
واکاوی نظـرات کارآفـرینان در نیل به خالقیت های کسب و کار

پویـش، پایـش و پیمایـش در معـادالت بازرگانـی و انعـکاس توانمندی هـای فعـاالن 
تولیـد، تجـارت و خدمـات کشـور یکـی از کاربردهـا و راهبردهـای رسـانه می باشـد. در واقـع 
ی روزنامـه نـگاران در تبلـور بهبـود و جذابیـت کسـب و کارهـا بـا فضـا و  فراینـد و اسـتراتژ
شـرایط حاکـم اقتصـادی امـروز اهمیـت دوچندانـی پیـدا کـرده اسـت. اکنـون مطبوعـات 
نسـبت به گذشـته قدرتمندتـر شـده اند، چـرا که بـا گسـتره فزاینـده فضای مجـازی، بـروز هر 
مصاحبه خبـری و حتـی تبلیغ بـا ویتریـن رسـانه های معتبـر در میان اخبـار بی شناسـنامه و 
غ، اثرگـذاری فوق العـاده و کـم نظیـری را ایجـاد می کنـد. ایـن مخاطـب پذیـری گاه بـا برنـد  درو
شـاخص یـک مطبوعـه و جریـده سراسـری نـام آور تـا ده برابـر در ذهـن مخاطبـان اقتصـادی، 
بهبـود  در  اهتمـام  رسـانه ها  افتخـارات  از  می سـازد.  پدیـدار  فـرد  بـه  منحصـر  نفـوذی 
فضـای کسـب و کار می باشـد. امیـد اسـت روزنامـه جـام جـم البـرز در ایـن مهـم و بـه ویـژه 
ینـی گامهـای  تعمیـق اثـرات تجـاری و بازرگانـی و در حمایـت از فعـاالن تولیـد و اشـتغال آفر

.
قدرتمندانـه خـود را تـداوم بخشـد. انشـاءال�ل

 باید یک 
ً
برای ورود به این شــغل به جز مدارک تحصیلی مورد نیاز، اگر فرد همه شــرایط را داشــته باشد، حتما

مدیر فنــی زیارتــی ذی صــاح، او را تایید کند تــا بتواند مجوز دفتــر خدمات زیارتــی را بگیــرد. در ارتباط بــا زیارت، 
از ســازمان حج و زیــارت و در قســمت مربــوط بــه امــور ســیاحتی، از اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری و 
صنایع دســتی اقــدام کننــد و شــرایط و ضوابــط مورد نیــاز را که در ســامانه نوشــته شــده اســت را احــراز کنند. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه اســتان البــرز  بیــش از ۰۰۰۵ کیلومتــر مربــع وســعت دارد، امکاناتــی کــه در جاده هــای 
چالــوس، برغــان، نوجــان و منطقــه ماهدشــت و اشــتهارد وجــود دارد، می تــوان گردشــگری را تقویــت کرد و 
ضمن ایــن کــه خدماتی بــه ســاکنین اســتان ارائه می شــود، ســایر اســتان ها هــم می تواننــد از ایــن خدمات 
ج یــک تلــه کابین احــداث کنیــم، با آن  اســتفاده کنند. مــا اگــر در جــاده چالوس، برغــان، نوجــان یا شــمال کر
همه امکانات، به راحتــی می توانیم، آن مــکان را تبدیل بــه یک منطقه گردشــگری کنیم و از همه نقــاط ایران 
و حتی از کشــورهای عربی، گردشــگر جذب کنیم که متاســفانه در اســتان البرز، ســرمایه گذاری در این زمینه 
نزدیــک بــه صفــر اســت و ایــن امــر مســتلزم ایــن اســت کــه ادارات ذیربــط از ســرمایه گــذاران دعــوت کنند و 
بانک ها، خدمات و تســهیات الزم را ارائه دهند تــا از امکانات بالقوه اســتان، به نفع همه کشــور بهره ببریم.

سید محمد علی حسینی کمال آبادی، رئیس هیئت مدیره 

ج: مجموعه زیارتی گردشگری آسمانیان پرواز کر

 سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 
، صفر است استان البرز

اولیــن مشــکل مــا گرفتــن جــواز اســت، مراحــل گرفتــن جــواز بســیار 
مشــکل اســت و بســیاری از همــکاران مــا بــدون مجــوز فعالیــت می کننــد.

 قیمت هایــی کــه بــرای الین هــای مختلــف گذاشــته شــده اســت، مربــوط بــه ده ســال پیــش اســت، 
بــا تــورم افزایــش نداشــته اســت، بســیار ســخت و آزار دهنــده اســت، کســی رســیدگی نمی کنــد و هیــچ 
ارگانــی حامــی مــا نیســت. درحــال حاضــر الین هــای آرایشــگری بخــش بنــدی و تخصصــی شــده اســت.

 اگر کسی قصد داشته باشد، سالنی افتتاح کند، باید پرسنل خوبی داشته باشد. 
اولیــن رمــز موفقیــت داشــتن پرســنل بســیار وفــادار و بــا تجربــه اســت. بعضــی محدودیت هــا باعــث 

رشــد می شــود.
 در دوران کرونــا شــوک بزرگــی بــه مــا وارد شــد، نمی توانســتیم خدماتــی ارائــه دهیــم، تصمیــم گرفتیــم از 

طریــق آمــوزش کار را ادامــه دهیــم و فرصت هــای جدیــدی بــرای مــا ایجــاد شــد.

آندیا فالح، مدیر سالن زیبایی آندیا فالح:

 در حال حاضر بخش های آرایشگری
 بخش بندی و تخصصی شده است

یکــی از مشــکات در ایــن صنــف، عــدم رســیدگی بــه وضعیــت فــرش 
فروشــی های اســتان البــرز اســت. بایــد بــه نــوع جنــس، قیمت هــای 
بــازار و شــرایط فــروش رســیدگی  صــورت بگیــرد. مــا فــرش را از کارخانه هــای شــناخته شــده می خریــم 
تــا جلــب اعتمــاد مشــتری شــود. بعضــی کســبه هســتند کــه فــرش خوبــی ندارنــد و زیــر قیمــت بــازار 

می فروشــند و شــرایط خیلــی خــاص بــرای فــروش فــرش می گذارنــد.
 یــک نــوع اجحــاف نســبت بــه کســبه دیگــر اســت و بــه کســانی کــه تــازه کار هســتند و شــرایط مالــی 
مناســبی ندارنــد و دنبــال موفقیــت در کارشــان هســتند، آســیب می رســانند. بایــد پشــتکار زیــادی در کار 
داشــت. قیمت هــا ثابــت نیســتند و روزانــه تغییــر می کنــد. از زمــان ســفارش تــا تحویــل جنــس قیمت هــا 
افزایــش پیــدا می کنــد و باعــث ضــرر می شــود. کســانی کــه تــازه وارد بــازار کار می شــوند، دچــار آســیب 
ج وارد می شــود و مقــداری در داخــل کشــور تولیــد می شــود. درســت  می شــوند. بعضــی مــواد اولیــه از خــار
اســت کــه شــرایط ســخت اســت، ولــی بایــد فقــط بــه اهــداف فکــر کنیــد و بــه رویایــی کــه داریــد، متمرکــز 
شــوید. رســانه می توانــد یــک ارتبــاط خــوب بیــن مــا و مســئوالن برقــرار نمایــد و مــن از شــما تشــکر 

می کنــم.

میترا رجبی، مدیر مجموعه دنیای فرش:

 یکی از مشکالت ما، عدم رسیدگی به وضعیت
 فرش فروشی های استان البرز است

ــودم  در طــی ســال های خدمتــم، شــاهد ضعف هــا و کمبودهــای سیســتم آموزشــی  ب
کــه بــا ورود ویــروس کرونــا بــه کشــور ایــن ضعف هــا بیشــتر نمایــان شــد. آمــوزش، یــک 

امــر مقــدس اســت و مــا نیازمنــد حمایــت مســئوالن هســتیم. 
موسســات علمــی بــار ســنگینی را از دوش آمــوزش و پــرورش برداشــته انــد و ادامــه کار 
ایــن موسســات بســتگی بــه حمایــت و پشــتیبانی مســئوالن دارد. در عصــر تکنولــوژی، 
رســانه ها نقــش پــر رنگــی در زندگــی مــا ایفــا می کننــد و بــا تبلیغاتــی فرهنگــی ارزش هــای 

جامعــه را نشــر و ارتقــاء می دهنــد. 
کــه همــواره در فرهنــگ ســازی و  روزنامــه جام جــم تشــکر می کنــم  ازمدیریــت  مــن 
ارتقــای ســطح علمــی جامعــه کوشــا بــوده انــد و همیشــه لطــف شــان شــامل حــال 

مراکــز علمــی بــوده اســت.

 مهندس آرش بهرامی
 مدیر موسسه علمی و آموزشی آپادانا:

آموزش، یک امر مقدس است

که در این حوزه  افرادی  از قدیم االیام وجهه خوبی نداشت و  شغل مشاور اماک 
آنها  از  به همین دلیل مشتریان  و  بودند، خطاهایی داشتند  به فعالیت  مشغول 

راضی نبودند و مورد اعتماد مردم قرار نمی گرفتند.
با  و  کنند  جلب  را  مشتری  اعتماد  باید  می شوند  عرصه  این  وارد  که  کسانی   
درستکاری و صداقت  کار کنند، از دروغ برای پیش بردن کار خود استفاده نکنند، 

چون اعتماد مشتری سلب می شود.
در  ،فقط  است  ایرانی  ما  منطقه  در  مسکن  تولید  برای  مصرفی  متریال  صددرصد 
بعضی موارد که جنبه تزئینی دارد از اجناس خارجی استفاده شده است، اگر تولید 

داخلی باشد خیلی بهتر است و باعث اشتغالزایی برای جوانان نیز می شود.
معرفی  و  ندارد  کنندگان  تولید  از  حمایت  برای  خوبی  عملکرد  رسانه  متاسفانه 

جنسی که تولید می شود به مقداری  نیست که تولیدکننده ذینفع باشد.

