــکل ساز 
شده اند

ابراهیم سیجانی، نائب رئیس هیات مدیره 
انجمن آسانسور و پله برقی استان البرز 

دانشــجوی دکترای مکانیک هســتم. از ســال 84 
در حوزه تولید قطعات آسانســور فعالیت داشــته ام ودراین سال یک شرکت، 
مرتبط با آسانســور تاسیس نمودم. در دوره های آموزشی شرکت کردم چرا که 
تکنولوژی آسانســور علم به روزی است و نیازمند کسب مهارت ودانش است.

انجمن آسانســور ۱۵۰عضو دارد که زیر نظر سازمان صنعت ومعدن می باشد 
واین انجمن توانایی عضوگیری نیز دارد. به همین دلیل از شــرکت هایی که 
پروانه ندارند تقاضا داریم باگذراندن دوره های آموزشی وتخصصی به گرفتن 
پروانه اقدام نمایند.مشــکل اصلی ما وجود شرکت های بدون پروانه است که 
بــه صورت غیر مجاز فعالیت می کنند. تماس هایی که با آتش نشــانی گرفته 
می شــود به دلیل مشــکالت آسانسور بوده اســت و دلیل اصلی این موضوع 
هم نصب آسانســور توسط شــرکت های بدون پروانه می باشد. در ایران چند 
قطعه مانند، موتور آسانســور با کیفیت خوب تولید می شــود ومی توان برای 
ســاختمان های تا۱۰طبقه استفاده کرد. متاسفانه ریل با کیفیت درایران هنوز 
تولید نشده اســت. اگر دولت تسهیالتی برای تولیدکنندگان درنظر بگیرد در 
تولید قطعات آسانســور رونق خواهیم داشت.مشکلی که از خطرات احتمالی 
آسانســور می باشد باز شدن ناگهانی در آسانسور می باشد که باید آسانسور ها 

به طور مرتب سرویس شوند.

تعدد شــعب، کیفیت ونظارت را پایین می 
آورد

حســن فرج زاده طارانی، مدیر رستوران 
روما 

دوران دانشــجویی درسلف سرویس دانشگاه کیفیت 
غذا خیلی مطرح بود و ازآن زمان من وارد این کار شــدم. به تعدد شــعب رستوران 
اعتقادی ندارم. چون تعدد شــعب کیفیت ونظارت را پایین می آورد. غذا های ارزان 
قیمت از نظر کیفیت وســالمت خیلی پایین هســتند. باید سیستم های نظارتی 
وبهداشتی پیگیری کنند. تشخیص غذای سالم به طبع افراد، دیزاین محل، برخورد 
پرســنل، نوع وپخت غذا و... بســتگی دارد. البته مشتریان خود کارشناس هستند 
و غذای بد وخوب را تشــخیص می دهند ومعموال غذاهای ارزان قیمت توســط 
کارفرمایان برای کارگران خارجی اســتفاده می شــود. در زمینه ورزش و فوتبال 
فعالیت هایی انجام می دهیم و اعتقاد دارم نیروی کار ورزشکار کارایی بیشتری دارد. 

اتحادیه در پیگیری و همکاری با اعضاء واقعا تالش خوبی داشته است.

فرهنگ سازی برای شرایط تورمی مهم است 
یحیی ابراهیم پور، مدیر فروش و تولید محصوالت سقف های کاذب 

و دکوراسیون داخلی 
کاغذ دیواری، پارکت و کف پوش، ســقف های کاذب و... شامل دکوراسیون داخلی 
می شود. مبحث ثبات قیمت خیلی حائز اهمیت می باشد. متاسفانه برای فرهنگ سازی 

در هنگام برخورد افراد با تورم، آموزشی صورت نگرفته است. 
فرهنگ سازی برای مقابله با این شرایط مهم است. به گونه ای که مردم در مواقعی که قرار است قیمت های 
محصــوالت باالبرود گرایش زیادی به خرید پیدا می کنند. در واقع به صورت کامال معکوس عمل می کنند که 
این امر خود به خود باعث باال رفتن قیمت تمامی کاال ها را به دنبال خواهد داشت. موضوعی که بسیاری از افراد 
به آن بی توجه هســتند و صرفًا جهت جمع آوری کاالهای مورد نیاز خود در بازار دســت به خرید می زنند که این 

امر مستقیمًا باعث نابسامانی نرخ قیمت ها در بازارمی گردد. 
محصوالت دکوراسیون داخلی بیشتر وارداتی می باشد اما خوشبختانه طی سال های اخیر تعدادی از کارخانه 
جات داخلی به تولید این نوع محصوالت گرایش پیدا کرده اندکه با کیفیت باال و مرغوب ارائه می شــود. درحال 

حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تهیه مواد اولیه مواجه هستند. 
در صنف ما نیز این موضوع تاثیر بسزایی در تولید و فروش محصوالت داشته است. ثبات قیمت در تهیه آسان 

مواد اولیه و فروش سودآور و بهینه از جمله راهکارهایی است که می توان به آن اشاره کرد.

مدیریت هدفمند، پایدار و با برنامه برای رفع موانع تولید ضرورت دارد 
مهدی شیرمحمدی، مدیر کلینیک سمعک 

از سال 83 به خاطرعالقه ای که داشتم واردفعالیت های بورس شدم. تحصیالت من در رشته اقتصاد می باشد. 
کشورما به دلیل چهار فصل بودن و دسترسی به آبهای آزاد شرایط بالقوه ای را دارا می باشد. ما می توانیم با تمرکز بر 
موقعیت های اقتصادی و صنعتی باعث رونق اقتصادی کشور در عرصه های مختلف شویم. در حال حاضر بسیاری 
از تولید کنندگان دنیا به دنبال منابع انسانی ارزان قیمت هستند. همین طور دسترسی آسان ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس که این 
دو عامل به طور مثال می تواند صنعت فوالد کشور را گسترش دهد و باعث رونق صادرات و سرمایه گذاری در این حوزه شود. مطلبی که 
با وجود پتانســیل باالیی که وجود بســیاری از تولید کنندگان داخلی به آن بی توجه هستند. برای رفع موانع تولید مدیریت هدفمند، پایدار 
و داشــتن برنامه های بلند مدت راهبردی الزم می باشــد. صرفا همه چیز را واحد و یکسان نبینیم و قبل از شروع کار در مورد آن تحقیقات 
میدانی صورت گیرد.  اگر امروز شاهد رکوداقتصادی در جامعه هستیم این است که یک چیز نو و خارج از تکرار و کلیشه ارائه نشده است. 
باید برای رســیدن به اهداف، نوآوری و خالقیت را در اولویت قرار دهیم و این کار نیازمند تالش وکوشــش فراوان اســت. در حال حاضر 
تمامی سمعک های موجود در کشور مونتاژ می شود. در واقع تحت لیسانس کشور آلمان و هلند وکره می باشد. هر فردی که درصددآغاز 
کســب و کاری می باشــد باید ابتدا تحقیقات میدانی در این خصوص انجام دهد وپتانســیل های موجود را بررسی کند. بعد از این مراحل 

کسب و کار خود را راه اندازی نماید.

