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البرز 

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

رفع موانع کسب و کار در سال جهش تولید

شرایط اقتصادی حال حاضر بنا به آن چه که در رسانه ها 
گفته شده، طی 90 سال اخیر بی سابقه بوده است. بحران 
جهانی کرونا ضربه سنگینی به اقتصاد کشورها زده 

است. 
 در ایران اسالمی هم ما نیز از ضربات سهمگین آن در 
امان نبوده ایم. فعال باید با ناسازگاریهای شیوع این 
ویروس خطرناک سازگاری کنیم و مسئوالن استان 
البرز با درایت و خالقیت بتوانند از این گذرگاه تاریخی 

عبور کنند.
 اما بحث اصلی این است که مدیران اجرائی کشور و به 
خصوص استان البرز باید توان بالقوه و بالفعل رسانه ها را درک 
کنند و با توجه به رکود تورمی حاصل از این رخداد نابهنگام، سهم بسزای مطبوعات را در حل مناقشات 
اقتصادی و اجتماعی کسب و کار و ترویج به سرعت رونق و جهش تولید کاال های مرغوب ایرانی 

عالی ببینند.
 صاحبان پیشه ها و کسب و کارهای خرد و کالن هم اطمینان داشته باشند که مهم ترین وسیله برای 
خروج از رکود اقتصادی و تبلیغات ناشی از این بحران بهره وری بهینه از قدرت اطالع رسانی هدفمند 

و نافذ مطبوعات است که می تواند مبنای تحرک ثروت در تولید، اشتغال و کار آفرینی باشد. 

محمدتقی حسنی- سرپرست روزنامه جام جم استان البرز و شهرستان های غرب 
استان تهران

سایت های خرید و فروش خودرو بستر کالهبرداری اند
محرم چگینی ، نمایشگاه اتومبیل چگینی

چهار سال دراین حرفه مشغول به کار هستم. قیمت خودرو نوسانات بسیاری دارد و حباب قیمت هم روزانه تغییر پیدا 
می کند و در این خصوص رسیدگی درستی نمی شود. 

مشکالت اصلی به کارخانه های تولیدی باز می گردد که به تعهدات شان عمل نمی کنند، که در صورت عمل به تعهدات 
قیمت خودرو افزایش پیدا نمی کرد. 

برخی از شرکت ها، لیزینگی ثبت نام می کنند اما بعد از گذشت ماه ها خبری از خودرو برای تحویل نیست. در این باره باید 
وزیر صنعت معدن و استاندارد نظارت و رسیدگی بیشتری داشته باشند. 

بعضی از خودروهای داخلی و خارجی مشکالت پس از فروش بسیاری دارند که. برخی از آپشن های ماشین را تحویل 
نمی دهندو از لحاظ کیفیت کوتاهی می کنند وخدمات پس از فروش ارائه نمی کنند. 

سایت های اینترنتی بیشتر بستر کالهبرداران شده چرا که خودرو کامال رنگ شده یا قطعات آن تعویض شده است. 
* علی چگینی، همکار محرم چگینی

زمانی اسم نمایشگاه در حیطه کاری بدنام شده بود. اما در حال حاضر این دیدگاه تغییر کرده است، قول نامه هایی که 
در سایت دیوار انجام می شود بدون پشتوانه است، باید نظارت بیشتری روی معامالت انجام شود و مردم آگاهانه تر 

خریداری کنند. 

دیدگاه مهارت آموزی را تدریس می کنیم
یداهلل لک، موسسه راهیان کوثر

موسسه کوثر به دنبال ایجاد فضای تربیتی و آموزشی سالم برای دانش آموزان است و در 
این راستا برنامه های گوناگونی را مورد توجه قرار داده است که اردو های علمی، تربیتی و 

فرهنگی متنوعی در مدارس برگزار می شود. 
 در حوزه مهارت آموزی، مهارت ها بر مبنای کارآفرینی و اشتغال می باشد. 

در تالش هستیم که دانش آموزان را با همه مشاغل آشنا کنیم، با ایجاد یک باغچه در مدرسه، کشاورزی را به 
دانش آموزان نیز به آموزش اضافه کرده ایم. با استفاده از پسماند ها کاردستی و بازیافت را آموزش می دهیم. 

یکی از مسائل متمایز این نوع مدارس از سایرین در نوع نگاه به مسائل تربیتی است، ما پنج دقیقه اول هر 
کالس در مورد عزت و احترام به والدین صحبت می کنیم، دانش آموز کامال به درک کلمه احترام واقف می شود. 
راست گویی و شجاعت را به طریقی آموزش می دهیم، که دانش آموز با این مفاهیم را قبول می کند. مدارس 
دیگری هم مثل ما فعالیت دارند و بعضی از کارها و ایده آموزشی ما با آنها مشترک است، اما عملکرد اصلی ما 
آموزش مهارت زندگی است. زمانی جامعه ای رشد می کند که دانش آموز به مهارت واقف باشد که در این راستا 
رسانه های مجازی نقش موثری ایفا می کنند.   فضای مجازی در جامعه امروز نقش بسیار مهمی دارد، زیرا 

جمیعت بسیاری را به عضویت گرفته است.
 ما برای هر کالس کانال مجازی جداگانه داریم و یک کانال هم برای مدرسه، در کانال ها تمام عملکرد 
مدرسه و فعالیت دانش آموز را اولیا هم می بیند و هم بررسی می کنند و عملکرد مدرسه و فعالیت دانش آموزان 

برایشان خیلی مهم است. 

 تایید سالمت گوشت دام بسیار اهمیت دارد 
ابوالفضل ولی محمدی، مدیرآزمایشگاه تخصصی رادوت

از سال 97 این آزمایشگاه شروع به فعالیت کرده است. در این واحد آزمایشگاهی
کلیه تستهای آزمایشگاهی مرتبط با دام های بزرگ، کوچک، مرغ، طیور صنعتی انجام 

می شود، حتی کنترل کیفی مواد غذایی انسانی هم در این آزمایشگاه انجام می شود. 
تحریم ها درفعالیت ما بسیار تاثیر گذاشته است و قیمت کیت های آزمایشگاهی بسیار باال رفته است زیرا از 
جایی هم تامین مالی نمی شویم. در نتیجه نمی توانیم تعرفه ها را باال ببریم.  باید از ما پشتیبانی شود، انتظار 
داریم سازمان دامپزشکی از ما حمایت کرده و این کیت ها را در اختیار ما قراردهد.  باید یک ساختار مناسب 

برای توزیع این کیت ها باشد.
 بعضی از همکاران ما تنها دیتا سازی می کنند که حتی در بخش انسانی هم مناسب نیست. وجود این 

کیت هابسیاری از معضالت گوشت های ناسالم را برطرف می کند.
 اطمینان دادن به مشتری که گوشت سالم مصرف می کند بسیار اهمیت دارد زیرا تخلفات هم افزایش پیدا 

کرده است و باید نظارت بیشتری صورت بگیرد.  
ما معالج نیستیم اما وجود آزمایشگاهی مثل ما برای سالمت جامعه مهم است. در این راستا رسانه نقش 

تاثیرگذاری دارد.
 آشنا کردن جامعه از فعالیت های این چنینی برای باال بردن سالمت جامعه مهم قلمداد می شود. 

60 دقیقه تحرک و جذابیت خانوادگی را با ما تجربه کنید
رضا راد، مدیر مجموعه بازی های بی لیف

در این مجموعه یک سری از بازی های معمایی، اتاق فرار و بازی های 
ترسناک انجام می شود. 

سعی کردیم در این راستا عالوه بر بازی های ترسناک بازی های فکری هم به 
کار ببریم. اکثر بازی های ما جنبه معمایی دارد و هر اتاق بسته به تاریخ باید معما ها را حل شده و 
به مرحله بعد راه پیدا کنید.   در حال حاضر بازی مافیا از صدا و سیما پخش می شود و بسیار فراگیر 

شده است که در این بازی ده تا پنجاه نفر می توانند در این بازی شرکت کنند. 
طراحی و دیزاین بازی کار تیم ما است، در واقع یک بازی کامپیوتری است که شبیه واقعیت است که 
پر از تحرک و جذابیت است. هریک از اتاق فرار های مذکور دارای قوانین مخصوص به خوداست. 

همچنین مدت زمان انجام بازی در هریک از اتاق فرار ها شصت دقیقه می باشد. 
مهم ترین قسمت، این است که بیشتر بازی ها خانوادگی است و می تواند یک دورهمی جالب و 
شاد در کنار هم ایجاد کند.  افراد در هر گروه سنی آخر یا وسط هفته یک ساعت می آیند تا لحظاتی 
شادی داشته که تفریحات مختلفی وجود دارد، اما این هیجان که در بازی های ما وجود دارد باعث به 
چالش کشیدن ذهن می شود. نقش رسانه در حمایت و تبلیغ درفعالیت ما بسیار مهم و راهگشاست. 

کابینت سازان باید وجدان کاری داشته باشند
سید امین صفی الدین اردبیلی، مدیر کابینت امیران

یک سال است که در این زمینه فعالیت می کنم و کلیه کاال های تولیدی با ام دی اف را انجام می دهیم. 
در ساخت محصوالت متاسفانه بیشتر مواد اولیه از خارج وارد می شود. مواد اولیه ایرانی در صورت باال 

بودن کیفیت برای تولید مناسب هستند که در این خصوص با کمی بررسی و تحقیق می توانیم موفق شویم. 
* امین حیدری، مدیرفنی کابینت امیران

تمام فعالیت های فنی کارگاه را انجام می دهم و 6 سال است که در این حرفه وارد شده ام و به صورت حرفه ای کار می کنم. 
مشکالت ما زمانی شروع شد که قیمت اجناس باال رفت و کار کساد شد.  در حال حاضر بیشتر مردم به علت گرانی کار 
تعمیر و بازسازی کابینت ها را می خواهند که برای ما سود کمتری دارد.  در زمینه تولید ام دی اف زمانی می توانیم به موفقیت 
برسیم که محصول با کیفیت باال و قیمت مناسب ارائه کنیم. هم چنین در ایران ما قابلیت ساخت دستگاهای زیادی با کار 
آیی باال داریم. کابینت ساز باید وجدان کاری داشته باشد، بعضی از همکاران متراژ کار را باالتر می گویند که هزینه زیادی 
به مشتری تحمیل می شود.   در کار ما کاله برداری زیاد است، برخی افراد از مشتری هزینه کار درجه یک و با کیفیت را 

می گیرند اما از جنس درجه سه استفاده می کنند. در صنف فعالیت ما داشتن وجدان کاری بسیار اهمیت دارد. 
یکی دیگر از مشکالت ما وجود کابینت سازان سیاراست که با قیمت پایین مشتری جذب می کنند، زیرا جا و مکانی در 
کارندارند. اغلب اوقات مشتری متضرر می شود. باید مشتری دقت کند و از آنها جواز کار بخواهد و با آگاهی و اطالعات کار 
را به افراد بسپارند. همچنین افراد باید توجه داشته باشند که از فرد فروشنده ضمانت کارطلب کند و حتما خدمات پس از 
فروش داشته باشد.  اتحادیه ما چوب و آهن است، ضعف این اتحادیه این است که مشکالت کار ما را درک نمی کنند. و 

برای رسیدگی به مشکل بر می خورند چرا که آگاهی و اطالعات کافی از فعالیت ما ندارند. 

صفر تا صد مواد اولیه تولیدات ما ایرانی است
رضا کرمی، مدیر گالری شینا
 از سال 97 فعالیت خود را در زمینه تولید آینه و رزین شروع کردیم. 

کلیه کارهای ما به صورت دستی برش و طراحی می شود.   از صفر تا صد مواد اولیه ایرانی استفاده 
می کنیم و با کارخانجات معروف ایرانی هم قرار داد داریم. 

محصول تولیدی ما با شناسنامه تولید می شود و به مدت10سال ضمانت و خدمات پس از فروش دارد. 
 آیینه تولیدی ما عالوه بر زیبایی دارای دو سر تاج است که مشتری بنا بر سلیقه خود می تواند مدل را تغییر دهد تولیدات 
ما قابل رقابت با مدل های ایتالیایی است. کارهای استیل ما با استیل و اکسسوری های مرغوب ساخته می شود. همچنین 
میز ها نیز بسیار مقاوم هستند. درزمینه تولید لوستر ما سعی کرده ایم به جدید ترین مدل روز دنیا و با باال ترین کیفیت تولید 
کنیم.  مردم ما خواستاربرند های معروف هستند اما باید در خرید به کیفیت، ضمانت و خدمات پس از فروش جنس توجه 

داشته باشند و با آگاهی و اطالعات کامل خریداری کنند. 

