
در ادامه 100 گفتگو با مدیران و متخصصان استان البرز واکاوی شد:

تجربیات و انعکاس نظرات 
در بهره مندی از خرد جمعی

  اسـتان البـرز در تولیـد کاالهـای اساسـی رتبـه نخسـت کشـور را دارد. 
اسـتان  ایـن  در  کارآفریـن  فعـاالن  توانمندی هـای  و  اقتصـادی  بسـتر 
بـا  البـرز  اسـتان  اسـت.  کم نظیـر  کشـور  اسـتان های  سـایر  بـه  نسـبت 
واحـد   ۳۵۰۰ و  دولتـی  و  خصوصـی  صنعتـی  شـهرک   ۱۲ از  برخـورداری 

می باشـد. حـوزه  ایـن  در  ملـی  برنـد   ۱۵۰ دارای  صنعتـی  و  تولیـدی 
روزنامـه جام جـم البـرز طـی چنـد سـال اخیـر ایـن افتخـار را داشـته اسـت 
کارآفریـن فعـال حتـی در  از ۳۰۰۰ تولیدکننـده، صنعتگـر و  بـا بیـش  کـه 
زنجیره هـای توزیـع و فـروش کاالهـا، مصاحبه های اختصاصـی ویژه ای را 

تمهیـد و اطالع رسـانی نمایـد.
مراکـز  از  رسـانه ای  چنـد  مرکـز  ایـن  اختصاصـی  گزارش هـای  همچنیـن 
واحدهـای اشـتغال آفرینـی و دانـش بنیـان، شـاخصه ای از ظرفیت های 
فوق العـاده بنگاه هـای تولیـدی مسـتقر در البـرز را جهـت صـادرات بـه 

منصـه ظهـور رسـانده اسـت.
ما در پیشـبرد راهبردهای سـنوات گذشـته و نیز سـال جاری و تحقق دسـتور مقام معظم رهبری مبنی 
بـر حمایـت از تولیـد دانـش بنیـان و اشـتغال آفرین همـواره تـالش وافـر و پـر هزینه ای را داشـته ایم. اما 

نکاتـی مهـم در ایـن فرآیند هـا مورد توجه و مداقه اسـت:
سـوی  از  البـرزی  تولیدکننـدگان  و  آفرینـان  اشـتغال  از  حمایـت  در  بیشـتر  و  عملـی  اهتمـام  الـف: 
اخیـر  سـال  چنـد  راهبـردی  اسـتراتژی های  و  تاکیـدات  طبـق  قضایـی،  حتـی  و  اجرایـی  دسـتگاه های 
یـا نیمـه فعـال،  کارخانجـات تعطیـل شـده  انـدازی  راه  ارائـه تسـهیالت و مسـاعدت در  حاکمیـت ب: 

کشـور در  البـرز  اقتصـادی  و  صنعتـی  شـکوفایی  و  رشـد  رتبه هـای  بهتریـن  بـه  نیـل  جهـت 
ج: ضـرورت پشـتیبانی از رسـانه ها کـه وظیفـه فرهنـگ سـازی و اطـالع رسـانی در ضـرورت تقویـت کاالی 
را عینیـت می دهنـد و در راسـتای گفتمـان  ایرانـی توسـط شـهروندان  ملـی و اهمیـت خریـد اجنـاس 

تولیدکننـدگان و اشـتغال آفرینـان و نظـارت مسـتقیم آنهـا نقـش بـه سـزایی را ایفـا می نمایـد.
در پایـان بـه صـورت مجمـل ایـن اسـتعاره یـا بـاز تعریـف را اضافـه می نمایـم کـه اسـتان البـرز بـه عنـوان 

کنـده از توانمندی هاسـت. گـذرگاه اسـتراتژیک ۱۴ اسـتان دیگـر آ
اگـر مسـئوالن بخش هـای مهـم دولتـی و خصوصـی نـگاه خـود را از روزمرگـی و انجـام سـاز و کارهـای 
اسـت  امیـد  نماینـد،  سـازی  تصمیـم  حوزه هـای  در  انقالبـی  و  جهـادی  تحـرکات  بـه  مبـدل  یکنواخـت 

البـرز در پیشـرفت اقتصـادی کشـور بهـره منـد شـویم. کامـل اسـتان  از ظرفیـت  بتوانیـم 
  

ان شاءال�ل

شغل ما یک شغل حساس در جامعه است چرا که با کل دارایی های 
مردم سر و کار داریم ،باید در این شغل اطالعات حقوقی داشته باشیم 
و این اطالعات باید به صورت کامل و بروز باشد تا بتوانیم افرادی را که به ما مراجعه می کنند به صورت 
درست راهنمایی کنیم. تولیدات داخلی در بخش مسکن متاسفانه در شهر کرج وضعیت خوبی ندارد 
و زیر ساخت های هیچ یک از آنها اصولی نیست، سازندگان سواد معماری ندارند و هر کسی خود را به 
عنوان سازنده معرفی می کند و کار انجام می دهد. متریال ها متاسفانه نسبت به سال های قبل بی کیفیت 
شده است و شاید رنگ و مدل شان بهتر شده باشد ولی کیفیت مصالح به دلیل تورم خیلی بدتر شده 
ولی  می کنند  عرضه  بازار  به  و  می سازند  خوبی  ساختمان های  که  هستند  هم  سازندگانی  البته  است، 
متاسفانه  ساختمان آنها کنار همان ساختمان هایی است که وضعیت خوبی ندارند.راهکار ما این است 
که زیر ساخت ها کال باید اصالح شود، در حال حاضر ساختمان هایی را که می خواهند بسازند باید اصول 
شهرسازی در آن رعایت شود. در حال حاضر برای زیباسازی شهر هیچ اقدامی نمی شود و نمای ساختمان 
عجیب و غریب است، نمایی که برای ساختمان استفاده می شود یک دست نیست و این بی نظمی ها 

باعث زشت شدن نمای شهر می شود و قابل جبران نیست.

ابوالحسن عذرایی، مدیر امالک یاس:

یرساختهای بخش مسکن  ز
 باید اصالح شود

کار ما ارتباط مستقیم با فرهنگ جامعه دارد. در حال حاضر ما زیر ساخت الزم برای فرهنگ سازی سازی 
اصناف  باید  خصوص  این  در  نداریم.  خاصی  دستاورد  هیچ  هستیم،  کار  سرگرم  فقط  همه  نداریم.  را 
مرتبط و مدیران کارشناسی انجام دهند تا از این همفکری نتایج قابل توجهی به دست بیاید. انتخاب 
کار  باید تشکیل شود، یک   اتاق فکر  برای امور هنری الزم است. در سطح باال یک  مدیران شایسته 
شاید  می گیرند  قرار  امور  راس  که  کسانی  متاسفانه  باشند.  داشته  اجرایی  توان  که  گیرد  انجام  تیمی 
خودشان هنرمند باشند، ولی به دلیل  نظارت از باال نمی توانند فعالیت کنند. خیلی مهم است از باال 
به موسیقی نگاه شود که بدانیم تقاضای مسئوالن از موسیقی چیست. در ابتدا باید مسائل ریشه ای 
مانند: مشکل نشان دادن ساز در رسانه و دیدگاههای منفی نسبت به موسیقی برطرف شود. سپس 
نیاز به  انجام داد. جامعه هنری  اداره مجموعه و تغییر خط فرهنگی جامعه  با  رابطه  کارهایی در  باید 
هم  نقلیه  وسیله  گاها  و  هستند  مستاجر  ما  آموزشگاه  مربیان  اکثر  کند.  پیشرفت  تا  دارد  حمایت 
آموزشگاه های مختلف تدریس می کنند. در دورانی زندگی می کنیم که  ندارند و برای گذران زندگی در 
تکنولوژی درحال پیشرفت است، حتی کودکان نیز با دنیا در ارتباط هستید. تئاتر و سینما با موسیقی 

ارتباط تنگاتنگ دارند.

 سید محمد آقا سید رضا،
 مدیر آموزشگاه موسیقی سازینه:

تئاتر و سینما با موسیقی ارتباط تنگاتنگ دارند

زیر  و  دولت  کالن  سطح  در  دارند.  تاثیر  امالک  حوزه  بر  بخش  دو    
در  قیمت  حاضر  حال  در  مردم.  خرد،  سطح  در  و  آن  مجموعه های 
حوزه خرید و فروش و هم چنین اجاره افزایش داشته است. عاملی که موجب این مشکالت است، 
خرید و فروش بی رویه دالل هاست. دولت باید دالل ها را در این حوزه حذف کند و به سازندگان اعالم 
کند، اگر می خواهند نقل و انتقالی انجام بدهند، باید در سامانه ثبت شود. این قانون در پیش فروش، 
وجود دارد، ولی رعایت نمی شود. در حال حاضر برای تعیین مالیات، رسیدگی هایی بر روی تراکنش های 
از  و  شوند  حذف  دالل ها  تا  شود  انجام  بیشتری  تالش  باید  نیست،  کافی  ولی  می شود،  انجام  مالی 
افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. دالل ها  باعث می شوند، خیلی از افراد توانایی خرید خانه را 
نداشته باشند. ما در قانون گذاری مشکل نداریم، ولی در اجرا ضعیف هستیم و ناظران هم خوب عمل 
نمی کنند. ما نیازمند نیروی انقالبی متخصص و متعهد هستیم و قطعا به نقطه اوج می رسیم. دولت 
باید تمامی ساختمان ها را در یک سامانه بارگذاری کند و قیمت گذاری و کارشناسی  انجام شود و افراد 
مشخصات خود را در سامانه ثبت کنند و ملک متناسب برای خود تهیه کنند. مشکل امالک باید در 

سطح کالن بررسی شود و زیر ساخت سنگینی نمی خواهد، فقط باید نظارت مستمر باشد.

