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البرز 

باید به کار آفرینان بها داده شود 
یداهلل مالمیر، رئیس انجمن نساجی استان البرز

رونق تولید مســتلزم توسعه اقتصادی است، زمانی این امر محقق می گردد که 
ارکان توسعه) اخالقی،سیاسی، فرهنگی،اجتماعی، علمی و نظامی و...( متناسب 
توسعه یابد.توسعه نامتوازن کارایی ندارد، بلکه باید برای زنده نگه داشتن آن هزینه 
شــود،تمامی کشور های توسعه نیافته دارای چنین وضعیتی هستند.کشور های در 
حال توســعه که توانســته اند به رمز توسعه پی ببرند و سرعت نظام اقتصادی خود را سر و سامان دهند و رمز 
همین موضوع هماهنگ عمل کردن در رشــد و توســعه یافتن بخش های مرتبط با توسعه می باشد، مشابه 
کشور های ترکیه در منطقه خاورمیانه و مالزی در آسیای جنوب شرقی و تعداد دیگری از کشور های آسیایی 
در کشــور های در حال توســعه و توسعه نیافته موتور محرک توسعه، سازمان های مردم نهاد می باشد که در 
قالب ســندیکا، اتحادیه، انجمن و تشــکل های تخصصی هم در امور سیاست گذاری و هم در فرایند های 
اجرایی مشارکت کرده اند و با این کار توانسته اند در حوزه اقتصادی امور اجرایی را به عهده بگیرند و در واقع 
با جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد از فساد پذیر بودن پیشگیری نمایند. این فرایند قطعا با مشارکت مردم از 
طریق احزاب و رســانه ها که می توانند کارگزاران را رصد و درصورت انحراف، اهداف ملی آنها را به چالش 
بکشــند محقق شــده است. موضوعی که اخیرا رئیس محترم قوه قضاییه در رسانه ها به آن اشاره داشته اند.

بنابراین با مشــارکت مردم از طریق ســازمان های مردم نهاد واگذاری امور به بخش خصوصی می توان از 
ایجاد رانت با نظارت دقیق بخش دولتی جلوگیری نمود.در این خصوص با رهنمود های مقام معظم رهبری 
و تاکید ریاست محترم جمهور دستور العمل ها و بخشنامه هایی ابالغ شده که ما امیدواریم فرایند اجرایی آنها 
در راستای بهبود محیط کسب و کار تسریع گردد.در این زمینه می توان به اصالح نظام بانکی، بیمه، مالیاتی، 
گمرکی و سایر اموری که مرتبط با فعالیت های اقتصادی می باشند اشاره کرد. تا زمانی که این امور به صورت 
اساسی اصالح نشوند تولید نظام مند نخواهد شد و رونق تولید در حد شعار باقی خواهد ماند.در بحث کار آفرینی 
و اشتغال باید گفت که اگر دولت مصمم است که موضوع اشتغال به صورت اساسی حل شود و نسل آینده از 
اشتغال پایداری برخوردار باشد مستلزم انجام مواردی است که به آن اشاره شد. اما برای حل معضل اشتغال و 
افزایش سرعت کار آفرینی در کوتاه مدت مستلزم حذف خود تحریمی است که متاسفانه نظام اداری کشور 
به جهت سرعتی که در بخش خصوصی وجود دارد نتوانسته امکانات و تجهیزات و حتی منابع انسانی خود را 
به روز کند.فرایند اداری در انجام امور بسیار طوالنی است که این خود یک آفت می باشد و کار آفرینان را که 
منبع اشتغال هستند دچار بی انگیزگی و در نهایت زمینه فرار سرمایه و مغز ها را فراهم می سازد.بنابراین در این 

حوزه، کارگزاران نظام باید به سرعت با تحولی اساسی در نظام اداری سرعت خدمات را به بخش خصوصی 
که حد متعارف جهانی فراهم می سازد تا زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی که مولد اشتغال هستند 
فراهم گردد که در این راه اشــتغال زا ترین صنعت ،بخش نســاجی و پوشاک می باشد که با کمترین سرمایه 
گذاری می توان بیشترین اشتغال را ایجاد کرد.با توجه به قابلیت های استان البرز و همچنین زیر ساخت های 
موجود مرتبط با این صنعت و همچنین نیاز بازارهای داخلی به پوشــاک که زمینه قاچاق پوشــاک را فراهم 
ساخته است و نیز نیازهای بازارهای منطقه به پوشاک، این استان را به بهترین شرایط برای ایجاد و توسعه 
این صنعت تبدیل کرده است. در همین راستا انجمن تخصصی صنایع همگام نساجی، پوشاک و چرم البرز 
در سال ۹۴ طرح توجیهی برای ایجاد بزرگترین شهرک تخصصی صنایع نساجی و پوشاک کشور در استان 
را به کار گروه امور اقتصادی استانداری پیشنهاد که موردتاکید قرار گرفت و در سال ۹۵ در سفر ریاست محترم 
جمهور به اســتان مورد تاکید قرار گرفت. اما متاســفانه بعد از گذشت ۴ سال با توجه به کسب موافقت های 
مربوطه به اجرای این پروره و آماده بودن سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت مشارکت برای اجرای این 
پروژه که در فاز اول آن ۱۰۰۰۰ نفر اشــتغال ایجاد خواهد کرد، تا کنون نتوانســته اند عرصه و اعیانی مورد 
نظر که در اختیار دولت می باشد و در گذشته مجموعه کارخانجات مرتبط با نساجی و پوشاک در آن فعالیت 
داشــته اند در اختیار شرکت تعاونی تامین نیاز این انجمن قرار دهند.قطعا اگر کارگزاران نظام مصمم باشند 
مشکل اشتغال در کشور حل می شود، باید بسترهای آن را فراهم سازند و در این پروژه که بخش خصوصی 
آمادگی دارد نســبت به احداث کارخانه و نصب ماشــین آالت روز دنیا را با سرمایه خودش فراهم سازد. باید 
دولت عرصه الزم را با معافیت های خاص و ویژه ای منظور نماید تا پس از به سود نشستن آنها سهم خواهی 
کند.بنابراین پیشــنهاد ما این است که نه بخش خصوصی به تنهایی می تواند مشکل اشتغال را حل نماید و 
نه بخش دولتی و رفع چالش بیکاری که زمینه ساز ناامنی و فساد می باشد با مشارکت طرفین و آوردن سهم 
هر یک با توجه به جایگاهی که دارند زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می سازد.در این وضعیت تحریم که 
جنگ اقتصادی است و به کشور تحمیل شده است بهترین سربازان این عرصه کارآفرینان کشور هستند که 
تولید ثروت ملی می نمایند. در وضعیت تحریم کشور اگر معادل امکانات نظامی خزانه کشور هم سرشار از ارز 
باشد این ارز تنها توسط سربازان اقتصادی به ارمغان می آید. بنابراین اگر کارگزاران مصمم باشند از وضعیت 
بحران اقتصادی عبور می کنیم چرا که باید به کار آفرینان بها داده شود و این بها با شعار محقق نخواهد شد 
بلکه بایدعمل کرد.مسئله مالیات بر ارزش افزوده که نظام کار آفرینی کشور را مختل کرده است باید اصالح 
شــود اما متاسفانه بعد از گذشت سال ها پیگیری نتیجه ای حاصل نشده است که با توجه به قول هایی که در 

این زمینه داده شده امیدواریم حل شود.

شهرداری ها سازندگان را بیشتر حمایت کنند 
مهندس سینا آهنگری، مدیر شــرکت گروه مهندسی آرسی شامل 
یک شــرکت مشاوره خدمات مهندسی و یک شرکت پیمانکاری به نام 

روناک ســینا، سرمایه گذار و عضو اتاق بازرگانی استان البرز
در حال حاضر سرمایه گذار و سازنده ومشاور در پروژه های ساختمانی،اداری،تجاری 
و مســکونی هســتم. نظام آموزشی ایراداتی در تربیت نیروی ماهر دارد. ماهر در به روز بودن است و امروزه 

از طریق اینترنت به اطالعات دسترســی وجود دارد، پس آموزش در حوزه علمی و تجربی مهم اســت.
در بحث عمران، شاخه های مختلف وجود دارد و شاید کسی گرایشی به شاخص های دیگر نداشته باشد، 
پس وقت و امکانات فرد هدر می رود. بهتر اســت چیزی که فرد را به هدفش می رســاند آموزش داده شود.

 باید از علم روز دنیا و نمونه های اجرا شــده در کار ساختمان استفاده شود. ترجیح من در کار، فقط مدرک 
نیست و کســانی که تجربه داشته باشند کارایی بیشتری دارند.

شــخصا اعتقاد دارم همه در کار ساختمان دخیل باشــند. در تجارت ساختمان دو مدل افراد سود می برد 
.اولین گروه بســاز بفروش ها هســتند که فقط دنبال سود و فروش می باشــند .یک سری هم ذاتا کارشان 

مســکن است و متخصص این کار هستند. گاهی ســرمایه گذارند و گاهی هم مشاور مسکن می باشند.
 تمرکز بر افراد گروه دوم که متخصص و تولید کننده داخلی و کار آفرین مســکن هســتند تاثیرات مثبتی 
بر روند ســاخت و ساز خواهد داشت. این کار به صورت اصولی و حرفه ای انجام می شود و کسی که همیشه 
در کار ساخت و ساز است قابل اعتماد تر است. اولین مشکل در خصوص مجوزات شهرداری است که یکی 
از آنها طرح تفضیلی اســت که مشــاور شهرســازی برای کرج در نظر گرفته، مدت ۵ سال اعتبار داشته و از 

اعتبار آن نیز ۴ ســال گذشته اســت. مشاور تا ۵۰ درصد می تواند آینده را پیش بینی کند.
بهتر اســت طرح تفضیلی مدت ۵ ماهه داشته باشــد تا اینکه ۵ ساله باشد چون واقعا پیش بینی ها سخت 
اســت وبایــد نیاز های محلــه و منطقه را در نظر بگیریــم، بعد طرح ها را اجرا کنیــم.در برخی مناطق کرج 
مجتمع های درمانی و پزشــکی ایجاد شده ولی بدون پارکینگ است که مشکالتی برای مراجعین و بیماران 
دارد.برای ایجاد تاسیســات و خدمات شهری مثل پارکینگ، شهرداری باید شرایط مجوز ها را راحت تر کند 

و ســرمایه گذاران را در این بخش ها بیشترحمایت کنند.
 شــهرداری باید بتواند در جذب ســرمایه گذاران جهت اجرای طرح های خدمات شــهری حمایت ها و 

تضمین های خوبی ارائه کند و از مراحل طوالنی دریافت مجوز هامعاف شــوند.

تســهیالت در تولیــد 
هزینه نمی شود 

مجید عین آبادی، مدیر 
مجموعه محیا لیزر

در ابتدا ما با فضای ۲۰ متری 
شــروع به کار کردیم. برای ادامه کار به فضای ۱۰۰ تا 

۱۵۰ متری نیاز داریم .
فعالیت ما در حوزه تولید جعبه های فانتزی اســت 
کــه با لیزر و به صورت برش و مونتاژ صورت می گیرد. 
بعد از سفارش گیری تولیدات را به صورت انبوه داریم. 
دستگاه های ایرانی، چینی و... در بازار وجود دارند که 
خوشبختانه دســتگاه های تولیدات داخلی از کیفیت 

خوبی برخوردار هستند.
 از اهداف ما توسعه کار است. اما متاسفانه حمایتی 
برای تولید کنندگان وجود ندارد. تســهیالت اعطایی 
بیشتر وقت ها در کار تولید استفاده نمی شود. مشکالت 
اداری و زمان بر بودن آنها به مشکالت تولید کنندگان 
دامن می زند.در بخش مالیاتی هم بهتر است تا مدتی 

تولید کنندگان از پرداخت آن معاف شوند .

وزارت صنایع از تولید کنندگان حمایت کند 
سعید معدنی، تولید کننده 

من از ســن نوجوانی در صنعت فلز تراشــی فعالیت 
می کردم و این شغل پدری می باشد که به من هم رسیده 
است و از ســال ۷۱ که صنعت وارد صنعت ماشینی شد، 
مشــغول هستم. از ســال ۸۰ با ۱۵ پرسنل ماشین آالت 
خط تولید صنعتی تولید می کنیم.در این چند ســال اخیر در تهیه مواد اولیه برای تولید 

دچار مشکل شده ایم.
از جمله مشــکالت دیگر در حوزه فعالیت ما هزینه باالی بیمه کارکنان و مالیات 
اســت، به خصــوص در حوزه فعالیت اداره مالیات که با مــا تولید کنندگان همکاری 
کمتری دارند، متاســفانه مواد اولیه بدون ثبات قیمت در بازار به فروش می رســد چرا 

که بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصدمواد اولیه ما وارداتی هستند.
از ســال ۹۷ صنایع تولیدی شــرکت ما به کشــور هایی چون اربیل عراق و ترکیه 
صادر می شود که خوشبختانه ما با بازار هدف خوبی رو به رو هستیم.اگر معادل سازی 
مناســبی صورت بگیــرد قیمت و کیفیت کاال های تولیدی ما در مقایســه با کاالی 

کشور های دیگر بهتر است.
هــدف مــا در تولیدات تنهــا باال بودن کیفیت اســت، خدمات پــس از فروش 
محصوالتمان به مدت ۱۰ ســال می باشد .وزارت صنایع و معادن با حمایت های خود 
از تولید کنندگان و صنایع کوچک می تواند نقش موثری در زمینه رونق تولید ایفا کند.

بیماری دیابت جدی گرفته شود 
دکتر فریدنیا، پزشک

دیابت پر هزینه ترین بیماری غدد در سراسر جهان است و چهارمین علت مرگ 
و میر در اکثر کشورها می باشد. 