برگزاری نمایشگاه ها، نیازمند حمایت بیشتر 
اکبر یعقوبی، رئیس هیئت مدیره شرکت مهرپژواک

در زمینه برگزاری نمایشگاه های تخصصی بین المللی فعالیت داریم که 
حوزه ما در استان البرز است و از سازمان صنعت ومعدن مجوز گرفته ایم. 

اصل کار ما معرفی اصناف و رونمایی از محصوالت و فن آوری های جدید است. 
جنبه تجاری نمایشگاه برای همسان سازی بازار است که دست واسطه ها حذف شود و 

شرکت های تولیدی مستقیما کاال را به مشتری بفروشند. 
مشکالت ما در بحث فضای نمایشگاه است. استان البرز جدید التاسیس است و مجموعا موفق 
عمل نکردندوفعالیت را به کندی پیش می برند، همچنین از لحاظ استاندارد هم موفق عمل 

نمی کنیم زیرا در داخل چادر ها نمایشگاه برگزار می کنیم. 
یکی دیگر از مشکالت ما این است که تبلیغات محیطی بسیار گران است. و شهرداری همکاری 
زیادی ندارد. اگر ما خوب تبلیغ کنیم می توانیم تولید کننده بیشتری را معرفی کنیم. کال تبلیغات 
در رسانه مخصوصا در مطبوعات خیلی مهم است و این مصاحبه ها با رویکرد حمایت از تولید 

کننده است. 
جشنواره ماتنها معرفی تولید تعاونی ها است. اگر بتوانیم نمایشگاه ها را به طور مستمر ادامه 

دهیم وضعیت و جایگاه بهتری پیدا می کنیم. 
رمز موفقیت کاالی ایرانی استفاده از مواد خوب وبا کیفیت است. و تولید کننده و کارگر هم باید 

آموزش دیده باشد، تا کاال با کیفیت تولید کنند. 

مشکالت متعددی در صنف امالک وجود دارد
آرش زنجانی، مشاور امالک

 در صنف ما هم مانند اصناف دیگر مشکالتی وجود دارد، یکی از 
مشکالت افزایش قیمت هاست که در صنف امالک موجب باال رفتن 

قیمت زمین می شود. 
زمانی که قیمت آپارتمان و ملک باال می رود قدرت خرید مردم پایین می آید و رونق بازار 

درصنف امالک به حالت رکود در می آید. 
مشکل دیگری که وجود دارد افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که ساخت و ساز را تحت 
تاثیر خود قرار می دهد. همچنین در این راستا هزینه باالی کسب مجوز ساخت است که در 
این میان عده ای افراد سود جو در قیمت تمام شده آپارتمان دامن می زنند. من از مسئولین 

ذی ربط در خواست دارم که نظارت بیشتری جهت ثبات قیمت داشته باشند. 

تخصص و عالقه در حرفه عکاسی اهمیت دارد
خورشیدی، مدیر آتلیه پادشاه عکس

ما زیر نظراتحادیه عکاسی فعالیت می کنیم. رشته تحصیلی من عکاسی است، از سال 
۸۳ وارد دانشگاه و سال ۸6 فارغ التحصیل شدم، از همان ابتدای سال ۸6 وارد بازار کار 

شدم و آتلیه را افتتاح کردم.
 در واقع در شغلم عالوه بر تخصص عالقه هم داشتم. در سال ۸6 که این فعالیت راشروع کردم افراد فعال 

در این حوزه اندک بودند اما در حال حاضر این تعداد افزایش یافته است. 
 توصیه من به افرادی که وارد این حرفه برای کار می شوند این است که اگر خالقیت و عالقه داشته باشند 

حتما موفق می شوند. 
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مدارس غیردولتی فرصتی ویژه برای ایجاد اشتغال 
علی زارعی فر، مدیر موسسه غیر دولتی 

فرهنگیان
لزوم تاسیس مدارس غیر انتفاعی کم کردن بار دانش در آموزش 

پرورش است. در حال حاضرمدراس دولتی در مضیقه هستند که با کمک اولیا 
اداره می شود. در این راستا اگر مردم یاری نرسانند این مدارس نمی توانند به 

دانش آموزان خدمات ارائه کنند. 
اکثر مدارس دولتی جمعیت زیادی دارند و قدیمی ساخت هستند و از لحاظ 
تدریس هم ممکن است فرصتی برای شکوفای خالقیت و استعداد دانش 
آموزان نداشته باشند اما در مدارس کم جمعیت به شناسایی خالقیت دانش 
آموزان می پردازد.   همچنین مدارس غیر انتفاعی فرصتی برای جلب و اشتغال 
زایی نیروی جوان دارند وهر ساله نیروی بسیاری از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
شده و جذب مدارس غیر دولتی برای تدریس و اشتغال می شوند و برای خود 
یک پیشینه شغلی ایجاد می کنند و با توصیه ما در آزمون های ادواری شرکت 
می کنند تا بعد ها به عنوان نیروی رسمی استخدام شوند. جوانان ما با انگیزه 

درس می دهند وتوانایی تدریس تخصصی را نیز دارند. 
توجه به قرآن، نماز و تمام مناسبت های ملی و مذهبی درموسسه ما با توجه به 

فعالیت گروهی در امور تحصیلی و پژوهشی یکی از اهداف مهم ما است. 

در خصوص مسائل مشاوره ای باید 
فرهنگ سازی شود

سارا   اکبری،  مدیر موسسه اختالالت ذهن پرور
 کارشناس ارشد روانشناسی هستم. در مجموعه ما انواع خدمات 

مشاوره ای اعم ازمشاوره قبل و بعد از ازدواج، گفتار درمانی، روش های تقویت 
یادگیری و حافظه ارائه می شود. برخی افراد باور های غلطی دارند این است 
که فردی به مراکز مشاوره ای مراجعه می کند و تصور می کند مشکل روحی 
و روانی دارد در صورتی که این طور نیست. در این باره باید اطالع رسانی و 

فرهنگ سازی صورت بگیرد. 
نقش مشاور به عنوان راهنما برای انتخاب بهتر در زمینه قبل از ازدواج و 
مشاوره های بعد ازدواج برای رسیدن به زندگی بهتر است. همچنین نقش 
مشاوره در زمینه تقویت حافظه ارائه راهکارها در این زمینه است که متناسب با 
متد روز دنیا ارائه می شود است. اما بعضی از خانواده ها هم هستند که روشنفکر 
می باشند و فرزندانشان را بدون هیچ مشکلی برای ارتقاء سطح هوش و 
یادگیری به مرکز مشاوره می آورند و عالقه مند هستند که فرزندان خود را 
استعدادیابی کنند وآگاه شوند که فرزندشان به چه شغلی عالقه دارد که در 
آینده انتخاب کندو در آن موفق شود. من از خانواده ها می خواهم به این موضوع 

توجه کنند چراکه باعث پیشرفت و رسیدن به موفقیت فرزندانشان می شود. 

اهداف دشمن تسخیر افکار جوانان ایران است
اکبر علیزاده اعتمادی، طراح جدول سرگرمی

تمام تالش من به کار گیری هنر در کار طراحی جدول سرگرمی 
است. 

من کوچک ترین جدول را طراحی کردم که در جشنواره مطبوعات موفق به کسب 
مقام اول شدم. جدول من با داشتن کلید واژه جامع ترین دانش نامه لغت است و 

قابلیت ثبت درکتاب رکورد های گینس را دارد. 
 همچنین یک جدول قرآنی هم طراحی کردم که بزرگترین جدول قرآنی با 79۸0 
لغت بدون تکرار است و از طریق روزنامه اعتدال در صدا سیما البرز نیز معرفی شده. 
ما مستلزم حمایت بیشتری هستیم تا معرفی شویم. در حال حاضر یکی از اهداف 
دشمن تسخیر افکار جوانان با استفاده از بازی های کامپیوتری غربی است. ما باید 
یک جایگزین عالی برای این بازی ها پیدا کنیم و در این راستا به طراحان فعال 
بازی های فکری کمک کنیم تا بتوانیم بازار را در دست بگیریم.  در حال حاظر منتظر 
سرمایه گذار بیشتری هستیم تا فعالیت مان رونق بگیرد، از مسئوالن می خواهم از 

نیروی کار جوانان و ایده های جوانانه بیشتر حمایت کند. 

تعاونی های مسکن، گامی موثر در صنعت 
ساختمان سازی با کیفیت 

علی محرمی رئوف، مدیرعامل تعاونی مسکن 
استاندارد البرز 

این تعاونی از ســال 54 تشــکیل شــده و 150 نفربه طور مســتقیم در آن مشغول  
به کار هســتند.  حدود 500 واحد آپارتمان ســاختیم و هم اکنون مشغول ساخت 2۸6 
واحد آپارتمان هســتیم که یکی از بزرگ ترین ساختمان های استان و همچنین یکی از 

استانداردترین ساختمان ها در دست احداث است.
اهداف ما ســاخت آپارتمان ارزان قیمت اما با کیفیت برای اعضاســت.افراد عضو 
تعاونی از اقشــار کم در آمد هستند.پروژه ما ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توجه 
به قیمت بازار کمی افت پیدا کرده است.صنعت مسکن در صورت رونق اقتصاد کشور را 
نیز تحت الشعاع قرار می دهد. عوامل مختلفی در ساخت مسکن دخیل است که باعث  
اشتغالزایی بسیاری می شود.اگر بتوانیم در مراحل اجرای ساخت دست واسطه ها را کوتاه 
کنیم و به شکل مستقیم از کارخانه خرید کنیم بسیاری از قیمت ها کاهش می یابد. درست 
اســت که کار سخت است اما باید وقت گذاشت و با عوامل اجرایی مستقیم وارد مذاکره 
شــد.مصالحی که ما برای ساختمان استفاده می کنیم از اجناس خوب و با کیفیت است. 
استفاده از مصالح با کیفیت موجب می شود که در آینده افراد، مسکن را کمتر تعمیر کنند.

دولت باید از تعاونی ها حمایت بیشــتری انجام دهد و تســهیالت ارزان قیمت در اختیار 
آنان قرار دهد و مالیات را خیلی کمتر یا به صفر برســاند. یکی از بزرگ ترین مشــکالت 
ما قیمت زیاد مالیات اســت که هر ساله بیشتر هم می شود و این امر بر قیمت ساختمان 
بسیار تاثیر گذار است. پیشنهاد من این است که صنف ها یا گروه هایی که تعاونی ندارند. 
تشــکیل  تعاونی دهند، زیرا بازده کار هم در اجرا و هم در خرید کاال زیاد می شــود و در 

صورت متحد بودن رسیدن به موفقیت سریع تر صورت می گیرد . 

برد های الکترونیکی در مرز خودکفایی
جمشید ملک محمودی، مدیر عامل 

توسعه گران الکترونیک رخش
دراین واحد تولیدی از سال 90 شروع به فعالیت کردیم واز سال 

92 مستقر در پارک علم فن آوری شدیم. هفت نیروی متخصص و شش نیرو 
در واحد تولیدی مشغول به کار هستند. 

استراتژی شرکت ما این است که در کنار شرکت های که قصد تعمیر و یا به روز 
رسانی دارند با هدف طراحی و ساخت بردها وتجهیزات الکترونیکی و برقی 

نسبتا پیشرفته فعالیت انجام می دهد. 
همچنین درزمینه تولید محصوالت الکترونیکی و برقی موفق به ساخت چند 
نمونه دستگاه صنعتی و پرکاربرد با دانش و تکنولوژی روز دنیا شده ایم. 
زمینه های فعالیت شرکت گسترده و متنوع است و عمده فعالیت های شرکت 
در بخش پژوهش و توسعه فناوری های پرکاربرد صنعتی و تحقیق در راستای 

نوین سازی و سفارشی کردن این فناوری ها می باشد. 
 درحال حاضر زمینه های کاری شرکت در بخش صنایع خانگی، صنایع 
پزشکی شامل اتاق تمیز است و همچنین طراحی ساخت دیتا سنتر صفر تا صد 
آن را انجام می دهیم. تجهیزات کشاورزی، شامل دیمر مرغداری است که قبال 
عمر این المپ ها بسیار کم بودو در نوسان ما در یک پروسه یک ساله توانستیم 
تولید کنیم ومورد استقبال مرغداری های بزرگ شده که صادرات هم داریم. 

در زمینه صنایع خانگی برد هایی تولید کردیم که قبالاز خارج وارد می شد ما با 
تولید این محصول از خروج ارز و بسیاری از مشکالت گمرک را حل کرده ایم. 
ما به خدمات پس از فروش و گارانتی تمام محصوالت بسیار اهمیت می دهیم 

و باتوجه به نیاز مشتری کاال را تولید می کنیم که توانسته ایم موفق شویم. 