والدین باید تعامل سازنده ای با فرزندان داشته باشند
محمد مهدی زمان وزیری، مدیر مجموعه تتا 

در زمینه اســتعداد یابــی وتربیت کودکان فعالیت داریــم. برنامه کارآفرینی 
مادران را نیز به ثبت رســانده ایم. کودکان در بــدو تولد آموزش می بینند وتمام 
رفتارها را ثبت می کنند اما به این موضوع توجه نمی شــود. خانواده ودولتها باید 

برای کودکان ســرمایه گذاری کنند ومهارتهای آنها را تقویت کنند. 
در آموزش کودکان باید عدالت آموزشی وجود داشته باشد. در زمینه انواع هوش با سرمایه وتوانمندی 
مجموعــه خودمان مطالعاتی انجام داده ایــم. کودکان در اعتماد به نفس وعزت نفس دچار ضعف هایی 
هســتند واین به علت روشهای نادرســت تربیتی است. والدین از کلمات منفی و یا دستوری ویک طرفه 
اســتفاده کرده اند وباعث این مشــکالت در فرزندان شــده اند. برخی والدین پرسشــگری کودکان را 
ســرکوب می کنند در صورتی که باید پرسشــگری به سمت کنجکاوی وهدف هدایت شود تا فرد موفق 

باشد. 
والدین باید تعامل ســازنده ای با فرزندان داشته باشــند. فرهنگ عمومی رفتار با فرزندان باید شکل 
بگیرد وآموزش وتربیت را در کنار هم ارائه داد تا جامعه ســالمی داشــته باشــیم. رسانه ها می توانند به 

تحقق این امر کمک کنند.

تامین اجتماعی با کارفرمایان همکاری کند
عباس عاشــری، رئیس اتحادیه الکترومکانیک و مدیر اجرایی 

خیرین اصناف استان البرز
الکترومکانیــک شــامل انــواع ژنراتور)موتــور بــرق ( پمپ هــای آب وانواع 
الکتروموتورهــای صنعتــی وخانگی از موتور کولر تا ســد ونیروگاه های بزرگ می 

شود. 7۵درصد محصوالت وارداتی است.
 اگــر حمایــت داخلی صورت گیرد می توانیم بیشــتر محصــوالت را در داخل تولید کنیم. بیشــتر 

الکتروموتورها والکتروپمپ ها وژنراتورها طراحی وساخت داخل هستند. 
موتورهــای ضد انفجار وپمپ های حمل ســیاالت گازی واتمی را وارد مــی کنیم. فنی حرفه ای در 
زمینه آموزش وتعمیر فعالیت خوبی دارد. از مشــکالت این صنف در بخش بیمه وتامین اجتماعی اســت 
کــه تقاضای همکاری وکم نمودن درصدبیمه پرداختی کارفرمایــان را داریم. خیرین اصناف در بحث 
کمک به نیازمندان ومستمندان استان 7۰۰سبد کاال آماده وتحویل دادند وبرای سیل زدگان استان های 

مختلف اقالم مورد نیاز را تهیه وارسال نمودند. 

دولت از کار آفرینان حمایت کند 
امید باقری، مدیرعامل شــرکت گروه 
مهندســی تولیــد کننــده دوربین های 

مداربسته ارغوان
 ۱۱ سال است که مشغول فعالیت هستم. با سرمایه 
شخصی به صورت حرفه ای از سال 88 آغاز به فعالیت کردیم. ابتداا از برندهای 
معروفی که در بازار موجود بود مثل محصوالت کره ای اســتفاده کردیم و سعی 
کردیم یک سیســتم به روز را برای مشــتریان فراهم سازیم. متاسفانه با وجود 
تحریم هایی که ایجاد شــده صنف مانیز دچار مشــکل شــده و به سختی قادر 
هســتیم محصوالت با کیفیت وارد بــازار کنیم. قیمت ها به صورت نجومی باال 
رفته و همین امر باعث شده مشتریان گرایش کمتری نسبت به خرید محصوالت 
داشــته باشــند. قطعات این محصوالت به صورت وارداتی تهیه می شود. طی 
ســال های اخیر توانســته ایم بعضی از قطعات را در داخل ایران تهیه کنیم و در 
واقع تحریم ها را دور بزنیم. این قطعات به وســیله مهندسین داخلی ساخته می 
شــود و در واقع نوعی کارآفرینی ایجاد شــده است. دولت هیچ گونه حمایتی در 
این زمینه انجام نداده است. شغل ما به گونه ای است که آموزش های تخصصی 
و خاصی نیاز ندارد و فرد به واسطه تجربیاتی که در این حیطه به دست می آورد 
می تواند فعالیت داشــته باشد و فرد می تواند با یک روز آموزش به صورت کامل 
اســتاد کار شود. خوشــبختانه بدنه اصلی دوربین های مدار بسته را یک شرکت 
داخلــی به صورت کاماًل با کیفیت تولید می کنــد. ما اگر بتوانیم کارخانه ای در 
این خصوص راه اندازی کنیم، هم باعث کارآفرینی در کشــور خواهد شد و هم 
اینکه باعث خودکفایی این محصول خواهیم بود. در واقع پس از خود کفایی می 

توانیم صادرکننده باشیم.

شهر جدید هشتگرد، فضای سبز و مکان تفریحی ندارد
حمید لواسانی، مدیر امالک سامان 

صنعت ســاختمان سازی درحال حاضر دارای رکود است. این صنعت وقتی 
فعال باشــد به صورت مستقیم ۲۰۰شغل وغیر مستقیم ۱۵۰۰شغل ایجاد می 
کند.شهر جدید هشتگرد دارای آب وهوای خوبی است. در کنار اتوبان وشاهراه 
عبوری چندین شــهر قراردارد. اگر مترو افتتاح شود شــرایط بهتری پیدا می کند. درکاهش ترافیک 
و جمعیت تهران نیزتاثیر گذار اســت. ساخت وســازهای خوب وبا کیفیتی در شهر جدید وجوددارد. 
معایب شهر جدید هشتگرد نبود مکان های تفریحی است. فضای سبز خیلی کمی دارد.مراکز تجاری 

وفروشگاهی شهر مرکزیت ندارند. 

