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البرز 

سالن های زیبایی باید رتبه بندی شوند
زهرا دانش، مدیر سالن زیبایی تک 

از سال 68 در این حرفه فعالیت می کنم  و در حال حاضر با دو شعبه فعال که 15 نفر در آن فعالیت 
می کنند و مسئولیت مدیریت آن برعهده دخترم است مشغول به کار هستیم.

 سالهاست که آموزش زیبایی دارم و در این حوزه هنرم را به دیگران انتقال داده ام.
شغل ما حافظ امنیت و بهداشت جامعه است و اگر آگاهی نداشته  باشیم با مشکل مواجه می شویم که در این راستا اتحادیه 

و وزارت بهداشت هم نظارت خوبی دارند.
محیط آرایشگاه ها باید بهداشتی و نظارت شده باشد تا مشکلی به وجود نیاید چرا که صنف فعالیت ما مستقیما با افراد و 
سالمت جامعه در ارتباط است. به نظر من اگر در راستای این فعالیت اتحادیه حمایت بیشتری انجام دهد افراد با کمترین 
دغدغه به فعالیت خود ادامه  می دهند و اشخاص بیشتری هم آموزش می بینند و هم مشغول به کارمی شوند.متاسفانه 
اتحادیه ها در مصوبه های نرخ خدمات کوتاهی می کنند و ساالنه نیست، من در این مورد  نامه نگاری های بسیاری 

انجام داده ام که سالن های زیبایی رتبه بندی شوند و اینکه نرخ توافقی و شناور باشدتا یک فضای رقابتی ایجاد شود.
در شغل ما افرادی که دارای مجوز هستند ،مالیات پرداخت می کنند اما برخی از همکاران بدون مجوز فعالیت می کنند  
که مسلما مالیات هم پرداخت نمی کنند  اگر در این خصوص قوانین اجرایی  درستی صورت بگیرد و سختگیرانه اعمال 

شود مشکالت این حوزه مرتفع می شود.

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

انعکاس خرد جمعی؛ راهکاری موثر در رفع چالش های امروز

ای  مجموعه  یا  فرد  هر  است.  ارتباطات  امروز،جهان  دنیای 
موفقیت  باشد  داشته  رابطه  از  قوی تری  تعریف  بتواند  که 
بیشتری در نایل شدن به اهداف خود خواهد داشت. در 
حال حاضر رسانه ها نقش سیم مستحکم ارتباطی بین 

مشاغل و مخاطبان را دارند.
اعلی  حد  در  را  برندها  تواند  می  جمعی  ارتباط  ابزار 
شاخص تر کنند،حفظ وهمچنین انعکاس تنویری کاالها 
در ذهن مشتریان و در حوزه کیفیت و مرغوبیت باشد 
ونقش اثرگذاری نافذ در اقناع خرید ارباب رجوع را ایفا 
کند .بنابراین اولین،بهترین و قدرتمندترین وسیله تحرک 
در کسب و کار و جهش تولید کاالی ایرانی، رسانه ها هستند 
که متاسفانه اکنون اهمیت آن در بین بسیاری از فعاالن ضعیف 

اقتصادی مغفول مانده است. 
پیشنهاد همیشگی ما استفاده از این ابزار محکم در پیوند با مشتریان 
می باشد. به ویژه که در این ایام به خصوص بحران کرونا وضعیت حاکم رکود تورمی، تنها رسانه می تواند 
یاری دهنده کار آفرینان و تولید کنندگان حرفه ای کاالهای مرغوب باشد. روزنامه جام جم البرز نیز در این 
راستا آمادگی دارد تا منعکس کننده توانمندی های مدیران متخصص در کسب و کار های مورد نیاز مشاغل 

فعال باشد .

مهدیه عظیم لو-کارشناس روزنامه نگاری

افراد به مراکز نامعتبر مراجعه نکنند
صمد معروف خانی، آتلیه سروش

15 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم، در مجموعه ما سه نفر مشغول به 
کار هستند.

متاسفانه چند سالی است برخی افراد با دست داشتن دوربین های مجهز و با کیفیت در 
فضای مجازی مشغول به کار هستند و با بعضی از تاالرها قرار داد دارند.

این افراد چون بدون مجوز و شرایط قانونی کار می کنند، ممکن است فیلم و عکس خصوصی مشتریان را 
پخش کرده و دچارمشکل شوند. 

خواسته من از مردم این است که به مراکزی مراجعه کنند که دارای مجوز و متخصص باشند.
افراد غیر متخصص با فعالیت شان ضربه بزرگی به ما وارد می کنند زیرا نرخشان پایین است و عوارض و 
مالیات هم پرداخت نمی کنند. همچنین اتحادیه هم باید نظارت را بیشتر کند تا افراد بدون مجوز فعالیت 

نکنند.

مردم باید از خطراستفاده از فست فود ارزان قیمت آگاه باشند 
دنیا بهاری، فست فود چارکی

دو سال است که این مجموعه را افتتاح کرده و سه نفر را مشغول به کار کرده ایم. 
در مجموعه ما انواع غذا های سوخاری و برگر سرو می شود، ما در تالش هستیم تا از مواد اولیه درجه 

یک و ارگانیک با کیفیت استفاده کنیم. کشورما ظرفیت تولید باال را دارد حتی بی نیاز از کشورهای 
دیگر اما باید از تولید کننده حمایت و نظارت بیشتری صورت بگیرد. 

سینا فرخی، مدیر فست فود چارکی
ما در کار یک بخش سخت افزار داریم که از ماشین آالت ایرانی استفاده می کنیم. که قابل رقابت با ابزارآالت خارجی 

هستند و باید کیفیت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. 
برای رشد و پیشرفت صنایع کوچک باید حمایت صورت بگیرد تا به تولید انبوه برسند.

در کشورهای دیگر اغلب رستوران ها مزرعه و کشتارگاه اختصاصی دارند اما در ایران اینطور نیست ما برای سرو 
غذای با کیفیت از شهرستان ها گوشت تهیه می کنیم.

قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و این امر باعث شده است برخی سودجویان با قیمت پایین غذای بی کیفیت 
و غیر بهداشتی عرضه کنند.

باید نظارت و بازرسی ها گسترش پیدا کند اما متاسفانه قدرت اداره بهداشت زیاد نیست که بتواند جلوی این مراکز را 
بگیرد. رسانه ها نقش بسیار مهمی دارند همچنین رسانه های مجازی برای تبلیغ و معرفی مناسب هستند اما نقش 
رسانه های دیداری و شنیداری برای آگاهی رسانی به مردم که خطرات استفاده از فست فودهای ارزان قیمت و 

فرهنگ سازی مهم تر است. 

رستوران داری امروزه به صنعت  گردشگری کمک شایانی می کند
 آقای اقبال، مدیر کافه رستوران

فعالیت ما در زمینه کافی شاپ و رستوران است که در کنار اینها یک سری اقدامات در 
زمینه گردهمایی هنرمندان هم فعال هستیم.

کار ما در  دوبخش است یک کافی شاپ که شامل سرو تمام  نوشیدنی های سرد و گرم و 
دیگری غذاهای ایتالیایی با رسپی کامال بین المللی ارائه می دهیم.

در خصوص بیمه و صدور کارت بهداشت پرسنل بهتر است ادارت مدتی را مشخص کنند اگر در این مدت 
فرد ماندگار در کار شد این اقدامات صورت بگیرد چراکه فرد بعد از مدتی از همکاری با ما منصرف می شود 
وبرای ما هزینه هنگفتی به همراه دارد.فعالیت کافی شاپ و رستوران یک حرفه بین المللی است و افرادی 
موفق می شوند که به صورت تخصصی وارد شوند و در تمام کالس های مرتبط شرکت کنند یا سالها در 
مجموعه های مختلف کار کنند. ما به نیرو های خود آموزش می دهیم.رستوران داری امروزه به صنعت  
گردشگری کمک شایانی می کند در خارج از کشور بسیاری از رستوران ها به عنوان یک رستوران توریستی 
محسوب می شود وگردشگران برای غذا و جاذبه آن به رستوران می آیند. متاسفانه  افرادی که وارد این 
رشته می شوند تنها به دلیل  جذاب بودن این رشته را انتخاب می کنند،دانش تخصصی و تجربه الزم در این 
کار را ندارند  که باعث متضرر شدن خودشان و ما می شوند و تنها برای کسب سود و درآمد این کار را انجام 

می دهند که نظارت دقیق از سوی اداره بهداشت ضروری است.

ساختمانی اصولی است که مهندس در همه مراحل نقشه 
نظارت داشته باشد

سعید فضل الهی، مدیر اجرایی گروه ساختمان سازی فضل الهی
40 سال است که در این حرفه مشغول به کار هستم و این کار را به شکل 

خانوادگی اداره می کنیم. کارخانه جات ومجتمع های مسکونی بسیاری در 
تهران و البرز احداث کرده ایم. 

رکورد ساختمان سازی براساس وضیعت کل کشور است و یک سری راهکار های تخصصی 
باید اعمال شود. برخی افراد غیر متخصص تنها به دلیل داشتن سرمایه و کسب سود بیشتر وارد 

این حرفه شداند و مشکالتی را ایجاد کرده اند.
سیستم نظارتی ونظام مهندسی ما دارای ایراد است زیرا بدون نظارت فعالیت می کنند. بعضی 

افراد سودجو با پرداخت پول و رشوه سعی می کنند مانع حضور نظام مهندسی شوند. 
ساختمانی اصولی است که مهندس در همه مراحل نقشه نظارت داشته باشد. اما سازندگان غیر 

اصولی فقط سعی دارند با کم کردن مصالح بیشترین سود را کسب کنند. 
در زمینه قیمت گذاری مسکن به سازندگان ارتباطی ندارد زیرا با افزایش قیمت ناگهانی مصالح 
یا زمین مواجه می شوند و سازنده نمی تواند با این قیمت ها زمین قبل را خریداری کند. دولت 

سهم زیادی در ساماندهی قیمت ها دارد باید تالش کند تا فساد ها برداشته شود.

مردم در برگزاری  مراسم ها به تبلیغات مجازی اکتفا نکنند
امیر فرهنگ، مدیر تشریفات مجالس فرهنگ 

12 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم و با برگزاری یک مجلس عروسی به طور مستقیم 
و غیر مستقیم 50 تا 70 نفر مشغول به کار می شوند. نظارت اتحادیه خوب است، رسیدگی می کنند.

اما اداره اماکن بسیار سختگیری بر روی شئونات اسالمی دارند. 
وسایل مورد نیاز برگزاری یک مجلس بسیار گران شده است اما درآمد مردم تغییری از لحاظ افزایش قیمت نداشته است 

همچنین ما دریافت سود خود را کاهش داده ایم تا بتوانیم خدمات بیشتری به مشتریان ارائه کنیم.
به تازگی با تبلیغات در فضای مجازی افراد برای بستن قرار داد به این افراد مراجعه می کنند که هیچ گونه مجوزی ندارند 
و در صورت بروز مشکل یا کالهبرداری به سختی قابل پیگیری هستند.افرادی که در تشریفات کار می کنند اولین و مهم 
ترین مورد داشتن تجربه است که با گذشت زمان و طی سال ها این تجربه کسب می شود و مورد دیگر مدیریت است که 

افراد در مواجه شدن با مشکالت چگونه برخورد کنند تا مراسم لغو و یا دچار مشکل و اختالل نشود.

مردم اجناس بدون گارانتی شرکتی خریداری نکنند
حمید نعیما، مدیر فروشگاه پاناسونیک

20 سال است که در این حیطه فعالیت می کنم.
فعالیت ما فروش لوازم صوتی و تصویری پاناسونیک است که نماینده فروش این 

مارک هستیم. 
کاالهای ایرانی از لحاظ کیفیت هنوز قابل رقابت با محصوالت پاناسونیک نیستند، اما اگر از لحاظ کیفیت، 

خدمات پس از فروش و پشتیبانی تقویت شوند قابل رقابت هستند.
65درصد محصوالت مرغوبیت دارد زیرا تمام مواد اولیه آن ایرانی نبوده و بیشتر مونتاژ هستند که باید از 

لحاظ کیفیت و عمر کاال توجه بیشتری حاصل شود.
متاسفانه به دلیل تحریم ها قطعات دیر به ایران وارد می شود. ما همیشه به مشتریان خود کاالیی را پیشنهاد 

می کنیم که امتحانش را پس داده و با کیفیت است.
در شروع کارسرمایه حرف اول را می زند و فردی موفق می شود که پشتوانه دارد. از لحاظ آموزش درحیطه 
کار ما فرد باید اطالعات کامل از تکنولوژی روز دنیا داشته باشند و از محصول و کارایی آن آگاهی داشته 
باشد. همچنین آموزش فروشندگی به صورت تجربی و ارتباط مستقیم با فروشنده حاصل می شود و داشتن 
روابط اجتماعی باال و خوب در کار اهمیت زیادی دارد. من بیش از 70 نفر را آموزش دادم که در حال حاضر 

به صورت حرفه ای و مستقل مشغول به کار هستند.
مشکل ما وجود اجناس بدون گارانتی دربازار است که روی قیمت ها تاثیر می گذارد، شرکت های تولید 
کننده باید در خصوص گارانتی و قیمت گذاری ها نظارت داشته باشند که مردم جنس قاچاق بدون گارانتی 

را خریداری نکنند. 

