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البرز 

حمایت از تولید ملــی با بهره وری از موج 
قدرتمند رسانه 

بازاندیشــی فرآینــد حمایت از کاالهــای ایرانی با نگرشــی مجدد به 
فرهنگســازی، ارتباطات و بازرگانی نیاز مبرم اســت. در واقع شرایط جدید 
اقتصادی ایــران و خروج آمریکا از برجام ایجاب می کنــد تا با واقع گرایی، 
اضمحالل خرید کاالهای خارجی مشــابه را با بهره وری در افکار و ملهم از 

موج قدرتمند رسانه ای ممکن سازیم.
سرپرســتی روزنامه جام جم در استان البرز در راستای اطاعت از منویات 
مقام معظم رهبری طی چند ماه گذشــته تحرکــی مبین و مبتکرانه را آغاز 
کرده اســت. این فاکتور بــا هم افزایی در فضای اقتصــاد مقاومتی، تولید و 
اشــتغال و با هدف گــذاری در پارامتر حمایــت از مصنوعات داخلی موجب 
تمهید یک ویژه نامه اختصاصی شده اســت. تحریم های آمریکا با آلترناتیو 
اتــکا به ظرفیت های ملی، منزوی و تعدیل می شــود. هماورد یا پیوند تولید، 
کارآفرینی و رســانه، موج عظیم فرهنگســازی، بازتعریــف و جایگاه یابی 

تولیدات با کیفیت ایرانی را منتج می کند.
اکنون مطبوعات با مکمل های جذاب فضای مجازی، با اســتانداردهای 
معرفــی و تایید تولیدکنندگان معتبر داخلی قاب های طالیی برای تابلوهای 
وزین تالشگران و کارگران ایرانی هستند. حتی بار مناسبات جذب مشتریان 
یا ارتباط مســتقیم با بازارهای هدف تولیدات ملی توسط بازوهای تنومند و 

ورزیده رسانه های خالق، مبتکر و فرهنگ ساز تحویل می شود.
روزنامــه جام جم به عنوان پرتیراژترین و پرفروش ترین رســانه مکتوب 
کشــور با برخــورداری از مکمل های فعال مجازی و از طریق ســایت ها و 
کانال هــای پربازدیــد و پر مخاطب به همــراه کادری مجرب و توانا بخش 

مهمی از این ارتباط رسانه ای است. 
در ایــن چارچوب سرپرســتی روزنامــه جام جم در اســتان البرز برای 
نخســتین بار وارد دومین ســری از گفت وگوها  با 100 مدیر نخبه، توانمند 
و فعال شــده اســت که به نظر خوانندگان گرامی می رسد. این، نمونه ای از 
اهتمام صنعتگران، تولیدکنندگان بازرگانان، پزشــکان و موزعین کاالها و 
مصنوعات ایرانی با بهره بردن از ظرفیت رســانه جام جم است که با واکاوی 
موانــع و ارائه راهکارهای موثر در حل مســائل موجــود گامی قدرتمند در 
حمایــت از کاالهای ایرانی را بر می دارد و جهت فعاالن اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی با همکاری پرتوان مطبوعات کثیراالنتشــار مساعدت می شود.
در اینجا از زحمات بی شــائبه سرپرست محترم روزنامه جام جم در استان 
البرز به عنوان پیشکســوت فعال و دلسوزی که با انبوه مشکالت اقتصادی 
در حــوزه مطبوعات با تقبل هزینه های موجود، ما را در تهیه این ویژه نامه ها 
پشــتیبانی کرده اند سپاسگزاری می نمایم و به همکاران صدیق و پر تالش 
در این مســیر نیز خدا قوت می گویم. تبیین این ویژه نامه با تجمیع و خروجی 
شیرازه های فکری، دانشی و تجربی نخبگان و فعاالنی است که چارچوب ها 

و فرآیندهای خودباوری و مشتری مداری را ترسیم می کنند.
همانطور که در مقاله 100 گفت وگوی نخســت اشاره داشتم، استان البرز 
با برخورداری از 13 درصد ظرفیت های اقتصادی کشــور رتبه ای منحصر به 

فرد در اقتصاد ملی دارد و این مســئولیت ما را دو چندان می کند.
امید اســت که در ادامه با انتشــار ویژه نامه های آتی، گنجینه ای مکتوب 
از انتقال تجربیات، درایت و دانش و حل مســاله در اکتساب برترین اسلوب 

مدرن در حمایت از کاالهای ایرانی را شــاهد باشیم. انشاءا...
فرزاد حق الذاکرین، مدیر سازمان روابط عمومی و 
بازرگانی روزنامه جام جم البرز

دیدگاه

اجرای طرح پامبر برنامه مفیدی است��
مهدی اسدی، مدیر فروشگاه زنبیل 

)عظیمیه(:
مجموعــه مــا هــر دو کاالی خارجی 
و داخلــی را عرضه می کند زیــرا برخی از 
کاالهای لوازم خانگی بدون برق با کیفیت 
عالی تولید داخلی داریم اما برخی اصال تولید 

نمی شوند. 
در زمینــه حمایــت از کاالی ملی باید 

وســیع تر از چند کلمه چشم انداز داشته باشیم و روی ســرمایه گذاری ها در بورس 
تفکر کنیم که مثل یک چرخه اســت. با این حالت گردشــی تزریق پول به بانک ها 
و از طریق وام بانک ها به صاحب صنایع بســیاری از مســائل تولید حل می شــود و 

اشتغالزایی افزایش خواهد یافت. 
طرح پامبر تزریق پول سیاست مفیدی است. وقتی پول در اختیار صاحب صنایع 

باشد، در پی آن شرکت خالق تر، متنوع تر و کیفی تر عمل می کند.

باال رفتن قدرت نفوذ کشور با افزایش قدرت اقتصادی ��
ناصر مالمیر چگینی، مدیر ارتباط با مصاحبه شوندگان ویژه نامه جام جم 

البرز:
اکنون در جهان، نبرد اقتصادی مطرح اســت. هر کشــوری در این عرصه 
قوی تر باشــد ســریع تر می تواند به اهداف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی اش دســت یابد.بنابراین هر چقدر قدرت اقتصادی باالتر باشــد، آن 
کشور شــخصیت اثرگذارتری در عرصه بین الملل خواهد داشت، بنابراین در 
سال حمایت از کاالی ایرانی باید با این نگاه حرکت کنیم و نهایت این حمایت 

منتج به تکوین قدرت نفوذ ایران در دنیای معاصر خواهد بود. 
به طور خالصه چند پارامتر در این فرایند مهم است:

1-حذف قواعد دست و پا گیر و رفع موانع تولید توسط دولت و حکومت 
2-عدم واردات غیر ضروری از ســوی مســئوالن تصمیم گیر و تصمیم ساز و حذف رانت خواری در مسیر 

تولید کاالهای داخلی 
3-فرهنگسازی از ادوار پایه بویژه کودکان و دانش آموزان 

4-کنترل دقیق گمرک و وضع تعرفه های متناسب و جلوگیری از قاچاق کاال در مبادی رسمی و غیر رسمی.

مدیریت، امری ذاتی است��
نادعلی کوهستانی، 
موســس و عضــو هیات 
مدیــره باشــگاه خلبانی و 

ورزش های هوایی:
از نظــر بنــده مدیریت 
امری ذاتی است که خداوند 
در وجود بعضی ها قرار داده 

است.
 اگر اکتســابی در نظر گرفته شــود باید شخص، 

تالش بسیاری برای این امر ذاتی داشته باشد. 
یک مدیــر باید اهداف بلند مــدت، میان مدت و 

کوتاه مدت خود را طبقه بندی کند.
 در مجموع راهبرد ها و تاکتیک ها را در نظر بگیرد 

تا موفقیت را برای خود رقم بزند.

توجه به اطالع رسانی در حیطه توانبخشی مغفول مانده است��
سیاوش عطایی، آسیب شناس و مشاور عالی در حیطه توانبخشی، دانش آموخته 
دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین موسس و مدیرعامل شرکت گفتار توان گستر:

فعالیت این شــرکت در زمینه تحقیق و توســعه زیرساخت های تولید و بومی سازی 
دســتگاه های توانبخشی اســت. بنده بازرس انجمن کل گفتار درمانی ایران، مجری 
طرح پایش، ارزیابی و مشاوره رایگان توانبخشی در حیطه اختالالت گفتاری در بخش 
خصوصی اســتان البرز می باشــم. فعالیت حرفه ای خود را در حیطه توانبخشی از سال 
1376 آغــاز نمودم. ما با بهره گیری ازدانش آموختگان و متخصصین دلســوز ایرانی و 

استفاده از آخرین فناوری های ساخت داخل شامل: دستگاه های توانبخشی و گفتار درمانی، نرم افزارها و تست ها، روند درمان 
درمان جو را تســریع و تســهیل می کنیم و در نهایت وی قادر خواهد بود تا با پرداخت کمترین هزینه در کوتاهترین زمان به 
باالترین بازدهی خود دســت یافته و از خدمات مشاوره رایگان و مزایای بیمه تکمیلی بهره گیرد. توجه به امر اطالع رسانی در 
حیطه توانبخشــی مغفول مانده که باید فرهنگ سازی شــود. این مورد در مراجعه زود هنگام والدین و کوتاه شدن طول دوره 
درمان فرزندانشــان بسیار موثر اســت. اگر به دالیلی سن طالیی درمان اختالالت گفتاری در کودکان بگذرد، مراحل درمان 
به مراتب ســخت تر و پرهزینه تر خواهد بود، زیرا عادت های غلط گفتاری به حدی در ذهن نفوذ کرده که فرد براحتی قادر به 

ترک آن ها نخواهد بود.

مدیران باید بدانند که همیشه پشت میز ��
نمی مانند

محمدحســین دهقانــی، 
مدیرعامــل شــرکت زیارتی میالد 
نور عترت با بیش از 25 ســال سابقه 
امور اجرایی و مدیریت های مختلف 

دولتی و خصوصی: 
من همیشــه به ایجاد شــرکت 
زیارتــی اعتقاد و عالقه داشــتم. از 
کودکــی افتخار نوکــری و ذاکری 
اهل بیت )ع( را داشــته ام. متاســفانه برخی ها از زیارت اهل بیت )ع( 
اســتفاده اقتصادی می کننــد. باید فرهنگ علوی و نبــوی را به زوار 
 بیاموزیــم. یک مدیر باید لحظه بــه لحظه زیر مجموعه خود را نظارت 
کند. مدیران باید کارشــان را درســت انجام دهند و بدانند که همیشه 

پشت میز نمی مانند و باید با آگاهی کارها را پیش ببرند.

با یک دهم هزینه جراحی می توان ��
بسیاری از بیماری ها را مداوا کرد 

دکتر سید حبیب 
ا... شــمس، دارای 
تخصــص داخلــی و 
تخصص ستون فقرات:

کتیــک  ا تر و یر کا
رشــته ای نوپا در ایران 
بیماری های  می باشد. 
خاصــی مانند دردهای 

مفصلی، دیســک کمر و ســیاتیک که متاسفانه 
پزشــکان ســعی می کنند آن ها را با عمل جراحی 
مــداوا کننــد در این روش که کمتــر از یک دهم 
هزینه هــای عمل جراحی را دارد اکثرا بدون عمل 

جراحی می توان مداوا کرد.

