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البرز 

از شعار تا عمل
از حالت شــعار بــودن باید در 
بیاییــم و به ســمت عمل گرایی 

برویم. 
بــرای مثال آلمان تمام درهای 
کشــورش را بســت و از تولیدات 
محــدود خــود اســتفاده کرد که 
کم کم نقص هــای قضیه گرفته 
شد و ســپس آن آسیب پذیری ها 
و نقص هــا را شناســایی کردند و 
توانســتند به محصوالت کیفی و 

عالی دست پیدا کنند تا یک قطب صنعتی شدند.
 ایــران نیز از منظــر نگارنده باید این گونه باشــد. ما باید قســمت 

تحقیقاتمان را افزایش دهیم و آن کاال را مصرف کنیم. 
بــار اول معموال خراب اســت و بــار چندم تولید تــازه به آن صورت 
کیفی دســت پیدا می کند. حمایت مســئولین همیشه باید باشد، زیرا به 
 عنوان مثــال زمانی که کاالیی وارد می کنیم، قطعا به تولید کننده ضربه 

می زنیم.
 از طــرف دیگر اگر وارد نکنیم عقب مانده می مانیم، چون یک کاالی 
قدرتمند را در کنار خود ندیدیم که بتوانیم نقص هایمان را شناسایی کنیم. 

مسئولین باید تعادلی را ایجاد کنند. 
معادله تولید و بهره وری و اهمیت رســانه تناســب دارد  زیرا ما هم به 
صورت بصری و هم شنیداری مدام در معرض دید رسانه ها هستیم، یعنی 
چشم من یک بیلبورد را می بیند، ناخودآگاه به سمت آن محصول گرایش 
پیدا می کند. رسانه محیطی و بصری رسانه قدرتمند است. ما نمی توانیم 

زندگی خود را بدون رسانه انکار کنیم. 
رســانه نقش بسیار پر رنگ و مهمی دارد و به انحاء مختلف نقش خود 
را نشــان می دهد. مردم نیز در باورهایشان برای استفاده از کاالی ایرانی 
نقــش پررنگی دارند، چون عالوه بر تیــم متخصص، تیم عادی هم آن 

نقص ها را به ما نشان می دهند.
 ما با یک باشــگاه مشتریان می توانیم آســیب ها را شناسایی کنیم و 

ببینیم مردم ما چه چیزی را  دوست دارند.
 نقش رسانه ها اینجا مشخص می شود که بتوانند با مردم ارتباط برقرار 
کنند، آن محصول را به مردم برسانند و مردم نیز نقص ها را فیدبک دهند 

وتولیدی موفق تر داشته باشیم.
از جمله رســانه ها روزنامه می باشــد که  روزنامه ها پل ارتباطی بین 

مسوولین و مردم عادی است.
 اگر خبری ازطریق روزنامه انتشــار پیــدا می کند قطعا چند نفر آن را 
خوانده اند تا توانســته به چاپ برسد. این، می تواند سنجشی موثق برای 
مردم عادی باشد. مسئولین نیز به دلیل مشغله باال دنبال فضای مجازی 
نیســتند، ولی وقتی روزنامه یا مجله ای می خوانند با ورق  زدن و خواندن 
ســرتیترهایش می دانند در دنیا چه خبر اســت و مجددا بازگو می کنم ما 
زمانــی که چیزی نمی دانیم باید درباره آن تحقیق کنیم، چرا؟ چرا  آلمان 
تا بدین حد پیشــرفت کرده است، چون جدی هستند، تحقیقات داشتند 
و در کشــور ما باید متخصصان فن طبق تخصص خودش آمار درســت 

ارائه دهد. 
پریسا مبشری؛ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

دیدگاه

این که داروی خارجی بهتراست، فرهنگی غلط ��
است

فرید عطار، متخصص گوش و 
حلق و بینی:

یــک دوره تکمیلــی در زمینــه 
آندوسکوپی سینوس گذرانده ام. ازآبان 
ســال 93 به ایران آمدم. متاســفانه در 
زمینــه اســتفاده از داروی ایرانی این 
فرهنگ اشتباه است که داروی خارجی 
بهتر است و نیز فرهنگ درست مصرف 
کردن دارو در ایران خوب اجرا نمی شود. 

ضمنا کیفیت برخی داروهای ساخته شده ایران پایین است. کارآفرینی تا جایی 
خوب است که به نتیجه کلی ضرر نرساند.

 دولت با حمایت های مالی می تواند به تولیدکننده کمک کندکه از دستگاه های 
بهتری استفاده شود و کیفیت باال رود. یک نظارت خوب و همیشگی نیز الزم است 

تا استانداردسازی دارو بیشتر شود.

بعد از آن انقالب بزرگ��
 ناصــر مالمیر چگینی، مدیر ارتباط با مصاحبه شــوندگان ویژه نامه 

جام جم البرز:
در گفتگوهایی که در شــماره های گذشته داشتیم، 2 دیدگاه وجود داشت. 
دیدگاه اول، سعی می کرد بگوید: تولیدات داخل، ضعیف هستند. این دسته اقبال 
مردم نسبت به اجناس خودمان را نادیده می گرفتند. یا آنکه این اقبال را حاصل 

رویکرد سطحی و غیر حرفه ای آن ها نسبت به کاالی ایرانی می دانستند.
دیدگاه دوم، می گفتند: ما می توانیم، به شــرطی که مواد اولیه مرغوب به ما 
برسد، قوانین دست و پاگیر در راه تولید برداشته شود، مانع را کم کنید و... تا تولیدات داخلی افزایش یابند.اما ما 
معتقد هســتیم که نباید دســت روی دست گذاشت. هیچ کاری خود به خود انجام نمی شود. و وقتی هم که کار 
انجام نشود، زندگی مانند چراغی که نفتش تمام شده باشد، رفته رفته رو به خاموشی می گذارد و نور آن هر لحظه 
کم و کمتر می شود، تا این که خاموشی همه جا را فرا می گیرد. می بینید که حتی تصور آن هم وحشتناک است. 
مثال کشــاورز نکارد و نانوا نپزد، آیا در ســفره نانی برای خوردن خواهد بود؟ بنابراین چراغ زندگی با کار و تالش 
و حمایت مردم از تولیدات داخلی روشــن می ماند و به هســتی خود ادامه می دهد. هر قدر که مقدار کار و تالش 
انسان ها بیشتر و مفیدتر باشد، شعله این چراغ، پرنورتر و فروزان تر خواهد شد. به همین جهت هم می بینیم که 
یکی از نشانه های جوامع پیشرفته، کار و تالش افراد آن جامعه هاست.کشور عزیز ما، بعد از آن انقالب بزرگ، 
احتیاج به کار فرزندان خود دارد. مخصوصا به کار جوانانی که در آینده ای نه چندان دور، این انقالب به دســت 

آنها سپرده خواهد شد و باید با شایستگی و توانایی از آن نگهداری کنند.

کمبود اطالعات از محصوالت خودمان��
کاظم طباطبایی، فعال بخش صنعت:

کمبود اطالعات و معرفی محصوالت ایرانی 
در جهان مصرف، بسیار کم است. نظارت بر تولید 
داخلی به صورت جدی، نزدیکی مراکز دانشگاهی 
و بخش صنعت، تحقیق در بازارهای جهانی برای 
فــروش محصــوالت ایرانی، حمایــت از تولید 
کنندگان داخلــی، حمایت از فروش محصوالت 

داخلی، توجه به تولیدکنندگان خرد و طراحی برای بهبود عملکرد تولیدکنندگان از 
مهمترین عوامل شکوفایی اقتصاد کشور و حمایت ازکاالی داخلی است.

حمایت مالی و ثبات قیمت ها��
هادی علی پورکاظمی، سرپرست کارگاه 

مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی اورامان:
مدیریت مجتمع، آقای حسین زاده در ساخت 

مجتمع از اجناس ایرانی استفاده نموده اند.
 از ســنگ نما گرفته تا کاشــی. اگر دولت از 
کارخانه دارها حمایت مالی داشته باشد و قیمت ها 

را با ثبات کند تولید و فروش با هم باال می رود.
 افزایش قیمت ها ســبب ضربــه به تولید و افزایــش ورود کاالهای ارزان و 

بی کیفیت خارجی می شود.

بومی سازی تکنولوژی های نوظهور��
اعالیی،  چشمه  دانیال 
رئیــس هیئت مدیره شــرکت 

پارس:
در بخــش صوت، ســاخت 
محصــوالت ایرانی گســترش 
بســیاری داشــته و تقریبا تمام 
کاالهای این بخش از تولیدات 
داخلی می باشــد. اما با توجه به 

فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی، باید 
به سمت بومی سازی تکنولوژی های نوظهور و به روز رفته و آنها را 
به جامعه معرفی کنیم چون این محصوالت در راستای بهره وری 
بهتر هستند. از تولید کنندگان این وسایل و تکنولوژی ها، حمایت 
مالی شایسته ای داشته باشیم. از نوآوری آنها حمایت کرده و اقدام 
به پشــتیبانی آنها نمائیم تا ایــن تولیدکنندگان به خوبی موجب 

رونق اقتصاد کشور گردند.

ما توانایی تولید هواپیماهای ��
جنگی را در ایران داریم 

وحید  مهندس 
کریمــی، موســس 
هوانوردی  هنرســتان 

آرتا:
در رشته هوانوردی 
در زمینه برق و مکانیک 
حالت صنعتی داریم. در 

بحث کامپوزیت بعضی از قطعات را در ایران تولید 
می کنیــم. در بحث الکترونیک نیــز رادارهای با 
کیفیت باال تولید می کنیم. حتی در ایران گونه های 
رادارگریز نیز تولید می شود. همچنین هواپیماهای 
تک نفره و کوچک. اگر موتور هواپیماهای جنگی 
به ایران وارد شــود توانایی تولید این هواپیماها را 
هم داریم. کاالهای تولیــد ایران در این بخش از 
لحاظ کیفیت مشــابه یا حتــی باالتر از کاالهای 

خارجی هستند.

صداقت با مشتری��
سعید روغنی، فعال در زمینه فرش:

حدود 35 ســال در حوزه فرش اعم از صادرات و فروش و... 
فعالیت ویژه دارم و شــخصی هســتم که مجوز پروانه کسب 
فروش فرش در استان تهران و استان البرز را دارا می باشم. در 
حال حاضر فروشــگاه فرش ما فرش و تابلو فرش هایی با انواع 
تنوع و خاص، متفاوت، زیبا مناســب با همه ســلیقه ها را ارائه 

می دهیم. برای مثال عرض کنم مشــتریان عزیز 5 میلیون تومان برای خرید آورده اند 
ولی آنقدر فرش های ما زیبا و متنوع است که تا سقف 20 میلیون خرید کرده اند و ما هم 

تخفیفات ویژه ای را قائل می شویم.
از نکات مهم دیگر، صداقت ما با مشتریان می باشد که فرش های خوب و با کیفیت 

تحویل می دهیم.
از مســئولین تقاضای حمایت برای بافنده های زحمتکش را داریم. اعطای وام های 
بدون بهره یا معافیت های مالیاتی از این قبیل اســت، زیرا هزینه ها باال می رود و تولید 
ملــی در این صنعت کاهش پیدا می کند که نتیجه آن افزایش هزینه فرش دســتباف 
و کاهش قدرت خرید مردم اســت و جنبه حمایتی دیگر ایجاد نمایشــگاه برای ارائه و 
فروش محصوالت اســت تا بافنده هایی که برایشان اشتغالزایی شده است انگیزه پیدا 

کنند و تمامی این صحبت ها یک برنامه و عزم ویژه می طلبد.

تعامل تولید کننده و مصرف کننده با هم��
 اکبر والی نژاد، مدیرعامل هایپر مارکت والیان تخفیف:

دولت، مســئوالن و بانک ها بستر مناسبی را برای حمایت از 
تولیدکننده فراهم کنند، در این راستا  باید یک سری فرآیندهای 
اداری مرتفع شــود، چرا که عمال کاری می کنند که تولیدکننده 

نتواند کار کند.
واردات بــی رویه کاالهای چینی )اجناس بی کیفیت( بر این 
مشــکالت می افزاید، حمایــت از کاالی داخلی یعنی کمک به 

نفع کشور!
از طرفی مصرف کننده باید بتواند نظرات خودش را مســتقیما به گوش تولیدکننده برســاند تا بتواند 
مطابق ســلیقه ایرانی کاال تولید کند. حمایت اصلــی را دولت از تولیدکننده صورت دهد  و موانع تولید را 

مرتفع کند تا سیستم کشور برای تولید مناسب باشد و مشکالت پیش روی تولید مرتفع شود.
فرهنگ اســتفاده از کاالی ایرانی را باید جا انداخت. صدا و ســیما، آموزش و پرورش  و دانشگاه ها در 
ایــن زمینه نقش مهمی ایفا می کنند. اگر مصــرف کننده داخلی کاالی ایرانی را به خارجی ترجیح دهد، 
هشــتاد میلیون مصرف کننده داخلی خواهیم داشت. از سویی کیفیت با نرخ تمام شده رعایت شود و سود 

خوبی برای فروشنده لحاظ شود.