قاسم جعفری
 مدیر امالک حیدربابا:

 تولید داخلی باعث
 اشتغالزایی  جوانان می شود

هــر انســانی در زندگــی هدفــی دارد و بــرای هدفــش برنامــه ریــزی می کنــد. اگــر هــدف از  فعالیــت در بنــگاه 
امــاک خدمــت باشــد، می تواننــد بســیار موفــق در ایــن حــوزه عمــل کننــد، ولــی اگــر فقــط هــدف، درآمــد 

بــاال باشــد، بهتــر اســت وارد ایــن حرفــه نشــوند.
گاهــی و اســتعداد الزم را  شــغل مشــاوران امــاک بســیار ســخت و پیچیدگی هــای زیــادی دارد و بایــد آ
داشــته باشــند و بــا یــک برنامــه ریــزی درســت کار را شــروع کننــد. یــک دیــدگاه بلنــد مــدت نســبت بــه آن 

ــا تــاش و پشــتکار بــه موفقیــت می رســند.  داشــته باشــند و مســلما ب
بیشــتر متریــال بــه کار رفتــه در ملــک، ایرانــی اســت و کیفیــت خوبــی نــدارد، فقــط بــه خاطــر قیمــت 

اســتفاده می شــود.  بــه  دارنــد، ســازنده مجبــور  کــه  مناســبی 
در حــال حاضــر قیمــت اجنــاس بســیار  مهــم اســت و هــر چــه اجنــاس گــران تــر و بهتــر اســتفاده  شــود، 
کیفیــت کار هــم باالتــر مــی رود کــه بــا همیــن قیمــت پاییــن هــم قیمــت امــاک بســیار بــاال و بــاور نکردنــی 
اســت. ایــن عــدم ثبــات قیمــت در بــازار مســکن، باعــث کاهــش ســاخت و ســاز و کــم شــدن درآمــد بــرای 

ــود. ــازندگان می ش س

شهرام مقدم، مدیر امالک مقدم:

عدم ثبات قیمت در بازار مسکن
 باعث کاهش درآمد  سازندگان می شود

گلشن جعفری، مدیر مجموعه زیبایی تیا:
تجربه یکی از عوامل مهم موفقیت است 

 فــرایند راهبـرد رسانه در بهبود
 و جذابیت کسب و کار

مــن  دارد.  کار  پیشــرفت  در  زیــادی  بســیار  تاثیــر  کار  بــه  عاقــه   
کنــم.  کار  خــودم  بــه  متعلــق  مجموعــه ای  در   داشــتم  دوســت 
بــا  هنــری  کار  قطعــا  دارد  فــراوان  ســختی های  کاری  هــر  شــروع 

تمریــن و ممارســت بیشــتری بــه نتیجــه می رســد. مســلما داشــتن 
تجربــه هــم یکــی از عوامــل مهــم موفقیــت اســت. 

مــن کارهــای مختلفــی انجــام دادم، ولــی هنــر آرایشــگری نیــاز بــه 

ممارســت مســتمر دارد. در هــر آرایشــگاه و آموزشــگاهی اولیــن 
برخــورد پرســنل بــا مشــتریان مهــم اســت و بــرای جــذب مشــتری 

اخــاق و رفتــار پرســنل حــرف اول را می زنــد.

بــا مشــتریان برقــرار  رابطــه دوســتانه ای  بایــد  بــه همیــن دلیــل    
بســیار  مشــتری  بــا  را  پرســنل  مناســب  رفتــار  داشــتن   و   کــرد 

مهم است.
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2 ز ضمیمــه رایگان  در اســتان البر

گلخانــه،  فــوالد، ســاخت  کــه صنعت هــای  اســت  مــواد غذایــی  امنیــت  بــه  گلخانــه، مربــوط  صنعــت 
دارای  ایــن صنعــت  و  آن دخیــل هســتند  در  و تجهیــزات داخلــی  گلخانــه ای  ســاخت پاســتیک های 
ــا مــواد غذایــی مــورد نیــاز مــردم را  شــاخه های متعــددی اســت کــه نیازمنــد گســترش بیشــتری اســت ت

بهتــر تامیــن کنــد. 
کســانی کــه عاقــه بــه ایــن حرفــه دارنــد، بایــد دوره هــای کارامــوزی و کارورزی را بگذراننــد و تحقیــق کننــد 
کــه هــر منطقــه چــه پتانســیلی دارد. مشــکات مــا در مــورد زمین هــای کشــاورزی و ســهمیه آب اســت. 
اکثــر زمین هــای کشــاورزان ســند مالکیــت نــدارد. بســیاری از کشــاورزان جــزء، از جهــاد مجــوز گلخانــه را 
می گیرنــد، امــا بخشــداری موافقــت نمی کنــد و می گویــد کــه زمیــن شــما قولنامــه ای اســت و کارتــان را بــه 
تعویــق می اندازنــد و عــاوه بــر بخشــداری ارگان هــای دیگــر هــم اگــر موافقــت نکننــد، بــرای شــما کــه کار را 
شــروع کــرده ایــد، مشــکل پیــش می آیــد. اگــر سیســتم یــک پارچــه باشــد و از اول شــخص بدانــد کــه اجــازه 

احــداث گلخانــه را نمی دهنــد.
  هزینــه و وقــت صــرف نمی کنــد. متاســفانه جهــاد مجــوز می دهــد و فــرد شــروع بــه کار می کنــد، امــا 
ــاز می گوینــد بــه آن هایــی کــه قولنامــه ای  بخشــداری مخالفــت می کنــد، ایــن کــه در ســال یکــی دو مــاه ب

هســتند، جــواز می دهیــم، یعنــی یــک قانــون ثابتــی نــدارد و کشــاورز را دچــار ســرگردانی می کننــد.

احمد کاووسی، مجموعه گلخانه یملیک:

 صنعت کشاورزی، نیازمند گسترش
 بیشتر است

باتوجــه بــه ایــن کــه مدرســه های غیــر انتفاعــی خودگــردان هســتند و در اســتان البــرز هیــچ کمکــی از 
ــار  ــه در اختی ــرای افتتاحی ــهیاتی ب ــر تس ــتان های دیگ ــود، در اس ــا نمی ش ــه م ــرورش ب ــوزش و پ ــب آم جان

مدرســه گذاشــته می شــود.
 پنجــاه درصــد هزینه هــای مــورد نیــاز مدرســه تامیــن می شــود و بعــد از یــک ســال شــروع بــه بــاز پرداخــت 
می کنــد، ولــی در اســتان البــرز ایــن امکانــات وجــود نــدارد. اجــاره ملک هــا ســاالنه بــاال مــی رود، ملــک 
آموزشــی وجــود نــدارد و مــا مجبــور هســتیم، ملک هــای ویایــی بــا متــراژ معیــن را اجــاره کنیــم، چــون تــوان 
خریــد نداریــم، مجبــور بــه بازســازی می شــویم تــا مناســب یــک مدرســه شــود. بعــد از ســختی های فــراوان، 
صاحــب ملــک اجــاره را بــاال می بــرد کــه مــا نتوانیــم در آن ملــک کار کنیــم. اکثــر همــکاران مــا مــدارس را بــه 

خاطــر افزایــش قیمت هــا جمــع اوری کردنــد.
 در صورتــی کــه ایــن مــدارس باعــث اشــتغال زایــی می شــود و بــاری از دوش آمــوزش و پــرورش برداشــته 
می شــود. هرچــه دانــش آمــوزان بیشــتری بــه مــدارس غیــر انتفاعــی  بیاینــد، جمیعــت مــدارس کمتــر 
می شــود. مــا از مســئوالن می خواهیــم حداقــل ملک هایــی بــا قیمــت مناســب و یــا ملک هــای اســتیجاری 

مخصــوص مــدارس را بــا مــدت زمــان اجــاره بیشــتر در اختیــار مــا بگذارنــد.

ندا تشکری، معاون آموزشی دبستان غیر انتفاعی سهراب:

آموزش و پرورش باید زمین های آموزشی را با 
قیمت مناسب در اختیار موسسان قرار دهد

، روانشناس: خ حق رنجبر دکتر فر

 بسیاری از اختالالت روانی 
مربوط به اضطراب است

یکــی از چالش هــا در مــدارس، کمبــود آمــوزش مهارت هــای زندگــی اســت کــه در آموزش هــای رســمی و 
برنامه هــای درســی احســاس می شــود. مهارت هــای گروهــی، گفتگــو کــردن و کنتــرل خشــم اســت. 

وقتــی بچــه بــه معــاون مراجعــه می کنــد، در گفت وگــو و تعامــل و پرســیدن ســوال های مناســب قــرار 
می گیــرد. ایــن اصــل اســت و آن دانــش آمــوز جــواب مســئله را پیــدا می کنــد. 

دانــش آمــوز توانایــی حــل مســئله های مختلــف زندگــی را پیــدا می کنــد و پــرورش  در کنــار آمــوزش نیــاز 
اســت کــه در مــدارس متاســفانه فقــدان آن احســاس می شــود.

 همــان طــور کــه آمــوزش کتاب هــای درســی مهــم اســت، آمــوزش اصلــی هــم در زندگــی بســیار اهمیــت 
دارد و ایــن کــه بچه هــا را بــه زمیــن بــازی وارد کنیــم و بــه جــای ایســتادن در جایــگاه تماشــاگر او را بــه 
تعامــل و کار گروهــی وادار کنیــم و ایــن دعــوت بــه کار باعــث می شــود، دانــش آمــوز بایــد درس را تــوام بــا 

بــازی یــاد بگیــرد و چیزهــای جدیــدی کشــف کنــد. 
ــاد  آزمایش هــای علــوم و ریاضــی عمــًا انجــام می شــود، وقتــی دانــش آمــوز کار را انجــام می دهــد، بهتــر ی
ــاز اســت کــه چالــش یادگیــری طــوری  ــا جایزه هــای گــران قیمــت نیســت. نی ــه تشــویق ب ــاز ب می گیــرد . نی

تعریــف شــود کــه دانــش آمــوز پلــه پلــه بــاال بــرود.

فاطمه علیپور ندوشن، مدیر دبیرستان ترنج:

 دانش آموز باید درس
 را توام با بازی یاد بگیرد

یکــی از مشــکات رایــج، عــدم مراجعــه بــه روانپزشــک اســت. اکثــر مــردم از مراجعــه بــه روانپزشــک امتنــاع 
می ورزنــد. خیلــی از مــردم نســبت بــه ایــن موضــوع، مقاومــت نشــان می دهنــد و بــه روانپزشــک مراجعــه 
نمی کننــد، درصورتــی کــه بیمــار هســتند و نیــاز بــه درمــان دارنــد و روز بــه روز بیمــاری آنهــا ممکــن اســت 
حادتــر و معالجــه آن نیــز ســخت تــر شــود. امــا چنــد ســالی اســت کــه مــردم بــه پزشــک مراجعــه می کننــد 
ــا حــدودی متوجــه اهمیــت موضــوع شــده انــد و حتــی الزم می بیننــد کــه بــرای فرزنــدان خــود نیــز بــه  و ت

روانپزشــک مراجعــه کننــد.
بــه فرهنــگ ســازی و اطــاع رســانی دارد. رســانه ها در ایــن زمینــه بســیار موثرنــد و  ایــن قضیــه نیــاز 
می تواننــد فرهنــگ الزم را در جامعــه رواج بدهنــد. البتــه ترویــج یــک فرهنــگ زمــان بــر اســت و در حــد یــک 
یــا دو برنامــه نمی گنجــد و طــی ســال ها بایــد اتفــاق بیفتــد. اگــر بچه هــا از ســن پاییــن در مــدارس آمــوزش 
ببیننــد، بســیار موثــر اســت. وقتــی کســی در بیــن اعضــای خانــواده اضطــراب دارد، بقیــه افــراد نیــز تحــت 

تاثیــر ایــن مســئله قــرار می گیرنــد. 
فــرق بیمــاری روانــی بــا جســمی ایــن اســت کــه وقتــی کســی ســرما می خــورد، تنهــا خــود شــخص درگیــر ایــن 
بیمــاری اســت، ولــی وقتــی کســی دچــار افســردگی می شــود، روی همــه اعضــا خانــواده تاثیــر می گــذارد و 

فــرد را در پیــش بــرد اهــداف خــود دچــار افــت می کنــد. 