در طی۱۵-۲۰ ســال اخیر شیوع دیابت ده برابر شــده است. دیابت شایع ترین 
علت کم بینایی و نا بینایی در افراد بالغ اســت.دیابت عامل۲۵%از موارد نارســایی 
کلیه و دیالیز و پیوند کلیه اســت و ۶۰% موارد قطع عضو غیر حادثه ای به دیابت ارتباط دارد. شــیوع این بیماری 
در ایران۷/۹درصد افراد باالی۳۰ سال در مناطق شهری ایران یعنی نزدیک۴-۳ میلیون فرد دیابتی وجود دارد. 
زمانی که قند خون بیمار باالتر از نرمال باشــد علت آن کمبود انســولین از لوزالمعده )پانکراس( اســت که اکثرا 
منجربه دیابت نوع ۱ می شود که ۱۰-۵درصد DMرا تشکیل می دهد و یا به دلیل کمبود اثر انسولین در بافتهای 
بدن اســت که به دیابت نوع۲ منجر می شــود و شــایع ترین نوع است که ۹۵-۹۰ درصد DMرا شامل می شود.

انواع دیابت ها به طور ســاده شــامل:تیپ۱ که۱۰-۵ درصد،تیپ۲که۹۵-۹۰ درصــد ،دیابت حاملگی در ۲-۵ 
درصد حامله ها و ســایرین که در نوع خود نادر هستند.چاقی، کم تحرکی، مصرف دخانیات،الکل ،استرس،سابقه 
فامیلی،بیماری های قلبی و عروقی ،سابقه دیابت حاملگی، کیست های تخمدان و آکانتوزیس نیگریکانس،رژیم 
غذایی نامناسب،ســابقه تولد نوزاد با وزن ۴ کیلوگرم و ســابقه تحمل گلوکز مختــل از جمله فاکتور ها ی خطر 
ابتال به بیماری دیابت می باشــد.زمانی که قند ناشتای بیشتریا مساوی۱۲۶ باشد ویا قند راندوم) اتفاقی( بیشتریا 
مســاوی۲۰۰ این از عالئم دیابت است.تکرر ادرار،پرنوشی، کاهش وزن، خستگی،تاری دید ،عفونت های مکرر 
پوســتی و ریوی و... از جمله عالئم دیگری چون خواب رفتگی دســت و پا از عالئم این بیماری می باشد.عوارض 

قلبی و عروقی، کلیوی، چشم، پوستی و زخم ها، گوارشی، ادراری و دندانی نیز از عوارض این بیماری می باشد .

در گفتگو با مدیران منتخب حوزه سالمت و کارآفرینی استان البرزاعالم شد؛

فرهنگ سازی؛ نقش مهم رسانه ها

امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گذاری شده است، نقشه راه و چشم 
انداز یک ســاله کشور را ترســیم می کند که در این مسیر نقش رسانه و مطبوعات می تواند بسیار 
مهم و تاثیرگذار باشــد، چراکه این رســانه ها هستند که می توانند با استفاه از کارکردهای اطالع 
رســانی، آموزش و سرگرمی خود برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد ملی مثمر ثمر واقع شوند.

ســال رونق تولید، پیش نیازش حمایت از کاالی ایرانی و خرید محصوالت داخلی است که در 
این راســتا رســانه ملی باید برنامه های تبلیغات و فرهنگ سازی اش را در امتداد مسیر حمایت از 

کاالی ایرانی به حرکت درآورد.
رســانه هــا و مطبوعات می توانند با به نمایش گذاشــتن قابلیت هــا و ظرفیت های تولید کنندگان و کارآفرینــان داخلی به آنها یاری 
برســانند، نقش و رســالت اصلی رسانه و مطبوعات به عنوان یک میانجی است که در این رابطه باید آنها کاالی وطنی را به مصرف کننده 
داخلــی و حتــی خارجی معرفی کنند و این باور و اعتماد را به مصرف کنندگان بدهند که کیفیت محصوالت ایرانی بســیار باال بوده و حتی 

قابل رقابت با کاالهای خارجی هم هستند.
بنابراین وظیفه اطالع رســانی در این باره برعهده رســانه ها و مطبوعات اســت که به مردم آگاهی الزم را بدهند که این گام ابتدایی در 
رابطه با معرفی ویژگی ها و قابلیت های کاالی ایرانی اســت .گام بعدی رســانه این اســت که بتوانند بخوبی مخاطب ایرانی را اقناع کرده 

و انگیــزه و عالقه به کاالی وطنی را در او ایجاد کنند .
این مرحله از کار رســانه ای ظرافت و هنرمندی های خاصی می طلبد .تولید پیام رســانه ای و اســتفاده از ظرفیت آموزشی و سرگرمی 
رســانه ای برای ارســال پیام مستقیم و غیرمســتقیم به مخاطب هدف، کار پیچیده اما تاثیرگذاری است که این مهم نیاز به مشارکت قوی 

و هماهنگ رسانه ها دارد. 
کارشناســان روابط عمومی و افراد فعال در حوزه رســانه و مطبوعات بدون تردید به عنوان کانون مهم نظام ارتباطی و اطالع رســانی 
هســتند که نقــش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی عمومی جامعه وفرهنگ ســازی افکار عمومی دارند که مــی توانند اعتماد بخش، 
وحدت آفرین، حامی کارآفرینان و از همه مهم تر نقش مولد و تاثیرگذار در حوزه حمایت از تولید و مصرف کاالی ایرانی داشــته باشــند که 

این امر موجب تولید و اشــتغال در کشــور، مبارزه با فقر، مســبب قدرت و عزت انسان می شود و رشد و شکوفایی جامعه را به همراه دارد.

مهدیه عظیم لو، کارشناس روزنامه نگاری

از هنرمندان حمایت شود
ناتاشا دسترنج، مدیر گالری سزان

حدود ۳۰ ســال است که در این حوزه فعالیت 
می کنم. متاسفانه در کشــور ما برای هنرمندان 
ارزش قائل نیســتند و آنها درآمد چشمگیری هم 
ندارند که برای نهادینه شدن این عمل بهتر است 
از سیســتم های باالتر مد نظر گرفته شــود اما این موضوع درحالی است 
که در کشورهای دیگر این دیدگاه درباره هنر و هنرمندان وجود ندارد.ما 
اســاتید هنر به تنهایی قادر به انجام نهادینه شدن فرهنگ نیستیم ،بلکه 
باید در این راســتا خانواده ها مارا یاری رسانند و نظارت داشته باشند. هنر 
مانند تمام فعالیت های دیگر دارای دو قســمت است که قسمت اول آن 
مربوط می شود به بازار و قسمت دوم کارهای هنری است. ما از رده سنی 
خردســال تا بزرگسال هنرجوی می پذیریم، افراد بین رده سنی ۵۰ تا ۷۰ 
سال که هنرجو ما هستند بسیار برای ما قابل احترام بوده و همچنین آنها 
به آموزش های هنری اشــتیاق خاصی نشان می دهند .من در طول این 
ســال ها با آزمون و خطا جلو رفتم که امروزه با کسب آگاهی بیشتر سعی 
دارم گام های تخصصی تر و بهتری در این راســتا بردارم .آموزشــگاه ها 
بهتر اســت با وجدان کاری بیشتری فعالیت کنند تا افراد اشتیاق بیشتری 

پیدا کرده تا فعالیت هنر هم از دیدگاه تجاری خارج شود.
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
تاخیر در پرداختی بیمه ها آزمایشگاه ها را 

با مشکل مواجه ساخته است 
محمد قاســم اســالمی، دکترای علوم 

آزمایشگاهی
از ســال ۷۶ آزمایشــگاه را تاســیس کردم .علوم 
آزمایشگاهی علمی است که به بررسی عوامل بیماری 
زا می پردازد و شامل گرایش ها وگروه های مختلف بیوشیمی، خون شناسی، میکروب 
شناســی و.... می باشــد. پس از دریافت مجوز ها از دانشگاه علوم پزشکی می توان 
آزمایشگاه تاســیس نمود.انجام همه آزمایش ها در آزمایشگاه های امروزی مقدور 
است.آزمایشگاه ها دارای دســتگاه های خارجی هستند و برخی از تجهیزات تولید 
داخلی هســتند و تولیدات داخلی کیفیت خوبــی دارند و برای برخی از انواع خارجی 
متکی به واردات قطعات آنها هستیم.در تولیدات وسایل آزمایشگاهی می توانیم آنها 
را در داخل تولید کنیم اما نیازمند حمایت از شرکت های تولید کننده داخلی هستیم. 
باید از این شــرکت ها حمایت و خرید محصــوالت آن ها را تضمین نمود. تغییرات 
قیمت ارز در افزایش مواد مصرفی آزمایشــگاه بســیار تاثیر گذار بوده اســت. یکی 
دیگر از مشــکالت، تاخیر در پرداخت بیمه هاســت که تا یک سال با تاخیر پرداخت 
می شــود و مشکالت زیادی برای آزمایشــگاه ها ایجادکرده است. حدود۸۰ درصد 
مراجعین آزمایشگاه ها دارای بیمه تامین اجتماعی هستند و این روند ادامه فعالیت را 
برای آزمایشگاه ها دشوار کرده است. وجود این مشکالت باعث تعدیل نیرو و حذف 
برخی آزمایش ها خواهد شــد و نهایتا کیفیت کار پایین خواهد آمد .در بحث سالمت 
پیشــگیری بهتر از درمان می باشــد. بعد از سن ۲۰ سالگی، ۶ ماه یا یک سال چکاپ 
دوره ای باید انجام داد.از جمله بیماری های شایع بیماری دیابت است که کنترل آن 
اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به ســن و شــغل میزان آن تغییر خواهد کرد.بررسی 
چربی و نمک در افراد نیز مهم است .سبک زندگی، نوع تغذیه و مصرف چربی زیاد و 
کم تحرکی، باعث فشار خون و چربی خون در افراد گردیده است. این موارد در برخی 
نوجوانان نیز دیده می شود و این به علت کم تحرکی این افراد است.کلسترول خون 
باعث تنگی دیواره رگ ها می شود و خطر ابتال به سکته را افزایش خواهد داد، میزان 
نمک هم در فشــار خون موثر اســت.زیاده روی در مصرف نمک باعث فشار خون و 
عوارض آن خواهد شــد.با انجام آزمایش های دوره ای و مناسب می توان بیشتر این 

بیماری ها را تشخیص و جهت درمان آن اقدام کرد.

ارائه تسهیالت به کار ما توسعه می بخشد 
فرهاد قبادی، مدیر کافی شاپ کلبه

ابتدا کار را از محل کوچکی شروع کردیم که حدود 
۶۰ متر بود. بعد از اســتقبال مردم فعالیت های خود را 
توســعه بخشــیدیم و به ۱۵۰ متر رساندیم. سعی ما بر 

این بوده است که بهترین خدمات و کیفیت پذیرایی را ارائه دهیم .ما به صورت 
تمام وقت در کافه مشغول هستیم که با کمک برادرم کافه را اداره می کنیم.

فرزام قبادی، دانشجوی لیسانس عمران و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی 
هســتم.کافه ما در مکان بسیار زیبا و پرجاذبه قراردارد و منطقه کردان وبرغان 
از مکان های بســیار زیبا وتوریســتی، تفریحی اســتان البرز می باشد. برای 
کارآفرینی واشــتغال در کافه ما می توانیم تا ۴ نفر نیرو اضافه کنیم.در ســال 
رونق تولید اگر تسهیالت در اختیار ما گذاشته شود توانایی توسعه کار را داریم 
و می توانیم چند نفر دیگر را مشــغول به کار کنیم و هدف ما ارائه محصوالت 
داخلی اســت و این آمادگی را داریم که از شرکت های ایرانی محصوالت خود 

را تهیه کنیم.

به تولید کنندگان وکار آفرینان تسهیالت 
داده شود

محمد عطاری، مدیر کاریابی و مهاجرتی 
راه نو

بیشتر ین کاریابی و سرمایه گذاری در کشور هایی 
مانند ترکیــه و عمان انجام می گیرد.برای فعالیت در 
کشــور های دیگر باید شــرایط زندگی و اجتماعی و  . . . را در نظر گرفت.بیشــتر 
کشــور ها در جذب ســرمایه و نیروی کار موفق عمل می کنند اما متاســفانه در 
کشــور ما هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته اســت.واحد صادرات خدمات 
فنی و مهندســی در اداره کار وجود دارد و جهت اعزام نیروی کار به خارج اقدام 
می شــود. در بیشتر کشــور ها به کار توجه ویژه ای می کنند و برای انجام دادن 

کار ها برنامه های استراحت و کار مشخصی دارند.
در برنامه های رونق تولید دولت باید حمایت ویژه ای داشــته باشــند و به کار 
آفرینان و تولیدکنندگان تسهیالت مناسب اعطا شود.متاسفانه برخی کاریابی ها 
توان اعزام یا مجوز های الزم جهت اعزام نیروی کار به خارج از کشــور را ندارند 
که مشــکالتی برای کارجویان ایجاد می شــود. کاریاب ها باید از طریق وزارت 
تعاون کاریابی ها ی مجاز را شناسایی کنند و پس از تحقیقات الزم به این مراکز 

مراجعه شود تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

دولت بیشتر حمایت کند 
داریــوش ملکــی، تولیــد تجهیزات 

شبکه های برق
در کار تولید وســایل داخلی هســتم و با این کار 
از تولیدات داخلی حمایــت می کنیم.در این فعالیت 
مشــکالتی وجود دارد و مســئولین حمایت الزم را نمی کنند. بیشــتر مواد اولیه 
وارداتی اســت و تولیدات داخلی درگیر نوســانات ارزی هستند. افزایش قیمت 
مواد اولیه باعث افزایش قیمت تمام شــده تولیدات شده است.دولت و مسئولین 
باید این مشــکالت را بیشــتر پیگیری و حمایت کند، در بحث بیمه و مالیات نیز 
مشــکالتی وجود دارد و حمایتی از تولیــد کنندگان صورت نمی گیرد. دالالن و 
رانت هایــی وجود دارند که در بخش تولید اختالل ایجاد می کنند و متاســفانه در 
صورت نداشتن رانت نمی توانند پیش بروند. باید جلوی رانت ها ودالالن اخالل 

گر گرفته شود .با جلوگیری از این افراد اقتصاد و تولید پیشرفت می کند.

