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به سالمت دندان ها اهمیت دهید 
دکتر محمد رضا باقری، جراح و 

دندانپزشک
 در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی 
مردم با درد شــدید دندان و به قصد کشیدن 
آن به ما مراجعــه می کنند، در واقع اهمیت 
دنــدان را نمی دانند،در حالی که دندان مثل ســایر اعضاء بدن یک 
عضو بسیار مهم است.یک بخش این موضوع به مشکالت اقتصادی 
برمی گردد و بخش دیگر اهمیتی اســت که ما باید به سالمت دندان 

بدهیم.به طور کلی دندان در زیبایی بیشتر چهره تاثیرگذار است.
 مسئله دیگر عملی است که دندان انجام می دهد که دو نوع است: 
یکی بحث تکلم و ادای حروف اســت، زبان با دندان های مختلف در 
تماس اســت، این موضوع باعث می شود حروف بهتر ادا شوند.پس 
کسی که دندان خود را می کشد در تکلم خود هم مشکل پیدا می کند. 
موضوع دیگر هضم غذا و عمل جویدن اســت که وظیفه دندانها خرد 
کردن غذا به همراه بزاق است وادامه کار هضم در معده انجام می شود 
.کسانی که دندان های خوبی ندارند به مرور دچار مشکالت گوارشی 
خواهند شــد، به همین خاطر ما توصیه می کنیــم که در نگهداری 
دندان از نظر بهداشــت دهان و دندان رعایت خوبی داشــته باشند، 
مســواک زدن و اســتفاده از نخ دندان و دهانشویه به توصیه پزشک 
مؤثر اســت؛ چون استفاده زیاد از دهانشویه هم مشکل ایجاد می کند 
.برای مســواک زدن هم در طول روز باید وقت گذاشــت، حداقل در 
روز ۳ بار و هر بار ۵ دقیقه مسواک زدن. از نظر ما مسواک زدن خوب 
۱۵ دقیقه زمان می برد، اما حداقل زمان ۵ دقیقه اســت. متاســفانه 
بسیاری از افراد به دلیل مشغله زیاد تنها یک دقیقه برای مسواک زدن 
وقت می گذارند و بیشــتر قسمت هایی از دندان را که دیده می شوند 
مســواک می زنند،در حالی که مســواک در درجه اول باید به شکل 

صحیح استفاده شــود و تمام قسمت های دندان باید تمیز شود ؛بین 
دو دندان هم هیچ مسواکی تمیز نمی کند مگر نخ دندان. از نخ دندان 
هم باید به روش صحیح اســتفاده شود، روش صحیح مسواک زدن و 
استفاده از نخ دندان را باید حتمًا از دندانپزشک خود سوال کنید.زمانی 
هم الزم اســت که دندان به تشخیص دندانپزشک کشیده شود، ولی 
سریع تر باید جایگزینی برای آن ایجاد شود، اگر جایگزین سریع انجام 
نشــود دندان های کناری به سمت جای دندان قبلی خم می شوند و 
استخوان فک در آن ناحیه هم تحلیل می رود که این موضوع ساختار 
فیزیولوژیکی بدن است. جایگزین شدن هم برای دندان به دو شیوه 
انجام می شــود: دندان متحرک یا ثابت. متحرک هم دو نوع دارد که 
می تــوان جایگزین کرد، مثل دندان مصنوعی. قطعًا جایگزین ثابت 
در این خصوص بهتر است برای کسی که به لحاظ اقتصادی وضعیت 
بهتــری دارد. نوع وعده های غذایی که در طول روز مصرف می کنیم 
در ســالمت دندان موثر است، مهم ترین عاملی که باعث پوسیدگی 
دندان می شــود استفاده از شیرینی ها به هر شکل است. ما می توانیم 
شــیرینی جات را طوری استفاده کنیم که بعد از آن یک وعده غذایی 
داشــته باشیم تا بتواند دندان را شست و شو دهد، چون دهان بهترین 
مکان برای فعالیت باکتری هاست .حرارت، آب و رطوبت وجود دارد. 
در حالــت طبیعی حداقل ۲۰۰ نوع باکتری در دهان وجود دارد. البته 
تمام باکتری ها مضر نیســتند، باکتری های مفید هم وجود دارند ولی 
فرصت طلب هســتند. وقتی جایی برای فعالیت شــان وجود داشته 
باشد وارد عمل می شوند.ترشیجات هم در پوسیدگی دندان موثرند، 
چون دندان با لثه در ارتباط اســت قطعًا ساییدگی ها به وجود می آید 
که به مرور باعث حساســیت می شود، این خصوصیت باعث می شود 
که دندان به گرما و سرما حساس شود. نوشابه های گازدار و دلستر ها 
هم چون پایه اصلی شان قند است، ضررشان از مواد طبیعی و قندی 
بیشــتر است. غذاهایی که فسفر و بعضی از مواد معدنی را دارند برای 

دندان بســیار مفید هستند و باید حتمًا در وعده های غذایی گنجانده 
شود، مثل لبنیات و غذاهای دریایی .گاز زدن یک سیب هم به تمیزی 
دندان ها کمک می کند،به طور کلی خوردن میوه در سالمت و تمیزی 
دندان موثر است،پدر و مادرها به جای خریدن خوراکی های صنعتی 
بــرای کودک از همان ابتدا باید میوه ها را جایگزین کنند که به دلیل 
داشــتن امالح معدنی برای رشد آنها هم مفید هستند.فرهنگ تغذیه 
را هــم خود خانواده ها می توانند تغییر دهند، مثاًل به جای نوشــابه از 
نوشــیدنی های مفید اســتفاده کنند، به جای چیپس و پفک از موز و 
ســیب استفاده کنند . در افراد بزرگسال هم استفاده از سیگار و قلیان 
به ســالمت دندان ها آســیب می زند، عالوه بر آن به ریه و بافت نرم 
هم آسیب می رساند؛ در لثه تغییر رنگ و بیماری ایجاد می کند، حتی 
خیلی از ســرطان های دهان و دندان در اثر مصرف سیگار است، در 
دندان هم تغییر رنگ ایجاد می کند، بر ســاختار آن تاثیر می گذارد و 
دندان را آماده پوســیده شــدن می کند. الکل هم قطعًا تاثیر منفی در 
سالمت دندان دارد که متاسفانه این روزها مصرف الکل بیشتر شده 
است. مواد مخدر هم که دشمن اصلی دندان هاست، کسانی که مواد 
شیمیایی مثل شیشه مصرف می کنند، چون این مواد ساختار تسکین 
دهنده هم دارند زمانی متوجه می شــوند که دندان کامال از بین رفته 
است یا عفونت در دندان به وجود بیاید. چون پوسیدگی درد ایجاد نمی 
کند به خاطر مسکنی که در این ماده مخدر وجود دارد، این ها مواردی 
است که ما توصیه می کنیم رعایت شود.البته دولت و صدا و سیما در 
این حوزه می توانند فرهنگ ســازی کنند،اما قبل از این ها فرهنگ 
ســازی در خانواده خیلی مهم است .به لحاظ دینی و روانشناسی هم 
می گوینــد خیلی از چیزها را نباید به کــودک گفت باید با عمل به او 
نشان داده شود . در بحث سالمت دندانها دولتمردان وارد عمل شوند 
و بیمه ای برای این کار در نظر بگیرند.اما متاسفانه بیمه های ما برای 

دندانپزشکی خدماتی ارائه نمی دهند. 

متخصص پزشکی ورزشی فقط برای ورزشکاران نیست
دکتر اشکان اردیبهشت، رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان البرز 

شایع ترین حیطه در این زمینه آسیب های ورزشی است. بسیاری از آسیب های اسکلتی و عضالنی 
در این حیطه می گنجد که بخش کوچکی از آن نیازمند مراقبت های پزشــکی ورزشــی است.بحث 
تخصصی تغذیه های ورزشــی و روان شناسی ورزشی را هم شامل می شود. یک متخصص پزشکی 
ورزشــی در این حیطه قطعا باید در این رشــته تحصیل کرده باشد و همچنین باید توانایی الزم را در 
این زمینه داشــته باشــد.بحث مصرف دارو و مکمل های ورزشی و دوپینگ، تمام اینها مباحثی است که در حیطه پزشکی و 
ورزشــی گنجانده می شود .در بحث آسیب های ورزشــی عالوه بر تخصص ما متخصص های دیگری در کنار ما هستند از 

جمله همکاران محترم فیزیوتراپیست که همکاری و کمک می کنند. 
نکته جالب پزشکی ورزشی این است که به عنوان طب مکمل برای درمان کمکی بر خیلی از بیماری ها استفاده می کنند، 
چون ما ورزش را به عنوان درمان برای خیلی از امراض توصیه می کنیم، به عنوان مثال: نسخه ورزشی برای دیابت، بیماران 
قلبی، بیماری های متابولیک و بسیاری از بیماری ها می توانیم داشته باشیم.کسانی که حتی ورزشکار نیستند، مثل :بیماران 
دیابتی و قلبی که با تجویز ورزش بسیاری از فاکتورهای سالمت به آنها برمی گردد، بسیاری از متخصصین قلب و عروق و 

غدد بر انجام ورزش تاکید می کنند،این جاست که نقش پزشکی ورزشی پررنگ می شود.
اســتعدادیابی یک پروســه پیچیده و چند وجهی است و باید به صورت تیمی انجام شود. کار تیمی به صورت کلی استعداد 
یابی از مربی شــروع می شــود و به همکاران پزشک ختم می شود. صحت سالمت فردی که برای رشته خاص در نظر گرفته 
شده است، سنجیده می شود، اینکه به عنوان مثال مشکالت اسکلتی و عضالنی نداشته باشد که مانع موفقیت شود و همین 
طور اندازه گیری آندروم تراپی یا اندازه های بدنی که برای برای هر ورزشــی یک تعریف خاص دارد، حیطه کار پزشــکی 

ورزشی است. 
امروزه ما در کلینیک ها بســیاری از مراجعان را می بینیم که ورزشــکار نیستند ولی مشکالت اسکلتی عضالنی دارند، ما 
تالش می کنیم که با مداخالت غیر جراحی و نهایتًا پروسه درمان با استفاده از تمرین های مفید ورزشی بتوانیم آنها را تحت 
درمان قرار دهیم. از جمله درد مفاصل، کمر درد، اختالالت اندام تحتانی و ستون فقرات که به صورت کجی ها و قوز پشتی 

و گودی کمر خود را نشان می دهد. الزاما فرد نباید ورزشکار باشد یا آسیب ببیند تا مراجعه کند.
 این حیطه بر خالف تصور عموم فقط برای ورزشکاران نیست. یک متخصص پزشکی ورزشی با تجربه کارآمد می تواند 
فرد را با هر شــغل و با هر گروه ســنی با کمک طب مکمل روند بهبود را ســرعت ببخشد،حتی در خیلی از مواقع پیشگیری 
انجام می شود و خیلی از موارد درمان. بیماری هایی مثل: با کمک ورزش افراد دیابتی می توانند میزان قند خون خود را پایین 

بیاورند. پزشکی ورزشی یکی از تخصص هایی است که در آینده در سالمت جامعه تاثیر گذار خواهد بود.

ما کوهنوردی را زندگی می کنیم
سرپرست  شــهبازی،  آرمان 

مجموعه کوهنوردی آرتان
 کوهنوردی عالوه بــر این که آرامش 
بخش اســت،باعث می شــود که بتوانیم 
با ســختی ها راحت تــر کنــار بیاییم .در 
کوهنوردی همه باید به همدیگر کمک کنند،چون اتفاقاتی می افتد که 
مجبور می شــویم با آن کنار بیاییم که در غیر این صورت ممکن است 

جان خود را از دست بدهیم.
هر کســی حتی اگر فکر می کند از بقیه قویتر اســت، جایی ممکن 
است به کمک ضعیف تر از خود احتیاج پیدا کند .کوهنوردی به صورت 
دســته جمعی بهتر است به خصوص کوه هایی که بکر و خلوت است.

مجموعه ما بیشــتر طبیعت گرد اســت و در هفته بین یک یا دو بار به 
صورت حرفه ای کوهنوردی انجام می دهیم.در این زمینه اشتغالزایی 
هم ایجاد کردیم.جاهای بســیار زیبا و دیدنی بسیاری در ایران وجود 
دارد.رسانه ها در زمینه کوهنوردی و اشتغالزایی می توانند کمک کنند.

همچنین می توانند فرهنگ کوه و تورهای کوهنوردی را گســترش 
دهند.گروه ما عالوه بر گردش و شادی، دوستدار طبیعت هم هستیم و 

هر هفته یک بار برنامه جمع آوری زباله در طبیعت را داریم.

باید کانون قیمت گذاري ملک تعیین شود
جواد اسد نیا، مدیر مجموعه امالک جواداالئمه

مسئله اي که طي دو سه سال اخیر در رابطه با ملک به وجود آمد، بحث سایتهاي تبلیغاتي بود که در واقع این قضیه 
باعث به وجود آمدن بازار سیاهي در امالک شد، چون نهادي براي قیمت گذاري ملک در این زمینه نداریم و متاسفانه 
اتحادیه مربوطه در این خصوص کاري انجام نمي دهد. اگر اتحادیه براي هر منطقه قیمت گذاري کند اتفاق خیلي 
خوبي است، اما چون سیاست گذاریها براي دفتر امالک و قیمت گذاري غلط است، به عنوان مثال اگر واحد مسکوني 
را به یک قیمت خاصي خریداري کنیم، براي من به عنوان یک امالکي در واقع یک درصد ناچیزي براي حق الزحمه تعیین مي شود، اما در واقع 
براي ما یک مرحله طوالني است تا معامله به سرانجام برسد. بعد از گذشت سالها در کرج نزدیک به نیم درصد از معامله به ما تعلق مي گیرد.در 
بعضي از مناطق با توجه به دسترسي هایي که وجود دارد مثل: مترو، اتوبان و ... استقبال براي خرید ملک خیلي بیشتر است. 7۰ درصد امالک این 
مناطق قولنامه اي است، در خصوص این گونه امالک امکان تخلف وجود دارد. باید نظارتي قوي در این حوزه وجود داشته باشد. در مورد امالک  
قولنامه اي امکان سند زدن نیست، چون مشکل قانوني وجود دارد. به طور کلي از ابتداي کار نباید به این گونه ملکها اجازه ساخت داده شود تا 
مشکالت بعدي به وجود نیاید که متاسفانه  براحتي اجازه ساخت مي دهند. یکي از دالیل هجوم مهاجرتي و ترافیک به کرج بعد از نزدیک بودن 
به تهران همین قولنامه اي بودن ملک است. در خصوص رونق ساخت مسکن، اولین پیشنهاد من این است که ما یک تعامل در حوزه ساخت 
و ساز داشته باشیم که کانوني براي قیمت گذاري در هر منطقه وجود داشته باشد. عدم وجود کانون قیمت گذاري در هر منطقه باعث میشود هر 
شخصي یک قیمت تعیین کند. در کشورهاي دیگر بابت هر معامله اي که انجام میشود قرارداد کارگزاري تنظیم مي شود و کسي غیر از کارگزار 
نمي تواند قیمت تعیین کند. متاسفانه بازار در ایران رقابتي است، شرایط فعلي به شکلي است که همه مجبور شدند به این شیوه کار خود را پیش 
ببرند. اگر سازوکاري در این خصوص وجود داشته باشد به هرکسي اجازه قیمتگذاري و ورود به این عرصه را ندهند. از دالیلي که باعث افزایش 
قیمت و بازار سیاه در این حوزه شد، یکي از سایتهاي معروف تبلیغاتي است که باعث شد بعضي از افراد از این موضوع سوء استفاده کنند. متاسفانه 
طي یک سال اخیر ما افزایش ۱۰ برابري در حوزه ملک داشته ایم. نظارت یا باید از سمت اتحادیه باشد که خیلي دشوار است یا اگر در مناطق کانون 

قیمتگذاري را تعریف کنند تا باعث تعامل با سازندگان و خریداران شود.