دکتر علیرضا جاهدی، روانپزشک: 

 اکثر مردم از مراجعه به
 روانپزشک امتناع می ورزند

بــرای ایــن کــه وارد صنــف آرایشــگران شــوید، دو راه وجــود دارد، یکــی ایــن کــه از طریــق فنــی حرفــه ای 
مــدرک تخصصــی آرایــش و پیرایــش دریافــت کنیــد و بعــد بــه صــورت تخصصــی در یــک رشــته فعالیــت 
ــان  ایــن اســت، از طریــق  ــه جوان ــا ایــن کــه در دانشــگاه ادامــه تحصیــل دهیــد. پیشــنهاد مــن ب کنیــد ی
دانشــگاه اقــدام کننــد، چــون رشــته جدیــدی اســت و بــه طــور علمــی ایــن رشــته تدریــس می شــود. 
ــا عکاســی را بلــد باشــید و یــک   آرایشــگری شــغل راحتــی نیســت، ابتــدا بایــد بازاریابــی و نــوع جلــوه کار ب

ــید. ــوی باش ــگر ق ــک آرایش ــد ی ــا بتوانی ــید ت ــاال باش ــی ب ــط عموم ــا رواب ــوب ب ــناس خ روانش
 اگــر فقــط از نظــر عملــی رشــد کنیــد، بــه عنــوان یــک دســتیار می توانیــد کار کنیدقبــا در فنــی حرفــه ای همــه 
رشــته ها بــه صــورت کلــی تدریــس می شــد، ولــی در حــال حاضــر هــر الیــن بــه صــورت تخصصــی و جــدا 
آمــوزش داده می شــود. از نظــر علمــی تــا مــدرک لیســانس تدریــس می شــود، ولــی دانشــگاه ها محــدود 

و فقــط در تهــران اســت. 
ــورت ظاهــری وام از  ــه ص ــرای توســعه کار فقــط ب یکــی از بزرگتریــن مشــکات صنــف مــا ایــن اســت کــه ب
ــام  ــی انج ــد و کمک ــص نمی دهن ــگرها تخصی ــه آرایش ــا وام ب ــر بانک ه ــد، اکث ــت می کنن ــواز پرداخ ــق ج طری

نمی شــود و بــه زنانــی کــه سرپرســت خانــوار هســتند، اجحــاف می شــود.

هدی رییسی، مدیر آرایشگاه هدی:

 رشته آرایشگری به صورت علمی 
یس می شود در دانشگاه تدر

بــا توجــه بــه مســائلی کــه کــودکان و خانواده هــا بــا آن مواجــه هســتند، بیشــتر کودکانــی می باشــند کــه 
دچــار اختــاالت یادگیــری هســتند کــه افــرادی کــه هــوش عــادی دارنــد، ولــی در مهارت هــای تحصیلــی و یــا 

در بعضــی از مــواد درســی مثــل دیکتــه یــا خوانــدن، محاســبه و ریاضــی دچــار مشــکل هســتند.
 به این خاطر عملکرد تحصیلی شان در مدارس دچار مشکل می شود.

 در ایــن مواقــع آن هــا بــه مراکــز اختــاالت یادگیــری ارجــاع داده می شــوند. مــورد بعــدی، دانــش آموزانــی 
کــه بــه نوعــی ضعــف در دقــت و توجــه و تمرکــز دارنــد یــا بیــش فعــال هســتند.

در حال حاضر اپیدمی و شیوع آن خیلی زیاد شده است.
 در ایــن ســه ســال کرونــا تقریبــا دغدغــه همــه کشــورهای دنیــا بــود. همــه کشــورها اقدامــات خاصــی را 

در ارتبــاط بــا بحــث کرونــا انجــام دادنــد. 
، اولین اقدام آن ها، تعطیل کردن مدارس بود.  تقریبا صد و نود و یک کشور

گرایــش بــه ســمت آمــوزش از راه دور و آموزش هــای مجــازی بــود. در ایــران هــم ایــن اتفــاق افتــاد. ولــی 
قریــب بــه پنجــاه درصــد از دانــش آمــوزان بــه نوعــی دچــار افــت تحصیلــی و درســی شــدند.

 بــه همیــن علــت اقدامــات پــس از کرونــا خیلــی مهــم اســت. هــم  اکنــون آنچــه کــه خانواده هــا نیــاز دارنــد، 
ایــن اســت کــه در پســا کرونــا بایــد اقداماتــی در ارتبــاط بــا جبــران عقــب ماندگی هایــی کــه دانــش آمــوزان 
ــه ویــژه در پایه هــای اول، دوم و ســوم  در ایــن ســه ســال داشــتند و بــه خصــوص در مقطــع ابتدایــی، ب

صــورت گیــرد.

دکتر مجید هداوند، دکترای تخصصی روانشناسی کودک:

یب به پنجاه درصد از دانش آموزان قر
 در دوران کرونا، دچار افت تحصیلی شدند

یکــی از مشــکات مــا تعــداد زیــاد امــاک در یــک منطقــه اســت و جــواز امــاک بــه راحتــی صــادر می شــود. در 
حــال حاضــر شــرایط جــواز بــرای امــاک پنجــاه متــر اســت. 

اتحادیــه بایــد بــرای دادن جــواز کســب، مطالعــه بیشــتری انجــام دهــد و بــه هــر فــردی یــک جــواز کســب 
دهنــد، همیــن طــور اتحادیــه در مــورد حــق کمیســیون هــم تجدیــد نظــر کنــد تــا پاییــن بــودن تعرفــه، 

موجــب فســاد  نشــود .
ــردد.  ــراف گ ــه انح ــور ب ــد، مجب ــن کن ــی اش را تامی ــه زندگ ــد هزین ــی نتوان ــر کس ــه اگ ــت ک ــن نیس  دور از ذه
اتحادیــه نظــارت بیشــتری بــرروی عملکــرد امــاک داشــته باشــد.اگر ماموریــن در مناطــق مختلــف حضــور 

ــود. ــم می ش ــکایات ک ــی از ش ــد، خیل یابن
وجــود بعضــی امــاک باعــث شــده دیــد مــردم نســبت بــه امــاک خــوب نباشــد و فکــر می کننــد مشــاوران 
امــاک باعــث گرانــی هســتند. در صورتــی کــه آن هــا نقشــی در تعییــن قیمــت ندارنــد. تقاضــای مــن ایــن 
اســت، بــه هــر فــرد اجــازه داشــتن یــک بنــگاه معاماتــی را بدهنــد تــا افــراد دیگــر نیــز وارد ایــن حــوزه شــوند. 
وجــود بعضــی از ســایت ها نیــز مشــکل آفریــن اســت و بایــد فعالیــت ایــن ســایت ها محــدود شــود و 

نظــارت کافــی بــر روی آن هــا باشــد تــا مــردم کمتــر بــه ایــن ســایت ها مراجعــه کننــد.

علیرضا علی آبادی فراهانی، مدیر امالک فراهانی:

یاد امالک  یکی از مشکالت ما تعداد ز
 در یک منطقه است

 بســیاری از  اختــاالت روانــی مربــوط بــه اضطــراب اســت. بــا ورود کرونــا اضطراب هــای ناشــی از ایــن 
ویــروس بیشــتر شــده، بخصــوص افــرادی کــه در ســوگ عزیزانشــان هســتند و یــا کســانی  کــه عضــوی 
از بدنشــان را بــه واســطه ســرطان یــا هــر بیمــاری دیگــری از دســت داده انــد، بــه دفتــر مشــاوره مراجعــه 

می کننــد.
بــه نظــر مــن ازدواج یــک مهــارت اســت، در واقــع آموختــن مهــارت همزیســتی بــا جنــس مخالــف اســت 
ــد ازدواج  ــوزش می توانن ــا آم ــد ب ــه صدرص ــد ک ــی کنن ــقف زندگ ــک س ــر ی ــان زی ــرد انتخابی ش ــا ف ــور ب و چط
بهتــری داشــته باشــند، بــه همیــن دلیــل بــه جوانانــی کــه قصــد ازدواج دارنــد، توصیــه می کنــم، حتمــا از 

ــا بتواننــد انتخــاب بهتــری داشــته باشــند .  مشــاوره های قبــل از ازدواج اســتفاده کننــد ت
 بــا وجــودی کــه سال هاســت، نظــام روانشناســی بــه متخصصــان ایــن حــوزه مجــوز کار داده و می تواننــد 
ــد از  ــد می توانن ــراد ثروتمن ــا اف ــه تنه ــت ک ــن اس ــه ای ــب در جامع ــر غال ــی تفک ــد، ول ــه کار کنن ــن حیط در ای
مشــاوره های روانشناســی بهــره ببرنــد و افــراد عــادی تــوان پرداخــت هزینه هــا را ندارنــد تــا حــدودی هــم 

درســت اســت.
مشــاوره  هزینه هــای  از  قســمتی  الاقــل  کــه  می خواهــم  مربوطــه  مســئوالن  از  دلیــل  همیــن  بــه   
روانشناســی را تحــت پوشــش بیمه هــا در آورنــد تــا اکثــر افــراد بتواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد و 
یــا ســازمان ها ســهمیه ای را بــرای ایــن موضــوع در نطــر بگیرنــد، البتــه وزارت ورزش گاهــی بودجه هایــی را 

بــه مراکــز مشــاوره اختصــاص می دهــد و مراجعــان را بــا هزینــه خیلــی کــم پوشــش می دهــد. 

در حــال حاضــر تعــداد باشــگاه ها در ســطح اســتان کــه مجــوز اداره ورزش را دریافــت 
کــرده انــد، زیــاد هســتند، ولــی آن چــه حائــز اهمیــت اســت، نداشــتن زمیــن تمریــن 
اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی  و  می کنــد  رو  روبــه  اختــال  بــا  را  آموزش هــا  کــه  اســت 

ماســت، در صورتــی کــه اســتان البــرز ظرفیــت تامیــن زمیــن مــورد نیــاز را دارد.
 قیمــت تجهیــزات و وســایل تمرینــی ماننــد لبــاس و تــوپ بســیار افزایــش یافتــه و 
بازیکنــان بــا مشــکل مواجــه شــده انــد و مــا ناچــار بــه کاهــش هزینه هــای باشــگاه 
را  باشــگاه  از  اســتفاده  امــکان  آن هــا  تــا  هســتیم  بازیکنــان  از  حمایــت  جهــت  در 
 داشــته باشــند. کمــک خیریــن بســیار محــدود و ناچیــز اســت و حمایــت خاصــی از مــا 

نمی کنند. 
یکــی از اهمیت هــای ورزش ایــن اســت کــه هــر چــه افــراد بیشــتری در ایــن زمینــه جــذب 

شــوند و مشــغول فعالیــت شــوند، قطعــا کارهــای خــاف کمتــری اتفــاق می افتــد.