مردم در خصوص تور های گردشگری 
اطالعات کافی داشته باشند 

الهام داستان، مدیر دفتر خدمات گردشگری 
میالن ایران زمین

از اردیبهشت 9۸ با کسب مجوزشروع به فعالیت کردیم. 
 عالقه به این شغل و سفر باعث شد که دوره های مختلف را بگذرانیم. 

بنابرفرمایشات رهبر انقالب اسالمی در سال گذشته مبنی بر سال تولید ملی، 
باید حمایت بیشتری از این صنعت صورت بگیرد که خوشبختانه با ایجاد وزارت 
خانه حمایت دولت نیزدر دست اقدام است. کشورهای اطراف خلیج فارس و 

ترکیه به این امربسیار می پردازندو پیشرفت زیادی هم کرده اند. 
همه  جمله  از  ساخت ها  زیر  برای  بودجه ای  دولت  است  این  من  تقاضا 
سرویس های حمل ونقل، استراحتگاه ها، سرویس های بهداشتی وپشتیبانی از 

مسافران که اهمیت باالی دارد انجام دهد.  
درکشور ایران آثار باستانی به ثبت رسیده بسیاری وجود دارد. همچنین بعضی 
از این آثار ثبت نشده  اند که باید دولت این آثار را شناسایی، ترمیم و در حفظ 
نگهداری آن تالش کند تا برای آیندگان حفظ شود. متاسفانه در جذب گردشگر 

خارجی ضعف داریم. 
برخی آژانس ها اطالعات کافی به مشتری ها نمی دهند که موجب نارضایتی 
آنها می شود. اصل این است که کلیه خدمات را به مشتری اعالم کنند تا مشتری 

قبل ازسفر آمادگی داشته باشد. 
در ایران چهار فصل همزمان وجود داردکه این اماکن نیازمند معرفی بیشتری 
هستند چراکه اگر صنعت گردشگری کشور رونق پیدا کند مشاغل بسیاری که 
در ارتباط با گردشگری هستند را تحت و شعاع خود قرار می دهد که این منوط 

به حمایت و پشتیبانی ارگان های دولتی است. 

در صنعت کشتی سازی به خودکفایی رسیده ایم
حسن ابراهیم پورزیایی، مدیرعامل شرکت 

فن آوران 
از سال 77 در حوزه صنعت دریایی، ساخت کشتی و تجهیزات 

مرتبط فعالیت خود را آغاز کرده ایم و در این راستا به طور مستقیم 60 نفرمشغول 
به کار هستند. 

بیش از 70 محصول در قالب تجهیزات دریایی و حدودا 5 نوع مختلف شناور 
را تولید می کنیم. تمام تولیدات ما در قالب شناور های تخصصی آلومینیومی و 
پوالدی است و سبک جدیدی از کشتی سازی را در ایران ابداع کرده ایم وبرای 

اولین بار به طور غیر مستقیم موفق به صادرات کشتی شده ایم. 
رشته تخصصی من در این خصوص است و شرکت ما یک شرکت دانش بنیان 
می باشد و ما تنها بخش خصوصی هستیم که در این صنعت فعالیت می کند. 
در مدارج مختلف موفق به کسب جوایز در این صنعت شده ایم و در سال 97 

هم به عنوان چهره ماندگارصنعت شناخته شده ایم. 
وظیفه رسانه در همه کشورها باید در راستای اهداف ملی و معرفی شرکت های 

تولیدی قدم بردارند. 
صنعت گران برای ماندن در تولید وهمچنین برای دست آوردن روزی حالل 

سختی های زیادی را متحمل می شوند که صنعت پا بر جا بماند. 
نسل جدید، نسل مطالبه گری است و با رشد تحصیالت و خروج بیش از حد 

دانشگاها باید برای جذب نیروی کار چاره ای اندیشید. 
درتاریخ کشور ما پر از فراز نشیب های بیشمار است که همه آنها به ما می آموزد 
باید انگیزه داشته باشیم تا به موفقیت برسیم، تنها با تالش و اراده استوارمی 

توانیم با این اوضاع مقابله کنیم و کشور را بسازیم. 
دولت باید حمایت بیشتری نماید وسلیقه ای عمل نکند. قوانین بیمه و مالیات 

اصالح شودتا انگیزه برای تولید بیشتر شود. 

معرف محصوالت ایرانی در بازار داخلی و 
خارجی هستیم

بهروز نوری، مدیرعامل پارس تمکین
فعالیت مجموعه ما در حوزه صنایع غذایی هست و بیشتر 

فعالیت ما در فضای مجازی صورت می گیرد. 
در واقع رسانه اجتماعی دیجیتال محور فرهنگ سازی تولید و معرفی کاال ها 
را برعهده دارد. ما در واقع تحلیل گر صنایع غذایی در ایران هستیم و با اکثر 

تولید کنندگان داخلی در ارتباط هستیم. 
بیشتر هدف ما معرفی پتانسیل صنایع غذایی ایران در داخل و خارج از کشور 
است. مشکالت ما دو گونه است، یک مشکالت داخلی و دومی مشکالت 
تحریم های غیر متعارف در ایران است.  تولید هیچ وقت در ایران متوقف 

نمی شود. این مدیریت ناشی از ضعف دانش مدیریتی و دانش تولید است. 
اگر این مشکالت را حل کنیم وبرای کاالی ایرانی یک بازار یابی خوبی 
انجام دهیم می توانیم در بازار های جهانی مطرح شویم چراکه پتانسیل های 
بسیار باالیی داریم و از طرفی هم بستر تولید فراهم است که می توانیم 
موفقیت کسب کنیم.  شرکت ما با بخشی از کشور های همسایه ارتباط دارد 
و محصوالت مفید ایران از قبیل زعفران، پسته، میوه و سبزیجات را به آنها 

معرفی و به فروش می رسانیم. 
همچنین با عارضه یابی که داریم اگر کارخانه های تولیدی مشکلی داشته 
باشند برای آنها رفع می کنیم. رونق تولید در ایران فقط با کار و تالش حاصل 

می شود. 
هر مشاور امالک یک وکیل آگاه به مسائل قانونی است

علی رهنما، مدیر امالک ملت
حدود ۳0 سال است که در صنف امالک فعالیت دارم. حوزه کاری من ساخت ساز و مشاوره خرید و فروش است. 

افزایش قیمت مسکن با توجه به وضعیت اقتصادی کشورو باالرفتن ارز و گرانی مصالح باعث ایجاد تورم در کشور شده است. 
در سال های گذشته این رکود وجود داشته است اما امسال هر 6 ماه یک بار هم افزایش داشته و هم دچار رکود گشته است. 

باید در کل کشور مطالعه دقیقی انجام شودو با توجه به رشد جمیعت مسکن ساخته شود. زمانی که تولید کم است این اتفاق می افتد باید یک سیستم مدیریتی عالی 
برای سهولت در انبوه سازی قرار بگیرد تا با توجه به نیاز هر شهر، جامعه، اقلیم آن منطقه نیاز ها بر آورده شود.  وزارت خانه ها به جای این که راهگشای ایجاد کسب 
و کار باشند هر روز معضالت بیشتری برای مسکن ایجاد می کنند.  نقش رسانه ها خیلی مهم است و در این راستا باید مردم را نسبت به حقوق شان آگاه کنند و مردم 
فرهنگ آپارتمان نشینی را آموزش ببینند و نسبت به حق و حقوق شان آگاهی پیدا کنند چرا که این وظیفه رسانه هاست.  یک مشاوره امالک خوب باید مثل یک حقوق 

دان رصد کند چرا که با سرمایه افراد سر کار دارد و به عنوان یک وکیل باید از تمامی موارد قانونی آگاه باشد تا به موفقیت برسد. 

با شرایط مناسب صاحب خودرو شوید
عباس نصرتی، مدیر نمایشگاه اتومبیل عباس نصرتی

در صنف نمایشگاه اتومبیل 15 سال است که فعالیت می کنم و 21 نفر درمجموعه ما مشغول به کار هستند. 
سال های گذشته شرکت های ماشین سازی به صورت اقساطی ماشین را در اختیار مشتری قرار می دادند اما در این چند سال اخیر شرکت ها به 

وعده هایشان عمل نمی کنند ودر تحویل کاال سهل انگاری می کنند. 
 باعث تاسف است که ماشین های ایرانی دچار افزایش قیمت شده  اند اما هیچ آپشن و امکانات جدیدی ندارند. 

دولت مبلغی وام در اختیار شرکت های ماشین سازی قرار داده که به نظر من این پول باید به کارخانه های زیر مجموعه شرکت های سازنده تزریق می شد و با گرفتن 
تعهد نسبت به این که در اسرع وقت کاالی خود را تولید کنند.  

کشور ما از تولید خودرو با کیفیت بسیارعقب است و اکثر ماشین های ما تولید سال های قبل کشور های دیگر است. این حق هموطنان ما است که از یک ماشین 
خوب با کیفت و ایمن استفاده کنند.  درسایت های مجازی یک سری کالهبرداری انجام می شود و قابل پیگیری هم نیستند و اکثرا قشر های ضعیف دچار این 
مشکل می شوند اما در نمایشگاه هر گونه قرار دادی قابل پیگیری است و مشکل زود حل می شود. ما با چند بانک قرار داد داریم و تسهیالت با اقساط 60 ماه ارائه 
می دهیم که با سه ضامن معتبر می توانند دریافت کنند.  وامی که بانک می دهد برای خرید ماشین است و از آن استقبال خوبی هم تا کنون شده است، روزانه 10 
الی 15 دستگاه از این طریق در نمایشگاه ما به فروش می رسد. اگر ماشین ها مستقیم به نمایشگاه تحویل داده شود و با فراگیر شدن این طرح بسیاری از واسطه ها 
و دالالن حذف می شوند همچنین دولت باید جلوی فعالیت شرکت های لیزینگ نامعتبر را بگیرد. اتحادیه نظارت خوبی دارد و به تمام مشکالت رسیدگی می کند.  

مردم هم باید هنگام خرید اطالعات کافی داشته باشند و از نمایشگا های معتبر و مورد تایید اتحادیه خرید کنند. 

خودکفایی در زمینه تولید و صادرات رنگ های صنعتی 
عزت اهلل زینلی، مدیرعامل شرکت آریا رزین

 در سال های گذشته در زمینه تولید انواع رنگ های صنعتی فعالیت می کردیم اما از سال 1۳71با توجه به نیاز جامعه تصمیم گرفتیم با تولید انواع 
رزین های آلکید، پلی استر و اپوکسی استرجزء پنجمین شرکت ها در زمینه تولید رزین در ایران باشیم و در این راستا پنجاه نفر را مشغول به کار کرده ایم. 

ما تولید کننده رزین  های تخصصی با قابلیت استفاده در ساخت پوشش  های صنایع غذایی قوطی  سازی، برای پوشش های کنسرو و کمپوت هستیم و حدود 
90 درصد نیاز این قسمت را برآورده می کنیم. همچنین با تولید کفپوش هایی برای پوشش کف ورزشگاه ها و برای سالن شرکت لبنیات توانستیم در این زمینه موفق 
عمل کنیم. این شرکت با کمک دانش و تخصص بومی، تاکنون توانسته بخش قابل توجهی از نیازهای تخصصی صنعت رنگ اتوبوس، صنایع خودرو و پوشش  های 
صنعتی را تامین کند.   تمام افراد دست اندر کار این حوزه سختی های بسیاری را متحمل شده  اند اما با وجود عالقه ای که به این کار دارند توانسته  اند بر مشکالت فائق 

شوند. نباید سنگ اندازی برای این کار باشد، دولت باید موانع را برطرف کند تا شرکت های دانش بنیان با خیال راحت چرخ دنده های تولید را به حرکت در بیاورند. 
رسالت فعالیت صنعتی ما تولید ملی است که با یک تیم تخصصی و آگاه تولیدات خود را گسترش دادیم. همچنین پرسنل ما متخصص این حوزه هستند. از سال 7۸ 

صادرات خود را به کشورهای همسایه در زمینه رزین الکید آغاز کردیم. 

هدف ما تولید محصول با کیفیت و به کارگیری افراد متخصص است
سید محسن حسینی، شرکت بردیا طب آریا

شرکت بردیا طب آریا، از سال 1۳90 فعالیت خود را در زمینه توزیع انواع تجهیزات پزشکی آغازکرده و در طی این سالها، در تالش بوده با برترین 
برندهای تولید کننده تجهیزات پزشکی ارتباط برقرار کند و نمایندگی انحصاری توزیع تخصصی کاالی پزشکی را داشته باشد. 