در ادامه گفتگو با مدیران، پزشکان، کارآفرینان و متخصصان منتخب البرز مطرح شد؛

سالمت؛ اساس پیشرفت اقتصادی

 HSE فاطمه رجبی کارشناس
فلسفه بهداشت، ایمنی، محیط زیست )HSE ( را می توان در صنعت نفت در توسعه پایدار ذکر کرد. 

فلســفه HSE در صنعت نفت در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان از طریق نگاهی سیستماتیک 
و مرتبط باعوامل مختلف بهداشــت،ایمنی،محیط زیست صنعت نفت در زندگی انسان،رشد و توسعه همه 

جانبه ایفا می کند. 
فلســفه ایمنی، بهداشت، محیط زیست درواقع به حداقل رســاندن خطرات احتمالی واثرات نامطلوب 
صنعت برمحیط وافزایش اثرات مطلوب آن ها با تأمین ایمنی همه جانبه تمام کارکنان و همکاران سازمان، 
تجهیزات و تأسیسات وبه صفر رساندن حوادث وآسیب های احتمالی و کاهش هزینه های خسارت از طریق 
حذف شرایط نا ایمن وارتقاء سالمت افراد، بهداشت و ایمنی و محیط زیست در تمام سطوح سازمان و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت 
را دنبال می کند. دستیابی به نظام خالق ویکپارچه مدیریت فراگیربهداشت ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت نیازمند تالش بسیار زیادی است اما 
متخصصین و مدیران صنعت درسال اخیر گام های موثری در جهت  )HSE.MS( یا مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی،محیط زیست وارتقاء اهداف 

این نظام مدیریتی برداشته اند به طوریکه امروز صنعت نفت در رشد و رونق اقتصاد و حرکت به سوی توسعه پایدار جایگاه خاص و چشمگیری دارد. 
بطور کلی نظام مدیریت)HSE( با ایجاد بستر فرهنگی خالق و نگرشی نو وسیستماتیک، به تبیین تاثیرمتقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست پرداخته واز این طریق نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکالت را به طور نظام مند مورد ارزیابی قرار داده وروش های مبتنی بر پیشگیری 

را ارائه می دهد. 
وظایف کلی مهندس )HSE(  بهداشت، ایمنی، محیط زیست: 

• شناسایی خطرات وارزیابی مدیریت ریسک به منظور حذف و کاهش خطر.
• ارائه دستورالعمل هایی که باید در مواجهه با خطر انجام داد. 

• طراحی برنامه مقابله و واکنش در شرایط اضطراری. 
• برگزاری جلسات HSE با پیمانکاران به منظور بررسی مشکالت موجود در زمینه HSE وارائه راهکار اجرایی. 

• پیگیری جهت تهیه واستفاده از لوازم حفاظت فردی. 
.)MsDs( تهیه وتوزیع اطالعات ایمنی •

مشاوره قبل از ازدواج اجباری شود
دکتر مجتبی انصاری، دکترای روانشناسی

 ۲۵ سال سابقه کار در شاخه شخصیتی دارم . روانشناسی شخصیتی همان گونه که از اسم آن پیداست، ذات شخصیت 
انسان ها را مورد سنجش قرار می دهد. انسان ها هر کدام ژنتیک مخصوص خود را دارند؛ ژن ها هستند که شخصیت انسان 
را می سازند و در آینده فرد تاثیر می گذارند. انسان ها روان های متفاوتی دارند . شخصی روان ضعیف و دیگری بالعکس 

استقامتش باالست که در این موارد، هم ژنتیک و هم محیط تاثیر گذار است. کسی که به روانشناس مراجعه می کند، بیمار نیست حتی اگر آشفته باشد 
استدالل این است که هر انسانی ممکن است در شرایط سخت، تحت فشار قرار بگیرد و کنترل خود را از دست بدهد.

به طور کلی انســان کمال گراســت، اما شرایط متفاوت است ؛مثال کسی در خانواده ای زندگی می کند که تمکن مالی ندارد اما بسیار باهوش و با 
استعداد است. این شخص مجبور می شود از سنین خیلی پایین کار کند که به این ترتیب امکان شکوفایی استعداد برای او وجود ندارد. در این صورت 
مقصر جامعه و محیط است. همچنین در کشورهای آفریقایی نمی توان گفت که همه بی استعداد هستند، در حالی که چون مشغول کار و روزمرگی 
هستند استعداد شان شکوفا نمی شود. اگر فردی در جامعه ای زندگی کند که امکانات مالی و پشتیبانی وجود داشته باشد و به او اهمیت دهند تقریبا 

باالی ۹۰ درصد رشد فکری پیدا می کند و برای جامعه فرد مفید و با ارزشی خواهد شد.
 اگر بخواهیم اصولی در این زمینه کار کنیم باید از سنین دبستان از نظر روانشناسی با بچه ها کار کرد . یکی از مباحث روانشناسی که باید آموزش 
داده شود کنترل هیجان است.در بحث طالق عامل اصلی عدم رشد شناختی افراد نسبت به یکدیگر است، مسائل کوچک را بزرگ جلوه می دهند.

ما در صورت مراجعه این گونه زوج ها، سعی می کنیم روی رشد شناختی و فکری آن ها نسبت به یکدیگر کار کنیم. ازدواج اگر بر اساس هیجانات و یا 
اجبار خانواده باشد، قطعا بعد از شروع زندگی مشترک مشکالت زیادی به وجود خواهد آمد. روانشناسی می گوید در همان ابتدای کار باید شخصی را 
که می خواهید با او زندگی کنید از لحاظ تناسب فکری و رفتاری مورد سنجش قرار دهید.متاسفانه در خصوص ازدواج و مشاوره قبل از ازدواج، مراجعه 
کمتر صورت می گیرد.البته قرار است مشاوره قبل از ازدواج اجباری شود و جزء شرایط قبل از صیغه عقد باشد، اما مشخص نیست چه زمانی اجرایی شود.
علم روانشناسی،علم درست زندگی کردن، لذت بردن و آرامش است.به طور کلی باید یاد بگیریم که خود و دیگران را به خاطر مسائل بیهوده آزار ندهیم.



  شنبه  28 دی 1398
   شماره 5579

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
آموزش؛ بزرگترین گمشده صنعت بیمه 

محمودرضا برزگر، نماینده بیمه سرمد
دارای ۱۱ سال سابقه کار در زمینه بیمه هستم . اگر 
می خواهیم شبکه بیمه را گسترش دهیم باید حتمًا به 
بحث آموزش اهمیت بیشــتری بدهیم. شرکت های 
بیمه فقط در بحث فنی از آموزش اســتفاده می کنند 

ولی در بحث آموزش فروش خیلی در کشور ما بها داده نمی شود. 
 مهــم ترین موضوع در این مورد بحث آموزش اســت و باید در این خصوص 
هزینه شــود، اگــر می خواهیم موفق عمل کنیم. آموزش بزرگ ترین گمشــده 
صنعت بیمه اســت .من در زمینه آموزش برای فروش،از اساتید این رشته در این 

حوزه دعوت می کنم. 
 ایــن آموزش ها به صــورت عملی انجام می گیرد شــاید تصــور کنیم که 
شــرکت های بزرگ از مهم بودن بیمه اطالع دارند، اما گاهی اوقات قصور هایی 

در این زمینه وجود دارد. 
مدیران در خصوص بیمه ها دغدغه هایی دارند که شــاید در این زمینه ســود 

خوبی نداشته باشند.
شــبکه فروش بــه عنوان خط مقدم ارتباط با مشــتری اگر بــه تکنیک ها و 
آموزش های خوب مســلح شود می تواند به مردم خدمات خیلی بهتری ارائه دهد 

و اثرگذاری آن نهایتا به جامعه بر می گردد.
 در رابطه با بیمه زندگی که تخصص ماست به نظر من، بیمه زندگی عاشقانه 
ترین نامه ای اســت که سرپرست خانواده می تواند برای خانواده اش بنویسد که 
در نبود او اعضای خانواده بتوانند از آن اســتفاده کنند. شــرکت بیمه بتواند از آنها 

مراقبت کند، بازنشستگی داشته باشد و کیفیت زندگی را باال ببرد.
 یکی از شــاخصه های توســعه یافتگی، داشتن بیمه زندگی است . چون پس 
انداز در بیمه ها پس اندازهای بلندمدت است، نگاه در بیمه به این شکل نیست که 
پــول بگذارید و فردا آن را پس بگیرید، این تفکر در بیمه وجود ندارد بیمه تالش 
می کند که تورم را مهار کند.این فرهنگ ســازی برای مردم باید شکل بگیرد که 
پس انداز خود را به ســمت بیمه سوق دهند. شــرکت های بیمه را باید قوی کرد 
.به طور کلی دو مســئله در بیمه وجود دارد: یکی شــبهاتی که از لحاظ شرعی در 
بانکهاســت در بیمه وجود ندارد چون پولی که به ســمت زیرساخت های کشور 
می رود،می تواند رونق و آبادانی داشته باشد چون همواره تمام شرکت های بیمه 

یک سود تضمینی دارند
اگراتفاقی ناخوشــایند در زندگی بیفتد شرکت های بیمه با پوشش های عالی 
که دارند حمایت می کنند. شــخص بازنشسته با حقوقی که دارد می تواند کیفیت 
زندگی خود را در دوران بازنشســتگی باال ببرد. بیمه زندگی اگر بر اســاس توان 
فرد و با مشاوره های الزم در این زمینه تهیه شود می تواند با گذاشتن ۱۰ درصد از 

در آمد ماهانه حداقل ۶۰ درصد در دوران بازنشستگی آن شخص تاثیر بگذارد.

امکانات پزشکی در کرج، به اندازه پایتخت 
است 

دکتر فاطمه فیروزی، جراح و متخصص زنان، 
زایمان و نازایی

از ســال ۸۲ به عنوان متخصص مشغول به کارهستم.
در حیطه های مختلف بیماری های زنان با توجه به عالقه مندی هایی که دارم، تجربه 
کســب کرده ام و دوره های تخصصی را هم گذرانده ام. ولی در حال حاضر چیزی که 
بیشــتر از همه برایم جذاب است و در آن تبحر دارم،جراحی الپاراسکوپی است،یعنی 
جراحی با لیزر. از یک جهت اطالعات عمومی مراجعین رو به پیشرفت است که قابل 
تقدیر است و خدا را شکر چند سال اخیر بسیاری از بیماران ما به عنوان کارهای پیشگیرانه 
و چکاپ های روتین ســاالنه و چند ماه یک بار به ما مراجعه می کنند . خانم های باردار 
هم قبل از بارداری برای مشاوره در زمینه تغییر تغذیه مراجعه می کنند که خیلی کمک 
کننده است،اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد قابل حل و مهم تر از همه قابل 
تشــخیص است. خیلی از مواقع ممکن است عفونت هایی وجود داشته باشد که بدون 
مراجعه قابل تشــخیص نباشد و در صورت عدم مراجعه عارضه طوالنی مدت خواهد 
داشت. بیشترین عامل که در جامعه ما در حال حاضر نگران کننده است،عفونت هایی 
است که از طریق جنسی ممکن است منتقل شوند، بعضی از این عفونت ها ممکن است 
زمینه را برای ایجاد سرطان ها به وجود بیاورند، مثل: سرطان دهانه رحم. در این زمینه 
غربالگری و آزمایشات الزم به عمل می آید و اگر مراجعه بموقع داشته باشند،در صورتی 
که مشکلی هم وجود داشــته باشد در همان مراحل ابتدایی تشخیص داده می شود و 
قابل درمان اســت. در حیطه سرطان پستان، غربالگری را به صورت معاینات روتین 
مثل: ماموگرافی در سنین خاص و سونوگرافی به ما کمک می کند که اگر ضایعه ای در 
مراحل ابتدایی سرطان وجود دارد آن را تشخیص دهیم و با نمونه برداری تشخیص را 
قطعی کنیم که درمان با حداقل آسیب انجام می شود که بسیار کمک کننده است.اگر 
مشــکالت در زمینه پوستی باشند مثل: خال پوستی که ممکن است یک خال، پیش 
زمینه سرطان باشد، اگر تشخیص زودهنگام داده شود در مراحل اولیه قابل تشخیص 
و درمان است. سرطان های تخمدان که گاهی اوقات با معاینات بسیار ساده مشخص 
می شود و از عالئم آن احساس سنگینی در زیر شکم است و همین طور کیست هایی که 
اوقات ممکن است مستعد سرطان باشند. گاهی اوقات هم بیمار با درد زیرشکم مراجعه 
می کند، گاهی اوقات هم بدون عالمت است و یکی از مسائلی که در این زمینه داریم 
همین اســت، چون فضای لگن یک فضای تقریباً باز است. یکی از انواع سرطان های 
تخمدان بر خالف تصور عموم در سنین بعد از یائسگی اتفاق می افتد که ممکن است 
هیچ عالمتی نداشــته باشد. به مردم توصیه می کنیم که اگر در حاشیه شهر هستند و 
مراجعه به پزشــک برایشان دشوار است، به مراکز بهداشت محل زندگی خود مراجعه 
کنند، در صورت نیاز آنها را به مراکز تخصصی ارجاع می دهند . متاسفانه خیلی از ساکنین 
کرج شهرشان را وابسته می پندارند، در حالی که امکانات پزشکی در کرج، در حد تهران 
اســت، شما می توانید در شهر خود چه از نظر بیمارستان و چه از نظر متخصصین تمام 

مشکالت خود را برطرف کنید. 