 در زمینه اشتغالزایی و توسعه فعالیت
 موفق بوده ایم

محمد اسماعیل امیری، مدیر رستوران ونهان
از سال 1389به همراه برادرانم این مجموعه را راه اندازی کرده ایم. 

نام مجموعه ما برگرفته از یکی از دره های زیبای نزدیک برغان است.
 ما توانسته ایم دوشعبه در سطح کرج راه اندازی کنیم یکی درمنطقه گوهر دشت و دیگری 
در مهرشهر، همچنین در بحث اشتغالزایی درشعبه  مهرشهر 35نفر و در گوهردشت 20نفررا 

مشغول به کار کرده ایم که به طور مستقیم در مجموعه فعالیت می کنند.
 تصمیم داریم در آینده نزدیک فعالیت خود را بیشتر توسعه دهیم و شعبه ای دیگر در منطقه 
برغان افتتاح کنیم، هدف ما در رستوران داری  افزایش کیفیت  غذا  و جلب رضایت هرچه 

بیشتر مشتری می باشد.

افراد با آگاهی کامل از نمایندگی ها خریداری کنند
وحید کرم لو، مدیر نمایندگی فروش سامسونگ و لوازم خانگی

برند فروشگاه و محصوالت ما سامسونگ است.
در نمایندگی ما تقریبا 10 نفر مشغول به کار هستند که در کار نصب و فروش 

فعالیت می کنند. 
امسال بازار محصوالت خارجی به دلیل تحریم و نوسان ارز دچار مشکل شده است. در سال های 
گذشته برندهای خارجی 35 درصد بازار را تشکیل می دادند اما در حال حاضر تنها پنج درصد بازار 
دست تولیدات خارجی است. برندهای ایرانی اگر کیفیت کاال و تکنولوژی را باال ببرد و گارانتی 
خوبی داشته باشد بسیار موفق می شود. همچنین اگر محصول ایرانی با کیفیت و به روز تولید 

شود مردم استقبال خوبی از خرید کاال ها می کنند. 
 در حال حاضر تولید کننده ها اکثرا با کمبود قطعات مواجه هستند. دولت باید در سرمایه گذاری 
از آنها حمایت کند تا بتوانند رشد کنند .شرکت سامسونگ قصد دارد درایران یک برند جدید 
به عنوان سام راه اندازی کند که موجب ثبات قیمت ها می شود. فروشگاه ها به دلیل وضعیت 
اقتصادی کشور خرید و فروش انجام نمی دهند و هزینه های جانبی کارمند، بیمه ومالیات 
افرادی که وارد این رشته می شوند کلی ضرر وارد می کند.برای شروع اولیه به دلیل قیمت باالی 
کاالها هزینه زیادی الزم است، در این راستا افرادی که تجربه نداشته باشند متضرر می شوند.

برای خرید افراد، باید از فروشگاه و نمایندگی معتبر خریداری کنند. بعضی از سایت های مجازی 
به علت ممنوعیت ورود کاال اجناس تقلبی را جایگزین برند معروف می کنند مردم باید آگاهی 

خود را در این خصوص افزایش دهند. 

تاثیر بی بدیل رسانه 
در جهش تولید کاال های 

ایرانی
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هدف ما جلب 
رضایت و ارائه 

خدمات با کیفیت به 
مشتری است

مهناز میربابایی، مدیر 
سالن زیبایی مه سمیر 

 حدود 15 سال سابقه کار دارم. در زمینه 
ما مشغول  نفردر مجموعه  اشتغالزایی10 
به کار هستند. در سالن زیبایی همه خدمات 
زیبایی و آرایشی از جمله کوتاهی و رنگ، 
اصالح و ابرو شینیون،میکاپ، گریم عروس 
صورت،  سازی  زاویه  میکروبلدینگ،گریم 
تاتو، هاشور، انواع ماسک های صورت و مو 
کاشت و طراحی ناخن، کاشت مژه در سالن ما 
ارائه می شود. هدف ما احترام به سلیقه مشتری 
و جلب رضایت آن است. ما در آرایشگاه ها 
و  ایرانی  محصوالت  از  رنگ  گریم  برای 
مواقع  این  در  و  می کنیم  استفاده  خارجی 
سلیقه مشتری را مد نظر قرار می دهیم که 
اکثریت کاالهای خارجی را ترجیح می دهند.

در انتخاب شغل عالقه 
فرد حرف اول را 

می زند
معصومه سوری، مدیر 

آموزشگاه کامپیوتر سوری 
تکنولوژی  مهندسی  من  دانشگاهی  رشته 
این  تاسیس  از  قبل  است،  افزار  سخت 
آموزشگاه در موسسه فنی و حرفه ای سابقه 
تدریس داشتم و در حال حاضر هم عالقه و 

رضایت شدیدی به شغلم دارم.
شده  تاسیس   91 سال  از  ما  آموزشگاه   
و  کامپیوتر  آموزش  زمینه  در  و  است 
حسابداری فعالیت داریم که در این راستا 
داریم. ما تحت نظارت  نفر همکاری   6 با 
اداره فرهنگ و ارشاد هستیم و مجوز را هم 
از این اداره دریافت کرده ایم. پیشنهاد من 
به افرادی که قصد انتخاب این شغل را دارند 
این است که با عالقه این حرفه را انتخاب 
کنند. در این صورت رسیدن به موفقیتشان 

حتمی است. 

باید در خصوص سایت های خودروی بدون مجوز و غیر قانونی نظارت صورت بگیرد
فریدون عابدین نژاد، اتو گالری ونوس

شهر کرج 280 نمایشگاه اتومبیل با پروانه کسب دارد و برخی هم در صدد کسب پروانه کسب کار هستند که همین امر باعث ایجاد تعداد زیادی 
اشتغال شده است.

مشکل ما سایت هایی هستند که بدون جواز ونظارت فعالیت می کنند، درست است که ما تحت نظر اتحادیه هستیم اما نیاز داریم از طرف مسئولین 
حمایت شویم. زیرا موظف به پرداخت عوارض و مالیات هستیم. زمانی ما که تحت نظر اتحادیه و اصناف هستیم اگر نمایشگاه خطا یا مشکلی داشته باشد، قطعا جلوی 

آن گرفته می شود و یا آن واحد پلمب می شود.
ما از رسانه و ارگان ها می خواهیم، جلوی سایت های بدون مجوز یا لیزینگ های غیر قانونی و شیطان بازار ها گرفته شود و برای تحویل خودرو ها که برخی شرکت ها 
بد قولی می کنند چاره ای بیندیشند یا قیمت ها را که روزانه و بی دلیل باال می برند نظارتی وسامان دهی باشد تا کسب و کار ها رونق بگیرد. رسانه ها نقش خیلی مهمی 

دارند چرا که رسانه صادقانه فعالیت می کنند و هدف شان این است که کسب و کار را رونق داده و معرفی شوند. 

نیاز بازار امروز سرو غذای سالم و با کیفیت است
امین گلستانی، مدیر برند سیب 360

از سال 94 اولین شعبه سیب 360 راه اندازی کرده ایم و در حال 
حاضر دوازده نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستند، بیشتر فعالیت 

بیرون بر داریم.
نیاز بازار امروزه بر روی غذاهای سالم است و افرادی موفق هستند که غذاهای سالم و با 
کیفیت به مشتری ارائه دهند.تا مدتها از اوایل ورود فست فود به بازار ایران موضوع سالمت 
مطرح نبوده اما امروزه فست فودها موظف شدند غذای سالم به مشتریان عرضه کنند.حوزه 
فست فود تقاضای زیادی دارد از طرفی هم برخی افراد سودجو با دانش و هزینه کم وارد این 
حوزه می شوند تا درآمد باالیی کسب کنند.  یک سری از غذاهای ارزان قیمت کیفیت مطلوب 
ندارند و از مواد نامرغوب استفاده می کنندو همچنین حجم غذای شان بسیار کم است زیرا 
تنها به فکر کسب سود هستند.همچنین در اکثر این تهیه غذا ها بهداشت رعایت نمی شود یا 
اینکه نسبت به آن سهل انگار هستند.توصیه من این است که نهادهای بهداشت که تعزیرات 
و اتحادیه سختگیری بیشتری کنند و از همه لحاظ مراکز را مورد بررسی قرار دهند تا مبنای 
بهداشت و کیفیت بیشتر رعایت شود همچنین اتحادیه باید از افرادی که بهداشت را رعایت 

می کنند و ازمحصوالت با کیفیت استفاده می کنند حمایت بیشتری کند.

شرکت های استارتاپ به حمایت و سرمایه گذار 
نیاز دارند

مصطفی حکیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت 
استار تاپ  ای تی کا

شرکت ما یکی از اولین و بزرگترین شرکت های استار تاپ است. 
از فروردین سال 97 فعالیت ما شروع شده است. ما موفق شده ایم در کنگره برند 
ملی و مدال عالی مشتری را کسب کنیم. صد نفر به طور مستقیم و چهارصد نفر غیر 

مستقیم در شرکت ما مشغول به کار هستند.
استار تاپ ها امروزه همه مشاغل را شامل می شود. فعالیت ما هم برای همه 
مجموعه های کسب و کار است.بعضی افراد نیاز دارند برای توسعه کار خود از 
تکنولوژی روز استفاده کنند یا افرادی که کاری ندارند و به دنبال ایده ای برای فعالیت 
هستند به ما مراجعه می کنند.ما پروژه های زیادی را برای سهولت در کار طراحی 
و راه اندازی کردیم. مانند جمع آوری بانک اصناف و استار تاپ های رفاهی برای 

شهروندان.
از طرف دانشگاه و شهرداری ورکشاپ ها و سمینار های زیادی برای جذب سرمایه 
گذار و معرفی استار تاپ ها برگزار می کنیم. با شورای شهر و شهرداری صحبت 
کردیم که سیمنارها پیوسته و بیشتر باشدوافرادی که نمی توانند به سمینار بیایند،در 
اینترنت با سرچ کردن مطالب استار تاپ را بخوانندیا با سرچ کردن اسم برند ما پاسخ 
سواالت خود رادریافت کنند.ما برای توسعه کار به سرمایه گذار نیاز داریم. یک کار 
نو باید ابتدا یک سرمایه کسب داشته باشد اکثر افراد فقط ایده پرداز هستند و سرمایه 
ندارند. باید حمایت های بیشتری صورت بگیرد. نکته ای که در حوزه استار تاپ مطرح 
است این است که قرار نیست هر ایده ای پیاده سازی شود چرا که باید ابتدا با افراد 
متخصص مشورت کنند تا موفق شوند. توصیه و تجربه من این است، هرفردی که 

به ما مراجعه کرده از صفر تا صد در کار موفق شده است.

هدف تعاونی فرهنگیان ارائه خدمات و امکانات 
تفریحی به فرهنگیان است 

ایرج ناصر بخت، مدیر عامل تعاونی فرهنگیان 
ناحیه 4 البرز

تعاونی ما در سال 90 به ثبت رسیده است. ابتدا 713 نفر عضو اولیه 
داشتیم اما امسال به 2123 نفر عضو رسیده است. تعاونی ما به صورت هیئت 
مدیره اداره می شود که به صورت افتخاری فعالیت می کنند و چهار نفر نیز حقوق 

بگیر هستند. ما تحت نظر اداره تعاون کرج بوده و گواهی فعالیت ما از اتاق تعاون 
صادر شده است.هدف اولیه ما در این تعاونی مکانی برای استراحت فرهنگیان زائر 
در مشهد است. که در سال 91 مرکز فرهنگی رفاهی مهر رضا افتتاح شد. مکان ما 
دارای چهارده واحد سه تا شش تخته است که بستگی به تعداد خانوار دارد. هر شب 
57 نفر پذیرش داریم. در ایام تعطیالت سه شب اتاق در اختیار شان می گذاریم تا اکثرا 
بتوانند از این فرصت استفاده کنند. مسافرت مشهد در ایام خاص یا تعطیالت عید و 
تابستان که تعطیالت بیشتری دارد. فرهنگیان برای اخذ معرفی نامه می آیند باید دو 
ماه جلوتر برنامه ریزی را انجام دهند، هزینه دریافتی ما برای هر نفر 20 هزار تومان 
است و فقط مکان را ساپورت می کنیم. از مسئولین آموزش و پرورش تشکر می کنم 
که ما را در این امر یاری کردند.یکی از مشکالت ما این است که در ایامی که پذیرش 
نداریم و استقبال کمتر است، دچار مشکالت مالی می شویم. اگر از نظر مادی از ما 

حمایت شود مشکالت کمتر می شود.