قاسم آرزه، مدیر امالک عطا:
مشکل صنف امالک باید

 در سطح کالن بررسی شود
می باشد.  بسیارتخصصی  امالک  حوزه  در  فعالیت 
می شود.  محسوب  بازاریابی  نوع  یک  همچنین 
بنابراین باید بسیار فعال باشید تا بتوانید در این حوزه به کار ادامه دهید و در این 
حیطه پایداری داشته باشید. به نظر من این شغل برای نسل جوان مناسب نیست 
به این دلیل که درآمد آن ثابت نمی باشد. مردم با توجه به شناختی که از ما به دست 
می آورند و از همه مهمتر اعتمادی که در این میان شکل می گیرد تا به دفاتر امالک 
که  کسانی  می باشد.  صنف  این  اعتبار  دهنده  نشان  موضوع  این  می کنند.  مراجعه 
کنند.  تالش  اعتبار  کسب  و  شناخت  برای  باید  می شوند  کاری  حوزه  این  وارد  تازه، 

همچنین باید زیرساخت های مناسبی را برای اعتمادسازی مردم به وجود بیاورند.
متاسفانه در کشور از متریال ایرانی استقبال نمی شود و یا به میزان خیلی کم استفاده 
از زمین های خوب و  می شود، چون کیفیت مناسبی ندارد. در ساخت مسکن باید 
مناسب که امکانات رفاهی مطلوبی دارد استفاده شود. ولی در حال حاضر ساخت و 

ساز در جاهایی که زمین مناسب ندارد صورت می گیرد.

: ، مدیر امالک ستارپور یونس ستارپور
برای تولید مسکن باید از زمین های 

مناسب استفاده شود

گاهی خود  در حوزه کار اگر بخواهیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم باید تالش و آ
را نیز در این زمینه افزایش دهیم. مشاورین امالک با سرمایه خانواده ها در ارتباط 
در  تالش  می برد.  بین  از  را  آنها  سرمایه  غلط،  راهنمایی  یک  یا  گام  یک  و  هستند 
فعالیت ها و همچنین در زمان مناسب سر کار حاضر شدن و مشتری مداری باعث 

موفقیت در کار است.
 ۹۵ درصد متریال به کار رفته در تولید مسکن، ایرانی است. فقط ۱۰ درصد به خاطر 
زیباسازی و الکچری بودن از اجناس خارجی استفاده می شود. ما به راحتی می توانیم 
با قیمت خوب در ایران مواد و مصالح مربوط به این بخش را تولید و به بازار عرضه 

کنیم.
اتحادیه ما هیچ گونه امکانات و خدماتی به ما ارائه نمی دهد. متاسفانه هیچ خدماتی 
از قبیل بیمه یا وام و تسهیالت نداریم ،فقط ماهانه حق مدیریت را پرداخت می کنیم.

 جالل دشتکی حصاری،
 مدیر امالک  برکه و ارکیده:

 مشتری مداری رمز موفقیت
و  مشاغل است گرانی  رکود شده است.  و ورود و خروج پول دچار  به دلیل تحریمها  امالک  در حال حاضر فعالیت 

تورم شامل بخش مسکن نیز شده ، ثبات اقتصادی نداریم و این موضوع باعث بالتکلیفی در بخش 
مسکن شده است. در حال حاضر پنج هزار نفر عضو اتحادیه هستند و این حجم مشاور امالک برای 
استان البرز می باشد. در نتیجه در بخشی از کار رقابت سالم و در بخش دیگر منجر به رقابت ناسالم 
ابتدا باید دوره تخصصی و   می شود. افرادی که می خواهند وارد این حرفه شوند و مخصوصا جوانان 
آموزشی الزم را بگذرانند. در تمام دنیا برای ورود به مشاغل مختلف باید دوره های آموزشی و تخصصی 
را طی کرد. ولی متأسفانه در کشور ما به راحتی وارد هر شغلی می شوند و با ادامه کار و بدون تخصص، 

بازار و اعتبار آن، بازار کار را تخریب می کنند. 
گاهی و اطالع در زمینه حقوقی و امور ملکی و آشنایی با ساخت و ساز و مصالح می باشد. الزمه این کار آ
گاهی کامل مخصوصا در مبحث قراردادها بسیار ضروری است، زیرا با جابجایی یک کلمه بار حقوقی  آ
آن تغییر کرده و  موجب ضرر به خریدار یا فروشنده می شود. در حال حاضر چند سال است که اتحادیه 
دوره های آموزشی برگزار می کند . ولی این دوره ها کوتاه مدت و ناکافی است. تحریم ها از ورود تکنولوژی 

به کشور جلوگیری می کند.

ابراهیم حسین آبادی،مدیر امالک دنا:

 برای ورود به مشاغل باید دوره های 
آموزشی  و تخصصی را بگذرانیم

محمدحسین تقی زاده،متصدی امالک مهرآوران عطا:
خ دهد ین اشتباهی ر در نوشتن قرارداد نباید کوچکتر

شغل امالک  جزو قدیمی ترین شغل هاست و مشتری مداری، اعتماد، درستکاری و اطالعات کافی در رابطه با این کار بسیار مهم است .۸۰ درصد اختال فات پرونده ها به دلیل عدم اطالعات مشتریان است. متاسفانه برخی افراد با تحصیالت غیرمرتبط وارد این حوزه شده اند.  در 
خ دهد چون باعث می شود که پرونده های زیادی در دادسراها تشکیل شود و هم فروشنده و هم دفتر امالک دچار مشکالت عدیده ای می شوند. در اتحادیه ما افراد متفاوتی انتخاب شده اند ولی متاسفانه این سازمان هنوز  نوشتن قراردادهای تجاری نباید کوچکترین اشتباهی ر

ج هشتاد درصد از مصالح ایرانی برای تولید مسکن استفاده می کنند، ولی قیمت محصوالت بسیار گران است و کیفیت آنها نیز بسیار پایین آمده که باعث مشکالت زیادی می شود. به صورت سنتی اداره می شود.  در کر

 سرپرست روزنامه جام جم
 البرز و شهرستان های غرب

استان تهران

محمدتقی حسنی

 اهتمام عملی 
ینی البــرز در حمایت از تولید و کار آفر
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به نظر من شروع هرکاری، نیاز به پیش نیاز دارد. منظورم این است که مدت طوالنی نزد کسی که تجربه 
دارد و سالیان زیادی در این رشته بوده است، کار کنیم. تجربه اول در هر کار شاگردی است. من و 

همسرم ابتدا از شاگردی شروع کردیم. 
در حال حاضر مدیریت و کارهای اصلی را همسرم انجام می دهد و کارهای اجرایی را من. بعد از تجربه، 
پشتکار و تالش در کار و داشتن سرمایه مهم است و الزمه پیشرفت می باشد. در ابتدا نباید انتظار 
بازگشت سرمایه را داشته باشیم و تا یک سال به هیچ عنوان نباید روی درآمد مغازه حساب باز کنید. 
باید بدانید از کجا جنس تهیه کنید که هم برای فروشنده و هم  برای مشتری قیمتش مناسب باشد. 

هیچ حمایتی از ما صورت نمی گیرد و فقط پشت کار خودمان است.
یکی از مشکالت ما این است که شرکت ها جنس ما را تأمین نمی کنند و هیچ رسیدگی وجود ندارد و 
تولید کنندگان در لحظه جنس خود را گران می کنند. ثابت نبودن قیمت ها معضل بزرگی است و برای 
این که هر لحظه گران تر کنند، توزیع و فروش کاال را محدود می کنند. کیفیت کاالها بسیار پایین است 

و نظارتی بر کیفیت کاال و افزایش قیمت وجود ندارد. 
کار ما با تولیدات داخلی است، چون اجناس خارجی مشکل قطعات دارد، ما نمی توانیم تهیه کنیم. 

من صدرصد کارم از تولیدات داخلی است.

حسام فرد،مدیر فروشگاه حسام:

بر کیفیت کاالها و افزایش قیمت ها
 نظارتی وجود ندارد

در  که  می کنم  توصیه  شوند،  کار  این  وارد  می خواهند  که  کسانی  به 
ابتدا سرمایه ای داشته باشند. چون با تکیه بر کمیسیون که مقدار آن بسیار کم است، حقیقتا هیچ 
پیشرفتی صورت نمی گیرد. هر چه مصالح و وسایل اولیه ساخت و ساز گرانتر شود، شغل ما حالت 
عکس دارد. هر چه قیمت ها باالتر برود، کار ما ضعیف تر و بازار آن کساد تر می شود. چون قدرت خرید 
 در سه چهار سال 

ً
مردم پایین می آید و معامالت کمتر می شود. با این وضعیت بی ثباتی بازار مخصوصا

، کسانی کار کرده و موفق به افزایش سرمایه شدند که سرمایه اولیه اش را داشته اند. ولی کسانی  اخیر
که بدون سرمایه قدم در این راه می گذارند، به هیچ رشدی نمی رسند. متاسفانه عدم رسیدگی اتحادیه 
به امالک بدون مجوز که فراوان هم هستند، باعث مشکالت فراوانی برای بنگاه های مجوز دار شده 
مجوز  که  کسانی  با  گرفته اند  مجوز  و  کرده  هزینه  گذاشته،  وقت  که  دفاتری  بین  تفاوتی  باید  است. 
آورد. گاهی این  ندارند، باشد. اتحادیه باید مدیریت کرده و روی این مساله تحقیقات الزم را به عمل 
گاهی از غیر مجاز بودن برخی از این دفاتر برای کسانی که توجه به این مساله نمی کنند مشکل  عدم آ
ساز است. متاسفانه مردم توجه الزم را ندارند و مدتی بعد از معامله متوجه می شوند که  دفتر امالک 

کال بسته شده و کسی نیز پاسخگو نیست.

