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البرز 

بیماری های زانو مربوط به وزن است
امید شریفی،  دکتر 

متخصص ارتوپدی
 بیماری های زانو مربوط 
به وزن اســت. اضافه وزن 
زیر 25کیلوگــرم درد زانو 
می آورد و بــاالی 30کیلو 
گرم نیز خطرناک اســت. 

بــرای این که وزن کم بشــود باید ازغذاهــای دریایی و 
ســبزیجات اســتفاده کرد. از قند و چربی، گوجه فرنگی، 
لبنیات، صدف، بادنجان، ســیب زمینی و ترشی استفاده 
نشــود. به جای آن کلســیم اســتفاده کنند که در گردو و 

بادام وجود دارد.
 پوشیدن کفش های پاشنه بلند باعث درد زانو می شود.

نداشتن پاشنه کفش درد زانو و کمرایجاد می کند. 
بهترین نوع کفش، کتانی می باشــد و افرادباالی 40 

سال باید ازدستشویی فرنگی استفاده کنند. 

آب پوسیدگی دندان را کاهش می دهد
فرشید بایرامی، دندان پزشک 

از سال 95 در استان البرز مشغول به کار شده ام.مشکل اصلی دراین رشته 
نگرش درمان محور آن اســت .متاسفانه روی پیشگیری تاکید نمی شود. هر 
درمانی که انجام می شود مراقبت های خاص خود را دارد .اگر بیمار رعایت نکند 
درمان شکست می خورد. علت اصلی آن این است که به بیمارآموزش داده نمی 
شــود. پزشک درمان گر باید توصیه های بعد از درمان را برای بیمارانجام دهد. 
بیمــار هم به آن ها عمل کند تا نتیجه مطلوب گرفته شــود. وقتی برروی لثه 
جراحی انجام می شــود، 20 درصد کار صورت گرفته است.  80 درصد بقیه به 
این موضوع بستگی دارد که بیمار خودش چگونه رعایت می کند تا بیماری اش 
پیشــرفت نکند. در کشورهای پیشرفته کار خوبی که انجام شــده اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی است که 

حدود 20 تا 40 درصد پوسیدگی را کاهش داده است.
 وارنیش فلوراید هم خیلی موثر اســت .خوشــبختانه در مدارس این کارانجام می شود. استفاده از خمیردندان با 
فلوراید باال بســیار مهم اســت. جلوگیری از پوسیدگی دندان و نحوه مسواک زدن مهم تر از نوع خمیر دندان مورد 
اســتفاده است.در مورد خمیر دندان هایی که حاوی سفید کننده هســتند باید گفته شود استفاده زیاد از آن نه تنها 
ســفید نمی کند، بلکه باعث از بین رفتن مینای دندان می شــود .بیشتر از دو بار در هفته نباید استفاده کرد. مسواک 

باید نرم باشد تا باعث سایش دندان ها نشود.

از فناوری نانو در تولید اجاق گاز استفاده کرده ایم
سید مهدی طباطبایی، مدیرشرکت طاها البرز

در سال 90 به صورت آزمایشی هفته ای یک هود یا اجاق گازتولید 
می کردیم. طراحی وساخت توسط خودمان انجام می شد. سعی کردیم 
طراحی متفاوتی داشــته باشیم وکپی کاری انجام ندهیم. ابتدای کار 
یک محیط80 متری جهت تولید در اختیارداشتیم .به مرور سفارشات 
زیاد شــد و تولیدات ما افزایش یافت. اولین هود سوپر سایلنت توسط 
شرکت ما تولید شد. بزرگترین مشکل هود، صدای آن است. مجموعه 
ما در سال 91صدای هود را در تولیدات خود حذف کرد. تنها شرکتی در ایران هستیم که 13 مدل هود 
به سبک اروپا تولید می کنیم. از فن آوری نانو در تولید اجاق گازاستفاده کرده ایم. این اجاق گاز در سطح 
نیازی به نظافت ندارد و روغن های سطح اجاق گاز جذب می شود. با تولید این نوع اجاق گاز هر 6 ماه یک 
بار نیاز به نظافت دارد. به کشورهای اوراسیا، عراق، امارات و ارمنستان صادرات داریم. در تولیدات شرکت 
بیشــتر از دستگاه استفاده می شــود و حدود 45 نفر نیرو داریم. زیر ساخت های تولید کشور، مشکالتی 
دارد. از مسئولین تقاضا دارم مسائل اداری تولیدکنندگان را در سال رونق تولید تسهیل کنند وامور اداری 

را کاهش دهند. ادارات دارایی، تامین اجتماعی، شهرداری و...بیشتر از تولید کنندگان حمایت کنند .

مدیریت جهادی، رمز پیشرفت کشور 
 امیرحسین دانش کهن،مدرس و سرپرست دانشگاه علمی – کاربردی بنیاد شهید  

جهاد ازریشه جهد است و به معنی تالش بیشتروچند باره است .مدل مدیریتی جهادی مدلی است که از زمان انقالب تا زمان جنگ تجربه کرده ایم. موفقیت هایی هم داشته 
ایم. یک مدل بومی اســت. امروز در جنگ اقتصادی هســتیم ولی عمال آرایش جنگی نداریم. تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی به معنای واقعی ازضروریات امروزکشور است. 
قرارگاهی با مدیران جهادی. مدیران جهادی افسران این جنگ هستند. در زمان حساس وپر خطر 8 سال دفاع مقدس طراحی مدل بر اساس آموزه های دینی و قرآن واحادیث 
شکل گرفت. وقتی این مدل بعد از تجربه موفق آن در جنگ هشت ساله، در صنایع موشکی، سلول های بنیادی، انرژی هسته ای، ونانواستفاده شد، پیشرفت های زیادی در 
این حوزه ها به دست آوردیم. ای کاش این مدل درصنایع خودروسازی، لوازم خانگی و.... به کارمی رفت. باید خاطرات وتجارب رزمندگان وفرماندهان جنگ به صورت کتاب 
وجزوه و...تبدیل وبه صورت مدل مدیریتی پیاده سازی شود. ازمهم ترین ویژگی های مدیریت جهادی کار رابرای رضای خدا انجام دادن و خدمت به مردم است .وقتی کار برای رضای خدا باشد تحمل 
دشواری ها بسیار سهل خواهد شد. از خودگذشتگی از ویژگی های بارز این الگوی مدیریتی است یعنی ترجیح کار بر خود و خانواده. در زمان جنگ کلمه مسئول را به کارمی بردند ونمی گفتند: رئیس یا 
فرمانده! چون مسئول، بار کاری داشت و مسئولیت ایجاد می کرد. مسئولین یگان های مختلف با التماس و تکلیف انتخاب می شدند و کسی داوطلب برای پست های مدیریتی نمی شد. مدیران الگوی هر 
سازمانی هستند. هر طور که مدیر باشد پرسنل نیز همان طور خواهند بود. مدیر اگر پر تالش، منظم و پاکدست باشد کارکنان آن مجموعه به همان صورت خواهند بود. مدیریت جهادی یک مدیر مردمی 
است و تالش آن از همه کارکنان بیشتر است. از تشریفات به دور است. روحیه یاس وناامیدی در مدیریت جهادی وجود ندارد. مدیریت جهادی سخت ترین کارها را انجام می دهد اما مدیریت غیر جهادی 
به دنبال راحت طلبی، آسایش وحقوق نجومی است. آموزه های دینی به صورت عملی  و عملیاتی به والدین و کودکان آموزش داده شود. فرزند پروری با آموزه های ایرانی واسالمی صورت گیرد. نقش 
دانشگاه ها وآموزش و پرورش برای فرهنگ سازی و آگاهی مردم از این سبک مدیریتی خیلی مهم و تاثیر گذار است. آگاهی مردم در شناخت وانتخاب مدیران جهادی در انتخابات های مختلف  خیلی 

سرنوشت ساز است. رسانه ها در آگاهی مردم می توانند نقش برجسته ای داشته باشند. مدل مدیریت جهادی در صورت توسعه می تواند به عنوان الگوی جهانی مطرح شود. 

خانواده هــای کم بضاعت، شــهریه را در 3 قســط 
پرداخت کنند

محمدرضا حسینی نژاد، مدیر 
مدرسه

برای تاسیس آموزشگاه سال 1379 
مجوز گرفتــم. ابتدا باید با همکاری اولیا 
و مربیــان و... در تربیت فرزندان تالش 
نمود.  درکنار پرورش و تربیت، درس های 

کتاب هــا معنا پیدا می کنــد. بحث انضباطــی و کار تربیتی را انجام 
می دهیم 90 درصد به کار تربیتی می پردازیم. مردم برخی مناطق کرج 
از نظر اقتصادی و فرهنگی ضعیف هستند. دربحث اقتصادی به برخی 
خانواده ها کمک می کنیم.در زمینه  شــهریه اگر مشکلی ایجاد شود با 
والدین همکاری می کنیم که آن ها شهریه رادر 3 قسط پرداخت کنند.

کیفیت محصــوالت ایرانی بهتــر از نمونه های 
خارجی است

ابوترابی، بــازرس اتحادیه 
صنف الکتریک استان البرز 

اعضــای اتحادیه بــا مراجعه 
منظــم به اتحادیــه و همکاری با 
آن می تواننــد مشــکالت خود را 
حــل کنند تا کســب و کار موفق 
تری داشــته  باشند. صنعت کشور 
در زمینه الکترونیک و برق خیلی قوی است. کیفیت محصوالت 
داخلی بهتر از نمونه های خارجی اســت. همه باید از محصوالت 
ایرانــی اســتفاده کنند.  برای بهبود وضعیت اقتصادی  کشــور 

تبلیغات توسط تولیدکنندگان وفروشندگان مهم است .

عفونت های دندان، بیماران را مبتال به بیماری های قلبی می کند
دکتر پری سبزواری پور، مسئول فنی کلینیک ارم

رعایت بهداشــت و مراجعه حضوری هر 6 ماه توســط بیمار به 
دندان پزشــک برای جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی و آسیب های 

جدی به دندان از مهم ترین اصولی است که باید رعایت شود.
همچنین جرم گیری دندان ها بســیار مهم اســت. عفونت های 
دندانــی، دهانی و جرم های دندانی می تواند بیمار را مبتال به آلزایمر 
و بیماری های قلبی و عروقی کند. نکاتی که در مورد دندان و بهداشــت گفته می شود در بیماران 
باهم فرق می کند. مثال بعضی از پزشــکان می گویند دندان عقل را باید زود کشــید. ولی نظر من 
این اســت که دندان عقل آســیبی به دندان های قدامی نمی زند. ناهمگونی دندان های جلویی 
می تواند مشــکل ژنتیک یا کوچک بودن فک بیمار باشــد .در بعضی موارد کشیدن دندان عقل 
برای این است که باعث زودتر پوسیدن دندان ها می شود. چون در انتهای لثه قرار دارد، بهداشت 

و تمیز کردن آن سخت  می باشد، پس زودتر پوسیده می شود.

مردم از مراکز معتبر خرید کنند
محبی،  مجید 
نایــب رئیــس دوم 
صنــف  اتحادیــه 
الکتریک استان البرز 

اصنــاف  اتــاق 
و مســئولین بــرای 
کسبه ای که مستاجر هســتند وبه صورت 
ســاالنه دفتراجاره می کننــد راهکارهایی 
قراردهنــد تاهنگام کســب وتمدید جواز 
مشکل نداشته باشند.اعضای اتحادیه باید 
به مسائلی که مدیران اتحادیه می گویند و به 
اطالع رسانی ها توجه کنند. مردم از برندها 
و مراکــز معتبر خرید کنند و ترجیحا کاالی 

ایرانی خرید اری نمایند.