مسئوالن نباید بگذارند ارز از کشور خارج شود��
محمد میالد ملک پور، مدیــر مجموعه پذیرایی تاالر 

لیان:
تاالر لیان دارای سه طبقه مجزا و اتاق عقد است که بانوان 
دارای ورودی و البی مجزا هســتند. دسترسی به تاالر از داخل 
شــهر یک مزیت رقابتی محسوب می شود. تاالر برای افرادی 
که دوست دارند مراسم شان داخل شهر باشد بسیار عالی است. 
مزیــت دیگر مجموعه، پارکینگ آن اســت که 2 پارکینگ با 

فضای بزرگ را شــامل می شــود. مجموعه ما مانند برخی از تاالرها که غذای خود را از 
کترینگ تهیه می کنند نیســت بلکه ما خود با اطمینان دارای آشــپزخانه هستیم و این 
یک نکته مهم برای پذیرایی از مهمانان اســت که غذایی که میل می کنند ســالم و با 
کیفیت باشد. در زمینه حمایت از کاالی ایرانی باید بگویم که مصارف ما از محصوالت 
ایرانی می باشــد. همچنین برخی از کاالها باید با کیفیت بهتری در بازار عرضه شــوند 
تا رضایت مشــتری را به همراه داشته باشند .نکته دیگر اینکه نظارت مسئوالن بسیار 
حائز اهمیت است تا ارز از کشور خارج نشود و سود در کشور عزیزمان در گردش باشد.

تنوع در صنف طال و جواهر بسیار مهم است��
دکتر محمــد یزدانی خوئی؛ مدیر عامل 
مجموعه سدیدسازان هوشمند ماندگار ) سهمینه(:

شرکت ما اولین و تنها شرکت ساخت و تجهیز 
مراکز فروش طال و جواهر در کشــور است که به 
صورت کامل صفر تــا صد تمامی خدمات مربوط 
بــه گالری های طال و جواهــر از تجهیز گالری و 
امنیت بخشی تا تامین طال و جواهر اولین پوشش 

می دهد.
در ســال های اخیر صنــف طال و جواهر به دلیل  مالیات بــر ارزش افزوده دچار 
رکود شــده است و برای خروج از این شــرایط عالوه بر اهتمام جدی بر حل معضل 
مالیــات بر ارزش افزوده، پیشــنهاد می کنیم که مدل ها و تنــوع کاری مصنوعات 
طــال و جواهــر افزایش یابنــد و فضای عرضه طــال را تغییر دهند تا مشــتریان 
 بــرای ورود بــه مغازه انگیزه داشــته باشــند و همچنین بحث رقابتــی را متمایز

 نمایند.

آرشیو دارویی کاملی را در اختیار داریم��
مدیر  سلطانی،  جعفر 

داروخانه بوعلی سینا:
خدمات ما بســیار وسیع 
دارویی  آرشــیو  می باشــد. 
کاملی و داروهــای ترکیبی 
بســیاری را با مــواد مرغوب 
داخلــی و خارجــی داریــم. 

همچنین در قســمت ارائه محصوالت ارتوپدی بســیار فعال 
هســتیم. باید تولید داروهای ایرانی با کیفیت عالی در دســتور 
کار مسئولین امر باشد بســیاری از داروهای خارجی وارد شده 
به کشــور ضرورت ورود نداشته اند و اکثرا جنبه غیر مهم دارند.

اولویت اهتمام مدیران تصمیم گیر و تصمیم ســاز در امر تولید 
دارو ها باید خطوط تولیدی در داروهای خاص و اســتراتژیک 

باشد.

اقدام عملی در حول  محور علمی در شطرنج حمایت از کاالی ایرانی با عملکرد و واژه های ذیل باز تعریف می شود:
الف( حمایت یعنی پشتیبانی واقعی

ب( کاال یعنی تولید محصول با کیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی
ج( ایرانی یعنی عرق ملی نسبت به تولید ملی

برای اینکه شعار »حمایت از کاالی ایرانی« از سوی مسئوالن اجرایی کشور  تنها در حد یک شعار باقی نماند، باید به  3 گروه اساسی ذی ربط که مسئولیت این شعار را دارند اشاره کرد: 
الف( دولت و همه نهادهای سیاست گذار زیرمجموعه آن، ب( تولیدکنندگان و ج( مردم.

الف( دولت: ابتدا دولت باید رویکرد خود را مشخص کند؛ اینکه اصال می خواهد در جهت حمایت از کاالی داخلی گام بردارد یا خیر؟ اگر آری؛ با چه مدلی؟ باید مشخص کنیم 
اقتصاد به عنوان مدل پیشنهادی مشاوران و تیم اقتصادی دولت و سیاست اقتصادی با چه الگویی می تواند از کاالی ایرانی حمایت کند؟

از جمله راهنمایی هایی که می توانیم به آن اشاره داشته باشیم کاهش نرخ سود تسهیالت برای بخش تولید همچنین اخذ انواع مالیات  همچون مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، 
مالیات بر واردات و سبب رونق تولید می شود. عالوه بر این، مهم ترین مسؤولیت دولت در میان مدت، واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی واقعی خواهد بود.  اوال بخش 

خصوصی کوچک و متوسط باید به لحاظ نقش در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و ثانیا با سیاست گذاری مناسب راه رشد کیفی محصوالت این بخش باز شود.
ب( تولیدکنندگان: رشد بهره وری و افزایش کیفیت محصوالت داخلی به 2 عامل است؛ اوال تقویت فناوری در واحدهای صنعتی که با توجه به هزینه بر بودن خرید تجهیزات، 
نیازمند حمایت مناسب است و ثانیا توجه به نقش علم در رشد بهره وری تولید. شرکت هایی که از حمایت دولت برخوردار خواهند شد، اعم از دولتی یا خصوصی، باید ملزم به تخصیص 

درصد قابل توجهی از سود یا درآمد خود به حوزه تحقیق و توسعه)R&D(  شوند.
عالوه بر این باید وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشکده ها را به سمت حل مسأله و نیاز بخش تولید هدایت کند. حتی 

پیشنهاد می شود شرکت های صنعتی ملزم به استخدام حداقل یک مهندس صنایع با تخصص بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و خدماتی شوند.
ج(  مردم: مردم عزیز باید بدانند که مصرف کاالی داخلی باعث رشد کشور، رفع نقاط ضعف تولیدکنندگان و رفع مشکل بیکاری خواهد بود.

مطالعه تاریخ توسعه کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد نشان می دهد آنها بشدت به مصرف کاالهای داخلی خود تعصب و غیرت داشته اند. بسیاری از مردم حتی حاضرند بهای 
بیشتری برای کاالی داخلی خود بپردازند تا تولید ملی شان رشد کند. خود مردم در معرفی تولیدکنندگان خوب داخلی و فروشگاه های این محصوالت به اطرافیان خود باید کوشا باشند. 
قطعا مشاهده روند رشد کیفی محصوالت داخلی، مردم را به خرید این محصوالت ترغیب خواهد کرد. بسیاری از کاالهای داخلی با کیفیت مناسب تولید می شود اما برخی باورهای 
ذهنی، مصرف کننده را به سمت مصرف کاالی مشابه خارجی سوق می دهد به عنوان مثال مواد غذایی بسیار با کیفیتی در کشور تولید می گردد و مثال های مشابه بسیار است که با 

حمایت از آنها می توانیم نقاط ضعف را به تولیدکنندگان گوشزد کنیم تا نقص ها نیز مرتفع گردد. انشاءا...
پریسا مبشری، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

1 

صد گفتگو با مدیران منتخب استان 
البرز در سال حمایت از کاالی ایرانی
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
حرفه ما وارداتی است اما باید استانداردها را رعایت ��

کنیم
حمیدرضا قهوه چی، مدیر و موســس 

باشگاه ورزش های هوایی پرواز در البرز:
ورزش های هوایی شامل چند رشته است 
که 3 رشته پاراگالیدر، پاراموتور و سقوط آزاد 
به صورت جدی در ایران پیگیری می شــود. 
بیشــترین تمرکز ما در زمینــه پاراگالیدر و 
پاراموتور اســت که هر دو شــامل پروازهای 

تفریحی و آموزشــی  هســتند. دوره آموزشی بعد از مشــاوره و ثبت نام صورت 
می پذیرد که 2 الی 3 ماهه اســت و بستگی به شــرایط جوی نیز دارد. افراد پس 
از طی این مدت می توانند لذت پرواز را تجربه کنند. رشــته ما وارداتی اســت که 
استاندارد بسیار در آن مهم می باشد. انجمن ورزش های هوایی و سازمان هوایی 
زیر نظر وزارت ورزش می باشــند. رعایت دقیق استانداردهای فنی و ایمنی برای 

ما حائز اهمیت می باشد.

حمایت از کاالی ایرانی، حمایت از شغل پدران ��
ایرانی

نسرین برجی، مدیر دبستان و پیش دبستان غیر دولتی فضه با حدود 27 
سال سابقه در آموزش و پرورش:

در مدرســه ما رویکرد تربیت دینی حرف اول را می زند. ما همیشــه در زمینه 
حمایــت از کاالی ایرانی آموزش هایی را برای دانش آموز داریم. آموزش از پایه 
همیشــه موثر بوده اســت و باید از ابتدایی این فرهنگسازی شود. در حال انجام 
یک کار خوب فرهنگی هســتیم و آن تهیه بنر با شعار استفاده از کاالی ایرانی، 

حمایت از شغل پدران ایرانی است.

چیدمان، بهداشت و کیفیت غذا را ایرانی پسند ��
انتخاب کردیم

ابراهیم جوادی، قهرمان کشــتی جهان و 
المپیــک با 20 مدال طال و مدیر رســتوران خانه 

ایرانی:
من همیشه معتقدم در هر کاری باید به بهترین 
نحو امور را پیش برد. در این مجموعه رســتورانی 
همیشه ســعی بر آن داشــتیم برخورد مناسب با 
مشتری داشته باشیم و کیفیت و خدمات عالی ارائه دهیم تا مشتریان مجدد ما را 
انتخاب کنند و با ما احساس راحتی کنند. چیدمان و بهداشت و کیفیت غذا را ایرانی 

پسند انتخاب کردیم تا کشور عزیزمان ایران بیشتر به سنت خودش برگردد.
پسته و زعفران عالی داریم چرا باید از خارج تهیه ��

کنیم؟!
محمدرضا حســینی خانی 
تبریــزی ملقب به داداشــی، مدیر 

فروشگاه سوهان پزی داداشی:
ما تنها مجموعه ای هســتیم که در 
زمینه ســوهان ســنتی فعالیت داریم. 
هــدف نهایی بنده تحویــل کاالی با 
کیفیت به مشتری است و تنها با توکل 
به خدا و وجدان کاری این کار صورت می پذیرد. وقتی ما پسته و زعفران خوب و 
عالی داریم چرا از خارج تهیه کنیم. مردم برای محصول خوب، پول خوب خرج 
می کنند بنابراین تقاضا دارم تمامی تولیدکنندگان بر روی کیفیت ملی کار کنند.

مشتری مداری از اصول اساسی است��
آقای چپردار، مدیر شرکت نوین بالکن 

البرز:
کار مــا یک کار داخلی می باشــد. تالش 
کردیــم تا بهترین ها را به مشــتریان عرضه 
کنیم. مشــتری مداری از اصول اساسی کار 
ماســت. در ضمن همواره تالش مان بر این 

بوده تا کیفیت را در سطح باال نگه داریم.