میثم هوشمند یکتا مدیر امالک هوشمند:

مردم در انجام معامالت ملکی دقت داشته باشند

میکائیل پرنلو، مدیر امالک پرنلو:

 در حال حاضر قیمتها
 غیرقابل  پیش بینی است

رشته خیاطی بسیار هیجان انگیز است؛ من  عاشقانه این رشته را 
خانواده  اقتصاد  در  میتواند  شغل  این  است.  بخشی  آرامش  و  درآمد  پر  بسیار  شغل  دارم.  دوست 
خ خیاطی در خانه میتوان کسب درآمد کرد. هنر خیاطی  هیچ گاه دچار رکود  موثر باشد و فقط با یک چر

نمی شود و همیشه برای یک خیاط کار هست.
آموزشگاه تعطیل بود؛ ولی   این کار هیچ وقت رکود نداشته و همیشه بازار کار دارد. در دوران کرونا 
آنالین برگزار و رفع اشکال نیز انجام می شد. به خاطر کرونا مهمانی ها ومجالس  کالس ها به صورت 

عروسی کم شده بود؛ ولی در حال حاضر رونق گرفته است.
در بحث تولید داخلی، بسیاری از هنرجویان که جویای کار هستند می توانند نزد ما مشغول به کار و 

تولید شوند. برخی هم از طریق سایت کارهایشان را به فروش می رسانند.
 در حال حاضر کارهای چینی و خارجی بازار را اشباع کرده اند. در ایران کاال و  جنس خوب  به سختی 
ایرانی هستیم می دانیم  چه  که  آن جایی  از  باال و تولید ضعیف شده است.  پیدا می شود. قیمت ها 
ح و لباسی مناسب پوشش ایرانی است. اگر دولت از نساجی ها حمایت کند تولید بیشتری انجام  طر
ح و رنگ و نوع پارچه مشتری حق انتخاب بیشتری پیدا می کند و تولید بیشتر  می شود. برای انتخاب طر

می شود.

 مژگان روشن

،مدرس و موسس آموزشگاه خیاطی روشن:  مدیر

دولت از نساجی ها حمایت کند

متاسفانه در مورد آخرین اطالعات پزشکی خبر خوشی ندارم. یکی مساله کرونا که اثر بسیار نامطلوب 
و گسترده ای روی قسمت تنفسی انسان می گذارد. از سوراخ های بینی تا انتهای ریه، سیستم تنفسی و 
از سوراخ بینی تا حنجره سیستم تنفسی فوقانی است که در حوزه فعالیت متخصصین بینی قرار دارد. 
وزوز گوش، عارضه ای مزاحم است و آرامش را از فرد می گیرد و علل و دالیل متفاوتی دارد. یک دلیل که 

در اصطالح ضربه های صوتی می گویند. 
و  می شود  وارد  انسان  گوش  به  شنوایی،  قدرت  از  فراتر  و  شدید  بسیار  صدایی  که  است  زمانی  این 

سلول های گوش را از بین می برد. 
تاثیر صدای  زندگی می کردند و تحت  که در مناطق جنگی  افرادی  یا  بودند  که در جبهه  افرادی  مانند 
را  بیماری ها  این  مغزی  تومور  مثل  بیماری هایی  ندرت  به  البته  می گرفتند.  قرار  غیره  و  بمب  آرپیچی، 

ایجاد می کند. علت اصلی همان صداهای شدید است. 
در پرانتز عرض می کنم، یک عادتی که در مملکت ما رایج شده، استفاده از دستگاه های اکو است که 

در مراسم عزا و شادی استفاده می شود. 
می گذارند.  نامطلوب  اثر  انسان  گوش  روی  دارند،  زیادی  العاده  فوق  صداهای  دستگاه ها  این  چون 

افرادی که در معرض این صداها قرار می گیرند، حدود ۴۰ درصد شنوایی شان آسیب می بیند.

دکتر اصغر عزیزی، متخصص گوش و حلق و بینی:

 استفاده از دستگاه های اکو تاثیر نامطلوبی 
بر شنوایی انسان می گذارد 

که  کلماتی  می دانم.  معرفت  و  ادب  اخالق،  را  انسان  زندگی  کل  من 
مسن  فرد  یک  نیست.  ح  مطر سال  و  سن  صنف  این  برای  می باشند.  زندگی  اصلی  رکن  کردم،  عرض 
می تواند به راحتی با استفاده از تجربیاتش این حرفه را به نحو احسن پیش ببرد. جوانی که قصد دارد، 
وارد این حرفه شود و  اطالعات کافی ندارد، همین اصول معرفتی و اجتماعی را سر لوحه کار خود قرار 
دهد، به مراتب موفقیت او بیشتر از کسانی خواهد بود که برخالف آن، رفتار می کنند. هر صنفی در نوع 

خود دغدغه  ها، مشکالت و نابسامانی هایی دارد.
عباس رستگار، مشاور امالک ال: مشکالت امالک به شیوه ها و روش های مختلف در  درون امالک 
دیده می شود. یک ملک قیمت های مختلفی دارد و مشتری به مشکل بر می خورد. باید قیمت ها ثبات 
برای  تا مشکلی  باید ساماندهی شوند  که  زیادی در حوزه امالک وجود دارند  داشته باشد. مشاورین 
مشتری و امالک روی ندهد. اگر کسی می خواهد وارد این حیطه شود، باید در ابتدا تجربه کافی داشته 
باشد، چون کار بسیار سخت و حساس است و مسئولیت سنگینی دارد. باید فکر و علم این حوزه را 
داشته باشد و سالیان زیادی در این کار تالش کند. از تجربیات دیگران بیشتر استفاده کند تا بتوانند در 

کار موفق باشند. در این کار داشتن هدف، بسیار مهم است.

بهروز خراسانچی و عباس رستگار مدیریت و مشاور امالک ال: 

اخالق، ادب و معرفت  رکن اصلی زندگی هستند

کـه  البـرز  اسـتان  در   
ً
مخصوصـا می باشـد  فضـا  محدودیـت  ورزش  ایـن  معضـالت  بزرگتریـن  از  یکـی 

اسـت. کافـی  فضـای  نداشـتن  باشـگاه داران  از  بسـیاری  بـزرگ  دغدغـه 
 عاملی که این موضوع را تشـدید کرده اسـت ماده ۸۸ خصوصی سـازی باشـگاه ها می باشـد که توسـط 

تربیت بدنی انجام می شـود و باشـگاه ها و بخش خصوصی اجاره داده می شـوند.
 کسـانی کـه باشـگاه را اداره می کننـد تاجـر بـوده و فقـط بـه دنبـال درآمـد هسـتند و مـا مدیران بـه دنبال 

پیـدا کـردن و پـرورش اسـتعداد ها هسـتیم و بعـد انسـانی و ورزشـی بـرای ما مهم اسـت.
 بـه خاطـر همیـن تـا چنـد سـال آینـده چیـزی بـه عنـوان ورزش پایـا وجـود نخواهـد داشـت و بـه خاطـر 
این کـه باشـگاه داران تعـداد بچه هایـی را کـه در یک سـانس یک سـاعت و نیم افزایـش می دهند. برای 
مـا اسـتاندارد ۲۰ تـا ۲۵ نفـر اسـت. ولـی شـاید بعضـی تـا ۶۰ نفـر را هم پر می کننـد. مربی را مجبـور می کنند 
بـا آن هـا درصـدی کار کنـد و ایـن باعـث می شـود بـرای درآمـد و درصـد بیشـتر تعـداد افـراد را زیـاد کنـد. 

تعـداد جلسـات تمریـن سـه روز در هفتـه می باشـد کـه حداقـل روزهـای تمریـن اسـت.  
تمریـن  سـاعت   ۸ آمریـکا  در  و  می کننـد  تمریـن  سـاعت   ۶ روز  در   حداقـل  پیشـرفته  کشـورهای  در 

دارنـد.   حرفـه ای 
مـا در ایـران در هفتـه سـه سـاعت تمریـن داریـم و بـا هفتـه ای سـه سـاعت می خواهنـد در مسـابقات 

آسـیایی مقـام بیاورنـد. 

دکتر ابراهیم نیکخواه، مدیر باشگاه تیوا:

 نداشتن فضای کافی، دغدغه بزرگ
 بسیاری  از باشگاه داران است

یک آموزشگاه موسیقی دارای بخش های مختلفی است که اگر تمرکز 
مدیریت یا اعضا به هر کدام از این بخش ها به تنهایی جلب شود سایر 
بخش ها فراموش می شود. باید یک دیدگاه کلی و هنری قوی داشته باشیم. همچنین بدانیم که مجموعه 
را از لحاظ هنری باید به چه مرحله ای برسانیم. بعضی از مسائل به هنر مرتبط نیستند و بنابراین باید یک 
دیدگاه اداری داشته باشیم تا مشکالت این حوزه را حل کنیم. یک آموزشگاه دارای مشکالتی از جمله: 
مشکالت مالی، رسیدگی به کارمندان و مکان مناسب برای آموزشگاه می باشد. وقتی ریشه مشکالت 
افزایش می یابد، مدیر آموزشگاه ناخودآگاه در هدف اصلی خود یعنی بخش هنری، انرژی کمتری مصرف 
می کند و تمرکز او از این بخش برداشته می شود. بنابراین سعی بر مدیریت بحران دارد. چرا که در این 
شرایط خواهان رفع مشکالت است. مهم ترین مشکل آموزشگاه ها این است که سازمان هایی مانند 
اداره مالیات، اماکن و شهرداری که با ما به عنوان مسئول در ارتباط هستند، نسبت به فضای کار هنری 
اطالعاتی ندارند و در خواست آنها با ما هماهنگی ندارد و فقط پیگیر کار خود هستند. مدیر آموزشگاه 
در شرایط سخت باید تصمیم گیری کند. کرونا مشکالت زیادی برای تمام مشاغل ایجاد کرد. آموزشگاه 
موسیقی مکانی است که جزو ضروریات روزمره افراد نیست و زمانی که بحران اجتماعی به وجود می آید 

طبیعی است که برنامه ها و کالس ها متوقف شود.