افزایش هزینه های ساخت و ساز رغبت سازندگان را 
کاهش داده است

حسین خدادادی، مدیر امالک قصر
در حوزه امالک حدود یک سال است که مشغول به فعالیت هستم.

وضعیت ساختمان سازی با توجه به تورم باال دچار رکورد شده است و همین 
امر موجب افزایش قیمت امالک شده است که به اقشار ضعیف جامعه  برای  تهیه مسکن 
فشار وارد  می شود.متاسفانه قیمت ملک بدون نظرکارشناسی تعیین می شود و در این 
خصوص خود مالکان قیمت گذاری می کنند. یکی از دالیل افزایش قیمت  کم شدن ساخت 
ساز است.زیرا  قیمت زمین، مصالح و همچنین عوارض شهرداری ها باال رفته است که همه 
ی این عوامل موجب شده تا سازندگان رغبت خود را نسبت به ساخت وساز از دست بدهند.

هنر غذای روح تمامی 
انسان هاست

نرگس گروسی، مدیر 
آموزشگاه

 نقاشی نگارین
این مجموعه یک سال است که فعالیت خود را شروع 
کرده وکلیه تکنیک های مختلف  نقاشی را به هنر 
جویان آموزش می دهیم، اما آموزش تخصصی ما 
از سن 12 سال به باالاست. هنر غذای روح تمامی 
انسان ها است و خدا این هنر را در ذات انسان ها قرار 
داده و هرکس  در زمینه های مختلف از این هنر 
استفاده کند.هنر مند در هر هنری ابتدا با میل خودش  
این کار شروع می کند. اداره فرهنگ و ارشاد بسیار 
حمایت می کند و با بر پایی نمایشگاه های مختلف  
تالش بسیاری درخصوص حمایت ما دارد.  همچنین 
مسئولین نیز  می توانند با حمایت هنر را وسعت دهند. 
در حوزه فعالیت ما  داشتن تجربه و تحصیالت در 
زمینه های  هنر سبب  افزایش موفقیت می شود  
همچنین با همکاری افراد متخصص و با تجربه در 

کار باعث رشد و تولید بیشتر می شود.

تشخیص کیفیت مبل در نگاه اول سخت 
است

علی خسرویی نژاد، مدیر مبلمان تی رست
8 سال است که در این حوزه فعالیت دارم. کار ما فقط 

تولید مبلمان راحتی است که بیش از 20 مدل مبل پر فروش 
دنیا را داریم.

 در صنعت مبلمان همه مواد واراداتی بوده و این مشکل ما را افزایش 
می دهد زیرابراثر تحریم ها ارتباط قوی با کشور های اروپایی نداریم و برای 

انجام کارهای به روز یک سری مشکل برای ما پیش می آید.
بیشتر کارهای ما مشابه سازی از کارهای ترک است. قانون کپی رایت 
در صنعت ما رعایت نمی شود، حتی از روی اسم هم بسیار سوء استفاده 
می شود، یک برند سالهاست قوی کار می کند و هزینه های زیادی صرف 
می کند اما به دلیل نبود قانون کپی خیلی زود از روی کار هایش کپی 
برداری می شود. مواد ترک باکیفیت تر و عمر طوالنی تری دارند و تولید 
کننده باید روی کیفیت کار کند زیرا افراد برای کیفیت پول می دهند که 
نوعی سرمایه گذاری است که حداقل تا 10 سال باید از آن استفاده شود. 
اگر کاالی ایرانی با کیفیت باشد باعث رونق صنعت مبلمان می شود، ما 
همچنین چند نمونه به خارج هم صادرات داشتیم.تشخیص کیفیت مبل 
در نگاه اول بسیارسخت است. برای جذب مشتری باید شفاف سازی انجام 
شود تا مشتری داخل کار را ببیند، امروزه با وجود فضا های اینترنتی مردم 

آگاهانه تر خریداری می کنند.
در کرج مشکل ما پراکنده بودن شعبات را داریم ما هزینه زیادی صرف 
کرده ایم تا شعبه هایمان دیده شود اگر مثل شهر تهران یک جا جمع شویم 
خیلی خوب می شود.مشتریان هنگام خرید باید با دید بازتری خرید کنند و 
اول ظاهر و ابعاد خانه اهمیت دارد افرادی که مستاجر هستند نباید مبلمانی 
خریداری کنند که بزرگ و جاگیر باشد یا مبلمانی که به عنوان دکور از آن 

استفاده شود بنابراین باید خریدی آگاهانه و متناسب با خانه شان باشد.

ورزش در حوزه بانوان 
بسیار ضعیف است

فیضی ،مدیر باشگاه 
پارسیان

سه سال است در این حوزه فعالیت دارم. 
هدف من از تاسیس این مجموعه ورزشی سوق 
جوانان به سمت ورزش و اشتغال زایی بوده است.

ورزش در حوزه بانوان بسیار ضعیف است و اکثر بانوان 
پژمرده و افسرده هستند. ورزش تاثیر بسیار مفیدی 
بر روی حفظ روحیه خوب دارد و یکی از اهداف ما 
ایجاد حفظ روحیه شاد درافراد است.همچنین در به 
کارگیری مربیان سعی کردیم از افراد متخصص و پر 
انرژی موفق را مشغول به کار کنیم. هر بخش ورزشی 
مربی خود را دارد. زیرا حساسیت زیادی دارم کاری 
موفق است که  از افرادی با یک روابط عمومی خوبی 
همکاری داشته باشد. تمام وسایل ما برندهای خوب 
داخلی و خارجی است. مردم امروزه دنبال کارهای 
خوب وبا کیفیت هستند. در کشور ما خیلی راحت  
میشود ایجاد شغل کرد هرکس تالش کند می تواند 

موفق شود.

یکه تاز در تولید انواع فول فت سویا به عنوان 
خوراک ویژه دام و طیور  در کشوریم

ایرج نوروزی، مدیر عامل شرکت لبن گستر 
سامان

کارخانه دام ما یک تولید کننده محصول جدید در صنعت دام و طیور 
است که در این راستا 15 نفر مشغول به کار هستند، مجموعه ما توانایی به کار گیری 

افراد بیشتری را هم دارد. 
 ما با به کار گیری فن آوری در صنعت غذای دام جدیدی تولید کرده ایم که نیاز مرغ های 
تخم گذار و دام ها را برطرف می کند، در گذشته غذای دام فقط انرژی زا بود اما امروزه ما 
تالش کردیم با تولید و ترکیب پروتئین مورد نیاز دام را در خوراک بگنجانیم. در سطح 
استان البرز و تهران خالء چنین شرکتی وجود داشت. ما با راه اندازی این شرکت دو 
هزارتن تولید در ماه داریم که این خالء را جبران می کند و از همه مهم تر کارخانه 
تولیدی ما سه محصول کامل مورد نیاز دام را تولید می کند. که نیاز دامداری های اطراف 
را توانستیم برطرف کنیم.همچنین توانسته ایم دانه سویا را طی یک فن آوری گرمایشی 
تبدیل به یک خوراک عالی و با کیفیت کنیم، این خوراک قبال در ایران نبود و با خوراک 
دام معمولی تفاوتی اساسی دارد. تنها 10 درصد سویای مصرفی کشور داخل ایران تولید 
می شود و بقیه از خارج وارد می شود، اگر تولید در ایران افزایش یابد ما می توانیم خالء 
بازار را تامین کنیم.خوشبختانه صنعت دامداری در ایران بسیار پیشرفته شده است و 
گاوداری ها نیز به استانداردهای آمریکا بسیار نزدیک شده است، اگر اشکاالت کیفیت 

پایین علوفه بر طرف شود تولید و صادرات افزایش می یابد.

شرکتی کامال صنعتی در تولید پوشاک هستیم
مجید جودکی، مدیر فروشگاه زاگرس پوش 

شعبه کرج
شرکت زاگرس پوش یک کار خانه تماما صنعتی است که 
در شهرستان بروجرد با تکنولوژی روز دنیا فعالیت می کند.

مهمترین ایده مدیران این شرکت این است که از بهترین کار ها با مواد اولیه 
بسیار عالی در کارخانه تولیدمی کنند. 

چهارصد نفر در کار خانه در سه فازمشغول به کارهستند و همچنین نیرو های 
زیادی در 800 شعبه این فروشگاه فعالیت می کنند. 

این برند در اشتغالزایی نقش مهمی ایفا کرده است. کار های ما بیشتر ایرانی 
بوده و از مرغوب ترین پارچه نساجی در جهان در تولید پیراهن استفاده 
می کنیم. در کت و شلوار های ما از نخ بسیار مرغوب استفاده می شود. 

فروشگاه ما یکی از مدرن ترین شعبات است.
و کارهای مردانه از صفر تا صد همه اجناس را داریم. برای خانم ها نیز مانتو 

و شلوار اداری و یک طبقه را هم به شخصی دوزی اختصاص داده ایم.
همچنین برای بعضی افراد با توجه به سایزشان لباس دوخته می شود 
والبسه اداری بسیاری از شرکت ها و ادارات و بانک ها و پتروشیمی از طرف 

ما تامین می شود.

مــردم تغذیه و ظروف مصرفی خود را مورد اهمیت قرار 
دهند

پریسا نژاد حاجیان، کارشناس رشته تغذیه
بیشترین موردی که افراد به من مراجعه می کنند مربوط به چاقی است 
که دنبال رژیم برای کاهش وزن در کوتاه مدت برای رسیدن به وزن 

ایده آل هستند.
60 درصد مراجعه کنندگان من دچار کم کاری تیروئید هستند و همین 
امر باعث کاهش متابولیسم بدن یعنی سوخت و ساز بدن می شود که در 

نهایت این کاهش متابولیسم باعث چاقی می شود.
به همین دلیل به آنها می گویم که اول مشکل تیروئید خود را درمان 

کنند و بعد به دنبال رژیم و تناسب اندام باشند. 
این  به  توجه  البته  است  درگیر کرده  را  بیشتر مردم جامعه  مورد  این 
نکته حائز اهمیت است که در چاقی عوامل دیگری هم دخیل هستند 
مانند کم تحرکی، عدم ورزش سبک، تغذیه ناسالم، استفاده مکرر از 
فست فودها، اختالالت هورمونی و استفاده از ظروف یکبار مصرف هم 

باعث چاقی می شود. 
باید به این موضوع اشاره کرد که استفاده مکرر از ظروف یکبار مصرف 
باعث ترشح موادی از آن به درون غذا و باعث اختالالتی می شود، همین 

امر باعث چاقی می شود. باید مردم به تغذیه خود بسیار توجه کنند .

صنعت تولید قطعات خودروی کشور نیاز 
به حمایت دارد

محمد حسین جبروتی، مدیر فروشگاه لوازم 
یدکی خودرو های چینی و آلمانی

در مجموعه ما هفت نفر مشغول به کار هستند. یک بخش 
فعالیت ما تهیه قطعات استوک از قطعات ماشین هایی که دیگرقابل 

استفاده نیستند به علت تحریم ها برخی از قطعات وارد نمی شود از طرفی هم 
نمی خواهند ارز از کشور خارج شود.

 قیمت برخی از قطعات بسیار باال رفته است، زمانی که قطعه ای در کشور 
موجود نباشد قیمت ها باال می رود. 

 یکی از اساسی ترین صنایع در کشور صنعت ماشین سازی است که مستلزم 
حمایت می باشد همچنین برخی از واردکنندگان، قطعات را از قبل در انبار 

دارند و به قیمت باال می فروشند و نمایندگی ها هم قطعه مورد نیاز را ندارند.
یک راه حل این است که دالر را در اختیار بخش صنعت قرار دهند تا پیشرفت 
کنند. از زمانی که تحریم ها انجام شد برخی افراد سود جو قطعات بی کیفیت 
و ارزان وارد می کنند که ضرر زیادی به ماشین ها وارد می شود و تصادفات 

سنگینی به بار می آورد. 
جوان امروزی باید سرمایه سنگینی داشته باشد که وارد این کار شود. زیرا تهیه 

قطعات و فراهم کردن مکانی برای این کار هزینه بر است.