عدم حمایت های الزم واحد ما را به تعطیلی کشاند��
حســن خلج زاده، مدیر شــرکت حمل 

سواری:
واحد تولیدی ما 5 ســال پیش با سختی های 
بســیار راه انــدازی گردید. مســائل مربوط به 
استخدام و رعایت همه نکات ایمنی و نیز ارسال 
محصوالت بــه مصرف کننده هــا را به صورت 
منظم داشتیم اما متاســفانه عدم حمایت برخی 
مسئوالن، ســختگیری های بیمه ای و .... منجر 

به تعطیلی این واحد گردید زیرا هزینه های ســرباری وجود داشــت که واقعا ما را 
اذیت می کرد. از طرفی تولیدات مان ارسال می شد ولی مراکز دولتی در ازای آنها 
چک های بلند مدت به ما می دادند همچنین وصولی ها بموقع نبود در صورتی که 

ما هزینه های روزانه بسیاری داشتیم.

باید از تنوع محصوالت ایرانی استفاده کنیم��
ســکینه رضاخواه و مهدیه تقوی، 

مدیریت آموزشگاه آشپزی هامسی:
آموزش های ما تخصصی است و سعی مان 
بــر این بــوده تا بســته و محتــوای آموزش 
قدرتمنــدی ارائــه دهیم. مشــتری مداری و 
ارائه خدمات، همــراه با خالقیت حائز اهمیت 
می باشد. در زمینه حمایت از کاالی ایرانی باید 
اشــاره کنم که محصوالت غذایی ایران واقعا 
عالی اســت و باز هم بهتر می تواند باشد. این 
موضوع بســیار قابل ذکر است که تنوع غذایی 
ایرانی بسیار باالســت و ما هم سعی کردیم با 
آمــوزش آنها به عزیــزان از این هنر حمایت و 

فرهنگسازی خوبی داشته باشیم.

باید برخورد مهربانانه و مسالمت آمیز داشته باشیم��
مهدی علیپور، مدیر شرکت زیگورات:

 در ایــن شــرکت 25 نفر به صورت مســتقیم 
مشــغول به کار هستند. در کشور، هر شخصی که 
صادقانه شــروع به کار کند به شرط متوالی بودن 
کار، بعد از گذشــت حداکثر 5 تا 10سال به جایگاه 
خود خواهد رسید. صداقت و برخورد مسالمت آمیز 
و مهربانانه از سیاســت کاری شــرکت است. باید 
از فرصت ها  و بســیاری از مســائل که وجود دارد 

استفاده کنیم تا حرکت رو به پیشرفت را ایجاد کنیم. برای مثال از سیستم رایانه 
و اینترنت نهایت بهره را با نیروی متخصص مخصوص آن بهره مند گردیم.

طب سنتی کامال ایرانی است و باید حمایت شود��
دکتر نیک نفس، پزشک عمومی و فعال 

در زمینه طب سنتی:
با توکل به خدا و با یک تیم قوی شــروع به 
کار کردیم و توانســتیم در ارائه انواع خدمات 
این طب بســیار موفق عمل کنیم و تشخیص 
و درمان و حتی پیشــگیری داشته باشیم. این 
مقوله که یک مبحث کامال ایرانی است مغفول 

واقع شده است. تیم ما کتاب های بسیاری در این زمینه تهیه کرده است. یکی از 
ویژگی های خاص عملی مانند حجامت های خاص، ماساژ و... این است که بسیار 
بهداشــتی و علمی صورت می پذیرد همچنین مشاوره در این زمینه بسیار حائز 
اهمیت است. این فعالیت کامال ایرانی است که با بهترین نحو صورت می پذیرد 

و خوب است که افراد این طب را برای درمان امراض خود استفاده نماییم.

بسیاری از کاالهای وارداتی تقلبی است��
دکتر علی شرف خانی، دندانپزشک با 20 

سال سابقه فعالیت:
معتقدم کاالهای ایرانی واقعا با کیفیت هستند 
و اینکــه می دانیم این محصــوالت از کجا تولید 
شده و به دســت ما می رسد اما خیلی از کاالهای 
وارداتی از کشورهای مختلف تقلبی است و دارای 
شناسنامه اصلی نمی باشد. در حیطه دارویی واقعا 
پیشرفت شگرفی داشته ایم. در دندانپزشکی مواد حرف اول را نمی زند بلکه هنر 

پزشک است که یک دندان بهبود می یابد.

مسئوالن از دادن مجوز بی رویه جلوگیری کنند��
محمدپیام شــریفی، فوق لیســانس میکروبیولوژی و مدیر باشــگاه 

ورزشی مردان آهنین:
باید در باشگاه با اخالق و لبخند با مراجعات و ورزشکاران رفتار کرد. همچنین 
ایجاد محیط آرام برای اشخاص خیلی مهم است. از مسئوالن تقاضا دارم از دادن 
مجوز بی رویه جلوگیری کنند زیرا برخی باشــگاه های بی کیفیت باعث شده تا 

کیفیت کار پایین بیاید و این کار به ضرر سالمت مردم می باشد.

خوش حساب بودن باعث شده تا کارکنان همیشه ��
ماندگار بمانند

حسن و لیال عسگری، مدیریت آتلیه  های تک هنر 1و 2: 
اگر در کار ذوق نباشد نهایتا بعد از یک یا دو سال هرکس که باشد کار را رها 
می کند و دنبال کار دیگری می رود. در این کار، خوش حساب بودن باعث شده 
تا کارکنان همیشه ماندگار بمانند. یکی از نکات موفقیت در کار و خدمات صنفی 

ما، اعتماد سازی برای مشتری و امانتداری می باشد.

اهمیت سرمایه گذاری بر روی کارکنان ��
محمد حســین زاده، لیســانس و فوق لیسانس 
مدیریت و مدیر و موسس شرکت طراوت تهران و شرکت 

طراوت البرز با 7 شعبه در البرز و یک دفتر در تهران:
در حال حاضر فقط 28 نفر به شــکل مســتقیم در این 
شــرکت مشغول هستند و تعدادی به صورت غیر مستقیم 
مشــغول به کارند. هدف جــذب نیروهای نیازمند و بیکار 

اســت زیرا مهم ترین ســرمایه گذاری بــر روی کارکنان اســت و مدیر باید با 
صمیمیت، امنیت شــغلی به نیروهایش بدهد.  رقابت هم باید طوری باشــد که 
دســت هم را بگیریم و جلو برویم ولی متاســفانه در ایران سنگ انداختن جلوی 

پای دیگری را پیشرفت و رقابت می دانند.

از محصوالت با کیفیت ایرانی حمایت می کنیم��
احســان کاظمی و حسین کاظمی 

مدیران آموزشگاه پیرایش مردانه:
فعالیــت عمده بنــده گریموری ســینما و 

آموزش حرفه ای پیرایش مردانه می باشد. 
دوره های ما کوتاه مدت اســت و پس از طی 
آن ها جوانان بالفاصله می توانند وارد عرصه کار 
شوند. اشــتغالزایی مجموعه ما سهمی در رشد 
چرخه اقتصاد خواهد داشت. در زمینه حمایت از 
کاالی ایرانــی باید بگویم محصوالت و موادی 
که ما استفاده می کنیم از محصوالت با کیفیت 

ایرانی است. 
حسین کاظمی:

رشته ام عمران است اما به علت عالقه مندی 
در عرصه هنر وارد این گرایش شــدم و پس از 

دوره های تخصصی شــروع به فعالیت حرفه ای کردم. تمام تالش ما اشتغالزایی 
و کارآفرینی است با ابزاری که محدود است و بهره وری باال که می تواند گردش 

چرخه اقتصاد و به طبع افزایش قدرت خرید را به همراه داشته باشد.

هیچ وقت خودمان را به عنوان رئیس نبینیم��
زهرا یونسی، عضو هیات مدیره و سهام دار 
آموزشگاه عقاب تیزپرواز وابسته به فرودگاه آزادی 

نظرآباد: 
مربیگری خلبانی بســیار برای من لذت بخش 
اســت. این مجموعه با 40 نفــر کارمند به صورت 
حرفه ای مشــغول کار هســتند. معتقــدم باید با 
کارکنــان دوســتانه و محترمانه برخــورد کرد و 

هیچوقت خودمان را به عنوان رئیس نبینیم.

اهمیت تفویض اختیار در مدیریت نوین��
اشــکان علی آبادی، مدیرعامل آموزشگاه 

سیمین: 
بــه کارگیــری کارمند و مدرس خــوب باعث 
می شــود یک مجموعه پیشرفت کند. در مدیریت 
نوین، تفویــض اختیار امری بســیار حائز اهمیت 
می باشــد. هــر دو هفته یک بار جلســاتی داریم تا 
بتوانیم تیمی قوی برای پیشبرد کارها داشته باشیم 
و موفقیت را برای آموزشــگاه رقم بزنیم. ضمنا باید 
میــزان رضایتمندی مراجعه کننــدگان از طریق 

نظرســنجی ها صورت بگیرد و اگر رضایتمند باشــند یعنی پیشرفت در کار و اگر 
ناراضی بودند باید روش را تغییر داد.

ثبات در زمینه ملک وجود ندارد��
زهرا حسین زاده، نائب رئیس اول اتحادیه 

مشاوران امالک فردیس:
در زمینه امالک، گفتنی ها بســیار اســت. اغلب 
وابســته بــه وضعیت اقتصادی ملک اســت و باید 
وضعیت ملک را به ثبات برســانیم تا از شــکایات 
مردمی کاسته شــود. امیدوارم وضعیت اقتصادی با 
یک برنامه صحیح و مدیریت قوی رو به پیشــرفت 

باشد و هم مشتری و هم مشاورین به رضایت کافی برسند.

پوشش خبری کمک به جذب مخاطبان است��
علی هاللیان، مســئول پایگاه اســتعدادیابی 

شریعتی در رشته تیراندازی با کمان:
معتقــدم اگر در این رشــته هم پوشــش خبری 
خوبــی همراه با فیلمبرداری حرفه ای همانند المپیک 
انجام شــود، می تواند مخاطبانی را جذب کند. در این 
مجموعه 10 مربی به طور مســتقیم مشــغول به کار 

هستند. برای رضایت خاطر مربیان، ایجاد امکانات برای آن ها الزامی است.
محصول را با کیفیت و با قیمت مناسب، تحویل ��

مشتری می دهیم
آقای فرخ زاد، مدیــر مجموعه 
تولیــدی آلفــا تولیدکننده ســازه ها و 

محصوالت چوبی:
این شــغل واقعا نیاز بــه تجربه دارد 
و کســانی که وارد این حیطه می شوند 
باید با تجربه و حرفه ای باشــند. برخی 
صنعت ها با دســتگاه اســت و کار هنر و 

طراحی چندان در آن دخیل نیســت اما در کار ما دســت هم بسیار حائز اهمیت 
اســت همچنین مشتری برایمان بسیار مهم است. ما محصول خوب و با کیفیت 
و با قیمت مناســب تحویل مشتری می دهیم زیرا رضایت مشتری برایمان مهم 
است. در زمینه حمایت از کاال و خدمات ایرانی باید بگویم که نیاز به ثبات در بازار 

ارز و کنترل و نظارت زیاد بر واردات از سوی مسئوالن می باشد.