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

مدیریت جهادی، حمایت از تولید داخلی 
و سالمت جامعه

از دورانی که کشور ما در راه تجدد وپیشرفت به سبک کشورهای پیشرفته قدم برداشته است، 
اگر بگوییم زمان کمی گذشته است، منصفانه به نظر نمی آید، چرا که کشورهای دیگری با امکانات 
کمتر وزمان کوتاه تری به کشــورهای سطح باالیی از نظر پیشرفت وسطح رفاه اجتماعی رسیده 
اند .اگر از ژاپن، چین، کره جنوبی وآلمان که بعد از جنگ های جهانی نابود شدند ودوباره قوی تر از 
قبل به کشورهای تراز اول جهان پیوستند بگذریم، بهترین مثال مالزی وسنگاپورمی باشند که به 
عنوان کشــورهای مسلمان مطالعه سیر پیشرفت آن ها جالب و آموزنده می باشد. کشور مالزی با 
انجام اقداماتی مانند اصالح سیاست های اقتصادی، تغییر واصالح در افکار و باورهای غلط مردم 
در زمینه های اجتماعی واقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از صنایع کوچک 
ومتوسط، توسعه و گسترش صنایع کوچک، کاهش صادرات مواد پایه و خام و....، در یک دوره 46ساله از یک کشور متکی بر کشاورزی به یک اقتصاد بزرگ 
صنعتی تبدیل شد وفقر 57درصدی دراواخردهه 1970میالدی را به فقر5درصدی رساند. سوال اساسی ومهم این است که چرا کشوری با تاریخ وتمدنی کهن،  
منابع و ذخایر عظیم طبیعی، موقعیت استراتژیک منطقه ای، دسترسی به آب های آزاد و نیروی انسانی جوان ومتخصص و سایر ویژگی های خاصی که در هیچ 
سرزمینی یافت نمی شود، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در سطح جهانی پیدا کند ؟! مشکل وراه حل آن در دو بخش داخلی وخارجی است. در بعد خارجی 
سیاست های استکباری واستعماری ایاالت متحده آمریکا ودشمنی های آشکار و پنهان این کشور و هم پیمانانش از زمان انقالب اسالمی تا کنون و جنگ 
هشت ساله تحمیلی تاثیرات مهمی بر اقتصاد و توسعه ایران گذاشته است ولی مهم تر از آن بعد درونی است. برخی مدیران هنوز به این باور که ایران می تواند 
به پیشرفت وتوسعه برسد و مطابق با معیارهای انقالب اسالمی در مسیر کشورهای مدرن وپیشرفته گام بردارد نرسیده اند و فقط در گفتار از پیشرفت حرف 
می زنند ودر عمل از شجاعت واعتماد به نفس الزم برای یک مدیر ومسئول جهادی وانقالبی برخوردار نیستند وگاهی با اقدامات عجوالنه، غیر کارشناسانه، 
ارائه طرح های مبهم و ارقام نادرست، ناآگاهانه حرکت قطار توسعه را ُکند یا متوقف می نمایند. اگر از هزارتوی تاریخ خارج شویم وفقط تاریخ 40 ساله انقالب 
اسالمی را دقیق تر نگاه کنیم، درمی یابیم که ما می توانیم. ملت انقالبی توانستند نظام شاهنشاهی را با تمام حمایت های شرق و غرب ازآن به زباله دان تاریخ 
بسپارند. هشت سال جنگ تحمیلی را مدیریت کردیم، از مرز ها گذشتیم .کارهای بزرگی در عرصه های مختلف نظامی، پزشکی، فضایی و...انجام داده ایم. 
پس ما می توانیم... موقعیت شناسی و استفاده صحیح از ظرفیت ها و توانایی های داخلی، تجارب هشت ساله دفاع مقدس، باورملی و تبدیل تهدید به فرصت 

می تواند باعث رونق تولید و کسب و کار شود. در نهایت به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور منجر گردد.  
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد       وآن چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد 

 حسن بنواری، عضو تحریریه روزنامه جام جم استان البرز

طب فیزیکی چیست؟
امیر فرزان پور، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی 

این رشته مربوط به فیزیک بدن است. طب فیزیکی خیلی شناخته 
شــده نیســت. به هر چیزی  در مورد بدن، اسکلت، عضله و تشخیص 
غیردرمانی طب فیزیکی گفته می شــود.  این طب شــامل یک سری 
ناتوانی های حرکتی اســت. در اصل یک رشته پیراپزشکی می باشد.  
آتروز گردن بیماران که اسکلتی وعضالنی است و سکتورهای مغزی 

و ضعف عضالنی – بیماری ام اس با این رشــته فیزیکی  قابل درمان می باشــد .طب فیزیکی، 
ارتوپدی نیســت. ارتوپدها جراح می باشند. وسعت طب فیزیکی کلی نگرمی باشد ولی ارتوپدها 
بیشــتردید جراحی دارند. متخصص طب فیزیکی عالوه بر تشخیص عضالنی روند درمان را به 
ســوی درمان غیر جراحی می برد. افرادی هستند که این مسئله را رعایت می کنند مثال مریضی 
که نوار عصبش خوب باشد نباید جراحی کند .از طریق صدا و سیما و هم از طریق ویژه نامه ها ی 

روزنامه ها، آگاهی واطالعات عموم مردم نسبت به این رشته ارتقا می یابد.

رادیولوژی رشته تشخیص است 
 دکتر علیرضا ســرزعیم، 

متخصص رادیولوژی 
رشــته رادیولوژیست یک رشته 
تشــخیصی نوع بیماری است .رشته 
رادیولــوژی نــوع درد و بیماری را 
تشــخیص می دهد .بعد از تشخیص 
توســط رادیولوژیست، دکتر تجویز 

می کند. .پزشــکان بعد از گذراندن دوره پزشــکی عمومی وارد رشته 
بالینی و غیر بالینی می شــوند. رشته بالینی 10 تا 15 رشته تخصصی 
دارد. یکی از رشــته های تخصصی رشــته رادیولوژی می باشد. این 
رشــته ها به تشــخیص بیماری کمک می کنند و کمتــر به کارهای 
درمانی می پردازند. در واقع پزشــکانی هســتند که دیگر پزشکان با 
آن ها مشــورت می کنند. پزشک هســته ای یک شاخه از رادیولوژی 
می باشــد. سابقه رادیولوژی به قرن 19 می رسد.بعد از رادیولوژی سی 

تی اسکن وارد آن شد .
بعد از آن سونوگرافی وماموگرافی وارد شدند . 

تاثیر ویتامین ها در کاهش روند پیری
دکتر فرهاد کاوه، پزشک عمومی 

مدیر تامین اجتماعی و رئیس کلینیک 
تامین اجتماعی چشم پزشکی در مهرشهر 
هســتم. علم پزشکی علم پویایی است که 
هر روز در حال تغییر اســت. برای مراقبت 
از پوســت کارهایی باید انجام داد. از جمله 
شست وشــوی مناسب، محافظت در برابر 
آفتاب و استفاده از مایعات. شست وشو باید 

با مواد مناســب باشد. استفاده مداوم از صابون هایی که قلیایی هستند به 
پوست آسیب می زند. موضوع مهم آب رسانی پوست است که باید آب زیاد 
مصرف کنیم. برای جلوگیری از پیری اســتفاده از مکمل ها و ویتامین ها 
خیلــی کمک می کند. مانند قرص ویتامین D و قرص زینک که کالژن 

را تقویت می کند.
 بایداز کرم هایی استفاده شود که با پوست سازگاری دارد. هنگام خروج 
از خانه از ضد آفتاب مناسب استفاده کنید. اگر پوست تان چرب است ضد 

آفتاب فاقد چربی مصرف کنید.
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
اضطراب مادر بر نوزاد تاثیرگذار است

شیما سامانیان، کارشناس مامایی 
 12 ســال سابقه کار در بخش زایشگاه بیمارستان های 
مختلف رادارم. االن مدیر مرکز مشــاوره دوران بارداری 
مادران هســتم. دراین مرکز خانم هــای باردار تحت نظر 
پزشک هســتند و کنترل بارداری را انجام می دهند .یک 
ســری ازکالس ها تئوری اســت. دوران بارداری خیلی 
حســاس می باشــد .تولد یک نوزاد ســالم یکی از لحظات خوشــایند هر انسانی 
می باشــد. مادران باید با آگاهی و اطالعات  این دوران را پشــت ســر بگذارند. 
بارداری یک پدیده فیزیولوژیکی می باشــد. کمردرد و بزرگی رحم طبیعی است. 
ورزش هایــی برای دوران بــارداری وجود دارد با اجرای دقیق برنامه به ســوی 
ســالمتی، زنان بارداراز ابتدای بارداری تحت نظر پزشک می باشند. بااجرای این 
برنامه ها اضطراب مادردردوران بارداری کم می شــود. اضطراب و استرس مادر بر 
روی نوزاد تاثیر دارد. یکی دیگر از تغییرات دوران بارداری افســردگی مادر است. 
علت آن ترشح هورمون مادر است .باهمکاری و همیاری خانواده  ها شرایط روحی 

زنان بارداربهتر می شود.

در تولید، هدایت، حمایت و نظارت خیلی مهم است
فیض خیری، رئیس هیئت مدیره شرکت ارکیده 

پالست 
اگر تولیدات داخلی  با کیفیت باشــند مردم استقبال 
و حمایت بیشــتری می کنند. مدیریت خوب و قوی در 
بخش تولید خیلی مهم اســت. واسطه ها ی بین تولید 
کننــده و مصرف کننــده باید حذف شــوند. در تولید، 
هدایــت، حمایت و نظارت خیلی مهم اســت .با تولیدات خوب و با کیفیت می توان 
صادرات را رونق داد و با اشتغالزایی بیشتر مشکل بیکاری را حل نمود. دولت و متولیان 
صنایع و ادارات مرتبط و بانک های فعال در زمینه اقتصاد حمایت بیشــتری از تولید 
داشــته باشــند و موانع پیش روی تولید کنندگان را بردارند.  در پرداخت تسهیالت، 
اصالح مالیات و ارزش افزوده و ارائه خدمات آب وبرق وگاز و... با دیدگاه ویژه ای به 

تولیدکنندگان نگاه کنند و شرایط را برایشان آسان نمایند. 

رمز موفقیت ما محیط تمیز، مواد با کیفیت و تجربه است 
فرزاد فرهنگی، مدیر مجموعه نان و شــیرینی 

وندا
من به کارم عالقه زیــادی دارم و اعتقاد دارم این 
شغل یک کار هنری است. محیط تهیه نان و شیرینی 
باید تمیز ونوســاز باشــد. رمز موفقیت کار ما اول دارا 
بودن محیط تمیز و بهداشــتی است .دوم استفاده از 
مواد اولیه خوب وبا کیفیت .ســوم اســتفاده از استاد کار ماهر و با تجربه می باشد. 
نظارت اداره بهداشت خوب وقوی است واز توصیه های بازرسان در بهبود کیفیت 

تولید استفاده می کنیم .

تالش فرد در یادگیری زبان خارجه خیلی مهم است 
علی نجفــی، مدیر موسســه زبان های خارجه 

)پروان(
آموزش زبــان در مدارس کامل نیســت ونواقص 
زیــادی دارد .آموزش های کاربــردی وتخصصی بر 
مبنــای اســتعداد، توانایی وعالقه افــراد در مدارس  
ودانشــگاه ها خیلی ضعیف وپراکنده است. یادگیری 
کامــل هر زبانی به ســه تا چهار ســال زمان نیاز دارد. البتــه تالش فرد برای 
یادگیری خیلی مهم اســت. برای رهایی از بیکاری بهتر است که فرد خودش با 

خالقیت و تالش ایجاد شغل کند وبیکار نماند .

از تولیدات با کیفیت داخلی استفاده می کنیم 
ســید امیر مهدی فاضلی، مدیر 

گروه طراحی معماری فورمینه
عمــده فعالیــت مجموعــه، طراحی، 
نظــارت و اجرای دکوراســیون ومعماری  
داخلی وخارجی ســاختمان، فضای اداری، 
مسکونی، نمایشــگاهی و...دکوراسیون و 
تجهیز دکور ساختمان می باشد. با توجه به 
مشکالتی که در سطح بین المللی به وجود 
آمده در حال حاضر از تولیدات داخلی با کیفیت و قیمت مناسب استفاده می کنیم 

.در برخی محصوالت داخلی کیفیت واقعا باالست.
 از اتحادیــه انتظار می رود به آمــوزش و صالحیت کاری و تخصصی صنف 
دکوراســیون بیشتر توجه داشته باشند. افراد با تجربه ومتخصص وارد این حوزه 
شــوند، چون بی تجربگی و نا بلدی به فعاالن این صنف آســیب می رســاند. 
شــهرداری ها با همکاری اتاق اصناف برنامه های آموزشــی و سمیناربا فعاالن 

معماری داخلی برگزار کنند.