ورود بی رویه محصوالت چینی بیکارم کرد��
علی غفاریان، مدیر رستوران محتشم:

پیشــینه کاری بنده در زمینــه گرافیک بود که 
مدت 18ســال در این زمینه فعال بــودم، اما ورود 
کنترل شــده محصوالت بی کیفیــت خارجی که 
اغلب چینی بودند، باعث شد تا شغلم را تغییر دهم. 
در ابتدای راه اندازی رســتوران محتشم، بنا را  بر 
اســتفاده از محصوالت ایرانی گذاشتیم که هم از 

لحاظ کیفیت به مراتب بهتر از محصوالت خارجی اســت و هم باعث پیشــرفت و 
شکوفایی تولیدات داخلی می گردد.

در ادامه100 گفت و گو ی پیشین با مدیران منتخب استان البرز؛

در شرایط تحریم چه باید کرد؟

در ســالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام، تولید و عمل را به ذهن متبادر می ســازد، 
انتظار این اســت: تولید کنندگان داخلی برای ادامه کار و ســرعت بخشیدن به کار 
و تولید مانعی در ســر راه نداشــته باشند و مقررات دســت و پاگیر و گاه شکننده در 
تنگنــا قرارشــان ندهد. همچنین برای جذب امکانــات الزم و مواد اولیه و نیروی 

کار دست شان باز باشد.
 نهادهای مربوطه در حمایت از ایشــان از هرگونــه اقدام قانونی و بموقع دریغ 
نورزند تا تولیدات داخلی، بازارها را سرشــار نماید و نیازهای مردم را به محصوالت 

صنعتی، کشــاورزی، لوازم خانگی و ارزاق عمومی برآورده سازد.
بدون شــک توقف واردات آن چه که تولید آن در کشــور ممکن اســت، امری 
پســندیده و منطبــق با عقل و منطق می باشــد. این امر تولیــد کنندگان داخلی و 
صاحبــان صنایع و کارگران و کارفرمایان عزیز و توانمند میهنمان را نوید آینده ای 

بهتر می دهد. 
در آن دوران نیــروی کارخانه نشــین و دور از محیــط کار و تولید نخواهد بود و 
چرخ صنعت و تولید با شــتاب بیشــتر و با دســت کارگران و متخصصان وطنی به 

گردش در می آید.
در چنین شــرایطی نظارت بر گردش کار و عملکرد ایشــان نیز نتیجه مطلوبی 
در پی نخواهد داشــت. چرا که صحت و درســتی کار و عرضه مناســب و منصفانه محصوالت، هنگامی ممکن خواهد بود که زمینه ها و 
زیرســاخت های این تعامل دو جانبه فراهم آمده باشــد و هر کدام در برابر سعی و کوششی که به عمل می آورند از دسترنج عادالنه بهره مند 

شوند.
 بدیهی اســت کارگزاران و مســئوالن درجه اول نظام اهتمام ویژه در اطاعت از نظر مقام معظم رهبری انقالب اســالمی دارند تا انجام 
امور با ســالمت و موفقیت و رو به جلو در حرکت باشــند و سر انجام تلخ روبرو شدن با درهای بسته برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان 

داخلی هرگز پیش نیاید. 
در شــرایطی که شــاید تولید کنندگان داخلی در پاســخ به نیازهای مشتری عدم فروش را اعالم کنند و خریدارانی که می توانند به سهم 
خود از حمایت کنندگان تولید داخلی باشند، با دست خالی به خانه برگردند. در نتیجه اقبال به خرید و مصرف مصنوعات و کاالهای خارجی 
ناگزیر باشــند. در هفته های گذشــته شاهد تالش دلسوزانه مسئوالن در جهت ایجاد رونق اقتصادی کشور و برخورداری ملت شایسته مان 

از رفاه اقتصادی بیشــتر و رفع مشــکالت پیش رو بوده ایم که امید اســت تا رسیدن به هدف نهایی استمرار داشته باشد.
فرزاد حق الذاکرین؛ مدیر ســازمان روابط عمومی و بازرگانی روزنامه جام جم البرز
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
فرهنگ دریافت سیر درمانی نیازمند اصالح است��

محمد رضا شــاهین، مدیر فروشــگاه 
تجهیزات پزشکی شایان و شاهین:

به نظر من تولیدکننده های ایرانی در رســاندن 
تولیدات خود به دســت فروشــنده بدقول هستند. 
شــرکت باید انتقادپذیر بوده و نوآوری داشته باشد 
اگر هم الگوبرداری داشــتند با کیفیت باشد. جنس 

ایرانــی به دلیل خدمات پس از فروش خوب اســت. بیمه هــای درمانی از جمله 
نهادهایی هســتند که می توانند در پوشش مصرف داروهای ایرانی نقش داشته 
باشــند. متاسفانه در کشور ما بیمه ها در مقابل قشر ما کم لطفی می کنند و این کم 
لطفی ســبب می شود که مادران از سالمت و بهداشت فرد را در اولویت جان قرار 
دهند. با عقد قرارداد بین ماما و بیمه های درمانی، تعداد کثیری از بانوان کشورمان 
از مزایای پایه بهداشــتی درمانی می توانند بهره مندشــوند. در تمام کشورهای 
پیشــرفته دنیا سلسله مراتب درمانی رعایت می شود، از جنبه پیشگیری بهداشتی 
و درمانی و اکثریت مســئولیت را بر عهده کارشــناس حوزه مربوطه بویژه حوزه 
مامایی قرار داده اند. نکته مهم دیگر این اســت که فرهنگ دریافت سیر درمانی 
نیازمند اصالح و بازبینی اســت چرا که پایه اول ســالمت از طریق کارشناسان 
حوزه بهداشــت و سالمت رصد می شود و بیمار در همان مقطع اولیه با تشخیص 
کارشناس سیردرمانی را شروع می کند. چه بسا با کمترین هزینه از بعد زمان و چه 
از بعد هزینه ریالی بیماری در همان مرحله اول کنترل و از عوارض و عواقب خود 

درمانی یا مصرف داروهای مازاد کنترل خارجی کنترل می شود.
موضــوع بعدی بحث درخواســت تجویز داروهای خارجــی بویژه در زمینه 
مکمل هاســت که از دیگر باورهای مردم اســت. از یک بعد کارشناســان حوزه 
ســالمت و از بعد دیگر تولیدکننده های دارو هســتند که می توانند نقش ایده آل 
داشــته باشــند و نیاز به فرهنگسازی دارد. مراجعات پیوســته و شناختی تمامی 
گروه های سنی اعم از زن و مرد به کارشناسان حوزه سالمت بویژه گروه مامایی 
ســبب کاهش گرایش به خوددرمانی می شــود و مصرف داروهای مازاد خارجی 
کنترل می شــود. تجویز منطقی دارو می تواند جایگزین ســود تبلیغات حاصل از 
فروش داروهای خارجی شود اگر مقررات علمی رعایت شود. توان علمی و رعایت 
اخالق کارشــناس سالمت می تواند درخواست دارو از سوی بیمار را هدایت کند. 
صنایع دارویی و عوامل درمان در کشــور ما نسبت به کشورهای منطقه در سطح 
باالتری قرار دارند که جای شــکرگزاری دارد و امیدواریم با همت پژوهشگران و 

عوامل مرتبط، شاهد جهش و افزایش راندمان این بعد از علوم در کشور باشیم.

وام کم بهره؛ قیمت کمتر برای مصرف کننده��
حمیدرضا بلکری، مدیر دکوراسیون سروش:

باید با حمایت مالی از تولیدکنندگان، همچون اعطای 
وام کم بهره یا دادن اســتراحت کافی بــرای بازپرداخت 
وام، موجــب پیشــرفت تولیدکنندگان شــویم. ارتقای 
دســتگاه های تولیدی و به روز کردن آنها موجب کاهش 

هزینه تولید و در نتیجه قیمت کمتر برای مصرف کننده می شود.

واردات مواد بی کیفیت؛ زیان به اقتصاد کشور��
محمدرضا مهرورز، سرپرست نمایندگی دستگاه 

تصفیه آب:
یکی از مشــکالت عدم مصــرف کاالی داخلی، عدم 
دسترســی مردم به کیفیت مناســب می باشد. همچنین 
تک قطبی کردن محصــوالت و کاالهای داخلی و عدم 
سرمایه گذاری در دیگر بخش های اقتصادی، از شکوفایی 

اقتصاد جلوگیری می نماید. به کار بردن مواد اولیه بی کیفیت و ورود بدون نظارت 
این مواد، به بخش تولید ضرر وارد می کند و در نتیجه با عدم اقبال عمومی مواجه 
می شود. در عین حال، عدم ثبات بازار و نوسانات قیمت ارز نیز از دیگر معضالتی 
است که باعث ســرخوردگی تولیدکنندگان و موجب باال رفتن هزینه تولید و در 

نتیجه عدم استقبال عمومی نسبت به مصرف کاالی داخلی می شود.

با خرید کاالی ایرانی جامعه مان را بسازیم��
محمدحسین غفرانی، از سهامداران مجموعه پخش غفرانی: 

کارشــناس ارشــد تربیت بدنی هســتم.  برای حمایــت ازکاالی ایرانی، 
تولیدکننــده باید کیفیــت کاال را به نحوی باال ببرد کــه قابل رقابت با جنس 
خارجی باشــد و مصرف کننده نیز باید به تولیدکننــده بازخورد دهد و نقد کند. 
دولت هم موانع سرراه تولیدکننده را بردارد. ما باید به سمت تولید کاالی پربازده 
و قابل رقابت برویم و از اقتصاددان هایی که عمقی فکر می کنند استفاده کنیم. 

با خرید کاالی ایرانی جامعه را بسازیم.

مسئوالن برای تولید دارو حمایت ویژه داشته باشند��
دکترکامران آرام، داروســاز داروخانه دکتر 

آرام:
برخی اقالم دارویی تولید داخلی ندارند و برخی 
نیز که در ایران تولید می شود از لحاظ کیفیت پایین 
می باشند. به نظر من در بحث دارو باید بیشتر توجه 
شود زیرا جزو اقالم ضروری جامعه می باشد. کمبود 
و قیمت باالی دارو مشکل ساز است. داروهایی که 

حالت درمانی و تشخیصی دارند از شرکت های بین المللی وارد و تهیه می شود.

جلوگیری از نوسانات قیمت��
وحید روشن، مدیر مبلمان پاسارگاد:

 مــا در زمینه مبلمان و این صنعت، پیشــرفت خوبی 
داریم، لذا باید به ســمت بســترهای حمایتی برویم که 
جلوگیری از نوســانات قیمت یکی از این بسترهاست. 
باال رفتن ارز در تولید داخلی هم تاثیرگذار اســت. یکی 

دیگــر از معضالت این بخش واردات بی رویه و بی کیفیت اســت که توان رقابت 
را از تولیدکننده داخلی می گیرد. دولت در زمینه توســعه صنایع جانبی این شــغل 
ماننــد راه اندازی کارخانه تولید پارچه مبلی کمک شــایانی برای کاهش قیمت 

تولید داخلی می کند و با بهبود نظارت بیشترموجب شکوفایی اقتصاد می گردد.

90درصد تولید دارو در داخل انجام می شود��
دکتر مهدی شــاهمرادی، مدیر داروخانه دکتر 

شاهمرادی:
فارغ  التحصیل داروســازی از دانشگاه جندی شاپور 
اهواز هســتم. خوشــبختانه ما در صنعت داروســازی 
پیشــرفت خوبی داشــته ایم و رتبه اول منطقه را نیز دارا 

هســتیم. ما حتی تولید و صــادرات داروهای پیچیده را داریم. می توان گفت 90 
درصد تولید دارو را در داخل ایران داریم.

همیشه در رتبه بهترین ها بوده ایم��
رضوانه مهربان، مدیر سالن آرایشی مهربان:

تمامی مدارک آرایشــی را از کشــورهای خارجی گرفتم و مدرک رســمی 
MAC را دارا هســتم. همچنین مدرک گریم خانه ســینما  را زیر نظر اســتاد 

معیریان بزرگوار دریافت نمودم. 
سالن ما کار تخصصی  میک آپ و شنیون عروس را انجام می دهد. تمامی مواد 
ما عالی و متناسب با پوست و مو استفاده می شود. خداراشکر طبق نظرسنجی های 
مشــتریان عزیز، همیشه جزو بهترین ها معرفی شدیم و تقدیرنامه های بسیاری 
گرفته ایــم، زیرا این رفتار متقابل اســت و من آرامش کافــی و کامل را به آنها 

می دهم.