دانش آموزان می توانند در حمایت از کاالی ایرانی ��
مانند همیار پلیس عمل کنند

کبری وحیدی، مدیر و موســس دبیرســتان 
دوره دوم متوســطه غیردولتی سرای مهر، لیسانس 
مدیریت علوم تربیتی با 25 ســال سابقه در آموزش 

و پرورش:
یکی از فعالیت های خــوب مجموعه ما، آموزش 
برای افراد بزرگسال است. دبیرستان بزرگسال برای 
ما قابل اهمیت اســت. رساندن افراد به خواسته های 

آموزشــی بسیار خوشایند اســت و برای این فعالیت ها لوح تقدیری  نیز دریافت 
کرده ام. تجربه و تخصص در مجموعه همیشه برای من مهم بوده است. در زمینه 
حمایت از کاالی ایرانی هم باید اشاره کنم به آموزش هایی همچون طرح موفق 
همیار پلیس که دانش آموزان می توانند اصالحات اســتفاده از کاالی ایرانی به 
جای خارجی را ایجاد کنند.همچنین تکریم اســتفاده از کاالی ایرانی از طریق 
گردهمایی دانش آموزی و اولیاء و معلمان داشــته باشند تا فرهنگ حمایت ملی 

ترویج گردد.

مسئولیت پذیری برای یک مدیر حائز اهمیت است��
قاسم خانیان، مدیر شرکت المان چوب: 

ایــن مجموعه را با کمک برادرم اداره می کنم. 
یکــی از دالیل موفقیت ما این بوده که همیشــه 
خودمان نظارت کافی داشته ایم. مسئولیت پذیری 
برای یک مدیر بســیار حائز اهمیت است. در یک 
مجموعــه مدیریت جدید باید بــا دیگر همکاران 

دوست باشــد. آموزش کارکنان هم بسیار مهم است چرا که نیروی متخصص 
تولید را به پیشرفت می رساند.

80 درصد آجیل و خشکبار کشور وارداتی است��
سعید رخساریان، 15 سال فعالیت 

در صنف تهیه و توزیع آجیل و خشکبار: 
به دلیل نوســانات قیمت، ثبات در بازار 
وجــود ندارد. متاســفانه80 درصد آجیل و 
خشکبار در کشــور وارداتی است. اما باید 
کاری کنیم که بر واردات نظارت شده و در 
نهایت آن را  کاهش دهیم. از مسئوالن هم 

حمایت الزم در این صنف را خواستاریم.

جذب کارکنان از متخصصان همان صنف مهم است��
ســید مصطفی موسوی، مدیر گروه واحد فرهنگ 
البرز و مدیر گروه دانشــگاه واحد 11 تهران و مدیر آکادمی 
موســیقی ســورنای کرج و فارغ التحصیل دانشــگاه هنر 

تهران: 
از نظــر حیطــه مدیریت بایــد بگویم یــک مدیر باید 
متخصص و دارای دانش کافی باشــد و با تخصص خود به 
مراجعه کننده اطمینان می دهد که کار به صورت حرفه ای انجام می شود. برای 

کارکنان تالش ما بر این بوده که از اهالی موسیقی جذب کنیم.

البرز، عامل اشتغال پایدار و توسعه گردشگری بومی ��
مهشــید قهرمانیان، مدیرعامل شرکت 
گردشــگري فیروزه ســرزمین مادري، مدرس 
دوره هاي گردشگري ســازمان میراث فرهنگي 
کشــور، مجري تخصصي تورهــاي ورودي از 
سراســر جهان به ایران، مشاور عالي گردشگري 
ورزش هــاي قدرتي فدراســیون جهاني، چهره 
منتخب کارآفرین بانوي ایراني، بنیانگذار تورهاي 
ســالمت، کودک، ورزشي، بانوان و تورهاي چند 
زبانه و معلولین و بــوم گردي، مجري تخصصي 
تورهاي نظام پزشکي استان البرز، برگزارکننده تورهاي تخصصي نمایشگاهي 

از ایران:
بر این باوریم که  البرز ســرفراز، سرزمین کهن خشت هزاره هاي تمدن،  مهد 
مشــاهیر علم و صنعت  و هنر نقشي اساسي در توسعه صنعت گردشگري  ایران 
ایفا نموده اســت. البرز استوار سهم بسزایي نیز در پیوند تاریخ اقوام ایران زمین با 
طبیعت تکرارنشدني اش دارد چرا که طي ادوار گوناگون موجب ایجاد اشتغالزایي 
و توســعه گردشگري بومي و پایدار شده اســت بنابراین به پاس چنین موهبتي 
شایسته ارائه خدمات با کیفیت و بي همتا در صنعت گردشگري کشور می باشد.

طرز فکر مدیران، دلیل موفقیت و عدم موفقیت ��
است

شهروز دلشاد، بــا بیش از 2 سال تجربه 
در فروش لوازم آشپزخانه و تولید بیش از 10 نوع 

شیر آالت ظرفشویی: 
سیاســت ها و طرز فکــر آدم هایی که یک 
مجموعــه را مدیریت می کنند دلیل موفقیت و 
عدم موفقیت آن مجموعه می باشــد. ما سعی 
کردیــم فضایی ایجاد کنیم کــه کارکنان مان 

تعلــق خاطر به مجموعه پیدا کنند همچنین رفاه کارکنان برای ما بســیار مهم 
است.

پایه طب در دنیا از طب ایرانی شروع می شود��
دکتر حمیــد شــمس باغبانان، 
متخصــص طــب ایرانی فــارغ التحصیل از 
دانشگاه شــهید بهشتی و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی البرز و رئیس انجمن طب ایرانی البرز:

پایــه طب در دنیــا از طب ایرانی شــروع 
می شــود. طب جدید بــر پایه های طب قدیم 
ساخته شده اســت. بهترین روش معالجه این 
اســت که پزشــک هم با طب ایرانی و هم طب جدید آشنایی کامل داشته باشد. 
کمترین زمان ویزیت بیمار حداقل 30 دقیقه می باشد. درمان بیمار در طب ایرانی 
بایــد با علم و عمل باشــد. از نکات مهم اینکــه، هیچ کس حق آزمون و خطا در 

مورد بیماران را ندارد.

تولیدکنندگان باید به نیاز روز پاسخ دهند��
فاطمه گلســتانی، کارشــناس ارشــد 
روانشناســی بالینی و مدیر مجموعه روانشناسی 

آرامش:
در مجموعه ما افراد متخصصی وجود دارند که 
هدف عالی شان رساندن جامعه به آرامش و لذت 
و ســالمت ذهنی و روحی برای زندگی می باشد. 
مصــرف کاالی ایرانی باید در ســطح کلی جامه 
عمل بپوشد و تولید کنندگان هم به نیاز روز پاسخ 

دهنــد و کیفیــت را اولویت کار خــود قرار دهند. من مطابق بــا کار در خیلی از 
حوزه های صنعت به عنوان مشاور و مدرس فعالیت دارم و از نزدیک تالش برخی 
از تولید کننده ها را مشــاهده می کنم که فضــای داخلی خوبی برای کارمندان 

فراهم می کنند همچنین تولیدات عالی دارند.

با اینکه نخبگان ایرانی زیادی داریم اما در برخی ��
موارد به خودکفایی نرسیده ایم

دکتر شروین افصحی، متخصص زنان 
و فارغ التحصیل دانشگاه تهران:

عالوه بر دوره آکادمیک، دوره های مختلف 
زیبایی را هــم در خارج از کشــور گذراندم. در 
زمینه حمایت از کاالی ایرانی، در صنف شــغلی 
و تخصصی ما اگر کاال و تجهیزات تولید داخل، 
مرغوبیت و کیفیت الزم را داشــته باشد تجویز 
می کنیــم اما گاهی آن کیفیــت الزم را ندارد و 
مجبور به واردات هســتیم که امیدوارم در زمینه امور دستگاهی به خودکفایی 

برسیم که البته برای ایرانیان نخبه خیلی هم دور از دسترس نیست. 
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رسیدن به رفتار سالم با آموزش های ویژه��
عباس نجــاران، مدیر اجرایــی خیریه 

اوتیسم یاران البرز:
عمده فعالیت مجموعه ما برای کودکان مبتال 
به اوتیســم می باشــد. امیدواریم با کمک های 
مــردم، هزینه درمان این افراد تامین شــود و در 
کنار آن جامعه سالم تری داشته باشیم. همچنین 
مــا در بخش های مختلف آموزش های ویژه ای 
نیز داریم که افراد تحت پوشــش بتوانند از لحاظ 

رفتاری به درجه بهبودی برسند.

نیروی خوب در پیشبرد کارها، مهم ��
است

فرهــاد ربیعی، مدیر ســی 
دی ورســو و دارای تحصیالت در 
زمینه بازرگانی با 12 ســال سابقه 

مارکتینگ:
در زمینه مدیریت باید در گزینش 
کمال دقت را داشته باشیم که بعدها 
کار با مشکل مواجه نشود. همچنین 

بــرای پیشــبرد کارها نیروی خوب مهم اســت و باید از آن ها 
حمایت ویژه داشت.

رعایت کامل اصول فنی به وسیله کادر اجرایی مجرب��
محمد یعقوبی کیا، مدیرعامل شرکت الکترو آسانبر الماس:

آسانســور از نظر ســازه و فن، تکنیک منحصر به فردی است و پیچیدگی 
خاص خود را داراست و باید ایمن، قابل اعتماد و کارا برای مصرف کننده باشد 
بنابراین برای راه اندازی آن باید دقت الزم به کار برد و از دستگاه ها و قطعات 
مورد اطمینان، نصب و اجرای صحیح با رعایت کامل اصول فنی به وســیله 
کادر اجرایی مجرب و از شــرکت های دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتفاده نمود. قصور در این امر سالمت همشهریان و هموطنان را تهدید خواهد کرد. شرکت 
الکترو ایمن آســانبر الماس با 15 ســال سابقه در صنعت آسانسور دارای پروانه طراحی مونتاژ از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و عضو 10 ساله اتحادیه آسانسور می باشد. مجموعه ما با استفاده از نیروی فنی، 
متخصص و با تجربه در اجرای سیســتم های خاص و به روز، طراحی و تولید، اســتفاده از محصوالت با 
کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فعال فعالیت می کند در نتیجه جلب رضایت مشتریان را 
در پی دارد. شرکت با اجرای صدها طرح نصب بویژه تعداد زیادی سیستم هیدرولیک خودروبر و مسافربر، 
گیرلس، روملس، هوم لیفت در اســتان البرز در خدمت همشــهریان عزیز می باشد. شرکت الکترو ایمن 
آســانبر الماس در نصب و نگهداری تمامی آسانســور خصوصًا در سیستم های فوق الذکر در استان البرز 

حضور فعال داشته و دارای کارنامه ارزشمندی در این خصوص می باشد.

هدف ما کیفیت عالی و قیمت مناسب برای ��
مشتریان است

مرجان زعیم پــور، مدیر عروس 
سرای زعیم پور:

در زمینــه میــکاپ و گریم تخصصی 
عروس، انواع شینیون های جدید، حرارتی 
و خطی، انــواع رنگ و الیت های اروپایی، 
اکستنشــن مژه و مــو، کاشــت ناخن با 

دیزاین ها، پارافین تراپی، هرکات های متنوع و جدید فعالیت دارم.
خالق بودن و داشــتن اخالق مناســب در جلب رضایت مشتری بسیار حائز 
اهمیت اســت. به ســلیقه و نظر مشــتریان احترام فراوان می گذاریم. ارتباط 
صمیمانه مدیر و مشــتری، آرامش و سرعت عمل را در کار باال می برد. هدف ما 

در نهایت کیفیت عالی کار، قیمت مناسب و مشتری زیاد است.