علت بیشتر مشکالت اقتصادی تصدی گری دولت است
کاظم صدوقی، رئیس اتحادیه صنف لوازم ساختمانی 
بیش از 90% محصوالت ولوازم ساختمانی تولید داخلی 
هســتند. این تولیدات دارای کیفیت باالیی حتی با مشابه 
خارجی آن هستند. درحیطه شــیر آالت ساختمانی دارای  
استاندارد جهانی هستیم. قیمت و نوسانات شدید ارز وکمبود 
مواد اولیه، عرضه وتقاضا از دالیل مهم افزایش قیمت در صنعت ســاختمان ولوازم 
ســاختمانی بوده است.  تصدی گری دولت در بخش های مختلف اقتصادی خیلی 

بیشتر است و علت بیشتر مشکالت اقتصادی همین تصدی گری است .

جامعه سالم متناسب با فرهنگ جامعه است
غالم حســین چراغی، مدیر موسسه غیردولتی 

امیرکبیر 
 جامعه سالم متناسب با فرهنگ آن جامعه می باشد. باید 
به گفته های رسانه های جمعی که به صورت فضای مجازی،  
تلویزیون، ماهواره،هستند توجه ویژه شودوبهترین مطلب 
را متناســب با فرهنگ جامعــه ازآن ها دریافت نمود.  برای 

داشتن جامعه سالم قطعا باید نگرش دینی و فرهنگی متناسب با آن داشته باشیم.

افزایش نرخ مصالح در قیمت ملک تاثیر زیادی دارد
صادق باقریان، مدیریت امالک باقریان 

دارای لیســانس معماری هستم. در سه دفتر امالک 
با 20 نفرنیروی مشــاور، فعالیت دارم. ســالم بودن وبا 
صداقت کار کردن دید منفی برخی مردم را به بنگاه های 
امالک تغییر می دهد. وجود افراد متعهد ومتخصص به 
تعهد طرفین معامله کمک می کند ومعامالت را شفاف 
می ســازد. نظارت اتحادیه بهتر از قبل می باشــد وکد رهگیری هم در ســالمت 
معامالت تاثیر خوبی گذاشــته اســت. افزایش نرخ مصالح ساختمانی در گرانی 
امالک تاثیر زیادی داشــته اســت. درزمینه ملک های قولنامه ای اداره ثبت اگر 

بتواند سند به آن ها ارائه کند، مشکالت این ملک ها کمتر می شود .

طب سنتی اتحادیه مستقلی ندارد 
علی قره باغی، فعال طب سنتی

در زمینه طب ســنتی فعال هستم. شغل ما یک 
شــغل آبا و اجدادی اســت. در طب سنتی باید طبع 
فرد، درست تشخیص داده شود که البته کار سختی 
است. کسانی که مطالعات و تحصیالت دانشگاهی 
درزمینه طب ســنتی دارند بهتر تشخیص می دهند 
و تجویــز دقیق تری دارند. البته آگاهــی مردم نیز با تجربه ومطالعه در زمینه طب 
ســنتی بیشتر شده است. از مشــکالت صنف عطاری ها نداشتن اتحادیه مستقل 
اســت. در عرضه برخی داروها و قرص های گیاهی در عطاری ها با اداره بهداشت 
هماهنگی وجود ندارد واین مشــکالتی برای صنف عطاری ها ایجاد کرده است. 
آموزش و برگزاری کالس های آموزشی نیز برای این صنف مهم و ضروری است .

مهم ترین اولویت سازمان، شناسایی هنرمندان است 
ســعید امینی، معاون صنایع دســتی، 

میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز
صنایع دســتی یک هنر صنعت می باشــد. 
صنایع دســتی بــا توجه به اصالــت، فرهنگ 
ونیازهای گذشتگان در حال حاضر یک صنعت 
تزیینی اســت .جهت توســعه صنایع دســتی 
باید صنایع دســتی به روز باشــندوبا زندگی امروزه ترکیب شوند. فعاالن حوزه 
صنایع دســتی یا به صورت انفرادی وخانگی کار می کنند ویا به صورت کارگاهی 
تولیددارند. مهمترین اولویت ســازمان، شناسایی هنرمندان صنایع دستی و ارائه 
کارت شناســایی وکارگاهی به آنان  می باشــد. ســازمان با اعطاء وام، برگزاری 
نمایشــگاه صنایع دســتی و بازارچه های نوروزی، بیمــه وخدماتی دیگر جهت 

تقویت بنیه مالی واقتصادی هنرمندان از آنان حمایت می نماید. 
مهم ترین رویداد صنایع دســتی اســتان البرز برگزاری نمایشگاه منطقه ای 
اســتان البرز با حضور هنرمندان استان های تهران، سمنان، قزوین، قم، گیالن 
ومازندران در اواخر اســفند است. هردوســال یک بار نیز آثار شاخص هنرمندان 
داوری می شــود واثر برگزیده نشــان ملی واصالت یونسکو دریافت می کند. اثر 
برگزیده قابلیت جهانی وصادراتی پیدا می کند.  آموزش شــاغلین صنایع دستی 
نیز جهت کیفی ســازی صنایع دســتی فعال در گروه چوب ومنبت در استان البرز 

اجرا می گردد.  

برنامه های دولت بیشتر کارشناسی شود
رضا حیدری، مدیرعامل شــرکت آریا پالست 

ماشین 
ماشــین آالت صنعتی، قالب سازی و محصوالت 
خاص پلی اتیلن تولیــد می کنیم. عالوه بر بازار داخل 
صادرات نیز داریم. سال گذشته 16 دستگاه خط کامل 
صادرات داشتیم. به عراق، سوریه وکشورهای آسیای 
میانــه صادرات داریم. البتــه در بحث صادرات و ثبت 
آن ها نیز مشکالتی وجود دارد که باید مرتفع گردند.  مواد اولیه ثبات قیمتی ندارند 
و تولید کننده را با مشکل مواجه می کند. دولت با نظارت خود و قیمت مناسب مواد 
اولیــه را دراختیار تولید کنندگان قراردهد . برخی برنامه های حمایتی دولت بدون 
کارشناسی انجام می شود و نتیجه معکوس در بازار دارند. هر طرح و برنامه نیازمند 
بررســی وتایید کارشناسان آن حوزه می باشــدکه باید مورد همکاری و مشورت 
قرارگیرند. کشورهایی مانند هند وترکیه برنامه های خوبی برای توسعه صنایع خود 
اجرا کردند، ما باید برنامه های موفق این کشورها را دنبال کنیم. مشکالت صنعت 
در ایران زیاد اســت. مشکل زمین جهت احداث کارگاه وکارخانه و زیرساخت های 

مربوطه از مشکالت مهم و اساسی است که دولت باید حل نماید.  

نظارت بیشتر بهزیستی کیفیت خدمات را باال برده است 
رضا رضوانی فر، مدیر مرکز توان بخشــی و 

نگهداری شبانه روزی سالمندان نیکی
کارشناس ارشد توان بخشــی از دانشگاه شهید 
بهشتی هستم. جامعه به ســمت سالمندی حرکت 
می کند وبا افزایش سن بیماریها ومشکالت جسمی 
ازجمله پوکی استخوان، سکته ها، اختالالت عصبی 
و.... بروزمی کنند. بیشــتر بیماری های دوره سالمندی قابل درمان نیستند وفقط 
کنترل می شــوند .خانواده هــا از لحاظ نگهداری و توان بخشــی نمی توانند به 
ســالمندان کمک کننــد. مراجعه به این مراکز در درمــان وکنترل بیماری های 
سالمندان خیلی موثر است. با ورود نیروهای متخصص وکارشناس در این حوزه 
وکنترل ونظارت بیشتر سازمان بهزیستی در بخش مجوزها سطح کیفی خدمات 
پیشــرفت قابل مالحظه ای داشــته است. رســانه ها با فرهنگ سازی و معرفی 

خدمات این مراکز در بهبود دیدگاه خانواده می توانند کمک کننده باشند .

حمایت دولت از تولید کنندگان بیشتر شود
رضا مراد ترکاشوند، منبت کار مبل ترکاشوند

 51 ســال اســت که درکار منبت مشغول فعالیت 
هســتم. اصل کار منبت در اصفهان اســت وآوازه آن 
در شهرشــیراز بوده است. از ســال 46 به منبت کاری  
مشــغولم. االن در کــرج هم وضعیــت منبت خوب 
می باشــد. ورود کاالی چینی باعث رکود بازارداخلی 
شــده است. برخی تولیدات منبت االن متاسفانه با دستگاه صورت می گیرد. کار 
دست با کار دستگاه تفاوت زیادی دارد. کار دست هرچه زمان بگذرد  ارزشمندتر 
می شــود .اما کارهای مصنوعی هرچه زمان می گذرد کهنه تر می شوند.  کاربا 
دســت  خیلی سخت اســت و باید در این کار عالقه داشت. در حال حاضر بازار 
منبت کاری  کساد می باشد .مواد اولیه شامل چوب ورنگ خیلی گران شده است. 

حمایت دولت ازتولید کنندگان بیشترشود.

افراد با شنا و نجات غریق آشنا شوند
حسین زارع، مسئول هیئت نجات غریق البرز

در حال حاضر مسئول هیئت نجات غریق هستم. 
از سال 1388 بازنشسته شدم. یک سری ناجی داریم 
که غیر فعال هســتند. حدود 900 ناجی آقا و بیش از 
500 ناجی خانم در اســتان البرز داریم. هرساله این 
افراد باید آمادگی خود را به هیات نجات غریق اعالم 
کننــد در غیر این صورت ناجی غیر فعال محســوب 
می شوند.نظر فدراسیون این است که تمام افراد باید با شنا ونجات غریق آشنایی 
داشــته باشند تا دراســتخرها – دریاها - غرق نشــوند و جان خود ودیگران را 
نجات دهند. خانواده ها بچه های خود را با شــنا و نجات غریق آشنا کنند و از این 

کالس ها بهره ببرند.

تنوع در ارائه خدمات از ویژگی های مثبت ماست 
نوید مدیسا، مدیر داخلی مجموعه سایبان طالیی

نظارت در این حوزه بســیار حائز اهمیت است .برخی 
مکان هایــی کــه در این صنــف فعالیــت می کنند فاقد 
مجوزهای ســالمت و بهداشت هســتند. در صورت عدم 
توجه به این موضوع مشــکالتی  برای مشتریان به وجود 
خواهد آورد. برخورد صحیح با پرســنل و تنظیم ساعت کاری مناسب برای پرسنل 
بازدهی ودقت را در ارائه خدمات به  مشــتریان به دنبال خواهد داشت .تنوع در نوع 

خدمات از جمله نکات مثبت مجموعه ما می باشد.

دولت شرایط صادرات را فراهم کند 
اسماعیل اســماعیل زادگان، فعال در زمینه 

پرورش ماهی 
در ســه مجموعه پرورش ماهی قزل آال ،سالمون و... 
فعالیت دارم. عمده مشــکالت این حوزه کیفیت خوراک 
ماهی هاست که متاسفانه نظارتی برآن وجود ندارد. البته 
بحــث بیماری ها وتلفات پرورش ماهی نیز از مهم ترین 
مشکالت این حوزه  است که هیچ گونه حمایتی وجود ندارد. ارگان های مربوطه 
وظایف خود را به هم پاس کاری می کنند. ظرفیت های خوبی در بحث صادرات 
وجود دارد چون ایران از بزرگترین تولید کنندگان ماهی های سردابی مخصوصا 

قزل آالست. 
از دولت انتظار داریم شــرایط برای صادرات ماهی به کشــورهای مختلف 
را فراهــم کند. در زمینه تخم ماهی کیفیت تولیدات داخلی پایین اســت. باید با 

تحقیقات و اصالح ژنتیک کیفیت آن ها را باال برد. 