اداره گمرک و تامین اجتماعی با تولید کنندگان بیشتر همکاری کنند
صابر شریفی، تولید کننده محصوالت یراق آالت الکتریکی

دارای مدرک کارشناسی ارشد MBA و دکترای مدیریت بازرگانی هستم.  با شرکت های توزیع نیروی 
بــرق و تعاونی ها کار می کنیم. در بخش فشــار ضعیف برروی تیــر برق ها نصب »کلمپ « ها ازتولیدات ما 
هســتند. این قطعات از کشــورفنالند وارد می شــوند. عملکرداین محصوالت این است که باعث کاهش 
مصرف برق می شــوند. وجود این محصول میزان دزدی کابل های مســی راکاهش داده است. نصب این »کلمپ ها« در زیبایی مبلمان 
شهری نیزتاثیر گذاراست. به همین خاطر دولت از این طرح استقبال کرد و از سال 88 شروع به تولید کردیم. امروزه در بحث یراق آالت 
نیازی به واردات ازکشــورهای دیگرنداریم. در بخش فشــار ضعیف درداخل کشــور تولیدات خوبی داریم. ولی دربخش فشار قوی هنوز 
از خارج کشــور وارد می شــود. فن آوری تولید محصوالت فشــارقوی هنوز در ایران وجود ندارد. در حال حاضر 4۰ پرسنل داریم. موانعی 
درراه تولید کننده ها وجود دارد. مانند بیمه اگر تامین اجتماعی شرایط را آسان تر کند موقعیت کاری بهترمی شود. ما بدون هیچ سند مالی 
محصوالت را می فروشــیم ولی گیرنده ها ی محصوالت در پرداخت پول مشــکل دارند. اگر شــرایطی فراهم شود تا با دولت تهاتر انجام 
دهیم به عنوان مثال در قبال پول میلگرد دریافت و تبدیل به مواد اولیه کنیم خیلی بهتر اســت. با توجه به وجود مشــکالتی مانند گمرک 
خیلی زیاد است نمی توانیم صادرات به کشورها ی دیگرداشته باشیم. مثاًل برای وارد کردن مواد اولیه در گمرک به مشکل برمی خوریم و 
سود ما هم کاهش می یابد. درخواست ما در بحث وصول مطالبات است که به ما کمک کنند و خوش حساب باشند. باید قراردادی منعقد 

کنند که هم برای کارفرما و هم برای تولید کننده مفید باشد.

درصورت حمایت برای 20 هزار نفر شغل 
ایجاد می شود 

آرش محمدیان، مدیــر مجموعه مبلمان 
کالسیک آرا و برند هوم ست 

۱۲ ســال اســت که فروشــگاه دارم. بیست و پنج 
ســال است که در این صنعت هستم حدود ۱۰ ســال در زمینه پارچه  مبلی هم 
فعالیت داشــتم. تولید مبلمان به صورت صنعتی خیلی امکان پذیر نیســت. با 
حداقل ســرمایه می توان یک تولیدی راه اندازی کرد. این کارگاه های کوچک 
رقیب کارگاه های بزرگ می شوند. با تولیدات بی کیفیت دید مشتریان را خراب 
می کنند. تولید کننده ها می توانند در بازار مجازی کارهای خود را نشــان دهند 
و بــه فروش بگذارند. با این کار مردم را هم با کیفیت و قیمت واقعی آشــنا می 
کنیم. مواد اولیه شامل اسفنج وپارچه از خارج کشوروارد می شود . به دلیل تورم 
ارزقیمت مواد اولیه هم باال رفته و درآمدها کاهش پیدا کرده اســت. وجود این 
شــرایط باعث ایجاد مشکالتی می شود. اگر از ایده ما حمایت شود من قول می 

بیشتر کارها با عمل به وظایف شهروندی درست می شوددهم که بیش از بیست هزار نفر اشتغالزایی به وجودآورم.
نوید مرادی، مدیر رستوران ارغوان

در انجام هر کاری وجدان کاری وپشــتکار خیلی مهم اســت. صداقت 
درکار ازعوامل موفقیت محســوب می شود. مدتی در خارج کشور زندگی 
کــرده ام. دراین مدت مجموعه به صورت اســتیجاری فعالیت می کرد. 

پس از بازگشــت تصمیم به راه اندازی آن گرفتم.
  مجموعه ما ازســه رســتوران ویک هتل تشکیل شده اســت. در بخش های زیادی فعالیت 

داشته ام وتجارب زیادی کسب کرده ام. 
در مجموعه های رســتوران دار، انبار و آشــپزخانه تمیز از نشــانه های یک رســتوران خوب 
اســت. در کشورهای دیگر قسمت آشــپرخانه در معرض دید مشتریان است.مشتریان هر وقت 

درخواســت کنند می توانند آشپزخانه را ببینند.
 در تهیه غذا از بهترین مواد اولیه اســتفاده می کنیم. 

در تالش هستیم که به استانداردی که مدنظرمان است برسیم. تسهیالت خوبی در این زمینه 
ارائه می شــود که فعال ما ازآن استفاده نکرده ایم. نظارت بر عملکرد مراکزاقامتی ورستوران ها 
توســط دوربین تاثیرات مثبتی داشــته است.  باعمل به وظایف شــهروندی بیشتر کارها روال 

درست خود را پیدا می کند.

متاسفانه به کارآفرینان کمتر توجه 
می شود 

کامران محمــد زاده، مدیر عامل 
شرکت هوشمند افزار

با گســترش تکنولوژی نیازهــای جامعه 
نیزبیشــتر می شود. نظارت و امنیت نکته ای است که امروزه مورد اهمیت 
قرار گرفته اســت. با سازمان های دولتی بســیاری ازجمله دانشگاه علوم 
پزشــکی، وزارت جهاد پزشــکی و وزارت ارتباطــات در طول این مدت 
همکاری داشــته ایم. به دلیل افزایش راندمان کاری بسیاری از موسسات 

از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند. 
به خصــوص در انبارها، محل های ورود و خــروج کارخانه ها ومراکز 
حســاس کاربرد بیشــتری دارد.نصب سیســتم های نظارتی در افزایش 

نظارت مدیران برفعالیت پرسنل بسیار تاثیر گذاراست. 
افراد جامعه باید عملکرد صحیحی درانجام شــغل و سمت خود داشته 
باشــندتا نیازی به کنترل فیزیکی نباشد. متاسفانه این فرهنگ در برخی 
افراد وجود ندارد. پس مدیریت نیازمند اســتفاده از سیســتمهای نظارتی 

است.
 البته نصب سیستمهای نظارتی امنیت مجموعه را نیزارتقاء خواهد داد.

در جامعه متاسفانه به بازیگران و ورزشکاران بیشتراز معلمان وکارآفرینان 
توجه می شود. در صورتیکه به هرکس در جایگاه خودش باید توجه شود.

 طرز فکر افراد جامعه تاثیر بسیاری دررشد وپیشرفت یک کشور خواهد 
داشــت به گونه ای که اولویت را به افــرادی همچون معلمان، کارگران، 

مدیــران موفق و کارآفرینان در عرصه اقتصاد وفرهنگ قرار دهند.
 در کشــور رشــد و شــکوفایی صنعت با بها دادن و سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف صورت می گیرد قانونگذاران برای ساماندهی و ارتقاء 
ســطح کیفی کاالها و محصوالت داخلی باید تمهیدات سازنده و مناسبی 

را در نظر بگیرند تا این شــرایط خاص اقتصادی را پشت سر بگذاریم.

 اجازه همراهی را به ماما نمی دهند
اکرام ریاحی نیا، کارشناس مامایی

۱۲ سال ســابقه کار دارم. در بخش دولتی 
اجــازه همراهی ماما را نمــی دهند. کار اصلی 
ماما مراقبت از مادر قبل و هنگام زایمان است. 
ولی متاسفانه اجازه همراهی به مامارا نمی دهند. درکشورهای دیگر 
اگر هنگام زایمان مشکلی پیش بیایداز متخصص زنان استفاده می 
کنند. در ایران حتی متخصص زنان وزایمان حضور ندارد در صورتی 
که باید قبل و هنگام زایمان همراه مادر باشد. مخصوصًا زایمان اول 
که زمان بیشــتری طول می کشد. سازمان نظام پزشکی باید قانونی 
بگذارد که کارشناســان مامایی بتوانند هنگام زایمان باالی سر مادر 
باشــند و با مادرهمکاری کنند. هزینه کارشــناس ماما خیلی کمتر 

ازمتخصص زنان است.

