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البرز 

هنر معرق کاری؛ شغلی برای درآمدزایی
لیال استوان، مدیر گالری استوان

من از سال 74 در این حرفه فعالیت می کنم و از سال 90 شروع به آموزش کردم. 
در مجموعه ما تولید، آموزش و فروش انجام می شود، همچنین من در مدارس به عنوان اوقات فراغت 
به دانش آموزان تدریس می کنم، بیشتر فعالیت ما در خصوص سفارشات معرق کاری شرکت هاست.

آموزش معرق کاری برای بسیاری ازافرادی که ناتوانی دارند یا خانه دارهستند و قصد یک کار درآمد زا را دارند می تواند موثر 
باشد چرا که از لحاظ اقتصادی برای آموزش هم به صرفه است این کار حتی به بهبود بیماری آلزایمر هم کمک می کند.

توصیه من به افرادی که می خواهند آموزش ببینند این است که بایددوره آموزش تکمیلی به اتمام برسد تا به درآمد زایی 
و اشتغال منجر شود.

کار معرق یک کار زمان بر بوده، معرق کاری خدمات زیادی دارد مانند:رنگ کاری و قاب سازی که در آمد زاست، فعالیت 
در زمینه معرق کاری کاربردی و تزیینی است که به تولید عصا وجعبه جواهر، ساعت، تخته نرد و... منجر می شود.

افراد خالق می توانند بعد از دو سال آموزش فنی و حرفه ای وارد بازار کار شوند، هیچ ارگانی از ما حمایت نکرده همچنین 
نمایشگاه هایی که در خارج برپا می شود هزینه بر هستند.

در خصوص تدریس در دانشگاه ها بهتر است از افرادی دعوت شود که دارای درجه هنری و سابقه هنری باشند، رسانه ها 
می توانند در معرفی فعالیت و هنر ما نقش موثری ایفا کنند.

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

تحول آفرینی را رقم بزنیم

اتکاء به نخبگان و سرآمدان جامعه  با  از کشورهای پیشرفته جهان  بسیاری 
توانستند تحول آفرین باشند .مصداق این جمله رنسانس یا انقالب صنعتی 

در اروپا یا امریکا بوده است. 
دانشمندانی نظیر گراهام بل، ادیسون، کخ، انیشتین، برادران رایت 
و... نه تنها موجب کمک به توسعه ساختاری کشور خود شده اند 
،بلکه در دنیا منشاء اثرات چشمگیری در زندگی مردمان بوده اند. 

ما نیز در میهن عزیزمان از این دانشمندان بزرگ داریم که ذکر نام 
و توصیف اثرگذاری آنها در این مقاله نمی گنجد.

قرار  مداقه  مورد  دیگر  گفتار  در  آنها  اسامی  نزدیک  آینده  در  اما 
خواهد گرفت .

پس از این مقدمه کوتاه ما حصل مطلب ما این است که روزنامه جام  
جم البرز به عنوان اثر گذارترین رسانه می تواند پلی باشد در راستای معرفی 
نخبگان البرز و شناساندن آنها به عنوان الگویی برای دانش آموزان  و دانشجویان 

در  جدیت  با  فرآیند حمایت و تقویت استعداد های برتر به سوی نخبگی جهد و تالش می کند.که 
 اکنون زمانیست که ما باید نسبت به نخبگان آینده خود اهتمام بیشتری داشته باشیم و درمبارزه با کرونا و جهش تولید کاال های 
ایرانی نه تنها پشتیبان استعدادهای برتر باشیم، بلکه نسبت به ایجاد انگیزه و جرقه حرکت به سوی سر آمدی و مستعدان گامهای 

عملی تری برداریم. انشااهلل.
مهندس سحر علی کرمی، مسئول اجرایی سازمان روابط عمومی روزنامه جام جم البرز

نبودن ثبات قیمت مشکل بزرگ امالک است
سعید دهقانی، مدیر مجموعه امالک مفید

تورم در کشور موجب افزایش قیمت کاال های خارجی و باال رفتن هزینه تولید می شود. 
در این خصوص اجناس و مصالحی که در ساخت ساختمان استفاده می شد هم با افزایش 

قیمت رو به رو شــد، بنابراین صنف امالک در افزایش قیمت ملک موثر نیســتند، نبود ثبات 
ارزش پولی در کشــور موجب شــد برخی افراد به خرید ملک و زمین روی بیاورند و چون تقاضا زیاد شد بازار با 
اختالل مواجه شــد، در حال حاضر به علت کاهش قیمت ها تقاضا هم کاهش پیدا کرده که اکثر معامالت به 

شکل معاوضه ملک با زمین انجام می شود.
تعرفه ها و عوارض شهرداری برای امالک تجاری با قیمت باال ارائه می شود و امالک مسکونی نسبت به هر 
منطقه متفاوت اســت. راهکاری که برای این مشــکالت می توان ارائه داد این است که با دیدگاه تخصصی و 

ایجاد ثبات قیمت ها بیشتر مسائل مرتفع  شود.

دارو های تولید داخل از لحاظ فرموالسیون و کیفیت پیشرفت کرده است
علیرضا حاجی کاظمی، مدیرعامل آزمایشگاه نیک آزما پارس

مجموعه ما 4 سال است که شروع به کار کرده و در این راستا توانستیم 18 نفر را مشغول به کار کنیم. من و همکارانم 
همگی سوابق علمی در کارخانجات دارو داریم و در این راستا با اساتید مهمی همکاری داشتیم که به مرور زمان خالء 

در این خصوص احساس کردیم و تصمیم گرفتیم با سرمایه گذاری این مرکز را راه اندازی کنیم.
متاسفانه امروزه کسانی که می خواهند شروع به کار کنند سطح توقع شان باالست ما زمانی که شروع کردیم فقط هدف مان این بود که 
کار یاد بگیریم ولی دانشجوها انگیزه الزم را ندارند، صنعت ما با دانشگاه ارتباط ندارد، اساتید ما نیز با صنعت ارتباط ندارند این عدم ارتباط از 
سالهای قبل تر بوده و هست، دانشجویان با بهترین درجه علمی از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند اما از نظر عملی ضعف دارند.آزمایشگاه 
ما یک آزمایشگاه خاص است، شرکت های دارو سازی یک سری قوانین بین المللی دارند که باید محصوالت کنترل کیفی داشته باشد و 
آزمایشگاه ما یک آزمایشگاه خصوصی برای کنترل کیفیت داروها می باشد.به طور کلی ما دو نوع دارو داریم؛ بیولوژیک و شیمیایی. اکثر 
داروهایی که تولید می شود شیمیایی هستند، دارو ها در خارج از کشور اختراع و تولید می شود، بعد در کشورمان توسط وزارتخانه بررسی 
فرمولی شده و تولید می شود. برخی از شرکت ها تولید دارو ندارند وبه صورت قراردادی دارو وارد می کردند که در حال حاضربه دلیل تحریم ها 
دیگر قادر به واردات یا تولید داخلی نیستند.بعضی شرکت های تولید کننده که آزمایشگاه تخصصی ندارند یا اینکه ظرفیت تحقیقات 
آزمایشگاهی محدودی دارند ما این خدمات را برایشان انجام می دهیم.کیفیت داروهای ایرانی بهتر شده است، با توجه به اینکه سال های 
قبل یک سری دارو وارد می شد اما در حال حاضر این طور نیست و شرکت های داروسازی درتالش هستند تا داروی با کیفیت باال تولید 
کنند، همچنین از لحاظ فرمالسیون خیلی پیشرفت کردیم. در خصوص مصرف دارو ها ی شیمیایی و گیاهی باید فرهنگ سازی صورت 
بگیرد تا افراد خودسرانه و بدون نظر پزشک دارو مصرف نکنند چرا که به مرور زمان عوارض مصرف بیش از حد دارو یا تداخل مصرف 
داروی گیاهی و شیمیایی نمایان شده و مشکل ساز می شود. از رسانه ها هم بخصوص روزنامه جام جم بابت حسن توجه و انتخاب بسیار 

متشکریم که به ما مجال دیده شدن و صحبت کردن را دادند.

ایران کشوری با چهار فصل و ذائقه شیرینی های خاص
مهدی راستگو، مدیر مجموعه نان و شیرینی جهان

سابقه اصلی فعالیت ما در خصوص تولید نان است اما در حال حاضر به دلیل در خواست 
مشتریان شیرینی هم تولید می کنیم که در این راستا 20نفر را مشغول به کار کرده ایم. 

مهم ترین رکن فعالیت ما رعایت بهداشت محیط کارگاه و پرسنل می باشد.
 به سبب اینکه ایران چهار فصل دارد هر شهربنابر ذائقه شیرینی خاص خود را دارد.

 ما انواع نان های اروپایی و ترکیه را طبخ می کنیم.
 فعالیت ما بر پایه مواد غذایی است که مهمترین موضوع آن سالم بودن غذا می باشد، اگر بهداشت رعایت نشود 

نمی توانیم نان سالم به مشتری عرضه کنیم.
ما همیشه به دیزاین و آراسته بودن کارکنان و محیط اهمیت می دهیم، زیرا در جلب مشتری بسیار موثر است، 
در کشور های اروپایی فضایی قرار می دهند که کارگاه توسط مشتری قابل مشاهده باشد یا اینکه با قرار دادن 

دوربین زنده به پخش گذاشته شود تا مشتریان با خیال راحت کارگاه را مشاهده و خرید کنند.
مشکالت ما با توجه به شرایط اقتصادی بسیار دشوار است اما با این حال از کیفیت نکاسته ایم و همیشه تالش 

می کنیم با کیفیت و بهترین را تولید کنیم. 
به دستور اتحادیه شیرینی فروشان باید خالص فروشی کنند و وزن جعبه را حساب نکنند در این خصوص با 

ارائه تسهیالتی به ما باعث می شود که ما کمتر ضرر کنیم و مشتری هم راضی نگهداریم.

یادگیری زبان انگلیسی ضرورت جدی دارد 
علی اکبر کاشانی مالک،  مدیر مسئول آموزشگاه کالج زبان پارسا

مجموعه ما در دو گروه دخترانه و پسرانه تحت نظر آموزش و پرورش در دو 
مکان متفاوت اداره می شود.

در آموزشگاه های ما زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، استانبولی، ارمنی و گاهی 
ایتالیایی تدریس می شود، در بحث زبان انگلیسی از مبتدی تا فاینال تا آخرین مرحله تدریس 
می شود، تمامی آزمون های تعیین سطح و آزمون های دیگر در آموزشگاه صورت می گیرد.بزرگترین 
مشکل کشور ما فشار های اقتصادی است که اکثر خانواده متحمل آن هستند و به همین دلیل بیشتر 
خانواده ها ازگذاشتن فرزندانشان در کالس زبان به دلیل باال بودن هزینه ها صرف نظر می کنند.

تقریبا همه دنیا به زبان دوم به خصوص زبان انگلیسی توجه می کنند،چرا که در بحث معامالت، 
تحصیل و دانشگاه بسیار اهمیت دارد اما متاسفانه در کشور ما انگلیسی رایج نیست، ما با مشکالتی 
چون فراهم کردن مکانی مناسب برای آموزشگاه که هزینه باالیی دربردارد، هزینه حق التدریس 
معلمان که افزایش پیدا کرده و در این خصوص ما نمی توانیم شهریه ها را افزایش دهیم چرا که با 
تعزیرات و سیستم های نظارتی مواجه می شویم.تقاضای ما این است که اداره آموزش و پرورش یا 
هرارگان مربوطه یک مکان را در اختیار فعاالن فرهنگی قرار دهد که دانش آموزان بی بضاعت یا 

عالقمند راحت بتوانند آموزش ببینند.

گسترش صنعت گردشگری و توریسم پیشرفت مشاغل را به همراه دارد
لیلی دهقان بناد، مدیر مجموعه دفتر خدمات گردشگری دورگردون 

حوزه گردشگری در کشور ما نسبت به سایر کشور ها موانع و قوانین خاصی دارد. 
با پیشرفت صنعت توریست از لحاظ اقتصادی، درآمد بیشتری از صنعت نفت برای کشوربه همراه خواهد 

داشت.زمانی که توریستی وارد کشور می شود چرخ صنایع دستی و هتل داری هم رونق پیدا می کند و در این 
راستا کارخانه های مواد غذایی بیشتر تولید می کنند و حمل نقل هم فعال تر می شود، بنابراین صنعت گردشگری و توریسم، 
صنعتی است که باهمه مشاغل در ارتباط است و موجب پیشرفت همه آنها می شود.ما در استان البرز هم مکان های دیدنی و 
تاریخی داریم که متاسفانه به دلیل عدم توجه متروکه رها شده اند که اگر توجهی به این اماکن و بناها صورت بگیرد بسیاری 

از مشاغل رونق پیدا کرده و صنعت توریسم هم رشد می کند.
ایران کشور چهار فصلی است که جاذبه های گردشگری بسیاری دارد و این صنعت باید با برنامه مدون و مشخصی داشته 

باشد تا مشکالت هم مرتفع شود.