قالیشویی های غیرمجاز مشکل ایجاد می کنند
رحیم نظرلو، مدیر قالیشویی تاروپود سلطانی 

قالیشــویی کاری ســخت و با مســئولیت باالیی 
است. رضایت مندی مشــتریان، نوع رفتار با مشتری، 
ارائه خدمات مناســب، رمز موفقیت و ماندگاری دراین 
شغل است. در تمام طول سال حتی ایام تعطیل مشغول 
خدمت رســانی به مشتریان هســتیم. افزایش قیمت 
مواد شــوینده و مصرفی در کار ما نیز تاثیر گذار بوده اســت. از مشــکالت عمده، 
قالیشویی های غیر مجاز هستند که از اتحادیه خواهشمندیم برخورد کنند. توصیه 
ما به مشتریان این است که در روزهای آخر سال فرش خود را به قالیشویی نسپارند 
چون ترافیک کاری قالیشویی ها در روزهای پایانی سال مشکالتی برای مشتریان 

پیش می آورد .

مردم کاالی بی کیفیت خریداری نکنند
بهنــام عبدالمالکی، مدیر فروشــگاه لوازم 

الکتریکی
در این صنف اجناس چینی و ارزان فراوان اســت. 
تولیدات برخی شــرکتهای داخلــی کیفیت خوبی 
ندارند. بهترین راه بــرای توانمندی تولیدات داخلی 
حمایت مسئولین از طریق اعطای وام کم بهره و سایر حمایت ها به شرکت های 
تولیدکننده می باشــد .مردم نیز از کارهای با کیفیت اســتقبال کنند و به صرف 

ارزانی  کاالهای بی کیفیت خریداری نکنند .

مردم از فروشگاه های معتبر خرید کنند
پروین نوری، مدیر فروشگاه صنایع دستی 

دو سال است که در صنایع دستی وفروش مس زنجان 
فعالیت دارم. به صنایع دستی کمتر توجه می شود. شناخت 
وآگاهی مردم از صنایع دســتی خیلی کم اســت ونیازمند 
فرهنگ ســازی اســت. هدف ما فرهنگ سازی وآگاهی 
بخشی به مردم در این زمینه است. مس فلزی است که از 
هزاران سال قبل مورد استفاده مردمان بوده است. خواص پزشکی دارد وبدن نیازمند 
یون مس می باشد .مدتی مردم  استفاده از مس را کنار گذاشتند ولی دوباره به اهمیت 
آن پی بردند. ویژگی مهم کار ما ارائه کارهای با کیفیت به مشتریان است. مردم نیز از 
فروشگاه های معتبر، مس خریداری نمایند. معرفی صنایع دستی با تیزرهای کوتاه  

تبلیغی می تواند در معرفی صنایع دستی به مردم موثر باشد. 

آموزش در حوزه فنی حرفه ای، اشتغالزایی است 
مرضیه رشیدی، مدیرمجموعه تخصصی صنایع 

غذایی طناز
مدرس دانشــگاه علمی کاربردی هســتم. فعالیت 
مجموعه بیشــتر در مورد صنایع غذایی است. درایجاد 
مهارت و اشــتغال زایی نیزفعالیــت داریم. با آموزش و 
پرورش قرارداد داریم که در ســطح متوســطه اول و در 
7 استان کشــور اجرا می شود.در رابطه با سازمان فنی و حرفه ای 17 سال سابقه 
کاری دارم. ســاختار فنی و حرفه ای به گونه ای اســت کــه در پایان دوره های 
آموزش رشته های صنایع غذایی را  مدرک مهارت که کد بین المللی است دریافت 
می کنند. آموزش درحوزه فنی و حرفه ای یک اشــتغال زایی است. طرح »ایران 
مهارت » از طرف آموزش و پرورش قرارداد بسته شده است ودرحال اجرا می باشد. 
رشــته های صنایع غذایی در دانشــگاه علمی کاربردی تدریس می شود. صنایع 
غذایی شامل رشته های آشپزی ملل- آشپزی سنتی- آشپزی کالسیک- رشته 
قنادی که زیر شاخه شیرینی پزی می باشد. در طرح ایران مهارت افراد از سن 13 

و 14 سالگی با این طرح آشنا می شوند و مهارت کسب می کنند.

گاراژی به وسعت ایران
اسماعیل مماند، موســس و مدیر عامل شرکت 

برند راندنی 
ایده تاســیس شرکت ســال 93 در ذهن من شکل 
گرفت. در سال 94 شرکت ثبت شد. در سراسر ایران برند 
راندنی یعنی«یک گاراژ به وسعت ایران » که به صورت 
اتوماتیــک کار خود را انجام می دهد. در شــهر کرج این 
گاراژ اینترنتی راه  افتاد .ســپس شــعبه اول و دوم راافتتاح کردیم .در آینده در نظر 
داریم که فروش الســتیک را نیز به مجموعه اضافه کنیم. همه خدمات خودرو را 
در همه جا در محل کار یا خانه انجام می دهیم. از ســال 2007 عضو تیم مخترع 
ایران بودم. دو مدال نقره در ژنو و مالزی گرفتم. یکی دیگر از فعالیت های شرکت 
راندنی نصب کالچ گیر هوشمند بر روی ماشین های دنده ای است که دیگر پای 
شــما و زانوی شــما از گرفتن کالچ اذیت نمی شود. برای کسانی که دیسک کمر 
و آرتروز دارند، این وســیله بسیار مفید و به صورت نیم کالچ انجام می شود .برای 

جانبازان عزیزنیزکاربرد دارد.

کیفیت مواد آرایشی برای حفظ سالمتی مهم است 
مریم وکیلی، مدیر عروس سرای مریم وکیلی 
 بیشــتر در کار آرایش عروس »میکاپ - شینیون 
»هســتم. درمجموعه ما تمام خدمات آرایشگاهی 
انجام می شــود. در کشــورهای خارجی هم انجام 
می شود، ولی رنگ بندی برای آنان صورت می گیرد. 
دربحث کیفیت لوازم آرایشــی اصال نمی توان گفت 
که لوازم آرایشی ایرانی می تواند با مواد خارجی  رقابت 
کند. کیفیت مواد آرایشــی مورد اســتفاده خیلی مهم می باشد. برای پوست های 
خشــک که رطوبت نیازدارد، کرمی که اســتفاده می شــود جای یک ضد آفتاب 
عمل می کند. خشــکی پوست باعث چروک و شکنندگی پوست صورت می شود 
کــه با یک کرم پودر خوب می تــوان آن را درمان کرد. این کار هیچ ضرری برای 

سالمتی ندارد .

ساختمان سازی با افزایش نرخ ارز افت کرده است 
محسن سیاهی و فرجاد سمیعی، مدیر امالک 

برج
7سال اســت که در این کار مشغول فعالیت هستیم. 
بیشــتر همکاران ما خانم هستند .خانم ها به جهت تمرکز 
وجدیت در کار موفق ترهستند. با افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی صنعت ساختمان دچار افت شده است. افزایش نرخ ارز بازار سرمایه 
را به سمت بازار ارز وطال برد وساختمان سازی افت پیدا کرد. با وجود این شرایط 

ریسک پذیری مردم هم در امالک کم شده است .

تبلیغات مستمر و رضایت مشتری اهمیت ویژه ای دارد
عباس اکبری، مدیر مجموعه پویا گشت ماهان 
نظم و انضباط در مجموعه خیلی مهم اســت. نوع 
رفتار و عملکرد رانندگان در ارائه خدمات بهتر ورضایت 
مشتریان خیلی مهم و ضروری است. تبلیغات مستمر 
و رضایت مشــتری در کارهای خدماتی اهمیت ویژه 
ای دارد .آموزش در کسب وکارهای کوچک می تواند 
در ادامه روند کاری مجموعه تاثیر گذار باشد. مجموعه ما در زمان شروع فعالیت 

نیروها، آموزش مستمر را در برنامه کاری خود گنجانده است.

در کشور به طب سنتی اهمیت نمی دهند 
محمد کریم احمدیان نوری، حکیم طب سنتی 
 4 ســال است که در طب سنتی فعالیت دارم. ایران، 
چین و هندوستان  از قطب های مهم طب سنتی هستند. 
طب سنتی ایرانی در کشورهای اروپایی تدریس می شود 
ولی ما در کشــور به آن اهمیت نمی دهیم. ورود افراد نا 
آگاه و فروش برخی داروهای شــیمیایی در تعدادی از 
عطاری ها باعث ضربه زدن به جایگاه طب ســنتی شــده است. بیشتر بیماری ها 
از ســوء تغذیه وتغذیه نامناســب است. نوع تغذیه و استفاده از مواد غذایی سالم و 
ارگانیک در ســالمتی بسیار مهم اســت. عمل نبض گیری را در هندوستان یاد 
گرفته ام و از ریتم نبض مزاج فرد را تشخیص و داروی بیماری را تجویز می کنم.

هدف ما آموزش و توانمندسازی جوانان است
فرهاد نظری دوست، فعال صنایع دستی

در زمینــه آموزش صنایع دســتی، انجام کارهای 
صنایع دستی، تولید و تکمیل کارهای معرق به صورت 
خانوادگی فعالیت دارم. کارگاه رنگ کاری معرق را نیز 
افتتاح کرده ام. با ســازمان صنایع دستی نیز همکاری 
دارم. افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت ابزارها 
باعث کندی کار شده است. هدف مهم ما توانمند سازی و آموزش جوانان، جهت 
یادگیری و ورود به بازار کار و تولید، با حداقل ســرمایه و امکانات می باشد. تولید 
و توزیع و خدمات و بازاریابی ما بیشــتر در فضــای مجازی صورت می گرفت. 
متاسفانه با فیلترینگ شبکه های مجازی کار ما باعث افت شدیدی شده است.  

تولیدات داخلی، خدمات پس از فروش خوبی ارائه می دهند
محسن محمودی، مدیر فروشگاه شوفاژکاران 
شــروع فعالیت ما سال 1380 بود. کارفروشندگی 
لوازم شــوفاژرا با حداقل ســود انجام می دهیم. ارائه 
خدمات در کار ما خیلی مهم اســت. بیشتر کاالهای 
خارجی خدمات ندارند. تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت 
و خدمات پس از فروش وتعمیرات شــرایط بســیار خوبی دارند. شــرکت های 
خارجی در زمینه شــوفاژ توان رقابت با محصوالت داخلی را ندارند ومردم نیز به 

محصوالت داخلی تمایل واعتماد بیشتری دارند .
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ایران در زمینه بسته بندی محصوالت ضعیف است 
محمد رضا طهماسبی، مدیرعامل شرکت 

مزرعه سبز اورازان 
کارشناس ارشــد رشــته صنایع غذایی هستم. 
شرکت ما شرکتی دانش بنیان است و30نفر پرسنل 
دارد. در زمینه تولید عســل فعالیــت دارم. ایران در 
صنعت زنبورداری از کشــورهای پیشــرو محسوب 

می شود. عســل تولیدی ایران تنوع وکیفیت بسیارباالیی دارد. مصرف سرانه 
در ایران  800تا 900 گرم اســت .به کشــورهای حاشیه خلیج فارس صادرات 
داریم. ایران در زمینه بسته بندی محصوالت صادراتی ضعیف است. مشکالت  
برندینــگ، بازار یابی داخلی وخارجی وصــادرات از مهم ترین چالش های این 
صنعت است. عسل خوب وبا کیفیت هم غذاست وهم دوا. متاسفانه عسل تقلبی  
در بازار زیاد شــده وبه تولید کنندگان واقعی ضرر می رســاند. عسل تقلبی تیره 
اســت ومزه نبات می دهد .مصرف کننــدگان از جاهای قابل اعتماد وبرندهای 

معروف خرید نمایند .