حمایت مســئولین از کارآفرینان می تواند 
مشکالت را حل کند

جمشید قلندر، رستوران پامچال
بیش از ۸۰ ســال است که این حرفه توسط پدرم و بعد 
توســط من ادامه پیدا کرده است. من به این شغل عالقه 

زیادی دارم. شغل پر دردسر و پر مشغله ای است. باید خود را وقف مردم کرد تا کار 
درســت و مطلوبی انجام داد. حدود ۵۰ ســال است که در این حرفه مشغول به کار 
هســتم. از ابتدا تا کنون کیفیت کار ما به شــکل باالبوده است .قیمت مواد اولیه در 
حال حاضر باال رفته است اما ما حاضر به کاهش کیفیت کار خود نیستیم. غذاهای 
بی کیفیت باعث مشــکالتی برای ســالمتی مردم می باشد و این افراد در فعالیت 
خود خیر و برکتی ندارند. در بحث مالیاتی مشــکالتی برای این صنف وجود دارد 
.تقاضای حل مشــکالت مالیاتی را برای این مراکز داریم .ادارات مختلف نظارت 
خوبی بر عملکرد رســتوران ها دارند. امکانات خوبی در کشور وجود دارد و حمایت 
مســئولین از کارآفرینان و مشاغل می تواند مشکالت اقتصادی را حل کند. کسب 
درآمد از طبیعت گردی و گردشگری در ایران می تواند شرایط اقتصادی را متحول 

کند.

دلسوزی، عشق و پیگیری در هر کار ی 
فرد را موفق خواهد کرد

لیــال جــالل غفــاری، نمایندگــی 
سامسونگ، فعال اقتصادی

تنها نماینــده خانم برند یک شــرکت خارجی 
هســتم و بیشــتر همکاران من نیز خانم هســتند 
البتــه در کارهای فیزیکی از آقایان اســتفاده می کنیم.در اتاق بازرگانی البرز 

نیزفعالیت هایی داشته ام .
پروژه های خوبی در بخش بیمه انجام داده ام و در بخش صنایع دســتی نیز 
پیگیر کارهایی برای اشــتغال و کار آفرینی خانم ها هستم که با همکاری اتاق 

بازرگانی و استانداری این موارد را پیگیری می کنم.
دولت با بخش خصوصی باید همکاری نزدیک تری داشــته باشــد. اطالع 

رســانی و پیگیری مشکالت باید بهتر و اساسی تر باشد.
با خروج برندهای خارجی از کشــور، فضــا باید برای تولید کنندگان داخل 
فراهم شود و در تمام حوزه ها می توانیم خودکفاباشیم در صورتی که بخواهیم. 

البته باید جلوی واردات بی رویه محصوالت چینی گرفته شــود.
بیمه محصولی اســت که دیده نمی شــود. شرایط بیمه ها حرفه ای و خوب 
شده البته پرداخت نکردن برخی خسارت ها توسط بیمه ها مشکالتی به وجود 
آورده اســت.بیمه یک نیاز کافی و الزم برای صادرات و واردات و حمل و نقل 
است. .دلسوزی، عشق و پیگیری در هر کار و تجارتی فرد را موفق خواهد کرد.

وزارت ورزش از باشگاه ها حمایت کند 
دکتر هادی، مدیر باشــگاه ورزشی یوگا و 

ماساژ 
در مجموعه ما با ورزش های یوگا وماســاژ به روح و 
جسم پرداخته می شود اما متاسفانه در کشور ما دید علمی 
و تخصصی به ماســاژ وجود ندارد. اما اگر این عمل در جامعه فرهنگ سازی شود 
بــه ایجاد آرامش در افراد کمک می کند.در بخــش یوگا ما طبق مقررات وزارت 
ورزش و جوانــان به بخش های ورزشــی آن می پردازیم.باالرفتن اجاره محل از 
جمله مشــکالت ماســت که باید حمایت های بیشــتری از سوی اداره ورزش و 
جوانان از رشــته های ورزش و باشــگاه ها صورت گیرد. همچنین مردم هم باید 
بیشتر به سالمتی و آرامش توجه داشته باشند و ورزش یکی از اقالم مهم در سبد 

خانواده ها معرفی شود.

نظارت دولت بر کیفیت و قیمت پارچه های 
وارداتی تاثیر گذار است 

امیر یحیایی، مدیر فروشگاه مانتو کویین
قیمت ارز بر تولیدات ما تاثیر می گذارد، باید نظارت ها 
بر واردکنندگان و تولید کنندگان عمده به شــکل مستمر 
صــورت بگیرد.هزینه تولید از لحاظ مواد اولیه و نیروی کار باال رفته اســت و در 
نتیجه با افزایش تولیدات مواجه هستیم.ســلیقه مشــتریان بیشتر به استفاده از 
تولیدات خارجی اســت که صنف پوشاک هم متاســفانه نظارت کافی بر تولید و 
واردات ایــن کاالها ندارد.نظارت بر قیمت پارچه های وارداتی نیز توســط دولت 
اهمیــت ویژه ای دارد که با وجود این نظارت ها باعــث باال رفتن کیفیت و ارائه 

قیمت مناسب می شود.

 دولت زمینه را برای اشتغال فراهم کند 
گــروه  پیــری،  حســین  محمــد 

هوشمند سازی ساختمان 
۶ ماه است که وارد تولید شده ایم و بعد از مدتی که 
اختراع تکمیل شد به تولید انبوه رسید. تکنولوژی در 
کار ما دخالت زیادی دارد. کشور ما جزو کشورهای 
پیشرو در این حوزه می باشد .نظارت دولت در ورود کاالهای بی کیفیت و ارزان 
می تواند به تولید داخل کمک زیادی کند.در برنامه نویسی مشکلی وجود ندارد. 
قطعــات هم که اگر تحریم کنند در داخل هم داریم. مشــکل اصلی واردات در 
این حوزه اســت و کاالهای چینی را به نام آمریکایی یا انگلیســی وارد می کنند 
و در بازار عرضه می شــود و چون بی کیفیت است کاالی تولید با کیفیت داخلی 
)ایران( نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد.متاسفانه نظارتی بر کاالهای مشابه که 
وارداتی هســتند وجود ندارد و با قیمت های مختلفی ارائه می شوند.این حیطه 
برای اشــتغال زایی شرایط خوبی دارد،با توسعه این حوزه اشتغال زایی خوبی در 
ســطح کشور خواهد داشت. حمایت از تولیدکنندگان اهمیت زیادی دارد و ما به 
اشــتغال زایی توجه ویژه داریم در صورتی که نظارت و حمایت از تولید داخلی 

وجود داشته باشد.

بــا  کشــاورزی  تولیــدات  افزایــش 
تکنولوژی های داخلی 

محمــد رضاییــان، مدیر عامل شــرکت 
تراشکده و سازنده ماشین آالت کشاورزی

طراحی و ســاخت ماشین آالت کشــاورزی و ردیف 
کار هایی برای کاشــت بــذر را تولید می کنیم. دقت و افزایــش تولید را با این 
دســتگاه ها برای کشاورزان ایجاد کرده ایم، البته تحقیق و توسعه در زمینه بذر 
کارهای گندم را نیز انجام داده ایم که شــیوه ای جدید در کاشــت گندم خواهد 
شــد و باعث افزایش تولید بذرمی گردد.با ایــن روش در مصرف آب و کود نیز 
صرفه جویی خواهد شــد. تمام تولیدات ما مورد تایید وزارت کشــاورزی است 
و دارای هزینه های مناســبی برای کشاورزان می باشد .در صورت توسعه این 
دســتگاه ها و افزایش تولیدات امکان صادرات دستگاه ها و حتی صادرات مازاد 

تولید کشاورزان به کشور های دیگر امکان پذیر است .

نظارت بیشــتر دولت؛ گامی موثر در توســعه 
اقتصاد و تولید کشور

آرمین احمدی، امالک زمرد
رکود ملک دالیل زیادی دارد تحریم ها تاثیر گذار هستند با 
این افزایش افراد توان خرید را ندارند. مواد اولیه نیز با افزایش 
قیمــت روبــرو بوده قیمت ارز نیز به صورت بی رویه باال رفت و مشــکالتی را در 
صنعت ســاختمان و ملک ایجاد کرده است.در بخش استیجاری نیز قیمت ها بی 
رویه باال رفت و خیلی از مستاجران مجبور به توافق با صاحبخانه ) مالکین( شدند و 
جا به جایی نداشتند.قیمت دالر تاثیر زیادی بر ملک داشته است و بعد از مدتی ملک 
دچار رکود می شــود.و این رکود فعال ماندگار می باشد. دالل بازی نیز در این بین 
موجب افزایش نرخ بهای ملک و اجاره شــده است.عدم نظارت دولت و مسئوالن 

باعث بیشتر شدن مشکالت در بخش مسکن شده است.

ایران طبیعت بکری برای گردشگری دارد
آرمان شهبازی، سرپرست مجموعه 

کوهنوردی آرتان
 کوهنــوردی عالوه بر این که آرامش بخش اســت، 
باعث می شود که بتوانیم با سختی ها راحت  تر کنار بیاییم. 
در کوهنوردی همه باید به همدیگر کمک کنند، چون 
اتفاقاتی می افتد که مجبور می شویم با آن کنار بیاییم، در غیر این صورت ممکن است جان 
خود را از دست بدهیم.هر کسی حتی اگر فکر می کند از بقیه قویتر است، جایی ممکن است 
به کمک ضعیف تر از خود احتیاج پیدا کند .کوهنوردی به صورت دســته جمعی بهتر اســت 
بخصوص کوه هایی که بکر و خلوت است. مجموعه ما بیشتر طبیعت گرد است و در هفته بین 
یک یا دو بار به صورت حرفه ای کوهنوردی انجام می دهیم .در این زمینه اشتغالزایی هم ایجاد 
کردیم.اگر بخواهیم به صورت حرفه ای اشتغالزایی کنیم، می توانیم آژانس هواپیمایی ایجاد 
کنیم که می تواند گســترش پیدا کند و از کشورهای دیگر نیز مسافر بپذیریم، چون جاهای 
بسیار زیبا و دیدنی در ایران وجود دارد. رسانه ها در زمینه کوهنوردی و اشتغال زایی برای آن می 
توانند کمک کنند. همچنین می توانند فرهنگ کوه و تورهای کوهنوردی را گسترش دهند.

گروه ما روی احترام و اعتماد می چرخد، ما عالوه بر اینکه برای گردش و شــادی می رویم، 
دوستدار طبیعت هم هستیم و هر هفته یک بار برنامه جمع آوری زباله در طبیعت را داریم. 

کسی تصور نکند که نمی تواند کوهنوری کند، قرار نیست همه دماوند یا اورست را فتح 
کنند، کوهنوردی در زندگی به انســان کمک بسیار می کند، زمانی که کوهنوردی می کنیم 

همه چیز را فراموش می کنیم.

با وجود موانع و مشــکالت تمایلی به تولید 
مسکن وجود ندارد 

فرهنگ کریمی، مدیر مجموعه تاسیســات 
آریا

فارغ التحصیل مکانیک ســیاالت هســتم ،فعالیت ما 
بیشتر تاسیســات و لوله کشی ساختمان و سایر تاسیسات 

ســاختمان است.صنعت ســاختمان یک صنعت مادر است. مسکن یک کاالی 
اساســی برای همه مردم اســت.تنها راه حل مشکل مســکن این است که باید 
تولید مســکن گسترش بیشتری پیدا کند .رکود در بازار مسکن مشکالت زیادی 
برای ســازندگان ایجاد می کند.متاســفانه با توجه به نیاز جامعه، تولید مسکن 
صورت نمی گیرد.سخت گیری های نابه جا و قوانین دست و پا گیر شهرداری ها 
وجود عوارض برای ســازندگان و سایر افراد مشکالتی برای آنها ایجاد می کند 
و باعث رکود بازار می شــود. با این موانع ومشــکالت سازندگان مسکن تمایلی 
به تولید مســکن ندارند .به صورت پروژه ای کارها را انجام می دهیم و در بخش 
ســاختمان های نوســاز و یک سری دیگر ســاختمان های بازسازی شده کلیه 

تاسیسات آن را انجام می دهیم.

روند طوالنی صــدور مجوز ها به تولید 
ضرر می زند 

محمد مهــدی مردانــی، تولیدکننده 
تجهیزات الکترونیکی

صنعت الکترونیک در تمام زمینه ها کاربرد دارد. ما 
LED بیشتر در حوزه نورپردازی و ساخت چراغ های

فعالیت داریم. قبال در کار تولید المپ بودیم اما متاسفانه با شروع واردات از کشور 
چین به کار قبلی ضربه وارد شد، در بخش الکترونیک متکی به واردات هستیم. 
اگر در بخش های تولید خازن یا برخی لوازم الکترونیکی سرمایه گذاری صورت 
گیرد باعث کار آفرینی و اشــتغال زیادی در کشــور خواهد شد.در حال حاضر در 
مجموعه ما ۳ نفر نیرو مشــغول فعالیت هستند. مراحل صدور مجوز در کشور ما 
بسیار طوالنی است و ادارات تعریف های مختلفی از مراحل صدور مجوز ها دارند 

و یک نوع نا هماهنگی در این موارد وجود دارد .
ادارات مختلف با این روند باعث اتالف وقت مدیران و تولیدکنندگان می شوند 
و هــر کدام از این ارگان ها هزینه هــای جانبی زیادی به تولیدکنندگان متحمل 
می کننــد که این واقعــا در کار تولید اختالل ایجاد می کند .پیشــنهاد می کنم 

وام هایی برای تهیه مواد اولیه به تولید کنندگان پرداخت شود .