مشکالت مسکن، نیازمند دیدگاه تخصصی
فریدون کردلو، نائب رئیس مشاوران امالک استان البرز و رئیس 

اتحادیه صنف آهنگران
 مدرس قانون نظام صنفی مشاورین امالک در استان البرز هستم و با مدرک فوق 

لیسانس مدیریت دو دهه نایب رئیس مشاورین امالک هستم. 
قیمت گذاری ها ی مسکن بدون نظر کارشناسی در سایت های مجازی موجب افزایش قیمت می شود که 

مسلما این افزایش روی اجاره هم تاثیر می گذارد.
همچنین عواملی چون افزایش قیمت مصالح وکاال های ساختمانی، عوارض شهرداری، دستمزد کارگر و حتی 
عوارض بعد از ساخت، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کاهش نقدینگی نزد مردم و وجود خانه های 

خالی عواملی هستند به این گرانی دامن می زنند.
اولین راهکار این است که افراد در هر فعالیتی رضای خدا و مردم را در نظر بگیرند، زمین ها برای ساخت و ساز به 
بخش خصوصی واگذار شوند تا رشد پیدا کنند و بازار عرضه و تقاضا در مسکن به تعادل برسد، همچنین بانک ها 
با اعطای تسهیالت به سازندگان آنها راتشویق کنند و باید یک قانون مدون در خصوص قیمت گذاری ملک 
قیمت های غیر کارشناسی را رد کند.نمایندگان شورای شهر یا مجلس با تصویب قانونی نسبت به تورم ساالنه 
و نظر کارشناسی قیمت ملک را تعیین و آن را به صنف امالک ابالغ کنند.از آنجایی که استان البرز با تهران 
فاصله مسافتی کمی دارد ما با سر ریز جمعیت مواجه هستیم که باعث به وجود آمدن مشکالتی شده است و 
ما نیازمند یک برنامه ریزی دقیق برای رهایی از ترافیک و ساخت مسکن هستیم.همچنین در کرج بافت های 
ناهمگون وجود دارد که باید مدیریتی در خصوص بافت های فرسوده صورت بگیرد از لحاظ امکانات شهری 

مشکالت و کاستی ها مرتفع شود.

وجود بازار رقابتی؛ راهکاری برای تولید کاالی باکیفیت
سعید کمالی، مدیر لوازم خانگی کمالی

 9 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم. برخی از لوازم خانگی ایرانی از لحاظ 
کیفیت افت کرده اند وبرخی دیگرهم عالی هستند.از طرفی واردات بسیار کاهش 

پیدا کرده است در سال های گذشته با وجود نمایندگی های معروف قطعات را بسته بندی 
شده وارد می کردند و پس از مونتاژفروخته می شد، اما در حال حاضر با وجود تحریم ها رقابت تولید کنندگان 
ایرانی کاهش پیدا کرده و اجناس ایرانی زمانی که در بازار رقابتی قرار نگیرند کیفیت خوبی عرضه نمی کنند. 
در این خصوص اگر نظارت دقیقی صورت نگیرد بسیاری از مشکالت به وجود می آید و برخی کارخانه ها 
سوء استفاده می کنند و اجناس با کیفیتی تولید نمی کنند، از طرفی هم گارانتی جنس ها را ضمانت نمی 
کند.باید در خصوص کیفیت کاال، محصوالت و همچنین قیمت گذاری ها نظارت دقیقی صورت بگیرد تا 

مردم با درآمد و نقدینگی که در دست دارند بتوانند کاال ی مورد نظرشان را تهیه کنند.

مدیران ساختمان ها سرویس و تعمیر آسانسور را به افراد 
متخصص واگذار کنند

مهدی جعفری، مدیر شرکت آسان پرواز هشتگرد
 از سال 85 در حوزه آسانسور، نصب راه اندازی و سرویس نگهداری آن فعالیت 

می کنیم.
در شهر هشتگرد به تازگی به استاندارد آسانسور اهمیت داده می شود و شهرداری برای صدور 

پایان کار حتما مجوز استاندارد آسانسور را می خواهد.
همچنین پس از نصب باید مدیر ساختمان نسبت به سرویس ساالنه آسانسور اطالع داشته باشدو 
هر اتفاق کوچکی را برای تعمیر به متخصص واگذار کند. مدیر ساختمان ها هم باید به صورت 

ادواری آسانسور را بازرسی و سرویس دهی کنند.
موتور آسانسور در ایران تولید می شود و کیفیت خوبی دارد اما قابل رقابت با مدل های اروپایی 
نیست، سازندگان ساختمانی باید با شرکت های معتبر آسانسوری در ارتباط باشند که جواز معتبر 
داشته باشند که بعدها بتوانند از خدمات پس از فروش استفاده کنند. همچنین درمورد همکاری با 

افراد بهتر است با افراد متخصص و با مدرک معتبر و رسمی در ارتباط باشند.
 انجمن ما در خصوص همکاری با شرکت های مجوزدار سختگیری می کند، شهرداری باید 
هنگام کسب جواز یک سری شرکت های معتبر را معرفی کند که مردم آنها را بشناسند و جواز 
کار منوط به کار با آن شرکت ها باشد. اگر شهرداری ساماندهی کند و کارفرما با شرکت های 

معتبرهمکاری کند بهتر می شود.

نخبگان آینده، رسانه 
و جهش تولید
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قنادی یک کار تخصصی است 
سعید واعظی 

مدیر قنادی سولینه 
14 نفر به طور مستقیم در مجموعه ما 

مشغول به کار هستند، از هر دو روش سنتی و 
مدرن در تهیه شیرینی استفاده می کنیم.

قنادی ما یک سال است که تاسیس شده اما 
در سال های گذشته در تبریز فعالیت می کردیم.نبود 
ثبات قیمت در تهیه مواد اولیه از مشکالت ما می باشد، 
از طرفی هم اتحادیه نظارت خوبی بر قیمت گذاری ها 
ندارد، اگرما نرخ را براساس تورم مواد اولیه افزایش دهیم، 
ناراضی می شوند و خرید نمی کنند، بهداشت  مردم 
می کند.قنادی  سرکشی  مرتب  و  دارد  عالی  نظارت 
یک کار تخصصی است و نیروهای ما همه متخصص 
هستند، قنادی شامل بخش های متفاوتی است. شغل ما 
حساسیت باالیی دارد چرا که با سالمت مردم در ارتباط 
است. نظارت اتحادیه یا هر ارگان مرتبط در خصوص 
قیمت گذاری ها، رتبه بندی قنادی ها و آگاه کردن افراد 
بسیار اهمیت دارد بعضی قنادی ها اجناس تاریخ گذشته 
ونامرغوب استفاده می کنند باید نظارت کرده و جلوی 
تولید این قنادی ها گرفته شود، هرچه نظارت بیشتر باشد 

به نفع تولید کننده و مصرف کننده است.

دولت باید اشتغال را به بخش خصوصی و کارفرمایان واگذار کند
سید محسن طباطبایی، مدیر لوازم خانگی خانه و آشپزخانه 

با پنجاه پرسنل فروش لوازم خانگی و توزیع آن را در استان البرز داریم، بزودی تولید و ساخت یکی از لوازم خانگی را شروع می کنیم تا در بحث گارانتی 
و خدمات پس از فروش جوابگو باشیم، با این کار قیمت محصول را کاهش می دهیم و همچنین کیفیت اجناس و خدمات پس از فروش آن را تسهیل 

می کنیم، از مزایای تولید محصول تنوع رنگی و اشتغال زایی می باشد.
علت تعلل درشروع کار تولید این است که می خواهیم کاالیی تولید کنیم که با اجناس خارجی قابل رقابت باشد. مجموعه ما اولین و تخصصی ترین هایپر مارکت لوازم 
خانگی در چند طبقه در استان البرز می باشد، طبقه اول فروشگاه را به عرضه شیرآالت جکوزی و روشویی وکل تجهیزات استخر و سونا و شیرآالت آشپز خانه، طبقه دوم 
را به تمام لوازم خانگی برقی یخچال، ظرفشویی، بخارشو و لباس شو است، طبقه سوم به عرضه اقالم ریز آشپزخانه لوازم برقی و کل لوازم خانگی بابرندهای ایرانی و 

خارجی و ظروف تفلون و تمامی محصوالت خانه و آشپزخانه داریم. 
دولت باید اشتغال را به بخش خصوصی و کارفرمایان واگذار کند، در مورد حق بیمه با ما همکاری بیشتری داشته باشد تا ما بتوانیم افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم.

 نقش موثررسانه در اطالع رسانی 
و حمایت های دولتی 

حسین کرد، مدیر فروشگاه امنیت صوتی، تصویری خودرو
در فروشــگاه ســه نفر فعالیت می کنند  اصوال خودرو هایی که تولید می شود از لحاظ 
امنیتــی ضریب پایینی دارند و یا از نظر صوتی و تصویری وسیســتم ردیابی ضعیف 
هســتند.بعضی از سیســتم های دزدگیر و ردیابی در داخل تولید میشوند که جنس و 
کیفیت مناسبی ندارد، همچنین یک سری بلندگوها و وسایل جانبی هنوز قابل رقابت 
از لحاظ کیفیت با اجناس خارجی نیســتند. فعالیت ما وابســته به واردات محصوالت 
و کاالهای خارجی اســت اما بســیاری از افراد به دلیل باال بودن قیمت کاال قادر به 

خرید آنها نیستند.
از آنجایی که بسیاری از اجناس ما وارداتی هستند در این خصوص رسانه ها می توانند 
نقش موثری در اطالع رسانی و حمایت های دولتی ایفا کنند چرا که ما بیشتر با قشر 

کم درآمد جامعه سروکار داریم.
فعالیت ما اتحادیه شاخصی ندارد و نظارت دقیقی درخصوص صدور مجوز ها و شروع 
فعالیت ها صورت نمی گیرد. زمانی که سیستمی روی ماشینی نصب می شود باید 

آگاهی الزم درباره ضعف های سیستم فرد داشته باشد وگرنه دچار مشکل می شود.

ضرورت بازنگری در قوانین
علی حدادی، مدیر عامل موسسه آموزش 

عالی آزاد فردا
ما تحت نظارت وزارت علوم فعالیت می کنیم و به دانشجویان 

گواهی وزارت علوم تعلق می گیرد. ما برای متقاضیان آزمون 
وکالت دوره های آموزشی برگزار می کنیم. وزارت علوم شاخص های خاصی 
دارد که برای آموزشگاه داران برخی از این شاخصه ها مشکل ساز است مانند این 
شاخصه که باید آموزشگاه متراژ باالیی داشته باشد و با این شرایط اقتصادی و 
اجاره بها برآورده کردن این خواسته تا حدودی مشکل است، درخواست ما این 
است که یک بازنگری در قوانین مربوطه صورت بگیرد. تا ما بتوانیم خدمات 

بهتری به متقاضیان ارائه دهیم.
برای اولین بار در استان البرز اساتیدی از تهران دعوت کردیم که با استقبال 

خوبی هم مواجه شده ایم.
سعی ما برگزاری آزمون آزمایشی وخدمات مشاوره است زیرا آزمون وکال بسیار 
حساس وسخت است، ما هر ساله بیشتر از 50 نفر قبولی داریم که مستقیم وارد 

بازار کار، وکالت و سردفتری می شوند.
ما در سال تولید ملی قرارداریم وتولید نیازمند یک پیش زمینه هایی است که 
یکی از آنها آموزش می باشد و موجب شکل گیری مهارت های کاربردی شود.

تردیدی نیست که آموزش مهارتی باعث کیفی سازی تولید می شود، اما در 
دانشگاه های ما آموزش مهارتی وجود ندارد، مراکز علمی و فنی و حرفه ای 
متولی این امر شده اند.رونق تولید صرفا تولید کاال نیست بلکه با تولید دانش و 
آموزش خوب می توان موجب افزایش سطح علمی جامعه و در نتیجه رونق تولید 
کاال شود، توجه مسئوالن باید به تولید و آموزش اصولی بیشتر شود و با یک نگاه 

بلند مدت رونق بخش صنعتی را فراهم کنیم.

رسانه ها نقش موثری در معرفی کاالی ایرانی دارند
 محسن احمدی، مدیر فروشگاه 

لوازم آشپزخانه مشکات
مدرک کارشناسی کامپیوتر دارم اما در حال حاضر در قسمت 

فروش لوازم آشپزخانه فعالیت می کنم، بازارکل کشور در شرایط رکود 
به سر می برد اما اگر در هر کاری توکل به خدا باشد و فعالیت رابا فکر و 

تالش پیش برد حتما به موفقیت منجر خواهد شد.
 ایرانی ها توانایی تولید کاالی خوب و با کیفیت را دارند، بعضی از کاالهای 
ما در دنیا شناخته شده است در حال حاضربسیاری از اجناس ما ایرانی هستند 
ابتدا مشتری فکر می کند که جنس خارجی است و کمی مردد می شود اما با 
توضیحاتی که درباره کاال و خدماتش به مشتر ی می دهیم متقاعد شده و کاال 

را تهیه می کند.
در راستای تولید اگر مسئولین با نظارت دست تولید کننده را باز بگذارند بسیار بهتر 
می شود و یک فضای رقابتی برای تولید کاال بهتر و با کیفیت تر ایجاد می شود، 
همچنین در خصوص پرداخت مالیات ها ارگان های نظارتی باید این مسیر را 

تسهیل و به عرضه کنندگان لوازم خانگی کمک کنند.
 نقش رسانه ها در معرفی کاالی خوب و با کیفیت ایرانی بسیار موثر است اما 
متاسفانه کارخانه های تولیدی روش موثری برای معرفی کاال های خود ندارند 
از روزنامه جام جم هم برای وقتی که به ما اختصاص داد متشکریم، امیدوارم 
مسئولین افراد دلسوز تری در راس کار قراردهند تا در کرج شاهد پیشرفت 

چشمگیری باشیم.