هدف ما در شرکت استفاده از افراد متخصص و آگاه در زمینه پزشکی است. ما در تهیه و توزیع باند زخم های بستر و دیابتی هستیم، همچنین با توجه به تحریم ها 
در حوزه دانش بنیان به تهیه محصوالت تولید زخم اقدام کرده ایم. نیروی های ما دانش خوبی دارند و وکاالهای تولیدی قابل رقابت با تولیدات خارجی درحوزه صادرات 
است.   ما هر ساله در کنگره بین الملی زخم شرکت می کنیم. اکثر همکاران ما با تدریس در حوزه دانشگاه از الگوریتم های درست و با استفاده از محصوالت آموزش 
می دهند همچنین در کنگره بین الملی یوما با ارائه یک مقاله توانستیم موفقیت کسب کنیم.  هدف ما تنها بازرگانی نیست و در زمینه ارتقا کیفیت درمان برای بیماران 

فعالیت می کنیم. با توجه به تحریم ها و شرایط دالر واردات یک کاال به صرفه نیست که این امر باعث شده تولیدات افزایش یابد. 
یکی از بزرگ ترین مشکالت ما ساختن کلین روم است که همکاری الزم را با ما ندارند، برای گرفتن یک جواز مجبوریم یک پروسه یکساله را طی کنیم، همچنین 
برای نقدینگی این مجموعه باید وثیقه ملکی سنگینی قرار دهیم. باتوجه به این که طرح و شرکت ما نوپا بوده باید همکاری الزم با شرکت انجام شود. نیروی ما باید 
در زمینه تولید تحقیقات و اطالعات کافی داشته باشد تا بی نیاز از واردات شویم. دولت و مسئولین باید همکاری الزم را داشته باشند. اگر وزارت خانه با ما همکاری 

کند در دوسال آینده ما یکی از مراکز مهم تولیدات خواهیم شد. 

مردم باید از مراکز معتبر و با کیفیت شیرینی بخرند
علی اکبر خلیلی، مدیر شیرینی رز آبی

کارگاه شیرینی پزی ما با 4 نیرو فعال با هدف تولید شیرینی با کیفیت مشغول فعالیت است.  قبال آرد و شکر توسط اتحادیه توزیع میشد اما در 
حال حاضر به صورت آزاد باید تهیه کنیم.  شرکت های نان فانتزی آردشان به صورت سهمیه است و در کنار نان اقدام به پخت انواع شیرینی هم 

می کنند که بارها با مخالف اتحادیه رو به رو شده  اند اما همچنان به کار خود ادامه می دهند.   برخی افراد هم چون آرد مصرفی دارای تاریخ مصرف است آن را به 
نانوایی ها و قنادی می فروشند و کسی بر عملکردشان نظارت ندارد. ما آرد مصرفی و خامه را از کارخانه های معروف تهیه می کنیم که به صورت مصرف یک ماه 
است همچنین در تهیه شیرینی از رنگ های خوراکی استفاده نمی کنیم زیرا بهداشتی نیستند و بیشتر از زعفران استفاده می کنیم. فردی که قناد حرفه ای است 
جنس خوب و با کیفیت را تشخیص می دهد. این شغل مثل یک کار هنری است. اول باید در کار عالقه باشد و بعد با تالش به موفقیت رسید. ما تالش کرده ایم یک 
قنادی درجه یک باشیم. امسال یک سری کارهای جدید توانستیم به موفقیت برسیم، همچنین نظارت اتحادیه و بهداشت بسیار عالی است. مردم باید هنگام خرید 
به کیفیت کار توجه کنند، و هرچیز ارزانی را نخرند. ما به مشترهای مان اجازه تست می دهیم تا بدانند هزینه ای که می کنند با کیفیت است. نقش رسانه در معرفی 
و شناخت واحدهای تولیدی بسیار اهمیت دارد اگر آگاهی باشد مردم چیزهای بیشتری یاد می گیرند و در انتخاب کار با کیفیت راحت تر تصمیم کیری می کنند. 

باید ورزش یک نیاز روزمره شود
سید مریم حسینی، مدیر باشگاه هدف

12 سال در این حوزه فعال هستم و در این باشگاه 15 نفر 
مشفول به کار هستند. 

جسمانی،  آمادگی  هوازی،  ورزش های  ما  ورزشی  مجموعه  در 
اروبیک، یوگا، ژیمناستیک و ورزش های رزمی آموزش داده می شود، همچنین 
ورزش تی آر ایکس هم در باشگاه انجام می شود، این ورزش کششی است 
و تفاوت زیادی با بدن سازی دارد و آن این است که تمام عضالت را در گیر 

می کند. 
بیشتر دستگاه های ورزشی ما ساخت ایران هستند که با کیفیت مناسب در 

بازار عرضه می شود. 
برخی از مشکالت ما برای اخذ مجوز است که سخت گیری های زیادی 
می کنند. با توجه به پیشرفت هنوز کاغذ بازی ادامه دارد و چندین ماه زمان 
می برد تا مجوز صادر شود، سیستم اداری آزار دهنده هستند و تمام وقت یک 

مربی که باید صرف آموزش شود در مسیر گرفتن مجوز هدر می رود. 
ما به عنوان یک مربی باید همیشه با خالقیت و تالش فعالیت کنیم تا به موفقیت 
برسیم. زمانی که نو آوری باشد کار یکنواخت و سرد نمی شود. وقتی تولید ملی 
باشد اشتغال بیشتری صورت می گیرد وبه طور زنجیره وار باعث رونق کاالها 

و در همه مشاغل تاثیر می گذارد. 
مردم نباید به ورزش به عنوان سرگرمی نگاه کنند. باید ورزش یکی از نیاز های 
روزمره باشد، ورزش باید جزئی از زندگی باشد. تنبلی را باید کنار گذاشت و با 

یک اراده خوب می توان به موفقیت رسید. 

آموزشگاه های زبان، نیازمند حمایت و توجه 
بیشتری از لحاظ کیفیت آموزش اند

مریم بخشش، مدیر آموزشگاه زبان پاد
زبان بین المللی همه کشــورهای جهان انگلیسی است، یک زبان 

واحد که همه با آن صحبت کرده و با دنیا ارتباط برقرار می کنند.
زبان دوم را باید از سه سالگی به بچه ها آموزش داد اما متاسفانه در خانواده ها از کالس 
چهارم به بعد بچه ها را جهت زبان آموزی تشــویق می کنند. فرهنگ سازی این موضوع 
بسیار سخت است.من 24 سال در حوزه آموزش زبان انگلیسی فعالیت می کنم  و تا کنون 

موفق شده ام که به  بچه های کوچک و نابینا آموزش دهم.
آموزش زبان باید در همه رشــته های  علوم و ریاضی وجود داشته و تدریس شود و در 
این راســتا از کتاب های اصولی برای آموزش استفاده شود. همچنین بایدبه کیفیت کار 
آموزشی بیشتر توجه شود .  در دانشگاه های ما تدریس زبان خارجی به صورت تخصصی 
نیســت و دانشجویان رشــته زبان خارجی برای آموزش به کالس های متفرقه مراجعه 
می کنند تا به روز باشــند.در ایران زمانی که آموزشــگاه تاسیس می شود بیشتر بر روی 
جزییــات کار توجه می کنند، بر روی کیفیت کار توجهی ندارند. باید وضعیت آموزشــی 

بررسی شود و به کیفیت تدریس بیشتر توجه نمایند.
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ورزش را با آخرین متد روز دنیا آموزش می دهیم
مرتضی نعمتی، مدیر باشگاه آمادگی جسمانی آتاتورک

رشته تخصصی من )کیت بوکس( است اما دنبال رشته ای بودم که نو باشد و همه افراد جامعه بتوانند 
آن را انجام دهند، به همین دلیل باشگاه های آمادگی جسمانی را تاسیس کردم و در حال حاضر با حدود 

۳00 باشگاه همکاری دارم. اکثر همکاران ما افرادی هستند که دررشته تخصصی تربیت بدنی تحصیل 
کرده  اند و در این زمینه فعالیت می کنند. زیرا عقیده دارم افرادی باید در باشگاه فعالیت کنند که حداقل از مسائل مبتدی 
ورزش آگاهی داشته باشند تا بتوانند به دیگران هم این روش صحیح را آموزش دهند. برای من تخصص بسیار اهمیت دارد. 
در بحث کارآفرینی و اشتغال زایی تا حدی موفق بوده ام و تمام تالش ما این بود که ورزش را با آخرین متد روز دنیا به همه 

افراد جامعه و شاگردانم آموزش دهم. 

نقش موثر شهرداری ها در معرفی مکان های دیدنی 
احمدرضا رضایی، مدیرعامل شرکت گردشگری چرخ فلک پرواز

از سال 90 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز و در این راستا هفت نفر را مشغول به کار کرده ایم. 
 در شرکت ما خدمات گردشگری به صورت بسته های سفر ارائه می شود و همه اجزاءیک سفر شامل بلیط، 

هتل، خدمات عبور و مرور ویزا در سراسر دنیا حتی قطار های بین شهری کشور های دیگر را پوشش می دهیم. 
گردشگری یک صنعت بزرگ است، مسافر بخش ورودی بسیار می تواند ارز آوری داشته باشد اما در کشور ما به علت 
امنیت و تبلیغات منفی که علیه کشور است ورودی زیادی نداریم.  ولی کشور های همسایه ما توانسته اند، درزمینه ارز 

آوری موفق شوند. 
در کشور های دیگر شهرداری ها در فرهنگ سازی صنعت توریسم عملکرد خوبی دارند.   در کشور ما باید به شهرداری ها 
بودجه بیشتری برای جذب گردشگر داخلی و خارجی اختصاص داده شود. ایجاد سرویس های بهداشتی در شهر و تابلوهای 
معرفی مکان های دیدنی در یک شهرخیلی کمک می کند. استان البرزهم پیست اسکی معروفی دارد، و هم کویر زیبا، و 

چند جای تاریخی با آثار بی نظیر، روستاهای این استان هم بسیار دیدنی است.
 اما شهرداری برای معرفی به گردشگر کاری انجام نداده است. نقش رسانه در معرفی مکان های دیدنی و آشنا کردن مردم 
با گردشگری بسیار اهمیت دارد مشکل ما با افرادی است که بدون مجوز و بیمه مسافر اقدام به برگزاری تورهای مسافرتی 

می کنند. مسافر در این تور ها امنیت ندارد باید نظارت بیشتری بر فعالیت شان صورت بگیرد. 

رونق تولید با ساماندهی منابع مالی در ارتباط است
سید محمد کریمی  ،  هایپر مبل کریمی

در مجموعه ما به طور مستقیم بیست نفر فعالیت می کنند و  به طورغیر مستقیم دویست برای نفر اشتغال 
ایجاد کرده ایم. ما در تولیداتمان از چوب های داخلی و خارجی استفاده می کنیم، خوشبختانه در کشور از 

لحاظ تولید اسفنج و فوم به خود کفایی رسیده ایم اما برای رسیدن به کیفیت برتر راه زیادی باقی مانده است. 
در صورت حمایت از صنعت مبلمان ما می توانیم تولیدات خود را در بازار های جهانی هم ارائه کنیم. 

رونق تولید زمانی صورت می گیرد که منابع مالی سرو سامان پیدا کند و تولیدات خود را به روز رسانی کنیم. 
 هدف ما از تولید جلب رضایت مشتری است تا بتوانیم مشتری ثابت داشته باشیم. 

در زمینه فروش ما با چند بانک قرار داد بستیم. همچنین با اعطای کارت خرید به مشتریان توانسته ایم سود کمی درتسهیالت 
به مشتریان ارائه کنیم. 

 من معتقدم کاسب ورشکست می شود اما کاسبی از بین نمی رود و ماندگاری یک کارزمانی است که فرد روابط عمومی 
خوبی داشته باشد و جنس باکیفیت به مشتری ارائه کند. همچنین در این راستا رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی 

اجناس با کیفیت دارند. 

صنایع غذایی پاکبان؛ بزرگ ترین خانواده اشتغالزایی
رضا توانگردهقان، قائم مقام گروه صنایع غذایی پاکبان

 عمده فعالیت خانواده و مجموعه پاکبان تولید و فرآوری مواد لبنی است. گروه صنایع غذایی پاکبان از 
سال 1۳65 فعالیت خود را در راستای ارتقای سالمت جامعه آغاز کرده است، آقای ربانی مدیر موسس 

این مجموعه صنایع غذایی است که امروز بالغ بر ۸00 نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و به طور 
مستقیم با این مجموعه بزرگ همکاری می کنند. و خدا را شکر تا به امروزتوانسته ایم در بحث اشتغال زایی موفق باشیم و 
همکاری شرکت هایی مثل شرکت پخش و توزیع فرآورده های پاکبان و شرکت تولید ظروف محصوالت پاکبان هم در این 

راستا موفقیت های چشمگیری را کسب کرده است. 