استرس در دوران بارداری کنترل شود 
مهناز قیومی ،کارشناس مامایی 

۲۸ سال سابقه کاری دارم. استرس در دوران بارداری 
امری طبیعی اســت. نگرانی از سالمت نوزاد یا آینده او 
نیز طبیعی می باشــد.اجتناب از استرس در جامعه امروز 
غیر ممکن است.اســترس های شــدید و ممتد احتمال آسیب به نوزاد را افزایش 
می دهد.البته استرس در شرایط خاصی کمک کننده است.استرس های مزمن در 
دوران بارداری نوزادان نارس را بیشــتر می کند. برخی بیماریها با استرس دوران 
بارداری ارتباط دارند .مادران از نگرانی های خود بکاهند و بابزرگتر ها ،دوســتان 
و آشــنایان مشورت شود تا این نگرانی ها را کاهش دهیم. اگر استرس ها مداوم و 
شــدید تر شد باید به روان شــناس مراجعه نمود.کار های سخت را تقسیم کنیم و 
بین کارها استراحت کنیم، پاها را رو به باال بگیریم و خانم های شاغل از مرخصی 
 هایشــان اســتفاده کنند، تمرین های یوگا و کششی برای سالمتی خیلی کمک 
کننده اســت. پیاده روی، تغذیه صحیح و اســتراحت کافی در این زمینه اهمیت 
دارد.جســتجوی مطالب شامل کتاب ،اینترنت و... در مورد بارداری خیلی وقت ها 
استرس زا است وباید آنرا محدود کرد. مشاوره با روان شناس در کاهش افسردگی 

پس از بارداری موثر است.

تولیدات وسایل ورزشی در ایران مناسب 
است 

شاهرخ نسرین پی، مربی بدن سازی
حدود۱۲ سال است که در این حوزه مشغول هستم. 
در حال حاضر ۳ ســال اســت »پــاور« کار می کنم که 
در آســیا و جهان هم دارای مقام می باشــم .در منطقه کرج استقبال نسبتا خوبی 
از ورزش می شــود بــه خصوص جوان ها که توجه ویــژه ای به این ورزش دارند 
.مصرف مکمل های ورزشــی بســتگی به کارکرد افراد دارد. اگر قصد حرفه ای 
شدن داشته باشند باید مرتب مکمل های مجاز ومورد تایید مصرف کنند تا بتواند 
نتیجه مورد نظر را کســب کنند. مصرف مکمل ها به سیستم اندام و برنامه تغذیه 
فرد مربوط می شــود. ما در ارائه برنامه، فیزیولوژیک ،تیپ و برنامه غذایی فرد را 
در نظر می گیریم، برخی افراد هســتندکه به طور مثال ۱ ماه حاضر می شــوند و 
می گویند که چرا نتیجه مطلوب حاصل نشــده در حالی که باید مداومت به خرج 
دهند تا نتیجه دلخواه کســب شود .اگر افراد سعی کنند در برنامه های روزانه خود 
ورزش را بگنجانند بســیاری از درد ها و مشــکالت جسمی شان برطرف خواهد 
شــد. خوشبختانه تولیدات ایران در زمینه وسایل ورزشی مناسب بوده و مردم هم 

استقبال خوبی دارند .

عدم هماهنگــی بین خانه و مدرســه در 
آموزش، مشکل ساز است 

ســید مهدی موسوی، موســس دبستان 
غیر دولتی میرداماد

از ســال ۹۰ فعالیت خود را شــروع کردیم و از شرایط 
خوبــی در حوزه تعلیم و تربیت فرزندان برخورداریم.در زمینه آموزش کودکان ما 
با دو مقوله آموزش و تربیت رو به رو هســتیم که در ابتدا تربیت مهم بوده که بهتر 
اســت ۳ ســال اول بچه ها قانون را یاد بگیرند .عدم هماهنگی خانه و مدرســه از 
جمله مشکالتی است که ما در سیستم آموزشی با آن رو به رو هستیم که رسانه ها 
می توانند در آگاهی رســانی به والدین در زمینه آموزش فرزندان نقش موثری ایفا 
کنند.بحث بی تحرکی یا کم تحرکی کودکان امروزی از جمله مشــکالتی است 

که با آن رو به رو هستیم.
بحث رفاه های بی جا و نامناســب درکودکان موجب دوگانگی آنها می شود و 
همچنین نا هماهنگ و هم سو نبودن پدر و مادر ها در تربیت وآموزش کودکان به 
این دوگانگی دامن می زند .فرهنگ سازی و پخش فیلم و آموزش برای ترویج و 
ترغیــب افراد به فرهنگ کتابخوانی در زمینه تربیت و آموزش والدین و کودکان 

بسیار موثر است.

مردم باید در خصــوص وظایف بیمه  ها 
آگاه شوند

کیوان حمیدی مقدم، نماینده بیمه آسیا
تولید کنندگان باید عالوه بر احتمال خطرات برای 
تولیدات یا پرســنل به فکر جبران صدمات باشند. چرا 
که امروزه قرن مسئولیت است و شرایط و ضرورت ها 

را باید پیش بینی کرد و با توجه به ریســک خطرات ریســک بیمه ای آن کار را 
انجام داد.اطالعات مردم از وظایف بیمه ها خیلی کم اســت و بیمه ها هم با توجه 
به شــرایطی که در جامعه وجود دارد محدودیت هایی در ارائه خدمات خود دارند 
وفقط بیمه های خاصی را شامل می شوند.به جزئیات قرار داد بیمه ای خود توجه 

کنند در زمان بروز حوادث به مشکلی برخورد نخواهند کرد. 

مســئولین با اراده واقعی مشکالت تولید را 
حل کنند 

محمد ویسی، مدیر عامل شرکت کاچار ابزار
در ســال ۹۶ فعالیت تحقیقاتی را انجام دادیم ودر سال 
۹۷ تولیدات خود را آغاز کردیم و موفق به طراحی وساخت 

۶ محصول بدون مهندســی معکوس شدیم.بیشــتر محصــوالت ما در صنایع 
ســنگین مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فوالد مورد استفاده است. انواع تجهیزات 
هیدرولیکی و ابزار و ملزومات آن ها را ما می سازیم که کامال بومی و ایرانی است . 
حمایت دولت متاســفانه در این زمینه وجود ندارد دولت از صنایع تولید داخلی با 
کنترل واردات و ارائه تســهیالت می تواند حمایت کند. در خواســت هایی برای 
تولید برخی قطعات در داخل کشور وجود داشت. درشرایط تحریمی ما تصمیم به 
ساخت و تولید این قطعات در کشورگرفتیم وآن ها را به صورت بومی سازی شده 
تولید نمودیم .باید به اهمیت تکنولوژی در اقتصاد کشــور پی برد چرا که امروزدر 
جنگ اقتصادی شــدیدی هســتیم و باید تمام مسئولین و دولت با تالش و اراده 

واقعی در رفع مشکالت تولید اقدام کنند .

رونق تولید بــا تغییــر نگرش ها و کار 
مشارکتی

فرشته خدابین، بازنشسته فرهنگی
مدت ها مدیر هنرستان فنی و حرفه ای کشاورزی 
بــوده ام در ســال ۹۲ کار آفرین برتر کشــور شــدم 
.مقــاالت زیادی در زمینه های کار داشــته ام و بنیان 
گذار روش های نوین با رویکرد انســان گرایی مدرســه ای ایجاد نموده ام و این از 
مهم ترین کارهای من بوده است.بیشــتر به حیطه های عاطفی، اخالق مداری و 
پرورش شخصیت انسانی، مهارت، موسیقی و... توجه دارد.تمام کارهای کالسی 
را به صورت عملی انجام می دهند و بازخورد این مدارس این است که با همزیستی 

و کسب مهارت های زندگی با دانش باالو توانایی های الزم را داشته باشند.
 برای پیشــرفت کشور و مسائل مربوط به اقتصاد باید نگرش افراد تغییر کند و 
نگرش گروهی و تیمی باید داشته باشیم و باید بیشتر عمل گرا باشیم و کمتر شعار 
بدهیم. در فرهنگ کار مشــارکتی باید با هم و بــرای هم کار کرد که این نگرش 
ژاپنی ها می باشــد. باید کار تیمی و فرهنگ مشــارکتی را در کشور توسعه دهیم، 
در برخی کشــور ها مثل چین کار ارزش اســت، رونق تولید با تغییر نگرش ها و کار 

مشارکتی امکان پذیر است.

وزارت بهداشــت بیشــتر بر تبلیغات 
تلویزیونی نظارت داشته باشد

فرشاد دیوســاالر، پزشــک عمومی 
پوست، مو و جراحی 

از سال ۷۸ فعالیت خود را شروع کرده ام، در زمینه 
تبلیغات پزشــکی در گذشته نظارت هایی وجود داشت اما امروزه کمتر به این 
نوع تبلیغات توجه می شــود. وزارت بهداشت باید بیشتر بر تبلیغات تلویزیونی 

نظارت داشته باشد.
برخــی از تبلیغات خطراتی برای افراد دارنــد مانند کاهش وزن یا افزایش 
قد، چون تمایل و اشــتیاق غیر واقعی در مردم ایجاد می شودکه بعضی مواقع 
عواقب ناگواری در بر دارد.پیکر تراشی قبال با روش ساکشن انجام می شد که 
کامال ابتدایی بودو عوارضی در پی داشت اما امروزه با دستگاه های جدید و به 

صورت حرفه ای انجام می شــود و مشکالت آن کمتر شده است.
در بعضی مواقع باید چربی تزریق شــود مثال برای صورت تزریق می شود 
و یا در چربی صورت مشــکالتی باشد برای اســتحکام بافت صورت و ظاهر 
صورت و اصالح قرینگی صورت اقدام به تزریق چربی به صورت می شــود و 
در ایــن حالت فقط یک جابه جایی چربی صــورت می گیرد و معموال بیش از 
حــد نیاز چربی وارد می کنیم و بعد از ۲ هفته به تدریج حذف می شــوند و همه 

پیوند نمی شوند.
از خصوصیات سلول های چربی این است که حجم آنها کم یا زیاد می شود.
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ثبات قیمت و نظارت در اقتصاد بسیار مهم 
است

سید جمال شریف شیخ االسالمی، سازنده 
pvc دستگاه جوش

فعالیــت مجموعــه ما یــک کار صنعتی اســت. ما 
دســتگاه های جوش را به صورت تک فاز ساخته ایم که در خانه نیز می توان از 
این دســتگاه ها استفاده کرد. حتی می توان با این دستگاه ها در منزل تولیدات 
انجام داد و اشــتغال زایی نمود. چندین شرکت و کارخانه به این شکل مشغول 
کار و فعالیت هســتند. متاسفانه استفاده از برند  های خارجی و چینی در جامعه 

ارزش شده است که این دیدگاه به تولیدات داخلی ضربه واردمی کند.
یادگیری تکنولوژی از کشور های دیگر از عالیق من است و کسانی که به 
خارج سفر می کنند به ظواهر توجه نکنند و به فرهنگ های خوب و تکنولوژی 
آنها توجه کنند.ثبات قیمت و نظارت در اقتصاد هر کشــوری از مســائل مهم 

است.

امیدوارم در اســتان البرز طرح »مامای 
همراه« اجرایی شود

سیما جامعی ، کارشناس مامایی
رشته مامایی یک رشته قدیمی است . درکشورهای 
پیشــرفته یک رشــته مستقل است. رشــته مامایی با 
متخصصان زنان و زایمان تداخــل وظایف دارد. ناباروری، بیماری های زنان، 
مراقبتهای بعد از زایمان و... در حوزه تخصصی زنان و زایمان است . ولی مامایی 
رشته ای اســت که بابهداشت باروری ،بلوغ، ازدواج و...مراقبت های بهداشتی 
قبل ازبــارداری، دوران بارداری، انجام زایمان طبیعی، مشــاوره به خانم های 
نابارور و ارجاع آنها به مراکز مربوطه .خوشبختانه مراکز مشاوره مامایی در کشور 
راه اندازی شده است. آمادگی ذهنی بیمار ، آموزش برای یک بارداری وزایمان 
طبیعی در این مراکز ارائه می شــود. هدف از این کالسها روشن کردن وآگاهی 
دادن به زنان باردارمی باشد. مامای همراه اجباری نیست . در استان البرزماما می 
تواند همراه وعامل زایمان باشــدامادر عمل هیچ بیمارستان دولتی وخصوصی 
پذیرش ندارند. امیدوارم در استان البرز این بخش نامه ودستورالعمل های مامای 
همراه اجرا شود . ازطریق انجمن علمی مامایی کرج ونماینده ما درسازمان نظام 
پزشکی پیگیر این موضوع هستیم . زایمان طبیعی عوارض کمتری داردواتصال 
مادر ونوزاد خیلی مهم اســت .در عمل ســزارین این اتصال امکان پذیرنیست . 
مادر ونوزاد با یک سری فرایند هورمونی همدیگر را شناسایی می کنند . باید در 
اولین فرصت به همدیگر اتصال داشته باشند .درسزارین این اتصال وجود ندارد 
ووقفه می افتد. تمرین های خاص ورزشــی زیرنظرماما مشکلی ندارد. با ورزش 

های خاص مشکالت دوران  بارداری کمتر می شود .    