 صنعت آسانسور قدرت ایجاد اشتغال
 باالیی دارد 

 محسن نوروزی، مدیر عامل آسان
 آسانسور البرز

 ما از سال 85 در زمینه طراحی، ساخت، مونتاژ و نگهداری آسانسور 
با 5 پرسنل ثابت شروع به کار کردیم.

اخذ مجوز الزم به گذراندن برخی مراحل است تا در نهایت از سوی وزارت 
صنعت و معدن مجوز صادر شود، ما از اتحادیه صنعت و معدن پروانه می گیریم 
اما این پروانه برای اتحادیه های دیگر ارزشی ندارد و باطل می کنند جوازها باید 
تحت نظر یک اتحادیه باشند تا براحتی به مشکالت رسیدگی شود، جواز ماتنها 
برای استان البرز است اما افرادی که در تهران مستقر هستند خیلی راحت در 

کرج فعالیت و شرکت های غیر مجاز را حمایت می کنند.
ما برای شروع فعالیت و حل مشکالت یک انجمن تشکیل دادیم، انجمن 
بسیاری از هزینه ها را کاهش داده است ما حق عضویت می دهیم که مشکالت 

را حل کنیم.
 کارشناسان مالیاتی باید آگاه به کار آسانسور باشد وبه صورت تخمینی مالیات 
را برای افراد فعال در این حوزه صادر نکنندو همچنین در این راستا سازمان 
استاندارد هم باید جلوی شرکت های بدون مجوز را که فعالیت دارند بگیرد، 
چرا که برخی افراد فعالیت زیادی دارند اما در اداره استاندار ثبت نشده اند زیرا 

مامور شان آشنا به کار نیست و موقتی فعالیت می کند.
یکی دیگر از مشکالت حوزه ما اطالع رسانی به مردم درباره شناسایی 
شرکت های غیر مجاز است که در این خصوص رسانه ها نقش موثری در 

معرفی شرکت های معتبر و دارای استاندارد می توانند داشته باشند. 
چرا که اگر شرکت های معتبر شناخته شوند می توانند فعالیتشان را گسترش 
دهند و افراد متخصص و کارشناس بیشتری را در این حوزه هم آموزش دهند 

و هم مشغول به کار کنند.

 مجموعه ما کم تحرکی 
کودکان را جبران می کند

احسان خراسانی، مدیر مجموعه 
تندرستی کودک جیم جیم

مجموعه ورزشی ما برای مادران و کودکان است، مجموعه 
تندرستی جیم جیم به صورت زنجیره ای در اقصی نقاط کشور 

است که ما یکی از نمایندگی های آن را در کرج داریم.
با تصمیم و مشورت چند دکتر روانشناس در تهران در خصوص 
مطالعات ورزشی تصمیم به تاسیس این مجموعه گرفته شد، در 
مجموعه ما دوره آمادگی جسمانی برای کودکان 3 تا 8 ساله که 

بهترین سن برای رشد کودکان می باشد آموزش داده می شود.
در گذشته کودکان تحرک زیادی داشتند اما در حال حاضر با 
زندگی های آپارتمانی فضا برای تحرک خیلی کم شده است، در 
مجموعه ما فعالیت های ورزشی به شکل هدفمندو بر اساس استعداد 
بچه ها اعمال می شود.در مجموعه ما انواع ورزش های تخصصی 
چون آمادگی جسمانی، جامپینگ، صخره نوردی به صورت حرفه 
ای و آماتورآموزش داده می شود، عالوه بر این ها ما به سالمت و 
خالقیت ذهنی کودکان هم توجه می کنیم.مشکل اول ما در معرفی 
مجموعه تندرستی کودک جیم جیم است که اکثریت با ما آشنایی 
ندارند و دوم ما در تالش هستیم تا در هر منطقه از کرج یک شعبه 
داشته باشیم تا رفت و آمد برای مادران راحت تر شود چرا که هدف 

اصلی ما سالمت جامعه است که از دوران کودکی آغاز می شود.

 درصورت حمایت توانایی تولید قطعات
 آسانسور را داریم

محمد اسماعیلی،    مدیر شرکت کرمان کهکشان 
27 سال است که در زمینه آسانسور اوتیس فعالیت می کنیم. 

آسانسور اوتیس مدار های پیچیده و سختی دارد، در سال های گذشته اکثرقطعات 
محصوالت ما از فرانسه وارد می شد و ما تنها مونتاژ می کردیم. از سال 72 
بیشترین تولیدات ما داخلی بودند اما بعضی از موتور های وارداتی بر روی 
سیستم قرار می گرفتند که بستگی به سفارش مشتری دارد که کدام مارک 
را استفاده کنیم.قطعات اصلی آسانسور وارداتی هستند ویک سری از قطعات 
داخل ایران مونتاژ می شود، در صورتی که دولت حمایت کند توانایی آن را داریم 
که به خود کفایی برسیم، چند سالی است که موتور گیربکس ها در ایران تولید 
می شودبنابراین توانایی پیشرفت را داریم.حمایت از تولید کننده فقط مالی است، 
باید تسهیالت در اختیار تولید کننده قرار بگیرد تا به خود کفایی برسیم.در تولید 
آسانسور از تکنسین های با تجربه باال استفاده می شود، حمایت دولت در این 
زمینه تولید و عرضه را افزایش می دهد اگر کسی حمایت نکند در نتیجه واردات 

زیاد می شود.
آسانسور یک وسیله به ظاهر ساده و بی خطر اما در واقع بسیار پر خطراست که 
از نظر ایمنی باید توجه بیشتری شود، استفاده از قطعات خوب و با کیفیت به نفع 
مشتری و سازنده است. پیشنهاد من این است که نصاب، کارفرما یا مشتری 
باید از جنس خوب استفاده کنند، نه اینکه گران بخرندبلکه یک جنس با کیفیت 
و با امنیت تهیه کنند.سازمان استاندارد و صنعت و معدن متولی ما هستند، در 
تولیدات باید نصاب یا مجری کار نکات ایمنی را رعایت کنند از محصول با کیفیت 
و مرغوب استفاده کنند تا ریل ها زود خراب نشوند و کارایی زیاد داشته باشند، زیرا 

در صورت خرابی خطرات جانی به همراه دارد.

 گل فروشی یک حرفه
 تجربی است

محمد جواد قاسمی، مدیر 
گل فروشی اسپرینگ 

از سال 75 در حوزه گل فروشی فعالیت می کنم، 
هر شغلی مشکالتی دارد گل فروشی به ظاهر شیک است، اما 
مشکالت خود را دارد. باید سفارشات خوب و به روز باشند، هر 

روزگل خریداری شود و گل ها به روز و تازه باشند.
در گلخانه های کرج ما تنوع رنگ بسیار محدودی داریم و برای 

تهیه رنگ های مختلف حتما باید به بازار تهران مراجعه کنیم.
فعالیت در زمینه گل فروشی مستلزم شناخت گلخانه هاست 
تا گل خوب و با کیفیت تهیه شود یا اینکه گلخانه ها برایتان 

ارسال کنند. 
امروزه بازار بعضی وقت ها کساد می شود چراکه گل جزء واجبات 
خرید نیست، در دو ماه محرم و صفر تقاضایی از گل فروشی ها 

نمی شود اما بعضی ماه ها بسیارخوب است.
 قیمت گل به عرضه و تقاضا بستگی دارد، درحال حاضر گل 
گران شده زیرا گل کم است و تولید پایین آمده و باز دهی کمی 
دارد. شغل گل فروشی یک حرفه تجربی است. یک سری کتاب 
هم در این زمینه تالیف شده اما بیشتر به ذوق هنری بستگی 
دارد، فردی موفق است که از پادویی شروع می کند تا مراحل 
نگهداری گل را آموزش ببیند و در ساخت دسته گل خالقیت 

داشته باشند چراکه یادگیری با هنر خود شخص زیباست.

بهتر است توزیع مواد اولیه به اتحادیه یا 
تعاونی ها واگذار شود

محمود رحیمی، مدیر قنادی رحیمی
 من از 14 سالگی وارد این حرفه شدم وبا کارگری شروع کردم 

و امروزه مجموعه ای چهار طبقه با 18 پرسنل مشغول به کار دارم. 
درحال حاضر فروش نسبت به قبل کمتر شده چرا که با وجود تحریم ها ما در تهیه 

مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه هستیم.
در شغل قنادی، بهداشت حرف اول را می زد و دارای اهمیت باالیی است و 
نظارت های خوبی هم در این زمینه صورت می گیرد بخصوص در در ماه رمضان 
سختگیری بیشتری نسبت به تهیه زولبیا و بامیه دارند که حتما از مواد و روغن 
سرخ کردنی تازه استفاده شود، همچنین درباره بهداشت کارکنان افراد حتما باید 
از روپوش و کاله استفاده کنند و برای شروع به کارشان قبال بایدبه اداره بهداشت 
مراجعه کرده باشند وبا گذراندن کالس های بهداشت بتوانند کارت بهداشت 
دریافت کنند. به نظر من با این وضعیت افزایش قیمت مواد اولیه دولت باید حمایت 
بیشتری داشته باشد و توزیع مواد اولیه را به اتحادیه ها یا تعاونی ها واگذار کند تا آرد 
وشکر خوب و با کیفیت مورد استفاده قنادان قرار بگیرد همچنین عمده فعالیت ما با 

آرد، شکر و روغن است که اگر با کیفیت نباشد روی پخت تاثیرمی گذارد.

 واردات بی رویه، عامل از حرکت ایستادن
 چرخ صنعت کشور

مسعود خلج، مدیر نمایشگاه اتومبیل
 15 سال است که دراین حرفه فعالیت می کنم. 

بازار ماشین درگیر تحریم ها شده چرا که ما در بعضی موارد وابسته 
به کشور های دیگر هستیم، ابتدا تمام قطعات ماشین در کشور تولید می شد اما 
به دلیل اینکه بهایی به تولید کنندگان ندادند و جلوی واردات کاال های خارجی 
گرفته نشد درنتیجه تولیدکنندگان داخلی انگیزه خود را از دست دادند و تولید 

متوقف شد.
خواهش من از مسئوالن به عنوان شخصی که چند سال است در این حوزه 
فعالیت می کند این است که جلوی واردات بی رویه را بگیرند تا چرخ صنعت 

تولیدات داخلی دوباره به حرکت دربیاید و مشکالت مرتفع شود.
از مشکالت دیگری که در صنف معامالت اتومبیل وجود دارد خرید از سایت ها 
و معامله در خیابان هاست که شخص فروشنده آدرس مشخصی ندارد که در 
صورت بروز مشکل فنی، سند و... بتوان به شخص مراجعه کرد اما معامله هایی 
که در نمایشگاه صورت می گیرد حتی تا 20 روز هم بگذرد، اگر مشکل قانونی 
یا هر مشکلی داشته باشد قابل حل و دسترسی است حتی اگر نمایشگاه در این 

باره جوابگو نبود، اتحادیه بسیار سختگیر و پاسخگومی باشد.

ناهنجاری های عضالنی در سن کم با ورزش 
قابل درمان است

محمود کیانی، موسس باشگاه کیانی
 10 سال است که در این رشته ورزشی فعالیت می کنم اما 

تخصص اصلی من مهندسی عمران است، هدف اصلی من از 
تاسیس این مجموعه سالمتی افراد است که بتوانند با صرف کمترین هزینه 
سالمتشان را حفظ کنند، متاسفانه بعضی از مربیان باشگاه علم تغذیه ندارند 
وبا راهنمایی های غلط افراد را به مکمل های دارویی سوق می دهند که مناسب 
نیستند. اگر فردی با سن کم دچار ناهنجاری های عضالنی باشد با یک سری 

حرکات ورزشی قابل درمان است.
من سعی کردم با یادگیری و تجربه به سطح باالی آموزش برسم، در مجموعه 
ما 4 مربی متخصص مشغول به کار هستند. همچنین در مجموعه ما از وسایل 
ورزشی تولید ایرانی استفاده می کنیم که کیفیت مناسبی هم دارد و برگرفته از 

جدیدترین مدل های روز دنیاست.
سالمت جسم و بدن هردو از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که اگر به سالمت 
جسم اهمیت ندهیم روح دچار افسردگی می شود.افراد می توانند با اختصاص 
دادن ساعتی از روز برای پیاده روی سالمت جسمی و روحی خود را تضمین کنند.

لوازم خانگی ایرانی باکیفیت، قابل رقابت 
با محصوالت خارجی 

مرتضی طالبی، مدیر مجموعه تعمیرات لوازم 
خانگی

از سال 79 مشغول فعالیت هستم که در این سال ها توانستم پنج 
نفر را آموزش بدهم که به طور مستقل مشغول به کار شوند.