ضرورت توجه به پیشکسوتان صنایع دستی و هنر 
مسعود نظری، کارآفرین وتولید کننده کفش 
بنده ادامه دهنده  شــغل پدر وپدر بزرگم هستم. 
درزمینه تولید کفــش فعالم. کار آبا واجدادی خود را 
به صورت ســنتی وتلفیق روش های نوین وجهانی 
وبا ابداعاتی خاص در تولید انجام می دهم .کار تولید 
کفش واقعا کار ســخت وطاقت فرسایی است.  این 
ابداعات باعث شــده تا روند یادگیری وتولید کفش 

کوتاه تر وراحت تر از قبل شــود وکیفیت تولیدات را هم باال برده اســت. در زمینه 
ویترین ونمایش تولیدات نیز طرح وابداعاتی داشــته ام که در کار فروش وکنترل 
اجناس توسط فروشنده کمک کننده است .به علت سختی کار در تولید وفروش 
کفش و تک محوری ومردانه بودن، ورود خانم ها به این کار خیلی سخت  است. 
بنده به عنوان اولین نفر وبانی استخدام چند نفر خانم،  در کارگاه وفروشگاه  خود،  
باعث ورود خانم ها به این صنعت مردانه شدم. االن در صنعت کفش خانم ها نقش 
آفرین شــده اند. در نمایشگاه های زیادی درخارج کشور مثل آلمان و.... شرکت 
کرده ام و به معرفی هنر ایرانی پرداخته ام. ایران جاذبه های گردشــگری زیادی 
دارد. ما نسبت به این جاذبه ها خیلی کم لطفی می کنیم. اگر صنعت چرم ونساجی 
توسعه پیدا کند وکاربردی شود، اشتغال زایی خیلی خوبی دارد. البته توجه به یک 
صنعــت و هنر نباید به نابودی و تعطیلی یک هنر یا صنعت دیگر منجر شــود. به 

پیشکسوتان صنایع دستی و هنر آنها باید توجه شود تا این صنایع نابود نشوند. 
فرشــته اینانلو ) همســر وهمکار آقای نظری (، طراح لباس وکفش هســتم 
.من وهمســرم با توجه به تخصص و تحصیالت مان به نوعی تکمیل کننده کار 
همدیگر در تولید کفش هســتیم. در تولید کفش، بافت های کفش ومونتاژ رویه 
به زیره را با ظرافت انجام می دهم. صنعت کفش کارخیلی ســختی اســت .یک 
فعالیت با ظرافت ووقت گیری اســت. برخالف تصور مردم تولید کفش مردانه به 

نسبت کفش زنانه بیشتر زمان می برد .

توانمند سازی مددجویان یک موفقیت مهم است  
مهین زمانی، موسس آموزشگاه خیاطی سپاهان 

این آموزشــگاه بزرگترین مرکز آموزشی کرج است. دوره آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته با ارائه گواهی فنی حرفه 
ای برگزار می شود. یکی از بهترین برنامه های آموزشی جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته 
امداد در این مرکز برگزار شــده اســت. توانمند سازی این افرادیک  موفقیت مهم برای این موسسه بود. در کار طراحی 
و دوخت، داشتن عالقه، دقت وحوصله خیلی اهمیت دارد. با توجه به بیکاری قشر تحصیل کرده توصیه من این است 

که حداقل یک یا چند رشــته فنی را با توجه به اســتعداد وعالقه یاد بگیرند. مشکالت مالی آموزشگاه ها جهت تهیه مکان وخرید تجهیزات 
خیلی زیاد است. اعطای وام های کم بهره به توسعه وپیشرفت کار این مراکز می تواند کمک کننده باشد.

طرح رجیستری اصالح شود 
مهدی پیران، مدیر فروشگاه موبایل مهدی 

نوســانات ارزی تاثیر زیادی برفعالیت  ما داشــته است. با توجه به مشکالت واردات گوشی های تلفن همراه 
و طرح رجیســتری گوشــی، بازار فروش افت شدیدی داشته است. در قســمت آموزش و تعمیرات نیز فعالیت 
داریم. از دولت انتظار داریم واردات گوشــی آزاد شــود. طرح رجیستری نیز اصالح شود تا کسب و کار صنف ما 

نیز رونق بگیرد .

رسانه ها به آشنایی مردم با صنایع دستی کمک کنند 
محمدعلی اسماعیل زاده، منبت کار، پیکره تراش و مجسمه ساز

در زمینه مبلمان، ادوات چوبی ودکوراســیون به صورت عمده وتک فروشــی 
تولیدات داریم. در حوزه هنری به آموزش وســاخت تابلو ومجسمه مشغول هستم. 
رسانه ها در آشــنایی ومعرفی صنایع دستی وهنرها می توانند کمک کنند. شناخت 
مردم ایران از هنر مجســمه ســازی خیلی کم است ودر المان شهری فقر مجسمه 
داریم. پیکره تراشــی تکنیک هنرمند را نشــان می دهد. ولی مجسمه کار مفهومی 

دارد ومســتلزم داشتن سواد مجسمه وگرافیک است. درزمینه تولید مبلمان از مواد اولیه خوب استفاده می کنیم 
وکاردستی را با عشق انجام می دهیم .عمده فعالیت ما هم صنعتی وهم هنری است .

تولیدات ما کامال ایرانی است
محمد پاکاری، مدیر عامل شرکت سبز چین پارس 

20ســال است که در زمینه تولید فعالیت دارم. محصوالت تولیدی شرکت کامال 
داخلی اســت. از لحاظ مواد اولیه مشکلی نداریم وتماما داخلی می باشد. با نگاه ودید 
صادراتی محصوالت شرکت را تولید می کنیم. آب معدنی آبی است که از قله، دشت، 
یا دامنه کوه بدون تصفیه بسته بندی می شود. با توجه به آلودگی های مواد شیمیایی، 
انســانی و... که در محیط وجود دارد احتمال آلودگی آن باالســت. درشرکت ما از آب 

آشــامیدنی استفاده می شــود که مراحل تصفیه وتنظیم امالح ومیکروب کشی و... برروی آن صورت می گیرد. 
محصــوالت مــا با توجه به نوع وویژگی مهم بســته بندی در خطوط هواپیمایی نیز مورد اســتفاده ایر الین ها 

قرارمی گیرد .

آموزش مهارت های خالقانه از خردسالی حائز اهمیت است
الهام جبروتی، مدیر خانه مشاغل و کودک)کاوان(

عمده فعالیت ما در خصوص تربیت و رشد کودکان از سنین خردسالی می باشد .تمرکز ما بر پرورش 
تفکر بالنده و خالق باعث می شــود کودک در کوتاه ترین زمان به باالترین بازدهی خود دســت یابد.

آموزش مهارتهای خالقانه از ســنین خردسالی حائز اهمیت است .
وجود مدرســین متخصص، نوآور و توانا روند پیشــرفت و ارتقاء آموخته های کودکان را تســریع  

می کند.

تجربیات گذشته، راهگشای سبک های نوین  زندگی امروزی 
بابک آسترکی، مربی باشگاه ورزشی در زمینه کیوکوشین )کاراته(

یکی از عوامل تقویت انگیزه دربین ورزشــکاران حرفه ای و مدال آور، حمایت مالی و معنوی از ســوی 
مســئولین مربوطه می باشد. خوشبختانه متقاضیان بســیاری به این سبک از رشته ورزشی روی آورده اند. از 
سنین پایین تا در سطح بزرگساالن مشغول فعالیت هستند. رشته کاراته سبکی از ورزش دفاعی و رزمی است  
که خاســتگاه آن کشــورهای آسیایی است.برای داشتن جامعه ای سالم  و پویا اهمیت توسعه سرمایه گذاری 
در رشته های ورزشی امری بدیهی و نتیجه بخش در عرصه های اقتصادی و موفقیت های ورزشی می باشد.

ورزش باعث سالم سازی فرد در جامعه می شود
امیر نعیم حسینی، قهرمان فیتنس ایکسپو دبی و قهرمان اروپا

فعالیت بنده در بخش ســنگین وزن می باشد. امروزه ورزش بدن سازی به صورت تخصصی در بین جوانان 
بســیار رواج پیدا کرده است. ورزش باعث سالم ســازی و تندرستی فرد در جامعه خواهد شد. این سبک از بدن 
ســازی در عرصه های بین الملی دنبال کنندگان بی شــماری دارد.وجود مکمل های دارویی غیر قانونی در این 
حیطه تاثیرات مخربی بر سالمت و روان ورزشکاران خواهد داشت. نظارت مستمر مسئولین ذی ربط  مانع از به 

وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی و ورود قاچاق پودرهای حجم دهنده غیر استاندارد خواهد شد.

اهمیت سرمایه گذاری بر روی کاالهای دارای استاندارد
 احمد فرهمند، فروشنده عینک های طبی و آفتابی

بسیاری از افراد آشنایی صحیح و تخصصی در ارتباط با خرید عینک ندارند. وجود 
UV باال دراین محصول کاربردی می باشد. فعاالن دراین صنف باید اهمیت سرمایه 
گذاری برروی کاالهای دارای استاندارد را در اولویت کار خود قرار دهند. برای حمایت 
از کاالی ایرانی باید فرهنگ ســازی جهت خرید از تولیدات داخلی صورت گیرد. این 

محصول مورد نیاز افراد زیادی است ما به عنوان یک ایرانی باید در جهت خودکفایی گام های موثری برداریم 
تا مانع  خروج ارز از کشور شویم.

آماده نمودن زیرساخت ها، عامل موفقیت بین المللی 
احمد فاتحی، مشاور فنی باشگاه آلومینیوم اراک و مشاور آکادمیک باشگاه پرسپولیس

در رابطه با ورزش حرفه ای، دنیا به ســمت و ســوی آموزش های آکادمیک وپایه فوتبال گرایش پیدا کرده 
است.کشورهای اروپایی در این خصوص دارای سوابق و تجربیات ارزنده ای هستند. آماده کردن زیرساخت های 
مناسب و تخصصی برای متقاضیان این رشته منجر به کسب موفقیت در به دست آوردن مقام های بین المللی 
خواهد شد. این مقام های بین المللی باعث ورود ارز و رشد اقتصادی در کشورمی شود. تنوع در دروس آموزشی 
و آوردن مربیان و اســاتید متخصص و حرفه ای در آموزش بسیار تاثیرگذار خواهد بود. متاسفانه با توجه به رشد 

جمعیت امکانات مناسب برای پرورش ورزشکاران در این حوزه بسیار محدوداست. 

در خرید و فروش ملک اخالق گرایی مهم است
احمد خرمی، مدیر دفتر امالک کاخ

در جامعه امروزی ما شــاهد کم رنگ شدن اخالق در مشاغل مختلف هستیم. در 
حوزه فروش امالک نیز فرهنگ اخالق گرایی مورد اهمیت قرار گرفته نمی شود. این 
بی اخالقی ها باعث بروز ناهنجاری های بســیاری همچون اختالس، فرار از پرداخت 
مالیات و جریمه های مربوط به جواز ســاخت در این عرصه  خواهد شــد. با توجه به 

تورم های ایجاد شده بسیاری از دست اندرکاران ساخت و ساز دچار مشکل شده اند. یکی از علل افزایش قیمت 
مســکن، کاهش ارزش پول و افزایش نرخ مسکن در شهر کرج می باشد. این امر باعث شده افراد مبالغ سپرده 

گذاری شده خود را تبدیل به ملک یا زمین سازند تا سود دهی مطمئن و سریع تری را کسب کنند.

مسئوالن به گسترش ورزش های رزمی توجه جدی داشته باشند
ابوالفضل شریفی، مسئول سبک جیسینکا در ایران

این ســبک برگرفته از ورزش رزمی کیوکوشین می باشد. درواقع جزء سبک های 
آزاد فدراسیون کاراته محســوب می شود .دراین روش حرکت ها به صورت جدی تر 
و با ضربات قوی نســبت به کاراته صورت می گیرد. گســترش و آموزش صحیح به 
متقاضیان این رشته و سازماندهی بودجه برای تمامی اماکن ورزشی کاراته در سطح 
کشور نیازمند توجه جدی مسئولین است .تبلیغات در این حوزه باعث رشد و پیشرفت  

رده های مختلف ورزشی از جمله کاراته و سبک )جیسینکا( خواهد شد.