رقابت، بیشتر جنبه مالی دارد تا بهداشتی��
آزیتا کریمی، مدیر سالن السا در شهر کرج:

ســالن السا دارای ســابقه 22 ساله است. در حال حاضر در بازار ایران حمایت 
در زمینه محصوالت آرایشــی و بهداشتی وجود ندارد و اگر تولیدات ملی همتراز 
بهترین برندهای جهانی هم باشــند باز هم با اســم برند جهانی در ایران تولید 
می شوند. ما کرم های خوبی داریم که حتی مواد اولیه آن در ایران تولید می شود 
اما به اســم برندهای خارجی توزیع می شوند. متاســفانه در زمینه محصوالت 
آرایشــی و بهداشتی افرادی اخیرا محصوالتی را تولید کردند به اسم های خیلی 
معمولی و با کیفیت پایین که استقبالی از آنها نشد. برخی افراد بیشتر دنبال برند 
و چشــم و هم چشمی هستند که این نیاز به فرهنگ سازی دارد. به نظر من بازار 
رقابتی در ایران بیشــتر جنبه مالی دارد تا بهداشــتی. خانم های ایرانی به جای 
درمان معضالت پوســت و مو به دنبال کاور کردن هستند. در وهله اول باید یک 
برنامه جامع برای شناسایی محصوالت آرایشی و بهداشتی ایران که مورد تایید 
پزشــکان و وزارت بهداشــت است وجود داشته باشد و این کار با معرفی از داخل 
رسانه ملی شروع و به بیلبورد نیز کشیده می شود بنابراین نقش رسانه بسیار مهم 
است. من در خیلی از موارد از محصوالت ایرانی استفاده می کنم اما جرئت گفتن 
این را به مشــتری ندارم زیرا انگ اســتفاده از محصوالت بی کیفیت به من زده 
می شود در صورتی که محصوالتی در کشور تولید می شوند که مناسب با پوست 

و موی خانم های ایرانی هستند.

مسئوالن راه تولید را هموار کنند��
 شهروز جواهریان، مدیر گالری های ساعت 

جواهریان در استان البرز:
در زمینه ایجاد شــغل، ما فعال تولید داخلی نداریم 
و بنده وارد کننده هســتم. تولید ساعت مچی در ایران 

اصال وجود ندارد و تحت اختیار چند کشور است.
در زمینه واردات، باید با قوانین درســت و صحیح 

همراه با حمایت مسئولین از وارد کنندگان این محصول صورت پذیرد. متاسفانه 
در ایران از لحاظ اقتصادی در مضیقه هســتیم. کســی کــه مجموعه ای را بنا 
می کند و اشــتغالزایی صورت می دهد، تمایل دارد مراجع باالتر حمایتش کنند 
و راه پیشــرفت را برای آن اشتغال ایجاد و هموار کنند. اگر تمامی این مسائل در 
نظر گرفته شــود حتما ایران عزیزمان در عرصه های رو به جلو گام های مفیدی 

بر خواهد داشت.

توانمندی و نبوغ ایرانی��
علــی حکیمی زنوز، مدیر فروشــگاه مواد غذایی 

حکیمی زنوز:
اگر کیفیت اجناس ایرانی باال رود فروش بیشتر خواهد 
شــد. توانمندی و نبوغ ایرانی در دنیا بی نظیر اســت. کم 
کردن سلســله مراتب اداری و برخورد درست کادر اداری 

با تولیدکننده هنگام رجوع به آن اداره، انگیزه تولید در تولیدکننده را باال می برد.

سهل انگاری در کیفیت؛ افت محصول��
خدیجه رحمانیان، مدیرآرایشگاه برگ سبز:

با توجه به سال حمایت ازکاالی داخلی، در زمینه تولیدات 
مرتبط به کار بنده معتقدم نداشتن برند و عدم رعایت اصول 
کیفیتی از مشکالت عمده می باشد که گاهی سهل انگاری 
در رعایت اصول کیفیت، موجب افت محصوالت می گردد 

و همین امر باعث ســوق دادن مصرف کنندگان داخلی به سمت خرید کاالهای 
تولید خارج می شود. ما باید دارای سیستم نظارتی قوی در بخش تولید باشیم تا 

باعث بهبود کیفیت محصوالت و در نتیجه بهبود شرایط اقتصاد کشور باشیم.

گردشگری؛ رونق اقتصادی صنایع دستی��
وحید سعیدی، مدیر آژانس هوایی البرز من:

این آژانس هوایی را در ســال 89 افتتاح کردیم. در ابتدای کار اقدام به معرفی 
و شناســایی مراکز سیاحتی وگردشگری کرج کردیم که با تصویربرداری از تمام 
مناطق بکر استان در قالب 2 جلد کتاب میراث فرهنگی کرج و اطلس گردشگری 
در دســترس عموم قرارگرفت. اســتفاده از ظرفیت های بومی اســتان موجب 
پیشرفت و راه اندازی گردشگری ایران می شود. در زمینه حمایت از محصوالت 
ایرانی در شــاخه گردشگری، اســتفاده از صنایع دستی هر منطقه موجب رشد و 
شــکوفایی اقتصاد و معرفی صنایع دســتی آن منطقه می گردد. حمایت از تولید 

کنندگان این صنایع موجب بالندگی اقتصاد و شکوفایی می گردد.

فرق کیفیت بین مواد ایرانی و خارجی زیاد است��
سمیه معلمی، مدیر سالن زیبایی مهدیس:  

در مورد مواد مصرفی مان بیشــتر از خارجی اســتفاده می کنم، چون ایرانی ها 
نــه کیفیت دارند نه مانــدگاری. مخصوصا در کار رنگ و کار میکاپ اصال ایرانی 
نمی شود استفاده کرد. بیشتر موادمان مصرف مواد خارجی است که در حال حاضر 
این مورد نیز نیســت. در حال حاضر من از ترکیه ســفارش داده ام که هنوز نیامده 
اســت. توصیه ای که دارم این است که از موادی استفاده کنند که بدون افزودنی 
باشد و اگر مواد اصل استفاده شود و گرانتر هم باشد خیلی بهتر است.  من اصال مواد 
ایرانی استفاده نمی کنم. بیشتر موادی که استفاده می کنم باید فرانسوی باشند که 
بهترین کیفیت را روی پوســت دارند. فرق کیفیت بین مواد ایرانی و خارجی زیاد 
است. من درخواست می کنم اگر واقعا به فکر این هستند که ما محصوالت داخلی 
استفاده کنیم صد در صد کیفیت باید همان کیفیتی باشد که من مصرف کننده را 
راضی کند. از مواد خوب اســتفاده کنند، حتی اگر گرانتر باشد مشکلی ندارد. صد 
در صد ما اگر از تولیدکننده ها حمایت کنیم همین چرخ در کشــور خودمان باشد 

بهتراست تا از جایی دیگرتهیه کنیم.

کنترل و مدیریت ضعف تولید را از بین می برد��
رحمت سلطانی ها، مدیر نمایشگاه تخت 

جمشید: 
حمایت مالــی از کارگر باعث باال رفتن وجدان 
کاری در وی می شود. اگر کنترل و مدیریت درست 
باشد، ضعف تولید از بین می رود. یک مدیر خوب از 

پرسنل خود کار خوب می خواهد.

برای حمایت، ما را از مالیات معاف کنید��
نوشین خاموشــی، فوق لیســانس نوازندگی 

سازهای جهانی دانشگاه هنر:
کال 2 گروه ســاز داریم: ســازهای ایرانی -سنتی و 
ســازهای جهانی که در ارکسترهای جهانی و بین المللی 

از آن استفاده می شود.
مســئولین باید برای حمایت از کسانی که اشــتغالزایی کرده اند، حمایت ویژه 
داشته باشند. برای مثال ما موسسه موسیقی هستیم و برای حمایت از خدمات، ما را 
از مالیات معاف کنند تا با انگیزه بیشتری برای میهن عزیزمان فعالیت داشته باشیم.

جذب نیرو و تبدیل آن ها به نیروهای متخصص��
محمــد علی صالحی یگانه، مدیر شــرکت البرز 

کاسپین:
مجموعه ما سال هاســت که به نام مامی ســرای کرج 
معروف اســت. در ســال 1338 این مجموعه توسط دکتر 
معتمد راه اندازی شده و اولین مزرعه پرورش ماهی کشور 
است. در سال 1393 با ایده احیای مجموعه و به روزآوری و 

استفاده از دانش و فناوری روز و توسعه به بخش خصوصی منتقل شد، یعنی یک 
شرکت سهامی خاص اســت. تولید یک قالب کلی دارد و یک قالب خاص. قالب 
کلی آن اســت که همه با آن درگیریم یعنی برپایی یک مجموعه و ایجاد اشتغال 
و یک بخش تخصصی اســت. اگر زیر ساخت اولیه که همان هماهنگی های بین 
دستگاه هاست فراهم نباشد در بقیه راه لنگ می مانیم. ایده من به لحاظ مدیریتی 
ایمن ســازی محیط و طراحی سیستمی اســت که می خواهد اجرا شود. ما در ابتدا 
12نفر پرســنل داشــتیم و در حال حاضر 30 نفر و امســال نیز جذب نیرو داریم. 
یکی از مســایل جذب نیروی ما تبدیل نیروی معمولی ســاده به تخصصی است. 
فروشــگاه عرضه نیز در خود مجموعه اســت. فعال تخم، از خارج وارد می شود تا 
مراحل بومی ســازی انجام شود. ما همزمان در حال احیای این مجموعه و توسعه 
و هــم جلوگیری از، از بین رفتن روند صبغه تاریخی آن هســتیم. برای اولین بار 
یک پارک آبزی پروری در دست اقدام داریم، شامل: مناطق گردشگری، رستوران 
غذای دریایی و جشــنواره های مستقیم. فاز دوم این مجموعه نیز تا اوایل تیرماه 
به بهره برداری می رسد و طرح مشارکتی با آلمانی ها را نیز در دست اقدام داریم. 

ظاهر و زیبایی کاال برای مشتری حائز اهمیت است��
اسفندیار رستمی، تعمیرکار لوازم خانگی با 40 سال 

سابقه:
در حال حاضر تعمیرات کاالی ایرانی بیشــتر از خارجی 
است و متاسفانه کاالی خارجی نیز تعمیراتی زیاد شده زیرا 
قطعات از چین تولید و به ایران وارد و در کشــورمان مونتاژ 

می گردد.
شرکت های خصوصی تولید کننده داخلی همچون امرسان، هیمالیا و پارس خزر 
کیفیت کاالهایشان خیلی بهتر شده است. البته تمام قطعات این شرکت ها نیز تولید 
ایران نیســتند اما خیلی از قطعات شان تولید داخلی است و کیفیت آنها هم خوب و 

نسبت به قبل بهتر شده است ولی هنوز هم جای کار بیشتری دارند. 
اولین چیزی که مشتری هنگام خرید می بیند و برایش مهم است ظاهر و زیبایی 
کاالست. زیبایی کاال مهم است به همین دلیل روی طراحی و زیبایی کاال باید زیاد 
کار شود. مسله دیگر نگهداری وسایل است، زیرا بعد از مدتی عمر مفید آنها به پایان 
می رسد اما مهم ترین امر این است که مهندسینی که در این شرکت ها کار می کنند 

باید واقعا مهندس همان کار باشند و تخصص مربوطه را داشته باشند.

تولید با شرایط اقلیمی هر منطقه��
سید جواد هاشمی، موســس مجموعه مدارس 

مهریزدان کرج:
 به نظر من تولیدکننده باید برای مشــتری ارزش قائل 
شــده و اســتانداردها را رعایت کند و تــا می تواند خود را 
به استانداردهای جهانی برساند. مصرف کننده نیز حامی 
تولیدکننده باشــد. وظیفه رســانه ها نیز فرهنگسازی در 

زمینه استفاده ازکاالی ایرانی است و بهتر است این فرهنگسازی از مدارس آغاز 
شود. اگرتولیدکنندگان با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه کاالی مورد نیاز آن 
مناطق را تهیه و در آن مناطق ســرمایه گذاری نمایند و دولت نیز حمایت کند، 

نتیجه خوبی را شاهد خواهیم بود.

کیفیت باالی تولید داخلی نیاز به زمان دارد��
غزاله میری، کارشــناس در رشــته مدیریت 

بازرگانی:
در رشــته مدیریــت بازرگانی تحصیــل کردم و 
لیسانس دیزاین ســاختمان و ظروف دارم. ظروف و 
مبلمانی را که قدیمی شــده اند بازسازی می کنیم. در 
بحث رنگ در ایران برخی برندها عالی هســتند مثال 

رنگ ســحر با دستگاه های پیشرفته تهیه می شــود. حتی ما می توانیم رنگ را 
خودمان پیشــنهاد دهیم. تولیــد و کیفیت باال خصوصا در بحــث رنگ نیاز به 

زمان دارد.