تولید  محصوالت  می کنند.  کار  ما  مجموعه  در  نفر  هفت  حاضر  حال  در 
شرکت های ایرانی اکثرا به روز و با کیفیت خوب و مناسب هستند و همچنین 
خدمات گارانتی خوبی دارند و قابل رقابت با شرکت های خارجی هستند، توصیه 
ما به مشتریان این است که اجناس ایرانی خریداری کنند چراکه کیفیت مناسبی 
دارند و در صورت بروز مشکل قطعاتشان به راحتی تعمیر یا جایگزین می شود، 
بعضی قطعات جنس های خارجی در ایران موجود نیستند یا با قیمت قطعات 

جنس خارجی برابری می کنند.
بنابراین اگر قصد خرید اجناس خارجی هم دارند، کاالیی خریداری کنند که 

معتبر باشد و خدمات پس از فروش را در ایران متقبل شوند. 
نظارت اتحادیه و عملکرد آن بسیارخوب است زیرا مشتری مدار هستند. توصیه 
آخرمن به افراد این است که از کاالی با کیفیت ایرانی استفاده کنند زیرا نسبت 

به اجناس خارجی از نظر قطعات و نمایندگی پس از فروش بهتر است.

 بهداشت در حوزه قنادی حرف اول
 را می زند

سبحان مهد لو، شیرینی پامچال 
 درصنف قنادی بهداشت حرف اول را می زند، وزارت 

بهداشت نظارت خوبی دارد اصل فعالیت ما رعایت بهداشت 
فردی است، قبل از این که فردی مشغول به کار شود باید کارت 

بهداشت بگیرد و دوره آموزش بهداشت را بگذراند.
 در ایران تولید شکالت پیشرفت خوبی کرده و صادرات انجام می شود، اما 

درزمینه تولید شیرینی پیشرفت چشمگیری نداشته ایم.
 ما با مشکالتی مواجه هستیم موانع اداری زیادی اعم از بیمه کارکنان که 
هزینه باالیی برای ما به همراه دارد که اگر در این خصوص حمایت های 
صورت گیرد ما می توانیم افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم، همچنین 
ازدیگر مشکالت ما جعبه شیرینی است که قیمت آن از شیرینی گران 
تر می شود، مردم انتظار دارند جعبه وزن نکنیم، از طرفی ما نمی توانیم 
این اضافه قیمت را روی شیرینی حساب کنیم باید تدبیری نسبت به این 

موضوع صورت گیرد.

در خصوص استفاده، نگهداری و 
تعمیر آسانسور باید
 فرهنگ سازی شود

مهدی شریفی، مدیر طراح 
آسان بر سحر

 فعالیت ما مرتبط با ساختمان، برق و آسانسور است. در این راستا 
پنج نفر را مشغول به کار کرده ایم و 10سال است که در این حوزه 
فعال هستیم. پروانه کسب ما از سوی وزارت صنعت و معدن 
صادر شده و از سال 1390 انجمن نظارت خوبی دارد و اتحادیه 
صنف ماهم یک اتحادیه کشوری می باشد که از حق مصرف 

کننده، تولید کننده وشرکت های آسانسوری حمایت می کند. 
فراوانی کرده و جزء  پیشرفت و گسترش  آسانسور  صنعت 

الینفک ساختمان به شمار می آید. 
فعالیت ما از ابتدای ساخت ساختمان شروع می شود و مرحله به 
مرحله ادامه دارد تا به مونتاژ نهایی با یک استاندارد عالی کاربه 

مشتری تحویل داده شود. 
کیفیت محصوالت ایرانی خیلی خوب است، اگر قرار باشد از 
کاالی ایرانی حمایت کنیم، باید ابتدا از تولید کننده حمایت شود با 
برنامه ریزی یک سری تمهیدات قیمت کاالی تولید شده افزایش 

پیدا نکند تا در انتها با قیمت مناسب به بازار عرضه شود.
 باید فرهنگ استفاده از آسانسور همه گیر شود و مدیران ساختمان 
درباره سرویس و نگهداری از آسانسور را بدانند و در خصوص 

تعمیر آسانسور از افراد متخصص و معتبر استفاده کنند.

محصوالت ایرانی برای پوست و 
موی ایرانی ساخته شده است

 ناهید همتی 
 مدیر 2 مجموعه زیبایی 

حدود 20 سال است که در این حرفه فعالیت 
می کنم. آرایشگری یک هنر است، بیشتر افراد برای درآمد 
زایی مراجعه می کنند، ولی 10 در صد موفق می شوند این مسیر 
را ادامه دهند چرا که تقریبا 60درصد کار ما به ذوق و سلیقه و 
هنر بستگی دارد، همچنین ارتباط و نگهداشتن مشتری مشکل 
است. از آنجایی که آرایشگران مستقیما با افراد و مواد شیمیایی 
سرو کار دارند باید آزمایش خاصی دهند وتحت نظارت باشند، 
کار خوب اداره بهداشت این بود که واکسن هپاتیت را اجباری 
کرد.سالن یکبار تجهیز می شود از نظر بهداشتی یک بار تایید 

می شود بنابراین از نظر اهمیت بهداشت فردی مهم تر است.
در مجموعه ما انواع خدمات آرایشی و پیرایشی انجام می شود. 
و  پوست  برای  ایرانی  که محصوالت  است  این  من  شعار 
موی ایرانی ساخته شده است. من خودم از انواع محصوالت 
ایرانی استفاده می کنم و رضایت دارم.سالن های زیبای باید 
سازماندهی شوند تا افرادی که قدیمی این حوزه هستند و 
سالها سابقه کاری دارند با افرادی که تازه وارد این حوزه شدند 
مشخص شود.پیشنهاد من به افرادی که دیپلم آرایشگری 
می گیرند این است که مدتی پیش یک پیشکسوت این حوزه 

کار کنند تا تجربه الزم را کسب کنند.

استاندارد و کیفیت را در تهیه آسانسور و قطعات آن مالک
 قرار دهید

یحیی محمد اکبرزاده، مدیر عامل شرکت آرمان آسان بر ایرانیان 
جایگاه آسانسور درصنعت دارای یک نقاط ضعفی است که با کمی توجه بر طرف 
می شود.شرکت های طراح و دارای مجوز در صنعت آسانسور جایگاه اصلی خود 
را پیدا نکرده اند و شناخته نشده اند که در این راستا شهرداری ها و استانداری ها 
می توانند نقش موثری ایفا کنند تا سازندگان با آگاهی کامل نیازشان را از این 

شرکت های معتبر برطرف کنند.
همچنین در خصوص نگهداری و تعمیر آسانسور هم باید به افراد و شرکت های 
معتبر و متخصص مراجعه کنند تا خسارت های جبران ناپذیری شکل نگیرد 
و در صورت بروز مشکلی آن شرکت معتبر پاسخگو باشد تا افراد هم با خیال 

آسوده ازآسانسور استفاده کنند.
ازسال 1388که استاندارد ملی اجباری شد محصوالت ایرانی جایگاه خوبی پیدا 
کردند و قطعات خوبی ساخته می شود که این باعث خوشحالیست. توصیه من 
به سازندگان ساختمانی این است که در خرید آسانسور و قطعات آن استاندارد و 
کیفیت را مالک اصلی قرار دهند نه اینکه صرفا قیمت محصول را در نظر بگیرند.

قراردادها را به شکل رسمی در صنف امالک 
منعقد کنید 

مهرداد پورموسی، مدیر امالک تراس
هفت سال است که در حوزه امالک فعالیت می کنم. در 

خصوص وجود حباب قیمت ها در ملک های استیجاری ارتباطی 
به صنف امالک ندارد و این به تقاضای مالک وابسته است که ملکش به چه قیمتی 
اجاره یا رهن برود. قرارداد هایی که در امالک نوشته می شوند قابل پیگیری 
بوده و در صورت بروز مشکل یا شکایتی رسیدگی می شوند اما قرارداد هایی 
که به صورت دستی و توافقی بین طرفین بسته می شود قابل پیگیری نیستند 
و پیچیدگی هایی به همراه دارند. اگر دولت در خصوص گرفتن جواز ساخت و 
اعطای تسهیالت و وام حامی سازندگان ملک باشد بسیاری از مشکالت مرتفع 
می شود یا اینکه برای تهیه مصالح یارانه ای را به سازندگان اختصاص دهند افراد 

سازنده در تهیه مصالح با قیمت های نجومی و مشکل مواجه نمی شوند. 
نظارت اتحادیه ها بسیار ضعیف است که بهتر است با نظر کارشناسی و تخصصی 
رسیدگی شود چرا که با رونق صنعت ساختمان افراد بسیاری به شکل مستقیم یا 

غیر مستقیم مشغول به کار می شوند.
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استفاده از برندهای معتبر برای تهیه شیرینی
محرم خلیلی، مدیر شیرینی تلخ

4 سال است که این شیرینی فروشی را راه اندازی و 20 نفر را مشغول به کار کرده ایم، نیرو های 
ما همه حرفه ای هستند و از دستگاه ها و شیوه های به روز استفاده می کنیم.

ما انواع کیک و شیرینی های تلخ، کم شیرین و... تولید می کنیم که بیشتر مشتریان ما جوانان هستند. 
کیفیت و ماندگاری شیرینی برای ما اهمیت دارد، به همین دلیل از برند های معتبر برای تهیه شیرینی استفاده 

می کنیم.
بهداشت محیط و نحوه برخورد با مشتری بسیار مهم بوده که موجب جذب مشتری می شود همچنین نظارت 

اداره بهداشت در عملکرد ما موثر بوده است.

گل تاثیرروانی خوبی بر حافظه افراد می گذارد
سمیه سادات حسینی، مجموعه گل آرایی 

نزدیک به 6سال است که به همراه همسرم سید متین طباطبایی یک مجموعه گل آرایی را راه اندازی 
کرده ایم. ما در زمینه دسته گل عروس و ماشین عروس به شکل تخصصی خدمات می دهیم.

خوشبختانه در حال حاضر تولید گل در ایران خوب است اما فرهنگ سازی درستی در این خصوص صورت 
نگرفته است، گل تاثیر روانی خوبی بر حافظه می گذارد و حس خوبی به همراه دارد.بافشار های اقتصادی که امروزه در جامعه 
زیاد است باعث شده که افراد کمتر و برای مراسم های خاص گل تهیه کنند. در بعضی از روز های سال که مناسبتی را در بر 
دارد قیمت گل بسیار افزایش پیدا می کند چرا که قیمت گل دست عده ای دالل می افتد و ما هم مجبوریم که گل را گران تهیه 
کرده و به فروش برسانیم. از مسئولین درخواست می کنم که نسبت به مشکالت دیدگاه عمیق تر و دقیق تری داشته باشند.

افزایش قیمت مسکن تحت الشعاع عوامل مختلفی است
محمود فالح، مهندس معمار و مشاور امالک

در صنف ما هم ماننداصناف دیگر مشکالتی وجود دارد.اصلی ترین مشکل افزایش قیمت هاست که در 
وهله اول قیمت زمین است که طبیعتا در قیمت تمام شده ملک هم تاثیر می گذارد، عالوه بر این ها مصالح 

ساختمانی قیمت ثابتی ندارد و باعث می شود که سازنده در روند ساخت و ساز دچار مشکل شود.زمانی که 
قیمت ملک افزایش می یابد قدرت خرید مردم پایین می آید و بازار مسکن در حالت رکود به سر می برد.همچنین قیمت صدور 
مجوز ها بسیار باال بوده که این هم مشکل ساز است.در این شرایط عده ای افراد سود جو هم به افزایش قیمت ها دامن می زنند 
و مشکل را دوچندان می کنند، من از مسئولین ذی ربط در خواست دارم که نظارت بیشتری درجهت ثبات قیمت داشته باشند.

هدف ما کشف استعدادها و پرورش مهارت 
کودکان است

رزیتا نوربخش، کارشناس ورزشی، استاد 
دانشگاه و سرمربی مجموعه جیم جیم

 رشد جسمانی، حرکات و رشد هوشی کودکان بسیار اهمیت دارد، همه تجارب 
در همین سنین آغاز می شود.

 یکی از اهداف مجموعه باشگاه جیم جیم شکل گیری مهارت هاو تعادل 
پریدن و دویدن است که در بزرگسالی باعث استعداد در دو و میدانی و با ضربه 
زدن به توپ و پرتاب با دست بازی های فوتبال و بستکبال می شود هدف ما 
استعداد یابی است، با توجه به اینکه کودکان امروزه کم تحرک اند و اضافه 
وزن دارند و هدف بهداشت جهانی نیز این است که کودکان به ورزش تکاپو 
بپردازند.مربیان با عزت نفس با بچه ها بازی می کنند در مجموعه ما شکست 

وجود ندارد و فضا، فضایی غیر رقابتی است که تنها هدف بازی است. 
همچنین مربیان با توجه به دانش و تخصص خود ناهنجاری اسکلتی بچه ها 
را شناسایی و باز بینی می کنند و با انجام بازی ها سعی بر اصالح ناهنجاری ها 

دارند تا از مشکالت آینده جلوگیری شود.
 ورزش استرس را دورمی کند وبا ترشح هورمون رشد از کوتاه قدی جلوگیری 
می کند ورزش باعث ترشح هورمن پاراتیروید شده و ترشح این هورمن موجب 
بهبود رشد و کلسیم می شود، وظیفه مجموعه جیم جیم ایجاد ساعتی خوب 

و دلنشین برای مادران و فرزندان است.