حذف مالیات فروشندگان صنایع دستی باعث رونق تولید می شود
عزت اله ایزد یار ، تولید کننده و فروشنده هنرهای دستی

ازســال ۶۹ درکارتولید صنایع دستی فعال هستم. وقتی از مواد خیلی ساده و با ابزاری 
ساده یک محصول تولید می شود صنایع دستی می گویند . در بخش فروش تحت نظارت 
اتحادیه چینی و بلورهستیم. در بخش تولید نیززیرنظراداره صنایع دستی فعالیت می کنیم. 
دررشــته هنری معرق چوب فعالیت دارم. درفروشگاه کارهای چوبی ، سفال وسرامیک 
خاص ، تولید داخل عرضه می شــود.مراجعه به فروشــگاه هایی که نشان اعتماد میراث فرهنگی دارند می تواند به 
رونق تولید هنرمندان کمک کند . این فروشگاه ها کاالهای تولید داخل وبا کیفیت ارائه می نمایند . اگر در صنایع 
دســتی ســرمایه گذاری شود می توان از صادرات نفت کشور بی نیاز شد. گران شدن ارز تاثیرات مثبتی بر صادرات 
محصوالت چینی و هندی داشته است . در زمینه صنایع دستی باید از تولید کننده وفروشنده حمایت شود . در بحث 
مالیاتی برای فروشندگان صنایع دستی مشکالتی وجود دارد . ما به عنوان تولید کننده صنایع دستی از مالیات معاف 
هستیم، اما به عنوان فروشنده باید مالیات پرداخت کنیم .حذف مالیات از فروشندگان صنایع دستی باعث رونق تولید 
می شود .  بیشتر رشته های صنایع دستی در حال فراموشی هستند . فرهنگ سازی در رشته های صنایع دستی باید 

از سنین پایین و به صورت پایدار و دائمی باشد .

در روان درمانی صبور باشیم
فرزانه مزینانی، دکتری تخصصی روان شناسی و مدرس دانشگاه

تمام اقشــار جامعه نیازمند مراجعه به روانشناس هستند، در سابقه تاریخی گذشته ،مردم به تصور اشتباه تنها 
افرادی را نیازمند مراجعه به روانشــناس می دانســتند که مشکالت روانی داشــتند، در حالی که در جامعه امروز 
آگاهی افراد بیشتر شده و می دانتد با انواع تکنیک های علمی می توان نگرش افراد را تغییر داد و باورهای جدید 
را جایگزین باور های مخرب کرد.از تصورات اشــتباه مردم این اســت که روانشــناس باید همه مشکالت آنها را تجربه کرده باشد، در 
حالی که روان شــناس در دوره های تخصصی خود به صورت علمی و عملی نحوه درمان معضالت افراد را آموخته اســت .متاسفانه در 

جامعه ما مشــاوره قبل از طالق اجباری اســت، در حالی که مشاوره قبل از ازدواج هم باید اجباری باشد. 
نکته مهم در خصوص مشــاوره پیش از ازدواج این اســت که دو طرف نباید تصور کنند که مشاوره صددرصد به ازدواج ختم می شود 
بلکه برای انتخاب درست به ما مراجعه می کنند.بیشترین عامل طالق در جامعه ما خیانت و اعتیاد است. زمانی که خیانت بین دو طرف 
اتفاق می افتد قابل برگشــت اســت، در صورتی که فرد خاطی در وهله اول خطای خود را بپذیرد و در مرحله بعدی با کمک روانشــناس 
به ســمت جبران ســازی پیش برود تا به اعتماد سازی برسد که مرحله جبران ســازی بازه زمانی دارد.در خصوص بیماری های روحی 
و روانی ۷۰ درصد روان درمانی و ۳۰ درصد دارو درمانی موجب بهبود افراد می شــود. افراد باید در روان درمانی صبور و پیگیر باشــند تا 

به نتیجه مطلوب برسند.

در زمینه خرید و نگهداری حیوانات خانگی حتماً با دامپزشــکان 
مشورت شود 

دکتر عمران بهکار، مدیر کلینیک دامپزشکی دکتر بهکار
در بخش حیوانات خانگــی و پرندگان جهت درمان بیماری ها اقدام می کنیم.در 
فروشگاه نیز لوازم جانبی حیوانات را به فروش می رسانیم.رشته ما در جامعه شناخته 
شــده نیست .با توسعه این بخش در بحث رونق اقتصادی در زمینه لوازم جانبی، غذا 
و دارو موجب اشــتغال زایی می شود.در زمینه رفتار با حیوانات ضعف های فرهنگی وجود دارد و باید قوانینی در 
این زمینه تدوین شود تا مشکالت نگهداری حیوانات خانگی کمتر شود.در زمینه خرید و نگهداری از حیوانات 
خانگی توصیه من این اســت که با دامپزشــکان حتما مشاوره صورت گیرد و مشاوره ها به صورت رایگان داده 
می شود.جهت جلوگیری از بیماری های مشترک تالش دامپزشکان در این حوزه زیاد است ولی دیده نمی شود 

اما سالمت جامعه در بحث کنترل بیماری های مشترک منوط به تالش های این قشر است.

باید یک عزم واقعی برای رشد صنعت وجود داشته باشد
فرهاد توحیدی، مخترع و تولید کننده

متولد ۱۳۳۲ در تهران هســتم. تخصص من طراحی ماشین آالت است و در فرانسه 
تحصیل و تدریس داشــته ام و در سال ۶۹ به ایران برگشتم و در سال ۷۴ وارد تولید شدم 
.طراحی ماشــین آالت کارگاهی و برخی خطوط تولیــد را راه اندازی کردم و در بخش 
تولید ظروف شیشــه ای وارد این صنعت شــدم و تا ۵ ســال به تولید ادامه دادم و اختراعاتی در این حوزه انجام 
داده ام.نگرش به صنعت باید تغییر کند و رشــد آن باید از اولویت های کشــور باشد. وزارت صنایع ومعادن باید 
به پارک های علم و فن آوری توجه کند و کار آفرینان و مخترعین را مورد توجه قرار دهد .باید یک عزم واقعی 

برای رشد صنعت وجود داشته باشد.

آموزش از راه دور مــی تواند خالءهای 
آموزشی را پر کند

مسعود امیری، موسس مدرسه آموزش 
از راه دور گوهران کرج

سیستم آموزش ازراه دورمخصوص کسانی است 
کــه بازمانده از تحصیالت روزانه هســتندوبه هر دلیلی قــادر به ادامه تحصیل 
نبودند. آموزش ازراه دورآســان ،ارزان ودردســترس است.تولید خدمات شامل 
تولید خدمات آموزشی نیز می باشد .آموزش ازراه دور می تواند خالءهای موجود 
آموزشــی را پر کند .آگاهی واطالع در مورد آموزش از راه دور کم اســت . با ارائه 
تخفیف می توان این نوع آموزش را توســعه داد. آموزش ازراه دور زیر نظر اداره 

آموزش وپرورش است و از مقطع ابتدائی تا دیپلم ادامه دارد.

آگاهی دادن به جامعه، مشــکالت حوزه سالمت را کم می کند 
محمد فراهانی، کارشــناس کاردرمانی، کارشــناس ارشد روان شناسی کودکان 
اســتثنایی، دبیر انجمن علمی کار درمانی شعبه البرز و مسئول فنی کلینیک خصوصی 

تاک 
عالوه بر فعالیت های دیگر ،درآسایشــگاه خیریه کهریزک نیزهمکاری دارم. ما قادر به آگاهی دادن 
به جامعه هســتیم. سال هاســت عضو نظام پزشکی هستیم و کارت نظام پزشــکی داریم. تقاضای من 
این اســت که از ورود افراد غیرحرفه ای در کار ما جلوگیری شــود. اگر کسی که متخصص نیست ،بیمار 
را ببیند و آســیب بزند تکلیف چیســت؟ این موردی اســت که راهکار دارد و می توانند به نظام پزشکی یا خود انجمن کار درمانی 

اعالم کنند تا بتوانیم با تعاملی که با دانشــگاه علوم پزشــکی داریم جلوی یک ســری از تخلفات را بگیریم. 
پیشــنهاد دیگرآگاهی ســازی است. به عنوان مثال، سال گذشــته مقاالتی در مجله نظام پزشکی البرز منتشر کردیم و در آن 

کار درمانی را معرفی کردیم.
 این یک نوع آگاهی بخشــی برای جامعه پزشــکی و عمومی اســت. متاسفانه در مدارس افراد غیر کارشناس مراجعه می کنند 
،مواردی تجویز می نمایند و یک ســری ورزش ها داده می شــود، شاید برای یک فرد ســالم خوب باشد،اما برای شخص آسیب 

دیده خطر آفرین است. 
در ایــن صورت افراد متخصص کار درمان قادر به حل مشــکل هســتند. حداقل کاری که دولــت و ما می توانیم انجام دهیم، 

آگاهی و اخطار اســت که در مواقع نامشخص چه کاری باید انجام داد.

جراحی های  زیبایی باید معقول باشد
دکتر گیتی طاهری، متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر 

هدف خدمت رســانی به مردم اســت . آفتاب طوالنی مدت و سوالریوم می تواند سرطان پوست ایجاد 
کند . اســتفاده از ضد آفتاب هر ۱ ســاعت یک بار تا دو ساعت یک بار برای پوست مفید می باشد. نوزادان از 
۶ ماهگی باید از ضد آفتاب اســتفاده کنند. در تابستان وکناردریا بیشتر از نیم ساعت نباید در معرض آفتاب 
قرارگرفت . خال ها به صورت عادی ومادرزادی مشــکلی ندارند . اگر خال های مادرزادی بیشــتر از ۱۰ ســانت یا یک میلیمتر باشند باید 
برداشــته شــوند. معموال با لیزر خال ها برداشته می شوند. چون ممکن است باعث ســرطان شوند . بوتاکس یکی از بهترین روش های 
زیبایی است . ماندگاری آن طوالنی است . اگر توسط غیرمتخصص و با مواد بی کیفیت انجام شود عوارض خواهد داشت . انجام بوتاکس 
و زیبایی باید معقول باشــد و نیازمند فرهنگ ســازی است .نظارت وزارت بهداشت و درمان باید بیشتر باشد . داشتن تخصص در مبحث 

زیبایی خیلی مهم است .توصیه من استفاده از متخصصین این رشته می باشد .

با توان بخشــی کیفیت زندگی افراد بیمار 
بهتر می شود

حسین باغستانی، درمانگر 
ســال های زیادی است که در کرج مرکز کاردرمانی 
دارم. هــم چنین با مجموعه اهورا و آوا در کرج و ظفر در 
تهران با آقای پروفســور حسین کریمی همکاری داشته ام. انجمن ما تقریبا ۸۰ 
نفر عضو دارد که حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر در کرج مشغول به کار هستند. حدود ۱۷ مرکز 
به صورت رسمی وجود دارد که زیر نظر وزارت بهداشت هستند. مراکزی هم زیر 
نظر بهزیستی وهالل احمرفعالیت دارند. حیطه توان بخشی چند بخش دارد. کار 
درمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، ارتوپد فنی، بینایی ســنجی، شنوایی سنجی 
و هرکدام برای خود انجمن علمی دارند. کاردرمانی حدود ۴۰ ســال اســت که در 
ایران تدریس می شود. ولی  تعدادشان کم است. کار درمانی، در کشورهایی مثل 
کانادا، آمریکا، بلژیک و پرتغال که در ســالمت، حرفی برای گفتن دارند، معموال 
جزو ۱۰ رشــته اول درآمدزایی ، خدمت رسانی و دارای شرایط خاص خوب کاری 
است. متاسفانه در ایران بیمار سکته مغزی را بعد از تجویزدارو ،ترخیص می کنند 
وبه کیفیت زندگی فرد توجه نمی شود، در صورتی که توان بخشی  کیفیت زندگی 

بیمار را ارتقاء می بخشد.

تهیه غذای سالم از مشکالت زندگی بشر است
محمدباقر رضوی تقوی، مجموعه صنایع برتر و برند بونادو

دارای تحصیالت داروســازی هستم. در زمینه تولید غذاهای آماده یعنی 
آمــاده مصرف و پخته شــده که فقط نیاز به گرم کــردن دارند، فعالیت دارم. 
ماشــین آالت و تجهیزات ما مدرن ترین دستگاه ها هســتند. ما بزرگترین 
کارخانه ایران با بیشــترین ظرفیت وحدود ۱۰۰ نفر پرسنل هستیم. غذاهای 
ما از گوشــت مرغ و قرمز ،همچنین محصوالت دریایی و ســبزیجات است، مثل کوکو که آماده شده است 
و فقط نیاز به گرم شــدن دارند و بیشــتر ارگان های دولتی خریدار محصوالت ما هستند. علت انتخاب این 
رشته کاری این بود که تهیه غذا از دیرباز در جامعه ما سخت بوده است. اگر به سنت ها و دین خود در قرآن 
برگردیم، درســوره مائده خداوند در چند آیه وعده تهیه غذای پاک و ســالم را می دهد. با افزایش جمعیت و 
گســترش شهرها، تهیه غذای سالم همیشه  بسیارمشــکل بوده است. هنگامی که وارد این عرصه شدیم 
،به کشــورهای بســیاری، جهت بازدید سفر کردیم تا این که به این ســبک کار رسیدیم. ما در روش خود 
فاکتورهای سالمت را تا حد زیادی رعایت می کنیم،از کمترین میزان روغن استفاده می نماییم.  پخت غذا 
با بخار صورت می گیرد و نحوه فریز کردن به صورت ITUF است که در این روش سالمت محصول حفظ 
می شــود ،به نحوی که ضمن حفظ ســالمت محصول، طراوت و تازگی غذای مطلوب را داریم. روش فریز 
کردن بســیار مهم اســت. ما ظرف ۱۰ دقیقه غذا را فریز می کنیم و این باعث می شود بافت مواد خوراکی از 
هم متالشی نشود و کیفیت خود را از دست ندهد ودرآخر با بسته بندی های متفاوت به بازار عرضه می شود. 