دولــت بایــد در بخــش مواداولیه 
بیشترنظارت کند

آرش عبدالملکــی، مدیــر تولیدی 
مبلمان

 در حال حاضر به دلیل گرانی مواد اولیه بسیاری 
از همــکاران کار خودرا تعطیل کرده اند. قیمــت مواد اولیه مثل پارچه، 
فوم، اســفنج چندین برابر شــده اند. اما چون نمی خواستیم تعدیل نیرو 
داشته باشیم یک سری محصوالت دیگربه تولیدات خود اضافه کردیم 
تا نیروها را حفظ کنیم. مشــکل دیگر کمیاب بودن مواد اولیه است واین 
درروند تولید مشــکل ایجاد کرده اســت. دولــت باید در بخش فروش 
مواداولیه بیشــترنظارت کند. بحث بیمه هم کار را برای تولید کننده ها 
سخت کرده است که باید شرایط بهتر شود. وظیفه دولت حمایت بیشتر 

از تولید کنندگان است تامشکالت آن ها برطرف شود.

باید به سالمت مشتریان توجه شود 
محمد حســین رحیم خراســانی، مدیر 

مجموعه رستوران سنتی هشت بهشت
 رســتوران ما به دلیل نوع معماری سنتی زیر نظر 
اداره میــراث فرهنگی اســت. وقتی معماری محیط 
ســنتی باشد. بهتراین است که غذاها ی سنتی برای مشتریان آورده شود.محل 

رستوران ابتدا زمین خالی بود. 
با ایجاد ابتکاراتی فضای رستوران را به صورت سنتی تبدیل کردیم. با توجه 
به افزایش قیمت گوشت مجبور هستیم مقدار سود خود را کمتر کنیم و مشتری 

را راضی نگه داریم. 
برای شناخت یک رستوران خوب نظافت وپاکیزگی مهم است. چون ویترین 
رستوران، محیط آن ونظافت محل است. مواد اولیه درکار رستوران ها خیلی مهم 
اســت باید با کیفیت باال ارائه شود. ویژگی مهم در کار رستوران داری این است 

که به سالمت مشتریان باید توجه کرد.

ضرورت نظارت بیشتر بر قیمت گذاری ها
محمد حسن کمالی، مدیر فروشگاه الیت

 زیر مجموعه لوازم بهداشتی و ساختمانی هستیم. تمرکز کار ما بر فروش روشویی های 
کمدی می باشد که مخصوص سرویس بهداشتی می باشد. در حال حاضر ما دارای ۲۰۰ 

مدل طرح در محصوالت خود هستیم. 
بســیاری از محصوالت ما تولید شرکت است که به صورت فروشگاهی و اینترنتی در سراسر کشور به فروش 
می رســد. متاسفانه با وجود شرایط اقتصادی حال حاضر فروشگاه ما مجبور به تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها شد 
که این امر راندمان کار ما را نیز به دنبال داشــته اســت. ما در محصوالت خود از کورین و سنگ های مصنوعی نیز 

استفاده می کنیم. 
بــه نظــر بنده باید بر قیمت گذاری ها کنترل و نظارت بیشــتری صورت گیرد تا شــاهد نوســانات قیمت در 

محصوالت نباشیم ما در تهیه مواد اولیه نیز به دلیل بی ثباتی قیمت ها دچار مشکل هستیم.  
این امر باعث باال رفتن قیمت کاالها شــده اســت. در نتیجه به دلیل عدم توانایی خرید مشــتری، با کاهش 

فروش مواجه شده ایم.

غربالگری در مدارس در اولویت باشد
دکتر سروش لهراسبی، روانشناس

در مقطع کارشــناس ارشــد فیزیولوژی ودکترای تخصصی روان شناسی و شــناختی تحصیل کرده ام. مدیر و 
موســس مرکز توانبخشــی وصال هستم. در سال 89 کار درمان نمونه اســتان شدم. کاردرمانی حیطه اولیه کاری 
ماســت. کاردرمانی در حیطه مشکالت جسمی، ذهنی، روانی، سالمندان وارتقاء عملکرد زندگی است. کاردرمانی 
در بخش سالمندان شامل بهبود وشرایط بهتر زندگی برای این افراد است. . توانبخشی دو بخش دارد: ۱- زیر مجموعه بهزیستی وشامل 
مراکز نگهداری به صورت روزانه یا شــبانه روزی اســت. ۲-بخش دیگر که مجوز از مرکز نظام پزشکی داردوخدمات درمان سرپایی ارائه 
می دهد. خانواده ها عموما پیگیر درمان بخش دوم هســتند که شــامل مشــکالت جســمی، فلج مغزی یا cp وسایر اختالالت ارتوپدی 
وشکســتگی و... اســت. در کودکان فلج مغزی سیستم عصب مرکزی آسیب دیده است. این افراد نیازمند خدمات کاردرمانی هستند. بین 
کاردرمانی وفیزیوتراپی تفاوت وجوددارد. فیزیوتراپی بیشــتر در ضایعات محیطی )مانند شکســتگی ودررفتگی و...(وارد می شود وجهت 
درمان از ابزار استفاده می شود. در کاردرمانی چون ضایعه عصب مرکزی است، سعی می شود فرد را با عملکرد های فعال به حرکت وادارد. 

در کار درمانی بیشتر حرکت است وتجهیزات خاصی به کار نمی رود. 
در آسیب های جسمی ومعلولیت اگر سیستم عصب مرکزی آسیب ببیند بحث درمان پیچیده وطوالنی می شود. طوالنی بودن درمان 
هزینه های زیادی برای خانواده ها دارد. بیمه نیز حمایتی ندارد. پیشنهاد می کنم افراد خیرومجموعه های خیریه این مراکز را تحت پوشش 
خود قرار دهند تا بیماران راحت وبا دغدغه کمتر به درمان بپردازند. متاسفانه ادارات دارایی وتامین اجتماعی با این مراکز کمک وهمکاری 
ندارند وبه کاردرمانی نگاه درآمدی دارند. تجهیزات و وســایل مورد نیاز در کاردرمانی باید به روز باشــند. اســتفاده از امکانات به روز باعث 
کاهش استهالک درمانگر می شود. کیفیت درمان را باال می برد. متاسفانه این وسایل بیشتر وارداتی بوده وقیمت باالیی دارند. در مبحث 
شــناختی اختالل های بیش فعالی، کم هوشی، عدم توجه وتمرکز، اختالل یادگیری وجود دارد. دراختالل یادگیری به دانش آموز جفا می 

شود چون نمی تواند خود را به دیگر همکالسی ها در آموزش برساند. بهترین کار اجرای برنامه غربالگری در مدارس است. 