افراد با آگاهی خودرو خریداری کنند
محمد رضا زارع، مدیر مجموعه ستاره البرز 

در کشور ما اکثریت مردم تمایل به ماشین های خارجی دارند که در تهیه لوازم یدکی با قیمت باالیی مواجه 
می شوند اما این در صورتی است که ماشین های ایرانی قیمت مناسبی دارند و در تهیه لوازم یدکی هم دچار 

مشکل نمی شوند و در صورت مواجهه با نقص فنی سریع عیب یابی می شود اما ماشین خارجی اگر نقصی یا 
تصادفی داشته باشد برای جبران مبلغ هنگفتی را باید هزینه کنند.

در چند سال گذشته به علت فشارها و تحریم ها لوازم خودرو افزایش یافته اما لوازم ایرانی از لحاظ قیمتی بهتر هستند.
بهتر است افراد در خصوص خرید ماشین توجه داشته باشند که اگر به نمایشگاه های معتبر مراجعه کنند قرارداد اصولی و قابل 

پیگیری بسته می شود، در نمایشگاه، ماشینی اگر مشکلی داشته باشد می توانند تا48 ساعت ماشین را پس بدهند.
در نمایشگاه برای پالک کردن خودرو سه تا پنج روز زمان می برد که ما روند تعویض پالک و سند را داریم اما خارج از نمایشگاه 
تنها سند می شود، مردم نباید ماشین برند چینی بخرند چون کیفیت ندارد و لوازمشان بسیار گران است، ماشین تولید داخل 

در کشور شناخته شده است و کیفیت مناسبی هم دارد وبا وجود نمایندگی در صورت مشکل قابل پیگیری و حل است. 
توصیه من این است که از هر ماشینی با توجه به قدرت و کار آیی آن باید انتظار داشت. ما از تولیدکنندگان انگشت شمار  دستگاه های 

صنعتی در جهان هستیم
محمد رضا نصر آبادی، مدیر شاهین تزیین صنعت 
25 سال است در حوزه دستگاه های باالنس صنعتی، عیب 

یاب، ارتعاش سنج و قطعات دوار فعالیت می کنیم. قطعات دوار 
شامل هر قطعه دوار و حرکتی است و همه دستگاه های حرکتی زمینی، هوایی، 

دریایی و غیره می باشد.
25 نیرو مستقیم در مجموعه ما فعال هستند و به شکل غیر مستقیم 200نفر در 
زمینه فروش تجهیزات اشتغال ایجاد کرده ایم.  دیگر کشورها معموال درارائه این 
تکنولوژی بسیار سختگیر هستند، در کل دنیا مانند شرکت ما انگشت شمار هستند. 
مجموعه ما توانایی ساخت دستگاه های باالنس در 30 مدل را داریم که از صفر 
تا صد آن در ایران ساخته می شود، در خصوص ارائه نرم افزار های به روز 10سال 
طول کشید تا به بازاربا ورژن های جدید عرضه شود.بازار هدف ما بیشتر شرکت ها 
ی بزرگ هستند، اما برخی به صورت شخصی فعالیت می کنند. ما در هر زمینه ای 
که قطعه ای دوار به کاررفته باشد حضور داریم مانند هواسازها که برای سرمایش 
و گرمایش داخل خانه است یا هر شیئی که در زندگی فعلی درحال حرکت باشد 
به ما ارتباط دارد.ده هزار شرکت با ما همکاری دارند، مواد اولیه مافلز است که در 
داخل ایران موجود می باشد. همچنین بخشی از فعالیت ما با رایانه انجام می شود 

که خوشبختانه به این دانش و بازار هم دست یافته ایم.
در جامعه با وجود قوانین برای ما مشکالت کمر شکنی ایجاد کرده است که پنجاه 
درصد از انرژی تولیدی ما را هدر می دهد به همین دلیل بهتر است قوانین در 
خصوص شرکت های تولیدی به گونه ای باشد که مانع تولیدات نشوند تا اینکه 
تولیدکنندگان بتوانند افراد بیشتری را مشغول به کار کنند و محصوالت بیشتری 

را هم تولید کنند.

باید در خصوص واردات سیستم صوتی اتومبیل نظارتی دقیق انجام شود
مصطفی خلج، مدیر فروشگاه سیستم سوم اسکای

 فعالیت ما در حوزه الکترونیک خودرو ها ی مولتی مدیا، سیستم صوتی و باند خودرو ها می باشد.در حال 
حاضر پنج نفربا ما کار می کنند، همچنین ما آموزش صفر تا صد تعمیرات و نصب سیستم های صوتی 

خودرو را برای افرادی که مشتاق هستند داریم تا بتوانند جذب بازار کار شوند و فعالیت کنند.
ما تحت نظر اتحادیه باتری سازان و لوازم یدکی خودرو هستیم که نظارت خوبی دارند. درزمینه سیستم صوتی ما با واردات 
بی رویه و قاچاق رو به رو هستیم، در زمینه تولید بلندگو ما در کشوراین توانایی را داریم اما با واردات بی رویه کاال ها و عدم 

مدیریت صحیح اجناس بی کیفیت چینی وارد می شود و مانع تولید کاالی ایرانی و حتی رونق تولید می شوند.

ارزان سازی در صنایع باید با کیفیت همراه باشد 
مهدی قاسم لو،  موسس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پنجره نیکان و عضو اتحادیه 

در و پنجره سازان استان البرز
15 سال است که در این صنعت فعالیت می کنم. در ابتدا این صنعت محدود به ابزار هایی چون پروفیل و یراق آالتی 

بود که از کشور آلمان وارد می شد و تنها در ایران مونتاژ می شد، بعدها با در یک پرسه بلند مدت و به مرور زمان این 
صنعت بومی سازی شد. یکی از مواد ما پودر پی وی سی از مشتقات نفت خام است که در حال حاضر در ایران تولید می شود و به بسیاری 
از کشورها هم صادر می کنیم.پنجره های عایق امروزه از ورود سروصدا، گرد خاک جلوگیری کرده و در مصرف گاز و برق صرفه جویی 
می کند. ارزان سازی در صنایع مشکلی ندارد اما در صنایع پنجره پی وی سی این ارزان سازی باعث از بین رفتن کیفیت می شود، ما در 
تالشیم تا در اتحادیه این مشکل را مطرح و برطرف کنیم. همچنین ما سعی داریم در دوره جدید اتحادیه بازرسی را افزایش دهیم تا بتوانند 
به صورت ادواری از کارگاه ها ی تولیدی و عرضه کنندگان بازدید به عمل بیاورند.در وپنجره پی وی سی از قطعات زیادی تشکیل شده 
است. اگر آهن تقویتی آن بخوبی مونتاژ شود و همه فرایند کار با رعایت کیفیت و استاندارد طی شود در نهایت محصولی مناسب خواهیم 
داشت.در خصوص ارائه خدمات و عرضه محصوالت ما پذیرای انتقادات و پیشنهادات مردم در این زمینه هستیم تا بتوانیم روال عملکرد 
خود را اصالح و بهتر کنیم، باعث خوشحالیست که ما در کشوری زندگی می کنیم که توانایی انجام هر کاری را داریم اما این منوط به 

حمایت و پشتیبانی مسئولین نیز می باشد تا بتوانیم قدرتمند دردنیا حضور پیدا کنیم.

 تالش ما جلب اعتماد مردم در
 صنف مسکن است

سید یاشا علوی، مدیر امالک
 8 سال است که درصنف امالک فعالیت 

می کنم و درمجموعه ما سه نفر مشغول به کار 
هستند.عالوه بر فعالیت در زمینه خرید و فروش ملک ساخت و 

ساز هم انجام می دهیم.
 متاسفانه از بازار مسکن حمایت های درستی صورت نمی گیرد و 
از طرفی هم عوارض شهرداری چند برابر شده که موجب نوسان 

قیمت می شود.
 از نظر مالی منطقه ما ضعیف است، درحال حاضر بازار شدیدا 
افت پیدا کرده چرا که مردم نمی توانند با خیال راحت خرید و 

فروش انجام دهند.
از ابتدا سال 98 اعتماد مردم نسبت به بازار طال و ارز کم شده و 
نقدینگی هم نزد مردم کمتر است بنابراین مردم ترجیح می دهند 

با اندک سرمایه ای که در دست دارند 
در زمینه ملک سرمایه گذاری کنند.ما تصمیم گرفته ایم که 
در امالکمان روی فایل هایی که از نظر قیمت گذاری باال و 
غیر منطقی هستند کار نکنیم چراکه با این کار اعتماد و دیدگاه 

مشتری نسبت به صنف امالک تغییرپیدا می کند.

 آسانسور استاندارد در ساختمان برای کسب جواز 
حرف اول را می زند

آرش محمد زاده، مدیر عامل شرکت آسان بر خورشید
 یکی از بزرگترین معضالت ما افزایش ساختمان های قولنامه ای در مناطقی 

است که تمکن مالی باالیی ندارند و از حداقل قیمت برای خرید مصالح ساختمانی 
استفاده می کنند و از آنجایی که قولنامه ای هستند مجوز استاندارد برای آسانسور را ندارند.براساس 
مجوز که ما از بیمه مرکزی استعالم کردیم شرکت بیمه موظف است به ساختمانی خدمات 
دهند که از آسانسور دارای مجوز و استاندارد استفاده می کنند، همچنین پروانه طراحی و مونتاژ 
به شرکت هایی داده می شود که به شکل یک شرکت واقعی عمل کنند. متاسفانه شرکت های 
بیمه زمانی که می خواهند خسارت پرداخت کنند اسناد زیادی می خواهند.در این خصوص باید 
قرار داد با شرکت به طور ماهانه رسیدگی شود، بزرگترین ضربه ای که ما خوردیم از عدم اطالع 
و آگاهی مدیر ساختمان است که مسئولیت قانون گذاری را برعهده دارد.یعنی اولین شخص 
پاسخگو برای مشکل آسانسور مدیران ساختمان ها هستند. ساختمانی که ساخته می شود قانون 
گذار تعیین می کند برای اخذ پایان کار باید استاندارد آسانسور را دریافت کنندو حتما ساختمان بیمه 
شود.بسیاری از شرکت ها قانون مدار عمل می کنند و مسئولیت ساختمان را بر عهده می گیرند 
اما برخی از افراد هستند که سهل انگاری می کنند چراکه از قانون اطالعی ندارند و قبل از پایان 
کار آسانسور را تحویل کار فرما می دهند، کارفرما باید قبل از پایان کار گواهی استاندارد دریافت 
کند.در خصوص استفاده از قطعات آسانسور افراد باید آگاهی الزم از کیفیت قطعات و همچنین 
شخصی که می خواهد کار را انجام دهد تخصص الزم را داشته باشد چراکه برخی افراد بدون 

تخصص و آگاهی الزم وارد این کار می شوند و خسارت هایی وارد می کنند.

سازندگان مسکن سود کمی دریافت می کنند
مهیار حبیبی، مدیر امالک پارسه

در زمینه مسکن و خرید و فروش و ساخت و ساز فعال 
هستیم. در حال حاضر در وضعیت رکود به سر می بریم از سال 

گذشته تا کنون قیمت زمین در منطقه گوهردشت افزایش یافته 
است. مشکل مسکن این است که متولی ندارد، شهرداری هم همه هزینه ها را 

دریافت می کند اما متاسفانه برای فروش هیچ نظارتی ندارد.
ساخت و ساز فعالیت زمان بری است و در نهایت هم سود کمی عاید سازنده 
می شود و با افزایش قیمت ها باعث می شود که فرد سازنده متضرر شود چون 
خریدار مسکن کم است به همین دلیل گردش مالی چشمگیری برای سازنده 

به همراه ندارد.
در زمینه ملک های استیجاری هم صنف امالک نقشی در قیمت گذاری ها ندارند 

چرا که اکثرا صاحبان ملک خودشان قیمت گذاری می کنند.

تولید روغن های طبیعی باالترین توان اشتغالزایی را دارد 
مهدی نادم، مدیر عامل شرکت یاران پخش شاندیز

 در تهیه و تولید انواع روغن های خوراکی و روغن زیتون فعال هستیم، با امکانات محدود و سه پرسنل از سال 95 این شرکت 
را تاسیس کردیم. در حال حاضر به طور مستقیم 8 نفر و غیر مستقیم 50 نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستند. ما در زمینه 
تولید و آزمایشگاه از نیروی تحصیلکرده و متخصص کمک می گیریم.در ابتدا فقط روغن کنجد تولید می کردیم اما حاال 
بیش از 12 محصول، روغن زیتون در انواع مختلف، قوتو و ارده شیره تولید می کنیم. از محصوالت ما در جامعه به علت اینکه 
با قیمت مناسبی عرضه می شد استقبال خوبی به عمل آمد، خوشبختانه مردم در حال حاضر به مصارف ارگانیک و گیاهی 

روی آوردند و از روغن کنجد درطبخ همه غذاها استفاده می کنند.
برخی افراد غیر قانونی فعالیت می کنند اما فعالیت ما از نظر اداره بهداشت و استاندارد به تایید رسیده است.