فعالیت ما با صنعت ساخت و ساز 
ساختمان در ارتباط است

علی فروتن، مدیر مجموعه دکور پالس کرج
 10سال است که در حوزه تزئین داخلی ساختمان ،کاغذ 

دیواری، پارکت و پرده فعالیت می کنیم و در این راستا 10 
نفر را مشغول به کار کرده ایم که شامل نصاب و فروشنده می شود.در 
بخش کاغذ دیواری از جنس وارداتی استفاده می کنیم زیرا از لحاظ 

کیفیت و قیمت مناسب هستند همچنین اجناس ایرانی هم کیفیت دارند اما 
قیمت آنها به صرفه نیست. کف پوش ها، پارکت، پرده همه با برند ایرانی و 
کیفیت خوب استفاده می شود. تولید داخلی بسیار باکیفیت و مناسب است به 
شرط اینکه در همین کیفیت بمانند.  صنف فعالیت ما جزء کاال های لوکس و 
غیر ضروری است به همین دلیل با وجود تحریم ها واردات این کاال ها دچار 
مشکل شده است و فعالیت ما با صنعت ساختمان سازی رابطه مستقیم دارد 
و در صورت رکود بازار مسکن فعالیت ما هم دچار کسادی می شود.ما زیر نظر 
اتحادیه تزئین ساختمان هستیم. نظارت اتحادیه خوب بوده و ما در تالشیم 

که رضایت مشتری را کسب کنیم.

در  زمینه تولید فرش چاپی 
پیشقدم بوده ایم

مجید قدیری، مدیرعامل 
شرکت فرش 

 و تابلو نقش نگار
فرش نگارستان کاشان حدود 5 سال است که 
افتتاح شده است  فعالیت ما در خصوص تولید 
فرش های چاپی در کسب و کار های جدید 
پیشرفت های چشم  زمینه  این  در  است که 

گیری کرده است. 
صنعت فرش های چاپی در ایران حدود 5 سال 
است که در ایران رواج پیدا کرده و ما مفتخریم 
که این مجموعه را در ایران راه اندازی کردیم 
و موفق شدیم درخصوص اشتغال زایی 12 نفر 
را به صورت مستقیم و 50نفر را غیر مستقیم 

مشغول به کار کنیم.
 باعث افتخار است که در این شرایط نا مساعد 
زمینه های  در  ایم  توانسته  کشور  اقتصادی 
اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور موفق واقع 

شویم.

در صنف  نمایشگاه اتومبیل 
تشکیل یک شهرک 

ضروری است
نور محمدی ،نمایشگاه 

خودرو نور محمدی
مشکل اصلی ما در این صنف نبود یک 

شهرک برای ماشین است. نمایشگاه ما با آن که 
200 متر فضا دارد اما با کمبود جا مواجه هستیم. اگر 
شهرداری  با کمک اصناف تصمیم به احداث بگیرند.

راهبندان   هم  و  می شود  گرفته  معبر  سد  جلو  هم 
برطرف می شود.با ایجاد شهرک ماشین و مستقر 
در یک مکان بسیاری از مشکالت حل می شود، 
کلیه خرید و فروش ها در این شهرک ،از جمله پالک 
گذاری و سند  در شهرک انجام می شود. ویک سامان 
دهی مناسب در این عرصه صورت می گیرد، که می 
تواند یک مرجع مناسب برای مردم باشد. دومین 
مشکل ما اتحادیه است.که باید اعضا از نمایشگاه دار 
ها باشند. اطالعات کافی در مورد ماشین و قوانین 
آن داشته باشند. باید اعضا اتحادیه از اشخاص آگاه 

تشکیل شود.

در صنف نمایشگاه اتومبیل اطمینان اهمیت باالیی 
دارد

فرشید اصفهانی نژاد، اتو گالری سورتمه 
صنف نمایشگاه اتومبیل نیروی کار زیادی ندارد. در کنار ما 

افرادی به عنوان کاسب های خرید و فروش فعالیت می کنند و از 
این راه کسب درآمد می کنند.

بیشترین مشکل ما اختالف، راهنمایی و رانندگی با اداره ثبت و اسناد است. برای تعویض 
پالک ماشین اداره ثبت یک برگه قطعی می خواهد و هزینه های سند بسیار افزایش یافته 
است که با توجه به قیمت ماشین ها باالتر هم می رود.از طرفی با داشتن سند فرد هر گونه 
مشکل حقوقی از جمله مهریه، بدهکاری به بانکو... و را داشته باشد، فورا ماشین توقیف 
می شود.اگر برگه سبز که هزینه زیادی دارد مورد تایید همه ارگان ها قرار بگیرد.بسیاری 
از مشکالت مرتفع می شود و بار سنگینی از معامالت و پرونده های قضایی برداشته 
می شود.برای کار در یک نمایشگاه ابتدا موضوع اطمینان اهمیت دارد یک نمایشگاه 
چون امین مردم است. ،باید اطمینان مردم را جلب کند و از تمام اصول و قوانین آگاه باشد 
و نزد یک فرد باتجربه کار بیاموزد و تجربه کسب کند. زیرا کار ما نقاطی دارد که خیلی 

راحت به ضرروزیان برمی خورد.

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.

نظارت بر مراکز بدون مجوز ضعیف است
عباس رفیعی، مدیر قالیشویی کیهان
فعالیت ما در خصوص شستشوی فرش است.

مشکالت ما در مرحله اول با دولت، ارگان ها واتحادیه است که 
از ما حمایت نمی کنند. یکی از مشکالت عمده ما فعالیت بعضی از 

همکاران بدون مجوز هستند که زیر قیمت تعیین شده اتحادیه پول می گیرند و برای ما 
مشکل ایجاد می کنند.که اتحادیه نظارت ضعیفی در این خصوص وجود دارد، اگر رقابتی 
وجود دارد باید رقابت سالم و در راستای کیفیت کار باشد.شغل ما یک شغل فیزیکی 
سخت است که بیشتر جوانان تا یک سال دوام نمی آورند. مدیریت مناسب و تحویل 
بموقع در کار بسیار اهمیت دارد. همچنین در این راستا رسانه ها نقش موثری در معرفی 

مراکز معتبر و دارای مجوز دارند.

رسالت ما ایجاد کاالی با کیفیت و اشتغال زایی است
سید مجید حسینی خواه، مدیر مجموعه چرم کروکو 
از سال 79  فعالیت خود را با تولید محصوالت چرمی آغاز 
کردیم وبعد از 15 سال تصمیم گرفته ایم یک برند الکچری 

وعالی در شعبه های مختلف و فروشگاه زنجیره ای افتتاح کنیم، 
که خدا را شکر به عمل هم رسانده ایم و در حال حاضر 7 فروشگاه در 

شهرهای مختلف ایران تأسیس کرده ایم در طی دو سال حدود 150 نفر را مشغول 
به  فعالیت کرده ایم که باعث رضایت خاطر کار خودمان و نیروهای مان است البته 
هدف خیلی بزرگی داریم که در هر شهر از ایران یک فروشگاه بزرگ داشته باشیم 

که به امید خدا مطمئناً می توانیم انجام دهیم.
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ما از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه شیرینی استفاده می کنیم
زکریا یوسفی، مدیر قنادی آریا

سه سال است در این حوزه فعالیت  می کنم .  روش کار ما سنتی است و انواع شیرینی های  خشک و تر را تولید می 
کنیم. صفر تا صد مواد اولیه ما ایرانی است و تمام مواد مورد نیاز را از شرکت های ایرانی تهیه می کنیم. سال های 

قبل آرد به شکل سهمیه بندی عرضه می شد اما در حال حاضر یه صورت آزاد تهیه می کنیم.نظارت اتحادیه و اداره 
بهداشت بسیار خوب است ماهم تمام موارد بهداشتی را رعایت می کنیم. مشکل صنف ما با مالیات بوده که بسیار سنگین است. هزینه 
بیمه نیز بسیارافزایش یافته اما بیمه هیچ تعرفه و امکاناتی به ما نمی دهند. بعضی از مراکز بدون مجوزکار تولید را انجام می دهند که در 

این خصوص باید رسیدگی بیشتری صورت بگیرد مردم هم باید از مراکز دارای مجوز و بهداشتی نیازشان را بر طرف کنند .

تعرفه کمیسیون مسکن مناطق مختلف باید بازنگری شود
محمد رشیدی، مدیر امالک زیما  

ما با دو شعبه فعال در زمینه خرید، فروش ملک و ساخت و ساز همراه 35 نفر نیرو مشغول به کار هستیم.
یکی از مشکالت ما در منطقه فعالیتمان تعرفه کمیسیون بسیار پایین است و دفتر امالک زیادی وجود 

دارد. درموضوع قیمت گذاری مسکن یکی از راه حل ها این است که از افراد متخصص و آگاه به منطقه 
برای قیمت گذاری ملک استفاده شود تا حدودی مشکالت مرتفع می شود. قیمت گذاری امسال نسبت به سال گذشته 
بهتر شده و تنها در محرم و صفر دچار نوسان و رکود بود. کار امالک نیاز به مهارت دارد، ظاهر کار ساده ای است اما باید 
فرد کامال اطالعات داشته باشد. افراد می توانند با استفاده از کتاب های موجود در بازار ویا شرکت در کالس های آموزشی 

مدیریت فروش اطالعات کسب کنند و موفق شوند.

یک مبلمان خوب توسط خود مشتری تبلیغ می شود
محسن ساکتی، مدیریت و راه انداز برند 

مبلمان های بزرگ
پانزده سال درحوزه تولید و فروش مبلمان فعالیت می کنم.

در خرید مبلمان نباید زیبایی را مالک قرار داد بلکه باید در 
خرید دقت زیادی کرد. 

عمر مفید یک مبل 15 سال است که در حال حاضر صنعت مبلمان بسیار 
پیشرفت کرده است یک برند خوب هزینه زیادی دارد تا کیفیت داشته باشد.

برند های خوب در حال حاضر کارت گارانتی دارند. همچنین در شناسنامه کاال 
کامال اجزاء مبل درج شده است، این شناسنامه ها به دو زبان طراحی شده است 
به این دلیل که به کشور های استرالیا و ترکیه صادر می شوند.یک مبلمان خوب 
در خانه مشتری تبلیغ می شود، برای یک تولید کننده نباید پول اهمیت داشته 
باشد بلکه تنها کیفیت و مشتری مداری اهمیت دارد، در حال حاضر اقتصاد بر 
روی تولید داخل بسیار موثر است برای ماندگاری باید کیفیت را باال برد.رسانه 
بسیارتاثیر گذار است، طبق نظر سنجی متوجه شدیم از طریق رسانه با ما آشنا 
شده اند همچنین فضای مجازی هم موثر است. اگر در این راستا بستر مناسبی 

فراهم شود به سهولت کسب و کار کمک می کند.
پیشنهاد من این است که مردم باید در بدترین شرایط هوای همدیگر را داشته 
باشند و سعی کنیم مشتری مدار باشیم. تنها عامل موفقیت پرهیز از دروغ 

گفتن است.

بازار مسکن بسیار مظلوم واقع شده است
محمد اوجان عباسی، امالک آیوت

یکی از معضالت بزرگی که در زمینه ملک وجود دارد، این است که متاسفانه هیچ ارگانی برای ارزش 
گذاری ملک وجود ندارد همیشه قیمت گذاری به صورت سنتی انجام می شود.