: اکبر طوری، موسس باشگاه ستاره سازان پیروز

ین فوتبال، آموزش ها  نداشتن زمین تمر
 را با اختالل مواجه کرده است

 تهمتن، مدیر پنجره دوجداره تهمتن:
زیدال�ل

مشکالت تولید درب و پنجره دو 
یاد است  جداره، بسیار ز

آمــوز در حــوزه  کنیــم. جــذب دانــش  پــرورش عمــل  و  آمــوزش  بایــد طبــق ضوابــط 
مهارتــی یکــی از موضوعــات مــا اســت. در زمــان کرونــا تقریبــا مدیریــت هوشــمندانه ای 
داشــتیم و ســریع بــا ابزارهــای آموزشــی جدیــد رونــد تدریــس را تغییــر دادیــم و آمــوزش 
را بــه روز رســانی کردیــم تــا دانــش آمــوزان دچــار افــت تحصیلــی نشــوند و در منــزل 
ــاال ببریــم.  تحــت پوشــش آمــوزش قــرار گرفتنــد و ســعی کردیــم، کیفیــت آمــوزش را ب
دانــش آموزانــی هســتند کــه در کنکــور رتبــه خوبــی دارنــد و آموزشــگاه های دیگــر بــرای 

جــذب شــان تــاش می کننــد. 
کســی کــه وارد کار تدریــس می شــود، بایــد بــه ایــن شــغل عاقــه داشــته باشــد تــا کار را 
عاشــقانه انجــام دهــد. مــا بایــد علــت برگــزاری کنکــور را بدانیــم. تعــدادی از دانشــگاهای 
برتــر کــه از لحــاظ آموزشــی از کیفیــت باالیــی برخــوردار هســتند، ظرفیــت پذیــرش همــه 

دانشــجویان را ندارنــد.
 تعــداد متقاضــی کنکــور بایــد بــا دانشــگاه برابــر باشــد تــا وقتــی کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده، 

،عادالنــه تریــن روش بــرای گزینــش دانشــجو اســت.  کنکور
، بــه دانشــگاه های مهــم دنیــا اجــازه نمایندگــی بدهیــم، مســلما بســیاری  روش دیگــر
از دانــش آمــوزان بــه آن ســمت می رونــد و از تعــداد افــراد پشــت کنکــور کــم می شــود، 

ولــی هنــوز ایــن کار فرهنــگ ســازی نشــده اســت.

رشید امیرانی،

: مدیر آموزشگاه امیرانی فیزیک البرز

تعداد متقاضی کنکور باید با 
دانشگاه برابر باشد

متاســفانه بانــوان در بیشــتر زمینه هــای کاری بــا مشــکل مواجــه هســتند.برای برطرف 
کــردن دغدغه هــای بانــوان، مــن از صنــف مربوطــه تقاضــا دارم کــه بــه خواســته های مــا 
ــا  ــد ت ــه را بدهن ــتر در جامع ــور بیش ــکان حض ــم ام ــا ه ــه م ــد و ب ــت بدهن ــتر اهمی بیش

بتوانیــم از اســتقال مالــی برخــوردار باشــیم. 
مــا اکثــرا از روی عاقــه بــه ایــن کارهــا می پردازیــم و معمــوال درآمــد ناچیــزی از ایــن 
حرفــه نصیــب مــا می شــود. مــن یکــی از مربی هــای جــوان لیــگ کشــوری هســتم، ولــی 
متاســفانه ایــن موضــوع رســانه ای نشــد و از طــرف اســتان نیــز هیــچ عکــس العملــی 

در ایــن مــورد نشــان داده نشــد. 
یکــی از مشــکات مــا ایــن اســت کــه بــرای بانــوان ســاعت های مناســبی بــرای تمریــن 
در نظــر گرفتــه نمی شــود و محــدود بــودن زمیــن و بــاال بــودن هزینه هــا هــم مشــکل 

دیگــر ماســت. 
 بایــد ســالن های ســر پوشــیده و زمیــن چمــن در اختیــار بانــوان قــرار دهنــد متقاضــی 
فوتبــال در بخــش بانــوان، بــه انــدازه آقایــان نیســت. رده ســنی از شــش تــا هجــده 
ســال اســت و رده خاصــی نداریــم. مــا فقــط یــک زمیــن داریــم و بایــد در همــان زمیــن از  
شــش تــا هجــده ســال را اموزش هــای  متفــاوت بدهیــم و همچنیــن نبــود امکانــات 

هــم مزیــد بــر علــت اســت و کار مــا را دشــوارتر می کنــد.

 سمانه ندیمی، مدیر و مربی

: مدرسه فوتبال آوا آبان دخت البرز

سالن های سر پوشیده و زمین 
چمن در اختیار بانوان قرار دهند

مشــکات بســیاری در رابطــه بــا تولیــد در و پنجــره دو جــداره وجــود دارد. بــازار جهانــی 
بســیار خــوب اســت، امــا، مشــکات در داخــل کشــور زیــاد اســت. 

ــزار  ــم، ه ــه می کنی ــه مراجع ــی ک ــر اداره برق ــه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــرق مصرف ــوع ب ــی موض یک
نــوع مانــع ســر راه مــا می گذارنــد و بــرق نمی دهنــد. نوســانات قیمــت هــم کــه محــدود 
بــه شــغل مــا نیســت و همــه اصنــاف را درگیــر کــرده اســت کــه واقعــا کمرشــکن اســت. 
هزینه هــا و ضررهــا را تولیــد کننده هــا می پردازنــد و فقــط دالل هــا ســود باالیــی می برنــد.
 در زمینــه مــواد اولیــه، شیشــه ســاختمانی در داخــل کشــور تولیــد می شــود. امــا دو 

ــه ســختی شیشــه پیــدا می شــود.  ســالی اســت کــه ب
تولیــد کننده هــای پروفیــل هــم بــه دلیــل مناســب نبــودن قیمت هــا، کیفیــت کار را 
پاییــن اورده انــد. شیشــه های رفلکــس هــم  پیــدا نمی شــود و قطعــا کارخانه هــای 
ــه  ــان ب ــد و محصوالتش ــکل دارن ــه مش ــواد اولی ــث م ــم در بح ــه ه ــده شیش ــد کنن تولی

دســت مــا نمی رســد.



ز3 ضمیمــه رایگان  در اســتان البر

ماننــد  کــه  اســت  ایــن  کار  اشــکاالت  از  یکــی 
کشــور های خارجــی فایــل فــروش بایــد بــه یــک امــاک داده شــود، امــا بــه چنــد امــاک 
داده می شــود.البته دغدغــه اصلــی، آن دســته از مشــتریانی هســتند کــه بــا مشــاوران 
بــه داخــل واحــد می رونــد و بــه ظاهــر نمی پســندند، امــا بعــد از مدتــی می بینیــم، بــه 

اثــاث کشــی کردنــد.  همــان واحــد 
ــا خــود مالــک صحبــت می کننــد و در دفتــر امــاک دیگــری بــه صــورت توافقــی  یعنــی ب
قــرارداد می نویســند. کســی کــه قــرارداد را می نویســد، در جریــان اســت و ایــن بســتگی 

بــه وجــدان او دارد. 
در رابطــه بــا کمیســیون، مــا براســاس عــرف تعییــن می کنیــم. امــا قانــون مــا حســاب و 
کتــاب  خــودش را دارد کــه بــا احتســاب ارزش افــزوده، مالیــات، اجــاره مغــازه و حقــوق 
کمیســیون  همیــن  مــا  مشــکل  واقــع  در  می شــود.  ناچیــزی  مبلــغ  بســیار  کارکنــان 

اســت.
بــرای کســانی کــه می خواهنــد وارد ایــن شــغل شــوند، توصیــه می کنــم، چنــد ســال 
دفتــر  بــودن،  مشــاور  تجربــه  مــاه  دو  عــرض  در  بعضی هــا  شــوند.  امــاک  مشــاور 
تاســیس می کننــد و بــه خاطــر نداشــتن تجربــه یــا مســائل قانونــی و حقوقــی تعطیــل 

می شــوند.

مرتضی میرزایی، مدیر امالک میرزایی:

 حق کمیسیون امالک براساس
 عرف تعیین می شود

از جوانــان می خواهــم وارد ایــن حــوزه شــوند، چــون شــغل خــوب و پــر درآمــدی اســت 
و در هــر رشــته می تواننــد بــه تنهایــی تخصــص داشــته باشــند. 

صنــف  از  کننــد.  فعالیــت  می تواننــد  تخصصــی  هــر  بــا  ســالن ها  در  حاضــر  حــال  در 
آرایشــگران می خواهــم، مراحــل تمدیــد جــواز کوتــاه تــر شــود و بــرای حمایــت مالــی 
تســهیاتی در اختیــار مــا قــرار دهنــد. مــن از ایــن شــغل بســیار راضــی هســتم، چــون 
باعــث کار آفرینــی و اشــتغال زایــی شــده اســت. کســی ایــن شــغل را ادامــه می دهــد کــه 

ــد. ــته باش ــه  داش عاق
کار  غیرقانونــی  افــراد  بعضــی  و  انــد  شــده  زیــاد  آرایشــگرها  تعــداد  حاضــر  حــال  در   
می کننــد و کســی بــه ایــن موضــوع رســیدگی نمی کنــد. بــرای گرفتــن مــدرک بایــد بــه فنــی 
ــته  ــت نداش ــه سرپرس ــانی ک ــه ای از کس ــی و حرف ــازمان فن ــرد. س ــه ک ــه ای مراجع و حرف

باشــند حمایــت می کنــد.

پوران منافی، مدیر عروس سرای نگینا:

 مراحل تمدید مجوز
 را کوتاه تر کنند 

مجموعه هــای فرهنگــی و قرآنــی بیشــتر در رابطــه بــا تعلیــم و تربیــت انســان ها فعالیــت 
می کنــد. بیشــترین  فعالیــت تخصصــی ایــن مجموعه هــا در مــورد  خردســاالن اســت. 
بعــد از ایــن دوره وارد کاس هــای رو خوانــی قــرآن می شــوند. قبــل از یادگیــری حــروف، 
آمــوزش در ارتبــاط صحیــح بــا پــدر مــادر و تعالیــم قرآنــی اســت. نــکات اخاقــی قــران را بــه 
صــورت عملــی بــه بچه هــا آمــوزش و بچه هــا تاثیرپذیرتریــن گــروه هســتند و آنچــه را کــه 
یــاد می گیرنــد را عمــل می کننــد و حتــی بــرای پــدر و مــادر خــود الگــو می شــوند. رویکــرد 

ایــن مجموعه هــا دینــی اســت.
ــرای آســان شــدن کار داریــم. تهیــه مــکان آموزشــی در ایــن   مــا یــک ســری انتظــارات ب
دوران بســیار ســخت اســت. انتظــار داریــم مجموعه هــای فرهنگــی حمایــت شــوند،اگر 
بــه  رســیدگی  می شــود.  حــل  مــا  مشــکات  بیشــتر   شــود،  تامیــن  آموزشــی  فضــای 
مشــکات مــردم در اولویــت اســت. کســانی کــه بــرای ثبــت یــک موسســه قرآنــی اقــدام 

ــا قــرآن باشــد. می کننــد، بایــد رشــته شــان مرتبــط ب

 علی عبدلی، مدیر مجموعه 
فرهنگی و قرآنی وصال:

انتظار حمایت از مجموعه های 
یم فرهنگی را دار

بــه جوانــان توصیــه می کنــم، عــاوه بــر مدیریــت زمــان، بــرای اهــداف خــود برنامــه ریــزی 
دقیــق داشــته باشــند و روی اهــداف خــود تمرکــز کننــد. مــن فکــر می کنــم بــا مشــورت 
 
ً
کــردن بــا افــراد خبــره و باتجربــه، کســانی کــه دانــش را بــا تجربــه آمیختــه انــد، قطعــا

نتیجــه خوبــی خواهــد داشــت. 
بــا جراحــی کــردن فعالیت هــا و کســب و کارهــا و تدویــن اســتراتژی های خــاص خــود 
می تواننــد برنامــه خوبــی داشــته باشــند. نوشــتن و زمــان بنــدی برنامه هــا را بایــد مــد 

نظــر داشــته باشــند. 
بــرای تدویــن و اجــرای آن راهکارهــای مختلفــی بــه ذهــن شــما تداعــی می شــود و آن را 

بــه کار می گیریــد و گام بــه گام اســتراتژی محــور جلــو می رویــد و انجــام می دهیــد. 
کوچــک و متوســط خیلــی  کارآفرینــی، نقــش و جایــگاه واحدهــای صنفــی  در بحــث 
آغــاز  هــم  گــذاری  ســرمایه  جــذب  و  درآمــد  کســب  زایــی  اشــتغال  بــا  اســت.   مهــم 

می گردد. 
بعضــی بازاریابــی را هزینــه می بیننــد، در حالــی کــه بــا بازاریابــی و هزینــه ناچیــز می تواننــد، 

درآمــد خوبــی بــرای مجموعــه ایجــاد کنند.
 ، عــدم توجــه بــه اصــول و فنــون مذاکــره، عــدم آموزش هــای الزم در حــوزه کســب و کار
عــدم هزینــه کــرد از بابــت مارکتینــگ و بازاریابــی، موفقیتــی کســب نمی کننــد، چــون 
وجــود  عــدم  و  دارد  را  مســائل  گونــه  ایــن  کارآفرینــی  ندیده انــد.  را  الزم  آموزش هــای 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــی را ب ــع بزرگ ــا، مان ــب و کاره ــرای کس ــررات الزم ب ــن و مق قوانی

سید عباس موسوی، مدیر عامل شرکت 

راستین صنعت گلباران: 
نقش واحدهای صنفی کوچک و 

متوسط بسیار مهم است

ــا نوجوانــان ســر و کار داریــم،  بــه همیــن جهــت،  ــا بچه هــا بــه خصــوص ب در مشــاغل آموزشــی بیشــتر ب
معلمــی شــغل ســختی اســت و اهمیــت خاصــی دارد و بایــد توجــه بیشــتری بــه آن داشــته باشــند. مجــوز 
، جابجایــی یعنــی تمــام کارهایــی کــه بــرای تاســیس موسســه  کــه گرفتــه شــود، بیمــه کارکنــان، اخــذ جــواز
انجــام می دهنــد، بــرای جابجایــی هــم بایــد دوبــاره انجــام شــود. پروســه طوالنــی دارد کــه بســیار در بحــث 
آمــوزش  خ شــهریه از ســوی  آمــوزش و پــرورش ســخت اســت. بــا وجــود بــاال رفتــن تــورم، تعییــن نــر
وپــرورش، حــدود ببســت الــی ســی درصــد افزایــش می یابــد، بیمــه کارکنــان پنجــاه درصــد افزایــش پیــدا 
کــرده اســت. ســعی می کنیــم، نیروهــا را بیمــه کنیــم و ایــن بــرای بیمــه هــم مشــکل اســت. انتظــار داریــم 

تامیــن اجتماعــی ســهم حــق کارفرمــا را کــم کنــد.
 اگــر شــهریه مناســب تعییــن بشــود ، بهتــر اســت. بایــد بــه ارگان هایــی مثــل آمــوزش و پــرورش، حمایــت 
ــود، امــا در حــال حاضــر کــه موسســات  ــه بشــود. در گذشــته حمایت هــا بیشــتر ب بیمــه ای بیشــتری ارائ
ــام  ــد انج ــه بای ــی ک ــرد. کارهای ــام نمی گی ــای الزم انج ــده و حمایت ه ــا برعکــس ش ــد، کام ــده ان ــتر ش بیش
ــن  ــد در ای ــرورش می توان ــوزش وپ ــد. آم ــر باش ــاه ت ــد کوت ــه بای ــت ک ــای اداری اس ــه کاره ــوط ب ــد، مرب بدهن

زمینــه پیگیــری کنــد.

: تی گستر علی جمشیدی، مدیر آموزشگاه زبان آ

 باید به آموزش و پرورش، حمایت
 بیمه ای بیشتری ارائه شود

کســی کــه قصــد ورود بــه ایــن حرفــه را دارد، بایــد تخصــص الزم را در رشــته های بــرق، مکانیــک، جوشــکاری 
و ســازه را داشــته باشــد و حداقــل  دارای  مــدرک کاردانــی و ســه ســال ســابقه کار در شــرکت طراحــی مونتــاژ 
ــرق، مکانیــک و ... برخــوردار باشــد. داشــتن  ــد از مــدارک فنــی مرتبــط ماننــد ب ــز بای ــر فنــی نی باشــد. مدی

مــدرک کاردانــی یــک ســال و مــدرک کارشناســی دوســال جــزو ســابقه کار محســوب می شــود. 
صــورت اتحادیــه  طریــق  از  کــه  اســت  بازرگانــی  بخــش  بــه  مربــوط   ، آسانســور قطعــات   تامیــن 

 می گیرد.
 اتحادیــه آموزش هــای مقدماتــی را بــرای افــراد عاقه منــد، برگــزار می کنــد و بــا گذرانــدن دوره هــای پنجگانــه 
فنــی و حرفــه ای بــه آن هــا، مــدرک دیپلــم آسانســور داده می شــود. دانشــگاه دماونــد هــم، مــدرک کاردانــی 

و یــا کارشناســی در ایــن رشــته را می دهــد . 
، تولیــد داخــل هســتند کــه کیفیــت باالیــی دارنــد. مصــرف کننــده بایــد  تمــام قطعــات مــورد نیــاز آسانســور
ــوردار  ــت برخ ــن مزی ــا از ای ــوالت م ــد و محص ــته باش ــتاندارد های الزم را داش ــه  اس ــبت ب ــی نس ــی کاف گاه آ

هســتند و دارای حداکثــر ایمنــی می باشــند، ولــی از جانــب مــردم حمایتــی صــورت نمی گیــرد.

 مهندس غالمرضا پیک فلک

مدیر شرکت آرمان فراز پدیده:

 تمام قطعات مورد نیاز آسانسور با کیفیت
 باال در کشور تولید می شود

ــل دو  ــاب وکی ــرای انتخ ــردم ب ــه، م ــن حرف ــتردگی ای ــه گس ــه ب ــا توج ب
نکتــه را مدنظــر داشــته باشــند. ابتــدا از تخصــص وکیلــی کــه انتخــاب 
می کننــد، اطمینــان حاصــل کننــد. برخــی همــکاران ادعــا دارنــد کــه در همــه مــوارد تخصــص دارنــد و دوم 
ــه  ــه وکیــل پای ــاز ب ــه یــک بــودن او اطمینــان داشــته باشــند، از ایــن جهــت کــه برخــی پرونده هــا نی از پای
یــک دارد و بعضــی از وکا یــا کارآمــوزان اجــازه ورود بــه آن پرونده هــا را ندارنــد و مــورد دیگــر ایــن کــه 
بعضــی اشــخاص هســتند کــه خــود را بــه عنــوان وکیــل معرفــی می کننــد، در حالــی کــه هیــچ تخصصــی در 
ایــن حــوزه ندارنــد و بــرای اطمینــان، می تواننــد نــام  وکیــل را از ســایت نهادهــای وکالتــی اســتعام کننــد.  
از دیگــر مــواردی کــه بــا آن مواجــه هســتیم، اکثریــت مــردم تصــور می کننــد وکا جــزء قشــر بــی دغدغــه 
و بــا درآمدهــای بــاال هســتند کــه ایــن طــرز تفکــر از صــدا و ســیما نشــأت می گیــرد، زیــرا کــه همیشــه وکا 
را بــا چهــره ای الکچــری نمایــش می دهنــد، در حالــی کــه واقعیــت طــور دیگــری اســت. مــورد دیگــر عــدم 
امنیــت وکا می باشــد کــه در ســال گذشــته و حتــی اخیــرا از ســمت طرفیــن دعــوا بــه برخــی از همــکاران 
ح قــرار گرفتــه و حتــی بــه قتــل  ســوء قصــد شــده کــه حتــی یکــی از آنــان کارآمــوز بــوده و مــورد ضــرب و جــر

منجــر شــده اســت.

ج:  محسن خان محمدی، وکیل پایه یک دادگستری کر

 مردم از تخصص وکیل منتخبشان
 اطمینان حاصل کنند

ــا آن مواجــه هســتیم، ایــن اســت کــه کارگــران  یکــی از مســائلی کــه ب
ــد و  ــد کنن ــود را تمدی ــت خ ــار کارت بهداش ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــد ه بای
 کارگــر ایــن مبلــغ را نــدارد و کارفرمــا آن را 

ً
هــر بــار بایــد مبلــغ ۰۰۲ الــی ۰۰۳ هــزار تومــان هزینــه کننــد و قاعدتــا

می پــردازد. در محــدوده فردیــس، بــه دلیــل کمبــود قنــادی، جــزو صنــف نانوایــان محســوب می شــویم، 
در حالــی کــه شــغل مــا بــا نانوایــی متفــاوت اســت و حتــی نــوع آرد مصرفــی مــا بــا آرد نانوایی هــا فــرق دارد و 

هیــچ گونــه امکاناتــی بــه مــا نمی دهنــد. 
حــدود ســه ســال اســت کــه تعاونــی قنــادان اســتان البــرز تعطیــل شــده و مــواد اولیــه ماننــد آرد، روغــن و 
شــکر را یــا نمی دهــد یــا بــا ۹ درصــد ارزش افــزوده ارائــه می کنــد و چــون ایــن مــواد در بــازار ارزش افــزوده 
ندارنــد، لــذا تعاونــی تعطیــل و ورشکســت شــده و در حــال فــروش مــکان تعاونــی هســتند و مــن نیــز 
جــزء اعضــای هیــأت مدیــره تعاونــی هســتم و پیشــنهاد فــروش تعاونــی را دادیــم تــا بتوانیــم پــول مــردم 

را پرداخــت کنیــم.
خ مشــخصی نداریــم و بایــد محصــوالت خــود را بــا قیمتــی کــه تعییــن می کننــد، عرضــه  ، نــر از طــرف دیگــر
کنیــم و هیــچ گونــه ثبــات قیمتــی وجــود نــدارد، همچنیــن هزینه هــای باالیــی بابــت مــواد اولیــه، ناهــار 

کارگــر و... متحمــل می شــویم کــه ایــن هزینه هــا باعــث افزایــش قیمــت می شــود.