تشخیص روغن با کیفیت به دو روش ممکن است ابتدا اگر در یخچال بگذاریم و روغن زود به حالت منجمد تبدیل شود، 
خالص است ودیگری اگر روغن را خوب به هم بزنیم و روغن خالص باشد سریع حباب ها جمع می شود. از روغن زیتون 

بیشتر برای ساالد استفاده می شود، اما از روغن کنجد برای پخت وپزاستفاده می شود که بسیار غذا را خوش طعم می کند.
متاسفانه هیچ ارگانی از ما حمایت نمی کند و ما با هزینه شخصی به این جا رسیدیم محصوالت ما این قابلیت را دارد که در 

بازه زمانی کوتاه بیش از صد نفر را مشغول به کار کنیم اما مشکل سرمایه داریم.

مردم کاالی ایرانی با کیفیت و با گارانتی استفاده کنند
محمود دره شیری، عضو اتحادیه شوفاژ کاران و مدیرفروشگاه شیرکوه 

ما نمایندگی سه شرکت معتبر ایرانی را داریم. هر سه شرکت معروف ایران هستند که به چهل کشوردنیا 
صادر می شوند. این شرکت ها اجناس با کیفیت تولید می کنند و برخی از محصوالتشان به کشور روسیه 

هم صادر می شود، اکثر مردم از مارک هایی که در داخل تولید می شوند اطالعی ندارند به همین دلیل به 
اجناس و محصوالت بی کیفیت رو می آورند، اما برخی از شرکت های معتبر مهم ترین مسئله ای که به آن اهمیت می دهند 
تولید محصول با کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش به شکل شبانه روزی است. 95 درصد اجناس شوفاژ تولید داخل است. 
اما متاسفانه برخی از تاجرها به علت ارزان بودن اجناس مشابه چینی وارد کردند که همه خدمات پشتیبانی و گارانتی را ارائه 
نمی دهند.محصوالت ایرانی همه سبد کاالی آن ها راکامل می کند و مهم تر این که محصوالت ایرانی در دسترس هستند 
و گارانتی را هم شامل می شوند در مجموعه ما حدود 85 درصد خدمات از راه اندازی تا خدمات پس از فروش را خودمان ارائه 
می دهیم اما در حال حاضر چند سالی است که با تصمیم دولت افراد باید دوره های آموزشی فنی و حرفه ای را بگذرانند تا 
اجازه خدمات رسانی را داشته باشند، چرا که تاسیسات قلب یک ساختمان است و در صورت بروز یک مشکل باید ساختمان 

تخلیه شود و عیب یابی صورت بگیرد.

اعتماد سازی گردشگر در صنعت گردشگری اهمیت باالیی دارد
نغمه منوری، مدیرعامل شرکت میراث آریایی و رئیس دفتر گردشگری سرزمین سفر آریایی 

اطالعات مردم نسبت به صنعت گردشگری بسیار کم است و از درآمد این صنعت بی اطالع هستند.
صنعت گردشگری با تمام مشاغل کوچک و بزرگ در ارتباط است، صنعت حمل و نقل ما با ورود گردشگر 

رونق می گیرد، با ورود توریست تاکسی های بیشتری مشغول به کار می شوند و هتل های بیشتری ساخته 
می شوند و با ساخت هر هتل اشتغالزایی شکل می گیرد.همچنین با ورود گردشگر ارز هم وارد کشور می شود بسیاری از 
کشور ها از نظر اقتصادی فلج بودند اما با رونق صنعت گردشگری پیشرفت کردند.در این زمینه تبلیغات و برگزاری نمایشگاه ها 
می تواند در معرفی مکان ها و بنا های تاریخی و گردشگری موثر واقع شود.الزم است در صنعت گردشگری زیر ساخت های 
امنیتی و دسترسی فراهم شود تا افراد با صرف کمترین هزینه و استفاده از نقشه GPS مکان ها و بنا ها را شناسایی کنند. 
اعتماد سازی گردشگر اهمیت باالیی دارد. متاسفانه ما به عنوان موسسه گردشگری هیچ رسمیتی نداریم و تنها بر روی کاغذ 
اعتبار داریم.آموزش ها در خصوص گردشگری باید افزایش پیدا کند و شهرداری ها هم در زیبا سازی شهر و معرفی مکان های 

باستانی و گردشگری می توانند کمک کنند.

 افتخار ما ارائه خدمات و محصوالت
 با کیفیت است

هادی محمدی، کابینت ساز و تولید کننده دکوراسیون
حدود 25 سال است که در حوزه دکوراسیون داخلی، طراحی، ساخت 
و همچنین اجرای کابینت فعالیت می کنم، اما تا کنون حمایتی از 
ما صورت نگرفته است در واقع اتحادیه ای وجود ندارد که از ما 

حمایت کند.
 اولین اقدام برای اجرایی شدن رونق تولید، کاهش میزان درصد 

پرداختی ما به عنوان کارفرما به بیمه است.
همچنین در صنف ما باید قیمت گذاری وجود داشته باشد. تقاضای 
دیگر من، رتبه بندی برای این شغل است و مالک انتخاب نباید با 
توجه به منطقه فعالیت باشد زیرا کیفیت کار از مکان فعالیت اهمیت 
بیشتری دارد.چه بسا شخصی در منطقه پایین با کیفیت باال فعالیت 
می کند و شخصی دیگر در منطقه ای باال، با موقعیت عالی، اما با 
کیفیت پایین مشغول به کار است.منشا تمام مشکالت امروز مشاغل 
این است که اتحادیه ها از صاحبان کسب و کار حمایت نمی کنند، 
افراد بدون مجوز در صنف ما افزایش پیدا کرده اند حتی مشاغل 

دیگر هم وارد حرفه و تخصص ما شده اند و با ما رقابت می کنند.

بزرگترین سرمایه هر خانواده کودکان هستند
مهدی الهوتی، مدیرعامل موسس کیمیا طب روان ایرانیان

یک سال است که در این زمینه فعالیت می کنم.
مجموعه ما یک کلینیک است که در آن تمام خدمات روانشناسی، روانشناسی فرزند پروری، مشاوره های خانواده و استعداد 
یابی به افراد ارائه می شود.در کلینیک، ما با افراد متخصص که تحصیالت ارشد و دکترا در زمینه روانشناسی و مشاوره دارند 
همکاری می کنیم، همچنین این افراد دوره های آموزشی و تجربه کافی در این زمینه را دارند. در خصوص استعدادیابی 
کودکان ما با یک سری آموزش ها و بازی های برنامه ریزی شده به کشف استعداد های کودکان می پردازیم.ما از هر لحاظ 
در مراحل مختلف بچه ها را با تست های مختلف آزمایش می کنیم، تست های ما در همه زمینه هاست تا بتوانیم بهترین 
شناسایی را در زمینه استعداد آنها داشته باشیم، کودکان اگر دچار پرخاشگری باشند با مشاوره مشکل را حل کرده و بعد شروع 
به استعداد یابی می کنیم. بزرگترین سرمایه هر خانواده کودکان هستند باید خانواده ها آموزش تخصصی ببینند که چگونه 
با فرزند خود رفتار و ارتباط بگیرند. یادگیری مهارت ها موجب افزایش اعتماد به نفس کودک و حتی استقالل آن می شود 

تا به موفقیت برسند.

ما در گروه ساختمان سازی با افراد قوی، تحصیلکرده وممتاز همکاری داریم
اسماعیل عباس پور سلیم، ساختمان ساز)مدیر مجتمع تجاری نیکامال( 

35سال است که در صنعت ساختمان مشغول به کار هستم.با جذب سرمایه مردم به صورت سرمایه 
گذاری و مشارکتی توانستم موفق باشم و همه افرادی که نزد من سرمایه گذاری کردند رضایت دارند چرا 

که بسیاری ازمردم از طریق من صاحب خانه شدند.از نظر ساختمان سازی گروهی که با ما کار می کنند بسیار 
قوی، تحصیل کرده وممتاز هستند، درفعالیت ما استاندارد ونیروی متخصص اهمیت دارد.تغییرات ارز باعث شده قیمت 
مسکن رکود پیدا کند یا موجب افزایش قیمت زمین شده است.در حال حاضر قیمت ساختمان قابل پیش بینی نیست زیرا 
عرضه وتقاضا همخوانی ندارد همچنین هزینه های دولتی برروی قیمت زمین وملک تاثیرمی گذارد. هزینه کسب جواز برای 
سازنده بسیار باال بوده واز طرفی هم در سال های گذشته شهرداری ها جواز را زود صادر می کردند اما در حال حاضر چند سال 
طول می کشد وهر سال هم قوانین دست و پاگیر می شود.درخصوص بانک ها از آنجایی که سود باالیی پرداخت می کنند 
افراد رغبت خود را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از دست می دهند.جوانان امروزی تحصیالت دارند اما میزان 
در آمد آنها به اندازه ای نیست که توانایی صاحب خانه شدن را داشته باشند در این رابطه دولت باید یک تمهیداتی بیاندیشد 

تا جوانان بتوانند صاحب مسکن شوند. اصل مشکل جامعه ما این است که از جوانان حمایت نمی شود.

نگاه مردم به کافه ها تغییر کرده است
اشکان طالعی، مدیر مجموعه امیر شکالت پالس 

10 سال است که در این زمینه فعالیت می کنم و درمجموعه ما 10نفر 
مشغول به کار هستند.

در مجموعه ما انواع نوشیدنی های سرد و گرم و غذاهای ایتالیایی سرو 
می شود.

اوایل مردم دید خوبی نسبت به سرو قهوه و صنف کافه نداشتند اما با گذشت زمان و فرهنگ 
سازی درباره این موضوع به یک عادت بدل شده است و مردم امروزه برای کسب آرامش، 

تفریح و استراحت به کافه می آیند.
فضای مجموعه ما با گنجایش 70 نفر یک محیط خانوادگی و انفرادی است.

نیرو های ما بر اساس آموزش های صفر تا صدی که می بینند استخدام می شوند.
 در دنیای امروزبا وجود اینترنت مردم ابتدا از مکان مورد نظرشان کسب اطالع کرده و بعد 
مراجعه می کنند، چیزی که مشتری می خواهد ابتدا احترام است و رفتار پرسنل با مشتری 
بسیار اهمیت دارد.در خصوص نظارت اداره بهداشت از لحاظ نظافت محیط و بهداشت 

پرسنل به صورت ادواری بازرسی می کنند.
پیشنهاد من این است که یک سری کارشناس هفتگی برای آموزش پرسنل به رستوران ها 
و کافه ها مراجعه کنند، زیرا در بازرسی ادواری فقط ایرادات کار گرفته می شود، خوب است 
مشاوره باشد و نکات ایمنی را به کارکنان آموزش دهند. بحث ایمنی در کار بسیارمهم است 
پیشنهاد من این است که در سال رونق اقتصادی از کسب و کار کوچک حمایت شود چون 

خیلی زود بازده هستند.

دولت باید در تهیه مواد اولیه کارخانجات نساجی 
کمک کند 

اکبر جانسوز، مدیر پارچه سرای مهدی
با وجود افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته 

است، پارچه و لباس که جزء نیاز های اولیه افراد است اما امروزه 
قیمت پارچه و دوخت لباس باال رفته است.اگر تولیدات داخلی رونق پیدا کند 
اجناس ارزان تر می شود. معروفترین کارخانه یزد به علت گرانی و نداشتن مواد 
اولیه تعطیل شده است. دولت باید در تامین مواد اولیه به تولید کنندگان کمک 

کند تا بازار هم رونق پیدا کند.
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 افزایش قیمت مهم ترین عامل رکود
 فعالیت ماست 

محسن کمالی، مدیر دکوراسیون داخلی نیکه
 خدمات در خصوص نمای داخلی ســاختمان اســت برای 

مثال طراحی نمای آشپزخانه. 
وضعیت فعلی بازار در تمامی حوزه های دکوراسیون درحالت رکود قرار دارد.

 افزایــش قیمت هــا رغبت افراد را برای تغییر دکوراســیون منزل کمتر کرده و 
موجب رکود بازار شده است. 

90 درصــد مواد اولیه فعالیت ما وارداتی هســتند وما در بحث طراحی کابینت و 
دکوراســیون داخلی خودکفا نیستیم، دلیل عمده ای که باعث افزایش قیمت در 

حرفه ما می شود افزایش قیمت دالر است.

مشکالت حرفه آرایشگری نیازمند 
حمایت های بیشتری است
منیژه تورانی،  مدیر سالن زیبایی مهبر

حدود 11 سال است که سالن دار هستم و تا امروز برای 12 
نفر کارآفرینی کرده ام.

شغل ما به دلیل به روز بودن، درآمد نسبتا باالیی دارد اما اغلب مردم تصور 
می کنند این شغل، مفرح و راحت است، در صورتی که چون در محیط بسته 
قرار داریم و حتی در تعطیالت هم کار می کنیم، با سختی ها و مشکالت 

بسیاری مواجه هستیم. 
البته به دلیل محیط ایمن و مطمئن، زنان ترجیح می دهند وارد این حیطه 

شوند.
 یکی از مهم ترین مشکالت ما بیمه و درصد باالی پرداختی آن برای 
کارفرما می باشد؛ همچنین بیمه برای شغل ما سختی کار در نظر نمی گیرد.