آموزش تخصصی اشتغال ارائه می دهیم 
امین عباسی، مدیر مجموعه سام پردیس نیکو مهر

از سال 9۳ شروع به فعالیت کرده ایم. شروع کار ما اوایل از تهران بود و کم کم کرج را تحت پوشش قرار 
دادیم و در این راستاهفتاد نفر را مشغول به کار کرده ایم. در شرکت ما کلیه محصوالت غذایی سلولزی 

وشوینده کمتر از 24 ساعت توزیع وبه مشتری تحویل داده می شود، تمام محصوالت ما ایرانی هستند و با اکثر 
کارخانه ها تولید کننده قرار داد داریم. 

خودمان هم یک برند ثبت کردیم واز سال آینده به تولید می پردازیم.  
در شرکت ما به کارکنان آموزش می دهیم وکتاب های مختلفی را به آنها معرفی می کنیم. در واقع با این آموزش ها ما یک 
بازاریاب معمولی را به مهندس فروش تبدیل می کنیم.   بازار یاب ما یک شریک واقعی برای مغازه دار است ودر چیدمان 
کاال در مغازه کمکش می کند. هدف اصلی شرکت های پخش تبدیل کار به یک فعالیت مدرن و بین المللی در راستای جلب 
رضایت مشتری وپیگیری محصوالت فروخته شده است. من با کارکنان خود آنالین در ارتباطم و لحظه به لحظه پیگر شان 
هستم. آنها زمانی موفق می شوند که به روز باشند.  محصوالت سلولزی هشتاد درصد آن از خارج وارد می شود زیرا مواد تیشو 
امکان تولیدش در ایران وجود ندارد ودر شرق آسیا تولید می شود. یک شرکت ترک مجوز تولید دستمال کاغذی را در ایران 
به عهده گرفته است که مقدار زیادی از واردات ما کم شده است.   در خصوص مواد شوینده وابستگی کمتری به خارج داریم، 
زیرا دولت حمایت بیشتری از این محصوالت می کند و از آنجایی که مردم نسبت به اختالف قیمت محصوالت آگاهی دارند 
بیشتر محصوالت ایرانی خریداری می کنند. اتحادیه ما مثل بقیه اتحادیه ها در ایران است و دراین باره باید نظارت و پیگیری 
بیشتری صورت بگیرد. دولت باید از شرکت های ما حمایت بیشتری کند زیرا کار ما بزرگترین نیروی انسانی را در بر می گیرد 

و در گرفتن مالیات، حق بیمه و عوارض مارا بیشتر یاری کنندو زمانی که حمایت دولت باشد نیروی کمتری تعدیل می شود.
 شرکت ما در صورت حمایت قابلیت اشتغالزایی بسیاری دارد. 

صنعت گردشگری به فرهنگ سازی نیاز دارد 
جالل جوهری زاده، مدیرعامل دفتر خدمات مسافربری و گردشگری سایناگشت

از سال ۸5 فعالیت خود را شروع کردیم و9 نیرو فعال داریم. از آن جایی که به چند زبان خارجی مسلط بودم 
تصمیم به شروع یک فعالیت جدید گرفتم و سال 9۳ وارد این استان شدم و در حوزه گردشگری کلیه فعالیت 

مربوط به سفر های داخلی و خارجی را انجام می دهیم.  در سال گذشته با بروز یک سری از مشکالت متاسفانه استقبال 
خوبی از سفرها نمی شد. 

همچنین کلیه هواپیما های مسافر بری قدیمی هستند که خطرات زیادی برای مسافران دارد، صنعت هواپیمایی در 
کشورهای اطراف مثل ترکیه رشد بسیاری کرده وبه موفقیت رسیده اند. 

در خصوص مسافرت ها با اتوبوس هم اکثرا قدیمی هستند و فرهنگ سازی مناسبی در این باره صورت نگرفته است. 
هتل ها هم خدمات مناسب و در خوری به مسافران خارجی ارائه نمی کنند.

 مشکالت ارزی در صنعت گردشگری وجود دارد که در کسب و کار ماهم تاثیر می گذارد. برخی از سازمان ها و نهادها بدون 
مجوز اقدام به برگزاری تور های مسافرتی می کنند که موجب کسادی کار ما می شوند و از آنجای که تخصص و دانش 

الزم در این خصوص را ندارند باعث بروز برخی مشکالت می شوند که قابل پبگیری نمی باشد. 
متاسفانه شهر کرج، یک شهر عبوری است و به ابنیه های تاریخی و نقاط گردشگری توجه نمی شود که در نتیجه موجب 

تخریب آثار تاریخی بسیاری شده است که باید توجه بیشتری به این منطقه صورت بگیرد. 
صنعت توریسم در کشور های دیگر به عنوان یک در آمد سود آور است. 

در ایران محدودیت هایی وجود دارد که باعث می شود توریسم به ایران کمتر بیایند. مناطق آزاد کیش و چابهار یکی از 
بهترین سواحل دنیا است اگر تدابیری اندیشه شود که مسافر در این مناطق راحت باشد باعث رونق این مناطق می شویم. 
یکی دیگر از مشکالت ما این است که فرهنگ سازی مناسبی در خصوص گردشگر نداریم. و با رفتار بد وگران تر فروختن 

کاال یا در قسمت پزشکی قبال مسافران طبی زیادی داشتیم که با دریافت قیمت باال همه را از دست دادیم. 
با افزایش قیمت ارز، بانک ها باید تسهیالتی در اختیار صنف ما قرار دهد تا صنعت گردشگری رونق پیدا کند. 

تسهیالت ویژه ای به سازندگان مسکن اعطا شود
پرویزعلی پور، متصدی امالک علی پور

25 سال است در این حوزه فعالیت می کنم ودر مجموعه ما چهار نفر مشغول به کار هستند. 
بازار مسکن دچار رکود بسیار بدی شده است. از دید من علتش نا برابری بازار عرضه و تقاضاست و قدرت خرید مردم دچار 

ضعف شده است. همچنین در این خصوص عوامل بیرونی هم مانند تحریم ها و افزایش قیمت ارز هم تاثیر می گذارد و در نتیجه 
قیمت مصالح باال می رود. 

مردم با توجه به بودجه شان مجبور به سکونت در حاشیه شهر ها شده اند. 
مسئولین باید به انبوه سازان امتیازات بیشترازجمله، امتیاز سوبسید مصالح یا وام های قیمت مناسب که انبوه سازرغبت ساخت و ساز داشته 
باشد و در این راستا نباید سنگ اندازی زیادی از طرف ارگان ها و شهرداری ها صورت بگیرد تا افراد دلسرد شوند. اگر صنعت ساختمان سازی 

رونق بگیرد مشاغل بسیاری فعال می شوند. 
نظارت اتحادیه خوب است اما نباید جواز کسب به افراد غیر متخصص بدهند زیرامردم را دچار مشکل می کنند. 

در این افزایش قیمت ملک، صنف امالک فقط یک واسطه است و نقشی ندارد. این مالک است که قیمت را با توجه به بازار تعیین می کند. یک 
امالکی زمانی موفق است که بازار آرام وبدون التهاب باشد.  سایت های مجازی محاسن و معایبی دارد، محاسن آن این است که رفت آمد مردم 

کمتر شده و خیلی راحت فردی می تواند با توجه به سلیقه خود به خواسته خودبرسد. اگر نظارت بیشتری صورت بگیرد بسیار بهتر می شود. 
یکی دیگر از درگیری های ما قانون پیش فروش است که یک سری معایب بزرگی دارد، اگر راهکار های ساده تر و قانونی تری باشد این 

مشکالت کمتر می شود. 
در بخش مالیات بر ارزش افزوده که به اجبار مالک و مستاجر باید بپردازند اگر یک سامانه ای باشد که خیلی سریع این پول مستقیم به دارایی 
پرداخت شود هم خیال مشتری راحت تراست و هم حساب ما کامال شفاف سازی می شود. باید یک طرح اساسی باشد که دفاتر امالک راحت  تر 

بتوانند معامله انجام دهند. 

برندسازی ایرانی یا اطمینان مردم؟
رضا خدا بنده لو، مدیر مبلمان کاسپین

تقریبا 15 سال است که دراین حوزه مشغول به فعالیت 
هستم و در مجموعه ما 11نفر مشغول به کار هستند. 
صفر تا صد تولید مبلمان را خودمان انجام می دهیم. 

در کار مبلمان یک سری از ادوات فوم وارداتی هستند، همچنین پارچه مبلمان 
هم از خارج وارد می شود. در ایران پارچه مبلی تولید می شود اما هنوز به کیفیت 
محصوالت وارداتی نیست زیرا صنعت پارچه نیازمند سرمایه گذاری زیادی است 
که کشور چین با تولید انبوه توانسته به این موفقیت برسد. کار ما تولید مبلمان 
خانگی و راحتی است. در سال پیش رو هم تصمیم داریم برند سازی کنیم زیرا 
مردم به اجناس برند اطمینان بیشتری می کنند.  زمانی که یک برند را بشناسند 
و آن محصول دارای شناسنامه و ضمانت باشد مردم با خیال راحت خرید می کنند 
و سردرگم نمی شوند. بزرگ ترین مشکل ما این است مردم قیمت را در نظر 
می گیرند، و کیفیت برایشان مهم نیست در واقع باید زمان خرید دقت بیشتری 
داشته باشند. بزرگترین مشکل در ایران نداشتن مالکیت معنوی کاال است وهر 
مدلی که طراحی می شود فورا از آن کپی برداشته می شود. باید یک طرحی باشد 
که حداقل تا پنج سال آن مدل در انحصار تولید کننده قرار بگیرد. این کار باعث 
ایجاد فضای رقابتی بیشتری می شود.  اتحادیه ما اتحادیه درودگران است و 
نظارت بسیار عالی و گسترده دارند. در کل دنیا مالیات می گیرند و یک سری 
خدمات عالی به مردم ارائه می کنند. مالیات ما کم است اما خدماتی به ما ارائه 
نمی شود در صورتی که اخذ مالیات باید در راستای ایجاد رفاه باشد.  یکی دیگر 
از مشکالت این است با توجه به باال رفتن قیمت دالر و لزوم خرید کاال الزامی 

است اما نزدیک عید پارچه وارد نمی شود وبازار دچار اختالل می شود. 
برای این که که مشکل صنف مبلمان حل شود، دولت باید حمایت کند. 

ساز های ایرانی نیازمند معرفی بیشتری هستند
شهرام یوسفی،  مدیر آموزشگاه آرتا

 با 1۳ سال تدریس در آموزشگاه های مختلف از شهریور 9۸ 
این آموزشگاه را افتتاح و شروع به کار کردیم. ما زیر نظر اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت می کنیم. 
آموزشگاه موسیقی ما با توجه به عالقه فرد در سبک های مختلف آموزش می بیند. 
ما سعی کردیم، برای افرادی که بدون هیچ شناختی وارد این حیطه می شوند، 
کالس های آموزشی برای آشنایی با ساز ها قرار دهیم و سبک های موسیقی را 
معرفی کنیم تا هنرجو با دید بازتر سبک موسیقی خود را انتخاب کند، همچنین 
برای افرادی که سالها کار موسیقی انجام می دهند ولی آشنایی با ساز خود ندارند، 

مشاوره می دهیم. 
تمام سازهای ما متاسفانه وارداتی هستند و با توجه به قیمت ارزبا افزایش قیمت رو به 
رو شده اند. قیمت ساز های ایرانی نیز افزایش قیمت زیادی داشته است و طی یک 
پروسه نا معلوم سازندگان ایرانی هر سال قیمت ساز را باال می برند که این افزایش 
با توجه به شرایط جامعه است.  اگر همین روال ادامه داشته باشد در چند سال آینده 
موسیقی از بین می رود. پیشنهاد من این است مصاحبه های تصویری انجام شود 

تا مردم با ساز های ایرانی آشنا شوند. 