برخی صنایع الکتریکی کشور از تکنولوژی روز عقب مانده اند
احسان رجبی فرد، مدیر شرکت مهندسی تکنوبان 

در تولید ســخت افزاری مثل سیســتم های امنیتی یا کامپیوتری نیاز به یک ســری دستگاه ها می باشدکه این 
دستگاه ها درکشور وجودندارد. خریداری دستگاه ها نیز خیلی مشکل است. در تولیدمدارهای معمولی فعالیت هایی 

درکشورصورت گرفته است.
 صنایع الکتریکی کشور درزمینه نرم افزاری خیلی قدرتمند هستند. ما در سال های قبل یک آیفون تصویری را با برد معمولی وابتدایی 
تا 99۰ واحد را روی یک برد ویک سیم طراحی کردیم. متاسفانه تجربه الزم را نداشتیم وآن را به ثبت نرساندیم. بعد ازمدتی با قیمت بسیار 

پایین نمونه تولیدی ما ازچین وارد شد. به نوعی همان کار تولیدی ما بود وکار ما را سرقت کردند. 
متاســفانه واردات برای برخی افراد توجیه اقتصادی بیشتری دارد.برخی صنایع الکتریکی کشور ازدنیای پیشرفته تکنولوژی روز عقب 

مانده اند .
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آموزشگاه ها دروس متناسب با بازار کار ارائه نمایند
مرضیه باروتکار، مدیرعامل آموزشگاه نت کالج برتر

ایــن مجموعه شــامل گرایش های مختلف کامپیوتر، حســابداری، معماری وگرافیک اســت. 
دردانشــگاه ها واحدارتباط با صنعت خیلی ضعیف عمل می کند. این رابطه باید قوی باشد واساتید به 

روز باشــند. به وضعیت مالی اساتیدتوجه کمتری می شود وهزینه تدریس آن ها کم است. 
خروجی دانشــگاه ها فارغ التحصیالنی هســتند که تخصصی ندارند. دانشجویان بیشتر دروس 

نظری یاد می گیرندوتجربه کاری ندارند. آموزشــگاه ها باید دروس متناسب بابازار کار ارائه نمایند. 
نقــش خانواده ها در آموزش ویادگیری خیلی مهم اســت. خانواده ها به آینده فرزندان خود توجه کنند وحتما یک کارفنی 
ویک تخصص به آنها آموزش دهند. شــیوه مجموعه ما این اســت که دانشــجو اطالعات را به دست آورد وهزینه کمتری 

پرداخت کرده و بیشتر تالش کند.

نیروی کار، اصلی ترین سرمایه اجتماع است
سهیل عسگری، کارشناس بهداشــت حرفه ای و مدیر فنی اجرایی در مجموعه 

آبادیس البرز
هدف از بهداشت حرفه ای درراستای سالمت افراد شاغل است. سالمت نیروی کار منجر به سالمت 
اجتماعی مجموعه کاری وخانواده های آنها می شود وبرعملکرد آنها تاثیرگذار است. نیروی کار اصلی ترین 
ســرمایه اجتماع است. ۵ عامل زیان آوردر محیط کار شامل عوامل روانی، شیمیایی، فیزیکی،ارگونومی، 

بیولوژی می باشند. 
متاسفانه به بخش روانی توجه چندانی نشده است.در صورتی که بر تمام قسمتها تاثیرگذار است. کارگری که در سالمت فکری 
مشــکل دارد دچار حادثه شغلی، پرخاشــگری، تنش کاری وخانوادگی می شود. نگرش معاینات بدو استخدام ومعاینات دوره ای 
هماهنگ کردن فرد با شغل است تا شرایط جسمی وروحی فرد با شغلش هماهنگ باشد.  این هماهنگی باعث آرامش اقتصادی 
وبازدهی باال ورونق تولید خواهد شــد. هر کارفرما ملزم اســت ساالنه یک بار نیروی کار خود را چکاپ نماید که این از وظایف طب 

کار می باشد.
 اگر درســت انجام شود نهایتا ســالمت جامعه وافراد فعال نیروی کار تا پایان 3۰سال کار حفظ می شود. نگرش طب کار حفظ 

سالمت در طول مدت خدمات رسانی برای شخص وافراد جامعه است.

بیمه ها بدهی خودرا به پزشکان پرداخت نمی کنند 
دکتر زهرا سلطانی، جراح و دندان پزشک زیبایی

وسایل دندان پزشکی بیشــتر وارداتی است. در برخی مواد مورد استفاده کمبودهایی 
وجود دارد. بیشــتر افراد به زیبایی دندان اهمیت می دهند چون برزیبایی تاثیرگذار است. 
معموال از لمینت های کامپوزیتی ولمینت های ســرامیکی استفاده می شود. لمینت های 

کامپوزیتی پوسته ای است که روی دندان کشیده می شود.
 در این روش تراش دندان صورت نمی گیرد وکم خطر ترین روش است. دندان سفید 

تر وزیباتر دیده می شود. برای نامرتبی خفیف ومتوسط دندان استفاده می شود.
 اگر نامرتبی زیاد باشــد ازروش ارتودنسی استفاده می شــود. لمینت های سرامیکی به خاطر ماهیت سرامیکی خیلی 
شــفاف تر وزیباتر وطبیعی تر نشان داده می شود. لمینت های سرامیکی مقاومت بیشتری دارند. روکش ها انواع مختلفی 
مانند تمام فلزی، ســرامیک فلز و تمام ســرامیک دارند. در مورد دندان هایی که تخریب زیاد دارند ازروش فلزوسرامیک 

)pfm( استفاده می شود. 
بیشتر از روکش زیرکونیوم استفاده می شود و تمام سرامیکی وزیباترهستند. روش pfm بعد از چند سال هاله سیاهی 
اطراف دندان ایجاد می کند وعلت آن وجود فلزاســت. اما روکش زیروکونیوم این مشکل را ندارد. پوشش بیمه ای در این 

حوزه کم است. بیمه ها بدهی های خودرا به پزشکان پرداخت نمی کنند و این ازمشکالت پزشکان است. 

تغییر شیوه های اقتصادی فقط با فرهنگ سازی امکان پذیر است
سرحدی ، مدیر دبیرستان غیر دولتی

یکی از مشکالت دانش آموزان، بی انگیزگی برای ادامه تحصیل بوده که برنامه های  خشک و رسمی باعث این امر شده است. باید برنامه های آموزشی 
را به صورت زندگی در آموزشگاه ها اجرا کرد که این باعث موفقیت علمی دانش آموزان می شود. توجه به آموزش و مهارت های زندگی و سالمت جسمی 
مهم است.آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و بازدید های علمی و پژوهشی که مدرسه متولی آن است  باعث فاصله گرفتن از این برنامه های رسمی 

و خشک می شود.در رونق تولید تمام دستگاه های فرهنگی باید  وارد این حوزه شوند . 
یکی ازاین دســتگاه های آموزش و پرورش اســت ،تغییر شیوه های اقتصادی فقط با فرهنگ سازی امکان پذیر است . باید توجه خاصی به مدارس و دانش آموزان داشته باشیم 
و جهت حمایت از کاالی ایرانی در مدارس و از سنین پایین کار های فرهنگی صورت گیرد. در انتخاب رشته ها محدودیت وجود دارد . بعضی رشته ها متقاضی زیادی داردکه بهتر 

است تست شخصیت شناسی برای انتخاب رشته ها صورت بگیرد.