شهرام فقیهی، مدیر آموزشگاه موسیقی گام:

کرونا مشکالت بسیاری برای تمام مشاغل ایجاد کرد

ج در مـورد ملـک باهـم تناسـبی نـدارد. تورمـی کـه سـاالنه ۱۰ تـا ۲۰ درصـد   در شـرایط کنونـی دخـل و خـر
 جابجایی هـا در خـرداد صـورت 

ً
بـاال می رفـت، هـم اکنـون قریـب بـه ۵۰ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. اکثـرا

از  آخـر لغـو شـد کـه همگـی ناشـی  می گیـرد. در اردیبهشـت امسـال نزدیـک بـه ۵۰ قـرار داد در لحظـه 
می باشـد.  نقدینگـی  کمبـود 

اجاره بها فوق العاده باال رفته یا مالکان کرایه ها را افزایش می دهند. 
بـه  این کـه چـه  کسـی مقصـر اسـت نمی دانیـم، ولـی متاسـفانه بیشـتر مشـتریان  در شـرایط موجـود 

هسـتند. بدبیـن  امـالک  صنـف 
در زمینـه سـاخت و سـاز هـم شـرایط خوبـی وجـود نـدارد. وقتـی بـه همـکاران محتـرم مراجعـه می کنیـم 
ملکـی نمی فروشـند. زیـرا نمی تـوان قیمت هـا را پیش بینـی کـرد. ممکـن اسـت یـک سـازنده ملکـی را 

بفروشـد و بـه علـت تـورم، بالفاصلـه قیمـت ملـک افزایـش یابـد. 
از طرفـی ایـن فـرد بـاز هـم بـه علـت تـورم دیگـر توانایـی تهیـه مصالـح را نـدارد و بـا ضـرر قبلـی حاصـل از 

فـروش ملـک بـا قیمـت پاییـن، ورشکسـت می شـود. 
متاسـفانه هزینه هـای شـهرداری نیـز باالسـت. حـذف ارز ترجیحـی بـر روی قیمت هـا اثر گذاشـته و ملک 

هـم از این موضوع مسـتثنی نیسـت. 
ولی چون ملک با مبالغ سنگین سروکار دارد دیرتر از سایر زمینه ها مشخص می شود.

در این سالها به علت گرانی اجناس و به تبع آن باال 
رفتن قیمت مسکن، این صنعت دچار رکود شده است. دفاتر امالک بسیار زیادی 
شغلی  چون  ندارد.  وجود  جواز  کسب  برای  محدودیتی  و  دارند  وجود  ما  منطقه  در 
است که سرمایه زیادی نمی خواهد و افراد به راحتی وارد این کسب و کار می شوند.  
مشکل عمده مردم این است که از خرید و فروش هراس دارند و این ترس ناشی 
آنهاست.این بی اعتمادی حاصل تورم و عدم ثبات بازار می باشد. در  از عدم اعتماد 
چند سال گذشته تولید مسکن بسیار کم شده بود، ولی طی دو سال اخیر وضعیت 
در  است.   شده  حکمفرما  سختی  قوانین  گاها  و  است  شده  بهتر  ساز  و  ساخت 
منطقه ما قبال معامله ملک به صورت قولنامه ای بود ولی شهرداری گرفتن سند را 

اجباری کرده است. 
متراژ  خانه های  برای  جواز  طرفی  از  و  کرده  اعالم  باال  بسیار  را  جواز  هزینه  شهرداری 
پایین صادر نمی کند. باید به سازندگان اجازه بدهد که خانه های متراژ پایین ساخته 

شود؛ زیرا تمام مردم توان خرید خانه های متراژ باال را ندارند.

ناصر آشوری، مدیر امالک آشوری:

 محدودیتی برای مجوز 
دفاتر امالک وجود ندارد

رحیم حاجی زاده، مدیر امالک شمس:

یکی از مشکالت ما عدم حمایت 
اتحادیه  از صنف امالک است

خ باید  خ اتحادیه است، این نر یکی از اصلی ترین بخش ها در امالک، بخش تعیین نر
خ اتحادیه باید  هر سال اضافه شود، در صورتی که هر سال آن را کاهش می دهند. نر
خ  تورم موجود باشد. تورم وقتی در جامعه افزایش پیدا می کند، دولت  بر اساس نر
به جای این که راهکاری ارائه کند، قوانین سخت تری وضع می کند. در دوران کرونا 
قرارداد های اجاره خود به خود تمدید شد. امسال چون قراردادهای اجاره زیاد شد، 
قانونی تصویب شد که مستاجر با یک افزایش بیست  و پنج درصدی ملک را تمدید 
درست  شده ایم.  آن ها  به  وابسته  عمال  ما  که  سایت هاست  وجود  دیگر  یکی  کند. 
از نظر  را برای ما هم  کار  است، امالک به واسطه این سایت ها پیشرفت کرده، ولی 
امالکی  مشاور  هیچ  که  این  دیگر  مساله  اند.  کرده  سخت  کارکرد  هم  و  تبلیغات 
حوزه  این  به  مربوط  رشته  دانشگاه ها  در  و  ندارد  را  شغلش  با  مرتبط  تحصیالت 
تدریس نمی شود و فرد نمی تواند، از نظر قیمت گذاری و کارشناسی روی ملک تسلط 
صحت  برای  گواهینامه ای  و  نیست  امالک  مشاوران  روی  بر  نظارتی  باشد.  داشته 

اخالقی و تاییدشان وجود ندارد. 

محمدرضا احمدی جاوید، مدیر امالک جاوید:

دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای 
مشاوران امالک مفید است

مهمترین و شایع ترین علت مرگ و میر در جهان، بیماری های قلب و عروق است. 
است.  کنترل  قابل  آن ها  که  هستند  شایع تر  عفونی  بیماری های  پایین  سنین  در 
افراد از سنین پایین باید به فکر سالمتی و پیشگیری باشند. معموال بیماری های 
قلب و عروق با باال رفتن سن به وجود می آیند. اینترونشن، تنها عاملی است که 

می تواند مرگ و میر را در زمینه سکته قلبی و مغزی پایین بیاورد.
 درمان هایی که هم اکنون در زمینه قلب و عروق داریم، تاحد زیادی هم برای کنترل 
زندگی  یک  بتوانند  بیماران  که  این  و  مریض  عمر  طول  افزایش  برای  هم  و  عالئم 
راحت داشته باشند، می تواند کمک کننده باشد. بیماری های قلب و عروق، همه 

سیستم بدن را درگیر می کند.
 با داروها و دستگاه های پیشرفته می توانیم خیلی از مشکالت را کنترل کنیم که 
عارضه به وجود نیاید و اگر اتفاق افتاد، درمان کنیم. نگرانی من از آموزش ضعیف 
درمان  بحث  دیگر  بحث  و  بدهیم  جامعه  تحویل  خوب  پزشک  باید  که  است 
وقت  چند  این  اما  نباشد،  کار  چاره  تنها  استان  درمان  سیستم  شاید  می باشد. 

کمبود بسیار زیادی داشتیم. 
مثل  بگویم،  می توانم،  حتی  است.  کم  بسیار   ، البرز استان  درمانی  امکانات 
سیستان و بلوچستان، می باشد. مشکل دیگر کمبود منابع است، البته با توجه 
به تحریم ها و تورم که اثر آن در تک تک قسمت ها و هم چنین در قسمت درمان 

وجود دارد. بیمه ها پوشش بیمه ای ندارند و حمایت نمی کنند.

دکتر فاطمه صحتی، متخصص قلب وعروق:

 امکانات درمانی استان البرز مانند
 سیستان و بلوچستان بسیار کم است

اعتمـاد مـردم  باعـث  ابتـدا، صداقـت خیلـی مهـم اسـت. صداقـت  ایـن شـغل در  در 
بـه کار امـالک می شـود. در صنفـی کـه افـراد بـا زمینـه فکـری متفاوتـی کار می کننـد، بـا 

تـر هسـتند.  صداقـت موفـق 
در حـال حاضـر چـون کار تولیـدی کـم اسـت، جوانـان زیادی وارد این حیطه می شـوند و 
کسـانی کـه می خواهنـد پیشـرفت مالـی داشـته باشـند، کار امـالک را انتخـاب می کننـد، 

در این شـغل می توانید درآمد سـالمی داشـته  باشـید. 
یکـی از مشـکالت مـا عـدم حمایـت از صنـف امـالک و رسـیدگی نکـردن بـه مشـکالت 

آنهاسـت.
اتحادیـه جوابگـو مشـکالت نیسـت. اگـر تخلفـی  صـورت بگیـرد، بایـد اتحادیـه بررسـی 
اتفـاق تکـرار نشـود، ولـی اتحادیـه هیـچ عکس العملـی در  ایـن  تـا  کنـد  کنـد و جریمـه 
 برابـر خـالف صنفـی انجـام نمی دهـد، در نتیجـه هـر کسـی هـر کاری می خواهـد انجـام

 می دهد.
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دفاتر  آن،  کنار  و  هستند  کسب  جواز  دارای  و  قدیمی  بسیار  دفاتری  ما  درمنطقه 
امالکی وجود دارند که جواز کسب ندارند. متاسفانه رقابت در این صنف وجود ندارد 

و همکاران با هم همکاری ندارند.
در دوران کرونا دولت با یک الیحه جلوی فشار به قشر مستاجر را گرفت. متاسفانه 
مبنای این که اجاره ها چندین برابرشده است و بر طبق چه اصولی است را نمی دانیم 
، ما همه تابع مالک هستیم. بعضی از همکاران ما کار قشنگی انجام دادند، قیمت و 

ارزش واقعی ملک را اعالم کردند.
 اگر این کار فراگیر می شد، جلوی رشد بی رویه قیمت مسکن گرفته می شد، مصالح 

در سازه های جدید گران است.
و  قوانین  باید  باشد.  گران  قیمتش  نباید،  شده  ساخته  قبل  سالهای  که  ملکی   
ارگان ها،  و  باشد  افزایش قیمت ها وجود داشته  برای  بندی  یا منطقه  و  چهارچوب 

مبنای رشد قیمت برای فروش و قیمت استحکام و عمر ساختمان را تعیین کنند.