فست فودی که سالم است
داریوش شکری، مدیر مجموعه فست فود 

پاپیلو و پاپالو
ما ۸ شــعبه فعال داریم. سال ۹۱ برای اولین بار بدون 
اســتفاده از روغن غذا درســت کردم، تصمیم گرفتیم، 
روغن را به طور کلی حذف کنیم. تمام غذاهایی که در فست فود ما پخته می شود 
بدون روغن اســت.در واقع روش پخت را به پخت تنوری تغییر دادیم و مشــکلی 
هم تا امروز در این خصوص به وجود نیامده اســت. به طور کلی ذائقه ایرانیان به 
صورتی اســت که غذاهای سرخ شده را دوســت دارند . ما هم غذا را به شیوه ای 
درســت می کنیم که طعم جدید تری داشته باشد. ادویه هایی خاص به آن اضافه 
می کنیم. مردم تصور می کنند که غذای سالم بی مزه و بدون طعم است و به خاطر 
همین آن را نمی پسندند، اما ما به شیوه ای می پزیم که هم سالمت کامل داشته 
باشــد و هم طعمی جدید و به یاد ماندنی به آنها بدهد .روغن هایی که به صورت 
عمومی استفاده می کنیم به طور کلی مضر هستند، متاسفانه در صنف ما به دلیل 

اقتصادی بودن چندین بار از روغن استفاده می کنند.
 من طرح پخت فســت فود بدون روغن را به جاهای مختلف فرســتاده ام اما 
متاســفانه اســتقبال و حمایتی در این زمینه صورت نگرفت. بــا اتحادیه و اداره 
بهداشــت و حتی عنوان های باالتر که در این زمینه تصمیم گیرنده هســتند هم 
مطرح کرده ام، اما هیچ حمایتی از من نکردند. من مدرس تغذیه سالمت هستم و 
در جاهای مختلف تدریس می کنم، حتی حاضرم برای اتحادیه ها و همه مراکزی 
که نیاز اســت به صورت رایگان آموزش بدهم، تا این فرهنگ پایه گذاری شود و 

همه بتوانند استفاده کنند.

در تمام زمینه ها می توانیم بهترین باشیم
بابک حســن خانی، مدیــر مجموعه 

تاالر پذیرایی بابک
 ۵۰ ســال ســابقه کار را در ایــن زمینه دارم. 
چندین ســال است که در این مجموعه به صورت 
تاالر فعالیت می کنیم،متأســفانه با شرایط کنونی 
نمی توانیم پرســنل ثابت داشــته باشیم . در هر شــغلی می توانیم کارآفرینی 
داشته باشیم، اگر این کار آفرینی به نوعی در جامعه حفظ شود به سیاست های 
مختلف که دولت برای کســب در نظر گرفته اســت مبنی می شود. مالیات و 
ارزش افزوده ای که از کاسبان گرفته می شود آن ها را فلج کرده اند.ما مجبور 
می شــویم در این صورت تاالر خود را تعطیل کنیم.وزارت بهداشت در سطح 
کالن خــوب عمل نمی کند؛ از ســوخت، ریزگردها، ترافیک و درختکاری در 

سطح شهر.
من کارشناس حقوق هستم و در جلسه ای که با آموزش و پرورش داشتیم 
از آن ها خواســتم در حوزه خود تغییر و تحول ایجاد کنند،در مدارس درسی را 
اضافه کنند که درباره شــناخت قانون و حقوق فردی باشــد،تا زمانی که فرد 
وارد جامعه می شــود، تبدیل به یک قانون مدار شود. به طور کلی در خصوص 
بهداشت و همه موارد باید فرهنگ سازی صورت بگیرد.در خصوص بهداشت 
اتحادیه ها و اصناف باید وارد عمل شوند،تســهیالت،خدمات و سیاست های 

تشویقی در این خصوص لحاظ شود.
متأســفانه در خصوص بهداشت مدیرانی در رأس کار هستند که اطالعات 
کافی در این زمینه ندارند.همچنین مأمورانی را به رســتوران ها می فرســتند 
کــه در این خصوص حتی اطالعات ابتدایی را هم ندارند.باید مســئول دانا و 
با کفایت در این زمینه وجود داشــته باشــد و تصمیمات صحیح و قاطع گرفته 
شــود. در حوزه بهداشــت عمومی،باید به صورت ریشــه ای و عمقی عمل 
شــود، باید کارشناسی و عیب یابی شــود، مطمئنًا اگر به صورت صحیح اجرا 

شود،مشکالت در حوزه بهداشت برطرف خواهند شد.
مــا احتیاج به اتحادیه قــوی داریم. در تمام زمینه هــا می توانیم بهترین 

باشیم،فقط باید همت خود را زیاد کنیم.

اســتان البرز، مهم ترین قطب تکواندو در 
ایران است 

احمد  هادی، مدیر باشگاه رزمیار نوین
 مجموعه ما مدرســه تکواندو می باشد،هم در زمینه 

آقایان و هم بانوان فعال است.
 عنوان مدرسه تکواندو به این دلیل است که این مجموعه به صورت تخصصی 
در زمینه تکواندو فعالیت می کند.در هر مســیری که بخواهیم در آن موفقیت کسب 
کنیم،به مدیریت و رهبری قوی نیاز داریم . هر قدر مدیریت قوی تر باشد، به لحاظ 
حمایت و پشــتیبانی نتیجه بهتری خواهیم گرفت.تا امــروز حمایت خوبی در این 
خصوص صورت گرفته اســت و ما در زمینه ورزش تکواندو موفقیت های بســیار 
زیادی داشتیم. استان البرز در خصوص تکواندو به عنوان مهمترین قطب تکواندوی 

کشور شناخته می شود.
پر افتخار ترین هیئت اســتان البرز در این زمینه عنوان برترین هیئت را در کل 
کشــور دریافت کرده است،با مدیریت خوب اســتاد محمد نوذری که سالیان سال 
اســت در این زمینه فعالیت می کنند. حاصل زحمات ایشان ورزشکارانی هستند که 
در رده سنی نوجوان، ۳ سهمیه را در زمینه بانوان داشته است که ۲ سهمیه آن متعلق 
به اســتان البرز است؛ در مسابقات المپیک نوجوانان که در آرژانتین برگزار شد، یک 
مدال طال متعلق به البرز بود. تکواندو ورزشــی اســت که دارای رده بندی سنی آن 
به صورت شــکوفه، خردســال، نونهال، نوجوان و جوان است. ما حتی در رده سنی 
شکوفه ها مسابقات قهرمانی داریم، بیشتر هدف ما از برگزاری این کالس ها بحث 
انگیزشی است تا مهارتی، ولی در این زمینه مردم به قدری فرهنگ، انگیزه و عالقه 

پیدا کرده اند که تا مسابقات قهرمانی پیش می روند. 
چندین شــاخه در تکواندو وجود دارد،یکی از شــاخه های پر رنگ در این زمینه 
بحث مبارزه اســت، شــاخه دیگر تحت عنوان فرم های ابداعی و نمایشــی است، 
مثل: شکســتن اجســام و ... در این شــاخه اکثرا در رده های سنی باال هم کسانی 
که تمایل دارند شــرکت می کنند و تا امروز حتی در رده ســنی 7۰ سال هم شرکت 
کننده داشــتیم که در مسابقات ملی پیشکسوتان شرکت می کنند. به طور کلی دید 
و فرهنگ مردم کشــورمان نســبت به ورزش و باشگاه تغییر کرده است. همین که 
خانواده هــا به موازات تحصیل فرزندان خود بر این عقیده هســتند که ورزش جزء 
الینفک زندگی اســت،باعث افتخار است.امیدوارم این تغییر فرهنگ تداوم داشته 

باشد و روز به روز بهتر شود.

واردات خودرو انحصاری نباشد
مقصود نعمتــی، مدیر نمایشــگاه 

اتومبیل
 ۲۵ سال ســابقه کار در حوزه خرید و فروش 
اتومبیل دارم . مدت کوتاهی کار واردات ماشین 
انجام می دادم. بازار خرید و فروش در این حوزه 
بســتگی به تقاضا دارد. متاســفانه در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد، وقتی 
عرضه کم و تقاضا زیاد باشــد، قیمت باال می رود.متاسفانه استقبال مردم در 
این زمینه برعکس اســت، زمانی که قیمت ماشــین پایین است کسی نمی 
خرد ولی وقتی قیمت افزایش پیدا می کند خرید بیشــتر می شــود و قیمت در 
این زمینه به صورت کاذب باال می رود.در حال حاضر مردم ماشــین را برای 
اســتفاده شــخصی نمی خواهند، کســانی که پول مازاد دارند برای سرمایه 

گذاری ماشین می خرند.
 به طور کلی اســتقبال مردم منطقی نیســت، مشــتریان هم به ســمت 
خودروهایــی می آینــد که بورس بازار باشــند و به کیفیت خــودرو اهمیت 
نمی دهند.در آینده اگر ماشــین وارد نشود یا تولید کم باشد به طور حتم قیمت 
بــاال خواهد رفت ولی اگر واردات یا تولید باشــد قیمت ماشــین کاهش پیدا 
می کند .در این زمینه کنترل و نظارت وجود ندارد و این نشــان دهنده ضعف 
مدیریتی اســت. در حال حاضر چهار کارخانه تولیــد کننده خودرو داریم که 
اگر به بخش خصوصی ســپرده شــود قطعا بهتر عمل خواهند کرد. تا زمانی 
که بخش تولید خودرو در دســت بخش دولتی است به ۳ برابر قیمت فروخته 

می شود. دولت درزمینه کنترل بازار نظارت داشته باشد .

آزمایش ژنتیک، فقط برای ازدواج های 
فامیلی نیست

دکتر سید کاظم بیدکی، مسئول ژنتیک 
آزمایشگاه دکتر بیدکی 

متخصص ژنتیک از دانشــکده دانشگاه علوم 
پزشکی نیوکاســل انگلستان و عضو هیئت علمی 

دانشگاه هستم. این مجموعه از سال ۱۳7۹ راه اندازی شده است .
 بخشی از کارهای ژنتیک غربالگری است، ژنتیک تشکیل شده از :بخش های 
تشــخیصی درمانی و پیشــگیری که از تمام بخش های دیگر مهم تر است و در 
قالب پیشگیری از بروز بیماری های مختلف ژنتیک فعالیت می کند. برنامه های 
غربالگری در سطح ملی تدوین شده است و گاهی اجرا می شود، قسمت هایی که 
اجرا نمی شــود آسیب شدیدی خواهند دید که در آینده به بخش سالمت کشور 
وارد می شوند. برای بخش مشاوره ژنتیک مردم می توانند به صورت مستقیم به 
ما مراجعه کنند و تشــخیص داده می شــود که چه آزمایشاتی ضرورت دارد و چه 
دوره درمانــی باید برای آن ها اتفاق بیفتد ودر صورت لزوم آنها را به متخصصین 

ارجاع می دهند.
علم ژنتیک می تواند کمک کند که ذخیره ژنی یا منبع ســالمی از یک نســل 
به نســل بعدی منتقل شــود. این کار با آزمایش های ژنتیک در آزمایشگاه های 
تخصصی انجام می شــود و مردم باید از این موقعیت و امکاناتی که در ســطح 
بین المللی فراهم شــده است اســتفاده کنند که بتوانند از بسیاری از معلولیت ها 
جلوگیری کنند که بار ســنگین مالی زیادی را برای خانواده ها ایجاد می کند.در 
حال حاضر متاســفانه مردم با شرایط اقتصادی فعلی از هزینه های سالمت خود 

صرف نظر می کنند. 
یکی از این هزینه های ســالمت، آزمایشات ژنتیک است که از ۳ سال قبل به 
صورت مشهود در تمام آزمایشگاه های ژنتیک در کشور مراجعات کم شده است. 
این گونه آزمایش ها هم به دلیل باال بودن قیمت مواد اولیه هزینه های پرداختی 
آن باال رفته است و بیمه ها نیز این خدمات را پشتیبانی نمی کنند. بعضی از مواد 
اولیه برای کشت سلول در ایران تولید می شود ولی در مورد بعضی از آزمایش ها 
نیاز اســت که حتما کیت هایی از خارج از کشور وارد شود، پشتیبانی هم در زمینه 

امور تحقیقاتی وجود ندارد که بتواند این مواد اولیه در ایران تولید شود. 
اخیراً چند شــرکت دانش بنیان در این زمینه تأســیس شده است که مشغول 
فعالیت هستند ولی کفاف نیاز کل کشور را نمی دهد و الزم است که در این زمینه 
عزم ملی صورت بگیرد. متأســفانه مردم در این زمینه آگاهی الزم را ندارند.اکثر 
مردم تصور می کنند که آزمایش ژنتیک فقط تشخیص است و نمی تواند از بروز 
مشکالت پیشگیری کند. ما از کشورهای منطقه در این زمینه جلوتر هستیم،اما 
هنوز با کشــورهای اروپایی و پیشرفته فاصله زیادی داریم و می توانیم به آن ها 
برسیم، باید برنامه ریزی در این زمینه صورت بگیرد. متخصصین ما اعالم کردند 
که اگر این آزمایشــات در کشــور تسری داده شود بار بســیار زیادی از امکانات 
اقتصادی کشور برداشته خواهد شد، یعنی در صورت استفاده از آزمایشات ژنتیک 

7۰ درصد از بار معلولیت ها کم خواهد شد.

آرایشگری نیاز به کارآموزی دارد 
مهدی میرزائی، پیرایشگر

 در واقع آرایشــگری حرفه ای اســت که به هیچ 
عنــوان از بین نمــی رود، چون یک هنر محســوب 
می شــود و یک روبات هرگز توانایی انجام این کار را 
ندارد. در ســازمان فنی و حرفه ای اصول آرایشگری 
بــه افراد به صورت تئوری آموزش داده می شــود اما در اصل، عمال باید توانایی 

انجام این کار را داشته باشند. 
در درجــه اول ایــن کار تجربه کافی می خواهد، بنابرایــن، این حرفه نیاز به 
کارآموزی دارد،اما متاســفانه در جامعه ما برخی جوانان ایرادات کار خود را نمی 
پذیرند و انتقاد پذیر نیستند؛در درجه دوم در این کار باید برای راضی نگه داشتن 

مشتری با مد روز پیش برویم. 
 متاسفانه اتحادیه در خصوص قیمت ها به هیچ عنوان همکاری نمی کند، در 
حال حاضر بعد از گذشــت ۴ سال به ما نرخی داده اند که تنها ۲۰ درصد افزایش 
قیمت تعیین شــده است. از لحاظ بهداشتی، مردم هنگام مراجعه به آرایشگاه ها 

باید به محیط آن و خود آرایشگر توجه کنند. 
حتی المقدور به آرایشــگاه هایی که مراجعه می کنند و از بهداشت آن مطمئن 
نیستند از تیغ استفاده نکنند. آرایشگرها نیز باید از شانه های استریل شده استفاده 

کنند و برای هر شخص یک ست آرایشی بهداشتی مخصوص در نظر بگیرند.