محمود رحیمی، مدیر قنادی رحیمی :

به دلیل کمبود قنادی
 جزو صنف نانوایان محسوب می شویم

ــای  ــه هنره ــر مجموع ــام زی ــینمایی، تم ــی و س ــگاه های  نمایش آموزش
نمایشــی مثــل بازیگــری، کارگردانــی، نویســندگی و تمــام گرایش هــای 
مربــوط بــه نمایــش را هنرهــای نمایشــی در برمی گیــرد. آموزشــگاه های  نمایشــی و ســینمایی، مهجــور 
مانــده انــد. اکثــر افــراد فکــر می کننــد، بــرای ورود بــه بازیگــری بایــد بــه آموزشــگاه های ســینمایی برونــد، در 

ــینما. ــه س ــود، ن ــف می ش ــته نمایــش تعری ــری در رش ــته بازیگ ــم رش ــگاه ه ــه در دانش ــی ک صورت
ح کــرده ایــم کــه همــان طــور کــه صاحبــان آموزشــگاه های نمایشــی  مــا بارهــا ایــن موضــوع را در ارشــاد مطــر
اجــازه ندارنــد، کاس هــای ســینمایی برگــزار کننــد و تخلــف اســت، بــه آموزشــگاه های ســینمایی نیــز اجــازه 

ندهنــد، کاس هــای زیــر مجموعــه هنرهــای نمایشــی داشــته باشــند. 
آموزشــگاه های نمایشــی زیــر نظــر اســتان البــرز و ســینمایی زیــر نظــر تهــران هســتند. بــه طــور کلــی تعرفه هــا 
بــرای مــا پاییــن تــر از آموزشــگاه های ســینمایی اســت. در حالــی کــه مــا نیــاز بــه فضاهــای بــزرگ بــرای تمریــن 
داریــم و در نتیجــه هزینه هــای مــا باالتــر اســت. امــا متاســفانه بــا شــهریه هایی کــه تصویــب می شــود، 
ج مــا تامیــن نمی شــود. از طرفــی اســم ســینما بــرای هنرجــو جــذاب تــر اســت و ترجیــح می دهنــد، وارد  مخــار

آن شــوند.
کنــد.  برگــزار  را  خــود  بــه  مربــوط  دوره هــای  ســینمایی  آموزشــگاه  کــه  نــدارد  وجــود  نظــارت  متاســفانه   
امــا دوره هایــی مثــل تجســم خــاق کامــا بــه آموزشــگاه های نمایشــی مربــوط می شــود کــه متاســفانه 

می کنــد. برگــزار  را  کاس هــا  ایــن  ســینمایی  آموزشــگاه های 

فرانک فروتن، مدیر خانه تئاتر البرز :

 آموزشگاه های نمایشی و
 سینمایی مهجور مانده اند

ــه ایــن شــغل پروســه ســختی داشــت.  ــه عنــوان یــک خانــم ورود ب ب
را  بــه هــر عرصــه ای  اکثــرا فکــر می کننــد، خانم هــا حــق ورود  چــون 
ــر اســت. از نظــر گرفتــن جــواز ســختی های  ــد و  متاســفانه ایــن موضــوع در جامعــه ایپدمــی و فراگی ندارن
زیــادی وجــود دارد. گاهــی در محیــط کار خانم هــا دو بازخــورد دارنــد، یــک طــرف همــکاران کــه اســتقبال 
ــان  ــر آقای ــر دفات ــه براب ــا س ــا دو ت ــر م ــی در دفت ــده و متقاض ــه کنن ــر مراجع ــرف دیگ ــا از ط ــد، ام ــی ندارن خوب
اســت. چــون آن حــس اعتمــاد و حــس امنیــت کــه در وجــود خانم هــا اســت، بــه دیگــران نیــز انتقــال داده 
می شــود. مــورد دوم، زمانــی کــه بــرای بازدیــد یــک ملــک، برویــد، بیشــتر اوقــات خانم هــا و بچه هــا داخــل 
ــد.  ــاد می کن ــان ایج ــر برایش ــت خاط ــک امنی ــد، ی ــم باش ــاک، خان ــاور ام ــک مش ــه ی ــن ک ــتند. ای ــه هس خان
، تمــام، مشــاوران دفتــر خانــم بودنــد، یعنــی اصــا مشــاور آقــا نداشــتیم، ایــن یــک چیــز بدیعــی   اوایــل کار
بــود، ولــی متاســفانه سیســتم مــا طــوری اســت کــه حتمــا بایــد یــک پرســنل آقــا هــم در دفتــر حضــور داشــته 
باشــد. بعــد از کلــی دوندگــی هنــوز پیشــرفتی نداســتیم. بایــد بــا توجــه بــه شــرایط ســخت جامعــه بــه جــای 

ایــن کــه مشــکل ایجــاد کننــد و راه را ســخت کننــد، کمــک وحمایــت کننــد.

: گرین البرز ، مدیر امالک آ مریم فالح بردبار
 مشاور امالک خانم، برای مردم 

امنیت خاطر ایجاد می کند

محمدباقر اسالمی، مدیر امالک سازه:

تولیدات باکیفیت داخلی باعث استقبال مردم می شود
در شغل ما صداقت بزرگ ترین رمز موفقیت است. متاسفانه بعضی اماک صحبت های 
اگر  را به مردم منتقل می کنند و بیشتر برای گذران روزانه درآمدزایی می کنند،  غیر واقعی 
صداقت باشد یک سرمایه گذاری خوب و مطمئن برای سال های آینده است.  اگر جنسی 

با کیفیت تولید شود صددرصد باعث کارآفرینی می شود و مردم مهاجرت نمی کنند. چون 
جنس  از  اجبار  به  مردم  ندارد  پسند  مشتری  کیفیت  و  است  نامرغوب  داخلی  تولیدات 
خارجی استفاده می کنند، اگر تولیدات ایرانی باکیفیت باشد مردم استقبال زیادی می کنند. 
اتحادیه اماک بی نهایت پروانه صادر کرده است بدون توجه به مقیاس مغازه ها و رعایت 
فاصله کسب و کار که باید وجود داشته باشد. اکثر کارخانه ها تعطیل شده است و چون 
کاری وجود ندارد یک سری اشتغالزایی کاذب به وجود آمده است عاوه بر آن برای دریافت 

مبنــای کار مــا تجربــه اســت.  بخش هــای صنعتــی زیــادی داریــم کــه ســال ها تجربــه و مهــارت نیــاز دارد. در 
کارگاه هــا بیــش از صــد نــوع شــابلون وجــود دارد و صفــر تــا صــد کار را در آن انجــام می گیــرد. تحصیــات 
اکادمیــک کمــک زیــادی بــه کار می کنــد. بیشــتر دســتگاه ها برقــی اســت و کارهــای فنــی زیــادی انجــام 
کنیــم.  وارد  مجبوریــم  را  اجنــاس  بعضــی  اســت.  قیمت هــا  ثبــات  عــدم  مــا  اصلــی  مشــکل  می شــود. 
اجنــاس تولیــد داخــل،  خیلــی گــران تــر از اجنــاس چینــی اســت و بــه قــدر کافــی در بــازار وجــود نــدارد . 
ــه حمایتــی  ــر از اجنــاس خارجــی اســت. اتحادی ــا کیفیــت ت ــی اگــر حمایــت شــود، بســیار ب تولیــدات داخل

انجــام نمی دهــد و بــرای گرفتــن جــواز ســختی های زیــادی را بایــد تحمــل کنیــم.

وحید بیگلری، 
مدیر مجموعه نوین صنعت وحید:

 اجناس تولید داخل، گران تر
 از اجناس چینی هستند

یکــی از مشــکات حرفــه دامپزشــکی، تعرفــه کــم و قیمت هــای بســیار پاییــن اســت کــه مطمئنــا در 
شــان یــک دامپزشــک نیســت. بــه علــت پاییــن بــودن تعرفه هــا نتوانســتیم کار خــود را توســعه دهیــم 

و هــم زمــان باکشــورهای دیگــر پیشــرفت کنیــم.
 در کشور های دیگر دامپزشکی یکی از پر درآمدترین رشته ها است.

 ایــن اشــکال از سیســتم قانــون گــذاری در ایــن شــاخه از پزشــکی اســت. یکــی دیگــر از مشــکات مــا 
گاه  کــه بــدون داشــتن مــدرک الزم، در ایــن حیطــه فعالیــت می کننــد و وجــود ایــن افــراد باعــث  افــراد نــا آ

بــی اعتبــاری شــاغلین ایــن حــوزه می شــود. 
دامپزشــکی ماننــد ســایر علم هــا در حــال پیشــرفت اســت و بایــد حتمــا بــا علــم روز و نوآوری هــای 
موجــود در ایــنَ شــغل همســو شــویم.درمیزان تعرفه هــا تجدیــد نظــر شــود. حــوزه واکسیناســیون 

بســیار گســترده اســت و بایــد تخصصــی تــر و علمــی تــر عمــل کنیــم.

دکتر علیرضا یزدان، دامپزشک:

 دامپزشکی مانند سایر علم ها
 در حال پیشرفت است
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چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید
حافظتبارک ال�ل از این فتنه ها که در سر ماست
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پیچیــده ای  ابعــاد  دارای  و  چندگانــه  دارد،  مختلفــی  زوایــای  وکالــت 
اســت. یــک بعــد آن معیشــت و بحــث درآمــد اســت. وکای تــازه کار بــا 
مشــکاتی مثــل هزینه هــای دفتــر و معیشــت، تجربــه کاری، درآمــد پاییــن و ســختی کار مواجــه هســتند 
 ، تــا زمانــی کــه در کار خــود متبحــر شــوند، ولــی وکای بــا تجربــه مشــکات مالــی زیــادی ندارنــد. بعــد دیگــر

ــود را دارد.  ــاص خ ــکات خ ــختی ها و مش ــه س ــت ک ــت اس نفــس کار وکال
وقتــی شــخصی مشــکلی دارد و بــه وکیــل مراجعــه می کنــد، دارای یــک روحیــه خــاص و مضطــرب اســت 
ــد  ــدا بدان ــان ابت ــه ازهم ــت ک ــن اس ــل ای ــن کار وکی ــی تری ــد. اصل ــل می کن ــل منتق ــه وکی ــه را ب ــن روحی و ای

چگونــه پرونــده را بررســی کنــد. 
موضــوع را خــوب بســنجد، بــه حقانیــت مراجعــه کننــده پــی ببــرد و راهکارهــا را بررســی کنــد. اگــر پرونــده 
دارای راه حــل مناســبی اســت،  بــه نتیجــه مطلــوب می رســد و مــوکل را مســتحق پیــروزی در آن پرونــده 

می دانــد، آن را قبــول کنــد، و گرنــه، همــان ابتــدا آن را رد کنــد. 
وقتــی وکیــل پرونــده را پذیرفــت، بایــد دفــاع خوبــی کنــد. اگــر وکیــل یــا مــوکل در حیــن کار متوجــه شــدند، 
ــت  ــق وکال ــورد ح ــوند. در م ــرف ش ــا منص ــتعفا داده و ی ــد اس ــی رود، می توانن ــش نم ــق روال پی ــر طب کار ب

بایــد تابــع قــراردادی کــه بیــن طرفیــن تنظیــم شــده اســت، باشــند. 