 برخی مالک ها توقع دارند، پول اجاره جوابگوی تمام نیازهایشان باشند و اگر هم همکاران ما معترض شوند 
به دفاتر دیگر مراجعه می کنند، از طرفی موجر هم به ناچار قبول می کند. امیدوارم روزی قیمت گذاری امالک به صورت 

تخصصی انجام شود و مالک این کار را بر عهده امالک با تخصص بگذارد، تا بسیاری از مشکالت مرتفع شود. 
بازار مسکن بسیار مظلوم واقع شده است. بعد از نفت می تواند بزرگترین منبع در آمد باشد. صنایع فوالدی، صنایع سیمان 
وغیره جزء ساختمان سازی است، زمانی که یک ساختمان ساخته می شود به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد 

می شود، کشور ما پتانسیل این را دارد که پیشرفت کند.
یکی از ایرادات مسکن مهر این است که در حومه شهرها ساخته شده اند چرا که باید ابتدا زیرساخت یک شهر مانند آب، برق، 
گاز و سیستم حمل نقل شکل بگیرد و بعد اقدام به ساخت مسکن کرد. در کشور های دیگر کالنشهرها خود را ارتقا می دهند و 
انبوه سازی را به شکل صنعتی سازی انجام می شود و با ساختن برج و فراهم کردن امکانات شهر خود را مدرن تر می کنند. آموزش ها باید بر مبنای کار علمی و پشتیبانی 

پیگیری شود
مهدی خمسه، مدیر مجتمع مهندسی برفا 

17 سال است که مجتمع آموزشی تاسیس شده است و 
در زمینه تلفن همراه، کرکره برقی و تمامی زیر شاخه های 

فناوری اطالعات برقی و حرفه ای آموزش داده می شود. مدرک ما 
بین المللی بوده که عموما حرفه های مهارتی را در بر می گیرد، همچنین زیر نظر 

سازمان فنی و حرفه ای و بخش بازرگانی تلفن همراه نیز هستیم.
در بخش فنی و حرفه ای یک روال وجود دارد و آن این است که آموزش ها باید 
به روز باشند. پاسخگوی نیاز بازار باشیم. فنی و حرفه ای باید شرایطی فراهم 
کند تا رشته های نو وارد بازار کارشوند و جوانان متناسب با  حرفه های روز دنیا 
آموزش ببینند.آموزش های ما بر مبنای کار عملی است و پشتیبانی بعد از دوره 
هم داریم که بسیار اهمیت دارد و در حین دوره یا بعد از اتمام دوره کارآموز 
خودش را به روز کند و پیگیر نکته های به روز دنیا باشد، ممارست و پشتکار در 
کار باعث موفقیت می شود جامعه امروز به این نتیجه رسیده است که هرجوان 
باید یک مهارت داشته باشد این حرفه می تواند، به عنوان یک کار مناسب یا 
نیمه وقت در آمد خوبی داشته باشد.ما نیازمند پشتیبانی اتحادیه هستیم که 
نظارتی بر افراد فعال در سطح شهر داشته باشد. برخی افراد بدون مجوز و طی 
نکردن هیچ دوره ای مشغول به کار هستند یا بعضی مراکز غیر مجاز در حال 
آموزش دادن هستند و این باعث می شود مشتری متضرر شود و نارضایتی در 
صنف ما هم به وجود می آید.پیشنهاد من این است که حتی فروشندگان باید 
مدرک فنی و حرفه ای کسب کنند و اطالعات فنی کافی و از استاندارد های 
یک فروشنده مشتری مداری و داشتن علم و مدرک برخوردار باشد. همچنین 
اگر اتحادیه نظارت کند بسیاری از مشکالت در حیطه استان برطرف می شود.

معامله خودرو در نمایشگاه های اتومبیل معتبر و قابل پیگیری است
حامد نگارشی، مدیر نمایشگاه اتومبیل نگارشی

بازار خودرو امسال نوسانات قیمت باالیی دارد و افراد آگاهی دقیقی از زمان خرید ندارند و در این راستا 
برخی افراد سود جو از عدم آگاهی و افزایش قیمت بازار سوء استفاده می کنند 

خرید خودرو از سایت های اینترنتی معتبر نبوده و هیچ مرجعی برای رسیدگی ندارند اما در نمایشگاه صفر 
تا صد معامله قابل رسیدگی است و مدیر نمایشگاه مسئولیت دارد. 

قبل از معامله بر روی اتومبیل نظر کارشناسی و تشخیص رنگ انجام می شود و هنگام صدور سند ما تاکید می کنیم که 
تعاونی مصرف کاالی فرهنگیان؛ تکیه گاهی برای مسئولینماشین کامل رویت شود واز احاظ فنی مورد بررسی قرار بگیرد. 

علی طاهری، مدیرعامل تعاونی مصرف کاالی فرهنگیان 
در مجموعه ما بیش از صد نفر مشغول به کار هستند.

شرکت تعاونی در سال 1358 تاسیس شده است. تعاونی ما یک مجموعه کامل از تمامی کاالها از جمله 
بانک هم در مجموعه ما وجود دارد.

 مجموعه ما یک تکیه گاه برای مسئولین، هنگام توزیع سبد کاال بسیار فعال بوده است. همچنین ما توانسته ایم با اشتغالزایی 
خود چرخه کار را به حرکت در آورد و فشار اقتصادی را از دوش دولت بردارد.

در سال های اخیر با وجود شرایط بحرانی کاالهای خارجی بسیار کم شده است و کاالهای ایرانی توانسته اند جایگزین 
خوبی برای این کاالها باشند. اگر شرکت های تولیدی با ما تعامل کنند واسطه ها برداشته می شوند و قیمت کاال هم کاهش 

پیدا می کند و ما راحت تر می توانیم خرید و فروش انجام دهیم.
مشکل ما این است که دولت یا وزارت تعاون از ما حمایت نمی کند. باید کاالهای سهمیه ای بدهد. تا بتوانیم توزیع کنیم. 

تعاونی می تواند بازوی خیلی قوی برای دولت باشد.
از روزنامه وزین جام جم تشکر می کنم که باعث حمایت معنوی ماشده است.

مردم باید از لحاظ اقتصادی تامین باشند
ناصر مرادی  ، مدیر امالک کاج

قریب 22 سال است که در حوزه امالک فعالیت می کنم. خوشبختانه با صداقت توانستم در این حرفه 
موفق باشم. وضیعت مسکن و افزایش قیمت با دالر ارتباط تنگاتنگی دارد اما گرانی مسکن روزانه 

است و عواملی مانند گرانی مصالح و تعرفه های دولتی باعث افزایش قیمت مسکن شده است.  زمانی که 
د میزان عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد، ملک کم و گرانی بیشتر می شود. باید کنترل بر روی قیمت اجناس صورت  بگیر

و دولت نظارت بیشتری بر روی قیمت مسکن داشته باشد.
در بیشتر کشور ها مانند ایران، جمیعت زیاد است ولی با برنامه ریزی درست واصولی ساخت آپارتمان هایی که در فضای 

شهری هستند کمک زیادی به حل مشکل مسکن می کند. 
مسکن مهر ایران یک الگو برداری غلط از خارج بود.

 این مجموعه باید داخل شهر باشد و حاشیه شهر بستر مناسبی برای ایجاد مسکن نیست، زیرا هیچ امکانات رفاهی، آموزشی 
و از همه مهمتر کمبود امکانات رفت و آمد که هزینه زیادی را تحمیل می کند. خیلی فضا ها در داخل شهر موجود است که 
برای آپارتمان سازی اصولی با تراکم باال مناسب است، دولتمردان و وزارت مسکن باید این فضا ها را در اختیار سازندگان 

قرار دهند تا به نحو احسن از آن بهره برداری کنند.
 ایجاد مسکن 40 متری برای جوانان راه های خانه دار شدن را تسهیل کرد. اگر دولت و شهرداری عوارض زیادی از سازندگان 
برای ساختن این خانه ها اختصاص ندهد و بانک ها سود کمتری از اقساط بگیرند، جوانان بیشتری هم صاحبخانه می شوند و 
در نتیجه آمار ازدواج باال می رود. در کشور های سرمایه داری از لحاظ اجتماعی به امرار معاش مردم توجه بیشتری می شود. 
در ایران یارانه هیچ کمکی به معیشت مردم نکرده است. باید از لحاظ اقتصادی مردم را تامین کرد که دغدغه ای نداشته 

باشند. با حوصله و درایت می توان تمام مشکالت را حل و رسیدگی کرد.

صنف امالک دخالتی بر روی قیمت گذاری ها ندارد
سید کامل رضوی نیا، مشاور امالک البرز

در قیمت گذاری یک ملک، صنف امالک دخالت مستقیمی 
ندارد. عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی، 

وسایل جانبی و عوامل دیگر باعث گرانی ملک شده است.بیشتر افراد 
فکرمی کنند، این صنف امالک هستند که قیمت را تعیین می کنند. اما صنف امالک 
تنها می تواند اعالم کننده و نقش مشاور را ایفا کند و هیچ قانونی برای جلو گیری از این 
کار وجود ندارد.دولت سالهاست در تالش است که ساختمان های مسکن مهر را تکمیل 
کند اما این ساختمان ها موقعیت مکانی مناسبی ندارند و از لحاظ زیر ساختی و امکانات 
دارای ضعف هستند و تنها باعث هجوم سیل عظیمی از مهاجران شده است.دولت باید 
نظارت بیشتری بر روی ساختمان های خالی داشته باشد و در خصوص قیمت گذاری 
 های مصالح ساختمانی چاره ای بیاندیشد. اتحادیه تنها وظیفه نظارت بر کمیسیون 

امالک را داردو اگر حقی از کسی ضایع شود مورد بررسی قرار می دهد.

برای شروع کار عالوه بر سرمایه تخصص و تجربه هم نیاز است
سید هادی هاشمی، مدیر ساندویچ سرد آیدا 

17 سال است که در این حیطه مشغول به فعالیت هستم و 6 نفر را مشغول به کار کرده ام. 
تخصص ما این است که اولین فست فود سرد در ایران را گسترش دادیم. مواد اولیه ما از یک کارخانه خاص که تمام سس 

و کالباس از آن جا تامین می کند و نظارت بسیار خوبی دارند.
ما مشتریان ثابتی داریم که سال ها از ما خرید می کنند و بعضی از ساندویچ های ما را سوغات به خارج از کشور هم می برند. 

این باعث افتخار ماست.
مردم در حال حاضر به قیمت کاال توجه نمی کنند و تنها کیفیت و سالم بودن برای شان اهمیت دارد یک غذای خوب وسالم 
بهترین تبلیغ در این شرایط است.مشکل ما در بی ثباتی قیمت هاست. گوجه و کاهو و مرغ در بعضی از روزها هر روزافزایش 
می یابد. ما نمی توانیم قیمت ها را هر روز تغییر دهیم نه می توانیم کم کاری کنیم زیرا مشتری بی اعتماد می شود. دولت باید 
از تولید کننده بیشتر حمایت کند.یکی دیگر از مشکالت ما افزایش تعداد مغازه هاست و افرادی هستند که تنها سرمایه 

دارند و هیچ تخصصی ندارند به مشکل بر می خورند و اعتماد کسب و کار ما را زیر سوال می برند.
از مسئوالن تقاضا می کنم در این وضعیت اقتصادی از ما بیشتر حمایت کند، همچنین عوارض شهرداری، بیمه پرسنل 
را هر سال افزایش ندهد چرا که در این وضعیت اقتصادی بسیار سنگین است. عالوه بر این نقش رسانه ها برای معرفی 

محصوالت بسیار اهمیت دارد، ما امیدواریم با همکاری مسئوالن پیشرفت بیشتری داشته باشیم.

ورزشکاران نیازمند حمایت اند
احسان قانعی، مدیر باشگاه موالنا

تحصیالت من در زمینه تربیت بدنی است. در فاز جدید تربیت بدنی باید از لحاظ علمی ورزش کرد.
فعالیت در زمینه ورزش بسیار سخت شده زیرا درآمد حاصله خیلی کم است تنها عالقه می تواند باعث 

تداوم در این کار شود.
در باشگاه ما 250 نفر عضو هستند. فردی که ورزش می کند، می تواند در زمینه شخصی هم در زندگی موفق باشد زیرا 
ورزش مغز را به حرکت در می آورد. مردم قبال دید خوبی به بدنسازی نداشتند اما در حال حاضر دنیای بدنسازی گسترده 
تر شده است. استفاده از دارو و مکمل های غذایی در همه ورزش هاست. زمانی که فرد قصد حرفه ای ورزش کردن دارد 

باید یک سری قوانین را قبول کند. یک جوان ورزشکاربا ماه ها ورزش کردن و تحمل رژیم سخت می تواند موفق شود.
افرادی که به مسابقات کشوری راه پیدا می کنند، برای مسابقات استرس ویزا را باید تحمل کنند و مهمتر از آن تبدیل پول 
ایران به ارز همه بر عهده خود فرد است و هیچ ارگانی از او حمایت نمی کند.  پرورش اندام چند دسته دارد که قسمت فیزیک 
اجتماع پسندتر است.در ایران تورم افزایش یافته و مواد غذایی گران شده است، یک بدنساز آماتور ماهی 6 میلیون هزینه 

دارد و ورزشکار حرفه ای هزینه بیشتری دارد.