تولید بذرچغندر قند، نیازمند تخصص 
سعید صادق زاده حمایتی، معاون برنامه ریزی 

پشتیبانی چغندر قند کشور
صادق زاده حمایتی رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان توسعه گیاهی 

زراعی هستم. مهم ترین بخش برای تولید چغندر قند بذر است که این بذرها به طور 
تخصصی در اختیار شرکت های خارجی قرار دارد. تولید بذر چغندر بسیار تخصصی است، 

در شرکت دانش بنیان، ما ارقام جدید و اصالح شده را در اختیار کشاورزان می گذاریم. 
مشکل عمده مزارع بیماری است. به همین خاطر باید بذرها مقاوم دربرابر بیماری باشند 
و برای کشاورزان هم مقرون به صرفه است. این شرکت توانسته با تحقیقات و اصالح 
رقم های جدید تا حدودی این مشکل را مرتفع نماید. عدم حمایت بخش دولتی موجب 
شده است که به طور غیر تخصصی واردات افزایش یابد که متاسفانه در دو دهه اخیر این 
موضوع شدت بیشتری گرفته است. این کار باعث از بین رفتن اشتغال نیروی انسانی ما 
و باعث رشد اشتغال کشور های دیگر شده است و ما بعد از هفتاد سال، دیگر تولید عمده 
نداریم. مصرف سرانه ۳0 کیلو شکر است که با توجه به استاندارد جهانی ما با افزایش 
مصرف مواجه هستیم، که این میزان مصرف شکر در خانم ها و آقایان بسیار متفاوت است. 
باید میزان قند مصرفی را کاهش دهیم و با جایگزین کردن گیاهان قندی مانند استویا 
که هیچ ضرری ندارد به فکر سالمتی باشیم. شکر قهوه ای نسبت به شکر سفید عوارض 
کمتری دارد. همچنین بهترین نوع شکر، شکر سرخ است که از نیشکر به دست می آید 

و بسیار سالم تر می باشد. 

تالش ما معرفی طرح ها و ایده های جدید در حوزه مبلمان است
علی بیات، برنا چوب 

فارغ التحصیل رشته صنایع در مقطع کارشناس ارشد هستم. حدود 15 سال است که در زمینه توزیع و تولید مواد اولیه محصوالت صنایع چوبی، چسب روکش فعالیت می کنم. همچنین در 
حوزه ارائه خدمات مشاوره ای خطوط تولید صنایع چوب با اخذ نمایندگیهای معتبر بین المللی در زمینه چسب های صنعت چوب نیز فعالیت خود را آغاز نموده ایم. ما تحت نظر اتحادیه کارگران و 

درودگران فعالیت می کنیم. 
همچنین مشاوره در خصوص خرید ماشین آالت و راه اندازی خطوط مختلف تولید، ارائه ماشین آالت و قطعات مرتبط نو و کارکرده هستیم که در این راستا 10نفر را مشغول به کار هستند، ما با یک نوآوری 

موفق به شناسایی بازار هدف با توجه به وسایل مورد نیاز بازار در زمینه توزیع شده ایم. 
یکی از محصوالت ما در خصوص خمیر چوب از کشور ایتالیا وارد می شودکه کار را بسیار راحت کرده است. به وسیله خمیر چوب می توان به راحتی طرح های مختلف را با سرعت باال و قیمت کمتر انجام داد. 

همچنین با تولید ام دی اف از قطع بی رویه درختان جلوگیری می شود اما با وجود شرایط جامعه واردات به سختی انجام می شود. 
هدف ما در اتحادیه معرفی کاالی با کیفیت است همچنین سمینار هایی برای معرفی بعضی برند ها برگزار می شود ما در تالشیم با اطالع رسانی بتوانیم هر فردی را که طرحی برای ثبت دارد کمک کنیم زیرا 

در فعالیت ما کپی برداری افزایش یافته است. 
 بنابراین در اتحادیه سعی کرده ایم به عنوان یک مرجع که کاالی با کیفیت وافرادی که مجوز دارند را معرفی نماییم. 

در هنرستان فنی حرفه ای نیروهای مختلفی آموزش می بینند که دانش آموز با صنعت مبلمان آشنا شود، در دانشگاه بیشتر تئوری است اما تحصیل در هنرستان باعث شده افراد کار هم انجام دهند. 
یکی از بزرگترین دغدغه ما صنعت گران معرفی کاال و حرفه است. فروشنده مجبوراست برای تبلیغات هزینه زیادی کند. 

رادیاتور های ما از لحاظ مصرف انرژی و قیمت مقرون به صرفه است
سمیرا گراوند و بهزاد نازی زاده، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 

شرکت نوآوران پویا
مجموعه ما صفر تا صد فعالیت ساختمانی ازگرفتن جواز تا پایان کار، احداث و بازسازی منازل را اجرا 

می کند. 
همچنین از سال 90تا 97 در یک پروسه خاص انواع رادیاتورها را تولید می کردیم اما به دلیل تحریم ها و مشکالت 
واردات توانستیم این محصول را خودمان تولید کنیم و طی یک پروسه بلند مدت اقدام به تولید و توزیع کرده ایم. 
رادیاتور های ما بسیار مقرون به صرفه هستند و در مرحله لوله کشی لوله کمتری به کار برده می شود. از لحاظ نصب، 
دورتادور ساختمان مانند قرنیز نصب می شود که عالوه بر ظاهری شبیه به قرنیز با عبور آب گرم از دو لوله مقطعی که 
در پشت آن تعبیه شده است گرمایی یکنواخت در سرتاسر خانه به صورت یکنواخت گرم می شود.   همچنین جدیدترین 
سیستم گرمایشی حال حاضر جهان محسوب می شود که تلفیقی از قرنیز و رادیاتور ساختمان در قالب یک محصول 
است، ساخته شده از آلیاژ اکسترود آلومینیوم است که 5 برابر بیشتر از فوالد انتشار گرما دارد و از دو لوله عبور جریان آب 

با مقطع بیضی شکل در پشت قرنیز تشکیل شده است. 
دارای گرمایش سریع مانند رادیاتورهای پره ای و گرمایش یکنواخت و از پایین ترین سطح مانند سیستم های گرمایش 

از کف را دارد. 
ساختار اتصاالت و نحوه نصب آن به گونه ای است که نصب آن به سرعت انجام می شود. به علت نصب در سرتاسر 
فضای منزل پخش گرما در این سیستم یکنواخت و دلنشین است و به علت انتشار گرما از پایین ترین سطح زمین 
در مصرف انرژی صرفه جویی می کند. قابلیت اتصال به کلیه منبع های گرمایشی حال حاضر از جمله سیستم پکیج, 
موتورخانه آبگرمن را دارد. محصوالت ما ده سال گارانتی دارد. افزایش قیمت کاال بزرگترین مشکل ما است زیرا بدون 

اطالع قبلی باال میرود و قدرت خرید مردم پایین است. 
عملکرد اتحادیه بسیار خوب و پیگیری شان عالی است. مردم باید نسبت به کار کرد برند های خوب آگاه باشند و رزومه 
کاری شان را بررسی و مطالعه کنند که مجوز های الزم را داشته باشند. ما کارغیر استاندارد انجام نمی دهیم و برای هر 

فعالیتی که مشتری بخواهد از او امضاء می گیریم. 
طرح رنگ رادیاتور ما به درخواست مشتری انجام می شود. رمز موفقیت ما گارانتی و پشتیبانی بعد از اتمام کار است. 

نبود ثبات قیمت در تهیه مواد اولیه قنادی مشکل ساز است
قاسم نوری، مدیر نان شیرینی منظریه

چهار نفر در مجموعه ما مشــغول به کار هستند . من خودم از 16 سالگی  در 
ایــن حرفه فعالیت می کنم و از آنجایی که عالقه مند به این کار بودم توانســتم 

موفق شــوم. در مجموعه ما انواع  نان های حجیم ، باگت، نان ســاندویچی نان جو 
تولید می شود و در قسمت شیرینی ها هم چند نوع را تولید می کنیم.

یکی از مشــکالت عمده ما تهیه مواد اولیه و چند نرخی بودن آن هاســت و اتحادیه باید در ثبات 
قیمت هــا برنامــه ریزی کند که همه مواد مورد نیاز قنادی هــا را از آنجا تهیه کنند.نظارت اتحادیه و 
رســیدگی آنان عالی اســت. همچنین اگر مردم به فکر ســالمت خود هســتند باید از مراکز معتبر و 
مجوزدار خرید نمایند. زمانی که بهداشت  و کیفیت رعایت شود خریدار با خیال آسوده خرید می کند. 

ما در تالش هستیم که از مواد اولیه داخلی با کیفیت 
استفاده کنیم

سجاد دارابیان، مدیر مجموعه طراحی 
دکوراسیون خاص 

 دارای مدرک کارشناسی ارشد سازه و مدیر طراحی دکوراسیون خاص 
هستم . مجموعه ما حدود 7 سال سابقه و تجربه کار دارد تا 2 سال گذشته فعالیت ما به 

طراحی داخلی ساختمان محدود می شد اما امروزه کار خود را گسترش داده ایم . در بحث 
اشتغالزایی توانسته ایم حدود 4 نفر به طور مستقیم و چند نفر را به صورت غیرمستقیم مشغول 
به فعالیت نماییم. مواد مورد استفاده ما درطراحی داخلی و تمام نیازهای ساختمان سازی به 
سلیقه مشتری می باشد . در انجام سفارشات از مواد داخلی و هم خارجی استفاده می کنیم.

ابزار توسعه زیرساخت شبکه خانگی است
فرزاد احمدزاده، مدیر شرکت کامپیوتری رهیاب رایانه البرز 

ما فعالیت هایی در خصوص طراحی زیرســاخت های شبکه، وای فای خانگی 
و ارائه راهکار سازمانی به شرکت ها و هر فعالیتی که به خدمات کامپیوتری مرتبط 

باشد انجام می دهیم . 
همچنین در مجموعه ما حدود 14 نفر مشــغول کار هســتند اما فعالیت عمده ما فروش اینترنت و 
ارائه راهکارهای ســازمانی است و هر مشــکلی در بحث آی تی  برای شرکت ها  و ارگان های دولتی 
وخصوصــی پیش می آید رفع می کنیم. مشــتریان و مخاطبان ما مردم عــادی، ارگان های دولتی و 

خصوصی هستند.



تاثیر نقش رسانه ها در معرفی مشاغل و افراد با استعداد 
شقایق دولتی، مدیر مزون شقایق

دو ســال اســت که در زمینه دوخت و طراحی  لباس فعالیت می کنم و در حال حاضر با پنج نیروی کار به 
صورت دائم مشغول به کار هستند.

برای کار طراحی یک دوره ورکشــاپ در کشــور ترکیه آموزش دیده ام و بیشــتر درحوزه دوخت و طراحی  مانتو ، 
پالتو و... فعالیت می کنم .

فعالیت ما مشــکالت زیادی دارد زیرا از طراحی ها حمایت نمی شــود و از طرح های ما زود کپی برداری می شــود و زمانی هم که 
بخواهیــم پیگیری کنیم مدت زیادی می گذرد وطرح دیگر کاربرد ندارد، هیچ  قانونی از ما حمایت نمی کند. 

افرادی که از ما خرید می کنند دوســت ندارند مارک ما روی لباس باشــدو با مارک خودشان آن را به فروش می رسانند.
ما ســعی می کنیم در دوخت لباس از پارچه ایرانی اســتفاده کنیم و عالقه  داریم از صفر تا صد کار اجناس ایرانی باشد.

مردم به این باور رســیده اند که کاالی ایرانی جنس خوبی دارد  و طراحان و مزون ها زیاد شــده اســت. مردم دنبال کار با کیفیت 
هســتند که در این راستا کیفیت کار ایرانی ارتقاء پیدا کرده است.

پیشنهاد من این است که می شود با سرمایه کم کار را شروع کرد.به شرط این که تالش کرد و عالقه به کار داشت. افراد عالقه مند 
می توانند ابتدا درخانه شــروع به کار کنند بعد از این که شناخته شدند فعالیتشان را گسترش دهند.