تولید کننده، دائم درگیر بروکراسی اداری است
سید جلیلی، مدیر مجموعه ایران نوین کوشا )اینکو(

کار ما در زمینه تولید تخته های وایت برد شیشــه ای اســت. من و همسرم پتانسیل فعالیت کارمندی را د 
رخــود نمــی دیدیم. تصمیم به آغاز فعالیت در زمینه تولید را گرفتیم. چیزی که همه ما با آن آشــنایی داریم، 

تخته های وایت برد فلزی که در مدارس اســتفاده می شوند. 
وایت بردهای ســنتی یک ســری معایبی دارند. به مرور زمان به خاطر مواد شیمیایی که ماژیک وایت برد 
دارد ســطح صیقلی آن از بین می رود و جای نوشــتار روی صفحه باقی می ماند.بنابراین مدارس و اماکن آموزشی مجبور به تعویض آن 
می شوند، ما تصمیم گرفتیم این صنعت را به سمت مدرن تر سوق دهیم. وایت برد ما شیشه ۴ میل و ۱۰۰درصد سکوریت و غیرشکننده 
اســت. چون در مکان هایی اســتفاده می شــود که بچه ها در آن تردد می کنند، کامال ایمن اســت و بر اثر ضربه و برخورد نمی شکند. در 
آموزشــگاه ها و مدارس می تواند جایگزین پرده ویدئو پروژکتور هم باشــد. متریال کار چون آنتی باکتریال اســت ،با تمام مواد شوینده 
ضد عفونی کننده قابل شستشــو می باشــد. برای همین در بیمارستان ها، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 به عنوان تولید کننده مشــکالتی داریم. چون متریال رنگ ما وارداتی اســت، با توجه به شرایط حال حاضر نمی توانیم رنگی که قبال 
اســتفاده می کردیم را تهیه نماییم و مجبور به اســتفاده از رنگ های داخلی هســتیم. به این دلیل که شیشه را ۷۰۰ درجه دما می دهیم تا 
سکوریت شود. در ایران رنگی که تحمل این دما را داشته باشد ،موجود نیست. زحمت کار ما بیشتر شده است و ما مجبوریم در دو مرحله 
به شیشــه دما بدهیم. ولی از کیفیت کارمان چیزی کم نشــده اســت. در ایران کسی که کار تولید انجام می دهد، اصال حمایت نمی شود 

و تولید کننده دائم درگیر بروکراسی اداری است. 

بازار داخل ایران اشباع شده است
رضا امامی، مدیر کارخانه و شــرکت تولیدی سرسبز پالستیک شهر 

صنعتی اشتهارد 
محصوالت ما تولید انواع کامپانت ها و گرانول های پلیمری و بیشتر از نوع پی وی سی 
اســت. انواع شیلنگ  های پی وی سی در سایزها ،رنگ ها و مدل های مختلف از تولیدات 
ما می باشــد. هدف از راه اندازی این مجموعه فقط صادرات بوده اســت  که خوشبختانه موفق هم بوده ایم. در 
صنف تولید شــیلنگ ،تعداد تولید کنندگان و رقبا زیاد اســت .علت هدف گذاری ما برای صادرات اشباع شدن  

بازار داخل است. 
به اکثر کشورهای سی آی اس، روسیه، عراق، افغانستان، حاشیه خلیج فارس، آفریقا ،سنگال تا اروپا، اوکراین، 
رومانی و بلغارستان صادرات داریم.  انتقال پول به کشورهای همسایه راحت است، اکثرا در ایران دارای نمایندگی 
می باشند و به صورت ریالی از آن ها پول دریافت می نماییم، ولی متاسفانه در کشورهای اروپایی صادرات قطع 
شده است، چون نمی توانیم مراودات بانکی داشته باشیم. در حمایت کردن از تولید ملی مسائل مالی که به صورت 
وام و تسهیالت باشد را صالح نمی دانم. ولی بعد از گرفتن وام باید سود باالیی بپردازیم. حمایت دولت از مجموعه 
تولیدی باید به صورت پدر و فرزندی باشد. چالش ما با تامین اجتماعی فراوان است. چون در صورت بازدید  و عدم 
حضور نیرو ،فورا اعتراض می کنند. درصورتی که بازاریابان بیمه مجموعه ،خارج از مجموعه فعالیت می کنند. 

صنعت پوشاک با مشکل نوسانات عجیب بازار روبروست
علی رحیمی، مدیر مجموعه های تولیدی مانتو اکو 

از ســال ۶۴ در ساختمان پالسکو فعالیتم را شروع کردم.  تعداد ۳۰ پرسنل دارم که تنها  
ســه نفر از آنها بیمه شــده اند. یکی از مشکالت مهم ما بیمه تامین اجتماعی است که نمی 
توانیم افراد بیشتری را تحت پوشش قراردهیم. مشکل ما در صنعت پوشاک رکود و نوسانات بازار است. برخی از 
مناطقی که آزاد مطرح شده است،مثل: بندر گناوه، آستارا و بانه، مرکز ورود کاالی قاچاق شده است. درتمام دنیا 
مناطق آزاد، منطقه صادر کننده می باشد، ولی متاسفانه در ایران از چین کاالی قاچاق وارد می شود وتولید کننده 
داخلی آسیب زیادی می بیند.  صنعت پوشاک چهارمین صنعتی است که اشتغال زایی فراوان دارد و نیازمند حمایت 

مردم است. بعد از مسکن، خوراک، بهداشت و درمان، چهارمین آن پوشاک است وخودرو در رده پنجم است. 

به قیمت های ارزان غیرمتعارف باید شک 
کرد 

آرش مدیر روستا، مدیر رستوران مهرگان 
ایــن مجموعه را در ســال ۸۴ راه اندازی کردیم و تا 
سال گذشته تاالر بود ،ولی از امسال به صورت رستوران 
فعالیت می کنیم. اولویت تهیه مواد غذایی در کیفیت و ســالمت اســت. متاسفانه 
بهداشــت را فقط برای تمیزی می دانند وبرای بهداشــت محیط اصال ارزشی قائل 
نیستند. برای کباب کوبیده اتحادیه می گوید باید رو سیخ ۱۰۰ گرم باشد. در جمع از 
این ۲۰۰ گرم ۳۰ درصد آن پیاز اســت و ۱۴۰ گرم باید گوشت باشد. اگر گوسفندی 
باشد فقط ۱۰ هزار تومان پول گوشت می باشد و هر جور که محاسبه کنید قیمت هایی 
که بعضی از رستوران ها می گویند با عقل جور درنمی آید که مثال یک پرس کوبیده را 

۶۵۰۰ تومان می دهند و این اصال امکان ندارد. 

استیل به خاطر زیبایی و امنیت مورد تایید بانک هاست
محمدرضا ابراهیمی، مدیرمجموعه تکنو استیل

یراق ولوله اســتیل وسازه های استیل را در مکان های مختلف نصب می کنیم . 
نرخ ارز تاثیرزیادی برروند کاری ما داشــته است .واردات ورق استیل که ازمواد اولیه 
کارما است کم شده وتولید را سخت کرده است. پله ، درب ، نرده استیل وحفاظ بانک را 
برای مصارف مختلف نصب می کنیم . استیل بخاطر جذابیت ،زیبایی وامنیت موردتایید بانک هاست . استیل برحسب 
آلیاژ دونوع است. برای فضای داخلی آلیاژ۲۰۱وبیرونی۳۰۴ بکار برده می شود. ایمان مروتی )شریک (: ازمشکالت 

کاری ما این است که اعتبار چک در بازار ازبین رفته وهمه نقدی کار می کنند . 

رعایت بهداشت فردی در استفاده کنندگان از استخر مهم است
حسین جعفری، مدیر استخر لوتوس 

۱۵ سال در ورزش ارتش بودم .میزان استفاده ازکلر استاندارد در استخرها مهم است . اگر کلر کم باشد میکروب 
وبیماری در اســتخر را ازبین می برد . اگر کلر بیشــتر از حد اســتاندارد باشد چشــم را می سوزاند . کلر ریزی منظم 
هیچگونه مشــکلی ایجاد نمی کند. اداره بهداشت نظارت خوبی بر فعالیت استخرها دارد . رعایت بهداشت فردی 
دراســتفاده کنندگان از اســتخر مهم است . در ابتدای ورود به استخر وبعد از شنا حتما باید دوش گرفته شود. شنا محدودیت سنی ندارد واز 
نوزاد تا افراد مسن می توانند استفاده کنند .اداره ورزش وجوانان اگر شرایطی ایجاد کند وحمایت کند استخرها می توانند تیم داری کنند . 

85 %   سفره خانه های البرز، با دوربین آنالین نظارت می شوند
علی اکبر سرحدی ، رئیس اتحادیه صنف سفره خانه های سنتی و طباخان غذاهای سنتی

 ۲۰ ســال ســابقه فعالیت در اتاق اصناف را دارم. با توجه به مهاجر پذیری اســتان البرز واینکه ورود به این شغل 
شــرایط خاصی ندارد ،اکثرا وارد این شــغل می شوند . با وجود تمام سخت گیری ها ومحدودیت ها چون از نظر فنی 
وآموزشــی ساده است، روز به روز متقاضیان این شغل افزایش می یابد . در این صنف اشتغال زایی خوبی وجود دارد 

. با ادارات دیگر واماکن همکاری خوبی داریم ودر صورت تخلف، پروانه متخلفان ابطال می گردد . 
آیین نامه ها را به صورت جدی وســخت گیرانه اجرا می کنیم . در کنار مراکز فرهنگی ،آموزشــی وورزشــی مجوز صادر نمی کنیم .  
۸۵درصد از واحدهای این صنف  در استان البرز مجهز به دوربین آنالین هستند . در حال اجرای کامل این طرح )نصب دوربین ( در سفره 
خانه های کرج هســتیم . نظارت های مســتمر وهمکاری های ادارات مختلف باعث شده تا سفره خانه ها در استان البرز تبدیل به محیطی 

سالم ، زیبا وامن برای خانواده ها گردند. 

در انجام هر کاری باید هدف باشد 
احمد محمدی، مدیر رستوران ملل سروستان

در انجام هر کاری باید هدف باشد . ابتدا با کارگری وکسب تجربه وارد بازار کارشدم چون هدف داشتم .پایه کار 
ما ســرو غذاهای ملل مختلف اســت . با توجه به سرو غذای ملل از موسیقی ملل نیزاستفاده می کنیم . پایه غذاهای 
ما ایتالیایی است .غذاهای ایتالیایی بیشتر پیتزایی است وسیر پایه اصلی پیتزای ایتالیایی است . بیشتر مراسم های 
تولد وبله برون و...در رستوران برگزار می شود . دریک محیط آرام وسالم فعالیت می کنیم . مواد اولیه را از جاهای معتبرخریداری می کنیم 

. از مواداولیه با کیفیت وتازه استفاده می کنیم . بهداشت نظارت خوبی برعملکرد رستوران ها دارد .آشپزخانه دردید مشتریان می باشد . 

کار ما مستقیما به نرخ ارز بستگی دارد
جــواد ســمنگانی، مدیر و موســس 

دارالترجمه 
اولیــن دارالترجمــه را درکرج تاســیس کردم . 
کاراصلی دارالترجمه ترجمه مدارک برای سفارتخانه 
هاست .کار ما مســتقیما به نرخ ارز بستگی دارد. یک 
فعالیت تخصصی اســت .دارالترجمه ها زیر نظردادگستری ووزارت امور خارجه 
اســت .ترجمه کاتالوگ ها ،دستورالعمل های نصب دستگاه ها برای شرکت ها 

نیزاز وظایف دارالترجمه هاست .
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در طب سنتی مزاج های اصلی انسان کنترل می شود
دکتر محمود زنگنه، دکترای گیاه پزشکی و طب سنتی از ارمنستان

بنده از ســال ۹۰ بطور رســمی کار خود را آغاز کرده ام. ابتدا با گیاهان دارویی شروع به کار کردم.  ارائه 
گیاهان دارویی بدون تخصص وبه صورت فله ای ممکن اســت باعث آســیب به مردم و حتی مرگ بیمار 
شــود که متاســفانه در برخی عطاری ها مشــاهده نموده ام. پس تصمیم گرفتیم که با علم و تحقیق کار 
ی انجام شــود و با مشورت اســاتید قدیمی و مطالعه کتاب های مرجع ۹ جلد قانون و کتاب اسرار الطب و 
کتاب های دیگر و علم خودمان برای تک تک بیماری هایی که امروز به صورت طب ســنتی می شــود درمان کرد، دارو ســاختیم. 
انســان به دلیل ســرعت طلب بودنش دوست دارد زود به نتیجه برسد بعضی ها ســرعت طلب منطقی هستند و بعضی ها سرعت 

طلب عجول هستند. 
وقتی فردی ســر درد می گیرد اگر سرعت طلب منطقی باشــد می گوید استراحت می کنم تا خوب شوم ،ولی اگر سرعت طلب 

عجول باشد می گوید قرص می خورم، بعد استراحت می کنم تا زودتر خوب شوم. 
یک گروه هم هســتند می گویند با اســتراحت خوب می شوم و در کنار آن عرق بهارنارنج یا اسطوخودوس بخورم تا زودتر بهبود 
یابم. درمانی که با داروهای گیاهی انجام می شــود بســیار اثرگذارتر است. ســاخت داروهای گیاهی با علم و پیشرفت زیادی در 

کارخانه انجام می شود. 
آزمایشگاه و پرسنل مجهز و قوی در کارخانه وجود دارد که تاثیرگذاری داروهای آن اگر اندازه داروهای شیمیایی نباشد ،کمتر 
از آن هم نیســت.  موفقیت ما در داروهای گیاهی نداشــتن عوارض بعد از اســتفاده می باشــد. دارویی تولید کردیم که برای سر 
درد مفیــد اســت. ژلوفن اگر در مدت ۱۷ دقیقه عمل کنــد داروی گیاهی در مدت ۱۸ الی ۲۰ دقیقه تاثیر می کندآن هم بدون هیچ 
عوارضی در صورتی که ژلوفن مشــکالت کلیوی و کبدی و بینایی به وجود می آورد. درمان در طب ســنتی خیلی مهم است، یعنی 
تشــخیص پزشــک خیلی مهم است. در طب سنتی پزشک مجبور است ســاعت ها وقت بگذارد و با بیمار صحبت کند تا به تمام 

نکات مریض پی ببرد. 
در طب ســنتی مزاج های اصلی انســان کنترل می شود. در دانشگاه ها طب ســنتی را آموزش می دهند و ابتدا طب عمومی را 

می خوانند، بعد تلفیقی از هر دو را می تواند انجام دهد و بهترین کار نیز همین است. 
و نتیجه بهتری را می توان گرفت. از دو هزار ســال قبل ایران طب ســنتی را می شناخته واساتید بسیار بزرگی مثل بوعلی سینا و 

ابوریحان در این زمینه وجود داشته اند.