خدمات پس از فروش، یعنی ��
احترام به مشتری

بخشعلی،  سعید 
برندهای  اکثر  نمایندگی 

مطرح داخلی و خارجی: 
فعالیت مــا در بخش 
رادیاتــور و موتورخانــه 

می باشد. 
کار مــا فنــی اســت 
و نیروهــا بایــد کار را 

تخصصی انجــام دهند. رضایتمندی مشــتری 
بســیار مهم است و خدمات پس از فروش به آن ها 
یعنی احترام به ایشــان و اعتمادسازی و صداقت، 
 بنابرایــن خدمات بایــد به صورت یــک پکیج 

باشد.

برخورد محبت آمیز با نیروی انسانی ��
اهمیت دارد

امیری،  محمدرضــا 
لیســانس مکانیــک و فــوق 
لیسانس مدیریت و مدیرعامل 
شــرکت کامجــد تولیدکننده 
ماشین آالت مدرن روغن کش 

و انواع روغن های طبیعی: 
معتقدم باید با نیروی انســانی بــا محبت رفتار کرد و 
تمامــی حــق و حقوق آنها را رعایت گــردد برای مثال از 
نظر روانی حمایت شــوند و برای ایجاد انگیزه به کارکنان 
پاداش داده شــود و از آنها ایده گرفت و به پیشنهادشــان 

احترام گذاشت.

حل بموقع مسائل امری ��
ضروریست 

پریســا خان وردی، مدیر باشــگاه فروتن، 
کارشناس علوم آزمایشگاهی و مربی یوگا:

بــه علت عالقه زیاد به امور فرهنگی و نیاز جامعه 
کنونــی تصمیم بــه انجام فعالیت هــای فرهنگی 
گرفتــم. عمده فعالیت هایم ورزشــی  و تلفیق آن با 
مسائل پزشــکی می باشد، به عنوان مثال یوگا برای 
خانم های باردار که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 
مدیریت مثل زمان های قدیم نیســت بلکه بســیار 
تخصصی شــده و حتما باید دانش الزم آن را داشته 
باشــیم و همچنین در این زمینــه نظم و حل بموقع 

مسائل بسیار مهم است.

بازگشت سرمایه به کشور ��
ضروریست

صفایــی،  مریــم 
متخصص طراحی دوخت و 

خیاطی با 7سال سابقه:
رضایتمندی مشــتری، 
وقــت شناســی و دانش و 
تجربــه کار از نــکات مهم 
مدیریتی هســتند. در ایران 
کاالهای خوبی داریم، حداقل در صنف ما بســیاری از 
ابزار و طراحی ها با سالیق ایرانی است. در مقابل ما هم 
باید از کاالی ایرانی حمایت کنیم تا چرخ صنعت رشــد 

کند و برگشت سود به کشور خودمان باشد.

ضرورت سیاست گذاری تربیت نیروی ��
انسانی با مدیریت ویژه

دکتر فریــد کرمی، متخصص 
آسیب شناســی تشــریحی و بالینی و 

مشغول فعالیت در آزمایشگاه دی:
کاالی  از  حمایــت  زمینــه  در 
ایرانی بایــد از این جنبه نــگاه کنیم 
کــه چقــدر نیــروی انســانی توانا 
داریم و این نکته بســیار مهم اســت 
چــرا که اگر ما نیــروی کارآمد و متخصص تولید نداشــته باشــیم 
بالطبع در زمینه تولید پیشــرفتی نخواهیم داشــت. سیاست گذاری 
 در تربیــت نیــروی انســانی نیــز باید بــا مدیریت ویــژه صورت 

پذیرد.

ذهنیت ها را باید به سمت مصرف ��
تولیدات داخلی سوق دهیم

شیما ســید مومنی، مدیر 
مجموعه سالن آرایشگاه غزلناز:

همیشه سعی کردم به عنوان 
یک انســان نقاط قــوت خود را 
تقویت و نقــاط ضعف را برطرف 
کنم. هم کارکنان مســتقیم و هم 

غیر مستقیم دارم. اعتقاد دارم این تخصصی بودن کارمان است 
که رضایتمندی مشتری را در پی دارد تا مجدد ما را انتخاب کند. 
دوره های تخصصی مدیریت بسیار به من کمک کرد و افق دید 
گســترده ای داد تا بتوانم موفقیت را بــرای مجموعه رقم بزنم. 
برای حمایت از کاالی ایرانی باید ذهنیت ها را به سمت تولیدات 
داخلی خوب و با کیفیت سوق دهیم و این فکر که صرفا کاال اگر 
خارجی باشــد خوب اســت را رها کنیم به عنوان مثال  شامپوی 

خارجی برای آب و هوای کشور ما مناسب نیست. 

با باز شدن در هر باشگاه ورزشی در زندانی بسته ��
می شود

اســتاد اکبر فرجی، فارغ التحصیل رشــته گرافیک و مســئول سبک 
نینجوتسوی ایران با 47 سال سابقه ورزش رزمی:

17هزار ورزشــکار و 273 مربی در این ســبک در کشور فعالیت می کنندو 
کارهایشان را با بنده هماهنگ می کنند. باید توجه داشت که هرگاه در باشگاهی 
باز شود در زندانی بسته می گردد، از طرفی جوانان باید به دنبال تخصص، دانش 

و شناخت باشند تا به موفقیت دست یابند.

فرهنگ سازی یعنی حیطه استفاده از محصوالت ��
ایرانی

فاطمه ترکاشوند، مدیر سالن زیبایی آنیش 
با 15 سال سابقه کار:

مجموعه ما برای اصل آموزش و فرهنگ سازی 
بســیار اهمیت قائل است. منظور از فرهنگ سازی 
حیطــه اســتفاده از محصوالت ایرانی اســت که 
بتوانیم حمایت از تولیدات داخلی داشــته باشــیم 
و تولیدکننــدگان هــم بایــد در کیفیــت و قیمت 
سیاست گذاری های متفاوت تری داشته باشــند. تمام گفته ها به نفع ایران عزیز 

است تا از همه جانب پیشرفت داشته باشد و بیکاری هم ریشه کن گردد.

باید در زمینه تولید سمعک به خودکفایی برسیم��
شــهرزاد اکبری زاده، فارغ التحصیل شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول 

فني مرکز البرز:
در زمینه حمایت از تولیدات داخلی باید بگویم در عرصه تشــخیص و ارائه خدمات شــنوایي و کمک 
شــنیداري غالب تجهیزات از خارج از کشور وارد می شود و شــرکت هاي وارد کننده علیرغم تالش ها و 
پایبندیشان به تعهدات و ارائه خدمات به مددجویان، با شرایط و سختی هاي فراواني فعالیت می کنند  که 
این امر باعث افزایش قیمت براي مصرف کننده و خروج ارز و منابع از کشــور عزیزمان مي گردد. مســلما 
با توجه به توان علمي و صنعتي کشــور عزیزمان که در تمامي عرصه ها به اثبات رسیده، حرکت به سمت 

جایگزیني تولیدات داخل با تجهیزات مشــابه خارجي در زمینه شــنوایي نه تنها امري دور از دسترس نبوده بلکه زمینه اي براي ایجاد اشتغال و 
رفع مشــکالت مددجویان خواهد بود. امیدوارم با مســاعدت و عزم مسئوالن، زمینه بومي سازي و تولید بازکیفیت تجهیزات کمک شنیداري 
توســط شــرکت هاي تولیدکننده داخلي فراهم گردد. مطمئنا تحقق این موضوع در درازمدت موجب کاهش هزینه هاي درماني مددجویان و 
در نهایت جامعه خواهد گردید. شایان ذکر است تهیه سمعک به عنوان کاالیي خارجي و با تکنولوژي باال  براي بیماراني که دچار کم شنوایي 
هســتند گاهی به دلیل قیمت باال ممکن نبوده و عدم اســتفاده از آن باعث افزایش دامنه کم شــنوایي و اختالالت روحي ناشي از آن مي گردد 

بنابراین حمایت بیش از پیش بیمه ها در تامین هزینه این کاالي پزشکي امري ضروري به نظر مي رسد.

کیفیت برای ما همیشه حرف اول را می زند ��
محمد اکبری حسین آبادی، سرآشپز رستوران برگ سبز:

برای ما کیفیت، همیشــه حرف اول را می زند. بنده عاشق این 
حرفه و شــغل هستم و با عشق آشــپزی را انجام می دهم چرا که 
اعتقاد دارم غذایی که به مشتریان عزیز ارائه می شود باید با کیفیت 
و سالم باشد. از طرفی سعی داریم در کارمان نه کم فروشی و نه زیاد 
فروشی داشته باشیم بلکه با تعادل و کیفیت، خدمات را ارائه دهیم.

در این  رســتوران 20 نوع غذا به هم اســتانی های عزیز ارائه 
می شود که تمام طبخ ها برای همان روز می باشد. 

خدمات ما بســیار عالی است تا جایی که اگر خانواده ای یک بار به این رستوران مراجعه کند، 
مشتری ثابت و همیشگی ما خواهد شد.

یکی از عوامل موفقیت در آموزشگاه ما به روز بودن است��
رامین فروزانفر، موسس آموزشگاه زبان پویا:

به روز بودن یکی از عوامل موفقیت در آموزشــگاه بوده اســت. آموزش هــای ما با جدیدترین کتب 
درســی زیر نظر کمیته آموزشی بررسی می شــود. تعلیم معلم های خوب و مکالمه کامل زبان انگلیسی 
در آموزشــگاه از اولویت های ماســت. در امتحانات آموزشگاه 20 درصد نمرات برای امتحان نهایی و 80 

درصد نمرات کالسی است که باعث می شود دانش آموزان همیشه فعال باشند.

مسئوالن باید شرایط را برای تولیدکنندگان مطلوب نمایند��
احمد خاکپور، مدیر مجموعه کاالی خواب الویتا: 

مجموعه ما از کاالهای مختلف ایرانی و خارجی تشــکیل شده است. در خیلی 
از موارد کاالی ایرانی با قدرت و با کیفیت پیش رفته است اما گاهی تولید برخی از 
کاالها متاسفانه به اندازه کیفیت مطلوب نمی باشد و مشتری ما رضایتمند نخواهند 
بود. پس گذر از ایــن چالش، صرفا توجه به نیاز مصرف کننده و افزایش مرغوبیت 
و کیفیت کاال اســت. مسئوالن باید شــرایط بهبود را برای تولیدکنندگان مطلوب 

نمایند.

به عنوان مدیر ایرانی از کاالی ایرانی حمایت می کنیم��
خانم خلیلی، مدیر و موسس مجتمع فنی و 

هنری خلیلی، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش:
مجموعه ما 4 ســال به عنــوان تعاونی برتر 
استان البرز انتخاب شده است. این موسسه را پس 
از بازنشستگی تاسیس کردم و با عالقه و انگیزه، 
رشته های مختلفی از جمله حسابداری،آرایش و 

پیرایش و... را به رشد رساندیم. تخصص و انگیزه مربی برای من مهم بود بنابراین بر 
آن شدیم که نیروی متخصص جذب کنیم تا آموزش حرفه ای داشته باشیم و موفقیت 

جذب منابع انسانی قوی بود. 
خانم حامد، مدیریت سالن آرایشی و عروس سرای شیدا: 

بعد از تحصیل در رشته نرم افزار کامپیوتر و تدریس در این زمینه عالقه زیادی به 
هنر داشتم بنابراین در زمینه تخصصی آرایش و پیرایش دوره کامل دیدم و در نهایت 
سالن شیدا را تاسیس کردم. به عنوان یک مدیر سالن، از کاالی خوب ایرانی حمایت 
می کنم. این نکته بسیار مهمی است که بسیاری از کاالهای با کیفیت ایرانی در رقابت 

با رقیب خارجی موفق تر بوده اند.