اولین شرط برای پایبندی در این کار حمایت خانواده هاست، چون شغل ما 
به نوعی بدون تعطیلی است. به همین دلیل داشتن عالقه در این کار بسیار 
مهم است. اگر به جنبه مادی کار نگاه کنید، در مدت زمان کوتاهی از این 
لحاظ راضی خواهید شد، اما بعد از آن تنها عالقه است که باعث پایبندی و 

ماندگاری در این حرفه می شود.
یکی دیگر از مشکالت ما میزان مالیات ساالنه است که بسیار سنگین بوده 

و مبنای آن منطقه فعالیت، متراژ، دکور، میزان اجاره و... است.
 از دیگر مشکالت ما که بسیار آزاردهنده است، همکارانی هستند که بدون 
مجوز و با قیمت پایین کار می کنند.این گونه افراد، در حق کسانی که با مجوز 
فعالیت می کنند، اجحاف می کنند.آنها حتی با تبلیغات رسمی در منزل و 

بدون رعایت اصول بهداشتی کار می کنند.
 متاسفانه بهداشت و اتحادیه در این زمینه نظارتی ندارد. 

در حالی که ما برای گرفتن مجوز مراحل بسیاری را از لحاظ اداره بهداشت، 
اماکن، مالیات و... پشت سر گذاشته ایم و با سختی بسیار به این مرحله 
رسیده ایم. امنیت شغلی در حوزه ما بسیار باالست، اما حمایتی وجود ندارد.

 درجه بندی هم برای این صنف در نظر گرفته شده است، اما عمال به لحاظ 
قیمت تفاوت چندانی وجود ندارد. اتحادیه در این خصوص نیز از ما حمایت 

نکرده است .

رعایت بهداشت و کیفیت باال حرف اول را در کار ما می زند
مهران عمویی، مدیر کافه رستوران بی ستون 

یکی از اولویت های ما در کاررعایت بهداشت است و کیفیت 
کار اهمیت باالیی دارد، مشتری غذای خوب می خواهد، فضای 

در  بهداشت فردی  است.  بهداشتی  و کامال  اوپن  ما  آشپزخانه 
رستوران ما حرف اول را می زند.

 من به عنوان مدیر مجموعه برای بهداشت فردی کارکنانم هزینه می کنم که پرسنل 
تمیز و آراسته باشند و همچنین برای اخالق اهمیت زیادی قائل هستم و احترام به 

مشتری را اصول کار قرار داده ام. 
من کامال انتقاد پذیر هستم و با مشتریان خود ارتباط تنگاتنگی دارم و نظر خواهی 

می کنم. 
اصل کار ما کیفیت و سالم بودن محصوالت است زیرا با سالمت افراد سرو کار داریم 
باید منطقی باشیم، ما در کافه رستوران موسیقی زنده اجرا می کنیم و مشتریان از 
این کار استقبال می کنند چراکه با موسیقی انرژی می گیرند اما از ما ایراد می گیرند.

تالش ما افزایش اشتغالزایی است
اردشیر ولی پور،مدیر  مجموعه تزئینات 

داخلی و نمای ساختمان
 ما در زمینه نقاشی ساختمان، اجرای کاغذ دیواری و 

کفپوش و تزئینات مرتبط با ساختمان فعالیت می کنیم.
اکثرمواد اولیه ما ایرانی هستند زیرا هم کار با محصوالت ایرانی بهتربوده و 
مقرون به صرفه تر هستند، بیشتر تالش ما استفاده از کاالی داخلی است مگر 

این که کاال یا محصولی در ایران تولید نشود.
در فعالیت ما 90 درصد با گذشت زمان و کسب تجربه حاصل می شود اما در 
این زمینه آموزش هم در مراکز فنی و حرفه ای ارائه می شود و افراد می توانند 
در هر سنی آموزش ببینند و مدرک کسب کنند، بنابراین در فعالیت ما آموزش 

و کسب تجربه مکمل یکدیگر هستند. 
 نیروهایی که با ما همکاری دارند با توجه به پروژه های که انجام می دهیم 

متفاوت است.
از آنجایی که ما کارهای مختلفی را انجام می دهیم چند اتحادیه داریم اما 

اتحادیه اصلی ما صنف نقاشان ساختمان است.
سعی ما این است که اشتغالزایی بیشتری داشته باشیم و کار با کیفیت ارائه دهیم 

چرا که اگر این طور باشد تولید و تقاضا هم افزایش می یابد.

شعار ما تولید محصول باکیفیت و به روز می باشد
مهدی مرادی، مدیر گروه صنایع چوبی سهند

فعالیت اصلی ما قبال طراحی ماشین آالت بود.
 پدرم طراح صندلی های خاص برای ماشین بود اما از سال 90 

که خودرو سازی متوقف شد، در کارخانه های مختلف به عنوان 
مشاور فعالیت می کردم، بعد وارد این حوزه کار شدم.

 شعار من این است که ما به تنهایی نباید هر چیزی را تولید کنیم بلکه باید تولید 
اجناس با کیفیت داشته باشیم.با همفکری نیروهای کار قطعاتی تولید کردیم که 

در هیچ جای دنیا وجود ندارد و هزینه تولید را کاهش دادیم.
شرکت ما 12 طرح صنعتی دارد همچنین اختراع ما در آلمان و ایتالیا ثبت 
جهانی شده ودر نمایشگاههای بسیاری موفق به کسب جایزه خالقیت شده ایم. 
مجموعه ما با کمک پنج کارخانه اولین استار تاپ کابینت را در ایران راه اندازی 
کرد و با این کار هزینه را برای مصرف کننده کاهش دادیم و توانستیم کاالی 

خود را مستقیم به فروش برسانیم.
تمام تالش من این است که نیروی کار در یک محیط آرام و خالقانه فعالیت 
کند. گروه ما در خصوص مکانیسم بهترین صندلی ها را تولید می کند که دارای 
گارانتی مادام العمرهستند. پیشنهاد من این است اگر کسی قطعه ای را طراحی و 
به مرحله ساخت می رساند حق کپی برداری از آن قطعه توسط دیگران سلب شود 

و دولت هم تولید انحصاری را به شخص اصلی واگذار کند.
راهکار من در سال رونق تولید این است که دولت مالیات و بیمه را برای تولید 

کنندگان کاهش دهد تا بتوانند تفکر رهبری را اشاعه دهند.

تلفیق روش سنتی و مدرن در تهیه شیرینی
محمد رضایی و بهزاد اسماعیلی، مدیر و موسسه خانه 

شیرینی
مجموعه ما حدود 25 سال است که در کرج و تهران شعبه دارد.

در شعبه کرج 30 نفر مشغول به کار هستند، خدا را شکر توانستیم در زمینه 
رونق تولید و اشتغالزایی موفق باشیم و کار خود را گسترش دهیم.ما از روش سنتی و 

مدرن برای تهیه شیرینی استفاده می کنیم اما در تالشیم به روز باشیم. 
قیمت  محصوالت را با توجه به نرخ اتحادیه در نظر گرفته ایم. بهزاد اسماعیلی: خدارا شاکریم که توانسته ایم تا حدی موفق 
باشیم، امیدوارم اتحادیه ها نظارتی دقیق بر بهداشت وعملکرد قنادی ها داشته باشند وهمچنین در خصوص هزینه ها 

میزان افزایش قیمت تهیه مواد اولیه با زحمات تولید کنندگان همخوانی داشته باشد.

محصوالت بهداشتی و آرایشی ایرانی مطابق با 
پوست و موی زنان ایرانی است

الهه مقدم، مدیر سالن زیبایی نگین آریایی
 لیسانس گرافیک دارم اما در حال حاضر در حرفه آرایشگری 

مشغول به کار هستم. 
در سالن زیبایی ما انواع خدمات کوتاهی مو، اصالح ابرو، کاشت ناخن، گریم 
تخصصی عروس، میکاپ، رنگ مو و هرآنچه مربوط به زیبایی و آرایشی است 

ارائه می شود. 
شغل ما امنیت باالیی دارد چراکه در یک محیط کامال زنانه فعالیت می کنند و 
کسی که سرپرست خانوار است می تواند این شغل را انتخاب کند و و نان آور 
خانه باشد. خدا را شکردر مجموعه ما12نفر مشغول به کارهستند، تا حدی در 

بحث اشتغالزایی موفق بوده ایم. 
ازمواد ایرانی که با کیفیت هستند برای کار گریم یا رنگ استفاده می کنم، زیرا 
مواد ایرانی مطابق با پوست و موی خانم های ایرانی تهیه شده اند و مشتریان 

هم از این موضوع رضایت دارند.

حسابداری بازار کار خوبی دارد
پیروز جوانمیری، مدیرعامل مجموعه های 

شرکت حسابداری قرن
شرکت ما در زمینه مدیریت امور مالی، خدمات حسابرسی 

و مشاوره مالی خدمت رسانی می کند. در مجموعه ما افراد 
بسیاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با ما کار می کنند اما در حال حاضر 
20 نفر به شکل مستقیم در مجموعه ما مشغول هستند همچنین منظور از 
نیروهای غیر مستقیم افرادی هستند که در مجموعه ما آموزش دیده اند یا 

اینکه توسط ما برای کار به مراکز دیگر معرفی شده اند.
خدمات حسابداری یعنی پیاده سازی خدمات حسابرسی به صورت نرم 
افزارها می باشد. اقتصاد شرکتها و کشور بر پایه حسابداری و حسابرسی 

است. 
حسابرسی باید اصولی انجام شود که موجب رشد شرکت و سازمان می شود.

توصیه من به افرادی که این شغل را می خواهند انتخاب کنند این است که 
بازار کار حسابداری فوق العاده می باشد و هیچ جایی را نمی توانند پیدا کنند 

که به حسابدار نیاز نداشته باشند.

شعار کافی نیست، حمایت و پشتیبانی مستمر الزم است
حسن سهرابی، مدیر مجموعه نقل و نبات

42 نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستند و همیشه در تالش هستیم رتبه اول از لحاظ کیفیت در 
تهیه شیرینی در کرج باشیم.از آنجایی که فعالیت ما مستقیما با سالمت افراد در ارتباط است بهداشت 

حرف اول را می زند و در این راستا از مواد اولیه درجه یک و با کیفیت استفاده می کنیم، نظارت بهداشت 
بسیارخوب است. بازدید ها هفته ای دوبار انجام می شود و به طور کلی رسیدگی خوبی دارند.مشکل ما اول در رابطه با اتحادیه 
برای تهیه مواد اولیه است. اگر اتحادیه مواد اولیه شیرینی پزی را به صورت تعاونی و با قیمت مناسب عرضه کند مشکالت 
مرتفع می شود. شهرداری، اداره مالیات و بیمه نباید کاری کنند که جلوی تولید گرفته شود. بلکه باید همگام با تولید کننده 
باشند.در سال رونق تولید ملی اگر شعاری داده می شود باید پشتیبانی و حمایت باشد و از تولید کننده حمایت مستمرصورت 

بگیرد تا تولیدکننده بتواند کار خوب و با کیفیت به مشتری عرضه کند و رضایتش را جلب کند.

نظر کارشناسی در قیمت گذاری امالک موثر است 
رضا غریبی، مدیر امالک آینده البرز

10 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم، در مجموعه ما 12نفر مشغول به کار هستند.
در بازه زمانی کوتاه همه چیز گران شد و قیمت ملک باالرفت. عالوه برافزایش قیمت مصالح شهرداری 

هم قیمت جواز را باال برده است.جرایم و عوارض شهرداری موجب شده ساخت و ساز ها کمتر شود و بازار 
ساختمان سازی با رکود مواجه شود. در این خصوص شهرداری می تواند با کم کردن عوارض و جرائم کمک بزرگی به قیمت 
مسکن نماید. درباره مسئله موجر و مستاجرها قیمت را مالک تعیین می کند وما تصمیم گرفتیم روی فایل های قیمت باال 
کار نکنیم.پیشنهاد من این است که اتحادیه نظارت بیشتری داشته باشد و یک سری از دفاتر را که متخصص هستند و علم 
بیشتری در این باره دارند برای کارشناسی قیمت ها معرفی کنند. اتحادیه باید نظارت بیشتری بر امالک داشته باشد، متاسفانه 

امالک یکی از مشاغلی است که محدودیت مکانی ندارد و افرادی هستند که به این کار واقف نیستند.

 در زمینه کاال های الکترونیکی با کیفیت 
موفق هستیم

علیرضا شاکری، مدیر فروشگاه لوازم 
الکترونیک

 10 سال است که دراین حوزه فعالیت می کنم . بیشتر فروش ما 
المپ و پریز است.

 امروزه اکثرمحصوالت موجود در بازار ایرانی هستند که کیفیت بسیار باالیی 
هم دارند. المپ های ایرانی نسبت به المپ خارجی و چینی با کیفیت تر 
است، از آنجایی که برای مردم  کیفیت اهمیت دارد کاالی ایرانی خریداری 
می کنند، همچنین سیم و کابل های ایرانی هم  کیفیت خوبی دارند و در این 
زمینه تولیدات ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته است. در چندین استان ما 
تولیدکنندگان خوبی در زمینه المپ و روشنایی داریم که از نظر قیمت گذاری 
متفاوت هستند. قیمت المپ و روشنایی شرکت های دولتی زیاد است اما 

شرکت های خصوصی قیمت مناسب تری دارند .
خوشبختانه مقابل واردات کاال های قاچاق گرفته شده و تولید کنندگان در این 
برهه زمانی موفق به تولید با سود مناسب شده اند، یک تولید کننده باید زمان 
تولید را بسنجد و نوآوری داشته باشد. در زمینه الکترونیک باید هر روز نوآوری 

داشت تا از محصوالت دیگر کپی برداری نکرد.