مشتری مداری برای ما حائز اهمیت است
نوید نیک پیام، موسس و مدیر رستوران دایی نوید

 از سال 97 این رستوران تاسیس شده و 9 نفر را مشغول به کار کرده است. در مدت کوتاهی که رستوران را تاسیس کرده ایم 
توانسته ایم در بحث مشتری مداری موفق باشیم و پیشرفت کنیم. بعد از مشتری مداری به کیفیت غذاهایمان پرداخته ایم. 
اکثر افرادی که برای اولین بار به رستوران ما می آیند مشتری ثابت ما می شوند زیرا با طبخ غذا متوجه کیفیت مواد اولیه 
آن می شوند و غذای لذیذ سرو می شود. در مورد بعدی که باعث جلب مشتری می شود رعایت بهداشت و دیزاین رستوران 
ماست. نکته ای که رستوران ما را متفاوت می کند این است که فضای داریم در طبقه باالی رستوران که می توان جمع های 
خانوادگی، جشن تولد و جشن های دیگررا آنجا برگزار کرد، در واقع یک دورهمی خانوادگی را داشته باشند. ما امیدواریم 

روز به روز پیشرفت کنیم.

غذای سالم برای روح و جسم است
آرش گودرزی، مدیر کافه دارچین، رستوران چنین و خشکبار پنج شنبه 

یکی از شهروندان 40 ساله شهر کرج هستم، پدر و پدر بزرگم کاسب بودند. پدر بزرگ اولین فرش 
فروش کرج بود. البته بهتر است بگویم اولین کسی که جواز فرش فروشی گرفت. من کسب و 

کار و ماندگار شدن را از آنها یاد گرفتم.
بزرگتر که شدم حدود 8 سال در ایران خودرو کار کردم و و چیز های زیادی در باره سیستم های 

مدیریتی و کنترلی، یاد و به کار گرفتم که از این بابت، تاثیرشان برایم فراموش نشدنی است.
در اصل »ما سالهاست که با هم دوستیم.« اولین تجربه ما که هنوز هم ادامه دارد و بر اساس 
همان تجربه درست کاسبی »که از پدر بزرگم یاد گرفته بودم« شکل گرفت،خشکبار پنج شنبه 

است.
شکل گرفتن پنجشنبه، بر اساس فکر و شناختی بود که من درباره مردم شهرم داشتم. ازآنجایی 
که کرج شهری مهاجرپذیر است،جمع کردن تمام بهترین محصوالت شهرهای ایران، بهانه 

خوبی برای شناخته شدن پنجشنبه در کرج شد. 
اینگونه ما توانستیم با ارزشهایی درست هموطنانمان را از شهر های دیگر ایران گرد آوریم تا 
یادآور بهترین احساسات برای همشهریانمان باشیم.قهوه کم کم در زندگی شهروندان پر رنگ 
تر می شد و نیاز به محلی اَمن و آرام برای قهوه نوشیدن و معاشرت کردن، بیشتر در آن زمان 
کافه ها اکثرا مکانهایی تاریک و پوشیده در دود بودند که کمتر خانواده هایی دوست داشت 

خودش و بچه هایش در این مکان ها حضور داشته باشند.
 به همین خاطر، دارچین متولد شد. محلی اَمن، دوست داشتنی و مانند اسمش گرم، برای همه. 
کم کم دارچین از قالب یک مکان خارج شد و تبدیل به حس گرم در کرج شد که دوستان و 

خانواده ها از صبح برای میل کردن مهمترین وعده غذایی شان تا عصر برای 
قهوه نوشیدن و گپ زدن، به آن سر می زدند. اینجوری، خانه کلی آدم خالق 
شد که از یک کسب و کار ساده کلی اُمید و پیشرفت ساختند.همین خانواده 

نه چندان کوچک که از جوانهای شهرمان شکل گرفته بود، دلیلی شدند تا 
باورکنم زمان درستی است برای رشد کردن و آنقدر قوی شده ایم که درد رشد 

را بپذیریم.بله! چنان بود و چنین شد. ما فهمیده بودیم که غذا چه تاثیری در سالمت روح و جسم 
دارد پس قرارمان برای تاسیس چنین هم این شد که سطح کیفی مواد غذایی را تا حدی باال 
ببریم که هم چالشی برای خودمان باشد و هم سالیق غذایی همشهریانمان را به گونه ای تحت 

تاثیر قرار دهد که آگاهانه، غذاهای سالم و با کیفیت را انتخاِب روزانه خود بدانند. 
پس چنین خانه ای شد که آدم ها فارغ از سیر شدن، برای سالم بودن و لذت بردن غذا بخورند. 
امیدواریم عادت سالم غذا خوردن بزرگ و بزرگ تر شود تا جایی که بیمارستان های شهرمان که 
هر روز شلوغ تر می شوند، تبدیل به محلی فقط برای چک آپ و پیشگیری از بیماری ها شوند.

وقتی سالم باشیم، بهتر می بینیم و بهتر می شنویم و آن زمان فارغ از فقط به فکر خودمان بودن، 
به شادتر بودِن شهرمان فکر می کنیم که این مسئولیت اجتماعی تک تک ماست.

ما مدتی است که بخشی از درآمد و انرژی مان را صرف شهر و همشهریانمان می کنیم و امیدواریم 
بازخوردی از آن را در اطرافتان دیده باشید که اگر اینگونه است، این رویاِی ما بوده، چون هر بار 
سعی کرده ایم در صفحات اجتماعی مان، شما را با خود همراه کرده باشیم.ما مثل همه کسب 
و کار های دیگر در مسیری که سپری کردیم روز های خوب و بدی داشتیم و این به ما یاد داد 
که حتی اگر نتیجه زحماتمان را فوراً نگرفتیم، صبور باشیم، به تالشمان ادامه دهیم و درستکار 

بمانیم چون نظام طبیعت بر درستی است و همه چیز درست خواهد شد.

شرایط اقتصادی نامناسب در اشتغالزایی تاثیر گذار است 
ناصر نعمتی، مدیر شرکت دانش بنیان ماشین صنعت البرز

مجموعه هایی که ما تاسیس کردیم کارآفرینی است و از سال 85 فعالیت خود را آغاز کرده و تا به 
امروز فعال بوده است. تخصص اصلی شرکت ما طراحی ماشینهای مخصوص حفاری بوده که این 

ماشین ها برای حفاری معادن و حفاری خاک انجام می شود. فعالیت اصلی این ماشین ها برای پروژه های 
نفتی و اکتشاف نفت هم استفاده می شود. درموضوع اشتغالزایی باید اشاره کنم 12 نفر در مجموعه ما مشغول 

به کار هستند اما در سال های گذشته که شرایط اقتصادی مناسب تر بود 20 نفر مشغول به کار بودند. اما باید اشاره کنم 
به این موضوع که تعداد سفارشات به علت نابسامانی شرایط اقتصادی به حداقل رسیده است و امیدوارم مسئولین ناظر 

راهکارهایی برای بهتر شدن شرایط اقتصادی ارائه دهند.

کیفیت و سلیقه مشتری در تولیدات حرف اول را می زند
احسان مرادی، مدیر فروشگاه پزشکی فارما

حدود 7 سال است که در این صنف فعالیت می کنم. تجهیزات پزشکی بخش های مختلفی دارد و هریک 
از تجهیزات پزشکی خود دارای بخش هایی است و به نوبه خود یک فروشگاه است.

و  در فروشگاه ما وسایل پزشکی خانگی عرضه می شود، معموال تجهیزات پزشکی اکثرا خارجی هستند 
تمامی دستگاه ها حرفه ای و خارجی است که کارایی آنها بسیار باال بوده است.

کاال های ایرانی بسیاری تولید شده است اما قابل رقابت با اجناس و کاال های خارجی نیستند.
مردم در نگاه اول متوجه کیفیت و جنس کاال می شوند. کاالهای ایرانی بیشتر جنبه مصرفی دارد. مثل بادکش، ساکشن، 
پوشاک بزرگسال و گاز های استریل همچنین در ایران ویلچر تولید می شود، از لحاظ قیمت مناسب است اما از لحاظ کیفیت 

و روان بودن خوب نیست، مردم حاضرند جنس گران خریداری کنند که کیفیت داشته باشد.
در زمینه تولید ما فقط اسم ایرانی را یدک می کشیم، همه چیز در ایران تنها مونتاژ می شود. تولید کننده می تواند پیشرفت 

کند که کیفیت و سلیقه مشتری را مد نظر بگیرد.

با پنجره های دو جد اره از ورود صدا و گرد  و خاک 
جلوگیری کنید

افشین مجاهد نژاد، مدیر فروش بلوک شیشه ای
حدود 8 سال است که نماینده فروش بلوک شیشه ای 

دراستان البرز هستم. منظور از بلوک شیشه ای، شیشه های 
دوجداره که با ضخامت 8 سانتیمتر است که بیشترین کاربرد آن 

در بیمارستان ها و منازل برای جلوگیری ازورود صدا و گرد و خاک می باشد 
همچنین در آینه ها برای دکوراسیون داخلی استفاده می شود. فعالیت ما با 
ساخت و ساز مستقیما در ارتباط است اما از آنجایی که در کرج این فعالیت 

کم شده است.

رعایت اصول بهداشتی در کار ما اهمیت دارد
لیال عزیزانی فرد، خانه اکستنشن مژه

 این هنر از کشور روسیه وارد ایران شده است.
7 سال است که در حیط زیبایی فعالیت دارم وحوزه تخصصی من مژه است. در حال حاضر بخش 

اکستنشن مژه بسیارپیشرفت کرده و تمام وسایل به روزشده و مشکلی برای چشم و مژه ایجاد 
نمی کند. به بسیاری از افراد آموزش داده ام و مرتب به دانش آموختگان ابتدا اصول بهداشت و بعد استفاده از مواد 
خوب را تاکید می کنم زیرا کار با چشم و بسیار حساس است و استفاده از مواد خوب ،با کیفیت و به روز بودن در کار 
بسیار اهمیت دارد. همچنین محیط کار باید کامال بهداشتی و تمیز باشد و تمام وسایل باید استریل شود. مامورین 

بهداشت همیشه ازفعالیت و محیط کار ما رضایت دارند و در کل نظارت خوبی دارند.

افراد با آگاهی از مکمل های ورزشی استفاده کنند
مهدی گودرزی، مدیر باشگاه ورزشی مهر

 این مجموعه ورزشی در سال 88 افتتاح شده است. سال های گذشته در تهران مشغول فعالیت بودم. ما چند تا 
باشگاه در تهران افتتاح کردیم و زمان بهره برداری آن را واگذار کردیم. علت واگذاری باشگاه ها عدم رسیدگی و 

حجم باالی کاری بود. بیشتر فعالیت من در زمینه بدنسازی و پینت بال است. در خصوص مکمل ها برای بدنسازان باید 
اشاره کنم که این مکمل ها نه تنها برای بدنسازان مفید است بلکه برای افراد عادی هم مناسب بوده و توصیه می شود اما باید مکمل های 

اصل تهیه کنند.
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صندق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر؛ ابزاری 
برای خدمت رسانی اقشار زحمتکش 

هادی بشیری، مدیر صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان و عشایر استان البرز 

 در سال 1383 این صندوق برای افراد فاقد پوشش و بیمه اجتماعی 
عشایر و کشاورزان انجام شد در واقع افرادی که فاقد بیمه اجتماعی بودند عضو این 
صندوق شدند که خدماتی به عشایر ارائه شد، افرادی می توانستند مشمول این طرح 
باشند که در صندوق دیگری عضو بیمه نباشند و سن شان باالی 18 سال باشد. این 
صندوق در روستاها که مردم دسترسی شان سخت بود در نهادهایی مانند شورا درون 
روستا که وجود داشت قرار گرفت و در واقع از سال 1384 به فعالیت خود پرداختند. افرادی 
که شامل این طرح می شدند زنان خانه دار روستایی، قالیبافان، کشاورزان، باغداران، 

رانندگان بین شهری و دامداران در روستاها می توانستند از این خدمات استفاده کنند.