در زمان تحریم از تولیدات خودمان حمایت کنیم��
مسعود طبقی، مدیر مجموعه درمانگاه حوا:

تحصیالت بنده در زمینه مدیکال میکروبیولوژی 
می باشــد. مرکزی که ما در البرز ایجــاد کرده ایم با 
خدمات جدیدی مشغول فعالیت است. 3 طبقه کامال 
خصوصی برای خانم های باردار ایجاد کرده ایم. یکی 

از نوآوری هایی که داشــته ایم و رضایتمندی بسیار داشته است، این است که در 
این ســه طبقه دوربین نگذاشــته ایم و ورود آقایان ممنوع است تا بانوان راحت 

باشند.
در زمینه حمایت از کاال و خدمات ایرانی پیشنهاد می کنم مردم عزیز در این 
شــرایط تحریم، حمایت خود را با مصرف نشــان دهند و مسائلی را که دارند به 
گوش تولید کنندگان برســانند تا اگر مسئله ای هست برطرف شود و از خواهر و 

برادران تولیدکننده حمایت کنیم تا به رونق برسیم.
من به شــخصه بیشتر وسایلی که توانسته ام برای مجموعه از کاالی ایرانی 
خریداری و تجهیز کرده ام البته نمی توان از برخی دستگاه های وارداتی پزشکی 

چشم پوشی کرد که آنها را هم برای راحتی مراجعان تهیه کرده ایم.

اعتماد به تولید کننده داخلی��
دکتر افشــین صفایــی، رئیس انجمــن علوم 

آزمایشگاهی:
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از 
کاالی داخلی، در استان البرز شاهد اقدامات خوبی هستیم. 
ما در زمینه محصوالت آزمایشگاهی و سالمت و تجهیزات 

در ســطح بســیار خوبی قرار داریم که می توانیم جزو صادرکنندگان این وسایل 
باشیم وجای رشد بسیاری داریم. درواقع تحریم، موجب اتکا بر توان داخلی شدکه 
با این توان به شــکوفایی می توان رســید اما متاســفانه در بعضی زمینه ها شاهد 
سیاست های درستی نیستیم، از جمله واگذاری آزمایشگاه بیمارستان های استان 
به کشور همسایه که این امر باعث وابسته شدن ما به واردات این تجهیزات و خروج 
ارز از کشور می گردد. ما باید به تولیدکنندگان اعتماد کنیم و مدیریت این مراکز را 
به متخصصان داخلی بسپاریم تا با دادن فرصت به آنان و ایجاد بسترهای مناسب، 

به سمت رقابت با محصوالت خارجی برویم.

حمایت از کارآفرین، قبل از شروع تولید باید ��
صورت بگیرد

فرشته پیری، مدیرمسوول آموزشگاه نوآوران:
از ســال 91 شروع به کار کردیم. در ابتدا با سازمان 
فنی و حرفه ای همکاری داشــتیم و نمایندگی انجمن 

قالب سازان تهران را گرفتیم. 
ما تعدادی کالس هــای آموزش آکادمیک برگزار 
می کنیم و مــدارک بین المللی به دانشــجویان ارائه 

می گردد. 
به نظر من حمایت از کارآفرینی قبل از شــروع تولید در کنار آموزش فنی به 
ایشــان و ایجاد محیطی مناســب برای تولیدکننده از عوامل باال رفتن کیفیت 

کاالها در کشور می  شود.

کیفیت داروهای داخلی از خارجی آن باالتر است��
دکتر مهدی حســن زاده، مدیر داروخانه 

حسن زاده: 
فارغ التحصیل دکترای داروســازی از دانشگاه 
علوم پزشــکی تبریز سال 13۷1و حدود 25 سال در 
زمینه تخصصی داروسازی در داروخانه خود مشغول 

فعالیت هستم. 
9۶ درصد داروهایی که در ایران مصرف می شــود تولید داخلی است و اکثرا 
کیفیت و استاندارد الزم را دارا هستند و می توان گفت همتراز با داروهای اروپایی 
و کشورهای دیگر هستند، اما در بعضی زمینه ها نیاز به کار بیشتری است. مانند: 
فرآورده های بیولوژیک داروهای هورمونی. در حال حاضر صنعت داروســازی 
ما دچار بحران اســت و بیشــتر به مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر 
ماننــد تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی بــر می گردد. این باعث پایین آمدن 
قدرت خرید می شود و همین مساله به شرکت های دارویی منتقل می شود و آنها 
هم به صنعت داروســازی منتقل می کنند.اکثر شرکت های داروسازی فعالیت 
خوبــی در زمینه  داروهای جدید و نوترلیک دارند، منتهی حمایتی که شایســته 
اســت از آنها نمی شود. مشــکل عمده ای که در صنعت داروسازی است مسئله 
ارز و نقدینگی اســت که اگر حل شــود خیلی از شرکت های داروسازی ما توان 
رقابت با شــرکت های خارجی را دارند. ما صنعت داروسازی نسبتا قوی داریم و 
از لحاظ توان علمی باال هســتیم. اینها باید در جهت درست استفاده شوند و زیر 

ساخت هایش که حمایت وزارت بهداشت است باید انجام شود.

از اجناسی استفاده می کنم که به کارم لطمه ای نزند��
افســانه صادق زاده، مدیر آموزشگاه شوکت و 

مدیر عروس سرای افسانه صادق زاده در جهانشهر:
35 ســال است که ســابقه دارم. مواد ایرانی کیفیت 
ندارنــد مثال یک کرم ایرانی که اســتفاده می کنم بعد از 
نیم ســاعت آب می شود. در تمامی محصوالت این گونه 

هستند. وقتی داریم عروســی را آرایش می کنیم خوب این همه هزینه می کند 
که آرایشــش ضدآب باشد، وقتی که من هزینه ای می کنم دوست دارم بهترین 
اســتفاده را از آن ببرم اما وقتی لوازم آرایشــی ایرانی استفاده می کنم می ببینم 
کیفیتی ندارد. مثال قطره ای که برای لیفت استفاده می کنیم و ایرانی است، یک 
ساعت دوام دارد اما مشابه خارجی اش که 300 هزار تومان نیز هست خیلی بهتر 
بوده و ماندگاری اش بیشتر است. هرکسی که می آید برندهای خوبی چون مک 
می خواهد. به نظــر من اگر از تولیدکننده های ایرانی حمایت بخواهند که لوازم 
خوب تولید کنند صد در صد همه اســتقبال می کنند. چرا وقتی هزینه می کنم تا 

اجناس خارجی بگیرم، همان را صرف تهیه جنس ایرانی نکنم؟

فرهنگ سازی در دانش آموزان��
سید محمد علی حســینی کمال آبادی، 
مدیر دفتر حج و زیــارت و مدیر مدارس غیر انتفاعی 

والعصر:
با توجه به تجارب و ســابقه بنده در حوزه زیارت و 
گردشــگری زیارتی معتقدم کشور ما دارای پتانسیل 
بســیار قوی در این زمینه می باشــد، لذا باید اقدام به 
توســعه و تجهیز بهتر مراتــب اقامتی مانند هتل ها و 

زیرساخت های مربوطه نمائیم. معتقدم اقتصاد ما در شرایط مطلوبی می باشد که 
با اتخاذ تصمیمات و سیاســت های بهتر می توان به این اقتصاد کمک بیشتری 
کرد. در موضوع آموزش، فرهنگ سازی بین دانش آموزان راهکار بسیار مناسبی 
می باشــد. گسترش محصوالت و تولیدات داخل کشور در مراکز آموزشی کمک 

شایانی به تولید کنندگان داخلی و اقتصاد کشور می باشد.
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تبلیغ گسترده محصوالت داخلی��
سید مرتضی موسوی، مدیر مدارس ارشاد:

از مهمترین عوامل حمایت از تولید ملی، کیفیت باال، 
تنوع در تولید و رفتن به سمت مشابه تولیدات خارجی 
با قیمت پایین تراســت. رسالت این فرهنگ سازی بر 
عهده مدارس، صداوســیما و  مطبوعات می باشد که 
با تبلیغ گسترده محصوالت داخلی، موجب شکوفایی 

اقتصاد کشور شــوند. یکی دیگر از عوامل، تصحیح آموزش و مراکز آموزشی 
است. دیگر عوامل به روز کردن تکنولوژی کارخانجات است. ما باید در مراکز 
آموزشــی این فرهنگ را نهادینه و جوانــان را برای ورود به بطن جامعه آماده 

کنیم.

راز موفقیت؛ مدیریت علمی در کارها��
داوود یعقوبی، دبیر کانون کارآفرینان استان البرز:

لیســانس مهندسی صنایع، کارشناس ارشــد مدیریت شهری و 
مدیریت فناوری اطالعات، مدرس دانشــگاه و دانشــجوی ترم آخر 
مدیریت بازرگانی می باشم. مدیرعامل شرکت مجتمع فنی و در حوزه 
آموزش نمایندگی مجتمع فنی تهران در البرز فعال می باشم. 4 قطب 
اصلــی درحوزه حمایت از کاالی ایرانی وجــود دارد: تولیدکنندگان، 
دولت ها، نشــریات و رســانه ها. دولت می تواند با حمایت هایی نظیر 
تســهیل در حوزه مالیــات و بیمه ها و نیز پرداخــت بموقع مطالبات 

شرکت ها و سازمان ها بسیار تاثیرگذار باشد.
 شرکت ها نیز باید کیفیت کاالها را باال ببرند و با بازاریابی و تبلیغات 
علمی به معرفی کاالی خود بپردازند. مدیریت علمی در کار نیز بسیار 

تاثیرگذار است.

آموزش، تولید و مصرف��
کاووس خسروی، مدیرمدرســه شهید محمــد 

خسروی:
در زمینــه اقتصاد، وجود یــک مثلث آموزش، تولید و 
مصرف الزم است، همسو بودن سه ضلع این مثلث موجب 
شــکوفایی می گردد. در زمینه تولید هم دولت و بانک ها 
باید با اعطای وام با ســود کمتر و استراحت بازپرداخت به 

کمک تولید کنندگان بیایند و در به باور نشــاندن ایده های آنان کمک کنند. حق هر 
مصرف کننده، خرید کاالی با کیفیت است. تولیدکنندگان باید به سمت ارتقاء کیفیت 
محصوالت خود بروند. مصرف کنندگان هم با خرید کاالی داخلی باعث حمایت از 
تولیدکنندگان شوند. اولین و مهمترین خاکریز کشور حمایت از تولیدکنندگان داخلی 

و مصرف کاالی ایرانی است که باعث سرخوردگی دشمنان می گردد.

ورود داروهای غیر حیاتی را ممنوع کنید ��
امید وثیق مهر، مســوول فنی و موســس 

داروخانه وثیق مهر:
در بحث دارو دغدغه های کســانی که شبیه من 
میانه رو هستند این است که وقتی ما از بازار داخلی 
استفاده می کنیم 2 سود برای ما دارد. مطمئنیم این 
داروها همیشــه در دسترس ما هستند و به مریض 
خود جوابگو هستیم و سودش برای خود ماست. در 

مورد دارو باید محتاط و پلکانی عمل کنیم، داروهایی که خاص هســتند مانند 
داروی دیابت و پارکینســون ما اگــر اینها را مورد آزمون و خطای داروی ایرانی 
قرار دهیم بیماری از کنترل خارج می شــود و آســیب جبران ناپذیری به بیمار 
وارد می شــود. باید سدبندی کنیم. اعتماد به تولید داخلی را از مریضی هایی که 
خیلی حاد نیستند و داروهایی که مقداری مالیم تر هستند شروع می کنیم مانند 
داروهای مسّکن و سرماخوردگی تا آرام آرام به آن تکنولوژی برسیم. داروسازها 
قابل اعتماد هستند و دنبال انحصار طلبی نیستند. نکته دیگر، بازخورد محصول 
داخلی است که باید به تولید کننده باز گردد که باعث باال رفتن کیفیت داروهای 
داخلی می شود. در تولید داخلی بعد از معرفی محصول، کیفیت آن پایین می آید 
و خیلی نامنظم تر توزیع می شود. واردات داروهایی که حیاتی و ضروری نیستند 

را ممنوع کنند و به جای آنها داروهای اساسی را وارد کنند.
 در کنار آن نیز بخش توســعه و تحقیق کارخانجات روی این مورد کار کنند 
و نیــز باید روز به روز محصوالتشــان را بهتر کننــد. در بحث نظارت ها نیز باید 
یکســان و مستمر برکارخانه های داروســازی نظارت شود حتی بعد از تولید نیز 
کنترل کیفیت انجام شــود که نقایص بخش تولیــد برطرف گردد. اگر این کار 
انجام شــود و تولیدات با کیفیت شــوند هم تولید داخلی حمایت می شود و هم 
وقتی این بازخورد به کشــور برگردد، کشور از لحاظ مالی قوی تر می شود و این 
به سود ماســت اما کیفیت خوب نیست. در مورد داروهای حساس این موضوع 
مهم تر اســت. واردات داروهای غیر ضروری لزومی ندارد؛ هم اتالف ســرمایه 

کشور است و هم مصرف کننده.