رقابت باید در جهت بــاال بردن کیفیت و 
خدمات باشد

محسن نصیری، مدیر آژانس نسیم
 ۳۰ ســال ســابقه کاردارم . آژانس ها به عنوان یک 
واحد صنفی در شــهر زیر مجموعه صنف اتومبیل کرایه 
هستند. آن ها طبق قوانین و مصوبات اتحادیه مشغول فعالیت هستند.اتحادیه هم، 
زیر مجموعه اتاق اصناف است. همچنین ما طبق بخشنامه های نیروی انتظامی 
که ملزم به اجرای آن هســتیم،فعالیت می کنیم.متأسفانه طیفی از جامعه هستند 
که از وســایل حمل و نقل عمومی برای پخش مواد مخدر استفاده می کنند که ما 
آن هــا را نمی پذیریم.حفظ وجه در آژانس ها منجر به افزایش ســرویس و درآمد 
خواهد شــد . در حال حاضر به دلیل گسترش اســتفاده از سرویس های اینترنتی 
کیفیت کار ما باال رفته است. اگر قانونی ایجاد می شود، اتحادیه باید حامی صنف 
خود باشد. اپلیکیشن های سرویس رفت و آمد که در حال حاضر وجود دارد، برای 
تاکســی داران هم مشکل ایجاد کرده است . به طور کلی قوانین را بدون تبعیض 
اعمــال کنند ؛به عنوان مثال تخلفاتی را که از یــک آژانس دیدند بارها عنوان و 
گوشزد کردند، در حالی که تخلفات این گونه سرویس ها را نادیده می گیرند.تمام 
واحدهای صنفی تحت پوشــش اتحادیه ها و قوانین و مقرراتی هستند که اعمال 
کرده اند. رقابت زمانی که در جهت باال بردن کیفیت باشد مشکلی ندارد، اما زمانی 
که تداخل ایجاد می کند،مشکل ساز است. در حال حاضر هم متاسفانه بسیاری از 
همکاران من به خاطر ورود این گونه سرویس های اینترنتی آژانس خود را تعطیل 
کردند.مردم ترجیح می دهند از جایی سرویس بگیرند که قیمت آن پایین تر باشد.

مــا تمام ایمنی ها را در کار رعایت می کنیم و هر مســافری را نمی پذیریم.  ما در 
بحــث گرفتن کرایه حمل و نقل از طریــق رانندگان نظارت داریم و به طور کلی 

مدیریت ما برحسب اعتماد است.

تعدد شــرکت های بدون مجــوز کار را 
مشکل کرده است 

اســماعیل صادقی، مدیرعامل شرکت 
آسمان خراش آذرخش

 شــرکت ما از سال ۸۳ شروع به فعالیت کرده است و 
من سال ۸۹ به این مجموعه اضافه شدم. در حال حاضر 
شــرکت های بدون مجوز افزایش پیدا کرده اند. ما حتی در این خصوص به انجمن 
اعتراض کردیم، ۵ سال است که انجمن استان البرز، فقط به شرکت هایی که پروانه 

و مجوز دارند، اجازه فعالیت در این حوزه را می دهد . 
 مشــکل ما این است که نصاب های آسانسور یا شــرکت ثبت شده ندارند یا به 
صورت ســیار با ماشین و موتور کار می کنند. متاسفانه شرکت های خدمات نظافتی 
هم کار نصب آسانســور انجام می دهند، در حالی که برای این کار نیاز به تخصص 
و دوره های الزم در این زمینه اســت،به همین دلیل اســت که موارد فوتی در زمینه 
آسانســور بسیار دیده می شود. متاســفانه ۹۵% از آسانسور هایی که در حال حاضر 
نصب هســتند، استانداردهای الزم را ندارند وبازرسان آسانسور به ماهیت آن توجه 

نمی کنند. به غیر ازریل های آسانسور بقیه قطعات آسانسور تولیدداخل هستند . 
موتورهــای خارجی ضمانت دارند اما بدون قیدوشــرط نیســتند، در حالی که 
موتورهای ایرانی ضمانت بدون قید و شرط دارند .برند ایرانی در موتور آسانسور هم 
ضعیف وجود دارد و هم قوی که برند های ضعیف، مشغول برطرف کردن ضعف های 
خود هســتند. امکان کارآفرینی در این زمینه وجود دارد . تمام شرکت هایی که کار 
ســاختمان سازی انجام می دهند باید با شــرکت هایی کار کنند که مجوز و پروانه 
فعالیت دارند. همچنین در این زمینه الزم اســت که سازمان استاندارد این موارد را 
تایید کند، ولی متاسفانه قطعات را بررسی نمی کنند و به استاندارد های جهانی توجه 
نمی کنند. روند در این زمینه باید به شیوه ای باشد که فقط به شرکت هایی که مجوز 
دارند در زمینه ســاختمان سازی پایان کار داده شــود. رسانه در این زمینه می تواند 
اطالع رســانی انجام دهد و آموزش بدهد که بعد از نصب آسانســور بحث خدمات 
رســانی ســرویس و نگهداری آن هم مطرح است؛ ما هم در زمینه اطالع رسانی به 
مردم تالش بســیار کردیم. اطالع رســانی باید آن قدر در این زمینه قوی باشد که 

مردم به استانداردها توجه کنند.

پیاده روها پارکینگ منازل شخصی نیست
دکتر بهاره آذر، مدیر مرکز توانبخشــی 

آفتاب
 دوره های مازاد بر طبابت را بر حســب مســئولیت 
اجتماعــی که قبول کردم گذرانــده ام،همچنین دوره 
همیوپاتی ) پزشــکی کل نگر( را گذراندم که در ایران از ســال ۶۹ و 7۰ آغاز شد. 
در این نوع از پزشــکی ما تمام ابعاد انســان را به صورت کلی از لحاظ جسمی و 
روحی مورد ســنجش قرار می دهیم. سال ۸۳ یک مجموعه توانبخشی جسمی 
حرکتی افتتاح کردیم که تا امروز تنها مرکز توانبخشــی جسمی و حرکتی استان 
البرز اســت. در حال حاضر نزدیک به ۱۵ سال است که در حوزه معلولین فعالیت 
می کنم و نماینده تشــکل های معلولین اســتان البرز نیز هستم.به طور کلی کار 
با معلولین جســمی و حرکتی بسیار سخت است، از این جهت که باید جنبه های 
مختلفی را کنار همدیگر قرار داد تا بتوان به این بچه ها خدمات ارائه داد؛ بنابراین 
در این زمینه نیاز به یک تیم روانشناسی و توانبخشی قدرتمند داریم که شامل کار 
درمانگر، فیزیوتراپیست و گفتار درمانگر است. توانبخشی کاری است که نیاز به 
یک تیم فوق العاده قوی دارد. چالشی که در حال حاضر در شهر داریم این است 
که از ارگان های ذیربط مرتب می خواهیم که تابلوی حمل با جرثقیل را بگذارند 
که البته کاشته می شوند، اما متاسفانه مردم به آن توجهی نمی کنند چون در این 
زمینه آموزشــی ندیده اند.به طور کلی باید کودکان را به سمتی ببریم که توانمند 
شوند. سعی کنیم روی آموزش آن ها کنترل داشته باشیم و کمک کنیم که از آن 
لــذت ببرند و به آنها حــق انتخاب بدهیم، زمانی که کودک خودش حق انتخاب 
داشته باشد، به تکرار و تمرین در این زمینه عالقه پیدا می کند، زمانی که تمرین 
کرد، یاد می گیرد و زمانی که یاد گرفت، آن را اجرا می کند و آن موقع اســت که 
متوجه می شویم، آموزش به این سختی ها که تصور می کردیم نیست.تاثیر تغذیه 
خوب و ســالم هم در ســالمتی حائز اهمیت است، به دلیل وجود غذاهای سریع 
و آمــاده ای کــه در دنیای امروز وجود دارد، یا ورزش نکردن و عدم تحرک یا این 
که نتوانیم شــیوه های درست زندگی را نهادینه کنیم که تمام این موارد دست به 
دست هم می دهند و باعث می شوند که حال خوبی نداشته باشیم.باید توجه کنیم 
که معابر عمومی و پیاده رو ها نباید به پارکینگ منازل شــخصی مربوط باشــند، 
چون دسترســی یک فرد سالمند یا یک معلول را کم می کند، بنابراین نمی تواند 

مشارکت اجتماعی خوبی داشته باشد.

سرعت و کیفیت باال در لوسترسازی با وارد 
کردن تکنولوژی امکان پذیر است

ناصر آقا حســینی، کارفرمای شرکت 
تولیدی لوستر آب و رنگ

 ما یک مجموعه فعال با ۳۰ نفر نیرو داریم. چند 
ســال گذشــته تصمیم به راه اندازی این مجموعه 
گرفتیم، چون در منطقه محروم هستیم، متاسفانه مشکل آب و گاز و عوارض 
شــهرداری داریم، در خصوص آب پیگیری می کنیم، می گویند شــما خارج 
از محــدوده هســتید، در حالی که در نزدیکی ما کارخانه های بســیار مهم با 
وســعت زیاد مشغول فعالیت هســتند .از ما عوارض شهرداری می گیرند، اما 
محدوده ما را آسفالت نمی کنند به خاطر همین در مجموعه ما به جای اینکه 
۳۰ نفر مشــغول باشند ۱۰ نفر فعال هستند که به زحمت رفت و آمد می کنند. 
یکی از مواد اولیه این کار، فلز برنج اســت که بســیار گران قیمت اســت. 
این حرفه به صورتی اســت که به ســرمایه هنگفت نیــاز دارد و باید در این 
زمینه نقدینگی وجود داشــته باشــد. متاسفانه دولت در این خصوص حمایت 
نمی کند و ما توان کافی نداریم. بانک ها می توانند به ما وام با سود کم بدهند.

 ســازمان بیمه هم در خصوص حق بیمه با ما همکاری کند، دولت در این 
زمینــه باید حمایت کنــد. در این صنعت دولت می تواند بــه ما کمک کند تا 

بتوانیم کار خود را گســترش دهیم و برای جوانان اشتغالزایی کنیم.
لوسترســازی، حرفه ای بســیار مشکل اســت، چون به صورت همزمان 
با مونتــاژ کاری، برق کاری، رنگ کاری، تراشــکاری و ...ارتباط دارد. این 
حرفه گســترده اســت، بنابراین هر کس می تواند به طور مجزا در یک بخش 
خصوصــی فعالیت کند. شــرکت هایی که مواد اولیه در ایــن زمینه را تولید 
می کنند باید قیمت مصوب داشــته باشند . مواد اولیه ما عمدتا داخلی هستند. 

ماده اولیه برنج، ومس اســت. جنس لوستر ها در اصل برنج است.
دولــت بــه تولید کننــدگان وام اعطــاء کند و کمــک کند تــا بتوانیم 
تکنولوژی هــای مربوطه را وارد کنیم. در کل ایران شــاید تنها ۱۰ شــرکت 
وجود داشــته باشــند که با تکنولوژی در زمینه لوستر سازی کار می کنند که 

در این صورت ســرعت و کیفیت کار باال خواهد رفت.

مشکالت با مدیریت صحیح حل خواهد شد
حسن آقازاده، مدیر امالک آقازاده

 در حــال حاضر مســکن اولویت همه مردم اســت. 
خوشبختانه در این مورد اتحادیه ما حامی مشتری است و اگر 
کوتاهی از دفتر امالک باشــد حق را به او می دهد. متاسفانه 
ذهنیت مردم نســبت به امالکی ها منفی است در حالی که واقعیت این طور نیست. 
شــکر خدا امسال جابجایی مستاجرین کمتر شده است.  در کشورهای پیشرفته به 
دلیل برنامه ریزی صحیح موفق هستند. مشکالت امروز ما به دلیل برنامه ریزی های 
نادرست است، ما هم می توانیم از این جوامع الگو برداری کنیم. دولتمردان باید وام با 
بهره پایین بدهند یا زمین را با قیمت مناسب در اختیار سازنده قرار دهند. به طور کلی 

مشکالت موجود با مدیریت صحیح حل خواهد شد.
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آشنایی مردم با شغل وکال کم است
سمیه سادات حسینی، مدیر نویان عدل 

اطلس گیتی
مشکلی که در زمینه کاری ما وجود دارد این است 
که مردم با وکالت آشــنایی ندارند و تصور می کنند که 
حتما باید اتفاق یا مشــکل خاصی وجود داشته باشد 
که به وکیل مراجعه کنند. به عنوان مثال چرا ما این قدر مشــکالت قراردادی و 
چــک داریم ؟چون به وکیل مراجعه نمی کنیم و قراردادی را تنظیم می کنیم که 
هیچ اطالع و شــناختی از قوانین و ماده هایی که در آن به کار رفته است نداریم و 
خیلی از اصطالحات به کار رفته در قرارداد را متوجه نمی شویم. حتماً باید در این 
خصوص فرهنگ ســازی صورت بگیرد که شغل وکالت در جامعه ما جا بیفتد و 
مردم برای مشکالت کوچک روانه دادگاه ها نشوند و اتالف وقت برایشان اتفاق 
نیفتد.متاسفانه ما مراجعات بسیاری در خصوص طالق داریم، بخصوص کسانی 
که هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و نامزد هستند. در حال حاضر برای 
طالق خیلی سریع اقدام می کنند.یکی از دالیل آن می تواند مشکالت اقتصادی 
باشد. بسیاری از خانم ها در حال حاضر عقیده دارند که خیلی سریع مستقل شده 
و از خانواده پدری جدا شوند، اما وقتی وارد زندگی مشترک می شوند، تازه متوجه 
می شــوند که باید مسئولیت پذیر باشند؛ هم آقایان و هم خانم ها مسئولیت پذیر 
نیستند، وقتی وارد زندگی مشترک می شوند مشکالت زندگی را قبول نمی کنند؛ 
یکی از مشکالت شان این است که نمی توانند زندگی مشترک را مدیریت کنند 
.علت دوام زندگی در گذشــته این بود که صبور بودند و بر حســب عقیده ای که 

داشتند طالق را بد می دانستند.
یکی دیگر از دالیلی که منجر به افزایش طالق شــده این اســت که مردان 
مجبور هستند در طول روز دو یا سه شیفت کار کنند و به همین خاطر زیاد در خانه 
نیستند و تمام مشکالت زندگی روی دوش زن است و از نظر عاطفی تامین نمی 
شوند؛ قباًل مردان با یک شغل می توانستند زندگی را اداره کند اما در حال حاضر 
ممکن نیست؛ این مسائل باعث می شود بنیان خانواده تضعیف شود. مشکالت 
در این زمینه نیاز به فرهنگ ســازی و حمایت دولت دارد، دولت باید کمک کند 
که مشکالت اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کند،چون مردم برای ایجاد شغل 
کار زیادی نمی توانند انجام بدهند، مگر کار آفرینی هایی که انجام می شــود.در 
خصوص مشــکالت اقتصادی و چک، سعی بر این شده است که افراد به خاطر 

چک زندان نروند.