کار ما از زمان تحریم آغاز شد
جعفــر قلنــدری، تعمیــرات و تجهیزات 

پزشکی، گرایش تخت جراحی
کار مــا به صورت ســیار و در محل انجام می شــود. دو 
مــدل تخت تخصصی داریم: مکانیکــی و دیگری برقی یا 
الکترونیکی. تحریم باعث شد که ما به تولید و نوآوری فکر کنیم. در واقع کار ما 
از زمان تحریم آغاز شــد. قبال تخت های جراحی از طریق شرکت های آلمانی، 

ایتالیایی و ژاپنی به ایران وارد می شد. 
بعد از تحریم ها مهندسین این حوزه در کشور برای تولید وارد عمل شدند. در 
طول فاصله زمانی برای تولید بحث تعمیرات پیش آمد، چون قطعات این تخت 
ها وارد نمی شــد. در حال حاضر شــرکت های دانش بنیان تولید آن را در تبریز و 

با استانداردهای باال آغاز کرده اند.

بیمه هنرمندان دراولویت تامین اجتماعی باشد
دریا متین فر، مدیر کارگاه سفال وسرامیک دریا 

۱۲ ســال است که به کار هنری مشغول هســتم. دارای مدرک کارشناسی 
صنایع دستی هستم. ازسال 83 به صورت تخصصی وارد این کارشدم. باال رفتن 
قیمت مواد اولیه وافزایش بهای گازوبرق و... مشکالتی برای فعالیت هنرمندان 
ایجاد نموده اســت. با افزایش قیمت هاخریداران نیز قدرت خرید ندارند. با این روند کاهش نیرو داشــته 
ام ودر حال تغییر روند تولید هســتم. کارگاه های کوچک معموال توانایی رقابت با کارگاه های بزرگ را 
ندارند. ارائه تسهیالت کم بهره با حذف سختگیری های بانکی واداری می تواند برای هنرمندان کمک 
کننده باشد.همکاری تامین اجتماعی با هنرمندان در حمایت از آنان برای بیمه هنرمندان باید بیشتر شود. 
برقراری بیمه کسانی که بیمه آنهاقطع شده است دراولویت تامین اجتماعی باشد.  دراستان البرزحمایت 

کمتری ازهنرمندان می شود.

کاهش توانایی جســمی، باعث کاهش تولید و بهره وری 
می  گردد

سید امیرحسین مرشــد زاده، موسس ومسئول فنی مرکز 
تخصصی آبادیس سالمت البرز

هدف اصلی طب کار تامین وارتقاء ســطح ســالمت جســمی، روحی 
وروانی کارگران وافرادی است که درمشاغل مختلف به کار مشغول هستند. 

متخصصین طب کار با شــناخت محیط کاروعوامل زیان آور درکاروتاثیر آنها برســالمت کارگروانجام 
معاینات ادواری باعث تشخیص وجلوگیری از بیماری افراد شاغل باشند. عواملی مانند سروصدا، ارتعاش، 
گردوغبار، مواد شیمیایی، باعث آلرژی، سرطانها، ناراحتی های پوستی، مسمومیتها و... می شوند. مسائل 
سایکوسوشیال )روحی -روانی( که امروزه درشغل باعث مشکالتی مثل غیبت درکار، افسردگی، افزایش 
حوادث کار و.... می شود. بعضیها قابل درمان هستند ولی برخی مانند کری، اعصاب و مسمومیت با سرب 

دیگرقابل برگشت نمی باشند. کاهش توانایی جسمی، باعث کاهش تولید و بهره وری می گردد.

مردم از طریق ۱۱۸ قالیشویی های مجاز را استعالم کنند
سید محمد میر سلیمی ، مدیر  قالیشویی نسیم

3 نفر نیرو داریم که البته شــب عید تا ۵ نفر هم افزایش می یابد.متاســفانه 
افرادی که از شــهر های مجاور در زمان شب عید به کرج می آیند و قالی های 

مردم را جمع می کنند باعث مشکالتی برای همشهریان می شوند.
قالیشــویی های بدون مجوز باید پیگیری شــوند تا تعداد قالیشویی ها به 
حد نصاب برســد و یک اتحادیه مســتقل داشــته باشــند .مردم می توانند از طریق شماره گیری۱۱8 

قالیشویی های مجاز را استعالم کنند.
 در ایام نزدیک به عید نوروز نبود پیگیری های الزم از طریق مراجع ذیصالح  موجب کســادی بازار 
قالیشــویی های دارای مجوزو همچنین موجب اختالل در ارائه قیمت ها می شــود ، چون نرخ مصوب 

رعایت نمی شود.

نوآوری و عالقه به کار در موفقیت فرد موثر است
 علی اولی پور، مدیررستوران آرماندو

یک قســمت مواد پروتئینی ویک قسمت فست فود است. فروشگاه دلی شاپ است. با انتخاب مشتری 
پخت هم صورت می گیرد. ســبزیجات را با ســاندویچ بیشتر ارائه می کنیم. افراط در هر چیزی مضراست. 
سوســیس وکالباس نیز مضراتی دارد. اســتفاده ازبرند معتبر خیلی بهتر از انواع برندهای متفرقه است . سرو 
فلفل دلمه ای وسبزیجات به همراه ساندویچ وفست فود برای حفظ سالمتی مشتریان بسیار کمک کننده 
است. محصوالتی که کیفیت پایینی دارند سالمتی مشتریان را به خطر می اندازند. در مجموعه ما موادی که کیفیت پایینی دارند اصال 
اســتفاده نمی شــود. صداقت در کار خیلی مهم است. تحقیق وبررسی وداشتن اطالعات در مورد کاری که انجام می دهیم مهم است. 

نوآوری داشتن وعالقه به کار در موفقیت فرد موثر است.

قیمت ارائه خدمات باید منصفانه باشد
حمیدرضا ایرجی فر ، مدیر عامل شرکت اختر گردان

ایرالین های خارجی کیفیت باالتــری دارند و تحریم ها بر پروازها تاثیر 
داشــته است.در سال گذشته در بخش گردشــگری با کاهش ۵۰ درصدی 
مواجه شــدیم . مشــکالت اقتصادی علت حذف گردشگری و سفر از سبد 

خانوار گردیده اســت.کیفیت از اولویت های کاری ماســت و رضایت کامل مشتریان هدف اصلی ما 
می باشــد . قیمت ارائه خدمات باید منصفانه باشد تا همه بتوانند استفاده کنند.یکسری از نرم افزار ها 
به بازار آمده که هیچ گونه پشتوانه و مجوزی ندارند و در کار بلیط فروشی آژانس های معتبر،  اختالل 
ایجاد نموده اند و اگر مشکلی پیش بیاید مسافر متضرر خواهد شد چرا که پشتیبانی صورت نمی گیرد.