تعامل داروسازان داخلی با شرکت های خارجی��
ســید حامد کیا، مدیر داروخانه شبانه روزی 

مرکزی شاهین ویال:
کارشــناس حقــوق قضایــی حقــوق جزا و 
جرم شناسی هستم. این داروخانه دومین داروخانه 
تاسیس شــده در ایران است که از سال13۶0دایر 
می باشــد. تولید دارو در ایران از نظر کیفیت ضعیف 

می باشــد. دولت خوب بودجه در اختیــار تولیدکننده قرار نمی دهد به همین 
دلیل برخی اقالم دارویی یافت نمی شود. اتحادی بین شرکت های تولید دارو 
و داروخانه ها وجود ندارد. اگــر تولیدکنندگان دارو از تولیدات کارخانه های 
دارویی دیگر کشــورها بازدیدکنند به تولیدکنندگان کمک زیادی می کنند. 
هنگامی که تولید دارو در ایران هســت نگاه ضعیفی اســت اگراین نگاه با 
کیفیت باشــد وکیفیت کاالها باال رود ما قدرت این را داریم که داروها را در 

داخل کشور تولید کنیم.

موفقیت در گرو تالش برنامه ریزی شده و بازاریابی قوی��
 لیالخدابنده لو، کارمند روابط عمومی جام جم البرز و مربی مهد کودک فرهنگسرای شهید زارع مشکین دشت:

اقتصــاد ما نیاز به برنامه ریزان اقتصاددان هایی دارد که حرفه ای وعملگرا باشــند. آن ها با در نظر گرفتن برنامه ای جامع و 
به روز و با در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی کالن می توانند ایده پردازی کرده وعمل نمایند.

دولت نیز با حمایت های مالی و گاهی تشویقی و نظارت مستمر و دقیق و با برداشتن موانع دست و پاگیر از سر راه تولیدکننده 
و ایجاد محیطی امن برای وی نقش بسزایی را ایفا می کند.

رسانه ها نیز با فرهنگ سازی استفاده از کاالی ایرانی و معرفی آن کاالها به تولیدکننده یاری می رسانند.
نظام آموزشی با گنجاندن برنامه های آموزشی صحیح در رابطه با استفاده از کاالی ملی و اشاعه فرهنگ صحیح مهندسی  
بازار در محیط های مختلف آموزشــی نقش مهمی دارد.در رأس همه این ها تولیدکننده است که نقش اصلی دارد. تولیدکننده 
باید روحیه ای قوی داشــته باشــد و تالش خود را در این اوضاع بد اقتصادی دوچندان کند. البته تالشــی برنامه ریزی شده با 
بازاریابی قوی در کنار تبلیغات هدفمند و مســتمر. وی می تواند با تعیین بازار هدف تحقیق شــده، مدیریت صحیح و خالقیت، 
تولید و کیفیت محصول تولیدی خود را افزایش دهد.و باید به این جمله قدیمی ها توجه کرد که:همه با هم حرکت، ازخدابرکت.

کشورمان بهترین متخصصان و امکانات را دارد��
مجتبی شیبانی، مدیر کانون تبلیغات دید سوم باران و طرح انعکاس باران:

تقریبا مدیر مســئول همه فعالیت های ما خانم یوســفی می باشــد. ما مجری تبلیغات جنوب استان هستیم. تقریبا و به طور 
انحصاری از سال 1388 محمدشهر، مشکین شهر، جاده ماهدشت و بخشی از صفادشت و ماهدشت را کار می کنیم. 

باید فرهنگ ســازی شــود که ما کاالی ایرانی اســتفاده کنیم. کاالی ایرانی نیز باید آن قدر قوی باشد که مصرف کننده به 
اســتفاده از آن ترغیب شــود. در واقع این امر تعامل چند جانبه است. دولت نیز می تواند با جلوگیری از واردات و کمک کردن به 

تولیدکنندگان داخلی به این امر مهم برسد اما حمایتی نمی کنند. 
طیبه یوسفی، مدیر مسئول کانون تبلیغاتی طرح انعکاس باران:

هم دولت باید جلوی واردات را بگیرد و هم اینکه تبلیغات نشــده اســت. مردم بیشتر از کاالی خارجی به دلیل کیفیت خوب 
این کاالها استفاده می کنند. اگر از تولیدکنندگان حمایت کنیم و معضل افزایش قیمت ها حل شود همه دوست دارند از تولیدات 
داخلی اســتفاده کنند. مردم همیشــه ناراضی هستند و انتظاراتی که از دولت دارند برآورده نشده است و این باعث ترغیب مردم 

به مهاجرت به خارج از کشور شده است. ایران بهترین تخصص و امکانات را دارد و کمترین بهره وری.

محصوالتمان 60ماه ضمانت دارد��
امیر رنجبــر، مدیر ســاخت و تولید 

مجموعه الماس یخی:
تنوع کاال و خدمات ما بســیار زیاد است، 
انواع لوســتر از لوســترهای اتاق کودک، 
آشپزخانه، اتاق خواب و لوسترهای تزییناتی 

و... عمده کار ماست.
تولید میزهای غذاخوری و همچنین ســاعت های آرام گرد بدون 
صدای دیواری که بسیار زیبا هستند. اکثر لوسترها از کشورهای دیگر 
وارد می شوند، ولی ما به روز هستیم و با توجه به طراحی زیبا و رعایت 
استاندارد، تولیدات داخلی داریم. همچنین مهمترین نکته که در این 
صنف بسیار مهم است گارانتی می باشد که ما محصولمان را  ۶0 ماه 
ضمانت می کنیم.برنامه های توسعه ای بسیاری داریم، زیرا پتانسیل 
کارمان باال می باشد و اشــتغالزایی بسیاری می توانیم ایجاد کنیم. 
همچنین قــرارداد با ارگان های دولتی و خصوصی و ارائه خدمات و 

محصوالت را در فرآیند کارها خواهیم داشت.

حمایت از تولید کننده، معافیت ��
مالیاتی وکمک به بیمه کارکنان

کمــره ای، موســس و مدیر 
موسسه حقوقی برین:

حمایت هایی که از جانب دولت 
می تواند بــه تولیدکننــده کمک 
کند هم در بحــث معافیت مالیاتی 
تولیدکننــده و هــم توجه کردن به 
آنها از نظر بیمه ای است. توصیه من 

به تولیدکننده این اســت که برای تولید و ســرمایه گذاری 
مطمئن اســناد رسمی و مشــاور حقوقی داشته باشند و در 
قراردادهای خود داور تعیین کنند، در واقع پیشــگیری بهتر 

از پیگیری است.

واردات بی رویه دارو؛ شکست شرکت های داخلی��
دکتر علی رضا خلیلی زاده، رئیس مجموعه درمانگاه مرکزی مهرشهر: 

پزشک عمومی و دوره دیده دیابت و لیسانس مدیریت و دانشجوی دکترای کسب و کار و متولد 135۶ می باشم. مجموعه درمانگاه مرکزی مهرشهر 
دومین درمانگاهی است که به این عنوان در کرج ساخته شده است. ما هدفمان این بوده که تمام خواسته ها و نیازهای پزشکی مهرشهر را برآورده کنیم. 
این مجموعه هم آزمایشگاه دارد و هم رادیولوژی، بخش های تخصصی تقریبا کامل هستند. به عالوه داروخانه و اورژانس شبانه روزی نیز دارد. کاالهای 
پزشکی به 2 قسمت تقسیم می شوند. مواد دارویی تجهیزات پزشکی که از این نظر در برخی قسمت ها قوی هستیم. مثاًل در قسمت هایی چون دندانپزشکی 
خیلی از شــرکتهای ایرانی خوب هســتند ولی ضعف آنها بیشتر در خدمات پس از فروش است. اگر این شرکت ها خدمات پس از فروش خوب ارائه ندهند 

مشــتریان به ســمت شرکت های خارجی که مشتری مدارتر هستند کشیده می شــوند. بیشتر دندانپزشکان از تجهیزات ایرانی استفاده می کنند. در بعضی از تجهیزات نیز ضعیف 
هســتیم مثل تجهیزات رادیولوژی، ماموگرافی و خارجی که بهتر از ایرانی اســت و علت آن انحصاری بودن این خدمات اســت. گروهی واردات انجام می دهند و این باعث شده تا 
شرکت هایی که تولیدکننده هستند شکست بخورند. وقتی این تجهیزات را با قیمت خوب وارد می کنندو از سویی با هزینه باالتری بخواهند در ایران تولید کند، به سمت وارد کردن 
می روند. در بخش دارویی، شرکتی در ایران است که تیم تحقیقاتی خوبی دارد و داروهای خوبی تولید می کند. خیلی از داروهای این شرکت را حتی بیمه ساپورت نمی کند زیرا مواد 
اولیه ای که استفاده می کند بهترین است و قیمت آن با توجه به دالر افزایش می یابد. بیمه جنس هایی را که قیمت و به تبع کیفیت پایین تری دارند پشتیبانی می کند و تولیدکننده 
برای اینکه بیمه شود کیفیت و هزینه هایش را پایین می آورد. از نظر دارویی تیم تحقیقاتی داریم اما باید از نظر وام هایی که مسئولین می توانند در اختیار اینها قرار دهند حمایت شوند.

حمایت ویژه از کارآفرین ها��
مریم جمالی و سلما فتوحی، مدیران سالن زیبایی میکاپ: 

ما در این مجموعه، آموزش در حد کالس نداریم. آموزش ما در حین کار است.
بیشــتر لوازم مصرفی مان ایرانی است و همیشه سعی کرده ایم محصوالت خوب ایرانی 
را مصرف کنیم و به مشــتریان هم پیشــنهاد دهیم تا چرخ تولیدکنندگان مان بچرخد. اما 
برخی محصوالت برند هستند که از کیفیت باالیی برخوردارند و ما هم با نظر مشتری از آنها 

خریداری می کنیم. امید داریم تا ایران هم در ســطح تولید آن کاالها گامی به جلو بردارد و بالطبع ما نیز از کاالی با 
کیفیت ایرانی حمایت خواهیم کرد. باید از کارآفرینان حمایت ویژه صورت گیرد.

سلما فتوحی:
در زمینه حمایت از کاالی ایرانی باید بگویم که من زمانی از کاالی ایرانی حمایت می کنم 

که با کاالی مشابه خارجی تفاوتی وجود نداشته باشد و از کیفیت باالیی برخوردار باشد.
حمایــت مســئولین از مردم و کارآفرینان باید صورت پذیــرد و بالعکس کارآفرینان هم 

کارهای خوب ارائه خواهند داد.

بهبود کیفیت؛ راهکاری مناسب برای رونق تولید داخلی��
کوروش قبادی، مدیر فروشگاه دکودیزاین:

بهبــود کیفیت محصــوالت ایرانی باعث تشــویق مصرف کنندگان برای 
اســتفاده از کاالهای ایرانی می شــود. تنوع در محصوالت و باال بردن کیفیت 
تولیدات داخلی نیز از راهکارهای مناســب شکوفایی اقتصاد و مصرف تولیدات 

داخلی است.

تالش برای کیفیت به جای ارزان فروشی��
 بیتــا آراء، رئیــس هیات مدیره و مدیر فنی شــرکت خدمات مســافرتی و 

گردشگری »سایان سیر«: 
شرکت ما در 2 حوزه فعالیت گسترده دارد. بُعد اول، حوزه گردشگری است که 
در زمینه فروش پکیج های مســافرتی برای تمامی مقاصد داخلی و خارجی و نیز 

خدمات مربوط به سفر فعال هستیم.
رزرواســیون هتل های ترکیه و به اصطالح کارگــزاری، دومین حوزه فعالیت 
و تخصص شــرکت اســت که به واسطه شــرکِت ثبت شــده و دفتر مرکزی در 
شــهر اســتانبول )با برند MY TRAVEL( فروش هتل به دیگر آژانس های 

مسافرتی در سراسر کشور را بر عهده دارد.
و به دلیل داشتن تخصص در این زمینه سال هاست که با شاغلین صنف پوشاک 
اســتان با شرایط ویژه همکاری می کنیم. همچنین مجموعه ما مفتخر است که با 
تکیه بر پرســنل با ســابقه و مجرب در زمینه گردشگری طی سال های گذشته با 

ادارات و ارگان های خصوصی و دولتی در سراسر کشور طرف قرارداد می باشد. 
اصل و تالش مجموعه بر این است که به جای ارزان فروشی، عالوه بر قیمت 
مناســب، بر کیفیت، ارائه خدماِت منحصر به فرد، در دسترس بودن و پاسخگویی 
به مسافران تا پایان سفر تمرکز کنیم و همین امر باعث شده در آستانه دوازدهمین 
ســالگرد تاسیس شرکت، 80 درصد مســافران ما ثابت و همیشگی باشند و این 

موضوع باعث افتخار شرکت می باشد.