 غالمحسین عبدالحمید تهرانی
 مدیر امالک تهرانی:

در صنف امالک رقابت وجود ندارد

آمدی  کسانی که تازه وارد این حرفه می شوندمی گویند شغل بسیار خوب و پر در 
است و با این شغل  می توان ازلحاظ مالی ترقی کرد ولی نباید فقط به فکر سود مالی 
کار است که باعث  بود. توصیه من در امالک  داشتن روابط عمومی و صداقت در 
می شود در صنف امالک موفق باشید.کسانی که روابط عمومی خوبی دارند اتحادیه 
از آنها می خواهد که فعالیت شان را بیشتر کنند و در اتحادیه هیچ وقت به مشکلی 
مشتریان  که  می شود  باعث  مداری  مشتری  و  بودن  اخالق  خوش  نمی خورند.  بر 
جذب شما شوند ودر کار امالک خیلی مهم است. کسانی که وارد امالک می شوند 

سختی های زیادی را تحمل می کنند.
به  که  ما  برای  مشکالتی  باعث  و  می کنند،  کار  مجوز  بدون  امالک  دفاتر  از  خیلی 
می کنند.مالکان  ایجاد  دردسر  ما  وبرای  می شوند  ایم  شده  حرفه  این  وارد  سختی 
باید به امالک اجازه قیمت گذاری را بدهند،چون ما قیمت منطقه را می دانیم در حال 

حاضرقیمت خرید و یا اجاره فضایی است و باتوجه به قیمت منطقه نیست.

 احمد قارداش بیگی
مدیر امالک آفتاب پارس:

ید و اجاره با  در حال حاضر قیمت خر
توجه به قیمت منطقه نیست

شغل فرش فروشی جزو اصناف پر درآمد و شغل بسیار خوبی است،اما متاسفانه 
سرمایه  اقتصادی  لحاظ  از  چون  است،  شده  سخت  کار  شرایط،  از  بعضی  خاطر  به 
بزرگی می خواهد و تولیدکنندگان از فروشندگان حمایت نمی کنند. اگر جنسی تهیه 
می کنیم، بعد از مدتی نمونه آن جنس وجود ندارد و این یک  مشکل اساسی است. 

مشکل دوم، عدم ثبات قیمت هاست و نمی دانیم ریشه مشکالت کجاست.
  تبلیغات صدا و سیما باعث می شود که شرکت ها و فروشگاه های بزرگ با تبلیغات 

واهی، اصناف کوچک را از بین ببرند. 
شاید هدف شان این نباشد ولی ناخواسته این اتفاق می افتد. اگر تبلیغات فقط در 
شبکه ایران کاال انجام می شد و تبلیغ از شبکه های اصلی حذف می شد، یا تبلیغات را 
به صورت دیگر انجام می دادند، خیلی بهتر بود و یا الاقل از مشاغل کوچکتر حمایت 

بیشتری می کردند.

 توحید مهرطلب
مدیر مجموعه فرش و موکت مهرطلب:

 از مشاغل کوچک حمایت 
بیشتری انجام شود

صنـف سـرامیک و کاشـی ۲۵۰ عضـو دارد . تصمیماتـی کـه در حـال حاضـر در اتحادیـه 
و  بگذاریـم  فراتـر  را  پـا  بخواهیـم  اگـر  ولـی  نیسـت،  بـدی  تصمیمـات  کرده انـد،  اتخـاذ 
راهـکار بـرون رفـت از یـک سـری از مشـکالت را پیشـنهاد بدهیـم، بایـد در مجموع دید 
آزادی عمـل بـرای افـراد فراهـم کننـد و قوانیـن  کلی تـری را در نظـر بگیریـم  . بایـد کمـی 

دسـت و پاگیـر را محـدود کننـد.
بزرگتریـن تفـاوت کاشـی و سـرامیک بـا دیگـر اقالم در درجـه اول ترابـری و در درجه دوم 

خدمـات پس از فروش اسـت.
 کشـور مـا در زمینـه ترابـری نسـبت بـه کشـورهای پیشـرفته خیلـی ارجحیـت دارد. مثـًا 
کشـور ایتالیـا اگـر بخواهـد کاشـی بـه ترکیـه ترابـری کنـد بایـد یـک بـار بـا کشـتی و یـک بـار 

بـا تریلـی ترابـری کند.
دامپینـگ  سیسـتم  بـا  هـم  چیـن  کشـور  حتـی  نـدارد.  وجـود  مشـکلی  مـا  بـرای  ولـی   
نمی توانـد بـه کشـورهای دیگـر صـادر کنـد. بـه همیـن علـت بـه احـداث کارخانـه کاشـی 
و سـرامیک در کشـورهای دیگـر پرداختـه و متاسـفانه قیمت هـا را خیلـی پاییـن آورده 

اسـت.
انقـالب در صنعـت، پیشـرفت های چشـمگیری  از  اکنـون و مخصوصـا بعـد   ولـی مـا 
ح هایـی بـرای دنیا که منحصر به فرد اسـت،  داریـم. حرفـی بـرای گفتـن در مملکـت و طر
داریـم. جوانـان متخصـص بسـیار کارآمـد در کنـار افـراد پیشکسـوت و بـا تجربه هـای 

بسـیار گـران بهـا در حـال فعالیـت در ایـن حیطـه هسـتند.

 محسن ابراهیم زاده،
:  مدیر کاشی و سرامیک مشهور

کشور ما در زمینه ترابری نسبت به 
کشورهای پیشرفته ارجحیت دارد

این صنف از بیرون شاید به نظر فقط یک میز و یک دفتر باشد ولی 
در اصل شما باید اطالعات باالیی در زمینه حقوقی و روانشناسی و 
کار  بازاریابی داشته باشید. تا بتوانید در این شغل موفق باشید. این صنف با رقم های باالیی سر و 
آنها بستگی دارد. بنابراین باید دقت شود، ولی چیزی که هم اکنون می بینیم  دارد و زندگی مردم به 
دوستانی هستند که هنوز یک سال نشده و چیزی یاد نگرفته اند جواز می گیرند و در نتیجه مشکالتی 
به وجود می آورند.  به نظر بنده یک مقدار تجربه و علم به این قضیه اضافه کنند سپس وارد بحث اخذ 

مجوز شوند. مشکل مشاور امالک نداشتن بیمه و عدم حمایت در این زمینه است .
به  داشت  مشکلی  یا  اختالف  کس  هر  و  می شد  شناخته  محل  معتمدین  عنوان  به  زمانی  ما  صنف 

صنف ما مراجعه می کرد و کدخدا منشی مشکل را حل می کردند. 
. این  نمی دانیم چه اتفاقی افتاده که هر فرد خالفکار برنامه های تلویزیون یا امالکی است یا بنگاه دار
روی قیمت ملک  بر  تورم  قرار است  اگر  امالک مقصر است.  اتفاقی پیش می آید، مشاور  که هر  شد 
باشد یا موجر اضافه بها بگیرد، مشاور امالک را مقصر می دانند. ۸۰ درصد مشاورین مستاجر هستند. 
از جوانان  برای تعدادی  کدام  که هر  باشیم  دار داشته  ۱۱۰۰۰ مشاور امالک مجوز  ج  کر شاید در سطح 

اشتغال زایی و کارآفرینی کرده اند .

علیرضا کارخانه، مدیر امالک سپند:

امنیت شغلی دفاتر امالک بیشتر شود

فلزات  استخراج  زمینه  است،در  معادن  راه اندازی  و  فن آوری  ما  کار 
فعالیت می کنیم. در این حوزه چندین دغدغه داریم. همه فکر می کنند 
اگر بخواهیم به یک نقطه  کار دقت نمی کند، ما  معادن سود سرشاری دارد ولی کسی به پس زمینه 
سودهی برسیم و استخراج انجام دهیم، حداقل باید بیست نقطه را بررسی کنیم و پروسه های هزینه 
بر و بسیار تخصصی را انجام دهیم چون کار خیلی حساس است و هیچ کس این قسمت سخت کار 
را مورد توجه قرار نمی دهد، مالیات ما بسیار سنگین است کسی پشت پرده هزینه های ما را نمی بیند 
تولیدکنندگان  تمام  حرف  و  من  تقاضای  برسد،  سوددهی  به  کشور  تا  می دهیم  انجام  تالشی  چه  که 
است این که پروسه اداری بسیار کوتاه و یا هدفمند شود اگر کسی جواز می خواهد یا یک ایده ای دارد 
نباید مشکالت زیادی داشته باشد، بنابراین باید بروکراسی اداری کم شود و تخصصی به کار نگاه شود، 
ع  اداره ها باید نظم و قانون داشته باشند. متخصص هر بخش در آن جا حضور داشته باشد که در اسر

وقت ایراد کار را متوجه شود.
نقش رسانه بسیار مهم است مخصوصا از زمانی که فضای مجازی را پوشش داده، باعث شده که ما 
راحت تر حرف هایمان را انتقال دهیم. ولی رسانه باید صادق باشد تا خط اصلی هدف خود را گم نکند 

ما دغدغه را از دید خودمان بگوییم و رسانه باید انتشار دهد.

محمدکاظم پرنلو، مدیر داخلی شرکت  فناوری و راه اندازی معادن:

بروکراسی های اداری باید هدفمند شوند

در  که  ارشاد تشکر می کنم چرا  و  از مدیرکل فرهنگ  آموزشگاه های استان  کل  از طرف  ابتدا  در 
پذیری  آسیب  و  ضعیف  قشر  هنرمندان  داشتند.  بسیاری  حمایت  هنرمندان  از  کرونا  دوران 
آنها توجه و  به  باید  بنابراین  . در مبحث فرهنگ و هنر در جامعه بسیار مهم هستند  هستند 
اهمیت بیشتری داده شود. اهمیت به لحاظ این که هنرمند وابسته به هیچ ارگانی نیست که 
در  دارد  وجود  هنرمندان  بیمه  برای  که  مشکالتی  دارم  تقاضا  من  باشد.  داشته  مزایا  و  حقوق 
پروسه کاغذ بازی قرار نگیرد و راحت تر نسبت به بیمه آنها اقدام شود. مدیرمسئولی که در این 
حوزه فعالیت دارد باید بتواند تسهیالت را به راحتی دریافت کند و حمایت در این زمینه باید از 
چ گونه رشد کرده اند توجه شود  سمت وزارتخانه باشد. همچنین باید به مراکز فاقد مجوز که قار
و بستر الزم برای دریافت جواز آنها فراهم شود تا سطح آموزش ارتقاء یابد. متاسفانه زندگی مادی 
هنرمندان پیشرفتی ندارد. فاکتورهای بسیار مهمی در کار ما وجود دارد، زمانی که یک هنرمند 
به درجه ای از دانش، تجربه و تخصص می رسد خود را ملزم به تاسیس آموزشگاه می کند. صرف 
را  الزم  بهره برداری  و  کرده  استفاده  آن  از  بتواند  باید  بلکه  نیست  کافی  مدیر  برای  جواز  داشتن 

انجام دهد.