شعار ما استفاده از تولید ملی است
 شهین نظری ، مدیر برند پوزا چرم 

حدود8 ســال اســت که به طور تخصصی در ایــن حوزه فعالیت 
می کنم.تولید کننده و کار آفرین هستم .  با چرم خام و طراحی و الگوی 
خاصی محصوالت بســیار با کیفیتی تبدیل و تولید می کنم.طراحی 
روی کیف توســط دست انجام می شــود و جزئیات در طراحی مطرح 
اســت. در گذشــته چیزی بالغ بر 3۰-4۰ هنرجو داشتیم که در حال حاضر ۲۰ نفر در مجموعه ما 
مشــغول به فعالیت هستند.در نمایشگاه های خارجی ،جشنواره مد و لباس فجر شرکت می کنیم 
و تا کنون موفق به کسب تقدیر نامه از ایتالیا ،مسکو و میالن شده ایم که خیلی از کار ما استقبال 
کردند و به ســفارش کار هم منجر شد.محصوالت ما به کشور ایتالیا، اسپانیا،هلند،آمریکا و چند 

کشور دیگر فرستاده شده است.
هدف ما از شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی نشــان دادن فرهنگ و هنر ایرانی بوده و 
همیشــه در کار خود سعی بر پایه خالقیت و کیفیت است. چرا که هنرمندان باید تقاضای بازار را 

در نظر بگیرند.امیدواریم شــرایطی فراهم شود که صادرات به راحتی صورت بگیرد.
باید نمایشگاه های دائمی وجود داشته باشد تا کار را بتوانیم ارائه دهیم.یک محصول با کیفیت 
باید بسته بندی مناسبی هم داشته باشد.شعار ما استفاده از تولید ملی است و هدف ما کار آفرینی 
واشتغال برای خانم های بی سرپرست ، بد سرپرست و دانشجویانی است که نیاز به درآمد دارند.

همیشــه سعی کرده ایم متعهد باشیم و برای رسیدن به هدف خود سخت تالش کنیم.

مهارت در رشته های کاردانش باعث تولید و کار آفرینی 
می شود

الهه فیروزی، مدیر مدرســه آموزش از راه دور دخترانه 
سفیر

کارشــناس مدیریت بازرگانی هستم. از ســال 8۵ فعالیت آموزشی 
خود را شــروع کردم و در مدارس مختلف کار کرده ام.  از ســال 93 سرپرست مدرسه آموزش از 
راه دور ســفیر را بر عهده گرفتم. اســاس مدارس آموزش از راه دور یک آموزش مجازی برای 
دانش آموزان می باشــد که به صورت آنالین شــامل کالس ها یا معلم در خانه و از طریق سایت 
در اختیار دانش آموز  قرار  می گیرد. با شروع کالس های مجازی در ایران هیچ گونه زیر ساختی 

وجود نداشت.  
تنها نوع آموزش ، آموزش از راه دور بود که دانش آموزان می توانستند  به صورت غیر حضوری 
درس بخوانند ،تفاوت مدارس بزرگســاالن با ما این اســت که کالس ها اجباری برگزار می شود 
.به طور مثال یک نفر که مشــکالتی داردو شرایط تحصیل برایش فراهم نیست باید به صورت 

حضوری در تمام روزهای ایام هفته ســر کالس حاضر شود و لباس فرم بپوشد.
 این دانش آموز اگر سه جلسه غیبت داشته باشد درس اوحذف می شود با وجود این مشکالت 
و کمبود در وقت ، مدارس آموزش از راه دور برقرارشــد . تامین کالس های آنالین و تجهیزات 
مربوطــه هزینه های زیادی می خواهد و متاســفانه حدود 3۰ درصد افــراد وقت و توانایی مالی 
اســتفاده از ایــن برنامه ها و کالس هــای آنالین و الکترونیک را ندارند. یا اینکه ممکن اســت 

کامپیوتریا اینترنت نداشته باشند. 
شیوه کار ما به این صورت است که دانش آموزان بازمانده از تحصیل و دانش آموزان مردودی 

را ثبــت نام می کنیم چون این افراد اجازه  ورود به مدارس روزانه را ندارند . 
جزوات آموزشــی در اختیار آنها قرار می گیرد و رفع اشــکال می شــود . کالس ها هزینه ای 
ندارنــد و تنهــا هزینه دولتی و دریافت ترم و ثبت نــام را از آنها می گیریم و حضور یا عدم حضور  
در کالس ها به اختیار دانش آموزان است.متاســفانه اکثردانش آموزان به ســمت گرفتن دیپلم 
می روند، مهارت در رشــته های کاردانش باعث تولید و کار آفرینی می شود و افراد با دیپلم های 
فنی و حرفه ای و ورود به این رشته ها می توانند از وام های خود اشتغالی و سایر تسهیالت استفاده 

کنند و وارد تولید و کار آفرینی شوند.

آموزش و آگاهی دادن به جامعه بســیار مهم 
است

وحیده سمیعی، دانشجوی دکترای تخصصی 
روان شناسی

از ســال 89 مجوز مرکز ســالمت را کسب کردم ،بیشتر 
مراجعین در روابط قبل از ازدواج مشکالتی دارند که این روابط به ازدواج نمی انجامد 
، مشاوره قبل و بعد از ازدواج مهم است. مشاور و روان شناس خوب هم در این زمینه 
مهم اســت.انتظار مردم این اســت که دولت اقداماتی جهت مشاوره قبل از ازدواج 
برای جوانان ایجاد کند.  بعد از ازدواج نیز باید مهارت داشــته باشــند تا زوجین بتوانند 

مشکالت را حل کنند. 
در طول زندگی مســائل و مشــکالتی پیش می آید که زوجین می توانند با کمک 
روانشــناس مســائل خود را حل کنند و طی این مراحل اگر فرزند داشته باشند جهت 
تربیــت ورفتار با فرزنــدان ،دوره نوجوانی و ... برای آمــوزش مهارت های زندگی 
نیازمند مشاوره  با روان شناسان هستند. مهارت های زندگی الزمه زندگی اجتماعی 
اســت. آموزش و یادگیری آن برای افراد مهم است.شــرایط اقتصادی نیز فرهنگ و 

ارزش های جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
آموزش و آگاهی دادن به جامعه خیلی مهم اســت و می توان بیشتر مشکالت را با 
آگاهی حل نمود .آموزش و پرورش و رســانه ها می توانند در آگاهی دادن به جامعه و 
خانواده ها کمک زیادی کنند.فرهنگ سازی جهت استفاده از مشاوره ها نیز در جامعه 

دارای اهمیت است.تشویق به تولید و ارائه کارهای با کیفیت باید در اولویت باشد.

نظارت  در ورزش مهم است
حسین قربانی ، مدیریت باشگاه مدرسه فوتبال

از ســال 8۵ شــروع  به کار کردم  . در این باره ســوابق و تجارب 
زیادی دارم . خوشبختانه بازیکنان زیادی تحویل ورزش فوتبال کشور 
شده اند .تالش هایی جهت سازماندهی مدارس فوتبال شده اما کامل 
نیست و برخی از مدارس فوتبال، استاندارد های الزم را ندارند .صداقت 

و اخالق و همچنین نظارت  در ورزش مهم اســت و اشکاالت و ضعف ها باید گفته شود . قانون 
مداری در این زمینه بســیار کمک می کند .هیئت فوتبال مرجع رسیدگی به شکایات خانواده ها 
در زمینه مســائل مدارس فوتبال غیر مجاز اســت .رفتار صحیح و مودبانه با کودکان در زمین 
فوتبال باید رعایت شــود. برای رشــد فوتبال باید به آموزش رده های پایه توجه  ویژه شود.باید 
با مســائلی که کودکان و نوجوانان را تهدید می کند مثل مواد مخدر و... با رشد و توسعه ورزش 

می توان از این خطرات جلوگیری کرد.