آموزش های هنری باید به کار آفرینی منجر شود
داوود اســماعیلی، مدرس و روانشــناس دانشگاه، مدیر 

آموزشگاه خانه هنر کرج
 ســال ۱۳7۰ مجوز آموزشگاه هنرهای تجســمی را از وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی گرفتیم و در حال حاضر نزدیک به ســه دهه است که 
در خصــوص آموزش و مهارت های هنری مثل: نقاشــی، خوشنویســی و 

گرافیک فعالیت می کنیم. 
مجموعه ما هم به عنوان یک آموزشــگاه هنری راه اندازی شد تا جوانان به جای این که سمت 
مواد مخدر و... بروند یک تکنیک هنری آموزش ببینند. خروجی ۲۸ ســاله آموزشــگاه ما، ۲۵۰۰ 
نفر ورودی به رشــته های هنر اســت که در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و به عنوان مدرس 
در دانشــگاه فعالیــت می کنند. هدف مــا در این مجموعه، آموزش هنر به نیت ســالمت فردی و 

رســیدن به یک مهارت جهت اشتغالزایی است. 
من هم به دلیل عالقه به روانشناســی، رشــته هنر درمانی را انتخاب کــردم. با توجه به اینکه 
در دهه های اخیر شــاهد تغییرات رفتاری، اضطراب و افســردگی در افراد بوده ایم، به رویکرد هنر 
درمانی رو آورده ایم که مهمترین روش برای درمان افســردگی،یأس،ناامیدی و اضطراب است. 
به جای این که این افراد را به دارو درمانی ارجاع دهیم چون این داروها مســلمًا عوارضی دارد که 
با ترک آن بر می گردد، ضمن این که صرفًا مســکن اســت، درمان کننده نیست و عوارض جانبی 
بســیار دارد، بهترین توصیه ای که برای بهداشت فردی و ســالمت اجتماعی داریم، پرداختن به 

یک فعالیت مفید، کارآمد و موثر اســت. 
هــوش هفــت گانه گاردنر شــامل: هوش دیداری، شــنیداری، بین فــردی، طبیعت گردی، 
معنوی،ســه بعدی، بدنی و ورزشــی اســت؛ البتــه IQ و EQ هم جزء هوش هــای هفت گانه 

محسوب می شوند.
 مهمتریــن عاملــی که می تواند فرد را به رشــد و توانمندی برســاند این اســت که بتواند این 

ویژگی ها را در خود پیدا کند: کیســتم، چیستم، چه می خواهم بشوم.
 از نظر علم روانشناســی در هفت سالگی شــخصیت انسان به طور کامل شکل می گیرد. ما در 
حوزه ســالمت جامعه مطــرح می کنیم که اگر الگوهای والدینی مفید و موثر باشــند، فرزندان به 

اعتماد به نفس یعنی: خود توانمندی و عزت نفس یعنی: خود ارزشــمندی می رســند. 
 مــا به دانش آموزان که در زمینه کنکور و انتخاب رشــته مشــاوره می دهیــم به عنوان مثال 
می گویند که رشــته ریاضی را بــه خاطر پدر و مادر خود انتخاب کرده انــد، اما اگر انتخاب خودم 
بود هنر را انتخاب می کردم. در حقیقت هنر گمگشــته انســان اســت، چون انسان خود آفرینش 
اســت. همه ما ایرانی ها یک شــم هنری داریم. هر خانواده ایرانی را که نگاه می کنیم ردپای خرده 

فرهنگ هــا و هنر را در آنها می بینیم.
 اگر کشــور ژاپن به جایگاه کنونی رســیده به این دلیل اســت که مردم کشــورش از کاالهای 

داخلی اســتفاده می کنند و به کارگر و تولید خود اهمیت می دهند.
 خرید کاالهای خارجی و وارد کردن آنها به تولید و اشــتغال در کشــور لطمه بسیار وارد می کند 
. پــس باید در این زمینه خودباوری داشــته باشــیم چون در آموزه های دینــی خودباوری یعنی 

:خداباوری. 
 در ایــران بــه طور کلی ۱۳۶ صنعت دســتی وجود دارد، اگر از این صنایع دســتی مثل: منبت، 
معرق و ... اســتفاده شــود در حقیقت می توانیم شــعار رونق تولید ملی را به عمل تبدیل کنیم و در 

این زمینــه به متخصصان متعهد نیازمندیم.
 در حوزه آموزش و رشد، می توانیم از نمادهای بصری استفاده کنیم که همین بحث را می توانیم 

در ســال رونق تولید ملی پیاده کنیم و از صنایع دســتی کشورمان استفاده کنیم.
 پس اگر ما پذیرش داشــته باشــیم می توانیم تعامالت ســودمندانه داشــته باشیم ولی زمانی 
کــه منافع خــود را در نظر می گیریم دیگری را نمــی بینیم؛ اگر هنر، عرفان و صنایع دســتی در 
کنارتعامالت صمیمانه، همدالنه و یاورانه در کشــور اتفاق بیفتد اختالفات و سوءتفاهم ها برطرف 

خواهد شد.

به بیماری های چشم توجه شود 
آالله آذر، اپتومتریست فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 تنبلی چشم یکی از مهم ترین اختالالت چشمی است که خانواده ها حتما باید از آن آگاهی داشته 
باشند، دید نرمال ۱۰ دهم است. اگر میزان دید، کمتر از این مقدار باشد و نتوانیم به حد نرمال برسانیم،به 
معنای تنبلی چشــم است که ممکن اســت در یک یا هر دو چشم باشد ؛اگر اختالف شماره بین دو 
چشم باشد،چشمی که شماره اش بیشتر است، به تنبلی چشم مبتالست. اما گاهی اوقات هر دو چشم 
کودک تنبلی دارد و ما متوجه نمی شویم که شایع ترین آن تنبلی یک چشم است و چون چشم دیگر سالم است،کودک متوجه تاری 
دید نمی شود.از عواملی که باعث تنبلی چشم می شود،بیماری های چشمی مثل: آب مروارید مادرزادی که بسیار اهمیت دارد، از بدو 
تولد آغاز می شود و این موضوع باید در بیمارستان بررسی شود؛ عامل دیگر انحرافات چشم است،یعنی کودک لوچی چشم یا کجی 

چشم دارد و شایعترین آن عیوب انکساری است.
 دلیل مهم بودن تنبلی های چشم این است که ما در درمان آن، زمان طالیی داریم که بین ۳ تا ۶ سال است و در این مدت باید 
تشخیص داده شود و درمان زود هنگام صورت بگیرد،چون اگر دیر شود ممکن است نتوانیم درمان را انجام دهیم و اگر درمان انجام 
نشود تا آخر عمر آن چشم، تنبل باقی می ماند. البته تا ۱۲ سالگی هم این امکان وجود دارد و ما تمام سعی خود را در این مورد انجام 

می دهیم که تا ۸۰ درصد قابل درمان است و می توانیم تا هشت دهم دید کودک را باال ببریم .
تنبلی چشم آنقدر حائز اهمیت است که بهزیستی متولی غربالگری این کودکان است، یعنی یکسری پایگاه های سنجش بینایی 
دارند، کودکان به آنجا مراجعه می کنند،غربالگر آنها را غربال می کند و در صورت لزوم آنها را به اپتومتریست ارجاع می دهند. آمار تنبلی 
چشم در ایران خوشبختانه کاهش بسیار داشته است،چون این معاینات را اپتومتریست ها پیگیری می کنند. موردی که در خصوص 
تنبلی چشم وجود دارد این است که هیچ عالمت خاصی ندارد، به این معنا که نه کودک می گوید تاری دید دارد و نه والدین متوجه 
این موضوع می شوند ، چون کودک قبال تجربه دید واضح را نداشته است؛ بنابراین حتماً باید معاینات دوره ای توسط اپتومتریست 

انجام شود. 
به طور کلی ضعف بینایی سه نوع است: دوربینی، نزدیک بینی و آستیگمات که به وسیله عینک این ضعف جبران می شود، یعنی 
در ضعف بینایی تصویر روی شبکیه قرار نمی گیرد، عقب تر یا جلوتر می افتد و باعث می شود شما تار ببینید. متاسفانه در حال حاضر 
مافیای عینک و عینک سازی زیاد شده است و ما فراوان عینک ساز تجربی داریم که بدون هیچ گونه مدرک و پروانه فعالیت می کنند.

یکی از مواردی که برای بهداشت چشم مهم است،موقعیت هایی است که برای آنها ساخته می شوند، مثال :استفاده در شب، موقع 
رانندگی و کار با کامپیوتر  که معضل جدید قرن است،متاسفانه در حال حاضر چشم کودکان به دلیل کار زیاد در فضای بسته به سمت 
نزدیک بینی، پیش می رود،برای این که چشم تربیت نشده است که فاصله های خیلی زیاد را نگاه کند. مورد دیگر که بسیار اهمیت 
دارد، این است که خیلی از افراد که ضعف بینایی ندارند مراجعه می کنند و از چشم درد و سردرد شکایت می کنند، بیشتر مشکل دید 
دو چشمی یا انحرافات مخفی و مشکالت فیوژن دارند که فقط اپتومتریست می تواند این موارد را ارزیابی کند، چون تخصصی است 
. مورد دیگر که بسیار مهم است، استفاده از لنزهای تماسی است که به اسم لنز زیبایی می شناسیم، اما این لنزها به طور معمول برای 
چشم پزشکان و اپتومتریست ها جنبه درمانی دارند.معضلی که اکنون به وجود آمده است این است که لنزهای تماسی در داروخانه ها، 
لوازم آرایشی و حتی در اینترنت هم یافت می شوند. استفاده از عینک های غیر استاندارد آفتابی بسیار ضرر دارد، به دلیل اینکه چشم به 

صورت کامل باز است،اشعه مضر دوبرابر وارد چشم می شود و باعث مشکل در شبکیه و بروز آب مروارید می شود. 

واسطه ها در تولید مشکل ساز شده اند
حسین مهدلو، مدیر مجموعه مهدرنگ پردیس

ما به عنوان تولید کننده در اســتان البرز موفق شــدیم چند مجموعه را برند کنیم و 
در حال حاضر نمایندگی یکی از این شــرکت ها در استان البرز هستیم. ۱۲ نیروی فعال 

داریم که اگر شــرایط مســاعد شود، می توانیم این تعداد را به ۵۰ نیرو افزایش دهیم.
 رزین از ۱۰ نوع ماده تشــکیل شــده است که اصل تمام این مواد از کشورهای دیگر 
وارد می شــوند، در حال حاضر اکثر این مواد چینی هســتند و کیفیت شان قابل قبول است به خاطر واردات این مواد 
ما در تولید دچار مشــکل شده ایم.در خصوص مواد اولیه مشکل داریم، چون واسطه ها به صورت نجومی قیمت ها 

را افزایش داده اند. به دلیل مشــکل مالی که در این زمینه داریم، قادر به رقابت با شــرکت های بزرگ نیستیم. 
بعضی از اجناس تولیدی برای ما هیچ ســودی ندارد و متضرر می شــویم، چون به عنوان مثال رنگی که برای ما 
با یک قیمتی تمام می شــود باید با قیمت پایین تر به فروش برســانیم؛ اما ناچار هســتیم به همین شــیوه کار تولید 

را انجام دهیم، چون در غیر این صورت از ســایر رقبا عقب می افتیم. 
در حال حاضر رنگ، ۲۰ درصد افزایش قیمت داشــته اســت و شرایط نســبت به یک ماه قبل بهتر شده است. 
بابت دســتگاه هایی که ســاخته ایم،چند ســال قبل از بانک وام گرفتیم،اما به دلیل تأخیر دو ساله در بازپرداخت، 
بانک برای ما چند برابر مبلغ وام، جریمه کرده اســت، از بانــک می خواهیم بابت پرداخت جریمه در این خصوص 

به ما مهلت دهد.

واسطه ها باید حذف شوند 
حسین علیپور لیلی، مدیر امالک ادیب

من هر مشاوری را که برای استخدام گزینش می کنم دو خط قرمز دارم، یکی این که تحت هیچ 
شــرایطی قســم نخورند و دیگر این که دروغ نگویند. ۸۰۰ شغل به رونق ملک بستگی دارد؛البته 
رونــق ملک باید با برنامه ریزی باشــد،همین عدم برنامه ریــزی منجر به افزایش ۵ برابری ملک 
شده است؛در این خصوص اتحادیه باید قیمت گذاری کند نه این که هر کسی هر قیمتی خواست 
تعیین کند.کار ملکی کار پیچیده ای نیســت، در تجارت می گویند که مشــتری باید در ۸ ثانیه اول به طرف مقابل اعتماد کند، 
اگر اعتماد کرد ۸۰ درصد راه را رفته اســت، اما اگر اعتماد نکرد، احتمال دارد ۸ ســاعت تا ۸۰ روز زمان ببرد. مردم به صنف 
امالک خیلی بدبین هســتند، متاسفانه بعضی از امالک صادق نیستند؛ باید با مردم صادق بود،چون سرمایه، محدود است و 
اعتبار نامحدود. یکی از ایرادات امالک، نداشتن اطالعات در زمینه ملک است و فقط می خواهند ملکی را به فروش برسانند. 
یکی از دالیل افزایش قیمت ملک واســطه ها هســتند که ملک را به یک قیمتی می خرند، بدون هیچ دلیلی با قیمت بیشتر 
می فروشند و بدون سند و با مبایعه نامه کار می کنند.افزایش قیمت ملک به صورت کاذب و حبابی است ؛ می توان امید داشت 

که قیمت ملک کاهش پیدا کند.

اتحادیه ها در خصــوص قیمت مواد اولیه 
نظارت و کنترل داشته باشند

پیمان دین محمدی، مدیر مجموعه پیشگام 
مبلمان البرز

۱۸ ســال ســابقه کار در این زمینه داریم.ما تولید کننده 
ملزومــات اداری،از قبیل :صندلی های گردان، آمفی تئاتر و 
نیمکت های مدارس و ...هســتیم. در ابتدای شــروع فعالیت 7۰ نیروی ثابت داشتیم اما 
با شــرایط کنونی این تعداد به ۲۰ نفر رســیده است . صنعت ما به گونه ای است که نیاز به 
دستگاه های بزرگ ندارد،۸۰ درصد کار با ابزار پنوماتیک انجام می شود، ابزاری مثل مس، 
تزریق فوم، قیچی و... در طی این سال ها با مشکالت بسیاری روبرو بوده ایم، ولی با این 
وجــود به کار خود ادامه می دهیم. امیدواریم کــه وضعیت اقتصادی رو به بهبودی برود 
.تحریم های اقتصادی بین 7۰ تا ۸۰ درصد در کار ما تاثیر گذاشــته است.مشکالت ما در 
زمینه تهیه مواد اولیه، نوســانات بازار، قیمت دالر و نرخ های مختلف است؛حتی با وجود 
ثابت ماندن قیمت دالر باز هم با نوسانات بازار مواجه هستیم. با توجه به شرایط کنونی اگر 
کسی می خواهد وارد بازار کار ما شود باید به صورت حساب شده این کار را انجام دهد و از 
بازار شناخت کافی داشته باشد، در غیر این صورت با شکست مواجه خواهد شد.در خصوص 
همه کارها در کشور نظارت کافی وجود داشته باشد و همچنین اتحادیه ها در ارتباط با قیمت 
مواد اولیه و کاالهای اساسی در صنف ما نظارت و کنترل داشته باشند.متأسفانه ما در زمینه 

کاری خود از سوی دولت و بانک ها حمایت نمی شویم.