ضرورت فرهنگ سازی استفاده از محصوالت ��
کشورمان

قادر سلیمی، مدیر فروشگاه لوازم الکتریکی پروز:
در حــوزه فعالیت بنده، تولیدات داخلی از کیفیت باالیی برخوردار 
اســت. تنوع در بسته بندی و  خدمات پس از فروش این محصوالت 
از امتیازات بخش تولید اســت. ما فقط باید فرهنگ اســتفاده از این 

محصوالت را در کشور توسعه دهیم.

اولویت ما، مشتری مداری است��
مهندس یاور اسدی و مهندس بهروز باجالن، مدیران 

شرکت صنایع نیمه هادی ایران:
شــرکت ما یکی از پیشــگامان صنعت کارت های هوشمند در 
ایران می باشــد. فعالیت خود را از ســال 13۷9 در زمینه تولید کارت 
تلفــن شــروع نموده ایم و هم اکنون به عنــوان یکی از عمده ترین 
تامین کنندگان محصوالت مختلف از قبیل سیم کارت تلفن همراه، 
ماجول امنیتی SAM و ســایر کارت های هوشمند فعالیت داریم. 
در زمینه حمایت از پرســنل و نیروی کار باید بگویم ما گروهی کار 
می کنیم و همیشه حامی پرســنل بودیم. هم چنین مشتری مداری 

برای ما اولویت می باشد.

استفاده از محصوالت داخلی را در دستور کار قرار دهیم��
سید ارشاد ابوطالبی، مدیر رستوران مهماندوست و دفتر تشریفات 

و خدمات ارشاد:
1۶سال سابقه مدیریت دارم. از ابتدای کار، محصوالت با کیفیت داخلی 
در دستور کارمان بوده است چرا که محصوالت غذایی ما از کیفیت باالیی 
برخوردار اســت، ولی متاسفانه تناقض در گفتار و رفتار بعضی ازمسئوالن 
در زمینه اســتفاده از محصوالت ایرانی و ورود بی رویه محصوالت خارجی 

موجب بروز مشکالتی شده است که به خاطر ضعف اقتصادی و ناآگاهی مردم، گرایش به سمت این 
محصوالت زیاد شده است. نظارت کافی و مستمر و شفاف سازی موجب گرایش مردم به محصوالت 
ایرانی خواهد شــد که ما در مجموعه خود، اقدام به این کار کرده ایم تا در حد خودمان، برای دیگران 

فرهنگ سازی کرده باشیم.

 برخی از کاالهای ایرانی با نمونه خارجی رقابت ��
می کنند

آزاده ناطقی، مدیر باشگاه آرتین:
بیش از 10ســال ســابقه ورزشــی دارم. پس از گذراندن دوره های مختلف 

مربیگری بدنسازی و فیتنس را گرفتم.
دبیر بازنشســته آموزش و پرورش هستم و پس از بازنشستگی این موسسه را 
تاســیس کردم. با عالقه و انگیزه رشته های مختلفی از جمله حسابداری، آرایش 
و پیرایش و... را به رشــد رســاندیم. تخصص و انگیزه مربی برای من مهم بود، 
بنابراین بر آن شدیم که نیروی متخصص جذب کنیم تا آموزش حرفه ای داشته 

باشیم. موفقیت جذب منابع انسانی قوی بود.
دخترشان خانم حامد، مدیر سالن آرایشی و عروس سرای شیدا:

من بعد از تحصیل در رشــته نرم افزار کامپیوتر و تدریس در این زمینه عالقه 
زیادی به هنر داشــتم لذا دوره کامل در حیطه تخصصی آرایش و پیرایش دیدم 
و سالن شــیدا را تاسیس کردم. به عنوان یک مدیر سالن، از کاالی خوب ایرانی 
حمایت می کنم. این نکته بســیار مهم است که خیلی کاالهای با کیفیت داخلی 

در رقابت با مشابه خارجی موفق تر بوده اند.

خدمات پس از فروش��
 دکتر شیما حصاری، متخصص فیزیوتراپی:

یکی از شــاخصه های رغبت مردم برای استفاده 
از محصوالت داخلی داشــتن خدمات پس از فروش 
اســت. ما باید در بخش کیفیت نســبت به بهبود آن 
تالش نمائیم. اگر تولید داخلی دارای کیفیت باالتری 

باشد خریدار حاضراست قیمت باالتری پرداخت نماید تا در نهایت به اقتصاد 
کشور هم کمک شود.

آموزش کودکان برای خرید محصوالت داخلی، الزم است��
ریحانه کاهه، مدیر و موسس پیش دبستان نقره ای:

یکی از مهمترین عوامل حمایت ازکاالی ایرانی، فرهنگ ســازی در زمینه 
استفاده از این کاالهاست.  در مراکز آموزشی با کمک وسایل کمک آموزشی و 
مهارت های زندگی، آموزش دادن خرید کردن به کودکان و توضیح این که در 
زمان خرید استفاده از کاالهای ساخت داخل واجب و الزم است و موجب این 
فرهنگ سازی می باشــد. استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی درسی 

و ترغیب  اولیا و پدران و مادران نســبت به خرید کاالی ایرانی، موجب رشــد دین و فرهنگ می شود. 
کودکان آنچه را می ببیند، می پذیرند نه آنچه را که می شنوند.

از بین بردن ذهنیت منفی مردم نسبت به ��
تولیدات خودمان

علی حاصلی، مدیر مجموعــه پاورآپ، فعال 
در زمینه فروش کاالی دیجیتال و طراحی سایت:  

در زمینه حمایت از تولیدات داخلی ما باید به سمت 
برندســازی و  ارتقای کیفیت محصوالت درخشان 
قدم برداریم. اقدام به از بین بردن ذهنیت منفی مردم 

نســبت به اقالم داخلی البته با شرط توســعه و بهبود کیفیت محصوالت 
نماییم.

 همچنین باید اعتماد به نفس را در سازندگان محصوالت دیجیتال باال 
برده و از فروش برندهای ضعیف خارجی به نام محصول ایرانی جلوگیری 

نمائیم و ضمنا اقدام به تنوع بخشیدن محصوالت خود کنیم.

ایجاد محیطی امن همراه با آرامش��
 الله حیاتی، مدیر دبستان سروش هدایت شعبه عظیمیه: 

دارای مدرک کارشناســی ارشــد مدیریت برنامه ریزی آموزشی و 22سال ســابقه کار هستم. با یاری خداوند منان و برنامه ریزی های انجام شده طی 
8 ســال تالش بی وقفه به همراه کادری مجرب، مدرســه پسرانه ســروش هدایت یکی از مدارس موفق و مطرح در کرج شده است. از جمله موفقیت ها 
عبارتنداز: کسب رتبه در مسابقات علمی مثل مسابقات گروهی حل مسئله ریاضی، مسابقات ریاضی کانگورو، قبولی در آزمون های تیزهوشان و نمونه 
دولتی، راهیابی به مســابقات رباتیک کشــوری در دانشگاه صنعتی شریف، کسب رتبه در مسابقه علمی طرح جابر ابن حیان، حائز رتبه های اول و دوم در 
مســابقات فرهنگی هنری، کســب رتبه اول در مسابقات ورزشی بســکتبال در ناحیه و توجه ویژه به پرورش و اخالق دانش آموزان از جمله افتخارات ما 
می باشد. ایجاد محیطی امن همراه با آرامش و باال بردن انگیزه و عالقه دانش آموزان به درس و محیط مدرسه با استفاده از تکنیک های جدید یادگیری 
و به کارگیری معلمان باسابقه مجرب و با حوصله از جمله دالیل موفقیت این مجموعه است. دانش آموزان از سطح علمی باالیی برخوردارند و پیشرفت 

تحصیلی چشمگیری در آنها مشاهده می شود.

با همکارانم صداقت دارم، اوضاع مان خوب ��
است

سید محمد حسینی، مدیر صنایع چوب پایتخت:
از سال 1359 در کار چوب مشغول فعالیت شدم. بیشتر تخصص خود 
را برای دکوراسیون گذاشته ام، چرا که هم فّن است و هم هنر و بقیه امور 
چوب را نیز در بردارد. کار دکوراســیون نامحدود است، زیرا هر چقدر کار 
کنیم طرح های مدرن تر و جدیدتر متفاوتی وجود دارد. در رفتار با پرسنل 
خود بســیار با صداقت و با اخالق رفتار می کنم تا زمانی که کار را با من 
شروع کنند احساس رضایت داشته باشند و کم پیش آمده که کسی با من 
کار کند و نارضایتی داشته باشد. از معضالت ما در مجتمع صنفی صنعتی 
البرز در شیخ آباد که ۷0 درصد مشکالت را شامل می شود در زمینه آب، 
بــرق، گاز و تلفن اســت و تقاضا دارم این چالش هــا بر طرف و امکانات  
ایجاد گردد. اگر این مسائل حل گردد اشتغالزایی صورت خواهد گرفت.

صداقت و مشاوره با افراد متخصص��
فرید صفایی فر، مدیر اجرایی شــرکت آرتین تدبیر آذربایجان، مدیر جذب سرمایه بیمه دانا، 

رئیس هیئت مدیره برند خانه من، مدیر شعبه تبریز دپارتمان سفیر گفتمان: 
من همیشه سعی کرده ام صداقت در کارم را حفظ کنم، زیرا مطمئنم که صداقت باعث پیشرفت 
کل کار ما شــده است و این امر باعث شده که مشــتریان، مجموعه ما را به دوستان و آشنایان خود 

معرفی کنند.
 رضایتمندی مشتریان، صداقت و درستکاری و حفظ کیفیت بسیار مهم هستند.

 همچنین از عوامل موفقیت کارمان را  مشاوره با متخصصین و افراد با تجربه می دانم. عالوه بر  
مشاوره، خود را جای ساکنین ساختمان هایم می گذارم، برای مثال استفاده از عایق صدا یک معضل 

بسیار بزرگ است که ما این مسئله را حل کرده ایم.

پرداخت بدهکاری دولت به تولید کنندگان��
اصغرپویا، فوق لیسانس مهندسی عمران:

از مهمترین عوامل پیشــرفت اقتصاد کشور، پرداخت بدهکاری دولت به تولیدکنندگان می باشد. 
باید به سمت ایده های نو حرکت کرده و در بخش تبلیغات به صورت تخصصی کارکنیم. ذهنیت خود را 
به روی این که نمی توانیم برندسازی کنیم تغییر دهیم. پتانسیل بسیاری در عرضه محصوالت غذایی 

و صادرکردن آن به جهان داریم. فقط باید باورهای خویش را به یقین تبدیل کنیم.
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نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
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ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
حافظچشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
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با خرید های خود از کاالی ایرانی حمایت کردیم��
سعید روحانی و الهه پالیزگر، مدیر مجموعه نور افشان البرز:

فعالیت ما در زمینه پخش و فروش تمامی وســایل آتش بازی و نور افشــانی می باشد. فعالیت ما با کسب پروانه تحت نظارت 
ســازمان اسلحه و مهمات و تحت نظارت ســازمان های وابسته و مرتبط در این زمینه صورت گرفته است. پرقدرت در این زمینه 
گام برداشته ایم، زیرا سالمتی هموطنان عزیز برایمان بسیار مهم است. محصولی که تهیه می کنند اول ایمنی و بعد زیبایی الزم 

را همراه داشته باشد.
از دیگر خدمات می توان به ارائه و اجرای کلی افتتاحیه های بزرگ که کاری تخصصی اســت و شــعاع آتش بسیار است اشاره 
کرد. ما 30 نمایندگی هستیم که محصوالت را خیلی عالی و با استاندارد به دست مشتری می رسانیم. کارخانه تولیدی ما افرادی 
را استخدام کرده اند که ناتوان جسمی یا بد سرپرست یا از بانوان بی سرپرست هستند که در این زمینه اشتغالزایی ایجاد کرده است.

در زمینــه قیمت هــا نیز بایــد عرض کنم که اگر به صورت مســتقیم تهیه کنند 50 درصد زیر قیمت بازار اســت و همچنین 
تخفیف های ویژه برای ارگان های دولتی و اقشار خاص خواهیم داشت. و این اقدامات ما یعنی حمایت از کاال و تولید داخلی.