کار آفرینان ،تنها هستند
عاطفه امیــدوار ،مدیر ســالن زیبایی 

»الی«
 تخصص اصلی من گریم وآرایش عروس است.در 
زمینه های کاری ما کیفیت موادی که استفاده می شود 
حائز اهمیت است. متاسفانه مواد آرایشی و بهداشتی ایرانی کیفیت خوبی ندارند.

در خصوص کارآفرینی افراد باید به مهارت و تجربه کافی دست پیدا کنند .چون 
9۰ درصد آن تجربه و علمی است که در کار به دست می آید؛ بنابراین مدرک به 
تنهایی کافی نیست.در درجه اول افراد باید مهارت خود را باال ببرند و از خود یک 
متخصص بســازند، سپس روی بخش مدیریتی  تمرکز کنند.مسئولیت درکار 
ما بســیار سنگین است، اما متاســفانه هیچ کس حرفه مان را جدی نمی گیرد، 
چون جامعه هنوز به لحاظ فرهنگی رشــد نکرده اســت. در صورتی که صنف 
آرایشــگران، مجموعه سالمت است .اکثر کســانی که در این حرفه مشغول 
هســتند برای گذران زندگی کار می کنند، تحصیل کرده هستند و به این دلیل 
که دوست دارند در محیط زنانه کار کنند وارد این حرفه شده اند.به طور کلی در 
کشــور ما هیچ حمایتی از کار آفرینان صورت نمی گیرد به همین دلیل ما تنها 
هستیم. متاسفانه هیچ ارگانی از کارفرما حمایت نمی کند، در صورتی که من به 
شخصه همیشه حامی پرسنل خود بوده ام. یکی از معضالت صنف ما این است 
که اتحادیه نقش واقعی خود را ندارد، چون با مشــکالت زیادی سر و کار دارند. 
هیچ گونه نظارتی از لحاظ درجه بندی برای صنف ما وجود ندارد و قیمت خدمات 
تمام آرایشــگاه ها تقریباً یکسان است.من به عنوان یک متخصص حق تبلیغ 
کارم در فضای مجازی را ندارم، به طور کلی محدودیت تبلیغ در کار ما وجود دارد.

از بخش خصوصی بیشتر حمایت شود 
مهنــوش ســاالری ، عضو هیئــت علمی 
دانشــگاه فرهنگیان ، دکترای تربیت بدنی و 

مالک مجموعه ورزشی
۲ ســال اســت که مجموعه ما افتتاح شده است . این 
مجموعه شــامل سالن ورزشی،استخر،سونا و... می باشد 

که در دو شیفت بانوان وآقایان فعال است . 
در بخش های درمانی ،آموزشــی و تفریحی فعالیــت داریم که کارهای درمانی به 
صورت حرفه ای انجام می شود.به صورت خصوصی ،نیمه خصوصی وگروهی خدمات 
آموزشــی شنا را نیز انجام می دهیم.بهداشت آب اســتخر به دو سیستم تصفیه و افراد 
مراجعه کننده بســتگی دارد همچنین بحث فرهنگی استفاده از استخر مهم می باشدو 
از لحظه ورود تا خروج از اســتخر را شــامل می شود.افراد از وسایل شخصی خودشان 

استفاده می کنند.
هنگام مراجعه به منزل وســایل خود را بشــویند، استحمام قبل از ورود به استخر با 
آب  ولرم و صابون صورت می گیرد و در صورت نیاز از سرویس بهداشتی استفاده کنند.

ترتیب اســتفاده از استخر ، ســونا یا جکوزی برای بهداشت مهم است .به صورت 
دســتور العمل های ورود به اســتخر باید به عالئم نصب شده در محیط توجه کرد .اگر 
سیستم تصفیه در استخر ها قوی تر باشد قطعا عوامل بیماری زا سریع تر از بین می رود.

دمای آب باید کنترل شــود تا مشکالت بهداشــتی ایجاد نشود ، استفاده از کلر در 
استخر ها ضروری است و همچنین میزان کم یا زیاد بودن کلر هم باعث بروز مشکالت 
می شــود.طرح شــنای کودکان در مدارس دوره ای اجرایی شد که طرح مفید و خوبی 

بود  ولی متاسفانه از آموزش مدارس حذف شد. 
ادارات مختلــف هیچگونه حمایتــی از کارآفرینان ندارند، در شــرایط اقتصادی 
حمایت از بخش خصوصی  می توانند حل کننده بیشــتر مشکالت در این زمینه باشد.

بیشتر فعالیت ما از طریق 
سایت انجام می شود 

نعیم اســتوار پور، مدیر 
شرکت جهان فرود 

حدود۵ ســال است که سابقه 
کار دارم ، متولــد ۱37۰ هســتم 
.شــرکت ما با تجهیزات کامل و ۶ 

نفر نیروی فعال مشغول به کار است . ما سعی داریم  که  خدمات با 
کیفیت در زمینه نما ی ساختمان  ارائه دهیم .

 در اســتفاده سنگ نما ها بیشتر تولیدات داخلی است.باتوجه به 
شــرایط اقتصادی کار ما نیز افت پیدا کرده که به صورت »راپل« 

انجام می دهیم  که در ارتفاع صورت می گیرد.
مربیان سطح باال به کار گرفته شوند 

مینا جعفــری پــور، بازیکن مربــی و داور 
فدراسیون شطرنج و مدیر مدرسه شطرنج

بیشتر والدین در زمان ثبت نام فرزندان خود، می خواهند 
که فرزندانشان قهرمان باشند در صورتی که تعداد قهرمانان 

هر رشته محدود است و همه نمی توانند قهرمان باشند.بیشتر مسابقات را در هیئت 
شطرنج اجرا می کنیم و حمایت های خوبی شده است.

شــرایط مربی درجه 3 بسیار آســان است و افراد قوی ، مربی درجه 3 نمی شوند 
و خیلی از اســتعداد ها رادفع می کنند . ویژگی های جذب و آموزش قوی را معموال 
مربیــان درجه 3 ندارند ،ارائه آمارهای زیاد در بکارگیری مربیان باعث افت شــدید 

کیفیت مربیان شده است .
دوره های عمومی و آموزشــگاه های مجاز برای شــرکت و ثبت نام افراد عالقه 

مند مورد توجه خانواده ها باشد.

زمینه همکاری با افراد مختلف در شهرهای 
دیگر را فراهم کردیم

مهیار شریفی، مشاور شرکت جهان فرود
در زمینه مقدار مصالح و هزینه کار، به شرکت مشاوره 
می دهم .بیشــتر از طریق ســایت فعالیت می کنیم که 
خوشــبختانه توانســتیم با تالش و پیگیری ها به مدت 
3 ســال سایت شــرکت را فعال کنیم که موجب  فراهم 
شــدن همکاری افراد دیگر در شــهر های مختلف شده 

است.