ازدواج آسان نهادینه شود
ابوالفضل حاجی زاده، مدیر تاالر سروش 

مجموعه ما با برگزاری مراســم عقد و عروسی آسان  
درتالش اســت فرهنگ ازدواج آسان را در بین زوج های 
جوان نهادینه ســازد. این رویکرد منجربه تعدد مشتریان 
و همچنین باعث حذف هزینه های اضافی می شــود که 
مانع از ازدواج برخی از جوانان شــده است. برای داشتن 

زندگی ســالم، پرهیز از تجمل گرایی و کنار گذاشــتن مراسم پرهزینه، امری 
ضروری می باشد.

انصاف در هر زمینه ای می تواند باعث رشد و پیشرفت 
شود

بهمــن محمودی منــش، مدیر 
مجموعه رستوران دادا

انصاف در هــر زمینه ای می تواند باعث 
رشــد و پیشرفت جامعه باشــد. با توجه به 
شــرایط اقتصادی موجــود در جامعه افراد 
بیشتر به خرید مواد خوراکی با قیمت پایین 

گرایش پیدا کرده اند. این موضوع در بیشــتر مواقع ســالمت فرد را به 
واســطه اســتفاده از مواد نامرغوب و ارزان قیمت دچار مشکل خواهد 
ســاخت. تقاضای بنده از مســئولین دراین صنف ایجاد مراکز فروش 

مواد اولیه تحت پوشش خود اتحادیه در شهر می باشد. 
ازمســئولینی که با سرکشی و نظارت های مستمرخود دراین زمینه 
کمک قابل توجهی به رشد و ارتقاء این صنف کرده اند تشکر می کنم. 

در عرصه دندان پزشکی پیشتاز هستیم
دکتر میالد نیک بین، مدیرمرکز دندان پزشــکی »لبخند 

نو« 
آگاه ســازی مــردم نســبت به ســالمت دهــان و دندان 
به بســیار حائز اهمیت اســت.هر فرد نیازمند اســت ســالی  دوبار 
و وســیله دندان پزشــک معاینه شــود تــا از پوســیدگی دندان 
در بیماری های دهان و لثه پیشگیری شود. این امر باعث صرفه جویی 
به هزینه هــای افــراد خواهــد شــد.توصیه می شــود افــراد 

مطب هایی مراجعه کنند که دارای مجوزهای ســالمت از سازمان بهداشت باشند .زیرا برخی از 
مطب ها تنها به واســطه تجربه و به صورت غیر آکادمیک به مداوای بیماران خود می پردازند.

خوشــبختانه علم دندان پزشکی در کشور به روز و همسان با سایر کشور های دیگر است. حتی 
در این امر پیشــتاز می باشــد. با توجه به طرح نوآورانه ای به اسم )طرح لبخند( بسیاری از افراد 
جامعه به ســمت زیباسازی ظاهر دندان خود گرایش پیدا کرده اند. این موضوع ملزم به داشتن 
دندان هایی ســالم است، زیرا عدم توجه به این امر باعث از دست دادن دندان و در نتیجه اتالف 

هزینه های زیبایی آن خواهد شد.

گرایش خانواده ها به مصرف گیاهان دارویی یک قدم مثبت 
است

 پرستو معمر، مدیر مجموعه شفا بخش
در ایران تنوع گیاهان دارویی زیاد اســت. حتی 
تعداد عمده ای از آن ها شناســایی نشده است .مردم 
هنــوز آگاهی کاملی در خصــوص این نوع گیاهان 
دارویی کســب نکرده اند. برخی از آن ها به صورت 

ساده در دسترس افراد است. گیاهان دارویی خواص درمانی مطلوبی دارند. 
اشــخاصی که فروشنده این نوع محصوالت هستند باید مجوز و دوره های 
تخصصی مربوطه را کســب کنند. در گذشــته داروهای گیاهی به صورت 
تجربی در درمان بیماری ها مورد اســتفاده قرار می گرفت. پیشنهاد بنده به 
مدارس و آموزشــگاه ها این است که در مقاطع ابتدایی و متوسطه به دانش 
آمــوزان فواید و علم اســتفاده صحیح گیاهان دارویی آموزش داده شــود. 
گرایــش گســترده خانواده ها به مصرف این نوع داروهــا یک قدم مثبت و 

موفقیت آمیز می باشد.

تمرکز بر تولید محصوالت بومی، فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی است
امیر نوری، مدیر مجموعه خشکه پزی فطیر 

هدف این مجموعه معرفی و ترویج فرهنگ پخت فطیر در ســطح جامعه 
می باشد. سابقه پخت این نوع نان بسیار غنی و دارای قدمت چندین ساله است. 
ســاخت کارخانه پخت این محصول نیز در دســتور کار مجموعه ما قراردارد. 
تمرکز بر تولید محصوالت بومی، فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی است.  تمام 
تالش بنده و ســایر همکاران، ارتقاء سطح کیفیت، طعم مطلوب و ماندگاری 

زیاد برای مشتریان است.
 بدیهی اســت با اســتخدام افراد زبده و دارای مهارت های الزم در تولیدی ها و کارخانجات  این فرآورده 

غذایی در اشتغال زایی و حمایت از کاالی ایرانی نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.

رویکرد ما تاکید بر استفاده از مواد اولیه ارگانیک است
احمد کیان، مدیر رستوران رویسا

هــدف اصلی ما خدمــات ارزنده و شایســته به 
شــهروندان محترم می باشــد. نحوه برخود با افراد 
درمواجهه با مشــتریان تاثیر زیــادی در روند جذب 
مشتری دارد. خوشبختانه مجموعه ما به این امر نائل 

گردیده اســت .مدیریت رســتوران امری پیچیده و مهم درسازمان دهی، نحوه 
پذیرایی و سرویس دهی به افراد است. شیوه برخورد صحیح و حرفه ای با پرسنل 
رســتوران تاثیر بسیاری بر باال بردن راندمان  کارکنان خواهد داشت. رویکرد ما 
دراین حوزه همواره برپایه اصل ســالم ســازی و استفاده از مواد اولیه ارگانیک و 

دارای استاندارد محصوالت غذایی استوار می باشد .

معرفی و آموزش صحیح پینت بال، عامل توسعه  آن در جامعه 
بهزاد مجد، مدیر مجموعه پینت بال فسفر

ورزش پینــت بــال به صورت گروهــی انجام 
می شود وبسیار پر تحرک است .جزء سرگرمی های 
خوب و پــر طرفدار در ایران می باشــد .متقاضیان 
این ورزش 18تا 30ســال هستند. معرفی و آموزش 
صحیح به افراد باعث توسعه و رشد این نوع سرگرمی 
در جامعه خواهد شــد. همراهی مسئولین درحذف 

پروســه طوالنی گرفتن مجوزهای الزم کمک شایانی به این ورزش تکنیکی 
و مدرن خواهد کرد. مشــتریان ما ازاســتان تهران برای استفاده از پینت بال به 
کــرج مراجعه می کنند که این موضوع ســودآوری و تبلیغ این نوع فعالیت را به 

دنبال خواهد داشت.

صنعت فرش، نیازمند سرمایه گذاری کالن 
احمد رحیم زاده، پیشکسوت فروش فرش

ایــن حرفه یکی از قدیمــی ترین و با ارزش ترین 
شــغل های اقتصادی ایران است. در گذشته تمامی 
امور تولید فرش به صورت دستی و از طریق بافندگان 
ماهرانجام می شــد. اما امروزه با توجه به پیشــرفت 
صنعت و ساخت ماشــین آالت، بسیاری از کارها به 
وسیله دستگاه های پیشرفته بافندگی انجام می شود. 

با ورود  تکنولوژی  ســرعت و دقت در تولید فرش به باالترین سطح خود رسیده 
اســت. این صنعت به دلیل قدمت وپرطرفدار بودن نیاز به سرمایه گذاری کالن 

است تا شاهد افزایش کیفیت به جای کمیت باشیم.

ضعف های مدیریتی، عامل رکود بخش تولید 
مهدی پارسی مهر، فعال در زمینه دکوراسیون و تزئینات داخلی ساختمان 

مدت 50 سال است که در دکوراسیون و تزئینات داخلی ساختمان مشغول فعالیت 
هســتم. بیشــتر مواد مورد استفاده در کار ما خارجی است. رکود بازار مسکن بر کار ما 
خیلی تاثیرداشــته است. نوسانات ارزی تاثیر زیادی بر کار تولید می گذارد. دولت باید 
از تولید کنندگان حمایت کند ومواد اولیه را با قیمت مناســب در اختیار آن ها بگذارد. 
ضعف های مدیریتی در بخشــهای تولیدی باعث رکود در این بخش شــده اســت. 

رســانه ها می توانند با فرهنگ ســازی در زمینه مسائل اقتصادی فرهنگ سازی کنند و مشکالت تولید کنندگان 
را به مسئولین اطالع رسانی کنند. 

متاسفانه دلسوزانه حمایت نمی شویم 
محمد اسماعیل صالحی، مهندس برق و مخترع 

ازابتدا عشــق وعالقه زیادی به کارهای فنی داشــته ام. سمت ها ومسئولیت های زیادی در طراحی وساخت 
وراه اندازی پروژه هایی در تهران، مشــهد، شــیراز، کیش، خارج کشورو....داشته ام. اختراعاتی نیز انجام داده ام. 
درنوشتن مقاالت وبخش آموزش برق نیز فعالیت هایی داشته ام. دستگاه سخت گیری را طراحی کرده ام، چون 

آب کرج  دارای سختی ppmزیادی است. 
متاســفانه حمایت های دلسوزانه ای نبوده است. در قسمت ســاخت، تعمیر ونگهداری دستگاه اشتغالزایی 
خوبی می تواند داشــته باشد. اگر این کار توســعه پیدا کند برای حدود 12000 نفردرکشور اشتغال زایی دارد. در 

برخی تولیدات تقلب وجود دارد.درتولیدات مشــابه کارآن ها پایه علمی ندارد، چون اطالعات کمتری دارند و به صورت منفعتی وســود آوری 
به قضایا نگاه می کنند.

بدون استفاده از مکمل ها می توان نتایج مطلوب کسب کرد
آرش علوی، مدیر باشگاه حرمینا در استان البرز

سابقه فعالیت در رشته بدن سازی به مدت 20سال رادارم .شروع فعالیت بنده در رشته بدن سازی تخصصی 
از سال 1386 می باشد .مجموعه ما آموزش های گسترده ای را برای متقاضیان فراهم ساخته است. افراد بدون 
نیاز به اســتفاده از مکمل های غیر اســتاندارد و مضر می توانند نتایج مطلوب و ماندگاری از انجام فعالیت های 
ورزشی خود کسب کنند. در کشور ما نیز ورزش پرورش اندام طرفداران خاص خود را دارد. متاسفانه با روی کار 
آمدن افراد غیر متخصص در این حوزه شــاهد انتظار کسب نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن به وسیله استفاده 
از)دوره( یا به عبارتی مصرف قرص و پودرهای فاقد مجوز و غیراســتاندارد در بین جوانان هســتیم. فعالیت و 

آموزش های یک مربی در این حیطه باید به صورت کامال طبیعی وسالم و تنها برپایه تقویت قدرت بدنی از طریق تکنیک صورت پذیرد. 
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فرهنگ سازی بیمه با تمرکز بر تبلیغات مثبت
جعفر پورصفر، مدیر فروش شرکت بیمه پاسارگاد

فرهنگ ســازی در زمینه ترویج اســتفاده از انواع بیمه ها دربین مردم قدمی مثبت در تضمین حفاظت 
و نگهداری از اموال و دارایی های فردی درجامعه خواهد بود. در بســیاری از کشــورهای اروپایی و غربی 
فرهنگ الزام پوشــش بیمه رایج می باشد. وجود یک منبع برای تضمین حفاظت از اموال امری ضروری 
و پرفایده اســت .این مقوله درصنعت و کارخانه ها دارای اهمیت بسزایی است .از جمله موثر ترین دالیل 
استفاده ازبیمه در بین جوامع مختلف قابلیت بازگردانی سریع و تسهیل اموال و دارایی از دست رفته می باشد. امید است با حمایت 

مسئولین و تمرکز بر تبلیغات مثبت و کارآمد در بین آحاد جامعه افراد بیشتری را به سمت این الگوی حمایتی ترغیب سازیم.