هنرمند برای اشتغال نیاز به حمایت ��
مسئوالن دارد

مدیر  اســالمیه،  علی 
گالری نقاشی رئال:  

در کار هنــری به ســبک 
کمال الملک، شاگردی استاد 
غالمــی را کــرده ام و بعد از 
دریافت لیســانس هنری جزو 

معدود نقاشان بین المللی ایران هستم. کار ما آموزش 
و پرورش است.

انسان ها قبل از تکلم، به وسیله نقاشی با هم سخن 
می گفتنــد. اولین درس معلم باید معرفت، عشــق و 
خداشناسی باشد. در دنیا هنرمند جایگاه ویژه ای دارد 
ولی در ایران جزو آخرین گروه بیمه شــدگان هستند. 
یک هنرمند با تمرین و تکرار اســتاد می شود اما روح 
هنرمند باید حال خوبی داشته باشد تا بتواند به نقاشی 
روح بدهــد. هنرمند برای اشــتغال نیــاز به حمایت 

مسئوالن دارد.

نظارت بیشتر برای واردات کاالهای ��
خارجی نیاز مبرم است

صادقی  احسان  دکتر 
نژاد، متخصص دندانپزشکی 
و دارای 2 مرکــز فعال برای 

کودکان و بزرگساالن:
کاالی دندانپزشکی به دو 

گروه تقسیم می شوند. 
یکی تجهیزات و وســایل 
فیزیکی یا الکترونیکی یا دستی که خوشبختانه فناوری 
آن در کشــور وجــود دارد و نســبتا از کیفیت خوبی هم 
برخوردار است و دیگری وســایلی که فناوری باالتری 
دارنــد و اغلب مصرفی هســتند که وارداتی هســتند و 
نظارت بیشــتر برای واردات کاالهای خارجی نیاز مبرم 
است. این وسایل هم به علت واردات غیر مستقیم خیلی 
گران به دست ما می رسد. اگر به طور مستقیم نمایندگی 
 این وســایل را داشــته باشــیم هزینه هــا کاهش پیدا 

می کند.

از کاالهای خوب ایرانی حمایت ��
می کنیم

لیدا روهامــی،  مدیر 
سالن زیبایی لیدا:

افــرادی را کــه به طور 
مســتقیم با من کار می کنند 
خــودم آمــوزش داده ام و 
همیشــه ســعی کــرده ام 
محیطــی صمیمانه و کامال 

دوستانه چه برای مراجعان و چه برای کارکنان ایجاد 
کنــم. تالش می کنم تا  کارکنان احســاس اطمینان 
نسبت به من پیدا کنند، همه می دانند که سعی می کنم 
عدالت را در کار بین آن ها داشــته باشم. برخورد خوب 
و راضی نگهداشتن مشتری در جذب آن ها مهم بوده 
اســت. اگر کاالهای خوب ایرانی را اســتفاده کنیم 
مشــتری کاری ندارد که شما از چه وسیله ای استفاده 
می کنید و فقط مهم نتیجه کار است. اگر کاالی ایرانی 
خوب باشــند باید حمایت کنیم تا اشــتغالزایی برای 

هموطنانمان هم به وجود بیایید.

اعتقاد به کارآموزی دارم��
مهندس علی عطاالهی، مدیر شرکت پارس معماران 

سبز:
مــن اعتقاد بــه کارآموزی در حیطــه کاری ام دارم چون 
طرح ها را باید به صورت عملی انجام داد بنابراین تجربه بسیار 
مهم است. روح خالقیت و هنر در معماری بسیار اهمیت دارد، 
از این رو در جذب کارکنان بســیار دقت نظر خواهم داشت. باید بگویم داشتن تیم 

قوی رمز موفقیت من بوده است.

سوزن برای طب سوزنی را خودمان می توانیم تهیه کنیم��
دکتر مرتضی هدایتی، پزشک عمومی و متخصص 

طب سوزنی:
این علم از دیرباز بوده و عالقه مندان بســیاری دارد و در 
ایران هم پیشــرفت زیادی داشته است. سعی مجموعه ما 
رعایت بهداشت کامل و فعالیت باتخصص و حرفه ای است. 

سوزن هایی که استفاده می کنیم از چین وارد می شود در صورتی که فناوری خاصی ندارد 
و با حمایت و سرمایه گذاری و نیروی کار خوب می توان این محصول و برخی محصول 

در تخصص ما را در کشور تولید کرد که حمایت مسئوالن را طلب می کند.

مسئوالن باید حمایت واقعی داشته باشند��
فرشته خاکپور ملکی، مدیر مجموعه مزون فرشته ملکی:

در زمینه حمایت از تولید داخلی باید بگویم من یک تولید کننده 
هســتم. واقعا برای حمایت از تولیدکنندگان باید حرکت ویژه ای 
داشته باشیم تا سود در کشور عزیزمان در گردش باشد و در صنف 
ما دنبال اجناس خارجی نروند و چرخه اقتصاد کشــور بچرخد. این 
امر صرفا حمایت مســئوالن را طلب می کند که تولیدکننده هم با 

انگیزه بیشتر به تولید ادامه دهد.

کاربردی بودن و قابلیت دسترسی به پروتکل های ��
درمانی از مزایای کاالی ایرانی است

فرزانه مــرادی، متخصــص فیزیوتراپی و مدیــر کلینیک 
فیزیوتراپی برتر:

در زمینه حمایت از کاالی ایرانی باید بگویم بسیاری از وسایل کار 
ما ایرانی است و واقعا راضی هستم. با طیف وسیعی از طبقات مختلف 
جامعه از آســیب دیده های ورزشی که به لحاظ فیزیکی قوی است تا 

سالمندان و کودکان که ضعیف هستند سروکار داریم. از مزایای کاالهای ایرانی کاربردی بودن 
و قابلیت دسترسی به برنامه ها و پروتکل های درمانی آن می باشد.

 شناسایی محصول با کیفیت در حمایت ��
از کاالی ایرانی ضرورت دارد

ســعید خالقی، عضو اتحادیه مشــاوره امالک شهرستان 
فردیس با 12 سال سابقه و مدیر مجموعه امالک خالقی:

مهم ترین ویژگی های مدیر موفق اول صداقت و بعد تخصص 
در زمینه کاری خودش می باشد. اما ویژگی یک مشاور خوب، سطح 
سواد فرهنگی و اجتماعی و ارتباط دوستانه و خوب است. در زمینه 

حمایت از کاالی ایرانی، باید کاالی با کیفیت را شناســایی و آن را مصرف و حمایت کنیم. 
البته کیفیت مزیت رقابتی یک تولید کننده است که باید رعایت کنند.

بازار سنجی مقدمه تولید موفق است��
علیرضا نوری، مدیر موسسه حقوقی سفیر دادآفرین البرز:

مســئوالن برای حمایت از کاالی ایرانی باید بســتری را فراهم کنند تا حمایتی باشــد. کسانی هم که 
می خواهند تولید کنند باید اول بررســی کنند تا قبل از شروع کار بدانند محصولی که می خواهند تولید کنند 

چه بازاری دارد و آیا می تواند در این بازار رقابت کند و با برنامه حرکت کند.

باید فرهنگسازی را از پایه شروع کنیم��
شــروین وفی، فعال حوزه آموزش کودک 

و خانواده: 
از ســال 74 در حوزه آموزش کودک و خانواده 
کار می کنــم. جامعــه ما نیاز بــه تربیت مدیران 
حرفه ای و با مهارت دارد.  باید فرهنگســازی را از 

پایه شروع کنیم. به نظر بنده مهم ترین نکته، تربیت مدیران الیق برای 
هر حوزه می باشــد. در زمینه حمایــت از کاالی ایرانی هم خانواده هم 

فرزندان هر دو مورد آموزش قرار بگیرند.

حرف ها را باید به عمل تبدیل کرد��
پارســا کاردان تهرانی، فارغ التحصیل سینما، مدیر مجموعه 

سناتور، مدیریت آتلیه عکاسی و فیلمبرداری:
فعالیــت عمده مــن کارگردانی و تهیه کنندگی می باشــد. مدیریت 
مجموعه کار بسیار حساسی است که باید رضایتمندی مشتری را به همراه 
داشته باشد. نکته ای که حیات مجموعه را نگه داشته صداقت است. درباره 
حمایت از کاالی ایرانی باید از زیرســاخت ها شــروع کرد و با نظارت کامل و به صورت سیستمی 
انجام شود. باید حرف ها را به عمل تبدیل کرد و تولیدات را به کیفیت باال ارتقا داد تا مصرف کننده 

رضایتمند باشد. از طرفی تولیدکننده  باید حمایت شود تا بتواند تولیدات خوبی ارائه دهد.

ما محیط سالم و صمیمی برای کار ایجاد می کنیم��
طاهره علیوند، مدیر و موسس باشگاه بهار:

 ایــن باشــگاه مخصــوص بانــوان اســت که بــا ورزش هــای مختلــف خدمات رســانی 
می کند.

 ایجاد محیط دوستانه و صمیمی در این باشگاه به نوعی است که هنوز مربیان از سال 80 با من کار 
می کنند زیرا ما محیط سالم و صمیمی ایجاد می کنیم و تخصص و مهارت برایمان بسیار مهم است.
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برنامه ریزی و ایجاد محیط صمیمی در نیل به ��
موفقیت مورد اهتمام است

آفرین ســادات قائم مقام فراهانی، 
مربی بین المللی بدنســازی با 10سال سابقه و 

مدیریت ورزشی باشگاه آرامیس
یکــی از نکات مهم مدیریتــی نحوه ارتباط 
با مراجعه کنندگان اســت کــه باید به صورت 
مســتقیم با آن ها ارتباط موثر داشــت تا بتوانیم 
نیازهای آنان را رفع کرده و برنامه مورد نظر را ارائه و آموزش موثر را داشته 
باشــیم. سعی مجموعه ما این بوده تا محیطی صمیمی و دوستانه همراه با 

نظم و مقررات را ایجاد کنیم.

 مسئوالن مانع از واردات کاالهای ��
بی کیفیت خارجی شوند

امیر ساالر حاجی آبادی،  فوق لیسانس برق قدرت 
با 13 ســال سابقه در زمینه سیســتم های امنیتی،  دارای 

نمایندگی چند سیستم حفاظتی و امنیتی:
عمــده فعالیت ما بر روی برند فاروس اســت و برای 
تولیــد محصــوالت خانه هوشــمند با این برنــد اقدام 
می کنیــم. در زمینه حمایت از تولیدات داخلی باید بگویم 
حمایت مســئوالن حرف اول را می زند تا جلوی واردات 
کاالهای مشابه و بی کیفیت خارجی گرفته شود و نظارت 
 بــر کاالی ایرانی صورت پذیرد تا با کیفیت بیشــتر تولید 

شوند.

بانوان باید خود را باور کنند��
فاطمه نیک خواه بهرامی، 

مدیر آژانس تاکسی سرویس:
در زمینه کاری، همیشــه معتقد 
بودم باید کارآفرینی کرد و خالقیت 
داشت. مدیریت افراد گاهی سخت 
اســت ولی عالقه در کار و دوستانه 
کار کردن همیشــه جوابگو بوده است و با توکل به خدا تمامی 
مســائل حل می شود. بانوان باید خودشان را باور داشته باشند 
که همین باور باعث پیشرفت می شود. در زمینه حمایت از کاال 
و خدمــات ایرانی آموزش حرف اول را می زند و تاثیر اولیه آن 

در خانواده می باشد.