کرج به یک شهرک نمایشگاه اتومبیل 
سازماندهی شده نیاز دارد

حبیب اهلل قربانیان، نمایشگاه اتومبیل
شروع فعالیت ما ازسال 61 بوده و از سال 79 با کسب جواز 

رسمی شروع به کار کردیم.
مشکل اصلی ما نمایشگاه دار ها این است که استقالل کامل اتحادیه را نداریم 
واتحادیه ما با آژانس ها ادغام شده است و تنها به دلیل جمعیت بیشتر آژانس ها 
این کار صورت گرفته است و از آنجایی که این افراد اطالعات درستی در 
خصوص فعالیت نمایشگاه خودرو ندارند مشکالتی بروز می کند.باید اتحادیه 
این دو صنف از هم جدا شود تا کارها راحت و سریع تر پیگیری شود. سایت های 
مجازی معضل بزرگی برای ما ایجاد کرده اند ما روزانه حداقل یک ماشین 
معامله می کنیم، اما سایت ها براحتی روزانه چندین معامله انجام می دهند که 

بعد از خرید دچار مشکل می شوند.
برای حل این مسئله باید مانند اتحادیه امالک یک کد رهگیری بگذارند که 
برمبنای کد رهگیری که در نمایشگاه تعویض پالک و سند انجام می شود، 
به صورت خودکار همه اطالعات در سامانه ثبت و رسیدگی شوند. یکی از 
خواسته های اصلی ما این است که دولت یا شهرداری زمینی در اختیار ما قرار 
دهد که ما آن را شهرک ماشین قراردهیم و با حضور اتحادیه در محل با بروز 

هر مشکلی پاسخگوی آن باشند. 
یکی دیگر از مشکالت ما با دارایی و ارزش افزوده است که هر سه ماه یک 
بار به حساب دارایی می ریزیم، اگر ما کد رهگیری داشتیم دارایی کارکرد ما را 
قبول می کرد و پول اضافه تر از ما درخواست نمی کردند. همچنین ورودی و 
خروجی ها هم قابل کنترل و شفاف صورت می گرفت ومشکالت ما با دارایی 

هم برطرف می شد.

با حمایت بیشتر دولت رکود بازار مسکن و 
افزایش قیمت مهار می شود

محسن عبدی ،مدیر امالک پارسه
از سال 86 شروع به کار کرده ایم ودر زمینه ساخت و ساز 

، باغ و باغچه فعالیت می کنیم .
درحال حاضر با افزایش قیمت ها، و تورم ساخت ساز که موجب  رکورد شده 
است مواجه هستیم همچنین خرید و فروش افت زیادی کرده است. قیمت 
مسکن زمانی متعادل می شود، که مردم عوامل نقدینگی از جمله دالر و 
طال  را در چرخه مسکن قرار دهند. هر چقدر این چرخه فعالیت بیشتری 
داشته باشد.موجب افزایش اشتغال زایی و گسترش صنایع تولیدی میشود.

نقش رسانه بسیار عالی است،اگر راحت و آسان به دست مردم برسد. یکی 
از مشکالت ما سایت هایی است که موازین امالک و قانون را رعایت نمی 
کنند، مسکن نه صادر می شود و نه وارد می شود.باید در تعرفه امالک یک 
تجدید نظر اصولی صورت بگیرد. باید بانک ها درصد وام پرداختی را کاهش 

دهند تا افراد بیشتری صاحب خانه شوند.
بسیاری ازافرادی که مستاجر هستند متضرر می شوند زیرا قادر به پرداخت 
کرایه نیستند.  دولت باید حمایت بیشتری کند تا این رکورد و گرانی  مهار 

شود.

صنف امالک باید از بار حقوقی فعالیتشان 
آگاهی داشته باشند

بهنام بابا پور، مدیرامالک مدرن
درمنطقه  امالک  شکایات  به  رسیدگی  هیئت  رئیس   

فردیس کرج هستم. در امالک من هفت نفر مشغول به کارند.
 متاسفانه امالکی ها اطالعات کافی درخصوص فعالیتشان ندارند، اکثر ارباب 

رجوع ها مرم عادی هستند و نمی خواهند حقشان ضایع شود.
بار حقوقی امالک زیاد است، صنف امالک باید اطالعات و آگاهی الزم در این 

باره داشته باشند تا بتوانند جوابگوی حق مردم باشند.
 زیرا اکثر امالکی ها به طور سنتی کارشان را انجام می دهند وبه مشکل بر 

می خورند.
در اتحادیه با برگزاری کالس های آموزشی بسیاری از موارد قانونی قرارداد ها 
آموزش داده می شود.  باید افرادی که این شغل را شروع می کنند دانش و 

اطالعات الزم در این خصوص را داشته باشند.
در خصوص قیمت های ملک این مردم هستند که قیمت ها را تعیین می کنند. 
اتحادیه باید با یک دیدگاه تخصصی، نظارتی بر قیمت ها داشته باشد. همچنین 
در بخش ساخت و ساز شهرداری باید برای صدور پروانه یک بستر خوب فراهم 

کند زیرا اگر ساخت و ساز رونق بگیرد اشتغال هم ایجاد می شود. 

بیمه برای قالیبافان امنیت شغلی به همراه دارد
کبری زمانی، مدیر عامل شرکت گنجینه هنر

27 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم. از زمان کودکی حرفه قالیبافی 
را دنبال کرده ام، اوایل به صورت تک بافت خانگی بود و بعد از گرفتن مدرک 
فنی و حرفه ای در کرج اقدام به تاسیس آموزشگاه کردم. همچنین در این زمینه 

تحصیالت دانشگاهی و مدرک کارشناسی فرش دارم.
 هنر جویان زیادی را آموزش داده ام و از آنجایی که سرمایه کار نداشتند با تشکیل 

تعاونی، کسب و کارشان رونق گرفت، اعضا هم زیاد شدند. 
خدارا شاکریم که شرکت موفقی داریم. اوایل در نمایشگاه های زیادی شرکت 
کردیم و تولیدات خود را به امارات و دیگر کشور ها صادر می کردیم و مقداری 
از سود حاصل را به بافندگان می دادم و مقداری را هم برای توسعه کار استفاده 
می کردم. متاسفانه در حال حاضر قالیبافی بسیار کم شده است و با وجود نوسانات 
ارز و تحریم ها قیمت مواد اولیه فرش بسیارافزایش یافته است. زمانی ارزش 
فرش و طال برابر بود. می توانستیم با فرش وام بگیریم. اما در حال حاضر فرش 
خریدار ندارد زیرا االن هزینه تولید بسیار باال رفته است. 60 درصد برای بافت 
یک فرش هزینه می شود و با گران شدن دستمزدها هزینه های حمل و نقل تولید 

بسیارپایین می آید.
دولت باید مواد اولیه را به نرخ دولتی در اختیار بافنده قرار دهد تا قیمت ها ثبات پیدا 
کند.در سال های گذشته بیمه قالیبافان مزایای خوب داشت و افراد امنیت شغلی 
داشتند اما متاسفانه با ورود برخی سودجویان این بیمه برداشته شده است. دولت 
باید این طرح را به حالت اولیه بر گرداند و با نظارت دقیق تری فقط بافنده اصلی را 

بیمه کند تا تولیدات افزایش یابد.

کاهش هزینه های کســب جواز؛ راهکاری برای ثبات بازار مسکن 
حامد فالح، مدیر امالک دی

مجموعه ما سه شعبه فعال در گوهردشت کرج دارد و حدود 9 سال است که در این منطقه 
مشغول به کار هستیم. در بحث رکود ساختمان سازی و خرید و فروش عواملی دخیل هستند، 

مانند مشکالت اقتصادی و نوسانات ارزی، مورد بعدی بی ثبات بودن قیمت هاست. 
و اصلی ترین عامل، افزایش جواز ساخت و ساز است. زمانی که جواز ساخت و ساز قیمتش افزایش پیدا می کند 
شخص سازنده مجبور است قیمت نهایی ساختمان را افزایش دهد و با افزایش قیمت، تقاضای مشتری کاهش 

پیدا می کند. 
به نظر من اگر قیمت جواز شهرداری کاهش پیدا کند شخص سازنده تنها هدف فروش را دارد و به همین دلیل 
ساختمان های ساخته شده را می تواند با قیمت پایین تری به فروش برساند و همین امر باعث ثبات قیمت  ها می شود.

شرایط نامساعد اقتصادی بر روی تمام مشاغل 
تاثیر گذاشته است

کاظم دهقان، پخش کننده کاشی و سرامیک
18 سال است که در کرج مشغول به این کار هستم  این 

شغل پدری بنده  بوده و من هم شغل  پدرم را ادامه دادم .از 
زمان بچگی بعد از مدرسه به مغازه پدرمی رفتم واز ایشان کار را یاد می گرفتم 
.از سال 80 به فکرتاسیس یک شعبه افتادم که خداروشکر تا به امروز موفق 
بوده ام . در زمینه اشتغال زایی 14 نفر در مجموعه ما  مشغول به کار هستند 
البته من  ابتدا کار با 5 نفر شروع کرده  و بعد با گسترش کار افراد بیشتری را 

مشغول ه کار کردم .
شرایط نابسامان اقتصادی بر روی کسب و کار ما مانند مشاغل دیگر تأثیر 
گذاشته است، راه حل بنده این بود که کارکنان قسمت فروش را تقویت کنم 
.  درمجموعه ما هم  اجناس داخلی و خارجی عرضه و به فروش میرسد، اما 
ترجیح این است که برای رونق بازار داخلی از محصوالت داخلی استفاده کنیم 
.مشکل اصلی ما عدم حمایت از سوی اصناف است و تنها از مسئولین تقاضای 

حمایت از اصناف خود را داریم.

از شیوه های مدرن در پخت کیک
 استفاده می کنیم

حسین امجدیان، مدیر شیرینی کیک لند
 مجموعه ما تازه افتتاح شده اما این مجموعه با تجربه پیشین 

افتتاح کردیم. در بحث اشتغال زایی حدود 11 نفر را مشغول به 
کار کرده ایم. مااز شیوه های مدرن و امروزی در پخت کیک استفاده می کنیم زیرا 
با وجود شبکه های مجازی سلیقه های مشتریان تغییر کرده و همین امر مستلزم 
به روزرسانی نحوه کار ما می باشد. درخصوص مواد اولیه و تاز اهمیت زیادی دارد 
همچنین در پخت کیک و دیزاین آن از مواد اولیه مرغوبی استفاده می کنیم زیرا 
مردم کیک با کیفیت را به راحتی از بی کیفیت تشخیص می دهند. مشتریانی که 

ما داریم برایشان قیمت اهمیتی ندارد تنهابه کیفیت و تازگی اهمیت می دهند. 

کسب رضایت مشتری مستلزم عوامل مختلفی است
حسام تقیان، مدیر رستوران حسام

در رستوران ما حدود 4 نفر نیروی ثابت و مستقیم و 11 نفربه طور غیرمستقیم فعالیت می کنند. 
برای مهمترین چیز رضایت مشتری است که تا به امروز خدا را شکر توانسته ایم جلب کنیم.

 برای رضایت مشتری ابتدا کیفیت غذایی که میل می کند باید باال باشد اهمیت دارد، کیفیت غذا 
مستلزم این است که مواد اولیه به روز بوده و مانده نباشد.

دومین عاملی که باعث رضایت مشتری می شود رعایت بهداشت داخل رستوران است که بسیار حائز اهمیت است 
و سومین عامل نحوه برخورد پرسنل با مشتری است.

 من فقط از مسئوالن بهداشت و اتحادیه ها خواستار این هستم که به منظور جلوگیری از تخلف و عدم رعایت 
بهداشت بازدید های خود را از رستوران ها افزایش دهند.

اجناس ایرانی با کیفیت اعتماد افراد را جلب کرده است
حبیب میرزایی، مدیر مجموعه فروشگاه جهیزیه میرزایی

مجموعه فروشگاه میرزایی از سال 1379 فعالیت خود را در زمینه فروش جهیزیه و لوازم برقی آغاز 
کرده است.

ما مجموعه ای پویا و همیشه در حال تغییر داریم و تمام سعی ما این است که نیاز مشتری تامین شود و 
مشتری از خرید رضایت داشته باشد. در موضوع اشتغالزایی 7 نفر به صورت مستقیم و 27 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول 
فعالیت هستند. خداراشکر در بحث اشتغالزایی موفق بوده ایم و اگر تا به امروز توانسته ایم موفق باشیم به دلیل تجربیاتی 
است که در این چند سال کسب کرده ایم. در مجموعه ما اجناس ایرانی و خارجی وجود دارد اما بیشتر از اجناس ایرانی 
استفاده می کنیم ولی متاسفانه افراد اعتماد به اجناس ایرانی ندارند و فکر می کنند که اجناس ایرانی بی کیفیت هستند اما 

خداراشکر اجناس ایرانی توانستند در این چند سال به کیفیت کاالهای خود اضافه کند.