دنبال کار فرهنگی هستیم
امیرحسام اصغرزاده، مدیر مجتمع تجاری پارلین 

بعد از ســاخت این مجموعه من پیشــنهاد دادم به خاطر شــرایط بد اقتصادی مکانی برای تفریح 
فراهم شــود. به خصوص قسمت فرهنگی و ســینمایی و آمفی تئاتر در قسمت فوقانی مجتمع سفره 
خانه برقرار بود و من پیشــنهاد دادم به جای این که دود دســت مردم بدهیم بیاییم و یک کار فرهنگی 
انجام دهیم و موافقت شــد که در آنجا ســه سالن سینما زده شود و چیزی مثل پردیس در آنجا ساخته 

شود. یک مدیر می تواند کاربری یک مجموعه که با فضای محیطی سنخیت ندارد را تغییر بدهد به نفع بخش فرهنگی جامعه 
که این خود یک خالقیت اســت. تمام هدف من از انجام این کار این بود که این پاســاژ حفظ شــود و قسمت های دیگری به آن 
اضافه شود و یک هایپر مارکت به آن اضافه شد که خدا را شکر حدود ۵۰۰ نفر از همان منطقه مالرد از این مجموعه درآمدزایی 

دارند. به امید خدا سینما تا بعد از عید افتتاح می شود.

سالمت جامعه، ریشه در سالمت خانواده ها دارد
خانم مقیمی، مدیر مدرسه گلها 

در این زمینه بر وضعیت خانواده ها متمرکز شدیم و نیازهایشان را تامین کردیم. این نیاز ها 
عبارتند از:

پیام رسانی های سودمند در جمالت کوتاه در زمینه انسجام خانواده  *
دعوت از اساتید و کارشناسان خانواده و برگزاری کارگاه ها  *

فعال کردن بخش مشاوره مدرسه، ارجاع به مشاوره آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان  *
ایجاد فضای شاد به همراه بازی های آموزشی در مدرسه  *

تشویق خانواده ها به استفاده از غذاهای سالم جهت سالمت خانواده  *
در بخش ورزش مربی فعال در زمینه یوگا   *

به دنبال اهداف هنر آموزش در زمینه هنر زندگی  *
ایجاد کالس مهارت زندگی )آموزش مهارت متناســب با سن هر پایه مطالبی که نیاز آن پایه است آموزش   *

داده می شود، مثال پایه پنجم و ششم به باال یک سری خطرات در جامعه و. . . آسیب های اجتماعی و خود مراقبتی(
ارتقاء سواد بهداشتی برای این که محیط و اجتماع سالم و ایمنی داشته باشیم  *

تشویق دانش آموزان و اطالع رسانی به اولیا جهت خرید لوازم التحریر داخلی ضروری است.

نظام مهندسی، نیازمند ثبات
جهانگیر میرمحسنی، صاحب امتیاز شرکت طراحان پایدار آذین البرز

از سال ۹۳ شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر ۱۱ پرسنل داریم.
هیئت مدیره نظام مهندسی متشکل از ۱۳ نفر است که هر ۳ سال یک بار تغییر می کنند کسانی در برخی موارد افرادی که تجربه مدیریتی ندارند وارد این حیطه 

می شوند. در حالی که ضعف مدیریتی  را باید با مطالعه و تجربه متخصصین این حوزه پر نمود. 
نظم و انضباط کاری موجب پیشــرفت کارها می گردد. اگر ناظر ســاختمان، در پروژه حاضر نشود اصول ساختمان سازی به صورت قانونی رعایت نمی شود و 
در آینده مشکالتی برای مالکین یا ساکنان پیش خواهد آمد. در کشورهای دیگر تمام ارگان ها به صورت حقوقی ثبت می شوند و این یعنی امکان اشتغالزایی. نمی شود از شخص حقیقی انتظار 

گسترش کار را داشت.
 در صورتی که در بافت حقوقی امکان گسترش و نظارت  گسترده وجود دارد و باعث اشتغالزایی برای تازه فارغ التحصیالن می شود.

برگزاری همایش کارآفرینی، تحت پوشش کمیته امداد
حبیب مولوی راد، مدیر مجموعه تاالرهای مولوی 

از سال ۹۰ در کار مواد غذایی و تاالر هستم. تنها تاالری هستیم که در غرب 
استان البرز چند نوع ایزو داریم شغل ما شغل حساسی است، چون سالمت مردم 
برایمان خیلی مهم اســت. وجدان کاری ما نیز اجازه نمی دهد که کیفیت غذای 
ما زیر ســوال برود. ما هنگام عقد قرارداد با افراد برای مراسم هایشــان الزام کردیم که از بدو روز مراسم، 
یک نفر به عنوان نماینده ثابت در آشــپزخانه حضور داشــته باشــد که روی مواد اولیه که از انبار می آید 
نظارت داشــته باشد. مشــتری های ما از صفر تا صد را نظارت دارند. به نظارت بر روی ساالد و ظرف ها 
خیلی تاکید داریم. برای شســتن ظرف ها دستگاه مکانیزه ظرفشویی خریداری کرده ایم که به صورت 
ماشــینی ظروف شسته می شود. تاالر جایی است که آخرین سرنوشت زوج یا حتی می شود گفت شروع 
زندگی زوج از آن جا شــکل می گیرد. وضعیت اقتصادی موجود تاثیر زیادی روی ازدواج جوانان گذاشته 
است. میانگین پارسال ما در هر دو تاالر ۴۰۰ عروسی در یک سال بوده ولی االن نیمه اول از ماه فروردین 

تا آذر ماه فقط ۸۰ عروسی در تاالر برگزار کرده ایم. 
ما هر سال میزبان ۱۰ تا ۱۵ همایش کارآفرینی تحت پوشش کمیته امداد استان البرز هستیم. سالن 
،ناهار، میوه وپذیرایی به صورت رایگان است. با شروع سال تحصیلی برای تعداد ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کودک 
کالس اولــی محروم  وســایل و لوازم التحریر تهیه و تحویل کمیته امــداد می دهیم. یک نفر مختص 
رسیدگی به خانواده های تحت پوشش دو نوع غذا به درب منازلشان برده وتحویل می دهد.  در بحث زلزله 
کرمانشاه هم اولین کسی بودیم که آب معدنی به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال نمودیم.  امسال نذر 
کردیم به همراه خانواده و با تیم تحقیقاتی که داشــتیم بررســی کردیم و به پرستارانی که برای گرفتن 

عروسی مشکل داشتند، ۵ درصد تخفیف دادیم تا بتوانند زودتر سر زندگی شان بروند.

تولید کنندگان، نیازمند حمایت جدی 
داوود ناصری، مدیرعامل تعاونی تامین نیاز اســتان البرز، 
مهندس صنایع و مدیرعامل شرکت نوآوران پالستیک صداقت 

در شهرک صنعتی اشتهارد
شــرکت ما در بحث تولید بطری های آب معدنــی فعالیت دارد. مواد اولیه 

بطری ها درایران تولید می شــوند. ما حتی به کشــور ترکیه صادرات هم انجام می دهیم. تکنولوژی 
تولید محصوالت برای اروپا است، ولی مواد اولیه در کشور خودمان تولید می شود. متاسفانه در کشور 
ما هیچ وقت از ابتدا جلوی اشتباه را نمی گیرند، مثل این که در یک خیابان ورود ممنوع پلیس انتهای 
خیابان می ایســتد و هر کس ورود ممنوع می آید در انتهای خیابان او را بازخواســت و جریمه می کند.  
همین اتفاق هم در مسائل اقتصادی وجود دارد. کار تولید سخت می شود. عمده مشکل تولید کننده ها 
بحث حمایت هاست و نیاز به حمایت دولت است. جمله اقتصاد مقاومتی خیلی زیباست ولی پشت آن 
هیچ برنامه ای نیست وحمایتی نمی شود. تولید کننده را خیلی راحت می توان رصد کرد وحمایت کرد 

ولی در ایران همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است چون سیستم مدیریتی غلط است.

دولت از سازنده ها حمایت کند
ابراهیم صبوری، سازنده دستگاه های پخت نان در کارگاه مدرن 

مجموعه ما طبق قوانین اســتاندارد بین المللی ISO و CE فعالیت می کند.اســتاندارد سازی در این 
بخش مهم اســت چون دستگاه پخت غذا در صورت غیر اســتاندارد بودن باعث مسمومیت های غذایی 
می شــود. ورودی و خروجی دستگاه باید استیل باشد ؛متأسفانه کارشناسان بهداشت ظاهر کار را می بینند 
و تفاوت بین اســتیل و آهن را نمی دانند.در زمینه تولید این دســتگاه ها  به خاطر کمبود مواد اولیه با کیفیت 
ضعف هایی وجود دارد. متأسفانه دولت در زمینه مالیات با تولید کنندگان همکاری نمی کند و به دلیل افزایش مالیات تولیدکننده ها به 
سمت ورشکستگی می روند.  متاسفانه با قیمت باال و نرخ روز برای خرید مواد اولیه مواجه هستیم و در واقع در بازار ثباتی  وجود ندارد.

در خصوص وام از بانک ها متأسفانه با ما به عنوان تولیدکننده همکاری نمی کنند. دولت از  سازنده ها حمایت کند. همچنین معافیت 
از مالیات  تا ۵ سال برای صنایع تولیدی صورت گیرد . ما به عنوان تازه کار به دنبال ثبت برند و شرکت هستیم اگر اتاق بازرگانی در این 

زمینه با ما همکاری کند و رسانه ملی تبلیغات رایگان انجام بدهد به پیشرفت ما کمک زیادی خواهد شد.

پایه و اساس هر کشور علم و فناوری است 
محمــد کابلی، مخترع فرمول خاص دارویی به عنوان 

قطره بنید دارو در شرکت بنید دارو ایرانیان
 محصوالت ما کارایی های زیادی دارد. این کارایی ها برای درمان 
آفــت دهان و دنــدان، کل زخم های بدن و حتــی زخم پای بیماران 

دیابتی که قرار بر قطع آن بوده، قابل تجویز می باشــد.
 البته از پزشــکانی که این دارو را به بیماران معرفی نمی کنندگله مند هســتیم.  این دارو هیچ 
گونه عوارض جانبی ندارد. کار تحقیقات بالینی زیادی برروی محصول ما انجام شــده اســت. 
۴ دانشــگاه با ما همکاری داشــتند تا این کار به ثمر رســید.  اول دانشکده داروسازی تهران که 
کار بالینی حیوان را روی موش ۲۰ گرمی به مدت ســه ماه انجام داد که خوشــبختانه هیچ گونه 
عوارضی دیده نشــد. این محصول در دنیا مشــابه ندارد و در کشور سوئیس این دارو تایید شده 

است. 
در سال ۲۰۰۹ کار تحقیقاتی آن تمام شد و مدال نقره دریافت کردیم. در سال ۲۰۱۳ محصول 
تجاری شــد و تولید انبوه صورت گرفت و مجوز وزارت بهداشــت را گرفت. به سوئیس رفتیم و 
دارویمان را خریدند و لوح تقدیر و مدال طال گرفتیم. در آســیا هم مدال طال دریافت کردم و در 

چندین نمایشگاه خارجی شرکت نموده ام.
 ولی متاســفانه در ایران حمایت نمی شود. برای صادرات مشکل داریم. هنوز کشوری را که 
خواهان اســتفاده از محصولمان باشــد وتقاضای واردات داشته باشــد پیدا نکرده ایم که به آن 

کشــور صادرات داشته باشیم. پایه و اساس هرکشور علم و فناوری است. 