همواره سعی در به روز کردن ��
سیستم ها داریم

یاســر کمالی نژاد، 
مدیر ارشد آموزشگاه های 

نصیر:
مــا دارای بزرگ ترین 
کادر علمــی با بیشــترین 
دانش آموز و بیشترین تعداد 

شعب در استان البرز هستیم. معلمی در ایران کاری 
ســخت است چرا که از لحاظ مالی در سطح پایینی 
هستند و تنها بخاطر عشق به این کار ادامه می دهند. 
همواره سعی در به روز کردن سیستم های آموزشی، 
کتاب ها و امکانات مجموعه داریم تا معلمان بتوانند 

در شرایط بهتری تدریس کنند.

همه کارکنان را مثل ��
خانواده  خودم می دانم

مردان  آقای 
پــور، مدیریــت 

باربری:
خیلــی خــوب 
اســت کــه در این 

صنف نظارت بیشــتری صورت بگیرد. 
چون وســایل مشــتری بــرای ما مهم 
است، اول ســالمت وسایل بعد رضایت 
مشــتری ها برای من مهم اســت. همه 
کارکنان را مثــل خانواده  خودم می دانم 
و همین محبت بین ما باعث شد کارمان 

رو به پیشرفت باشد.

اخذ مجوز برای تولید در ایران بسیار سخت است��
اصغر اینانلو، مدیر و طهمینه صفایی، مدیر کنترل کیفیت فروشگاه سبزیجات آماده تبسم:

حمایت از کاالی ایرانی بســتری را می خواهد که اول باید از تولید داخلی حمایت کنیم و بعد از 
کاالی ایرانی حمایت کرد. اخذ مجوز برای تولید در ایران بسیار سخت است همچنین درجه بندی 
محصوالت بعد از تولید مشخص می شود. در مورد صنف ما بعضی قوانین ایراد دارند و باید اصالح 

شود.

در محصوالت سرمایشی تولید داخلی نداریم��
احمدرضا تشــکری، مدیر مجموعه فروشگاه و خدمات تاسیســات رضا در زمینه گرمایشی و 

سرمایشی:
محصوالت سرمایشی گازی تولید داخل نداریم ولی برای گرمایشی داریم. نیاز است تا بر روی کیفیت 
کار شود تا مشتریان به آن محصول ملی اعتماد کافی کنند. تولید کنندگان هم از قطعات خوب استفاده 

نمایند تا مصرف کننده بالفاصله که می خرد خراب نشود.

شطرنج ماکتی از زندگی واقعی است��
میثم امینی بیات، مدیر و موسس مدرسه شطرنج آریا:

ما قدیمی ترین مدرســه شطرنج در استان البرز هستیم و 
سال گذشته به عنوان بهترین مدرسه شطرنج کشور انتخاب 
شدیم. این رشته را از 5 سالگی می توانند شروع کنند و هوش 
و پشتکار هم موثر است. ما برای پیشرفت مجموعه از اساتید و 

کارکنان خوب بهره می بریم و از مسئوالن هم انتظار حمایت از این رشته را داریم 
زیرا سراســر سود برای کشور است. شــطرنج ماکتی از زندگی واقعی است پس 

کسی که شطرنج را فرا می گیرد موفق تر گام بر می دارد.

تغذیه صحیح مانع از بروز بسیاری از بیماری هاست��
مهندس ســید امید میرنبی، مدیــر عطاری گل 

نرگس گیاهان دارویی: 
معتقدم با تغذیه صحیح می توان بســیاری از مسائل را 
پیشــگیری کرد. عوامل ســالمتی در طب سنتی عبارتند 
از:1.تغذیــه 2.آب وهوا 3.فعالیت بدنی و ...در حیطه کاری ما 

برنامه های بســیاری وجود دارد از جمله آموزش و کار خوبی که قرار اســت در حوزه 
درجه بندی عطاری ها انجام شود که ان شاء ا... در آینده اجرایی می شود.

بسیاری از مواد غذایی از لحاظ کیفیت عالی هستند��
ماندانا رستمی، مدیر اســتودیو عکاسی ماندانا رستمی، عضو 
رسمی اتحادیه عکاســان و انجمن تبلیغات صنعتی، دارای بیش از 

15 سال سابقه عکاسی:
مجموعه ما دارای 2 شعبه در استان تهران و البرز می باشد. 

مهم تریــن نکته در مدیریت، نظم و ترتیب و به روز بودن اســت. 
توجه من همیشــه به جذب نیروی خوب و رشــد و آموزش نیروی 
انســانی است زیرا وقتی کارکنان خوب کار کنند مشتری رضایتمند 
خواهد بود. در بخش حمایت از تولیدات داخلی، چون عکاس صنعتی هستم و به چشم می بینم 
کــه خیلــی از محصوالت ایرانی و تولیدات داخلی بویژه در بخش مواد غذایی عالی هســتند و 
بابت این موضوع خوشحال هستم. تولیدکنندگان باید حفظ کیفیت را در اولویت داشته باشند.

همیشه در زمینه شهریه منصف بوده ایم��
رضا زینلی، فــوق دیپلم تربیــت بدنی و 
لیسانس عمران و مدیر باشگاه آکادمی تربیت: 

در این باشــگاه، ما همیشه به نظافت و تهویه 
اهمیت می دهیم.

 در رشــته های مختلفی از جمله رسته های 
مختلف بدنســازی فعالیت داریم. ما همیشــه 
در زمینه شــهریه منصف بوده ایم و مربی های خوب و حرفه ای را در باشــگاه 
خود اســتفاده می کنیم. از جمله اقدامات مهم ما آماده سازی ورزشکاران برای 
مسابقات می باشد. از نظر من ایرانیان عزیز هیچ کمبودی ندارند ولی باید تالش 

و تحقیقات خودشان را در زمینه های مختلف افزایش دهند.

باید باورهای غلط درباره خرید محصول ��
خارجی تغییر کند

آرزو افشار، مدیــر سالن زیبایی 
آرزو:

در صنف ما تخصصی شدن بسیار 
کمک کرده اســت که هر کســی در 
تخصص خودش کار کند. همکار هم 
بسیار مهم است و من با یک تیم بسیار 
قوی در حوزه زیبایی کار می کنم. در بانوان  اغلب طبق باورهای ذهنی 
جا افتاده که وســایل و مواد خارجی از محصوالت داخلی بهتر است و 
وقتی جنس ایرانی ببینند هزینــه کمتری پرداخت می کنند. بنده  به 
شــخصه دوست ندارم با خرید کاالی خارجی، ارز خارج کنم و جوانان 

بیکار شوند از سویی، تولید کنندگان هم باید کیفیت را باال ببرند.

ورزش جوانان باید حمایت بیشتری شود��
بهزاد عبادی قهرمانی، مدیر و موســس 
باشــگاه پدیده البرز، مربی تیم فوتبال رزکان البرز، 
دارای مدرک ســطح 1 و سطح 2 آسیا در دروازه بانی 

و و دارای مدرک تخصصی فیفا:
برای من سالمت بازیکن و رضایت خانواده هایی 
که فرزندانشــان را برای آموزش به ما می ســپارند 
خیلی مهم اســت. سعی کرده ایم از مربیان حرفه ای بهره مند باشیم که از 
پایه به صورت اصولی با کودکان کار کنند. ما از مالیات طبق فرمایش خود 
مسئوالن معاف هستیم ولی متاسفانه همچنان مالیات پرداخت می کنیم 
لطفا مســئوالن پیگیری کنند. از اداره ورزش و جوانان خواســتار حمایت 

بیشتر هستیم.

توانسته ایم اولین تولید کننده بتن سبک و ��
مخترع آن در جهان باشیم

امیرحســین بصــراوی، فــوق 
لیسانس عمران، عضو انجمن مخترعین 
و نخبگان ایرانی و مدیرعامل شــرکت 

گسترش صنعت:
از نکات مهــم مدیریــت، کارکنان 
خوب و آموزش و همدلی ایشان است. ما 
توانسته ایم به عنوان اولین تولیدکننده بتن سبک، ضایعات پالستیک 
و پلی آمید را اســتفاده کنیم و مخترع آن در جهان باشــیم و اکنون 

محصوالت مان را به کشور جمهوری آذربایجان صادر می کنیم.

صداقت با ارباب رجوع ��
مشتری دائم ایجاد می کند

خوش  بیژن 
تولیدکننده  اندام، 
انــواع گل و گیاه با 

20 سال سابقه:
حیطــه  در 
معتقدم  مدیریــت 
کارکنــان خوب و 

واگذاری و تفویض اختیار بسیار مهم است 
و در این راستا باید عشق وجود داشته باشد 
و بــا ارباب رجوع با صداقــت رفتار کنیم تا 

مشتری دائم ما باشند.

باید با تولید سمعک ایرانی از خروج ارز ��
جلوگیری کنیم

حمیده نجاتی، کارشناس مترجمی و مدیر 
فروش شرکت آوا پرداز رهام:

اســتفاده ســمعک از کودکی برای کودکان 
کم شــنوا باعث جلوگیری از افت بیشتر شنوایی 
می شــود، خیلی از ناشــنوایی ها اگر در ســنین 
کودکی شناسایی می شد امکان بسیار زیادی دارد 
تا از ناشــنوایی فرد جلوگیری شود. در خصوص 
حمایت از کاال و خدمات ایرانی باید بگویم این وســیله مورد نیاز افراد زیادی 
اســت اما سعی کنیم به خودکفایی برسیم تا هزینه های مراجعه کاهش پیدا 

کند و همچنین از خروج ارز جلوگیری کنیم.

به مشتری در زمینه ��
خرید آموزش می دهیم

حســن 
مقصــودی، 
صنایع  مدیریت 
نیــک  و لکتر ا
کــرج و ســاناز 
در  فعال  رفیعی 

زمینه ups و برق اضطراری:
واقعــا در مجموعــه مــا همــه 
همکاران مثل یک خانواده هســتیم 
و همین امر باعث موفقیت ما شــده 
است. نکته دیگر جذب متخصصین 
است چون رشته ما فنی و تخصصی 
اســت پس ملزم هســتیم از نیروی 
ماهر اســتفاده نماییم. ما مشتری را 
در زمینــه خریــدش آگاه می کنیم و 
آموزش می دهیم. مشــتری مداری 

برای ما امری مهم است.

نمی توانیم از دهکده جهانی چشم پوشی کنیم��
رویا بهارونــد، مدیر مهد کــودک کلبه بهار، 
کارشناسی مدیریت آموزشی با سابقه 10ساله در البرز:

اگــر بخواهیــم در زمینــه کاالی ایرانی صحبت 
کنیم برخی از محصوالت ایرانی وســایل بازی مثل 
تاب و سرســره و ...واقعا کیفیــت و قیمت عالی دارند. 

خوشــبختانه در مواد غذایی هم بسیار موفق بوده ایم و صادرات داریم و از 
سوی دیگر نمی توانیم از دهکده جهانی هم چشم پوشی کنیم.

شرکت های ایرانی باید تحقیق و توسعه ��
بیشتری داشته باشند

آقای ناکینی، مدیر مجموعه ورزشی پامچال: 
خیلی از وســایل و تجهیزات ما ایرانی اســت و 
برخی از وســایل خارجی اســت چرا که  تولیداتش 
در ایران نیســت. شرکت های ایرانی باید تحقیق و 

توسعه بیشتری داشته باشند. حمایت مسئوالن باید بیشتر شود تا تولیدات 
خوبی برای کشور رقم بخورد.