اگر دولت حمایت کند جوانان با اســتعداد زیادی در این حوزه وجود دارند که می توانند مشــغول به کار شوند.
برپایی نمایشگاه که مکان آن رایگان باشد خیلی خوب است، چرا  که باعث می شود استعدادهای زیادی شناخته شوند و افرادی 

که مرتبط با این کار هســتند می توانند همکاری خود را آغاز کنند.
نقش رســانه در معرفی اســتعداد ها بسیار اهمیت دارد، رسانه باعث می شــود که این هنر و استعداد در معرض دید افراد بسیاری 
قرار گیرد. ما طراحان بســیاری داریم که به علت عدم حمایت یا نداشــتن ســرمایه کافی  مهجور مانده اند ،معرفی این افراد بر عهده 

رسانه هاست که کمک کنند استعدادشان دیده شود.
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برگزاری دوره های آموزشی؛ زمینه ایجاد اشتغال 
حمید باقری، مدیر هلدینگ مسافران آفتاب

 حدود 15 سال در استان البرز فعالیت می کنم و تجربه های زیادی در این سالها کسب کرده ام. 
فردی اگر بخواهد در حرفه ما فعالیت کند باید مجوز بگیرد، یک مجوز گردشگری، مجوز گردشگری زیارتی 

و مجوز فروش بلیت. 
ما در این راستا توانسته ایم برای 16 نفر شغل ایجاد کنیم که این افراد ابتدا به صورت کار آموز فعالیت کردند 
و بعد آموزش های الزم وارد بازار کار شده اند، این کارآموزان باید حدود ۳00 ساعت دوره آموزشی بگذرانند و 

رزومه شان را برای کار در هلدینگ های مسافرتی ارائه کنند. 
خداراشکر مجموعه ما توانسته افراد زیادی را آموزش داده و وارد بازار کار کند. 

مردم از مراکز معتبر و مجاز بلیت مسافرتی گردشگری تهیه کنند
ایوب شکیبا، مدیرعامل شرکت خدمات گردشگری افق پارس

این شرکت در سال 92 تاسیس شده است.  فعالیت ما در خصوص تور های مسافرتی یک روزه و چند روزه، اخذ ویزا، هتل ها و انجام کلیه امور مربوط 
به مسافرتی است. 

باتوجه به نبودن امکانات کارت گردشگران خارجی مجبور هستند از پول نقد در کشور استفاده کنند. یک بنگاه گردشگری ار لحاظ درآمدی بازدهی باالیی دارد. 
باید دولت یک برنامه مشخص و مدون برای توسعه این بخش بگذاردتا موفق شویم و از حالت رکود خارج شویم.  اگر حمایت دولت، برنامه ریزی و معافیت مالیاتی باشد، 
آژانس ها می توانند بهترین سود آوری از گردشگر را داشته باشند. و براحتی این صنعت می تواند برابر با صنعت نفت در آمد زایی داشته باشد. تدوین برنامه ها بلند مدت و 
حمایت خیلی جدی باعث می شود سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شده و اشتغال زایی افزایش یابد ودرآمدزایی باعث کمک به ماندگاری این صنعت می شود. ایران 
از نظر جاذبه های گردشگری جزء ده کشور اول دنیا است، امازمانی این جاذبه معنا پیدامی کند که تسهیالت و امکانات و خدمات مناسب را برای گردشگر انجام دهیم. 

گردشگر باید از تمامی امکانات امنیتی، بهداشتی و خدمات حمل و نقل عالی بر خوردار شود. 
در حوزه کار ما یکی از مشکالت حضور شرکت های خدمات دهنده غیر مجاز است. یکی دیگر از مشکالت ما بحث مالیات است که ارزش افزوده دارد و مشکل جدی 

برای آژانس های مسافرتی و گردشگری که توقع رسیدگی بیشتری دارند ایجاد می کند. 
این باعث شده بسیاری از شرکت ها تعدیل نیروی بیشتری بسته شوند.  توصیه من به مسافران این است که ازمراکز مطمئن خریدکنندکه قابل پیگیری باشد. یک سری 

از تورها با قیمت ارزان تبلیغ می کنند اما بعد درعمل متوجه میشویم در بخش اسکان ویا خدمات مشکل دارند. باید توجه داشت که خرید از مراکزمعتبر باشد. 

اتحادیه بر امالک فعال بدون مجوز نظارت کند
رامین محمدی، مدیر امالک گرند

 از سال پنجاه به شکل خانوادگی و نسل به نسل در حوزه امالک فعالیت می کنیم و در حال حاضر 
بیست نفردر مجموعه ما فعالیت می کنند. 

با توجه به افزایش قیمت مسکن سیل عظیم از مردم تهران به سمت کرج آمدند و ساخت وساز در کرج 
زیاد شده است. 

قیمت مسکن با توجه به قیمت دالر افزایش بیشتری داشته و مصالح ساختمانی نیز بسیار گران شده است. فروشندگان 
و سازندگان با توجه به این افزایش قیمت اگر قیمت پایین تری بدهند قطعا ورشکست می شوند. 

از طرفی عوارض شهرداری ها هر ساله افزایش می یابد، اگر شهرداری این عوارض را کمتر کند سازندگان رغبت 
بیشتری برای ساخت وساز پیدا می کنند. قیمت زمین، مصالح، عوارض شهرداری همه تاثیر بر روی قیمت ها دارند و 

توان اقتصادی مردم عادی بسیار پایین است. 
مسئولین ما باید برای مصالح یک سوبسید ویا یک تسهیالت خاصی برای سازندگان در نظر بگیرند. و تمام امکانات را 
در اختیار شان بگذارند. خیلی از نخبگان سازنده ما به دلیل این که حمایت نشدند، از ایران رفتند. حمایت دولت باعث 

سازندگی بیشتر و اشتغال افراد زیادی می شود. 
متاسفانه در جامعه امروزی افرادی که قدرت خرید دارند مشکلی ندارند، دولت باید به فکر مسکن برای اقشار ضعیف 

باشد. 
نظارت اتحادیه بر عملکرد امالک بسیار خوب است. اما باید برای افرادی مجوز صادر کند که علم این کار را داشته باشند 

چرا که برخی از کارها تجربی است و افراد باید در طول زمان این تجربه را کسب کنند تا موفق شوند. 
بسیار ی از امالک بدون مجوزمشغول به کار هستند که بعد ها برای مردم مشکل ساز می شود. 

مردم باید با افرادی که صاحب جواز هستند معامله کنند، معامله ای که بدون جوازصورت می گیرد بعدها دچار مشکل 
می شوند. 

افراد با آگاهی از سایت های ماشین 
خریداری کنند

امیرقربانی، مدیر نمایشگاه ماشین علیرضا
15 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم، در وهله 

اول هدف و تالش ما ارائه یک مشاوره خوب است تا خریدار و فروشنده 
رضایت داشته باشند. 

خرید از سایت ها خوب است اما اگر خرید خودرو را یک کاالی مصرفی 
بدانیم نه یک کاال تجاری، و با آگاهی و مشورت خریداری کنیم مانعی 
ندارد. درسایت ها چون معامله به صورت دستی نوشته می شود به هیچ 
وجه قابل پیگیری نیست اما در نمایشگاه، نود درصد معامله با خیال راحت 
انجام می شود.  سالم بودن فنی خودرو، کارشناسی رنگ و انجام کارهای 
مربوط به سند برعهده ماست و تا آخرین مرحله در کنار خریدارهستیم. 
درکرج اکثر نمایشگاه ها ماشین های کارشناسی شده عرضه می کنند. 
مهم تر از رنگ، سالمت ماشین است که کامال بررسی می شود. بعضی ها 
برای فرار از حق العمل نمایشگاه از سایت خرید می کنند و بعدها به 

مشکالت زیادی بر می خورند. 
 نباید هر کسی که در این زمینه اطالعاتی ندارد وارد این حوزه شود. صرفا 
برخی از فروشندگان سوء استفاده می کنند واین باعث شده که ذهنیت 

بدی برای بعضی خریداران پیش بیاید. 
باید صداقت در کار وجود داشته باشد تا موفقیت حاصل شود. برای خرید 
ماشین باید وقت گذاشت ومراحل قانونی را طی کرد. خرید از سایت چون 
ارزان تر است مردم فکر می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید چون ضرر 
نکردند اما اگر قانونی نباشد و ماشین مشکل فنی و یا قانونی داشته باشد 

موجب متضرر شدن فرد می شود. 
قبال در سایت ها قیمت گذاری نبود با توجه به مدل و شرایط باهم به توافق 
می رسیدند. اما در حال حاضر قیمت گذاری به شکل رقابتی شده است، اگر 

به صورت نظر سنجی و توافقی باشد بهتر است. 
نظارت اتحادیه خیلی فعال و عالی است وبرای رسیدگی به مشکالت 

وقت می گذارندو کامال پیگیر هستند. 

 سیستم آموزشی، ابزاری برای کسب سود 
بیشتر نیست

عصمت سبز علی توران پشتی، مدیر مجتمع 
آموزشی غیر انتفاعی حضرت رقیه)س(

مجموعه ما شامل مقطع آموزشی ابتدایی، راهنمایی و زبان خارجه است که با 
25 نیرو فعال آماده خدمت رسانی و آموزش به دانش آموزان است. 

برای تدریس با افرادی همکاری می کنم که عشق به کار برایشان مهم 
باشد چرا که شغل معلمی یک هنر است. فردی که به مادیات بسیار اهمیت 
می دهد در این شغل موفق نمی شود. یک معلم باید در تمام شبانه روز فکرش 

دانش آموز باشد. 
اولیا ما دو دسته هستند برخی از پدر و مادر ها برای راحتی فرزندشان به عنوان 
دانش آموز او را به مدارس دولتی می فرستند و برخی دیگربرای رشد، ترقی و 

افزایش بار علمی فرزندشان این مدارس را انتخاب می کنند. 
در ثبت نام باید پدر و مادر هر دو حضور داشته باشند. من به عنوان مدیر 
مجموعه شخصا با اولیا صحبت می کنم چرا که تعهد در حرف و عمل برای 

من بسیار اهمیت دارد.  
بار علمی و تربیتی در آموزش بسیار مهم است و ما در تالش هستیم که اصل 
تدریس را بر پایه ایجاد تحولی جدید در آموزش قرار دهیم و در این زمینه اولیا 
نباید مقابل دانش آموزان قرار بگیرند بلکه باید همراه با آن ها قدم بردارند. 
همچنین استعداد های برتر باید شناخته شوند و به مدارس تیزهوشان معرفی 

شوند. 
هدف ما تقویت علمی دانش آموز است. این همکاری ابتدا با اعتماد اولیا 
حاصل می شود و بعد با همکارانی که شیوه درست آموزشی را تدریس 
می کنند. اگرفقط از باب سود دهی به آموزش نگاه کنیم هیچ گاه موفقیت 

حاصل نمی شود. 

کارخانه های قالیشویی از ساختار فرش آگاه باشند
علی زمانی زهرایی محمد آبادی، مدیر 
قالیشویی اعال و برند قالیشویی مالک

ما از سال 69 این کارگاه را دایر کرده ایم وجزء اولین کارخانه 
و قالیشویی در استان البرز هستیم و تحت نظر اتحادیه قالیشویان 

فرش فروشان فعالیت می کنیم. هفتاد درصد قالی شویان کرج در حال حاضر 
یک زمانی کارگر ما بودند اما حاال به شکل مستقل فعالیت می کنندکه تقریبا 
بیشترشان دفتر کارخانه ندارند و ما این کار را برای ایشان انجام می دهیم. 
در مجموعه ما یک اشتغال زایی بزرگی ایجاد شده و در حال حاضر 6 نفر 
به طور ثابت هستند و4 نفر برای نظارت بر مرحله نهایی و انجام خدماتی 
چون رفوگری، ریشه کاری مشغول به کار هستند، همچنین مجموعه ما در 
الین های مختلف به مشتریان خدمات ارائه می کند. افرادی که می خواهند 
وارد این شغل شوند ابتدا باید در خصوص ساختار فرش اطالعات کسب کنند و 
تجربه کافی در حوزه فرش فروشی به خصوص فرش دست بافت کسب کنند. 
چرا که شستشوی فرش دست بافت بسیار اهمیت داشته و حساس است تا 

رنگ ها با هم قاطی نشود. 
بعضی از کارخانجات تولید فرش از مواد کنفی و پلی استر پوسیده استفاده 
می کنندکه درهنگام شستشو فرش تازه پاره می شود و ما نمی توانیم چیزی 
ثابت کنیم. یکی از مشکالت ما افزایش قیمت شوینده ها است و از هیچ ارگانی 
از ما حمایت نمی کند و از طرفی هم نرخ اتحادیه بسیار پایین است وما را دچار 

مشکل میکند زیرا شرکت ما خدماتی است و هیچ حمایتی از ما نمی شود. 