دستگاه های بدن سازی داخل به ��
دلیل ضمانت عالی هستند

علیرضــا خاکباز، مدیر 
باشگاه بدنسازی ارم نو: 

15 ســال اســت در رشته 
بدنســازی فعالیــت دارم. در 
باشگاه بیشــتر از دستگاه های 
ایرانی استفاده می کنیم. کاالی 
ایرانی به دلیــل ضمانت عالی  

است. حمایت های تبلیغاتی و مالی وزارت ورزش و جوانان 
و ایجاد زمینه های رشد در زمینه کاالهای ورزشی ایرانی، 
تولید این کاالها را باال می برد. خرید کاالی ایرانی سبب 
اشــتغالزایی و کمترشدن ورود کاالی قاچاق و خروج ارز 

از کشور می گردد.

حمایت دولت، تعادل در قیمت��
شــهرام ترکی، مدیر فروشــگاه 

بولکان:
ما کاالی ایرانی نداریم، بلکه جنس ها 
مونتاژ شده است. دولت باید از کارخانه ها، 
بافندگی ها و ســراجی ها حمایت کند، اما 
انجام نمی  شــود. البته مشکل از مردم نیز 
هست زیرا بیشتر انتظار دارند داخل مغازه که می آیند دروغ بشنوند 
که مثال این جنس ترک اســت، یعنی اگر بداند ایرانی است از جای 
دیگر خرید می کند. باید در این زمینه فرهنگســازی شود. هزینه 
تولید بعضی اجناس ایرانی از مشابه خارجی شان گرانتر است. دولت 

باید از بازار حمایت کند و قیمت ها نیز تعادل پیدا کنند.

کشوری پیشرفت می کند که روی پای خود بایستد��
سید محمد مهدوی، مدیر موسسه پارسه شعبه استان البرز:

رشــته تحصیلی اصلی من مهندسی عمران سازه اســت. یکی از انگیزه هایی که برای کار آموزشی دارم این 
اســت که درس خواندن را دوســت دارم. در کرج کار آموزشی انجام می دهیم. درسیستم خود، مشاور و برنامه ریز 
می باشــم. پشت شعار حمایت ازکاالی ایرانی چیزی بزرگتر نهفته است. کشورهای صنعتی چون آلمان، چین و 
ژاپن نیز بحران اقتصادی داشته اند، اولین کاری که کردند مرزها را بستند و مردم را عادت دادند که کاالی کشور 
خود را بخرند. وقتی من به خریدن کاالی کشور خودم عادت کنم تولیدکننده داخلی را مجبور به استانداردسازی 
و به روزرســانی کاالی ایرانی می کنم. کاالی ایرانی زمانی که وارد بازار ایران شــده و ایرادهایش مشخص شود 
استاندارد می شود. چرخ دنده های اقتصاد را من و شما به حرکت در می آوریم.  از طرفی دیگر کاالی ایرانی یعنی 
ارز از کشــور خارج نمی شــود و اشتغال ایجاد می شود. تولید انبوه یک کاال قیمت آن را پایین می آورد. یک کشور 
برای اینکه پیشــرفت کند باید روی پای خودش بایســتد. در بحث حوزه آموزش هم چند کار می توان انجام داد، 
استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، برگزاری دوره های آموزشی که خود دانشجو تولید علم کند. تمام 
پیشرفت یک کشور ازحوزه دانشگاه خارج می شود. ما در حوزه آموزش خود دوره های کاربردی را قرار می دهیم.

کیفیت کاال اگرعالی باشد، مردم ��
استقبال می کنند

 مریم حیدری، کارشــناس 
ارشد مشــاوره و راهنمایی، مدیر 
و موسس آموزشــگاه زبان های 
خارجی حیدری با 15سال سابقه 

مدیریت:
آموزش و بررســی و تغییر دیدگاه ها درباره کاالی 
ایرانی مهم و تاثیرگذار اســت. راز موفقیت آموزش در 
اســتفاده از نیروهای با تجربه، دلسوز و مسئولیت پذیر 
اســت. تغییر دیدگاه ها و کیفیت در ســطح آموزش و 
پرورش از مبانی پیشــرفت یک جامعه می باشــد. اگر 
کیفیت کاالها عالی باشد مردم هم استقبال می کنند.

بعضی از داروهای خارجی اثرگذاری بهتری دارند��
دکتر مسعود تیموری، جراح و متخصص بیماری های چشم: 

در مجموعه نوردیدگان فعالیت دارم و مطب خصوصی ام در چهارراه طالقانی واقع 
است. البته مدیرعامل نوردیدگان آقای مرند هستندبه همراه بنده. لوازم مصرفی که 

ما استفاده می کنیم مثال ژل، ایرانی است. 
چاقوهایــی که در ایران تولید می شــوند کیفیت چاقوهــای خارجی را ندارند. 
همچنین ما از ســرنگ های ایرانی نیز استفاده می کنیم. برخی سرنگ ها مشکالتی 

دارند اما تعدادی از سرنگ های ایرانی نیز کیفیت خوبی دارند.
 داروها نیز کیفیت الزم را ندارند، پماد آســی کی لی وین که برای عفونت های 
ویروس چشــم اســت، ایرانی آن به تنهایی جواب نمی دهد و باید همراه آن قطره و 
قرص هم اســتفاده شود که خود این قرص نیز عوارض زیادی دارد یا مریض خوب 
نمی شود یا دیرتر خوب می شود اما مشابه خارجی آن در عرض 5 روز بیمار  را بهبود 

می بخشد.

دولت دانشگاه ها را در اختیار تولید کنندگان ��
بگذارد

اکبر بارانی، مدیر فروشگاه شهر اسباب بازی کرج:
باالی 30 سال است که در این شغل فعالیت دارم. شغل های متعددی هم 
داشــتم. فعالیت زیادی در زمینه کســب و کار دارم و باالی 20 سال مشاوره 
روانشناســی دارم. درحال حاضر 4 سال است که در رابطه با دانش تخصصی 
می توانم بگویم یک مربی هستم. درزمینه روانشناسی ثروت و فرصت های 
ســرمایه گذاری نیز فعالیــت دارم. در رابطه با تولید داخلی در 2 ســال اخیر 
موفقیت های خوبی داشــتیم. تولیدکنندگان سعی می کنند و کارهای خوبی 
ارائه می دهند اگردولت دانشگاه هارا در اختیار تولیدکننده بگذارد و به آنها وام 
و امتیازاتی دهد و به آنها رسیدگی کند، می توانند از چین هم بیشتر پیشرفت 
کنند. علت شکســت های خیلی از مردم این است که منتظر فرصت مناسب 
هستند. من به آنها می گویم صبر نکنید و منتظر نمانید زیرا زمان مناسب از راه 
نمی رســد، از همین جایی که هستید و با همین امکاناتی که دارید آغاز کنید. 
موفقیت های کوچک را دریابید و آنها را به موفقیت های بزرگ تبدیل کنید. از 
خود کسبه خیلی ها هستندکه دانش هایی دارند و می توانند در اختیار کسبه و 
تولیدکنندگان بگذارند. می توانند یک تعاونی تشکیل دهند که در قالب کسبه 
باشد و می توانند اتاق فکر تشکیل دهند. مهم ترین رکن، ایده است، یک ایده 
زیبا. وقتی که ایده ای زیبا باشد و یک دلگرمی و دوستانی که می توانند حمایت 

کنند پشت آن باشد، حرکت و پیشرفت سریع تر خواهد بود. 

تولید کاالی ایرانی مدیریت درست می خواهد��
 پیمان آزموده فر، نمایندگی کرمان خودرو در کرج:

38 ســاله و کارشــناس مکانیک هستم. چندین سال است که نمایندگی کرمان موتور را در کرج 
دارم. در صنف ما بزرگترین خودروسازها در ایران دولتی ها هستند و بخش خصوصی زیاد نقش ندارد. 
بحث تولید داخلی در زمینه خودرو بحثی اســت که سیاست های کالن را می طلبد. تولید کاالی 
ایرانی توجه به نخبه ایرانی و مدیریت درست می خواهد. گرایش مردم نیز به سمت حمایت از کاالی 
ایرانی است اما از کاالی با کیفیت ایرانی نه هر کاالی ایرانی. به نظر بنده درحال حاضر خودروهای 
ایرانی را فقط می توان با چینی مقایسه کرد. ما از کره و ژاپن و کشورهای دیگر خیلی عقب هستیم. 

بحث کمیت، بحث ظاهر خودرو، طراحی به روز و امکاناتی که گذاشته اند و بحث کیفیت که هر روز چینی ها باال می روند. شرکت 
جک، موتور خودروهایش حداکثر 4 سال تولید می شوند و بعد از چهار سال یا خودروی جدید جایگزین می شود یا نیوفیس آنها 

می آید که نیوفیس آن نیز متفاوت است.

در تولید و گل گرفتن بعضی از نشاها از هلند جلوتریم��
رسول محمدی، مدیر گلخانه بنفشه طالیی:

در زمینه پرورش گیاهــان آپارتمانی، زینتی و کمیاب مانند 
ارکیده ها و گیاهان کلکســیونی و غیره فعالیت داریم. ما مجبور 
به وارد کردن هســتیم زیرا گیاهی که پرورش می دهیم خاک 
مخصوصی دارد که باید از خارج وارد شود و چیزی نیست که در 
ایران باشــد اما از کود و سم اگر در ایران باشد استفاده می کنیم. 

نشــایی که استفاده می کنیم وارداتی اســت زیرا تکنولوژی تولید این نشاها در ایران برای 
مصرف تجاری را نداریم و فقط در بحث تحقیقاتی تولید نشاها را داریم. 

در زمینه گل و گیاه، در بحث تولید و گل گرفتن از این نشاها و فروختن به بازار عالی هستیم 
به طوری که حتی هلندی ها اعتراف می کنند که ما نمی توانیم این گونه اینها را پرورش دهیم.

مراکز آموزشی، بهترین بستر فرهنگ سازی��
 فاطمه داریوش، مدیر دبستان پیشتازان 

دانش البرز:
در راســتای اقتصادمقاومتــی وحمایــت 
ازتولیدداخلی با توجه به خواســته ها و منویات 
مقام معظم رهبری، مراکز آموزشی بهترین بستر 
فرهنگ سازی اند که دارای زیرمجموعه ای بس 
قوی هســتند. با کمک هــم می توانیم اقدام به 

معرفی کاالهای داخلی در مراکز تحصیلی نمائیم. یکی از این کارها معرفی 
والدین تولیدکننده در محل آموزشــی اســت. آموزش وپرورش که در حال 
هوشمندســازی مدارس می باشد، باید از وسایل کامال ایرانی جهت رسیدن 

به این هدف استفاده نماید.

بهبود کیفیت؛ استقبال عمومی��
فهیمــه ابوالفضلی، مدیر 

سالن آرایش:
متاســفانه نبــود کیفیــت در 
بعضــی از تولیــدات داخلــی، 
موجب عدم اســتفاده آنها توسط 
مصرف کننــدگان می گــردد. لذا 

بایدبه ســمت باال بردن کیفیت محصوالت قدم برداریم. 
با توجه به قیمت مناســبتر محصوالت داخلی، معتقدم در 
صورت بهبود کیفیت، استقبال عمومی برای خرید کاالی 

داخلی بسیار بهتر می شود.

وام های کم بهره؛ فراغ بال تولید کننده��
محمدی نجفی، مدیر باغ تاالر 

مرسانا:
از مهمتریــن عوامــل حمایت 
از کاالی داخلــی، کیفیــت آن کاال 
می باشــد، لذا تولیدکنندگان باید در 
زمینه ارتقاء کیفیت محصوالت خود 
اقدام نمایند. مسئوالن نیز با اعطای تسهیالت کم بهره یا بی بهره 
و افزایش مدت بازپرداخت تسهیالت، کمک کنند تا تولیدکننده 
با فراغ بال مشــغول تولید کاالی باکیفیت خود باشــد. دست به 
دســت هم دهیم و استفاده از کاالهای ایرانی را به یک فرهنگ 

تبدیل کنیم.

دوست دارم از کاالی ایرانی استفاده کنم، اما ضرر می کنم��
فاطمه عبدی معروف به ناهید اکبری، مدیر سالن آگابه: 

موادی که برای کارمان استفاده می کنیم، مواد خارجی است اما از برخی مواد ایرانی هم 
استفاده می کنیم که رنگ های خوبی هستند اما گاهی ماندگاری پایین دارند. خیلی دوست 
دارم از کاالی ایرانی اســتفاده کنم اما متاسفانه به ضرر من تمام می شود و کارم را زیرسوال 
می برد. نظرم این است که اگر روی کاالی ایرانی کار شود عالی است زیرا تعدادی از لوازمی 
که اســتفاده می کنیم با توجه به پوســت و آب و هوایی که در ایران داریم مسلما باید تنظیم 
شود به عنوان مثال، لوازم آرایشی از آلمان و ترکیه را با لوازم آرایشی ایرانی استفاده می کنیم. 
چون روی پوست های ایرانی با این شرایط آب و هوایی متفاوت است. اگر ایرانی ها بتوانند 

به این موضوع توجه کنند مسلما خیلی موفق می شوند.