مشکل بسیاری از بیکاران با حمایت از ��
کاالی ایرانی حل می شود 

فریده زمانی، مدیر و موســس مرکز پیش دبستانی و 
مهد کودک رنگارنگ:

فعالیت با کودکان واقعا لذت بخش اســت. در مجموعه 
ما برای اســتعدادیابی قبل از ورود به مدرســه با کودکان کار 

می شود. کودک باید بطور غیر مستقیم عالقمند به یادگیری شود. نباید کودک 
را امر و نهی کرد چون نتیجه عکس می دهد. شــعار ما این اســت که زندگی به 
کــودکان می آموزیم. اگر ما ایرانی ها از یکدیگر و از تولید کاالی ایرانی حمایت 

کنیم مشکل بیکاری بسیاری از هموطنانمان حل می شود.

یک مجموعه با مدیریت صحیح ��
رونق پیدا می کند

مهدی ضیغمی، مدیر 
فروشگاه های آرشاک:

کار مــا فــروش عمــده 
وسایل یدکی خودرو می باشد. 
متاسفانه کارگروهی برای ما 
ایرانی ها تعریفی ندارد و نمی توانیم گروهی کار کنیم ولی ما 
سعی کردیم برای پیشرفت سریع تر مجموعه این شیوه را 
به کار بگیریم. با مدیریت صحیح و دوستانه یک مجموعه 
رونق پیدا می کند و نقص ها شناســایی و برای حل سریع 

آن اقدام می شود.

باید در زندگی افراد تغییر عملی ��
ایجاد گردد

گودرزی،  گودرز 
مدیر کانــون فرهنگی 

ورزشی حضور:
در ایــن مجموعــه 
عالوه بر یوگا رشته های 
پیالتس، تای چی و... نیز 
برگزار می شود. ما ســعی داریم که تمام وجودمان 
در تمرین باشــد. باید تغییــر عملی در زندگی افراد 
ایجاد گردد. خیلی خوب اســت که در عصر ماشینی 
وجودمان را پاالیش و خود را به آرامش دعوت کنیم 

و در صلح کنار یکدیگر زندگی کنیم.

توصیه من به هنرجویان استفاده از کاالی ایرانی ��
است

رویا ســلطانیان،  مدیر ســالن آرایشــی 
چهره سازان با 22 سال سابقه کاری مفید:

بنده به علت ســفرهای مختلفی که در رابطه 
با تدریس دارم همیشــه از کاالی ایرانی حمایت 
می کنم و خودم نیز بیشتر اوقات از کاالی خوب و 
با کیفیت ایرانی استفاده می کنم و به هنرجوهای 
عزیز هم این توصیه را می کنم. در زمینه مدیریت 
مجموعــه بایــد عرض کنم که نظم در کارها و اینکه هر همکاری مشــغول 
فعالیت خودش باشد و رضایتمندی مشتری را به همراه داشته باشد برایم مهم 
اســت و بنده نیز حمایت های ویژه ای را از آنها خواهم داشت. من با کارکنان 

دوست هستم و مشورت با آن ها برای من بسیار سودمند بوده است.

محصول ایرانی دارای شناسنامه ��
است

دکتر مهران همت خواه، 
متخصص جــراح عمومی در 

حیطه پالستیک و ترمیمی:
بایــد نظارت  مســئوالن 
بیشــتری بر روی محصوالت 
داخلی و واردات خارجی داشته باشند. زمانی که محصولی 
از ایران تهیه می کنیم مشــخص است که محصول اصل 
اســت. مجموعه های  سرم سازی رازی و انستیتو پاستور 

ایران واقعا عالی کار می کنند.

کیفیت مهم تر از برند است��
محمدرضا خورشــیدی، مدیــر آکادمی 

شطرنج کایسا و دانشجوی دکترای فیزیک:
بسیاری فکر می کنند شطرنج در ایران سابقه 
ای نــدارد و همــه تکنیک ها برای کشــورهای 
دیگر اســت در صورتی که چنین نیســت و یک 
ســیر تکاملی در ایران وجود دارد. در زمینــه کاالی ایرانی باید بگویم 
تولیدکننــدگان روی کیفیت محصــول خود کار کنند و آن تولیداتی که 
کیفیت دارند حفظ کنند تا مشتری شــان را همیشه نگه دارند. بنده خودم 
بــه برند توجهی ندارم بلکه توجهم به کیفیت اســت، برای مثال کفش 
خــوب ایرانی را مصــرف می کنم. از طرفی کاالهــا باید خدمات ویژه 

داشته باشند.

تولیدکنندگان ایرانی خواهر و برادران ما ��
هستند

خانم زارع، مدیر و موســس آموزشگاه 
ستایش با 2 شعبه:

ســعی کرده ایم بر آمــوزش و بعد از آن 
اشــتغالزایی بالفاصله تمرکز کنیم و هدف 
نهایی رســاندن هنرجویان به ثبات اخالقی 

در ســطح جامعه است زیرا پس از اشــتغالزایی امنیت مالی دارد و 
ایــن امر به چرخــه اقتصاد کمک می کنــد. تولیدکنندگان ایرانی 
خواهر و برادران ما هستند و باید ما با مصرف تولیدات ملی از آن ها 
حمایت کنیم . من به شــخصه همیشه به هنرجویانم می گویم که 

محصوالت مشابه در ایران را تهیه و مصرف نمایند.

حمایت از کاالی ایرانی باید در مقطع ��
ابتدایی فرهنگسازی شود
آقای عــارف بــکان، مدیر 
مجموعه آموزشــی غیردولتی دبستان 
همایون و بازنشسته آموزش و پرورش:

برای ادامه خدمتــم به مردم پس از 
بازنشستگی، با توکل به خدا و همکاری 

دوســتان فعالم در عرصه آموزش مدرســه  ای را تاسیس کردم. 
نکته جالب این اســت که ما تازه تاســیس هستیم اما توانستیم 
با اعتمادســازی به اولیا نظر مثبت آن ها را جلب کنیم. در زمینه 
حمایــت از کاالی ایرانــی باید بگویم همه کار مــا با آموزش و 

فرهنگ سازی بویژه در مقطع ابتدایی همراه است.

حمایت از تولید کاالی ایرانی ��
نقش پررنگی بگیرد

دکتر فائزه هادی، موسس 
باشــگاه یوگا و ماساژ حس سوم 
و فــرزاد غفــاری کارشناســی 
ماســاژ حرفه ای و کارا پرکتیو از 
دانشکده پرسپولیس و کارشناس 
آسیب شناسی و حرکت اصالحی 

از دانشگاه تهران و مدیر داخلی باشگاه: 
باید از فعالیت کســانی که بــدون مجوز کار می کنند 
جلوگیری شود. از کسانی که با مجوز کار می کنند حمایت 
صــورت پذیرد. حمایت از کاال و خدمات ایرانی باید نقش 
پررنگی بگیرد. با حمایت مســئوالن می توانیم بیشــتر 

پیشرفت کنیم.

باید روی کیفیت کار شود��
حبیب ا... عباســی نسب، مدیر قالیشویی مرکزی 

کرج:
گاهی محصولی در کشور تولید می شود که بسیار با کیفیت 
است اما برخی محصوالت مخصوصا در کار ما هستند که به 
فرش آسیب می زنند. اگر تولیدکنندگان دقت الزم را در تولید 
داشته باشند قطعا به موفقیت دست خواهیم یافت. همچنین 

صداقت در کار همیشه باعث پیشرفت بوده است.
آقای عباسی فرزند ایشان:

به نظر بنده نوع شوینده های ایرانی از نظر قیمت بسیار عالی است و باید روی 
کیفیت بیشتر کار شود تا بتوانیم به موفقیت بیشتر دست پیدا کنیم.

متاسفانه در ایران به هنر کمترین توجه می شود��
استاد حمیدرضا محمدی، مدرس نقاشی و مدیر 

هنرکده نقش پرواز محمدی: 
نقاشــی را معموال به کودکان 7ساله تا افراد 70ساله 
آموزش می دهیم. نوآوری، عمق احســاس در کار و نحوه 
کاربرد مصالح و مواد مهم است. احساس نبوغ در هنرمند 

باید ایجاد شود. متاسفانه در ایران به هنر کمترین توجه می شود.

تالش کردیم بهترین باشیم ��
علی نجفی، مدیر رستوران 

پرشیا:
همیشه تالش کردم در کارم 
بهترین باشم زیرا کار ما مستقیم 
با ســالمت مردم مرتبط اســت 
پس بایــد در انتخاب محصول 
بهترین هــا را لحاظ کرد و بهترین ســرویس دهی را به 
مشــتری ارائه دهیم. در زمینه حمایت از کاال باید بگویم 
گاهی مجبوریم از کاال و تولیدات خارجی اســتفاده کنیم 
زیرا در ایران تولید نمی شــود و همچنین کاالهای خوبی 
را در ایــران داریم که از آن ها اســتفاده می کنیم و این 2 
طرفه بودن حمایت بین تولید کننده و مصرف کننده باعث 

پیشرفت جامعه می شود.

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از ما خدمات ��
رایگان می گیرند

رویا خواجه وند، مدیر آموزشگاه تک ستاره:
کارآفرینی از کارهای مورد عالقه من اســت. از ابتدای 
کار بسیار در فکر آموزش و ایجاد کردن کار برای افراد بودم 
تا آن ها پس از مهارت کافی وارد عرصه کار شوند. همیشه 
نیتم برای افرادی که با من به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

کار کردند خیر بوده اســت حتی االن که صحبت از حمایت از کاالی ایرانی شــده 
است، من از قبل همیشه از محصوالت داخلی با کیفیت استفاده می کردم تا چرخه 
صنعت برای کشور عزیزم بچرخد و توصیه ام به تمام همکاران و دانش پژوهان و 
هنرورهایم این اســت که از محصوالت ایرانی استفاده کنند. باید بگویم آموزش 
برای افراد مددجو و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اگر معرفی نامه بیاورند 

رایگان خواهد بود.

مدیریت یک مجموعه بسیار ��
حساس است

مرتضی درخشانیان، 
مدیــر مجموعــه آکادمی 

زبان آبان:
از  اســتخدام،  بــرای 
کارکنان و معلمان تســت 
می گیریــم.  شــخصیت 
مدیریت یک مجموعه بســیار حســاس است چون 
تمامی برنامه ریزی ها و آموزش دانش پژوهان و حتی 
معلمان را باید بدرســتی انجام داده و رضایتمندی را 

ایجاد کنیم.

تجویز داروهای خوراکی داخلی برای مراجعان��
دکتر اکرم سلطان زاده، پزشک عمومی، فعال 
در زمینه مراقبت های بهداشــتی پوســت و مو،  فعال در 

کلینیک چشم پزشکی نور البرز:
در زمینه داروها و مواد مصرفی تولید داخلی مشــابه 
خارجی حتــی با کیفیت بهتر وجــود دارد و خودم برای 

مراجعان نسخه می کنم و به مصرف می رسانم و از نظر قیمت هم واقعا مناسب 
با ســطح درآمد جامعه می باشد. در زمینه تجهیزات نیز اتفاقات خوبی افتاده و 
تعدادی از تجهیزات دارای تولید داخلی شده اند ولی هنوز نمی توانیم بگوییم 

به خودکفایی رسیده ایم.