ما فوت کوزه گری را به هنرجویان آموزش می دهیم
کیانا و آتنا معظمی گودرزی، مدیر آموزشگاه آرمینا کرج

 بیشــتر کار ما در آموزشــگاه به صورت عملی است و امکان اشتغالزایی هم وجود 
دارد.

 در حــال حاضر اکثر هنرجویانی که به ما مراجعه می کنند، تمایل دارند جذب بازار 
کار شــوند، برخالف گذشته که فقط برای تنوع آموزش می دیدند . با وجودی که فنی 
و حرفه ای ســاعات آموزش را باال برده اســت،ولی اگر به قول معروف فوت کوزه گری را به آنها آموزش دهیم خیلی 

زودتر می توانند جذب بازار کار شوند. 
حتی ما کارآموزی داشــتیم که با وجود مبتدی بودن در عرض ســه روز جذب بازار کار شده است.محیط آموزشی ما 
کامال شــاد و پر متنوع اســت، شــاخه های زیادی در کار وجود دارد. وقتی خانم ها وارد این محیط می شوند به صورت 

کامل جذب می شوند. 
مباحث اضافه تری را هم آموزش می دهیم که این برای هنر جو حالت تشــویقی دارد و باعث جذب او می شود. یک 
مشــکل اساســی در این زمینه داریم و آن این است که چارچوبی که ســازمان به ما ارائه می کند خیلی قدیمی شده و 
متاســفانه به روز نشده اســت. ولی آزمونی که در نهایت فنی  و حرفه ای می گیرد همان روش قدیمی است .بابت تغییر 
در این سیســتم آموزشــی درخواســت کرده ایم .باید در این خصوص نظارت وجود داشته باشند و به ما هم اجازه دهند 

که مباحث جدید را اضافه کنیم،به طور کلی باید به این رشــته اهمیت بیشتری داده شود.

حمایت مردم از کاالی ایرانی قابل تقدیر است
محمدرضا حسینی، نمایندگی لوازم خانگی پارس خزر

تحریم ها از جهتی مثبت بوده اســت، چون مانع ورود کاالهای خارجی شده است، 
تولید داخلی گســترش بیشتری داشته اســت و به همین خاطر رغبت مردم به جنس 

ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت مناســب آن بیشتر شده است .
 عالوه بر این که تولید اجناس داخلی بیشــتر شــده است، تنوع و کیفیت شان هم 
باال رفته اســت؛ اما به حمایت بیشــتر دولت،جهت تأمین مواد اولیه و قطعات و همچنین در اختیار گذاشــتن 

ارز به آنها را نیاز دارد.عالوه بر این نیاز به حمایت بانکها جهت تخصیص ســرمایه در گردش بیشــتر دارند.
 خوشــبختانه اجناس داخلی نســبت به نوع خارجی آن افزایش قیمت کمتری داشته است.

 اگــر مردم اجناس داخلی را خریــداری نمایند هم به تولید داخلی کمک بســیاری خواهند کرد و هم تاثیر 
تحریم ها کمرنگ خواهد شــد. به طور کلی تولیدات خارجی دو دســته هســتند: یکی کاالهای ساخت کشور 
چین و تایوان که مســلما کاالهای ایرانی کیفیت بهتری دارند، دســته دوم، کاالهای ساخت کشورهایی مثل 
ژاپن، آلمان و فرانســه هســتند که البته بعضی از آنها تقلبی اند. کاالی ایرانی نسبت به کیفیتی که دارد قیمت 

آن ارزنده است.
 همت مردم در ســه ســال اخیر از حمایت از کاالی ایرانی، کارگران و تولیدات داخلی بســیار خوب بوده 
اســت. به همین میزان،همت وزارت صنعت و نهادهای مربوطه را که مســئول رســیدگی و نظارت به در این 

زمینه هستند نیز می طلبد.

طب کودکان مهجور است
 دکتر علی مظاهری، فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیک کودکان

چیزی که برای ما اهمیت دارد سالمت کودکان است؛ در چند سال گذشته ما رشته های مختلف 
کودکان را داشــتیم، این شاخه از طبابت همیشه مهجور بوده است. رشته ای که من در آن فعالیت 
می کنم بیشتر مربوط به رشد کودکان است، در واقع رشد کودکان آیینه تمام نمای سالمت آنهاست.

اگر تکامل و رشــد خطی کودک خوب باشــد، از این بابت نگرانی وجود ندارد، یعنی کودک سالمت است؛ اما هرگونه تخطی از 
جاده سالمتی و منحنی های رشد نشان دهنده بیماری است.

 ما با پایش رشد کودکان متوجه می شویم که سالم هستند یا خیر. هر نوزادی که به دنیا می آید توسط متخصص کودکان 
معاینه می شود و اگر بیماری داشته باشد شناخته می شود و کار درمان او شروع می شود.بلوغ زودرس معمواًل در دختران بیشتر 
اتفاق می افتد و در پسران برعکس، تاخیر در بلوغ وجود دارد که معموال خانواده ها در این مورد نگران می شوند،ما فقط در این 
مقطع می خواهیم کودکان را کنترل و پایش کنیم که به رشد کافی برسند. تعداد متخصصین غدد کودکان در ایران خیلی زیاد 
نبوده و جوابگوی کل کشور نیست. در خصوص بیماریهای متابولیک،این رشته در ایران مهجور مانده و عموم مردم نسبت به 
آن آگاهی و اطالع کمی دارند .باید به بیماری های متابولیک توجه کنیم، کودکانی که خوب تکامل پیدا نمی کنند یعنی بموقع 
نمی توانند حرف بزنند و ... یا حتی ســابقه مرگ کودک در اقوام وجود دارد تمام این موارد می توانند هشــدار دهنده باشند. این 
بیماری ها می تواند در بدو تولد و چه بســا در دوران جنینی تا ســن ۵۰ یا ۶۰ سالگی هم اتفاق بیفتد،چون شناخته شده نیستند و 
ممکن است بسیاری از افراد بالغ متوجه نشوند. از مسئولین تقاضا دارم، بودجه هایی برای این بیماری ها اختصاص دهند، چون 
خانواده ها هم رنج زیادی در این خصوص متحمل می شوند، هم هزینه های بسیار باالیی را متقبل می شوند و به این ترتیب از 

لحاظ روحی و مالی ضعیف می شوند، بیشتر به آنها کمک کنیم و توجه داشته باشیم.

نظام مهندسی، نیازمند ثبات است
جهانگیر میرمحسنی، صاحب امتیاز شرکت 

طراحان پایدار آذین البرز
 از ســال ۹۳ شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر ۱۱ 
پرسنل داریم.  به طور کلی به دلیل وجود آزمون و خطا، نظام 
مهندســی ثبات ندارد،هیئت مدیره آن متشکل از ۱۳ نفر است که هر سه سال یک بار 
تغییر می کنند و کسانی که تجربه مدیریتی ندارند وارد این حیطه می شوند. در حالی که 
ظــرف را بایــد با مطالعه و تجربه متخصصین پر کرد، نه آزمون و خطا . دولت می تواند 
نظام مهندســی را به ثبات برســاند.  در خصوص ساخت و ساز تعهد با ناظر مهندسی و 
منافع برای نظام مهندسی است.  متاسفانه تمام اصناف در ساخت و ساز وارد می شوند که 
نشان دهنده ضعف نظارت دولتی است. نظم و ترتیب مشخص در کار الزم است ؛اگر 
ناظر، ســر پروژه حاضر نشود نه تنها به خودش بلکه به دیگران هم خیانت کرده است. 
در کشــورهای 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.

ما حامی رانندگان هستیم
حسن آکیش، رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ماهدشت بار 

اصوال شــرکت های حمل و نقل که مجوز خود را از سازمان های راهداری می گیرند،وظیفه 
حمل و نقل کاال از مبدا مشخص به تمام نقاط کشور را به وسیله ناوگان های ملکی، استیجاری 
و تحــت پوششــی را که جذب می کنند بر عهده دارند.در ایــن زمینه صاحبان کاال با ما تماس 

می گیرند و ما ناوگان متناســب با آن کار را برای آنها ارسال می کنیم .
در کشور ما بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل، به صورت جاده ای انجام می شود که به معنای اهمیت این موضوع است. 

در قانون تجارت مســئولیت این کار به عهده متصدیان حمل و نقل است. 
از مشــکالت ما در این خصوص می توان به افرادی که به صورت زیر پله ای و بدون مجوز کار می کنند اشــاره کرد؛ 
اما متاســفانه در این حوزه هیچ گونه کنترل و نظارتی وجود ندارد. ۳۰ درصد از بازار موجود حمل و نقل اســتان البرز را 

شرکت های حمل و نقل انجام می دهند.
 ما ۴ درصد از کرایه حمل و نقل را بابت عوارض به ســازمان راهداری می دهیم، حتی عوارض مضاعف هم پرداخت 

می کنیم، در حالی که دولت تعیین کرده اســت عوارض مضاعف نباید پرداخت شود.
 تقاضای ما از ســازمان راهداری به عنوان متولی این اســت که از حمل و نقل بدون مجوز جلوگیری کند و ما را در 

این زمینه حمایت کنند. 
بابت این مســئله ما از طریق انجمن صنفی اقدام کرده ایم اما به ما اعالم کردند که به دلیل مشــکالت اقتصادی و 
بیکاری در کشــور نمی توانیم در این زمینه اقدامی انجام دهیم؛در حالی که به این شکل از فعالیت ما جلوگیری می شود، 

در حالی که این گونه افراد می توانند به عنوان نیروی کار جذب شــرکت های دارای مجوز شوند.
 همچنین در این خصوص می توانند قانونی وضع کنند که هر کســی بدون داشــتن پایانه و ناوگان ملکی هم می تواند 

کار حمل و نقل انجام دهد ما هم ســرمایه خود را جای دیگر ســرمایه گذاری کرده و در این زمینه قوی تر عمل کنیم.
 بر اســاس اصل ۴۴ قانون اساســی قرار بر این شد که دولت از حوزه کســب و کار خارج شود و مسائل مدیریتی را به 
تشــکل های صنفــی و بخش خصوصی واگذار کند؛ انجمن صنفی هم بابت ایــن موضوع نامه نگاری هایی انجام داده 

اســت. در استان تهران و بندرعباس واگذاری انجام شده است.
شــرکت های حمل و نقل در واقع حامی رانندگان هســتند، هم شرکت و هم راننده برای کار به یکدیگر احتیاج دارند. 

متاســفانه رانندگان در خصوص بیمه مشکالت زیادی دارند، چون بیمه آنها به صورت خویش فرماست.
 در گذشــته بیمه تکمیلی نداشــتند و در حال حاضر به آنها تعلق گرفته است،اما هزینه آن بر دوش شرکت های حمل 
و نقل است. از مشکالت مهم رانندگان مشکل بار و پایین بودن نرخ حمل و نقل است، چون تعداد ناوگان موجود حمل 

و نقل از تعداد بار بیشــتر است و تشکل های صنفی رانندگان فوق العاده ضعیف هستند.
 به طور کلی دولت باید از تشــکل های صنفی حمایت کند و ابزار الزم و مجوزهایی را در اختیار آنها بگذارد. یکی از 

مشــکالت استان البرز این است که پایانه حمل و نقل بار ندارند.
 در این خصوص ما یک زمین ۳۰ هکتاری در ماهدشت گرفتیم و جانمایی کردیم،اما فرماندار اشتهارد از اجرای این 
طرح جلوگیری کرد. شــرکت های حمل و نقل با ۲۵ درصد ظرفیت واقعی در اســتان البرز فعالیت می کنند که دلیل آن 

خواست دولت و عدم حمایت سازمان راهداری است.

ما استعداد های نهفته را به صورت روانشناسی بالنده می کنیم
حسین سمیاری، دکترای فیزیک و مدیریت شرکت ابرهوش

شــرکت ما دانش بنیان است. ۱۵۰ پرسنل رســمی داریم، همچنین به صورت غیرمستقیم با 
شرکت های مختلف در ارتباط هستیم . 

در شــرکت های دانش بنیان باید حداقل ۵ هیئت علمی وجود داشــته باشــد و کارهای دانش 
پژوهانه انجام داده شود، اما متاسفانه این کار در کشور ما بیشتر به صورت خرید و فروش و به نوعی تجارت در آمده است. ما 
اســتعداد های خاص و نهفته در هر فرد را به صورت تخصصی و روانشناســی، شناسایی و بالنده می کنیم. به طور کلی بیشتر 
در بحث ایده پردازی و اســتعدادیابی فعالیت می کنیم. متأســفانه در کشــور ما هیچ کس سر جای خودش نیست و به نظر من 

باید سیستم آموزشی تغییر کند.
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آموزش ما خالقانه است
سمیه زمانی، مدیر مجموعه باغ هنر

  گرافیســت وعضو انجمن هنرهای تجسمی استان البرز هستم، ۱۵ سال سابقه فعالیت در 
زمینه نقاشی دارم.این مجموعه حدود ۲ ماه است که راه اندازی شده است، به نسبت این زمان 

کوتاه استقبال مردم بسیار خوب بوده است و حدود ۶۰ هنرجو داریم.
 فضای کاری ما اســتاندارد اســت ، به عنوان مثال میز و صندلی کودکان با بزرگســاالن 

متفاوت است.
 باغ هنر یک مجموعه کاماًل تخصصی با حضور اســاتید مجرب از کرج و تهران اســت که به لحاظ کیفیتی در سطح عالی 

عمل می کند.
 این مجموعه در زمینه نقاشی کودک، نوجوان و بزرگسال، سفال و خالقیت کودکان فعالیت می کند.