 حامد بشارت، مدیر مسئول مرکز
 آموزش های تجسمی دریا و مشاغل خانگی:

هنرمندان یکی از اجزای مهم جامعه هستند

اگر توسعه به معنای  از بحث هایی که در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها مد نظر است،   یکی 
و  هستند  مهم  بسیار  امر  این  در  که  می باشد  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  باشد،  توجه  مورد   عام 
آموزش ها به فکر توسعه بود. برای تربیت نیروی کار و نیروهایی که در  نمی توان بدون توجه به این 
تولید فعالیت دارند و همچنین برای بهبود نیروی انسانی و روش های تولید، نیاز به آموزش های فنی 
و حرفه ای داریم. آموزش ها، در راستای فعالیتی است که می تواند فرد را برای احراز حرفه و کسب و کار 
آموزش های فنی و حرفه ای در شرایط کنونی  آماده کند، کارآیی و توانایی فرد را افزایش دهد. توسعه 
و  زیربنایی  گذاری های  زیرا سرمایه  امر حیاتی است،  تولید یک  فرایند  و  ایران  اقتصاد و فرهنگ  برای 
افزایش ابزارها و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی، بدون سرمایه انسانی یک کار بیهوده و بال 
استفاده است. اگر اقتصادی بخواهد کارآمد باشد و توسعه پیدا کند، الزمه آن این است که به منابع 
و نیروی انسانی که در بخش تولید کار می کند، توجه ویژه داشته باشد، در هر صورت آموزش های فنی 

و حرفه ای یک تلفیقی از علم، فن و هنر است، یعنی فقط علم نیست، علم توام با فن و هنر است.

 احمدرضا صفری، موسس هنرستان پلی تکنیک و
 هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه شایا تکنیک نو:

یابی و ارتباطات انسانی مکمل  مهارت بازار
آموزش های فنی و حرفه ای هستندبروکراسی های 

اداری باید هدفمند شوند

مدیریت دفتر امالک از دید عموم یک شغل ساده محسوب می شود. 
اما سختی ها و دغدغه های خودش را دارد. اگر شما تعهدپذیر باشید، 
همان تعهدی که بین طرفین وجود داشته باشد و مبالغی که باید جابجا شود، این که آیا طرف مقابل 
می تواند پول قرارداد را در زمان مشخص بدهد و شما به عنوان واسطه می توانید معامله را به اتمام 

برسانید و مسایل مشابه که همگی استرس زا هستند.
از   صنف امالک نیاز به حمایت دارد، کسی از ما حمایت نمی کند. اصناف، اداره مالیات، اتحادیه  باید 

ما حمایت کنند. 
باید  بار  یک  ماه  چهار  یا  ماه  سه  هر  باید   

ً
شخصا می شود،  گرفته  طرفین  از  که  افزوده  ارزش  ۹درصد 

تحویل اداره مالیات بدهیم، سر سال هم جریمه می شویم. در حال حاضر مبالغی که باید به عنوان 
آنچه حق مان است،  کمیسیون بگیریم، اصًا عقالنی نیست. من می گویم اعداد را واقعی بگویید تا 
با رضایت بگیریم. این خیلی مهم است که به سایت های تبلیغاتی نظارت شود. ما نمی گوییم، حالت 

سنتی خودش باشد. هر چیزی تغییر پیدا می کند.
 اما به گونه ای نباشد که هر کسی دسترسی پیدا کند یا اگر قبال دسترسی برای عموم است،  اتحادیه 

هم بر آن نظارت کند.

اسماعیل اسدی، مدیر امالک اسدی:

صنف امالک نیاز به حمایت دارد
بروکراسی های اداری باید هدفمند شوند

تجربیات ما نشان داده که به علت پایین آمدن قدرت خرید مردم، بازار 
مسکن نیز رکود پیدا کرده است.هر کسی مطابق با اراده و نظر شخصی خود، برای ملک قیمت گذاری 
می کند. بخشی از این امر به دلیل وجود سایت های تبلیغاتی است. افراد برای ارزشگذاری ملک خود وارد 
این سایت ها شده و با توجه به موارد مشابه برای ملک خود قیمت گذاری می کنند.در واقع این سایت ها، 
جای کارشناسان و خبره های این صنف را گرفته و تبدیل به مرجع شده اند. متاسفانه در سایت ها، دالالن 
و مالکان، برای فروش ملکشان قیمت های غیر واقعی اعالم می کنند. دالالن یا واسطه ها کسانی هستند 
که برای ممانعت از ضایع شدن سرمایه شان دست به خرید و فروش ملک و ماشین می زنند و همین 
امر باعث مشکل در بازار می شود.حتی ملک هایی وجود دارند که توسط واسطه ها پیش خرید شده و تا 
رسیدن به دست خریدار اصلی چندین بار قیمت گذاری می شوند، به طوری که آنقدر قیمت افزایش یافته 
که خریدار واقعی دیگر توان خرید  ندارد.تنها قشر متضرر از قیمت  گذاری های بدون کارشناسی، همان 
مصرف کننده یا به عبارتی مردم هستند.باید مرجعی وجود داشته باشد که افراد برای ارزش گذاری ملک 
خود به صورت اجباری به آن مراجع و مراکز مراجعه کرده و برگه کارشناسی دریافت کنند و خرید و فروش 

ملک و دریافت کد رهگیری تنها با ارائه برگه کارشناسی امکان پذیر باشد.

مصطفی مومنی، مدیریت امالک مجلل:

ید و فروش ملک باید با ارائه برگه   خر
کارشناسی امکان پذیر باشد

صداقت  شغل  این  در  است،  خوب  بسیار  امالک  حوزه  در  فعالیت 
حرف اول را می زند ما باید مشتری مدار باشیم چون با سرمایه مردم 
سر و کار داریم و باید از سرمایه آنها محافظت کنیم. اگر صداقت داشته باشیم می توانیم به موفقیت 
اتحادیه  می باشد.  مشاغل  تمام  در  پیشرفت  مهم  عوامل  از  یکی  امانت داری  و  درستکاری  برسیم. 
نقاط ضعفی دارد. یکی از آنها این است که بخش آموزشی آن بسیار ضعیف است، هر کسی به راحتی 

می تواند جواز کسب دریافت کند.
 در ساختمان سازی اکثرا از متریال و مواد و مصالح  ایرانی استفاده می شود.

اگر  دارد،  خوبی  نسبتا  کیفیت  نیز  ما  داخلی  تولیدات  البته  است.  بهتر  خارجی  اجناس  کیفیت  ولی   
کیفیت تولیدات بیشتر شود استفاده مفیدتری از آنها می شود. 

بیشتری  حمایت  نیز  تولیدکنندگان  از  و  گیرد  صورت  الزم  زیرساخت های  حوزه  این  در  باید  بنابراین 
صورت پذیرد تا شاهد پیشرفت های بیشتر در این حوزه مهم باشیم. اگر رسانه در معرفی مشاغل 
صادقانه عمل کند قطعا تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت و مردم نیز از این طریق با مشاغل مختلف 

آشنا می شوند.

حسن صادق، مدیر امالک آیندگان:

باید کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد 

فرد  یک  است .  مشغله  پر  بسیار  و  سخت  واقعا  امالک  شغل 
می خواهد از حاصل  تالش و دست رنج یک عمر خود، خانه ای بخرد. 
مشاور امالک وظیفه سنگینی دارد و باید حواسش باشد که اتفاقی برای مال مردم پیش نیاید. به نظر 
من برای شروع این حرفه فرد باید آموزش های تخصصی در این زمینه را ببیند، زیرا مشاور امالک وارد 
معامله گرانترین کاالی کشور می شود که چندین میلیارد ارزش دارد. کاالیی که اختیار آنرا ندارد. کاالیی 
را هم ندارد. یک مدیر  که حتی اختیار مبلغ  آنرا داشته باشد، در حالی  اجاره  یا  توانای فروش  باید  که 

امالک باید به مهارت های فن بیان، متقاعدسازی، زبان بدن و مهارت های دیگر احاطه داشته باشد.
یکی از مهمترین دغدغه های شغل ما دیدگاه مردم است که بواسطه خدمات بد گذشته یا کارهایی 
می کنند،  احساس  و  ندارند  شغل  این  به  مثبتی  دید  اند،  زده  رقم  بنگاه ها  یا  امالک  مشاوران  که 
ساده  امالک  کار  می کنند،  فکر  مردم  این که  ما  دیگر  دغدغه  نیستند.  صادقی  افراد  امالک  مشاوران 
، شاید  است و کمیسیون را پول ناحق می بینند. یعنی راضی به پرداخت هزینه نیستند. یک مشاور
در طول سال تعداد انگشت شماری قرارداد ببندد. اگر کمیسیون طبق تعرفه گرفته شود، مبلغ قابل 

مالحظه ای نمی شود.

مهدی عبادی، امالک پارسه :

 امیدوارم دیدگاه مردم نسبت
 به صنف امالک تغییر کند 

بهمن فرد، مدیر فروشگاه ابزار فردسیم:

مسبب بیشتر مشکالت خودمان هستیم
تمام رمز موفقیت من در کار این است که در تمام مراحل مشتری مداری و انصاف را 

رعایت کرده ام. داشتن رعایت انصاف در کار از ضرر و زیان جلو گیری می کند.
 در حال حاضر بیشترین مشکالت را خودمان باعث می شویم. با زیاده خواهی دست به 

احتکار می زنیم و مردم داری و روز حساب را فراموش کرده ایم، اگر صادق باشیم، همه 
چیز خوب پیش می رود. 