مواد اولیه خوب در اختیار تولید کننده قرار دهیم��
امیر آقا محمدی، تولیدکننده:

یکی از مشــکالت کاالی داخلی، عدم معرفی برندهای داخلی و دیگری 
باال نبــردن کیفیت محصوالت بــرای رقابت با کاالهای خارجی اســت. 
بایدتالش کنیم و برای بهبود کیفیت برنامه ریزی بلندمدت داشــته باشیم. 
قیمت هــا را مصوب کنیم به صــورت وام که باعث ثبات بازار می گردد، مواد 
اولیه با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قراردهیم تا تولیدکننده 

هــم با افزایش کیفیت و کمترکردن هزینه تولید، کاالی مرغــوب در اختیارمصرف کننده داخلی 
قرار دهد. 

رنگ های ایرانی کیفیت بهتری نسبت ��
به رنگ های خارجی دارند

اعظم طاهری، مدیر سالن پوش: 
معمــوال خود مــن وقتی که رنگ می گــذارم، از اول به 
مشتری هایم می گویم که رنگ ایرانی استفاده می کنم. من 
اصــال رنگ خارجی کار نمی کنم بــه خاطر اینکه یک خانم 
ایرانی بــر مبنای آب و هوای ایرانی و پوســت و موی یک 
خانم آسیایی باید از رنگ ایرانی استفاده کند. ما نمی توانیم از 
رنگ های خارجی اســتفاده کنیم. اگر این کار را بکنیم ناچار 
باید دو رنگ را یاد بگیریم. 2 تا 3  بار رنگ بگذاریم که مو آسیب 
می بیند. رنگ های ایرانی کیفیت بهتری نسبت به رنگ های 
 خارجــی دارند و برای موهای ایرانی و آســیایی درســت 
شــده اند. من تا االن ناراضی نبوده ام. از نظر اقتصادی نیز به 
صرفه تراســت زیرا قیمت ها کمتر هستند. برای هرشخصی 
که رنگ ایرانی اســتفاده کرده ام ناراضی نبوده است. برای 
پاکسازی پوست هم از کرم های ایرانی استفاده می کنم. در 
بعضی از محصوالت توانســته ایم رضایت مشتری را جلب 
کنیــم اما نمــی توانیم بگوییم همه محصــوالت، حتی در 
رنگ های ایرانی، رنگ هایی هــم داریم که کیفیت پایینی 

دارند.

فاصله زیاد بین محصوالت ��
داخلی و خارجی

مدیر  امانــی،  نازی 
سالن زیبایی نازی امانی:

کیفیت  بین  متاســفانه 
محصوالت ایرانی وخارجی 

فاصله بسیار زیاد است. 
مــا باید به ســمت باال 

بــردن کیفیت محصوالت داخلــی برویم، چرا که 
بهبودکیفیــت ایــن محصوالت موجــب ترغیب 
 مصرف کننــدگان به ســمت کاالهــای داخلی 

می شود.

سفارش ویژه رهبر انقالب به استفاده از کاال و لوازم ایرانی ��
است

 مریم دهقان، مدیر و موســس مدرســه قرآنی حوراء و موسسه 
قرآنی ریحانه النبی:

موسســه قرآنی ریحانه النبی از سال 1383 فعالیت دارد. در بخش 
آموزش قرآن فعالیت خود را با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد و آموزش و 
پرورش استان در مقطع پیش دبستانی و دبستان برای کودکان 3 سال 

به باال شروع کردیم.
در این مدارس آموزش های تعیین شده از آموزش و پرورش به نحو احسن تدریس می گردد، 
عالوه بر آن همت بیشــتر مدرسه بر آموزش های اســالمی و دینی است. اجرای برنامه ها در 

مدارس اسالمی بر اساس توصیه رهبر عظیم الشان انقالب در بخش مباحث دینی می باشد.

جلوگیری از قاچاق کاال، تقاضا برای ��
پوشاک داخل را باال می برد
محمد محمــد علی خانی، 

تولیدکننده پوشاک:
20 سال است در کار تولید اشتغال 
دارم. 2 ســال پیش بــه دلیل رکود 
اقتصادی تولیــدی را تعطیل کردم و 
با کمک خدا دوباره مشــغول به تولید 

شــدم. اگر زیرساخت ها در تولید پوشــاک درست شود و حجم 
واردات کاهش داشــته باشــد و از قاچاق کاال جلوگیری شود، 

تقاضا برای پوشاک تولید ایران باال می رود.

فرهنگ سازی؛ دیده شدن ��
تولید کنندگان داخلی

مدیر  گنج،  علیرضا 
تاالر رستوران جام جم:

زمینــه  در  معتقــدم 
محصوالت غذایی، کیفیت 
محصوالت داخلی بســیار 
بهتر از مشــابه خارجی آن 

اســت. همچنین در زمینه تجهیزات آشپزخانه ای 
کامال متکــی به محصــوالت داخلی هســتیم. 
فقط باید به ســمت فرهنگ ســازی استفاده از این 
محصــوالت قدم برداریم و نیــز از واردات بی رویه 
 جلوگیری شــود  تــا تولیدکننــدگان داخلی دیده 

شوند. 

مشکالت سر راه تولید کننده را ��
بردارید

مریم شــفیعی، مدیر 
مرکز تخصصی بوی باران:

مدرس مدیریت زمانبندی 
و رنگ کشــوری و بین المللی 
و نیز کارآفرین نمونه اســتان 

البرز هســتم. به نظر من اگر ســازمان هایی همچون 
فنی و حرفه ای و وزارت کار از کارگر ایرانی، کارآموزان 
و نیز کارآفرینان حمایت کنند و مشــکالت را از سر راه 
آنها بردارند تولید بیشــتر می شود.اگر از کارگر ایرانی 
حمایت شــود توانمندی و ســرمایه ملی ایران بسیار 

باالست.

هدف ما رضایت مندی مشتری ��
است 

فریدون زارع رفیعی، 
مدیر تاالر پارسا:

همــراه پــدر و بــرادرم 
مدیریت تاالر پارسا را بر عهده 
داریم. این مجموعه در ســال 

89 افتتاح گردید و در سال های 94 و 95 به عنوان 
واحد نمونه صنفی اســتان البرز معرفی شــدیم. 
هدف ما رضایت مندی مشــتری است و مشتری 
ناظر برکار ماســت. در ایــن مجموعه برای طبخ 
غذا از مواد غذایی ایرانــی به خاطر کیفیت خوب 
آنها استفاده می کنیم. وسایل آشپزخانه نیز بیشتر 

ایرانی هستند و رضایت داریم.

قیمت مناسب، کیفیت و بسته بندی اجناس ایرانی باعث فروش بیشتر ��
آنهاست

 محسن محزونیه، مدیر آشپزخانه رز:
متولدسال 41 هستم و در حال حاضر همراه پسرم مشغول توزیع برخی کاالهای ایرانی 
در زمینه آشپزخانه می باشم. قبال حدود 95 درصد اجناس ما خارجی بودند که این وضعیت 
خوشبختانه در حال حاضر برعکس است. قیمت مناسب، کیفیت باال و نیز بسته بندی اجناس 

ایرانی در این زمینه باعث فروش بیشترآنهاست.

خدمات پس از فروش برای خریدار مهم است��
 قادرسلیمان زاده، مدیر الکتریکی پیروزی؛

 بیش از 35 ســال اســت که به فروش لــوازم الکتریکی در کرج اشــتغال دارم. یکی از 
شــرکت هایی که با آنها همکاری دارم و 99 درصد تولیداتش ایرانی اســت، شــرکت سپهر 
الکتریک می باشــد در کار ما نظم و بسته بندی وکیفیت بسیار مهم است. به نظر من در تولید 

کاال خدمات پس از فروش نیاز مبرم است.

خالقیت و تحقیق در بازار، رموز موفقیت ��
هستند

 پویــا خدایــگان، مدیریــت مجموعه
 yo –یو:

 فوق لیســانس مهندســی عمران و گرایش 
ســازه های هیدرولیکی دارم. از سال 8۶ تا 91 در 
حوزه ساختمان فعالیت داشتم که با رکود مواجه 
شــدم. سپس همراه دوســتانم وارد صنعت غذا 

شــدیم و با وجود اینکه از لحاظ مالی وضع خوبی نداشــتیم با روشی نو 
شروع به کار کردیم. قبل از شروع به کار 4 ماه در بازار غذای کرج تحقیق 
کردیم. ســالمت غذا در کار ما اولویت دارد. به همین دلیل حدود10 نوع 
سس با مواد اولیه سالم طراحی و در کنار برند )yo -یو( به ثبت رساندیم. 

به نظرمن خالقیت و تحقیق در بازار صرف رموز موفقیت هستند.

خریدار دنبال کاالیی است که قیمت کمتری داشته باشد��
نعمتی، مدیرمبلمان پازل: 

مجموعه ما کاالی ایرانی تولید و پخش می کند. 18 نفر پرسنل دارم که همه بیمه هستند. ما اول 
از محصول شــروع می کنیم، اینکه محصول موردنیاز مردم چیست؟ دوم، کیفیت آن محصول، سوم 
حمایت از محصول است. البته حمایت باید همه جوره باشد متاسفانه بازار اقتصادی و چک بازی بیشتر 
به تولیدکننده ضربه می زند. مشــکالت ما بیشتر مالی است و بیشتر به چک و چک بازی برمی گردد. 
اگر مصرف کننده به کیفیت محصول عالقه نشان دهد تولیدکننده نیز سعی می کند کیفیت محصول 
را باال ببرد. رســانه ها می توانند کیفیت محصول را تبلیغ کنند. واردات نیز تاثیر دارد. متاســفانه مردم 

دنبال کاالیی هستند که قیمت کمتری داشته باشد و به کیفیت توجه ندارند.

توان رقابت با خارجی ها را داریم��
احمد حق وردی، مدیر مبلمان ال کچری: 

متولد 13۶8 هستم. امکان اینکه در تولیداتمان به خارجی ها برسیم زیاد است، زیرا ایران پر از استعداد 
است. دوستانی دارم که در زمینه طراحی مبلمان فوق العاده هستند اما بهایی به آنها داده نمی شود. راه حل 
من این است که رسانه ها کاالی ایرانی را تبلیغات کنند، حتی از کسانی که در کار طراحی هستند حمایت 
کنند. اما حمایتی نیست زیرا تاجر به دلیل نوسانات ارز، قیمت را افزایش می دهد. متاسفانه اکثر کارهای در 
مغازه ما از کاالهای وارداتی هستند )پارچه،  فوم( اکثر پارچه ها چینی هستند. من در سمینارهای مختلفی 

شرکت کردم، وقتی راجع به فروش نظر  می دهم اکثرا می گویند با همین روال جلو برویم.

آموزش کارآموزان، جذب بازار کار و معرفی ��
محصوالت خودمان

 سایه نشــاط فر، مدیرمجموعه آموزشی وآرایشی 
بانوان البرز: 

دارای مدرک فنی و حرفه ای هســتم. در زمینه حمایت از 
محصوالت ایرانی و خدمات اقتصادی داخلی در صنف بنده، 
پرورش و آموزش کارآموزان بهترین روش وحمایت از آنها در 

زمینه جذب بازار کار و معرفی محصوالت ایرانی به مشتریان باعث تقویت اقتصاد 
داخلی می شود. البته تولیدکنندگان محصوالت ایرانی نیز باید کیفیت محصوالت 
خود را باال ببرند، نه اینکه پس از جلب اعتماد بازار اقدام به کاهش کیفیت آن نمایند، 

چرا که این موضوع بزرگترین ضربه به اقتصاد و اعتمادمردم می باشد.

موانع سر راه تولید را برداریم��
نعمتی،  محســن 
ورزشــی  مدیرفروشــگاه 

رکود:
مشــکل اصلــی که در 
ایــران ســر راه تولیدکننده 
واقع شــده تهیه مواد اولیه 
اســت. می توان با تحقیق 

روی این مواد اولیه، آنها را در ایران تولید کرد. ب
ه تولیدکننده باید بها داد و موانع ســرراه او را برداشت. 
آزادی عمــل و بهــا دادن به تولید کننده بــه او انگیزه 

تولیدات بیشتر با کیفیت باالتر خواهد داد.