 نقاشی کودک در آموزشگاه ما سه سطح دارد: رده سنی ۴ تا 7 سال، رده سنی7 تا ۱۲ سال هم دارای دو سطح است: نقاشی 
دبســتان و نقاشــی خالقانه دبســتان.  ما در مجموعه خود فضایی را ایجاد کرده ایم که کودکان به نقاشی عالقه مند شوند و 
بتوانند ذهنیت خود را به تصویر بکشند،به این معنا که خالقیت آنها شکوفا شود. ما در مجموعه خود مبنا را بر کیفیت گذاشته 
ایم و در ابتدای ورود کودکان به مجموعه به آنها مشــاوره می دهیم و هدف گذاری می کنیم، خوشــبختانه خانواده ها هم در 
این زمینه به ما اعتماد می کنند.  موضوع آزار دهنده در خصوص هنر این اســت که وســایل هنری بسیار گرانقیمت هستند و 
به همین جهت در این زمینه دســت ما بســته می شود. متاسفانه خانواده ها از کودکان خود در زمینه هنر توقع باالیی دارند، در 

این خصوص توصیه من این است که کودکان را آزاد بگذارند و به آنها سخت نگیرند.
 به طور کلی هنر واقعی درآمدزایی ندارد، مگر هنر های بازاری و تجاری و این نکته ای اســت که در تاریخ هم ثابت شــده 
اســت، به عنوان مثال نقاشــی مثل ون گوگ در زمان حیات در فقر به سر می برده است، اما بعد از مرگ تابلوهایش ارزشمند 
شــده اســت.البته اشخاصی هستند که در زمینه تجارت آثار هنری فعالیت می کنند، به این شکل که آثار هنرمندان را با یک 

قیمتی خریداری می کنند و با قیمت بیشتر به گالری های خارج از کشور صادر می کنند.

برای پیشــگیری از بیماری ها  آزمایش 
دهیم

دکتر سید محسن مرتضوی، موسس 
و مسئول فنی آزمایشگاه گوهر کرج

 قبل از اینکه پزشــکی نوین ایجاد شود، تنها راه 
تشــخیص، معاینه بود، شــخص زمانی به پزشک 
مراجعه می کرد که بیماری داشــت و در طب کهن 
چیزی به عنوان پیشــگیری مطــرح نبود؛به این معنا که ابزار پیشــگیری مثل 

آزمایشگاه، رادیولوژی و... وجود نداشت.
 در حال حاضر به دلیل تنوع بیماری ها و همچنین تنوع شــناخت آنها پزشکان 
برای تشخیص بیماری ها به معاینه اکتفا نمی کنند و به این منظور از آزمایش های 

تشخیصی استفاده می کنند.
 متاســفانه هنوز در فرهنگ ما روش های پیشــگیری جا نیفتاده است، یعنی 
مردم نمی دانند که چکاپ زمان خاص خود را دارد و به ســن، جنس، عالئم و... 
نیز مربوط می شــود. ما در گذشته این مشکالت را نداشتیم؛ در حال حاضر مردم 
بموقع به پزشــک مراجعه نمی کنند، به عنوان مثال، دیابت وقتی تشخیص داده 
می شــود که عالئم آن بســیار شــدت یافته اســت و با توجه به آن عالمت ها به 
پزشــک مراجعه می کنند و متوجه می شــوند که از ۶ سال قبل درگیر این بیماری 
بوده اند. این بیماری باعث می شــود که بتدریج کلیه، شــبکیه چشــم و سیستم 

عصبــی تحت تاثیر قرار بگیرند، هر قدر تشــخیص ایــن بیماری دیرتر صورت 
بگیــرد تخریب زودتر صورت می گیرد، در حالی که اگر بموقع چکاپ شــوند این 
مشــکالت اتفاق نمی افتد. به عنوان مثال سکته های قلبی و مغزی که در جوانان 
اتفاق می افتد به دلیل افزایش چربی در بدن آنهاســت که با آزمایش های روتین 

قابل پیشگیری است. 
موضوعی که در چند سال اخیر دچار آن شده ایم این است که همه چیز براحتی 
برایمان قابل دسترس شده است، نوع تغذیه ما تغییر بسیاری کرده است و نسبت 
به قدیم بســیار پرخور شــده ایم. مواد غذایی که در گذشته مصرف می شد سالم 
بود، در حال حاضر اســتفاده از فست فودها زیاد شده است که ضرر بسیاری برای 
بدن ایجاد می کند. االن کمتر پیاده روی می کنیم در حالی که در گذشــته تحرک 

و پیاده روی بیشتر بود.
 اگر در طول روز حداقل چهل دقیقه پیاده روی بدون توقف داشته باشیم، در ۱۱ 
دقیقه اول قند مصرف می شــود و بعد از آن چربی سوزی اتفاق می افتد، چربی ها 
از بافت چربی در ســیکلهای خاص شیمیایی مصرف می شوند این باعث می شود 
بار بدن کمتر شــود. چون افزایش چربی باعث می شــود ما سنگین تر باشیم و در 

نتیجه تمایل به اســتفاده از وسیله نقلیه و عدم تحرک پیدا می کنیم.  
بدن ما به یک اندازه به گوشــت و ســبزیجات نیازمند اســت و این استاندارد 
خاصی ندارد. هر کســی به اندازه سطح بدن خود و BMI نیاز به یک سری مواد 
غذایی خاص دارد. بنابراین می تواند از طریق مشــاوره با یک متخصص تغذیه و 

بــا توجه به مزاج، نیازهای تغذیه ای بدن خود را تامین کند.
 متاســفانه در حال حاضر اکثر غذا های ما فریز شــده و ماکروویوی هستند که 
غذاهای ماکروویوی در ساختار شیمیایی و فیزیکی مواد غذایی شکستگی ایجاد 
می کنند،از طرف دیگر روغن هایی که مصرف می کنیم طبیعی نیســتند. اصوال 
آزمایش های روتین و چکاپ ها باید توســط پزشــکان تجویز شود. در خصوص 
تســت های مخصوص آقایان، از ســن باالی ۴۰ ســال باید آزمایش psa را 
ســالی یک بار بدهند که یک پروتکل جهانی است. متاسفانه سازمان بهداشت و 
درمان ما روی این قضیه خیلی تاکید ندارند. همچنین تســت پاپ اســمیر برای 
خانم ها،جهت تشخیص اولیه ســرطان های دستگاه تناسلی زنان سالی یک بار 

ضروری است.
 آزمایش دیگر آزمایش خون مخفی در مدفوع اســت که از سن ۵۰ سالگی به 
بعد این آزمایش باید درســال یکی دوبار انجام شود و آزمایش های ساده ادرار که 

برای دفع پروتئین انجام می شود.
 کسانی که مشکل کلیه و دفع پروتئین پیدا می کنند یا اشخاصی که یک کلیه 
از دست داده اند، اگر از ابتدا متوجه می شدند که در ادرارشان خون و پروتئین دفع 

می شود،دچار این نقص نمی شدند.
 من به عنوان یک پزشــک آزمایشــگاه عقیده ام بر این است که آزمایشات را 
حتمًا باید پزشــکان بنویســند و امیدوارم در این جریان اغراق نشود که تحمیل 

هزینه برای بیمار به وجود نیاید.

دولت به تولید کنندگان تسهیالت اعطا کند
محمد تابع احمدی، مدیر مجموعه میوه استار

 میوه اســتار از ۱۵ آذر سال گذشــته بعد از یک سال بررسی به جهت ارائه خدمات مفید راه 
اندازی شــد. در کرج تا به حال کســی فروش اینترنتی میوه انجام نداده بود، شــروع کار ما با 
فروشــگاه بود و همزمان با افتتاحیه ســایت اینترنتی ما هم شروع به کار کرد، فروش آنالین: 

میوه، صیفی و سبزیجات .
در آینده نه چندان دور قصد اضافه کردن محصوالت دیگر را هم داریم.

 سفارشات ما هم به صورت تلفنی انجام می شود و هم به صورت اینترنتی.
 کاالهای ما از لحاظ کیفیت تضمین شده هستند و در صورت نارضایتی می توانند تعویض یا عودت کنند.
 اگر مردم از خدمات ما استقبال خوبی داشته باشند می توانیم آن را در شهرهای دیگر نیز گسترش بدهیم.

 اعتماد مردم به این گونه مجموعه ها بسیار کم است به این دلیل که تمایل دارند میوه را از نزدیک ببینند و از لحاظ کیفیت 
نسبت به آن مطمئن شوند. خوشبختانه ما تا به حال توانسته ایم مشتریان خود را راضی نگه داریم.

 اگر کســی بخواهد یک بنگاه تولیدی راه اندازی کند در درجه اول گرفتن مجوز بســیار دشــوار اســت و در درجه بعدی 
هزینه های راه اندازی آن بســیار باالســت. ما از مسئولین تقاضا داریم که تســهیالت بیشتری در اختیار تولیدکنندگان قرار 

دهند و در خصوص گرفتن مجوز سختگیری کمتر شود.
 ضوابطی که در خصوص ایمنی و بهداشت این گونه فضاها در نظر گرفته اند کامال منطقی است.

 به طور کلی هدف ما از راه اندازی این مجموعه ارائه خدمات نوین و با کیفیت باال به مردم جهت دسترسی راحت تر است، 
چون میوه و سبزیجات از نیازهای ضروری و روزمره آنهاست.

همه چیز درباره عینک آفتابی 
سید مصطفی نقیبیان، اپتومتریست، فارغ التحصیل 
دانشگاه شهید بهشتی، مدیر موسسه عینک طبی مهر بین 
 اپتومتری یک شــاخه از چشــم پزشکی است که در خصوص 
علــوم بینایی فعالیت می کند و در واقع جراحان چشــم کســانی 
هســتند که در مقوله جراحی چشــم و بیماریهای چشم به مردم 
خدمت می کنند،    اپتومتریســت ها نیز فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی هستند و در خصوص 
وضعیت بیماری و اپتیک چشــم، درمان تنبلی چشــم، کانتکت لنز، انحرافات بدون جراحی و... 

خدمت رسانی انجام می دهند.
 مخاطــرات خاصی در مورد افرادی که در جامعه ایــران زندگی می کنند  وجود دارد،خصوصا 
اســتان البرز با توجه به اقلیم گرم و خشــک این اســتان و این که محافظت و مراقبت ابتدایی از 
چشــم و بینایی اهمیت دارد. مهمترین نکته این اســت که اگر پیشــگیری و مراقبت اولیه بیشتر 
باشــد، قاعدتًا بیماری و نیاز به درمان کمتر خواهد شد. از لحاظ اقتصادی نیز خانواده ها و سیستم 

درمانی کشــور تحت فشار قرار نخواهند گرفت.
 در طول روز مراجعانی داریم که از ما در خصوص جاهایی که بدون مجوز عینک می فروشــند 
) دستفروشــان، بوتیک ها و ...( سوال می کنند و از مشکالتی مثل سوزش چشم، سردرد و حالت 

تهوع شکایت می کنند .
و سوال عمده ای که از ما دارند این است که چرا بین برندهای عینک آفتابی داخل مغازه ها با 
عینک های آفتابی دستفروشــان اختالف قیمت بسیار است؟ عینک هایی که توسط دستفروشان 
فروخته می شــود اســتانداردهای الزم را ندارند، صرفًا با آلیاژ های متفاوتی به صورت شکننده و 

خشــک تولید می شــوند به خاطر همین هم در واقع قیمت فروش آنها نیز بسیار ارزان تر است.

 مهمتریــن مســئله ای که در اســتفاده از عینــک آفتابی وجود دارد این اســت که خطرات 
اشــعه ماورای بنفش خورشــید به چشم نرسد، در شــرایط آفتابی و خصوصًا ابری، با وجود این 
که مردم تصور می کنند در هوای ابری چون نور خورشــید کمتر اســت، اشــعه کمتری به چشم 
می رســد، اتفاقًا ماکزیمم اشعه UV به چشــم می رسد. که به وسیله عینک های آفتابی می توان 
از بیماری هایی که نتیجه ورود این اشــعه به چشم اســت، پیشگیری کرد؛ مثل :آب مروارید که 
اگر ماکزیمم اشــعه ماورای بنفش وارد چشــم شــود، میزان ابتال به این بیماری در سنین قبل از 

کهنسالی نیز ممکن می شود.
 گروهی از افراد و بیماران هســتند که به دلیل بیماری های سیســتمیک،داروهایی اســتفاده 
می کنند که درمان خاص بیماری های عمومی و سیســتمیک آنهاســت، اما در واقع این داروها 
کاهنده اشک چشــم آنها نیز هســتند، این افراد به دلیل داشــتن این مشــکل نیازمند استفاده از 
عینک آفتابی هســتند که میزان نور ورودی به چشــم آنها کم شود و از طرفی دیگر میزان تبخیر 
اشــک در آنها کاهش پیدا کند تا چشــم مرطوب تری داشــته باشــند و بتوانند از داروهایشان 

استفاده کنند.
 بعضــی از افــراد تصور می کنند عینک آفتابی جنبه تزیینی و زیبایی دارد، در حالی که نوعی از 
عینک طبی اســت که عدســی آن با تیت و رنگ اصالح شده است که می تواند چشم را محافظت 

کند.
عینک آفتابی را باید یک پروتز طبی در نظر گرفت که به آن رنگ اضافه شــده اســت. ساختار 

این گونه عینک ها از یک فریم، دو لوال، دو دســته و یک جفت عدســی تشکیل شده است.
 فریمی که انتخاب می شــود باید از لحاظ کیفیت و جنس ســبک باشــد، مواد آنتی آلرژیک و 
مقاومت بســیار باال داشته باشــد. ماندگاری و دوام ماده نیز چون تماس مستقیم با پوست دارد، 

نکته بسیار مهمی است.

اعمال سیاســت نظارتی دولت نقش موثری در رونق 
ساخت و ساز دارد

مهندس حامد خزایی، مدیر شرکت سازه گستر 
البرز

 صنعت ساختمان در کشور ما صنعت مهمی است که مشاغل 
بسیاری را در برمی گیرد که در این رابطه  دولت باید یک سری سیاست های نظارتی را اعمال 
کند.راه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که یکی از آنها ملک و مسکن می باشد. 
در کشور ما با ساخت مسکن مهر که مالکیت و سرمایه گذاری اصلی آن به دست دولت  شکل 
گرفته می توانست نقش موثری در خصوص کنترل قیمت مسکن برای اجاره نشین ها را داشته 
باشــد و قیمت ملک های اجاره را کنترل کند، اما از آنجایی که ساخت این امالک بدون نظر 
کارشناسی و زیرساختی مناسب رفاهی ساخته شده اند نمی توتنند رسالت اصلی خود را انجام 
دهند.در کشورهای دیگر برای خرید و سرمایه گذاری در بخش  ملک و مسکن، تسهیالت 
باال با سود بسیار پایین بانکی در خدمت سرمایه گذاران قرار می گیرد درصورتی که در کشور 
ما اینگونه نیست و همین سودهای کالن و سیستم بانکی به گونه ای برنامه ریزی شده که 
ضربه ای جدی به سیستم سرمایه گذاری و ساخت و ساز ملک وارد می کند، متاسفانه سلسله 
مراتب اداری در شــهرداری ها بسیار آزار دهنده هستند. تسهیل فرایند اداری یکی از مالک 
هایی است که  می تواند  نقش مهمی در رسیدن به هدف پیشرفت ساخت و ساز را داشته باشد.