قوانین دست و پاگیر مانع صادرات است 
فاطمه طیوری، موسس و مدیر مرکز پرورش اسب مروارید کیش

منطقه ساوجبالغ پایلوت سوارکاری در ایران است. در زمینه پرورش  اسب خزرکارخودرا  شروع 
کردیم. اســب خزر پدر اسب های جهان می باشد .اســب خزرخاص ایران است. مقاومت وتوانایی 
زیادی برخالف جثه کوچکش دارد. امروزه از اســب خزر در جهت آموزش ســوارکاری به کودکان 
استفاده می شود. پرورش اسب های ترکمن ، کورسی، عرب و...را نیز انجام می دهیم. پرورش اسب 
با پرورش ســایرحیوانات فرق دارد. همراه با پرورش ، آموزش اسب را نیز داریم. آموزش به اسب ها 
به صورت انفرادی صورت می گیرد. درمســابقات زیبایی ، ســرعت و سایر مســابقات شرکت می کنیم. .سوارکاری جسارت الزم 
دارد .درمجموعه ما ســوارکار با ســن 6تا60 ساله داریم.  هدف مجموعه در ابتدا صادرات بوده است. وجود قوانین ممنوعیت خروج 
ژن ازکشــور وقوانین دســت وپاگیر دیگر مانع صادرات شده است. واردات اســب به تولید کنندگان داخلی ضربه وارد کرده است. 
امیدواریم امسال دربرخی قوانین بازنگری صورت گیرد. از کارآفرینان واقعی حمایت شود وبروکراسی های اداری کاهش یابد.   

مصرف کنندگان در شناسایی اجناس آرایشی تقلبی و اصل دقت کنند
راحله صادق زاده، رئیــس انجمن مراقبت از زیبایی و مولــف 110عنوان کتاب آرایش و 

پیرایش
در کشــور ما محصوالت آرایشی به صورت انبوه مورد استفاده قرار می گیرد.

 برای پاســخ به نیاز جامعه باید شــرکت های تولید محصوالت زیبایی درداخل کشــور فعالیت 
بیشتری داشته باشند، تا ارز و سرمایه از کشور خارج نشود .این امر ملزم به استفاده از مواد مرغوب 
و با قیمت مناســب می باشد تا خریدار با اعتماد و رضایت بیشتری به صنعت آرایشی و زیبایی تولید 
داخل گرایش پیدا کند. تقاضای بنده از مصرف کنند گان این است که در شناسایی اجناس آرایشی 

تقلبی و اصل  دقت الزم را داشته باشند.
 حمایت دولت از تولید کنندگان در باال بردن سطح کیفی محصوالت آرایشی و مبارزه با قاچاق لوازم تقلبی می تواند در سالم 
سازی جامعه و ترغیب مردم به استفاده از کاالی ایرانی کمک شایانی داشته باشد. تبلیغات نقش  مهمی در این حیطه ایفا می کند.

کیفیت و تنوع در محصوالت مهم است
حسین زرگران، مدیر فروشگاه تولد و شادی در استان البرز

در خصوص حمایت از کاالی ایرانی،هدف از ابتدای کار بی نیازی از محصوالت و تکیه بر تولیدات داخلی 
و ملی بوده است. طی چند سال اخیر این نوع لوازم بندرت و به صورت کامال ابتدایی در کرج مشاهده می شد. با 
تحقیق و تمرکز برسرمایه گذاری منجربه راه اندازی و توسعه ملزومات تولد و مجالس در کرج شد. خوشبختانه 
با گذشت زمان کوتاهی مجموعه ما توانسته است با باال بردن کیفیت و تنوع در محصوالت به جایگاه ارزنده 
و شناخته شده ای در استان نائل گردد. اکثر محصوالت این صنف خارجی می باشند. بدیهی است با تالش و 

به کار گیری تجربیات نوین می توانیم کاال های ایرانی را ارتقاء دهیم.

چرخه اقتصادی برمبنای تولیدکنندگان کارآمد و متخصص استوار است
مجتبی خدادادی، عامل توسعه خوشه پوشاک استان البرز 

در واقــع مجموعــه ما هماهنگ کننده مجموعه های تولیدی اســت .رویکــرد اصلی ما برپایه 
افزایش تولیدات و باال بردن توان کارآفرینان می باشــد.  طبق بررســی های به عمل آمده صنعت 
پوشــاک اســتان البرز دچار چند چالش و نقطه ضعف است. بحث طراحی و کیفیت دوخت، روی کار 
آمدن مارکتینگ و بازاریابی .با توجه به مقطع زمانی نوســانات ارزی طی یک ســال اخیر اکثر تولید 
کنندگان با تامین مواد اولیه خود دچار مشــکل هستند که این امر منجربه ریزش کارکنان و کاهش 
تولید و فروش محصوالت شــده اســت. قسمتی از صنعت پوشاک کشور وابستگی پایداری به واردات پارچه و نخ و حمایت دولت 
از کارآفرینــان و تولیدکنندگان پوشــاک برای تهیه مواد اولیه  با بــه کار گیری ارز دولتی و اختصاص دادن بودجه مورد نیاز برای 

هموارسازی مسیر تولید دارد.

آموزش موسیقی، هنرو خالقیت را ارتقاء خواهد داد
پریسا خطیب اقدامی، مدیر آموزشگاه موسیقی گلبانگ 

وجود موســیقی از دیرباز تاکنون در بین جوامع مختلف تاثیرات مثبت و الهام 
بخشــی بر شخصیت و روح انســانی گذاشته است. موسیقی درمانی نیز یکی از 
سبک های شــناخته شــده و پرطرفدار در زندگی امروزی می باشد. استفاده از 
موسیقی در آموزش ذهن و پرورش تفکر فردی رایج و مفید است. تدریس اصول 
موسیقی از سنین پایین باعث باال رفتن اعتماد به نفس و تمرکز در حین آموختن 

موسیقی در کودکان خواهد شد و هنر وخالقیت را باال می برد.

اشتغالزایی و ترویج مصرف کاالی داخلی ازاهداف ماست
حامد سیدی، مدیر اپلیکیشن صی حام

عمــده فعالیت ما برمبنای نیازهای اصلــی افراد در زمینه خدمات 
رســانی آنالین لوازم خانگی و تحویل آن درب منازل می باشد.عرضه 
و تقاضا در این حیطه محدود اســت. خوشبختانه طی سال های اخیر 
اســتقبال مطلوبی از ســوی افراد جامعه در خصوص خدمات رسانی 
اینترنتی به عمل آمده است. تالش بنده و سایر همکاران بهبود کیفیت 

و تسریع و تسهیل خدمات به متقاضیان است.
 مجموعه ما به طور مســتقیم با مردم در ارتباط هســتند و دارای فروشگاه های خدمات و تعمیرات 
آنالین در اســتان البرز اســت. اشتغال زایی و ترویج اســتفاده از کاالهای داخلی از جمله اهداف این 

مجموعه است .

کشور، نیازمند جذب سرمایه گذار در بخش مسکن 
مهدی شریفی، مدیر امالک

از سال 1379 درزمینه امالک مشغول فعالیت هستم. عمدتا افرادی 
که دارای سرمایه هستند، به این شغل روی می آورند،  تا از سود ناشی از 
خرید ملک استفاده کنند تا در حیطه ساختمان سازی و ایجاد اشتغال زایی 
در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشند. از جمله مسائلی که به رونق و پیشرفت 
جامعه می انجامدعبارت است از:  سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز 
به ویژه در کالن شهرها، ترویج صنعت توریسم، حمایت ازرشد تولیدات 
داخلی، تمرکز بر بهینه سازی و جلو گیری از اتالف سرمایه در ساخت فروشگاه ها . متاسفانه با وجود 
پتانسیل قابل توجهی که استان البرز به دلیل هم مسیر بودن آن به شهرهای شمالی دارد، امکانات 

تفریحی و رفاهی قابل قبولی مشاهده نمی شود.

حمایت مالی و ایجاد زیرساخت ها، عامل شکوفایی صنعت نساجی 
محمد حسن محمدی، مدیر مجموعه پارمیس

تمرکز بر ســرمایه گذاری صنعت پارچه نقش بســزایی در رونق و رشد نساجی در کشور خواهد داشت 
.واردات کاالهــای نامرغــوب و بی کیفیت و جایگزین آن با تولیدات داخلی مشــکالت عدیده ای برای 
تولیدکنندگان و حتی خریداران این اجناس به وجود آورده اســت. بســیاری از کارخانه ها به دلیل ورود بی 
رویه پارچه قاچاق به کشــور از گردونه این صنعت خارج شده اند. حمایت مالی وایجاد زیرساخت ها توسط  

مسئولین در این حوزه منجربه شکوفایی و موفقیت تولیدات نساجی داخلی خواهد شد.

نگهداری صحیح و کارآمد اثرات مثبتی در رفع پوسیدگی دندان ها دارد
دکتر سیاوش پیروزفر،  مدیر بخش دندان پزشکی شرکت نفت البرز

 اولویت دادن به بهداشــت دهان ودندان باعث رفع مشــکالت ناشی از 
پوســیدگی و تخریب دندان های سالم افراد می شــود .نگهداری صحیح از 
دندان ها اثرات مثبتی در رفع پوســیدگی دندان ها خواهد داشت. هزینه های 
دندان پزشــکی برخالف باور عموم نســبت به برخی از درمان های پزشکی 
ناچیز می باشــد متاســفانه اکثر افراد به دلیل تصور هزینه های باالی دندان 
پزشــکی بســیار دیر و در زمانی به پزشــک مراجعه می کنند که روش های 

درمانی دیگر پاسخگوی مشکالت دهان و دندان فرد نخواهد بود.

مسئولیت پذیری و تعهد درانجام کار ها مهم است
گیتی حقیقت زاده، مدیر مجموعه تاالر پرنس

مجموعه ما به صورت خانوادگی و مدت دو ســال است که فعالیت 
خود را شروع کرده است.مسئولیت پذیری وتعهد در انجام کارها خیلی 
مهم است. دقیق بودن وداشتن برنامه برای پذیرایی از مهمانان مهم 
است. مردم خودشــان  نسبت به نوع خدمات قضاوت منصفانه دارند 
وکیفیت خوب را تشــخیص می دهند. ازعوامل موفقیت هر مجموعه 

عملکرد مدیریت ،رفتار پرسنل و نحوه پذیرایی می باشد .دربرنامه های پذیرایی به عنوان مدیر مجموعه 
نظــارت کاملی بر نحوه انجام کارها دارم وتا پایان برنامه ها در کنار مهمانان هســتم. در پذیرایی ها از 

بهترین مواد و دارای کیفیت باال استفاده می کنیم .

سرمایه گذاری در رشته  های ورزشی سودآور است
علی ادریسی، مدیر باشگاه ورزشی )فیتنس کاپ(

از نشــانه های جامعه سالم داشــتن فعالیت های ورزشی وپویایی افراد 
می باشــد. بســیاری از کشــورها تمرکز خود را بر جذب توریسم به وسیله 
فعالیت های ورزشــی از جمله فوتبال ودیگر رشــته ها گذاشته اند. این امر 
باعث ورود  ســرمایه و باال رفتن سطح ورزشی کشور خواهد شد. مسئولین 
حمایت کمتری در این مقوله مهم به عمل آورده اند. ورزش روح و جســم 

انسان را پاالیش می نماید. آموزش صحیح و آکادمیک، این نیاز بشر را جامه عمل می پوشاند.

رشته ماساژدرمانی در حال گسترش است
زانیــار صالحی، مدیرمجموعه های ماســاژ اســتخر صدف 

)حکیمیه( و یادآوران
عمل ماســاژدهی بیشتر برای افرادی که دچار گرفتگی عضالنی و 
ماهیچه ای می شوند توصیه می شود. در بسیاری از مواقع ورزشکاران 
و به خصوص فوتبالیست ها از این روش درمانی برای رفع درد ناشی از 
کشیدگی یا ضربه به عضالت بدن خود استفاده می کنند. طی چندسال 
اخیر رشته ماساژدرمانی در بسیاری از استان های کشور مورد استقبال 

قرار گرفته اســت.  این امر منجر به ایجاد شــغل و کارآفرینی در حوزه سالمت جامعه و ارتقاء سطح 
تندرستی افراد تاثیر بسزایی داشته است.