 ریشه مشکالت در عدم سالمت جسم و
 روان است

فاطمه کیان پیشه، مدیر باشگاه هوبان 
 باشگاه ما با 7 پرسنل  ویژه بانوان است . 

از ابتدای افتتاح مجموعه با ورزش های ایروبیک ،آمادگی جسمانی 
و تی آر ایکس  شروع کردیم اما درحال حاضر از دستگاه های تخصصی استفاده 

می کنیم.
 مشکل ما کمبودتجهیزات باتوجه به رشته های ورزشی است  که مستلزم  تامین 

بودجه زیادی می باشد که باید شرایط برای باشگاه داران مهیا شود. 
توصیه من همیشه به افراد این است که ورزش کردن مثل غذا خوردن برای بدن 
الزم بوده و بهتر است افراد  با نیم ساعت ورزش در طول روز نتیجه آن را در زندگی 

شان مشاهده کنند .
دولت باید به باشگاه ها  امتیاز و تسهیالت اعطا کند تا ما کمتر از بودجه شخصی 

استفاده کنیم. 
مجموعه ما در منطقه ای قرار دارد که امکان افزایش شهریه را نداریم .از نظر من  
ریشه همه گرفتاری ها  در عدم  سالمت جسم و روان است، در این راستا رسانه ها 
و دولت نقش موثری را در ترغیب افراد به ورزش دارند تا ما در جامعه با افراد با 

روحیه و سالمت جسمانی روبه رو باشیم.

ما بچه ها را به تحرک و بازی ترغیب  می کنیم
کامران زمان زاده، مدیر شهر بازی آریا لند

مجموعه ما با  18 نفر پرسنل اولین شهربازی استاندارد 
سرپوشیده در استان البرز است.

 دستگاه های ما چینی و ژاپنی هستند که جدیدا شرکت های ایرانی 
هم دستگاه  های غیر کامپیوتری خوبی تولید کردند، ما تحت نظر میراث 

فرهنگی فعالیت می کنیم.
مشکل ما با اداره استاندارد است که زمان زیادی برای  صدور استاندارد 
صرف می کند، دستگاه های ما با استاندارد وارد می شوند و هیچ آسیبی به 

کسی نمی رساند.
 ما با استفاده از بعضی وسایل بچه ها را واداربه تحرک  می کنیم حتی این 
تحرک  از فوتسال و شنا  هم بیشتر است، ما هزینه استفاده از وسایل را کاهش 
داده ایم  همچنین در این خصوص یک سری کارت اعتباری برای مصرف 
دوباره مشتریان تهیه کردیم که  قبال از چین وارد می شد اما در حال حاضر به 

یک شرکت ایرانی سپردیم که  از کیفیت آن  راضی هستیم.

 ما در تالشیم فرهنگ و ملیت اصیل ایرانی
 را معرفی کنیم 

علی مرادی، مدیر کافه رستوران عدنان 
ما در فضای رستوران  هنر را با کار ترکیب کرده ایم و بیش 

از 13 تابلو به صورت سفال که نمایانگر داستان های شاهنامه 
است نصب کرده ایم .

در مجموعه ما 17 نفر به شکل ثابت فعالیت می کنند مجموعه ما شامل : سفره خانه 
سنتی ،رستوران  با غذا های سنتی ایرانی ،کافی شاپ و چایخانه که با انواع 
دمنوش ها سرو می شود آماده خدمت رسانی به مشتریان هستیم که در این راستا 
در تالشیم تا فرهنگ و ملیت ایرانی  اصیلی را معرفی کنیم که مدتی است پیگیر 
کسب پروانه گردشگری هستیم تا بتوانیم جذب توریست هم داشته باشیم .در 
خصوص آشنایی مشتریان با داستان های قدیمی ایرانی و شاهنامه، ما یک سری 
بروشور کاور شده تهیه کردیم و در اختیار آنها قرار می دهیم .ما طرح های زیادی 
برای آموزش همکاران خود داریم و به این امر معتقد هستیم که کارکنان هر چه 
قدر در خصوص محصوالت و خدمات اطالعات داشته باشند خدمات بهتری 
می توانند ارائه دهند و پاسخگوی مشتریان می باشند .درارائه خدمات به مشتریان 
ما برای شرکت ها و ادارات و نهاد ها تخفیفات ویژه ای قائل هستیم . در پایان ما 
از رسانه ها تشکر می کنیم که از مشاغل مختلف دعوت می کنند و مسبب اطالع 

رسانی و آگاهی مردم از مشاغل و نحوه ارائه خدمات می شوند.

گوهرشناسی می تواند به صنعتی پول ساز تبدیل شود 
محبوبه امینی، مدیر زیورآالت با برند زی 

مجموعه ما با برند زی در خصوص ساخت زیور آالت و آموزش گوهر شناسی و جواهر شناسی فعالیت می کند.
من شخصا یک دوره 9ماهه آموزش دیدم  و حدود یک سال هم زیر نظر استاد کار دوره کارورزی گذراندم اما بیشترین دوره آموزشی خودم را زمانی می دانم 

که تحت نظر استاد کار گذراندم.  مجموعه ما دوره های آموزشی هم برگزار می کند که در 10جلسه ،جلسه ای یکبار در هفته برگزار می شود و هنرجویان بیشتر 
فعالیتشان را در منزل انجام می دهند و اگر عالقه مند باشند می توانند از جلسه سوم یا چهارم آموزش کاال تولید کنند و به فروش برسانند.مجموعه ما یک مجموعه تخصصی  
علمی است و افراد می توانند با یک سرمایه کم و فراگیری دوره های آموزشی وارد این حرفه و شغل شوند، بعضی از  ابزارها بزرگ هستند و اشخاص تا به یک در آمد زایی 
برسند ما در اختیار شان می گذاریم و به آنها کمک می کنیم رشد کنند و برای فروش نمایشگاه می گذاریم و اگر سوالی داشتند  جوابگو هستیم.گوهرشناسی در ایران بسیار 
ضعیف است و بیشتر به شکل تئوری تدریس می شود تا عملی اما در خارج از کشور نمونه های بیشتری از گوهر ها وجود دارد و همچنین فضای رقابتی بیشتری حاکم است.

ما در زمینه گوهر شناسی با دانشگاه تهران قرارداد داریم و به صورت تخصصی آموزش می دهیم و ساالنه بین 40 و یا 50 نفر فارغ التحصیل  از این رشته با مدرک معتبر از 
آموزشگاه ما خارج می شوند ،اکثر دانشگاه ها آموزش برون دانشگاهی دارند که با ما قرار داد بسته اند و ما تدریس کرده و مدرک می دهیم.از آنجایی که حرفه گوهر شناسی 
جدید بوده اما قدمتی صد ساله دارد ولی هنوز در ایران شناخته نشده و مسلما بازار رقابتی هم ندارد. ما در ایران در حوزه سنگ های رنگی فیروزه ،زبرجد و انواع سنگ های 
معروف را داریم که در این خصوص   باید دانش الزم، هزینه و زمان صرف کنیم چرا که می تواند به صنعتی پول ساز تبدیل شود .ما تصمیم داریم برای  جواهر فروشان 
دوره های آموزش تخصصی گوهر شناسی و روان شناسی فروش برگزار کنیم تا با دانش وآگاهی بدانند در چه زمانی و چگونه جواهری را بفروشند تا در این حوزه موفق شوند.

ورود بی رویه کاال های قاچاق به تولید کنندگان ضربه وارد می کند
امیر آجرلو، مدیر فروشگاه لوازم خانگی و نائب رئیس اتحادیه

 لوازم خانگی
 در مجموعه ما تمامی لوازم خانگی صوتی و تصویری و لوازم  آشپزخانه عرضه می شود 

و در این راستا  20 نفر را مشغول به کار کرده ایم.اولین مشکل ما مالیات است که 
اکثرهمکاران ما از این موضوع شکایت دارند، اداره دارایی با افزودن یک سری 

متتمم ها به پروندهای قدیمی باعث متضرر شدن  همکاران ما شده اند .در سال های 
گذشته اتحادیه ما 500 نفر عضو داشت اما در حال حاضر با توجه به گرانی ها ونبود 
گردش مالی مناسب بعضی از اعضا ریزش پیدا کرده اند ،زیرا قدرت خرید من کاهش 
پیدا کرده و تورم و افزایش قیمت درحال رشد است.مشکل دیگری که صنف ما با آن 
رو به روست ورود بی رویه و غیر قانونی کاال های قاچاق به کشور است یا اینکه کشور 
ما تحریم شده بسیاری از کاال های وارداتی در ایران بدون نمایندگی و گارانتی عرضه 
می شوند، همچنین اکثراین کاالها از طریق خرید و فروش اینترنتی وارد می شوند، که 
بسیار از کاالها تقلبی است که  باید نظارت و رسیدگی بیشتری در این خصوص صورت 
بگیرد.در کشوری مثل  ترکیه چند برند  لوازم خانگی داخلی وجود دارد که با حمایت مردم 
توانستند موفق شوند، در ایران هم مردم با هم باید از تولیدات داخلی حمایت کنند تا تمام 
تولید کننده هایی که سعی دارند کاال های به روز تولید کنند و از نظر نمایندگی و گارانتی 

خودشان را تقویت می کنند موفق شود و به پیشرفت و رونق دست پیدا کنند.

باید برنامه ریزی و قانونی دقیق در صنف امالک صورت گیرد
عبداهلل محمدی، مدیر امالک کمالشهر

چند سال است که قیمت ملک بسیار افزایش پیدا کرده و موجب رکود بازار شده است ،از آنجایی که سازنده ها با هزینه باال 
شروع به ساخت ساز کرده اند بنابراین هزینه  تمام شده مسکن را هم با قیمت باال ارائه می کنند. متاسفانه هیچ تعرفه و قانون 

مشخصی برای صنف امالک وجود ندارد که به مالک داده شود تا آن هم طبق آن قیمت روی ملک خود بگذارد، مالک ها طبق 
میل خود قیمت تعیین می کند، دولت باید یک تعرفه بگذارد که طبق منطقه اجاره تعیین شود.اگر یک برنامه ریزی، قانون و تعرفه ای 

مشخص بر حسب منطقه صورت بگیرد و به امالک ابالغ شوددیگر کسی نمی تواند ملکی را با قیمت باال اجاره دهد یا اینکه بفروشد،این مسئله 
باید ریشه یابی شود.در سال های گذشته ما با فرار مغزها در ایران مواجه بودیم که دولت تدابیری اندیشید و این مشکل تا حدودی مرتفع شد  اما در 
حال حاضر ما با  فرار سازندگان رو به رو هستیم که سنگ اندازی بزرگ را  شهرداری ها اعمال می کنند تا درآمد زایی صورت بگیرد و  بیشتر مشکل 

ایجاد می کنند، همچنین دارایی نیز همینطور که باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد تا تولید کننده را ترغیب کنند.

 کیفیت غذا برای جلب رضایت مشتری 
حائز اهمیت است

جالل کشاورز، مدیر رستوران ایتالیایی حس نو
نقش بهداشت در رستوران ها بسیارحائز اهمیت است زیرا 

با سالمت و جان مردم سر و کار دارند. 
بهداشت باید در آشپزخانه، محیط رستوران وتهیه مواد اولیه غذایی رعایت 
شود. فضای آشپزخانه باید به شکلی باشد که قابل رویت مشتری باشد تا 

مشتری از بهداشت آشپزخانه آگاه باشد.
 باید همه ما رستوران دارها کیفیت غذا های مان را باال ببریم تا رضایت 
مشتری را جلب کنیم. یک مشتری کیفیت را از غذایی که میل می کند متوجه 
می شود. رستوران ما به دلیل سرو غذاهای ایتالیایی معروف است ومشتری 
برایش قیمت اهمیت ندارد زیرا به دنبال کیفیت غذا می باشد. البته ما در 

رستوران روزهای مشخص شده ای را برای آف غذا داریم.

مردم از نمایشگاه های معتبر خریداری کنند
داوود فالح نژاد، مدیر اتوگالری فالح و آرتین

7 سال است که در این حرفه فعالیت می کنم و در 
مجموعه ما چهار نفر مشغول به کار هستند.

شخصی که در صنف نمایشگاه اتومبیل فعالیت می کند باید 
سرمایه کالن و اعتبار باالیی داشته باشد. 

عمده فروش ما خودرو های ایرانی هستند، مشکالت بازار خودرو زیاد است 
که در حال حاضر هم با وجود سایت ها و برخی افراد سودجو به این نوسانات 
قیمت دامن می زنند، همچنین معامالتی که در نمایشگاه ها بسته می شود 
معتبرتر بوده و در صورت بروز مشکل قابل پیگیری است، چراکه تمام 

جزئیات خودرو ازرنگ، سند، بدنه و موتور بررسی می شود.
از همشهریان تقاضا دارم، از سایت یا از دفاتر غیرقانونی خرید انجام ندهند 
اگر سند دچار مشکل باشد شخصی پاسخگو نخواهد بود و فرد خریدار 

متضرر می شود.