 سالمت آینده جامعه ما در دستان آموزش و پرورش 
فرشته معظمی، آموزگار و مدیر آموزشگاه علمی

 از ســال ۱۳۶۰به عنوان مربی تربیتی وارد آموزش و پرورش شــدم و از 
سال ۱۳۷۲ اقدام به تاسیس مدرسه متوسطه دوره اول غیردولتی بهارستان 
نمودم و در ادامه دبیرســتان و آموزشگاه علمی را از سال ۱۳۸۲ راه اندازی 

کردم و هم چنان بعد از بازنشســتگی با ۳۷ ســال ســابقه با عشــق و عالقه در خدمت فرزندان این 
شــهر هستم. همیشه به شــغل معلمی خود افتخار می کنم و همواره در مجتمع آموزشی غیردولتی 
بهارســتان با جذب تلفیقی از نیروهای با تجربه و توانمند و جوان در آموزش و پرورش به امر اشتغال 

زایی مبادرت می ورزم. 
من از آن جایی که در تمام طول تحصیل خودم تحت تاثیر معلمین خوب خود بوده ام، این احساس 
را داشتم که می توان از طریق آموزش و پرورش بهترین تاثیر را در سرنوشت کشور داشت، خصوصا 
در آســتانه انقالب اسالمی تحت تربیت شخصیت فوق العاده مرحوم خانم دکتر حریری قرار داشتم 

که باعث تحول در زندگی من شد و مرا به معلمی عالقمند کرد. 
به همین جهت از ســال ۶۰ وارد تعلیم و تربیت به عنوان مربی تربیتی شــدم و تا امروز در خدمت 

فرزندان عزیز کرج هستیم. 
ســالمت آینده جامعه ما منوط به داشــتن آموزش و پرورش پویا و قدرتمند اســت و هزینه های 
ســرمایه گذاری در آموزش و پرورش می تواند بازده بســیار مطلوب در آینده داشــته باشد، به تعبیر 
درســت آموزش و پرورش یک نهاد ســرمایه ای اســت نه نهاد مصرفی و این آن چیزی است که در 
تمامی دولت های پیشینه مغفول مانده بود و امید داریم در آینده شاهد اتفاق های خوب در این راستا 

بوده و تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ را شاهد باشیم. 
در خصوص حمایت از کاالها و خدمات ایرانی باز هم تاکید می کنم شیوه های تربیتی در مدارس 
مــا می تواند فرزندانی را تربیت کند کــه هویت ملی خود را ارج بنهند و در تمامی موارد همراه برنامه 
ریزان و تولید کنندگان کشور خود باشند. بزرگترین اشکال در دولت های پیشین در این بوده است که 
همراه تولیدات داخلی و فرهنگ ســازی مصرف صورت پذیرفته و به همین جهت کاالهای خارجی 

بیشتر مورد توجه نسل جدید می باشد.

صنف ما نیازمند اتحادیه ای مستقل است 
اکبر بارانی، مدیر مجموعه فروشــگاه های شــهر 

اسباب بازی
 بیشتر محصوالتی که در این زمینه داریم وارداتی است، شرکت های 
معتبــر در ایران هم وجود دارد اما مــردم باید کار آنها را بپذیرند.در این 

خصوص تنوع کار، کیفیت و زیبایی حائز اهمیت است.
 شرکت های تولید کننده و معتبر در این زمینه در ایران وجود دارد و پیشرفت خوبی هم داشته 
اند،اما کافی نیست. باید با استقبال عموم مردم مواجه شود.تولید در این حوزه احتیاج به حمایت دارد، 
امتیازاتی از قبیل وام به تولیدکنندگان با سود کم که متأسفانه در این حوزه خیلی کم انجام می شود.

یکی از مشــکالت تولید کنندگان در این زمینه پتروشــیمی یا همان مواد اولیه است ،همچنین 
نوسانات موجود در بازار که در نهایت  منجر به ضرر به تولید کننده خواهد بود. از مشکالت صنف ما 
به عنوان فروشنده، یکی ب حث اجاره بسیار باالی واحدهای تجاری است که امکان برنامه ریزی 
برای یک ســال وجود ندارد، از طرف دیگر اداره دارایی اســت که در این زمینه نقش بسیار مهمی 
دارد .در صورت اضافه شــدن فروشگاه دیگر یک بخشودگی مالیاتی تعلق می گیرد،اما اگر همان 
فروشگاه متضرر شود حق مالیات می خواهند .کارآفرینی هم می توانیم در این حوزه داشته باشیم 
ولی اجازه این کار را به ما نمی دهند ما در حال حاضر تحت اتحادیه خرازان هســتیم که ربطی به 
مجموعه ما ندارد. اتحادیه اســباب بازی به لحاظ تعداد به حد نصاب رســیده اســت اما هنوز زیر 
مجموعه اتحادیه خرازان هستیم. در صورت داشتن صنف مستقل می توانیم مطالبات بهتری هم 
داشته باشیم.من می توانم تولیدات زیادی را انجام بدهم در صورتی که حمایتی در این زمینه وجود 
داشته باشد ولی وقتی حمایتی نیست، کار شدنی نیست. به عنوان مثال وقتی کاری را می خواهیم 

شروع کنیم به خاطر شرایط فعلی مجبوریم آن را با هزینه خیلی کمتری  انجام دهیم.
 در ابتدا باید زیرساخت هایی که برای کار الزم است مهیا شود و در این زمینه امکانات، حمایت و 
پشتیبانی صورت گیرد تا کار به انجام برسد؛ قبل از همه اینها آموزش الزم است، اما متاسفانه امکان 
آموزش هم به دلیل طوالنی بودن روال اداری در شهرداری،دارایی و... وجود ندارد. به طور کلی در 

عمل کاری برای ما انجام نمی شود فقط در حد شعار است.

شــیرینی  صادرات 
ارزآوری قابــل توجهی 

دارد
 ســید نوید موسوی ، 

مدیر شیرینی نویان
ایــن مجموعه حدود ۹ ماه 

اســت راه اندازی شــده و تقریبا ۱۰ ســال در این زمینه سابقه 
کاری دارم. تا االن هم شــکر خدا شرایط خوب بوده است، البته 
قیمت های متغیر اجناس و اجاره های ســنگین مشکالتی ایجاد 

نموده است . 
در خصوص صادرات شــیرینی به کشورهای خارجی در حال 
حاضر روســیه و امارات به دنبال شــیرینی ایرانی هستند؛ مثال 
امارات، شــیرینی ایرانی را با باالترین قیمت خریداری می کند. 
بــرای صادرات نیاز به حمایت و ســرمایه و ثبات بازار داریم 
که قیمت مواد اولیه خیلی مهم اســت اما متاســفانه نوسان در 
بازار در حال حاضر بســیار زیاد است و با این شرایط کار سخت 
اســت ،در حالی که ارزآوری خوب و قابل توجهی دارد. صنعت 

شیرینی صنعت به روزی است. 
بیمه کارگران در قنادی ها برای ما گران تمام می شود . برای 
رونق تولید می توانیم ایده های جدید داشــته باشیم، مثاًل برای 
خرید شــیرینی می توانیم  اپلیکیشن  ایجاد کنیم ،در حال حاضر 

تبلیغات در فضای مجازی بازدهی خوبی دارد.

بیمه از طرح درمان ســاالنه هزینه های 
دندان پزشکی حمایت کند

دکتر سید رضا زیدی، دندانپزشک و مدیر 
مجموعه دندانپزشکی سینا، بهبد و رازی در 

استان البرز 
یکی از مشــکالت دندانپزشکی این است که هزینه های آن تحت پوشش 
بیمه ها قرارندارد . البته بعضی از بیمه های تکمیلی هزینه های دندان پزشکی 

را تحت پوشش قرار می دهند.
در ایران متاســفانه مردم نســبت به بهداشــت دهان و دندان توجه نمی 
کنند،چون هزینه ها ی این کار برای قشــر متوســط جامعه باالست و تحت 

پوشش بیمه نیست.
مواد دندان پزشــکی در ایران فوق العاده گران است و مواد اولیه آن از خارج 

از کشور وارد می شوند، البته تکنولوژی تولید این مواد در کشور وجود دارد. 
در خصوص هزینه های دندانپزشــکی،تعرفه ها در درمانگاه خوشبختانه 
نســبت به مطب کمتر است و برای مردم یک امتیاز مثبت در خصوص کاهش 

هزینه ها محسوب می شود. 
به طور کلی در ایران متاسفانه مردم زمانی به دندانپزشک مراجعه می کنند 
که دندان کامال آسیب دیده است ،چون میکروب دندان را از بین می برد. مردم 
هرچه زودتر برای سالمت دندانهای خود اقدام کنند بهتر است،چون وقتی یک 
دندان آسیب ببیند قطعاً به دندان کناری هم آسیب می زند. هر چه دیرتر مراجعه 
شود ،دندان بیشتر از بین می رود که قطعا  به روکش و درمان های دیگر نیاز پیدا 

می کند،در نتیجه هزینه ها افزایش می یابد.
فرهنگ اســتفاده از نخ دندان در کشور ما پایین است و در این زمینه باید به 
مردم آگاهی داد.همچنین استفاده یک بار در هفته از دهانشویه برای بهداشت 

دهان و سالمت دندان ها مفید است. 
متأسفانه برخی دندان پوســیده را می کشند که باعث تحلیل استخوان ها 

می شود و راه درمان مناسبی برای پوسیدگی نیست.
باید حداقل هر ۶ ماه تا یک ســال به دندانپزشک برای معاینه مراجعه کنند. 
طرح درمان بســتگی به اولویت ها دارد. حتی خیلی از بیماری ها هســتند که 
عوارض آن در دهان مشاهده می شود که از این طریق می توان به بیماری های 
دیگــر پی برد. به طور کلی تشــخیص و درمان زودهنــگام هم عمر دندان را 
افزایش می دهد و هم از هزینه های اضافی جلوگیری می کند. بزرگترین عامل 
مشــکالت قلبی عفونت های دندان اســت که می تواند باعث ایست قلبی در 
خواب شود.بیمه هامی توانند برای درمان اولیه و معاینه دندان طرح ساالنه و یا 
۶ ماهه رایگان در نظر بگیرند.هزینه های دندانپزشکی، مانند پوسیدگی دندان 
و هزینه درمان دندان حداقل به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

بانک ها به تولید کنندگان کمک کنند
امیرحسین اسماعیل خانی ، فارغ التحصیل 
رشته مهندســی شیمی  و مدیرعامل شرکت 

ایلیا صنعت پنجره 
این مجموعه از سال ۱۳۸۶ افتتاح شده است و در زمینه 

ساخت وتولید پنجره پی وی سی فعالیت می کند.
در شــرایط فعلی جامعه  با افزایش قیمت دالر، کاال و مواد اولیه مواجه  اســت و 
واحدهای صنفی دچار مشکالت نقدینگی و ضرر شده اند . بیشتر تولید کننده ها نمی 
توانند با همان هزینه قبلی جنس فروخته شده را تهیه کنند، برای حل مشکالت فعلی 
باید به تولید از لحاظ مالیاتی و بیمه کمک شود به خصوص مالیات بر ارزش افزوده 
باید حذف یا اصالح شــود. دریافت حق بیمه از تولید کنندگان  باید به حداقل برسد 
تا اشتغالزایی ایجاد شود. در شرایط فعلی فقط حقوق کارگران افزایش پیدا کرده ،در 
صورتی که قیمت مواد اولیه نیز افزایش  داشته است و تولید کنندگان با فروش پایین 
مواجه شده اند . با ادامه این روند عماًل کارفرما نمی تواند حقوق کارگران  را پرداخت 
نمایــد و در نتیجه تعدیل نیرو اتفاق می افتد.صنایع تولیدی به نقدینگی نیاز مبرمی 
دارند که  متأسفانه بانکها در این زمینه با تولیدکنندگان همکاری نمی کنند. متأسفانه 
در کشــور ما برای ساختمان هویتی وجود ندارد و ما با معماری غیر بومی و نماهای 
نامناســب مواجه هســتیم. به عنوان مثال در کرج و تهران کوچه ای پیدا نمی شود 
که معماری یکنواخت داشته باشد حتی در برخی ساختمان ها ابعاد پنجره های طبقه 
اول با طبقه دیگر متفاوت است،به همین دلیل ،من به عنوان پنجره ساز نمی توانم 
پنجره از پیش ساخته شده داشته باشم که همین جریان باعث افزایش قیمت ها در 
این بخش می شود و راندمان کار پایین می آید .نظام مهندسی، شهرداری و ارگانهای 
نظارتی باید در این زمینه همکاری های الزم را داشته باشند؛ نظام مهندسی می تواند 
الگوی مشــخصی برای ساختمان سازی تعیین کند، در این صورت ساختار پنجره 

سازی نیز مشخص می شود،به طور کلی استاندارد سازی در این زمینه مهم است .

میوه اینترنتی به کرج رسید
محمد تابع احمدی، مدیر مجموعه میوه 

استار
 میوه استار از ۱۵ آذر سال گذشته بعد از یک سال 
بررســی به جهت ارائه خدمات مفید راه اندازی شد. 
در کرج تا به حال کســی فروش اینترنتی میوه انجام 
نداده بود، شــروع کار ما با کار فروشــگاه انجام شــد و همزمان با افتتاحیه، 
سایت اینترنتی شروع به کار کرد و فروش آنالین میوه، صیفی و سبزیجات 
آغــاز گردید. در آینده نه چندان دور  قصد اضافه کردن محصوالت دیگر را 
هم داریم .سفارشــات ما هم به صورت تلفنی انجام می شود و هم به صورت 
اینترنتــی. کاالهای ما از لحاظ کیفیت تضمین شــده هســتند و در صورت 
نارضایتی می توانند تعویض یا عودت دهند. اگر مردم از خدمات ما استقبال 
خوبی داشته باشــند می توانیم آن را در شهرهای دیگر نیز گسترش دهیم.

 اعتماد مردم به این گونه مجموعه ها بســیار کم اســت به این دلیل که 
تمایل دارند میوه را از نزدیک ببینند و از لحاظ کیفیت نســبت به آن مطمئن 
شــوند. خوشــبختانه ما  تا به حال توانســته ایم مشتریان خود را راضی نگه 

داریم.
 اگر کســی بخواهد یک بنــگاه تولیدی راه انــدازی کند در درجه اول 
گرفتن مجوز بســیار دشوار اســت و در درجه بعدی هزینه های راه اندازی 
آن بســیار باالست. ما از مســئولین تقاضا داریم که تسهیالت بیشتری در 
اختیــار تولیدکنندگان قرار دهند و در خصوص گرفتن مجوز ســختگیری 
کمتــر شــود .ضوابطی که در خصوص ایمنی و بهداشــت این گونه فضاها 
در نظــر گرفته اند کامال منطقی اســت. به طــور کلی هدف ما از راه اندازی 
ایــن مجموعه ارائه خدمات نوین و با کیفیت باال به مردم جهت دسترســی 

راحت تر است.