گران شدن  بیمه برای رانندگان  مشکل ساز شده است 
محمد صادق فرهمند مهر، رئیس انجمن صنفی رانندگان و مســافر 

استان البرز
این اتحادیه دارای 1000 عضو می باشــد. هوشمند به راننده و هوشمند به 
مینی بوس، اتوبوس و ســواری است. رانندگان بدون کارت هوشمند اتحادیه 
در جاده ها نمی توانند تردد کنند و بدون هوشمند دفترچه کار برای آنها صادر 

نخواهد شد.
 کاربرد دیگر کارت هوشــمند در خدمات بیمه ای برای رانندگان است. 

از مشکالت اصلی ومهم این اتحادیه گران شدن بیمه برای رانندگان است که به کار حمل ونقل 
ضربه وارد می کند و در سال رونق تولید از دولت ومجلس تقاضای رسیدگی به بحث بیمه رانندگان 
را داریــم تا بتوانیم همه با هم به تولید و اقتصاد کشــور کمک کنیم. کانون و رئیس صنعت ومعدن 

اســتان و رئیس راهداری در زمینه توزیع الستیک بین رانندگان خیلی کمک کردند.
 انتظار حمایت بیشــتر در توزیع لوازم یدکی با قیمت مناسب را از مسئولین خواستارم.  

نجات غریق بودن یکی از سخت ترین مشاغل است
امیرحسین کریمی ، ناجی استخر ورزشی شهدای گلشهر

در ســال 91 وارد کارنجات غریق شده و در کالس های آن شرکت کردم. 
مــدرک نجات غریق ایران یکی از معتبر ترین مدارک جهان اســت. مدرک 
نجات غریق ایران در کشورهای دیگر نیز باعث اشتغالزایی است. نجات غریق 
یکی از مشاغل سخت است. به نجات غریق در ایران چندان اهمیت نمی دهند. 

از ابتدای ورود فرد به استخر نجات غریق باید آمادگی های الزم را داشته باشد.

اعتماد سازی در قیمت و کیفیت اجناس اولویت اول تولید کنندگان باشد
حمید خلیلی، مدیر مجموعه دکوراسیون نقره ای 

در کشور ما از لحاظ فرهنگی محصوالت خارجی، اولویت اول افراد جامعه 
می باشــد. اســتقبال از محصوالت خارجی باعث به وجود آمدن مشکالت 
عدیده ای برای تولیدکنندگان داخلی شده است. طبعا تولیدکنندگان با ایجاد 
اعتماد ســازی در قیمت گذاری مناسب و کیفیت مرغوب، گرایش افراد را به 

خرید از محصوالت ایرانی تقویت می سازد.

آموزش های فنی از ارکان توسعه کشور است 
علی کاووسی نژاد، مدیر مجتمع آموزشی علمی کاربردی ماموت 

مرکز آموزشی سال 94 مجوز تاسیس گرفت. فعالیت های آموزشی به صورت متمرکز انجام می شود. 
تاکید مدیران تولید مجتمع بر تاثیر مســتقیم دوره های آموزشی بر کیفیت وتوانایی تولیدات است. بومی 
ســازی قطعات و تمرکز دوره های آموزشی با طراحی جدید ومهندسی معکوس از اهداف مهم امسال در 
مجتمع می باشد. رشته های موجود در مرکز آموزشی، در خط تولید مجتمع صنعتی وجود دارند. اولویت با 
استخدام دانشجویان درخطوط تولیدی مجتمع می باشد. درتمامی خطوط تولیدبرای دانشجویان فعالیت 
عملی وجود دارد. درکنار هر واحد نظری دوبرابرزمان برای کارهای عملی تعریف شــده اســت. آموزش 
به صورت تخصصی و عملی از اهداف آموزشــی ما می باشــد. از معضالت اصلی در صنعت وخطوط تولید کمبود تکنســین های 
فنی اســت. فرهنگ ســازی واهمیت به رشته های فنی وکاردانش تنها راه حل این مشــکل می باشد. توجه به آموزش کارگران 
وتکنســین ها راندمان تولید وکیفیت محصوالت را باال خواهد برد.اهمیت دادن به واحدهای تحقیق وتوســعه )R&D ( باعث 
پیشرفت هر مجتمع خواهد شد .توجه بیش از حد به واردات در سال های گذشته برتولیدات داخلی تاثیر منفی داشته است. آموزش 
بدون شــک از ارکان مهم توســعه وپیشرفت کشور است. رونق تولید با توسعه آموزش در کشور و واحدهای صنعتی اتفاق خواهد 

افتاد. با افزایش تولید و صادرات، واحدهای تولیدی می توانند ازاین فرصت طالیی استفاده کنند.

کیفیت کاالهای ما با کشورهای مختلف قابل مقایسه است 
محمدقلی کشاورز، رئیس هیئت مدیره صنایع چوب آپادانا

آقای ســیروس کشــاورز مدیر و هم مدیرفروش کارخانه هســتند. 
تولیدات ما در زمینه ســرویس کودک و نوجوان است وخط تولید تشک 
را نیز راه اندازی نموده ایم. شرکت دارای 6 خط تولیداست و 350 کارگر 
داریم. بیش از یک صد فروشــگاه در کشورداریم. در صادرات هم سهم 

مهمی داریم. با کشــورهایی مثل ترکیه از نظر قیمت، کیفیت و طراحی رقابت می کنیم وجاهایی 
حرف اول را می زنیم. تنها شــرکتی که با ما رقابت می کند، شــرکت چیال است که ترکیه ای است.

یکی از دالیل موفقیت ما رضایت مشتری است .

مصرف کاالی ایرانی موجب رفع بیکاری و رشد کشور می شود
علیرضا تویسرکانی، مدیر مجموعه مانی پالس

هدف این مجموعه ارائه لوازم تولد و مجالس با کیفیت و ایجاد محیطی 
شــاد و مفرح  بــرای خانواده ها می باشــد. کاالی ایرانی در این صنف کم 
است. متاســفانه اکثر محصوالت آتش بازی از خارج وارد کشور می شود. 
فعالیت های خوبی دراین زمینه صورت گرفته است. از جمله آن تولید لوازم 
آتش بازی به وسیله صنایع دفاع می باشد  که بسیار با کیفیت و ایمن هستند. 
طریقه اســتفاده صحیح این محصوالت نیز همراه فروش به خریداران آموزش داده می شود. درقبال 
تحویل پسماندهای خشک بعد از استفاده تخفیف های مناسبی به افراد داده می شود.مصرف کاالی 

ایرانی باعث رشد کشور،رفع نقاط ضعف تولید کنندگان و حل معضل بیکاری خواهد بود.

اولویت مواد اولیه با کیفیت داخلی است
رفعت اهلل شکوری، مدیر مجموعه مبلمان آرتیمال

مبلمان منزل یکی از مهم ترین بخش های دکوراســیون داخلی است. 
هــدف مجموعه ما ایجاد یک مجموعه کامــل با طراحی ودیزاین خاص 
برای ارائه مبلمان با کیفیت باال وسلیقه مشتریان است .با وجود مشکالت 
مالی فازهای دیگر آن هنوزتکمیل نشــده است .گران شدن مواد اولیه بر 

تولیدات تاثیردارد. ازبهترین مواد اولیه داخلی وخارجی جهت تولید مبلمان اســتفاده می کنیم. اولویت 
ما اســتفاده از مواد اولیه با کیفیت داخلی اســت. دولت با ارائه تسهیالت مناسب واعطای آن به تولید 
کننــدگان واقعــی می تواندبه رونق تولید کمک کند. روند گرفتن مجوزهــا هم باید روال کوتاه تری 

داشته باشد.

صداقت در انجام کارها مهم است 
upvc مهدی کثیری، تولیدکننده در و پنجره

در کابینت ســازی وپروژه مســکن مهر همــکاری وفعالیت داریم. 
بیشترمشکالت دربخش تولید ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز می باشد. 
البته داشتن انصاف در فروش و ارائه خدمات نیز باید در هر فعالیتی وجود 
داشــته باشد. کمبود مواد اولیه وارداتی در میزان تولیدات تاثیر گذار است 
.کارگران بیشــترین ضرر را در گرانی ها متحمل می شــوند چون حقوق 

ثابتــی دارند. صداقت در انجام دادن کارها خیلی مهم اســت. درمجموعه های تولیدی و تجاری باال 
دســتی اگر به تعهدات خود عمل نکنند، مجموعه های پایین دســتی  به علت ضعف مالی با مشکالت 

زیادی روبه رو خواهند شد. 

خودکفایی در زمینه تجهیزات عکاسی مانع از خروج ارز از کشور می شود
نرجس خلیلی، مدیر آتلیه کودک و خانواده چشم عکس

باتوجه به رشــد تکنولوژی و استفاده آســان از دوربین موبایل های 
پیشــرفته برای عکاسی، این شــغل به مرور زمان کمرنگ شده است. 
خودکفایی در زمینه تجهیزات عکاسی مانع از خروج ارز از کشور می شود. 
در ایــن حرفه همان گونه که تجهیزات تخصصی حائز اهمیت اســت، 
استفاده از تکنیک های هنری و آکادمیک در خلق اثر تاثیرگذار می باشد. 
با توجه به دارا بودن موبایل هایی با دوربین پیکســل باال فرد تنها با به کارگیری تکنیک های رایجی 

همچون تنطیم نور، بعد و قاب بندی مناسب می تواند عکس هایی متفاوت خلق کند. 
در واقع با وجود تکنولوژی های برتری که امروزه شــاهد آن هســتیم، هنر و علم عکاسی، ماندگار 

می باشد.

مسئوالن آموزشی طرح سباح را دوباره احیا کنند
شاهین ثابت مقدم، مدیرداخلی استخر شــهدای گلشهر و مدیر 

استخر گلستان هشتگرد
از سال 90 در زمینه مدیریت استخر و سالن ورزشی فعالیت دارم. اماکن 
ورزشــی تعدادشان کم است وبیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود. 

هزینه های اداره اماکن ورزشی متاسفانه باال رفته است.  
هزینه های اجاره محل وســایرهزینه های جانبی افزایش یافته و سالن 

داری با این شرایط به صرفه نمی باشد. 
قیمت گذاری های ارائه شــده معمواًلمنطقی ومنصفانه نیســت .برخی اماکن ورزشــی نرخ های 
مصوب دارند اما این نرخ ها منطقی به نظرنمی آیند. در اســتخرهای شــنا انواع کلر اســتفاده می شود 
.میزان مناســب درجه کلر بایدعدد 2 باشــد. اگر تنظیم نباشــد باعث مســمومیت خواهد شد. از ازن 
نیزاســتفاده می شود. البته اگرتنها از ازن استفاده شود آب استخر بوی ماهی خواهد داد. جهت برطرف 

نمودن بوی ماهی باید کلر استفاده کرد. 
ازسال89 تا91 طرح سباح درمدارس اجرا می شد.مدارس یک کالس اجباری برای شنا برگزارمی 
کردند. طرح خوبی برای استعداد یابی بود ولی متاسفانه سال 92 ازسیستم آموزشی مدارس حذف شد. 

ازمسئولین تقاضا دارم طرح سباح را دوباره احیا کنند.

فرهنگ پرهیز از عادات غلط پرخوری و استفاده از غذاهای ناسالم نهادینه شود 
مهرداد رحیم زاده، مدیر کلینیک تغذیه و رژیم درمانی 

چاقی و اضافه وزن در جامعه امروزی به نوعی بیماری قرن محسوب می شود. به عبارتی روش 
زندگی ماشــینی و ناسالم منجربه رشد بی رویه اضافه وزن و چاقی در بین افراد شده است.از جمله 
علل بروز این معضل کم تحرکی و مصرف غذاهای ناســالم وپرحجم می باشد. فرهنگ سازی در 
رفع این ناهنجاری موثر می باشــد. برای داشتن جامعه سالم و تندرست، آموزش و آگاهی رسانی، 
اســتفاده از تبلیغات و برگزاری همایش های مختلف آموزشــی  تاثیرات مهمی را به دنبال خواهد 

داشت.