برخی اجناس مثل الکترود و غیره در ایران تولید و حتی صادر هم می شود. ولی بعضی 
از وسایل  در ایران تولید نمی شود و مجبوریم از چین وارد کنیم ولی کیفیت مناسبی 

ندارد. ولی ما می توانیم در این بخش ها نیز ورود کرده و تولید آن را آغاز می کنیم.
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آشپزی و به طور کامل در  باید کامال تجربه داشته باشد. مخصوصا تجربه  به نظر من مدیر رستوران 
را شروع کند، به طور قطع  کاری  آموزش قبلی  اگر کسی بدون تجربه و  آشپزی باشد. چون  کار  جریان 
تقاضا  بهداشت  وزارت  مخصوصا  مرتبط،  ارگان های  نظر  از  می شود.  مواجه  مشکل   با  راه  میانه  در 
می کنیم، در صورت امکان کمی با رستوران داران همکاری کنند، زیرا کسی که می خواهد کسب و کاری 
را شروع کند، در ابتدای کار با قوانین و مقررات سختی مواجه می شود و این باعث دلسردی و نا امیدی 
می شود. عالوه بر بهداشت همین مشکالت با اتحادیه هم وجود دارد. مشکالتی که درحال حاضر در 
کشور در رابطه با اشتغال وجود دارد، عدم همکاری ارگان های دولتی است. به عنوان مثال وقتی فردی 
اینگونه نیست. برای مثال در  از اتحادیه دارد، ولی  انتظار حمایت همه جانبه  عضو اتحادیه میشود، 
، هیچگونه اطالع رسانی از قبل داده نشد تا صاحبان مشاغل نسبت به شرایط  همین گرانی های اخیر
راه  نمی شود.  انجام  درستی  به  قیمت ها  بازرسی  ندارد،  وجود  نظارتی  متاسفانه  کنند.  گیری  تصمیم 
، مشکالت فراوانی پیش می آید. برای شروع هر کاری باید  اندازی کار ساده است ولی در طول مسیر

هزینه زیادی پرداخت شود.

نوشین ناظمی، مدیریت رستوران بقچه:

 ، ع کار وزارت بهداشت و اتحادیه قبل از شرو
پیش نیازها را اعالم کنند

توصیه من به نسل جوان این است که طبق فرمایشات رهبری تحصیل، تذهیب و ورزش را 
ورزش  کاری،  فعالیت های  کنار  در  نکته  سه  این  به  توجه  با  من  قراردهند،  خود  کار  سرلوحه 
کشتی و تحصیالت را ادامه دادم و رعایت این موارد باعث موفقیت من در زندگی شده است. 
کار  در  خود  حقوقی  تجربیات  از  هستم  فعال  خود  صنف  در  حقوقی  کارشناس  عنوان  به 

استفاده می کنم. در اتحادیه نمایشگاه تمام مشکالت مردم بررسی می شود.
که  می شود  باعث  موضوع  این  باشند.  داشته  گذشتگی  خود  از  کار  در  باید  ما  همکاران   
پرونده های موجود در دادگستری از سمت صنف ما کمتر باشد. اتحادیه صنف اتومبیل اکثر 

مشکالت را حل می کند و نیازی به دادگاه نیست.
امروزه اقتصاد ما بر پایه رسانه جاری است و نقش رسانه در فضای مجازی بسیار موثر و مفید 
می باشد به دوستان جوان توصیه می کنم زمانی که وارد بازار کار می شوند یک تبلیغات موثر 

برای معرفی کار خود داشته باشند تا به موفقیت و پیشرفت برسند.

مهندس امیر شوندی، نایب رئیس  اتحادیه 
ج: نمایشگاه اتومبیل کر

اقتصاد ما بر پایه رسانه جاری است
 جوانان می شود

از هر لحاظ استرس زاست . مشکالت زیادی  داریم. در منطقه ما  این شغل بسیار پر مخاطره  و 
قشر ضعیف و کم درآمدی زندگی می کنند. به همین دلیل معامالت خرید و فروش و اجاره بسیار 
کم انجام می شود. اگر یک کارشناس در هر منطقه برای قیمت گذاری وجود داشته باشد، بسیار 
، خود سرانه قیمت گذاری می کنند و برای کسانی که جواز  کمک کننده است. بعضی امالک غیر مجاز

کسب دارند و مالیات پرداخت می کنند، مشکالتی ایجاد می کنند.
قیمت گذاری ملک باید به صورت کارشناسی و بر اساس ارزش منطقه ای باشد. فشار اقتصادی بر 
روی همه اقشار مردم زیاد است و قیمت گذاری نباید بر اساس تورم انجام شود و باید از همدیگر 
حمایت کنیم . در حال حاضر به علت عدم ثبات قیمت ها معامله ای صورت نمی گیرد و قراردادی 
صداقت  و  انصاف  معامالت  در  و  کنیم  شروع  خودمان  از  را  تغییرات  باید  نمی شود.  بسته  هم 
به  خود  همه  کنیم،  اصالح  را  خودمان  اگر  و  هستیم  اجتماع  از  کوچکی  شاخه  ما  باشیم.  داشته 
خود تغییر می کنند. چندین شغل در زیر مجموعه مسکن قرار دارد و همه این مشاغل به امالک 
گاه در قیمت گذاری دخیل باشد، مردم قانع می شوند و خیلی از  ختم می شود. اگر یک کارشناس آ

مشکالت مسکن حل می شود.

علی درفشی، مدیر امالک چکاوک:

 باید در معامالت انصاف
 و صداقت داشته باشیم

هستند،  مواجه  آن  با  توسعه  حال  در  و  سوم  جهان  کشورهای  که  است  مهمی  بسیار  مساله  تورم 
خ تورم معموال در کشورهای توسعه یافته تک رقمی است. متاسفانه در کشور ما  در  در حالی که نر
تا  بین ده  تورم  گر چه  همیشه  افزایش است.  به  رو  گسیخته  به صورت لجام  تورم   ، اخیر چند سال 
پانزده درصد بوده، ولی در حال حاضر صعودی و رو به باالست و به همین دلیل هرساله ارگان های 
خ تورم در حال  خ تورم، میزان حقوق کارمندان خود را  کمی افزایش می دهند. نر دولتی متناسب با نر
حاضر دستوری است که خود معایب و مزایایی دارد. ما وقتی می خواهیم ملکی را اجاره دهیم، باید به 

امکانات، فضا و موقعیت جغرافیایی آن  توجه کنیم.
نمی خواهند  که  دارند  وجود  مالکینی  باشد.  اجرا  قابل  جا  همه  برای  نمی تواند  ح  طر این  منتها   
افزایش قیمت داشته باشند ولی وقتی شرایط دستوری پیش می آید، همه باید اجرا کنند. از نظر من 
قیمت گذاری دستوری معایب زیادی دارد و جامعه این شرایط را درک می کند. مالک و مستاجر باید با 
قیمتی منصفانه به توافق برسند . دولت باید این بخش را به بازار مسکن واگذار کند و یک کارشناس، 

قیمت منصفانه را برای خریدار و فروشنده تعیین کند تا خیلی از مشکالت در این حوزه برطرف شود.

علی حیدری، مدیر امالک نورا:

دولت باید قیمت گذاری مسکن 
را به بازار آن واگذار کند 

را  خود  حقوقی  دانش  که  می کنم  پیشنهاد  بشوند،  صنف  این  وارد  دارند،  قصد  که  کسانی  به  من 
می کند.  مشکل  دچار  را  افراد  از  خیلی  زندگی  و  آینده  صنف  این  در  گاهی  آ عدم  چون  دهند.  افزایش 
گاه باشند. چون حتی با  خریدار و فروشنده باید به سیستم حقوقی و متنی که نوشته می شود، کامال آ
یک نقطه کم یا زیاد در متن قرارداد خیلی راحت زندگی و سرمایه مردم نابود می شود. مسأله دیگر خود 
دفاتر امالک باید صحت سند را مورد تحقیق قرار دهند. ولی متأسفانه درگاهی وجود ندارد که مدیران 

امالک متوجه بشوند که این سند اصالت دارد یا نه. 
که  کاری  تنها  و  کامال درست است  که مهر خورده، هولوگرام خورده،  به ما نشان می دهند  را  سندی 
می توانیم انجام بدهیم یک کد پستی است که برای صحت آدرس استعالم می گیریم. ولی دسترسی 
مشکل  دچار  قرارداد،  طرفین  ملی  کد  اصالت  گرفتن  برای  گاهی  حتی  نداریم.  سند  اصالت  تایید  به 
می شویم، زیرا در ثبت احوال چیزی ثبت نشده است. این امر بسیار مهمی برای امالکی ها است. چون 
 گرفتار دادگاه می شود و باید پاسخگو باشد، 

ً
زمانی که سندی مشکل دار بشود، مدیر امالک شخصا

را تایید کند. نکته دیگری که گاهی پیش  ابزاری نداریم که اصالت سند  یا  درحالی که ما هیچ وسیله 
می آید و امالکی ها باید در جریان باشند.