منوچهر سهرابی، وکیل پایه یک دادگستری:

 وکالت، دارای ابعاد پیچیده 
و زوایای مختلفی است

روانشناســی علمــی اســت کــه بــا حــاالت درونــی انســان ها ســروکار دارد، امــا تفاوتــش بــا بقیــه رشــته های 
مشــابه ایــن اســت کــه هــم بــا اختــاالت وناهنجاری هــای رفتــاری ســروکار دارد و هــم بــا اتفاقــات خوبــی، 
مثــل ازدواج، بــارداری، ورود فرزنــدان بــه نوجوانــی و مــوارد ایــن چنینــی مواجــه اســت. هــم چنیــن بــا 
اختــاالت، مشــکات، آســیب های اجتماعــی و چهــره خشــن جامعــه نیــز ســر و کار دارد. مــا زیــر نظــر 

ــتیم.  ــی هس ــام روانشناس ــازمان نظ ــو س ــتی و عض ــازمان بهزیس س
در اصــل هــر دو ســازمان متصــدی مجــوز هســتند. بــرای مشــاوران و روانشناســان متأســفانه باتوجــه بــه 
ایــن کــه ناهنجاری هــای اجتماعــی تشــدید می شــود و آســیب های اجتماعــی هــر روز بیشــتر و نمایــان تــر 
می شــود، امــا تــوان مــردم بــرای هزینــه کــردن در امــر ســامت روان کمتــر می شــود. هزینه هــا بــاال اســت 
و متأســفانه هیــچ بیمــه ای، حتــی بخشــی از درمــان را هــم تقبــل نمی کنــد و بــه دلیــل مشــکات مالــی و 
نبــودن پوشــش بیمــه ای، درمــان بعــد از مدتــی قطــع  می شــود و بــه آن هدفــی کــه درمانگــر و مراجعــه 
کننــده دارنــد، نمی رســیم. بیمــه همــان طــور کــه ســامت جســم را در بــر می گیــرد، بایــد ســامت روان را 
نیــز پوشــش دهــد. بســیاری از همــکاران سال هاســت، بــرای ایــن قضیــه تــاش می کننــد، ولــی بیمــه 

قبــول نمی کنــد.

معصومه قدیری
 مدیریت مرکز مشاوره پارس روان و روان شناس بالینی:

بیمه باید عالوه بر سالمت جسم
 سالمت روان را نیز پوشش دهد

ــتن  ــری و داش ــت نگ ــت. مثب ــد اس ــیار مفی ــه بس ــتن تجرب ــغلی داش ــای ش ــه زمینه ه ــی در هم ــور کل ــه ط ب
نظــم در کار دو خصوصیتــی هســتند کــه اگــر بــا هــم در یــک مجموعــه لحــاظ شــود، آن مجموعــه نواقــص 
خــود را ســریع تــر شناســایی و راه حــل الزم را پیــدا می کنــد. گاهــی نقــص وجــود دارد، ولــی مدیــر مجموعــه 
نمی توانــد آن را برطــرف کنــد، ایــن کــه ســریع نقــص را بشناســیم و آن را برطــرف کنیــم، توانایــی مدیریتــی 

و نشــانه نظــم و مثبــت نگــری اســت. 
در اکثــر کارهــا مدیــر مجموعــه بایــد بــه ســمت سیســتم ســازی بــرود تــا وقتــی ایــرادی پیــش می آیــد، 
مدیــر می توانــد تعــداد کمــی از مشــکات را حــل کنــد، ولــی اگــر سیســتمی را در مجموعــه تشــکیل بدهــد، 

می توانــد مشــکات را ســریع تــر حــل کنــد.
ــه  ــه تنهایــی قــادر ب ــا مشــکاتی در زمینــه کاری خــود مواجــه شــدند، بداننــد کــه ب  مدیــران جــوان، اگــر ب
ــه کار خــود  ــر ب ــا راحــت ت ــد، ت ــه حــل مشــکات بپردازن ــه صــورت جمعــی ب ــد ب حــل آن نیســتند، بلکــه بای
ادامــه دهنــد و بتواننــد آن را گســترش دهنــد. آمــوزش، در کشــور مــا در همــه زمینه هــا ضعیــف اســت. 
اگــر یــک دوره کاس بــرای کســی کــه متقاضــی مجــوز اســت، برگــزار می شــد، خیلــی بهتــر می توانســتیم، 

خدمــات دهــی کنیــم.

سید محمود حسینی

 مدیر آموزشگاه زبان کهربا:

آموزش، در تمام زمینه ها ضعیف است

نــه تنهــا دیــده نمی شــود بلکــه  از رشــته تربیــت بدنــی حمایــت کننــد، چــون  اول از همــه می خواهــم 
چنــدان بهایــی هــم بــه آن داده نمی شــود. دوســت دارم، بیشــتر بــه بچه هــای تربیــت بدنــی بهــا داده 
شــود و مخصوصــا در مســابقات و باشــگاه ها بیشــتر دیــده شــوند، حتــی در گرفتــن مــدارک مربیگــری هــم 
مشــکل و دغدغــه ای نداشــته باشــند و مثــل بقیــه مقایســه نشــوند. کســانی کــه تحصیــات دانشــگاهی 
ــد  از کســانی کــه تنهــا در طــول یــک مــاه دوره  ــد، بای دارنــد و چهــار ســال، درس هــای مرتبــط را خوانــده ان

مربیگــری را می گذرانــد و مــدرک مربیگــری می گیرنــد، متمایــز شــوند.
مــن بــه عنــوان مدیــر و مربــی باشــگاه، از مســئوالن می خواهــم کــه در رابطــه بــا بیمــه و حقــوق و مزایــا 
حداقــل طبــق قانــون کار مــا را حمایــت کننــد. همچنیــن از نظــر تســهیات بانکــی امتیازاتــی بــرای مــا قائــل 
شــوند، مخصوصــا در ایــن دو ســال کــه بــا ورود ویــروس کرونــا، بســیاری از باشــگاه ها بســته شــدند و 
بســیاری از مربی هــا مجبــور بــه تغییــر شــغل شــدند و بســیاری هــم متضــرر شــدند. بــرای هزینه هــای 
باشــگاه تعرفــه تعییــن کننــد. هزینــه شــهریه، معیــن باشــد. تعرفــه ای طبــق عــرف کــه نــه خیلــی بــاال و 
نــه خیلــی پاییــن باشــد ، تعییــن کننــد. از قدیــم دو میدانــی بــه عنــوان ورزش مــادر شــناخته می شــد، امــا 

، بدنســازی اســت. ورزش مــادر

مرجان شکری، کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیر و 

کادمی فیتنس ایلیا شازده: سرمربی باشگاه آ

بدنسازی، ورزش مادر است

کاردرمانــی یکــی ازشــاخه های حــوزه تــوان بخشــی، در کنــار گفتــار درمانــی، بینایــی ســنجی و شــنوایی 
ســنجی اســت. هــدف اصلــی ایــن اســت کــه از ظرفیت هــای افــراد دارای معلولیــت یــا کــم تــوان اســتفاده 
کــرده و بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای باقــی مانــده بــه آن هــا کمــک کنیــم تــا بــه عملکــرد مطلــوب برســند.
 کاردرمانــی هــم بــرای کــودکان و هــم بزرگســاالن انجــام می شــود. خدماتــی کــه ارائــه  می شــود، مــورد 
ارزیابــی و در چنــد دســته قــرار می گیــرد. کــودکان و بزرگســاالنی کــه از لحــاظ حرکتــی و دو نیــم کــره مشــکل 

دارنــد، از نظــر جســمی کار می شــود. 
کســانی کــه از نظــر ذهنــی مشــکل دارنــد کــه معمــوال مشــکل ذهنــی بــا مشــکل حرکتــی همــراه اســت، در 
بخــش شــناختی و ذهنــی مــورد درمــان قــرار می گیرنــد. کاردرمانــی بــرای بچه هــا تــا قبــل از هفــت ســالگی، 

تاثیــر خوبــی دارد. امــا بعــد از ایــن ســن، رونــد کندتــر می شــود.
 بــرای کاردرمانــی مجــوز را بایــد از ســازمان نظــام پزشــکی کشــور بگیریــم. یکــی از مشــکات و دغدغه هــای 
کاردرمانــی ایــن اســت کــه تحــت پوشــش بیمــه قــرار نمی گیرنــد و بــرای خانواده هــا بســیار مشــکل اســت 
ــول ذهنــی و حرکتــی  ــرای حــل مشــکل خانواده هــای دارای معل و اگــر بیمــه تعلــق بگیــرد کمــک بزرگــی ب

اســت.

شاداب صیفی، مدیر مرکز کار درمانی روشنا:

 یکی از مشکالت مراکز کار درمانی
نداشتن بیمه است

متاســفانه افــرادی پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــته انــد کــه از تحصیــات و اطاعــات کافــی برخــوردار نیســتند 
و اکثــر مــردم فکــر می کننــد، ایــن شــغل راحــت و درآمــد بــاال دارد. امــا در حقیقــت ایــن طــور نیســت. یکــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــه دوم، ای ــت. دغدغ ــی اس ــات کاف ــم و تحصی ــتن عل ــا نداش ــف م ــزرگ صن ــای ب از دغدغه ه
تعــداد مشــاور امــاک زیــاد اســت. هــر شــخصی درخواســت جــواز می کنــد، بــه راحتــی داده می شــود.  
قوانیــن جدیــد و خوبــی وضــع شــده، مثــل متــراژ مکانــی کــه می خواهنــد بــرای آن جــواز بگیرنــد کــه قبــًا 
روی ایــن مســئله تاکیــد نمی شــد، امــا در حــال حاضــر اهمیــت می دهنــد. اگــر تعــداد هــم صنفی هــای 
مــا کــم شــود، بــه نظــرم اتفاقــات خوبــی می افتــد. پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه شــرایطی ایجــاد شــود کــه 
ــت  ــاک صحب ــاوران ام ــی از مش ــا برخ ــد. ب ــغل بمان ــن ش ــتکار دارد، در ای ــم و پش ــوان، عل ــه ت ــی ک ــر کس ه
کنیــد، متوجــه می شــوید کــه راجــع بــه قوانیــن شــهرداری هیــچ اطاعــی ندارنــد. در صورتــی کــه مشــاور 
امــاک وقتــی می خواهــد یــک واحــدی را بــه مشــتری بفروشــد، بایــد از منطقــه، ســاخت واحــد و شــخصی 
گاهــی داشــته باشــد. آنچــه بیــن اماکی هــا جــا افتــاده، ایــن اســت کــه یــک  کــه آن ســاختمان را ســاخته آ
مشــاور امــاک وکیــل دو طرفــه اســت. اطاعــات کامــل کســب می کنیــد و متعاملیــن را مطلــع می کنیــد. 

در اســتان البــرز نســبت بــه شــهر های دیگــر ایــن موضــوع ضعیــف تــر اســت.