باشگاه داران از تجهیزات ورزشی تولید داخل 
حمایت کنند

علی اصغر میرزایی جوالدی، مدیر عامل 
شرکت تولید تجهیزات ورزشی الموت کوشا

در سال 1۳۸9 با هدف توسعه تولید در بخش خصوصی و کمک به اقتصاد 
کشور اقدام به تاسیس این شرکت کردیم و در این راستا پنجاه نفر را مشغول 
به کار کرده ایم.  از صفر تا صد مواد اولیه ما صدرصد داخلی است. از آهن آالت، 
چرم، رنگ و به طور کلی در کشور تامین می شود اما متاسفانه حمایتی صورت 
نمی گیرد و اکثر محصول ما را وارد می کنند که حدود ۸5 درصد کار ما وارد 
می شود.  اکثر باشگاه های بزرگ و کوچک تجهیزات شان خارجی هستند، 

تنها شهر های کوچک از تجهیزات داخلی استفاده می کنند.
 این صنعت می تواند چندین هزار نفر را وارد بازار کار کند اما هیچ حمایتی 

انجام نشده است.  
اگر دولتمردان آنچه را که در سیمنارها و رسانه ها تبلیغ می کنند در بخش 

حمایت از ما بگذارند بسیاری از مشکالت مرتفع می شود. 
 هزینه بیمه تامین اجتماعی بسیار افزایش یافته است و باعث اضافه شدن 
مشکالت کار فرما می شود. در این راستا باید تمام ارگان ها دولتی، بیمه، 
مالیات، بانک و... از تولید کننده حمایت کنند. تا ما بتوانیم موفق عمل کنیم و 

چرخ کار و اشتغال به حرکت خود ادامه دهد. 

عرضه کننده گلچین فرش های نفیس ایرانی به عنوان یک هنر اصیل هستیم 
سعید مژدهی، فروشگاه فرش مژدهی

باهمکاری شریکم آقای جعفری دو فروشگاه فرش دست بافت را دایر کرده ایم. 
در حوزه فروش فرش و تابلو فرش های دستبافت مشغول به فعالیت هستیم. انواع فرش های دستبافت 

کاشان، تبریز، بختیاری، بیجار، مود بیرجند، اردکان، ایلیاتی و... در مجموعه ما به فروش می رسد. در خصوص فرش های 
کاشان به دلیل خبره بودن جناب آقای محمد جعفری و اصلیت کاشانی ایشان فرش های ارزنده ای را بدون واسطه و 
مستقیم از بافنده به مشتریان عرضه می کنیم. همچنین فرش های کارکرده مشتریان را نیز در طرح تعویض با نو با قیمت 

کارشناسی معاوضه می گردد. 
 خریداری فرش دستبافت نوعی سرمایه گذاری است که با گذشت زمان بر ارزش و قیمت آنها افزوده خواهد شد و مشتریان 
از داشتن و استفاده آن لذت خواهند برد، همگان می دانند در تمامی جهان داشتن فرش های ایرانی باعث افتخار برای 
دارندگان آن می باشد. در همین راستا سعی داریم که همیشه فرش ها را از محل تولید آن ها و از بافندگان با بهترین طرح ها 
و رنگ بندی تهیه کنیم که موجب مناسب شدن قیمت ها برای مشتری و از طرف دیگر اشتغالزایی و رونق تولید بیشتر 
فرش ایرانی باشیم و این هنر دیرینه را زنده نگه داریم. همچنین در انتخاب فرش ها خیلی دقت می کنیم به گونه ای که 

انگار برای خودمان می خریم. 
ما معتقدیم هر شخص در هر صنفی که فعالیت می کند باید کار خود را به نحو احسنت انجام دهد همچنین با نصب نمونه ای 
از قالیچه ها به دیوار فروشگاه ها و با رویت و لمس آنها توسط مشتری این هدف را دنبال می کنیم تا نگذاریم هنر گذشتگان 
ما ازبین رفته و ریشه آن خشک شود و نقش به سزایی در استفاده خانواده ها از فرش با اصالت ایرانی به جای نمونه های 

مشابه داشته باشیم. 

عرضه محصول با کیفیت همراه با گارانتی 
ابوطالب شفیعیان، مبلمان اداری توحید
از سال ۸2 در زمینه فروش لوازم اداری صندلی و قفسه ها فعالیت می کنم. 

کار خانه های ایرانی با مارک های متفاوت در کشور لوازم اداری تولید می کنند. 
 اکثر کاالهای ایرانی با کیفیت و دارای گارانتی هستند. اگر جنس دچار مشکلی باشد می تواند کاال را ظرف 4۸ 

ساعت تعویض کند و در صورت بروز مشکلی اگر مهلت گارانتی به اتمام نرسیده باشد می توانند از ظرفیت گارانتی استفاده 
کنند. خدمات پس از فروش یکی از عوامل موفقیت در تولیدات داخلی است که باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار شده است. 
کاالهای خارجی خدمات پس از فروش ندارند ودسترسی به لوازم و کارخانجات این نوع کاال ها غیر ممکن است یا این که 

نمایندگی ندارند. از سال 90 در کارخانه های ایرانی تحولی بزرگ رخ داده است و برند های خوبی روی کار آمده اند. 
تقریبا پنجاه درصد ادرات با ما قرارداد دارند و در اکثر ادارات ما در اسرع وقت نیاز های شان را بر آورده می کنیم. سیستم 
اداری ما به روز بوده و بهترین امتیازات یک کاال را دارد. مردم باید زمان خرید دقت داشته باشندچراکه اجناسی که در کارگاه 
تولید می شود بسیار معتبر نیستند اگر به سایت های کارخانه ها مراجعه کنند تمام ویژگی های محصول معتبر را می توانند 
مشاهده کنند. تبلیغات یک شرکت و برند بسیار اهمیت دارد. ما در تالشیم که همواره با مشتری در ارتباط باشیم چرا که اگر 
بخواهیم راکد بمانیم متضرر می شویم. واقیعت این است یک مشتری ابتدا با چشم مجذوب رفتار و عملکرد ما می شود و با 
یک ارتباط عالی همیشه درذهن مشتری باقی می ماند. احترام به مشتری، راست گویی و خدمات پس از فروش پارامتر هایی 

است که در جذب مشتری بسیار اهمیت دارد. 

فضای سرگرمی جدیدی برای جوانان مهیا کرده ایم
علی رضا کاظمی، مدیر مجموعه اتاق فرار مخمصه

از دی 97 این فعالیت را شروع کردیم و در حال حاضر سه شعبه فعال داریم و بزودی هم شعبه های چهارم 
و پنجم را افتتاح می کنیم و در این راستا کمتر از یک سال برای 40 نفر اشتغال ایجاد کرده ایم. 

اتاق فرار یک بازی گروهی چهار و حداکثر شش نفره است. در مدت یک ساعت این بازی را انجام می دهند. اتاق 
فرار در ایران بیشتر در ژانر ترسناک می باشد. ما برای بازی گنج فرعون دکور بسیار سنگینی طراحی کرده ایم و کامال هرم 

سازی اهرام ثالثه را انجام داده ایم اما از آنجایی که ترسناک نیست استقبالی از این بازی انجام نشد. 
اتاق فرار مخمصه نوعی بازی گروهی است که شما و دوستانتان وارد فضایی مي شوید که در های خروج با توجه به داستانی 
که برایتان تعریف شده به روی شما بسته است. اما نکته ای که اتاق فرار های مجموعه مخمصه را از سایر اتاق های فرار 
متمایز مي کند این است که قفل ها و راز و رمز ها به صورت سنسور است و صفر تا صد کار را خودمان با مشورت طراحی 
کرده ایم. ما همچنین در زمینه کافه گیم هم فعالیت داریم و توانسته ایم یک کافه بدون قلیان و سیگار با هشتاد نوع بازی 

ایجاد کنیم که 15 نفر می توانند بازی کنند. 
متاسفانه در کل کرج ما یک فضای خوب تفریحی نداریم که با طراحی این اتاق های بازی به مدت یک ساعت مسیر تفکر 
مغزمنحرف می شود. حتی ما گوشی را ابتدا بازی تحویل می گیریم که باعث می شود تمرکز افراد را از جامعه و مشکالت 
آن دورکنیم. برای شروع این کار داشتن ایده بسیار اهمیت دارد و افراد می توانند با یک سرمایه اندک وداشتن یک ایده 

خوب و جذاب شروع به کار کنند. 

کودکان درمهدهای قرآنی با فرهنگ وآموزه های دینی بیشترآشنا می شوند
لیال شکریان، مدیر مهدکودک شکوفه های آسمان

مجموعه ما زیر نظر مکتب قرآن قم اســت. در تزیینات و دکوراســیون مجموعه ، از اسطوره های ایرانی ونمادهای اسالمی  استفاده کرده ایم . 
همچنین از کف پوش ها ، وســایل و لوازم التحریرهای تولیدات داخل اســتفاده  می کنیم. ما در تالشــیم ، فرهنگ ملی و فرهنگ  اسالمی را به کودکان آموزش دهیم.

فعالیت های آموزشــی ما به شــکلی است که، خالقیت محوربوده و بچه ها را با آموزه های قرآنی آشنا  می کند.
آموزش های الزم توســط مربیان ما به صورت بازی و قصه به بچه ها  یاد داده می شــود تا تاثیرخوبی بر ذهنیت ورفتار کودکان داشــته باشــند تا راحت در محیط  شاد بتوانند رشد کرده 

و آموزش ببینند.
امروزه متاســفانه تاثیرات  بازی های خارجی و الگوگیری ازقهرمانان خارجی بیشــتر شــده اســت اما ما در مهد قرآنی توانسته ایم جایگزین خوبی برای این کار پیدا کنیم و با ایجاد یک 

محیط شــاد ارتباط خوبی بین کودکان و مربیان برقرار نموده ایم . 
با دســت ورزی ،خالقیت والگوی رفتاری این کاررا انجام می دهیم. بچه ها تا هفت ســالگی باید آموزش های مختلف را به صورت عملی ببینند تا آنها را یاد بگیرند.  

تمامی آموزش های ما کودک محور است.
نقش رســانه ها درمعرفی شــغل مربیان وکارکردهای مهدها بســیار کمرنگ است.  باید فرهنگ سازی بیشتری درمعرفی مهد ومخصوصًا مهدهای قرآنی صورت گیرد .

 ارگان های مختلف نیز باید مهد های قرآنی حمایت کنند، تا رقابت ســالمی در آموزش وارائه خدمات بین مهد کودک ها شــکل بگیرد .

تعمیر مبلمان برای افراد مقرون به صرفه نیست
علی ضیایی فر، مدیر مبلمان آبنوس

 من به همراه  برادرانم این مجموعه را اداره می کنم و ۳5 ســال اســت که در این حرفه مشــغول به کار هســتیم، عمده فعالیت ما 
طراحی، تولید و تعمیرات مبلمان می باشد.

حدود 20 نفر در مجموعه ما به صورت مســتقیم مشغول به کار هستند.
 در مجموعه ما ســاخت، طراحی مدرن و تعمیرات انواع مبلمان انجام می شــود اما پیشنهاد من به مشتریان این است که تعمیرات 
را انجام ندهند زیرا در بحث تعمیرات با صرف هزینه های زیادی که انجام می شــود ارزش ندارد و در نهایت مشــتری رضایت خاطر 

نخواهد داشت. 
در خصوص تولید از مواد ایرانی و خارجی اســتفاده می کنیم تا میزان رضایت مشــتری را در بحث تولید افزایش دهیم.

تولید محصولی جدید در صنعت سقف های 
کاذب و پی وی سی

علی رضا یزدی، مدیر داخلی نمایندگی شرکت البل
 در ســال های گذشته سقف های  کاذب به صورت کناف  یا 

پی وی ســی بود. اما در حال حاضر ما توانســته ایم با تولید  سقف  های  پی وی 
ســی ســبک  که تحمل وزن بسیار سنگین را دارد با  برند البل  نهمین کارخانه 
در ایران را تاســیس کنیم و موفق به کســب گواهی نامه بین المللی و تاییدیه 
فنی نظام مهندســی شــده ایم. همچین تاییدیه آتش نشانی و بهداشت را هم 

دارد که برای محیط های درمان مناســب است.
از لحــاظ فنــی قابلیت چاپ  وچاپ دو رو را هــم  دارد. همچنین  خاصیت 
آنتــی باکتریال و ضدحریق بودن آن بســیار مهم اســت و در صورت حرارت  
نمی ســوزد، از لحاظ ایمنی مقاوم و ضد زلزله است زیرا وزن بسیار کمی دارد، 

از لحاظ متریال با کیفیت  بوده  و هزینه بتن و میلگرد بســیار کم می شــود.
ما در نمایشــگاه های زیادی شــرکت کرده ایم،  نمایشــگاه بیــن المللی 

مدیکس در تمام شــهرها شرکت کرده ایم.
محصول ما یک برنامه ریزی و یک زمان می خواهد تا کامال شــناخته شود. 
هر محصول جدید که وارد می شــود با مقاومت زیاد رو به رو  می شــود اما به 

مرور و با تبلیغات شــناخته می شــود که در این راستا رسانه بسیار مهم است.