مرتضی سلیمی راد، مدیریت امالک محک:

 یکی از مشکالت صنف امالک
 تایید اصالت سند است

فعالیت  چهارچوب ها  رعایت  با  دارایی،  و  اتحادیه  نظر  زیر  و  قوانین  طبق  مجوز   دارای  امالک  دفاتر 
آنها  ، بی ضابطه و بدون رعایت قوانین مربوطه فعالیت می کنند.  اما بنگاه های بدون جواز می کنند. 
شیوه خودشان را اجرا می کنند و بعد از مدتی هم بنگاه را می بندند. بیشترین آسیب به صنف امالک 

از سوی این افراد است که موجب نگرانی  همه دفاتر امالک می باشد. 
قبًا به دفاتر بدون جواز اجازه فعالیت داده نمی شد و افرادی که برای جواز اقدام می کردند، محدوده 
خاصی داشتند، ولی در حال حاضر دفاتر امالک در کنار هم تاسیس می شوند و کسانی که جواز ندارند، 
اعمالی را انجام می دهند که مردم را نسبت به این شغل بدبین می کنند. در سال های گذشته، رشته 
امالک به روش کدخدا منشی اداره می شد و کسانی مشغول به این حرفه بودند که سابقه علمی و 
آموزش های الزم  کادمیک نداشتند. درحال حاضر امالک به صورت یک رشته دانشگاهی و همراه با  آ
ج شده است. خوشبختانه حوزه  برای نسل جدید ارائه می شود و از شیوه سنتی و کدخدا منشی خار
امالک در حال تخصصی شدن است و نبض و شریان ها حیاتی مملکت در دست این رشته می باشد، 

ج کنیم. کادمیک اداره کرد و از حالت فردگرایی و سلیقه ای خار به شرطی که بتوان به صورت آ

طاهره احمدی، مدیر امالک نارنجستان:

ج شده است اداره دفاتر امالک از شیوه سنتی خار
بروکراسی های اداری باید هدفمند شوند

و  ورزش  اداره  کند.  کسب  زیادی   تجربه  باید  اول  کند،  تاسیس  ورزشی  باشگاه  دارد  قصد  که  کسی 
آنها صادر می شود. برای  جوانان و هیات بدنسازی در تاسیس باشگاه نظارت دارند و مجوز زیر نظر 
جوانان  و  ورزش  اداره   ، مجوز صدور  برای  می پذیرند.  تاثیر  دیگر  هم  از  ارگان  دو  این  تاییدیه،  صدور 
منطقی تر برخورد می کند و حساسیت  زیادی ندارد. بر عکس هیات بدنسازی و فدراسیون روی مواردی 
باید  متری   ۲۵۰ باشگاه  یک  در  مثًا  نیست.  اجرا  قابل  می دانند  هم  خودشان  که  می کنند  پافشاری 
ایجاد  که هیئت  این در واقع عملی نیست. حساسیت هایی  ۵۰ متر به بوفه اختصاص داده شود و 
می کند، اذیت کننده است، ولی برخورد اداره ورزش و جوانان راحت تر است و در بسیاری مواقع کمک 
و راهنمایی هم می کند. اگر گرفتن تسهیالتی مثل وام و هزینه ها را کنار بگذاریم، حمایت اداره ورزش و 

جوانان راضی کننده است و انتظار داریم هیات بدنسازی نیز بیشتر با ما همکاری کنند.

علیرضا مقامی، مدیر باشگاه المپیا:

 اداره ورزش و جوانان و هیات بدنسازی 
در تاسیس باشگاه ها نظارت دارند

در هر صنفی مشکل اصلی آموزش است. آموزش از دوران تحصیل شروع 
می شود. در این شغل آموزش حرف اول را می زند و دوم داشتن صداقت، سوم پیگیری و چهارم هدف و 
تالش اهمیت دارد. متاسفانه صنف امالک وجهه خوبی ندارد، ولی در حال حاضر مثل گذشته نیست، چون 

در حال حاضر مشاوران امالک می دانند که باید صداقت در کار داشته باشند.
این صنف حتما باید آموزش ببیند، ولی اتحادیه امالک کرج از این موضوع فرار می کند. دفاتر امالک ما در مورد 
مسائل حقوقی هیچ گونه آموزشی ندیده اند.مسائل حقوقی یکی از واجب ترین واجباتی است که همه دفاتر 
امالک موظف به یادگیری هستند. خیلی از دفاتر امالک با یک اشتباه کوچک پشت میله های زندان هستند.  
یک سری از کالس ها وجود دارد که مدیران امالک بابت آن هزینه می کنند و خصوصی برگزار می شود. امروزه 
مردم باسواد هستند. یک مدیر امالک باید با دفاتر قضایی ارتباط داشته باشد و سریع استعالم شخص را 

دریافت کند که ممنوع معامله نباشد یا ملک مورد نظر موردی حقوقی برای معامله نداشته باشد.

احمد فیضی، مدیر امالک فرداد:

 یک مدیر امالک باید با دفاتر قضایی 
ارتباط داشته باشد

در شغل امالک باید صادق و مشتری مدار باشیم. یک مدیر امالک باید در انجام کلیه 
فعالیت ها درستکار باشد تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود. همچنین در ساخت و 
، نقاش  و پیمانکار اشتغالزایی نماید. اگر واحدی برای اجاره  ، رنگ کار ساز برای کارگر
در نظر گرفته شده، به اقشار ضعیف کمک کند و یا کاری در ساختمان برای آنها در 

نظر بگیرد. 
کار  و  کسب  جواز  بدون  امالک  از  بسیاری  است.  فراوان  امالک  صنف  مشکالت 
فعالیت دارند و مالیات نیز پرداخت نمی کنند. همچنین در انجام معامالت و برای 
کد رهگیری به امالک دیگر مراجعه می کنند و بدون دغدغه به پول می رسند. در این 

میان نیز شخص و یا سازمانی برای رسیدگی وجود ندارد.
از تولید ملی استفاده کنیم. خیلی بهتر است مجموعه ای  باید  در ساختمان سازی 
راه اندازی کنیم که از آغاز تا پایان آن از تولیدات داخلی برای ساخت آن استفاده شود 

و تحویل مشتری گردد.

بهمن رمضانی، مدیر امالک افق:

در ساختمان سازی باید از تولیدات 
ملی استفاده کنیم

شغل ما یک صنعت است که در رابطه با آشپزی و پخت و پز فعالیت دارد. ما صفر 
تا صد کار از طراحی تا ساخت را انجام می دهیم، آموزش در کار ما به صورت تجربی 

است و داشتن خالقیت در کار بسیار مفید است. 
ح جدیدتر باشد استقبال مردم بیشتر است، کار ما چون تولید داخل  هر چقدر طر
است قیمت بسیار پایینی دارد و به صرفه می باشد ولی اجناس خارجی بسیار گران 

است و مسلما پیدا کردن قطعات در صورت خرابی مشکل است.
 مشکل ما افزایش قیمت ها می باشد. مواد اولیه بسیار گران شده، در نتیجه کاالی 
تا  پایین است.  افزایش قیمت پیدا می کند و قدرت خرید مردم بسیار  تولید شده 
را  کار  اگر تسهیالتی باشد می توانیم  از ما صورت نگرفته است،  کنون هیچ حمایتی 

توسعه و گسترش دهیم.

 رستم سعادتی،مدیریت تولید 

باربیکیوی سعادتی:

 خالقیت در کار بسیار مفید است

متاسفانه  نیست.  مساعد  امالک  صنف  برای  شرایط  حاضر  حال  در  من  نظر  به 
تعداد دفاتر امالک بسیار زیاد است. بیشتر مشاوران مشغول در این حوزه جوان و 
تحصیل کرده هستند. شغل امالک مانند گذشته نیست و مردم نیز همانند گذشته 

اعتماد نمی کنند.
اتحادیه در رابطه با بیمه دفتر امالک  و ارزش افزوده هیچ اقدامی نکرده است. تقاضا 
داریم که هزینه ها را کاهش دهند و ارزش افزوده دریافت نکنند. مخصوصا در این 
برهه زمانی که وضعیت ملک بستگی به تورم دارد. عوامل دیگری از جمله عوارض 
مصالح،  قیمت  حاضر  حال  در  هستند.  دخیل  ملک  قیمت  در  دارایی  و  شهرداری 
میلگرد، کارگر و بسیاری موارد دیگر مرتبط با ملک و ساختمان سازی، افزایش یافته 
نیز  امالک  گرفتن جواز دفتر  تاثیرگذار می باشد.  بر قیمت ملک  این موارد  و تمامی 
از شهرداری بسیار مشکل شده است. رسانه ها اطالع رسانی خوبی انجام می دهند 

ولی متاسفانه کسی رسیدگی نمی کند.

احمد تیموری، مدیر امالک تیموری:

 رسانه ها نقش مهمی 
در اطالع رسانی به مردم دارند

تصحیح  را  تصور  این  باید  ما  دارد.  وجود  مردم  ذهن  در  امالک  از  اشتباه  تصور  یک 
این  نیز  امالک  و در شغل  دارد  بد وجود  و  اکثر مشاغل، دو دسته خوب  در  کنیم. 
افراد وجود دارند. امالک خوب که واقعا کار انجام می دهند و بر چرخه اقتصادی کشور 
می شود.  شروع  شغل   30 با  حداقل  کار  شروع  و  ساز  و  ساخت  در  می گذارند.  تاثیر 
امالک خوب مالک اقتصادی کشور است. امروزه راه اندازی مغازه از لحاظ مادی خیلی 
سخت است. بعد هم  چالش هایی به وجود می آید، چون به قوانین اشراف ندارند 
و  باعث مشکالت می شوند. در مرحله بعدی، عرف کاری این است که حداقل چند 
سال تجربه کار در امالک داشته باشند. سرمایه اصلی یک امالکی خوب اعتبار و آبرو 

است. امالک درستکار همیشه موفق است.

امین جهانگیری، مدیر امالک سالطین:

 مشاوران امالک بر اقتصاد کشور
 تاثیر بسزایی دارند

: ، مدیر امالک هیراد البرز صادق مالمیر

رسانه موجب شناخت مردم از عملکرد اصناف مختلف می شود
ماحصــل کار ما در این چند ســال، تالش و پشــتکار اســت که باعث 
موفقیــت بیشــتر می شــود. در امــالک، صداقــت و مشــتری مــداری 

بسیار مهم است. در زمینه ساخت و ســاز نیز فعالیت داریم و صفر 
تا صد متریال به کار رفته در ساختمان های ما، تولید ایران می باشد. 

اجناس ایرانــی دارای درجه بندی و همچنین کیفیت عالی هســتند.
اتحادیه،عملکرد بســیار قــوی و فعالــی در حوزه امــالک دارد. رســانه 

باعــث ارتباط بیــن مــا و مردم اســت و همــه اقشــار جامعــه را معرفی 
می کند و باعث شــناخت مردم از عملکرد اصناف مختلف می شود.