: مهدی و سپهر رحمانی اصل، مدیر امالک سپهر

 یکی از دغدغه های بزرگ صنف امالک
 فقدان علم و تحصیالت کافی است

پارچــه مبلــی بیشــتر بــرای مبلمــان منــزل اســتفاده می شــود کــه هــم 
کشــوردارد. در چنــد ســال  توزیــع بیشــتری در  تولیــد داخلــی اســت و بخــش واردات  وارداتــی و هــم 
اخیــر شــرکت های زیــادی پارچــه تولیــد می کننــد و کیفیــت  خوبــی دارنــد، ولــی هنــوز در ســطح رقابــت بــا 
پارچه هــای خارجــی نیســتند. علــت آن نامرغــوب بــودن مــواد اولیــه تولیــد اســت. اگــر از کســانی کــه تولیــد 
کننــده هســتند، حمایــت شــود و تســهیات بیشــتری در اختیارشــان قــرار گیــرد، می تواننــد بــه کیفیــت 
اجنــاس خارجــی برســند. حــدود ســی درصــد تولیــد مبلمــان، از پارچه هــای داخلــی اســتفاده می شــود، 
ــاال بیشــترین تقاضــا را دارنــد. مــا زیــر نظــر اتحادیــه قمــاش  ــی پارچه هــای وارداتــی بــه خاطــر کیفیــت ب ول
فروشــان هســتیم. در ایــن حــوزه تداخــل صنفــی بایــد برداشــته شــود. مــا مشــکات زیــادی در ایــن حــوزه 
نداریــم، ولــی اتحادیــه بایــد از اعضــا حمایــت بیشــتری مثــل خدمــات بیمــه ای و تســهیات داشــته باشــد.

ج: حسن دست جوان، مدیر پارچه مبل پدیده کر

 نامرغوب بودن مواد اولیه موجب
 کیفیت پایین پارچه داخلی است 

بــه  می کنیــم،  تــاش  اســت.  ســنتی  ســبک  مــا  آموزشــی  سیســتم 
ســمت جهانــی شــدن برویــم و هــدف، تربیــت شــهروند بــر اســاس 
معیارهــای جهانــی اســت. نظــام آموزشــی مــا کــم و بیــش روش ســنتی خــود راحفــظ کــرده اســت و در 
آمــوزش و تربیــت انســان ها کــه هــدف اصلــی بــوده اســت، دچــار مشــکل شــده ایــم. یکــی از کاســتی های 
آمــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه بــر اســاس نیازهــای نســل امــروز پیــش نمــی رود، یعنــی اهــداف و 
برنامه هــای درســی بــر اســاس نیــاز دانــش آمــوز دختــر و پســر امــروز نیســت و در نتیجــه عــدم تطابــق بــا 
عــدم همســانی باعــث شــده کــه فــرد مفیــد، خــاق و طبــق قوانیــن شــهروندی را نتوانیــم پــرورش دهیــم 
کــه ایــن حلقــه مفقــوده آمــوزش پــرورش اســت. در مدرســه فقــط ســواد خوانــدن و نوشــتن آمــوزش داده 

نمی شــود، بلکــه ســواد رســانه ای، عاطفــی و حتــی هــوش معنــوی را آمــوزش می دهیــم.

دکتر فرشته خدابین، مدیر مدرسه مهر گل:

 آموزش و پرورش بر اساس
 نیازهای نسل امروز پیش نمی رود 

بــه دلیــل شــرایط ســخت اقتصــادی، هزینــه خریــد وســایل بــرای هنرجــو بســیار ســخت 
اســت، مــا هیــچ الزامــی بــرای تهیــه وســایل خارجــی نداریــم و بــه هنرجوهــا پیشــنهاد 
بــه صرفــه  کــه کیفیــت خوبــی دارنــد و  ایرانــی اســتفاده کننــد  از برندهــای  می کنیــم 
اســت. بــا شــیوع ویــروس کرونــا و بــه خاطــر حفــظ ســامتی افــراد، بیشــتر آموزشــگاه ها 

تعطیــل شــدند.  مــا بــا مشــکل کمبــود بودجــه مواجــه شــدیم.
 بهتــر بــود در ایــن دوران ســخت حمایــت مالــی از طــرف دولــت صــورت می گرفــت 
فقــط  می کنــد،  امیــدوار  کار  بــه  را  مــا  کــه  چیــزی  نشــوند.  تعطیــل  آموزشــگاه ها  کــه 
عشــق و عاقــه بــه کار اســت، وگرنــه از لحــاظ مالــی، زیــاد تامیــن کننــده نیســت. اگــر 
حداقــل حمایــت مالــی را از هنــر می کردنــد، چــراغ آموزشــگاه ها خامــوش نمی شــد و 

می توانســتند بــه کار خــود ادامــه دهنــد.

 فرزانه صفیاری
 :  مدیر آموزشگاه هنرهای تجسمی ایماز

دولت باید در دوران کرونا از 
آموزشگاه ها حمایت می کرد

الزمــه اشــتغال در هــر حرفــه ای، تجربــه و عشــق اســت. 99% طراحی هــای لوســتر از 
ح دلخــواه بــه وجــود نمی آیــد.  ســایت های خارجــی گرفتــه می شــود و در نهایــت، طــر
محصــوالت خارجــی بــه خاطــر دســتگاه ها و امکاناتــی کــه دارنــد، بــا کیفیت تــر هســتند. 
مجــوز در تولیدی هــای کارگاهــی و زیــر پلــه ای مــاک نیســت و بــه مــرور می شــود از 
صنــف مجــوز گرفــت. بعضــی از متریال هــا داخلــی هســتند، بــه اســتثنای متریال هایــی 
کــه داخــل خــود لوســتر بــه کار می رونــد مثــل کریســتال کــه خارجــی می باشــد، چــون 
افزایــش  صنف هــا  کل  مثــل  مــا،  دغدغــه  نــدارد.  خوبــی  کیفیــت  ایرانــی  کریســتال 

قیمت هــا و عــدم ثبــات اقتصــادی اســت. 
دومیــن دغدغــه واردات و صــادرات اســت. مــا می توانســتیم بــه جــای وارد کــردن خــود 
کریســتال، دســتگاه های تولیــد آن را وارد کــرده و کریســتال تولیــد کنیــم تــا بتوانیــم 

لوســتر ها را صــادر کنیــم، ولــی کســی از صــادرات حمایــت کنــد.

 مجید رحیمی

 مدیر مجموعه تولید و عرضه لوستر بیروان:

یستال باید  به جای وارد کردن کر
دستگاه تولید آن را وارد کنیم 

بــرای شــروع کار هنــری ســه عامــل بســیار مهــم اســت: اســتعداد، کــه در وجــود هــر 
کار اســت و  کــه عامــل خیلــی مهــم در پیشــرفت  کار  بــه  آدمــی وجــود دارد. عشــق 
ســختی های کار بــه چشــم نمی آیــد و پشــتکار کــه در ادامــه دادن مســیر الزم اســت 
و عامــل اصلــی ترقــی در کار اســت. در ابتــدا زمــان زیــادی را صــرف یادگیــری می کنیــم 
گاهــی در زمینــه کار هنــری بــه روز باشــد. بایــد ایــن  ولــی مهــم ایــن اســت کــه دانــش و آ
اعتمــاد بــه نفــس را داشــته باشــم کــه بــه هنرجــو درســت و اصولــی آمــوزش می دهــم. 
مهــم اســت جــه زمانــی، کجــا و نــزد چــه کســی آمــوزش ببینیــم کــه هنــر را تمــام و کمــال 
بیاموزیــم. هنرجــو گاهــی تحصیــل دانشــگاهی دارد و بــا توجــه بــه مدرکــی کــه در نقاشــی 
یــا گرافیــک دارد، از آن طریــق مجــوز کار را دریافــت می کنــد یــا دوره هــای مربــوط بــه 
آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای را می گذرانــد و مجــوز دریافــت می کنــد. قبــا دوره هــای 
ــر  ــرای هن ــادی ب ــی در حــال حاضــر دوره هــای زی ــود، ول ــر ب آموزشــی محــدود و فشــرده ت
وجــود دارد و هــر کــدام از دوره هــا بــه طــور تخصصــی تدریــس می شــود. اولویتهــای 
مــردم بــه خاطــر شــرایط ســخت اقتصــادی تغییــر کــرده اســت و تنهــا بــه نیازهــای اولیــه 
خــود مثــل  پوشــاک، خــوراک و مســکن توجــه دارنــد، ولــی ایــن هنــر اســت کــه فرهنــگ 

ــود. ــه ش ــه آن توج ــد ب ــازد و بای ــه را می س جامع

نسرین توکلی
:  مدیر مجموعه هنری مینیاتور

، فرهنگ جامعه را می سازد  هنر

صنعتــی  بخش هــای  اســت.   تجربــه  مــا  کار  مبنــای 
ــا بیــش از  ــاز دارد. در کارگاه ه ــارت نی ــه و مه ــال ها تجرب ــه س ــم ک ــادی داری زی
صــد نــوع شــابلون وجــود دارد و صفــر تــا صــد کار را در آن انجــام می گیــرد. تحصیــات 
اکادمیــک کمــک زیــادی بــه کار می کنــد. بیشــتر دســتگاه ها برقــی اســت و کارهــای فنــی 
زیــادی انجــام می شــود. مشــکل اصلــی مــا عــدم ثبــات قیمت هــا اســت. بعضــی اجنــاس 
را مجبوریــم وارد کنیــم. اجنــاس تولیــد داخــل،  خیلــی گــران تــر از اجنــاس چینــی اســت 
و بــه قــدر کافــی در بــازار وجــود نــدارد . تولیــدات داخلــی اگــر حمایــت شــود، بســیار بــا 
کیفیــت تــر از اجنــاس خارجــی اســت. اتحادیــه حمایتــی انجــام نمی دهــد و بــرای گرفتــن 

جــواز ســختی های زیــادی را بایــد تحمــل کنیــم.

امین جهانگیری، مدیر امالک سالطین:

 مشاوران امالک بر اقتصاد کشور
 تاثیر بسزایی دارند

 : بهزاد بحری، تجهیزات پزشکی ماندگار
گاهی و علم نمی توانیم خدمات خوبی ارائه دهیم بدون آ

به نظر من هر کسی در هر شغل و حرفه ای هست، باید  دارای 
اطاعات و اشراف کامل نسبت به شغل خود باشد. اگر ما بستنی 
می فروشیم، باید بدانیم با چه کیفیتی تهیه و عرضه بشود. اگر 

اطاعات  باید  است،  فعال  پزشکی  با  مرتبط  مشاغل  در  فردی 
پزشکی در همان زمینه داشته باشد. شاید فرد بدون اطاع و علم 
نیز بتواند کسب درآمد کند، ولی به مراجعان خود خدمات خوبی 

ارائه نخواهد داد. با توجه به تجربیات شخصی در این رشته، فرد 
 دنبال فروش 

ً
فعال در این حرفه باید الفبای پزشکی را بداند. صرفا

را  وسایل  می توان  راحتی  به  که  است  درست  نباشد.  تجهیزات 

وسیله  آن  جزئیات  توضیح  از  عاجز  حرفه  صاحب  ولی  فروخت، 
به خریدار است و خریدار هم موقع کاربرد آن نمی تواند استفاده 

بهینه داشته باشد.