صنف امالک یک شغل کامال تخصصی است
رضا خداوردی، مدیر مسکن رز

10 سال است که در حوزه امالک فعالیت می کنم. 
بزرگترین مشکل مسکن نوسانات بسیار شدید قیمت 

است وامسال 6تا 7 بار قیمت ملک جابه جا شده است.
در ساخت یک ساختمان 1400 شغل ایجاد می شود، زمانی که مسکن در حالت 
رکود باشد بسیاری از افراد بیکار می شوند در این راستا اگر بتوانیم نوسان قیمت 
را کنترل کنیم و واسطه را از بین ببریم که جنس بدون واسطه به دست سازنده 

برسد سازنده بدون دغدغه و کنترل قیمت ها فعالیت می کند.
 مالکان و مستاجران به دلیل عدم پرداخت کمیسیون به صنف امالک قرارداد 
دستی تنظیم می کنند که بعد ها با مشکل مواجه می شوند، باید فرهنگ 
سازی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. در کشور ما فرهنگ مشاوره 
هنوز فراگیرنشده است.د ر ایران اول مشکل پیش می آید و بعد به مشاور 

مراجعه می کنند. 
مشاوره امالک برخالف دید مردم یک شغل بسیار تخصصی است، بزرگترین 
معضل شغل ما وجود افرادی است که بدون تخصص وارد این حوزه می شوند. 
اگر نظارت درستی انجام شود و افراد با تجربه و تخصص کار را به دست بگیرند 

بسیاری از مشکالت مرتفع می شود.

بافندگان فرش نیازمند دلگرمی اند 
اقدس چگینی، مدیر عامل شرکت تک بافت 

ترنج
این شرکت از سال 89 تاسیس شده و30 نفر مشغول به کار 

شده است 7 نفر به صورت متمرکز و 23 نفر غیرمتمرکز فعالیت 
می کنند. ما در زمینه تولید و آموزش فرش دستبافت فعال هستیم.

دولت باید از نظر تسهیالت، کمک بیشتری کند و ضمانت با وثیقه ملکی نباشد 
و با ضمانت بانکی را بپذیرند.

 افزایش قیمت دالر باعث شده قیمت مواد اولیه باال برود و بالطبع قیمت دستمزد 
نیز باال می رود بنابراین تسهیالت بانکی نیز باید افزایش پیدا کند.

 بسیاری از بافنده ها در حال حاضر دلشکسته هستند، زیرا بیمه قطع شده است 
و بازرسان بیمه بسیار اذیت می کنند و زمان مراجعه اگر بافنده در منزل نباشد، 

بیمه شان قطع می شود.
کار بافندگی بسیار سخت است، باید بافنده را دلگرم کنند. استان البرز ده هزار 
بافنده دارد که بیمه داشتند. قطع بیمه باعث می شود، کار و آموزش بسیار 

کمرنگ شود. 
مسئولین باید هوای تولیدات داخلی را داشته باشند. اگر حمایت نباشد نیرو ها 

تعدیل می شود.

مبنای کار ما بر کیفیت غذا ها و جلب
 اعتماد است

محترم سیفی، رستوران غذای خانگی چی تی
یک سال است که این مجموعه را افتتاح کردیم و پنج نفر 

در این مجموعه مشغول به کار هستند.
مبنای کار ما بر کیفیت عالی است، مردم بسیار آگاه هستند و به کیفیت غذا 
اهمیت می دهند. زمانی که برای صرف غذا مراجعه می کنند دوست دارند 
فضای آشپز خانه را ببینند، ما کامال شفاف سازی کرده ایم و با اطمینان 
کامل همه قسمت ها و کاالهای مصرفی را به آنها نشان می دهیم و کامال 
اعتماد مردم را جلب کردیم. نظارت اتحادیه بسیار خوب است و رسیدگی 

مستمری دارند.

مالک ارزش افزوده دارایی در صنف امالک 
مشخص نیست

غالمی، مدیرامالک پدیده
ما در زمینه خرید و فروش و ساخت و ساز ملک فعال هستیم 

و در مجموعه ما دو نفر مشغول به کار هستند.
همه کارهای اتحادیه طبق قانون انجام می شود و کد رهگیری به صورت 
آنالین انجام می شود، اما یکی از مشکالت ما در خصوص پرداخت اظهار 
نامه های مالیاتی است که در پایان هر فصل باید پرداخت و برای به ثبت 
رساندن آن باید حضوری مراجعه کنیم و ساالنه نیز هزینه ای جداگانه پرداخت 
می کنیم. اگر نظارتی صورت گیرد که ساالنه فقط پرداخت شود، بسیاری از 

مشکالت ما مرتفع می شود. 
مالک ارزش افزوده دارایی در کار ما مشخص نیست. خدمات ما به نوعی است 
که طبق قرارداد کمیسیون دریافت می کنیم اما اداره مالیات این تعرفه را قبول 

ندارد باید رسیدگی در این خصوص صورت بگیرد.
اتحادیه اگر در هر منطقه یک سری مشاور متخصص انتخاب کند که قیمت 
هر منطقه را تعیین کنند و از طریق اینترنت و رسانه اطالع رسانی انجام شود 
بسیاری از مشکالت مرتفع می شود. در زمینه ملک و مسکن هر چه دالل و 

واسطه دست شان کوتاه شود قیمت ها به ثبات می رسد.

استعداد، عالقه و کسب تجربه؛ رمز موفقیت صنعت مبلمان 
امیر نعمتیان، تعمیرات مبل بیوتی

در مجموعه ما از صفر تا صد طراحی و ساخت مبل انجام می شود و اگر مشتری طرحی مد نظر داشته باشد با توجه به سلیقه آن طراحی و اجرا 
می کنیم که در این راستا پنج نفر در کارگاه ما مشغول به کار هستند.

در حال حاضر بیشتر تعمیر مبلمان را انجام می دهیم. در ذهن خود این ایده را دارم که بزرگترین شبکه تعمیرات مبل را راه اندازی کنم.
مبل را می شود بازیافت کرد و یک مدل دیگر ساخت. احداث و راه اندازی یک شبکه اینترنتی به نام الو مبل می تواند اکثر هزینه ها را کاهش دهد و خدمت رسانی 

بیشتری داشته باشد.
این روزها در بازار مبل دو نوع سلیقه وجود دارد. عده ای خواهان جنس های به روز و مدرن و عده ای طالب طرح های قدیمی هستند.

کار ما چون تولیدی است باید معرفی شود. متاسفانه فقط دهان به دهان معرفی می شود و معرفی مناسبی وجود ندارد، برخی رسانه های اینترنتی زیاد مورد اعتماد 
نیستند زیرا صداقت ندارند. 

کیفیت یک مبل در عکس مشخص نیست. یک مبلمان مناسب باید از پارچه با کیفیت و نشیمن خوب درست شده باشد. 
افرادی که وارد این کار می شوند باید سالها وقت بگذارند و تجربه کسب کنند. اگر بدون تجربه، کار را دست بگیرند متضرر می شوند. در کار استعداد و عالقه اهمیت 
دارد که منجر به موفقیت می شود.مشکل ما برای تهیه جواز است. در هر تغییر مکان باید جواز جدیدی صادر و برای دادن یک مجوز ساده به افرادی که سالهاست 

فعالیت دارند بسیار سختگیری می کنند.

تولیدات در کشور نیازمند برند سازی است
ناصر مهدوی پویا ،تعاونی بازنشستگان 

نیروهای مصلح
در این حوزه  نه سال است که مشغول به فعالیت هستم و 
همچنین  وزیر مجموعه اداره تعاون هم می باشم که تحت 

نظر اتحادیه بازنشستگان  اداره می شود.
خدمات ما شامل شاغلین نیروهای مصلح و همچنین افراد متفرقه نیز است. اما  
بیشترین خدمات ما به اعضای بازنشسته جهت تکریم شان ارائه می شود همچنین 
خدمات تعاونی ما پخش مواد غذایی، بخش آموزش فرزندان، و بخش درمانی را 
هم شامل می شود، بیشترین خدمات در بخش لوازم خانگی و قطعات کامپیوتر 
است که  اکثر کاالهای لوازم خانگی ایرنی هستند. تنها مشکل ما این است که به 
دلیل یک سری از سیاست ها یکی از پروژه های  راکد مانده است و ما نتوانستیم 
جوابگوی ارباب رجوع باشیم. پیشنهاد من این است که تعاونی ها معاف از مالیات 
و یا تخفیف در مالیات شوند تا فعالیت تعاونی ها افزایش یابد و حمایت از تعاونی 

باعث تولید بیشتر ودر نتیجه افزایش شغل ورشد در جامعه می شود.
مبارزه علیه تحریم ها  الزمه آن است که بتوانیم نیازهای اساسی را در کشور 
تولید کنیم  همچنین باید در کشور هر چیزی را که تولید می کنیم به برند سازی  
برسانیم تا کشور های دیگر نتوانند از محصوالت ما به نفع خودشان  استفاده کنند.

قیمت مصالح ساختمانی نیازمند کنترل است 
حامد حجت پناه، مدیر و متصدی امالک برتر

قیمت گذاری ها از دست امالک خارج شده و به علت افزایش هوش اجتماعی مردم قبل از اینکه 
به امالک مراجعه کنند از طریق شبکه های اجتماعی از قیمت ها آگاهی دارند. در موضوع ساختمان 

سازی اگر بتوانیم در خرید مصالح و ساخت بنا قیمت ها را کنترل کنیم می توانیم به ثبات قیمت برسیم. 
اگر خرید و فروش االن به حالت رکود درآمده به دلیل بی ثبات بودن قیمت های ملک است و مردم در حال حاضر ملک 

خرید و فروش نمی کنند. 
 زمانی که کاری وجود نداشته باشد ما در بحث اشتغالزایی به طور طبیعی افرادی را نمی توانیم مشغول به کار کنیم، من 
از مسئولین خواستار این هستم که برای ثبات قیمت ها یک نظارت جدی داشته باشند تا خرید ،فروش و ساخت و ساز 

رونق پیدا کند.

رسانه ها و سایت های اینترنتی معتبر نقش موثری 
در صنف امالک دارند

مجتبی رضا دوست ،مدیر سایت 
مسکن مختاری

امالک مختاری بیش از یک دهه سابقه فعالیت در حوزه امالک  
دارد.

پنج سال است که در این حوزه فعالیت می کنم و درامالک من  شش نفر 
مشغول به کار هستند. اما من در بحث حباب قیمت مسکن صنف امالک بی 
تاثیرنیست بلکه باید امالک  خیلی دقیق شفاف سازی  کند. بعضی قیمت 
ها  مربوط به منطقه است  که باید امالک مدیریت داشته باشد. خوشبختانه 
رسیدگی اتحادیه بسیار خوب است همچنین از  کارکرد امالک ما نیز رضایت 

دارند ودفتر ما تا کنونهیچ گونه شکایتی نداشته است.
کاهش قیمت مصالح در ساخت و ساز بسیاراهمیت دارد چرا که  صفرتا صد 
مصالح ساختمان سازی در ایران تولید می شود،اگر این مصالح  فراوان و خوب 
توزیع شود بسیاری از مشکالت حل میشود. نبودثبات قیمت در بازار بر روی 
قیمت مسکن بسیار تاثیر دارد. همچنین نقش رسانه خیلی مهم است با چند 
سایت معروف در ارتباط هستیم که تاثیر خیلی خوبی برمعرفی ما دارد، و 

توانستیم مشتری را راضی نگه داریم.

معامله در نمایشگاه اتومبیل معتبر و قابل 
پیگیری است

امیر حسین کاشی، مدیر اتوگالری پرهام
نمایشگاه از سال 79 شروع به فعالیت کرده است و در حال 

حاضر پانزده نفر در این مجموعه فعالیت می کنند. 
باید هر نوع فعالیت خرید و فروش از طریق نمایشگاه باشد. در خرید فروش های 
اینترنتی ممکن است صحت وجود نداشته باشد و ماشین خراب و تصادفی 
باشد.از مسئولین تقاضا می کنم که در زمان درج سند حتما پیگیری کنند که 
قولنامه معتبر از طرف نمایشگاه ماشین باشد و هر معامله دستی باید زیر نظر 
نمایشگاه مدیریت شود تا مردم متضرر نشوند. ما زیر نظر اتحادیه تاکسی و 
نمایشگاه ماشین هستیم، اگر مشخص شود که اتحادیه نمایشگاه داران بهتر 

هستند از لحاظ رسیدگی به مشکالت بهتر می شود.

بی ثباتی قیمت ها مشاغل زیادی را درگیر 
کرده است 

مهدی سوری، مدیر مجموعه تهران تابلو 
 فعالیت ما در زمینه طراحی حروف و ساخت تابلو برای همکاران است. متریال و مواد 
اولیه کار ما وارداتی بوده و عدم ثبات قیمت دالر در تهیه مواد تاثیر می گذارد. زمانی 
که برای تهیه مواد اولیه مراجعه می کنیم فروشندگان می گویند آن را وارد نکردیم 

و نداریم و یا با قیمت سرسام آوری به ما عرضه می کنند. 
از مسئولین محترم تقاضا دارم شرایطی را در کشور به وجود آورند تا افرادی که 
شایستگی و لیاقت دارند در جهت تولید مواد اولیه مرغوب در شغل ما به خودکفایی 

برسند.