تشخیص دقیق پوسیدگی دندان با لیزر
میالد کارگر، دندانپزشــک و فارغ التحصیل رشــته جراحی لیزر از دانشگاه 

آخن آلمان
 در دندان پزشــکی دو گروه بیمار داریم، افرادی که به دنبال زیبایی هســتند و افراد عادی که به 

دنبال پیشگیری از پوسیدگی و حفاظت از دندان هستند.
 پوسیدگی نوعی بیماری عفونی است که عامل اصلی آن باکتری هایی هستند که روی سطوح 
دندانی به صورت پالک باکتریال تجمع پیدا می کنند و بعد از مصرف مواد قندی به پالک دندان تبدیل می شوند و با گذشت 
زمان این باکتری ها می توانند به بافت ســخت به دندان آســیب بزنند.   چهار عامل پوســیدگی دندان: باکتریها، مواد قندی، 
زمان کافی و وجود خود دندان در دهان اســت.   از عوامل ایجاد پالک پوســیدگی، خشکی دهان، ژنتیک و وراثت است که با 
مسواک زدن صحیح و استفاده از نخ دندان برای قسمتهای غیر قابل دسترسی دندان و همچنین استفاده از دهانشویه های 
آنتی باکتریال می توان عوامل ذکر شده در خصوص ایجاد پوسیدگی را حذف کرد.  از اولین عالئم پوسیدگی می توان به تغییر 
رنگ مینا از سیاه تا قهوه ای و نوع پیشرفته آن بوی بد دهان، سوراخ شدن دندان، درد هنگام جویدن و گیر غذایی اشاره کرد. 
افرادی که حتی با استفاده از مسواک دچار پوسیدگی دندان می شوند، باید به رژیم غذایی خود توجه کنند و از مواد قندی کمتر 
استفاده کنند.  اصلی ترین راه پیشگیری برای نوزادان پاک کردن روتین دندان با گاز خیس توسط مادر و همچنین استفاده 
از مســواک های انگشــتی است.  انجام دادن فلورایدتراپی از سه سالگی و تکرار آن در ۶ سالگی توصیه می شود. همچنین با 

رویش اولین دندان دائمی که دندان ۶ است می توان از روش فیشور سیلندر استفاده کرد.
 اولین راه تشــخیص پوســیدگی مراجعه به دندانپزشک و استفاده از روش های پاراکلینیک و رادیولوژی است. اما در واقع 
این مراحل تشخیص قطعی پوسیدگی نیستند، امروزه با استفاده از تکنیک های جدید مثل: لیزرهای دایوت،دیاگودنت، اشعه 

مادون قرمز و...که وارد سیستم دندانپزشکی شده اند می توان پوسیدگی دندان را تشخیص قطعی داد.

هزینه های تولید در ایران باالست
سید اصغر حسینی، مدیر گالری پارچه فروشی آس

ما در این شرکت ۵۰ نیرو داریم، با توجه به تحریم ها و نوسان 
قیمــت ارز، مواد اولیه ما با توجه به این که تولید داخل اســت، 
افزایش قیمت پیدا کرده است که علت آن صادرات در این زمینه 
می باشد . در حوزه کاری ما، مواد اولیه به صورت کیلویی است، 

وقتی ارز گران می شــود و شــرکت های پتروشیمی که تولید کننده نخ هستند، صادرات 
انجام می دهند مقرون به صرفه اســت که این کار را با دالر انجام دهند، به همین دلیل در 
ســال گذشته با کمبود در این زمینه مواجه شدیم. با توجه به نوسانات قیمت در بازار دیگر 
شرایطی کار نمی کنند و قیمت ها به روز است. تمام مواد اولیه ما به غیر از رنگ، تولید داخل 
است که رنگ روی قیمت پارچه بسیار تاثیر گذار است. قیمت نخ هم با اینکه تولید داخل 
است، نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده است.  نسبت به کیفیتی که 
پارچه های ما دارد فروش، خوب است. تا قبل از سال ۹۶ از پارچه های وارداتی به خصوص 
پارچه های چینی به دلیل قیمت مناسب استفاده می شد؛هزینه های تولید در کشور ما نسبت 
به چین بیشــتر است، این موضوع باعث شده که قیمت پارچه های ما افزایش پیدا کند. از 
زمانی که قیمت دالر افزایش پیدا کرد به نفع ما شد، االن تقریباً قیمت پارچه های ما نسبت 
به پارچه های چینی مساوی است.  متاسفانه بعضی از تولید کننده ها جنس های بی کیفیت 
و ارزان به مردم عرضه می کنند، این موضوع باعث می شود پارچه در زمان کوتاهی کیفیت 
خود را از دســت بدهد. پیشنهاد من ســاماندهی تمام اصناف است. اتحادیه ها می توانند 
برای این که هم مردم دسترســی راحت تری داشــته باشند و هم اصناف رقابت بهتری با 
یکدیگر داشته باشند، یک محدوده یا بورسی را برای صنف ما اختصاص دهند. مثاًل بگویند 
پارچه فروشــان در جاهایی فعالیت کنند که صنف مرتبط وجود داشته باشد تا برای مردم 

انتخاب،مقایسه و قیمت کردن راحت  تر  شود و هم صنف ما فعالیت بهتری داشته باشد.

باورهاي ذهني بر رژیــم غذایي تأثیرگذار 
است 

رویــا رازقیــان، کارشــناس تغذیه و 
کارشناس ارشد فناوري نوین مواد غذایي

باورهاي درست ما این اســت که بیماریهایي مثل 
دیابت، چربي خون و فشــار خون به طور مستقیم ناشي 
از فشــارهاي عصبي و استرس نیســتند، با این وجود 
تنشهایي در زندگي هر فرد وجود دارد. درگیریهاي ذهني به طور غیرمستقیم میتواند 
در بروز این بیماریها تاثیر گذار باشــد. در واقع ســختیهاي زندگي براي خیلي از افراد 
حوصله این که یک برنامه خودمراقبتي و همچنین تغذیه سالم و خصوصًا کنترل وزن 
و ورزش منظم داشته باشند، باقي نمیگذارد .از این روست که باید براي اهمیت، حفظ 
و باال نگه داشــتن آمادگي جسماني و سبک زندگي بهتر باید به کمک ورزش منظم 
به آمادگي ذهني برســیم. آمادگي ذهني یعني، وقتي یک موج استرس در زندگي به 
وجــود میآید آن را کنترل کنیــم. باورهاي مختلفي در جامعه وجود دارد که بعضي از 

آنها صحیح نیست و اکثرا ریشه علمي ندارد.
ما باید قدمهاي ضروري را براي اصالح غذا خوردن در پیش بگیریم، مثال بعضیها 
میگوینــد که نان عــادي نخورید نان جو بخورید که این یــک اقدام غیرضروري و 
غیرعلمي اســت. دوم این که باید اطالعات تغذیه اي خود را افزایش دهیم و شنونده 
هرمطلبي نباشیم، هر چیزي را که در فضاي مجازي  گسترش پیدا میکند باور نکنیم 
و آن را هدف و خط مشــي زندگي  براي تغذیه روزمره در نظر نگیریم. باید از لحاظ 
ذهني حتما پذیراي  این مســئله باشیم. مسائلي که مرتبط با تغذیه، کنترل وزن، کم 
خوریها و تغییرات موقت زندگي اســت که این تغییرات در برنامه زودگذر غذایي ما 
هیچ تاثیر مثبتي ندارد. این رژیمهاي سخت کوتاه مدت است. باید باور داشته باشیم 
که سالمتي ما تنها، محصول خواست و اراده فردي ما نیست، متاثر از محیط پیرامون 
ما هم هســت و بدون شــک در سایر افراد خانواده هم تاثیر گذار است مثال اینکه چه 

ماده غذایي را خریداري کنیم و چه مواد غذایي را بپزیم.
برخالف تصور رایج خوردن بعضي غذاها باعث چاقي موضعي نمي شود. به طور 
مثال نخوردن یا حذف کردن برنج از برنامه غذایي باعث الغري شــکم نمي شــود. 

یا مثاًل پر شــدن بخشي از صورت با خوردن نشاسته و ژله امکان پذیر نیست، چنین 
موضوعي صحت ندارد. تجمع ناخوشایند چربي در مناطقي از بدن به خاطر افزایش 
کلي وزن بدن است، طبیعتًا وقتي وزن باال میرود شکم و پهلو بزرگ میشود و صورت 
هم  پر میشود. به دنبال هر ۵ کیلو اضافه وزن حدود ۱۵  لیتر چربي وارد بدن میشود. 

ما میتوانیم با ورزش و یک رژیم غذایي مناسب این جریان را اصالح کنیم.
مســئله دیگر که در جامعه جوان جا افتاده اســت، طوالنــي غذا نخوردن جهت 
کاهش وزن است که این اشتباه می باشد؛ چرا که  طوالني غذا نخوردن ممکن است 
به بدن آســیب وارد کند. بعضیها میگویند چرا ما تعریق کم داریم در صورتي که هم 
ورزش میکنیم و هم رژیم غذایي داریم. این موضوع در افراد مختلف متفاوت است. 
اصطالح علمي این است که خوردن مواد غذایي با دفع آن همراه است، در خون مواد 
دفعي جمع میشود و از طریق ادرار دفع میشود. طبیعتا با ادرار بیشتر خروج آب بیشتر 

از بدن اتفاق میافتد، این مسئله با احساس تشنگي همراه است.
مصرف بعضي از غذاهاي پر پروتئین مثل: گوشــت و تخم مرغ باعث تولید اوره 
زیاد در کبد میشــود که کلیه باید آن را دفع کند. همچنین چاشــنیها و مواد صنعتي 
حاوي سدیم هستند که باید از طریق کلیه دفع شود و همین طور میزان نمک در مواد 
غذایي که نهایتًا باید از طریق کلیه دفع شــود، نتیجه این است که تفاوت تشنگي در 
افراد مختلف به میزان فعالیت بدني بســتگي دارد و میزان تعرق شان به نحوه تغذیه 
که شــامل مقدار و نوع ماده غذایي مصرفي اســت. مثال فردي ممکن است مصرف 
پروتئین بدنش کمتر باشد به خاطر همین مقدار اولیه مصرفي هم در بدن کمتر است. 
وقتــي آزمایش میدهد اوره ادرار او هم کمتر اســت که تمام اینها به یکدیگر ارتباط 
دارند.باور صحیح این اســت که دراز کشــیدن بعد از صرف غذا باعث چاقي نمیشود 
در صورتي که عموم مردم برعکس فکر میکنند دراز کشــیدن بعد از غذا هیچ خللي 
در دســتگاه گوارش ایجاد نمي کند، قدم زدن بعد از غذا نیز به هضم غذا هیچ کمکي 
نمیکند و تمام این باورها غلط اســت. احساس سنگیني و نفخ بعد از صرف غذا فقط 
به خاطر یک باره غذا خوردن و پرنوشي است و در افرادي که اضافه وزن دارند منجر 
به ریفالکس میشــود. فقط اینگونه افراد بعد از صرف غذا نباید دراز بکشــند. اضافه 
وزن فقط مربوط به نحوه تغذیه اســت، در نتیجه ربطي به خوابیدن، نشســتن و دراز 
کشــیدن ندارد. راجع به اتساع معده و اینکه معده  گنجایش چند لیتر آب را دارد، باور 

ما این اســت که با گذشت زمان، آب بدن وزن افزایش پیدا میکند، مثال اگر یک فرد 
۸۰ کیلویي در وضعیت کم آبي خفیف مثل حالت روزه داري در هواي نه چندان گرم 
یک ورزش سبک انجام دهد و بعد از آن خود را وزن کند، یک کیلو و نیم وزن را کمتر 

نشان میدهد. کاهش وزن در شرایط نخوردن آب، ۵ درصد کاهش دارد.
هــر کس  میخواهــد وزن خود را کاهش دهد به یک برنامه غذایي و رژیم غذایي 
خاص نیاز دارد و نباید هر روز خودش را وزن میکند، این موضوع بســته به فعالیت و 
شرایط هر روز  بدن متفاوت است، کال این نوسانات مربوط به میزان آب بدن در یک 
روز است. یکي از دالیل دیگري که باعث میشود براي افراد کاهش وزن اتفاق نیفتد، 
این اســت که  کم طاقت هستند، باید در این موضوع صبور بود. باید کشش رواني را 
در این زمینه داشــت. اغلب افراد دوســت دارند با یک برنامه غذایي خاص، سریع به 
وزن دلخواه خود برســند، در صورتي که این کار نیاز به زمان کافي دارد، یعني روند 

کاهش وزن باید واقعبینانه باشد.
حجم معده در یک فرد بزرگســال به اندازه یک استکان است که تا ۳۰ برابر قابل 
اتســاع است. در معده خیلي از افراد براحتي دو لیتر نوشیدني و غذا جا میگیرد. برخي 
افراد به طور غیررسمي و براي جلوگیري از هدر رفتن مواد غذایي تا آخر غذا را مصرف 
میکنند که با این کار بتدریج و با گذر زمان افزایش حجم معده را خواهند داشــت که 
به چهار برابر میرســد.بزرگ و کوچک بودن معده و دیر و زود ســیر شدن باعث بروز 
چاقي نیست و تأثیري هم در روند کاهش وزن ندارد. در انسان ها و خیلي از موجودات 
دیگر به خاطر ترشــح بعضي از هورمونها احساس سیري موقت رخ میدهد. در واقع 
غذا خوردن یک نوع رفتار محسوب میشود و در واقع از درون برانگیخته میشود پس 
باید در این زمینه یک خود مراقبتي و خود کنترلي تغذیه اي داشته باشیم که بتوانیم 
جلوي بیماریها را بگیریم. اغلب  چاقیها ذهني است، من با خیلي از مراجعه کنندهها 
که صحبت میکنم، میگویم که ذهنتان را آزاد کنید از این که مثال فالن چیز را میخورم 
و چاق میشــوم، یا چرا الغر نمي شــوم. در واقع باید این استرس و تنش ذهني حذف 
شــود، چون ذهن در تمام زندگي ما تاثیر گذار اســت و باید کنترل شود. اغلب بعد از 
صرف ناهار پلک ســنگین میشود علت این اســت که انسولین به طور غیرمستقیم 

سبب ورود اسید آمینه تریپتوفان به سلولهاي مغز میشود و تولید سروتونین میکند.
تمام اینها به خاطر باال رفتن قند خون است که هر چه میزان غذاي مصرف شده 

خصوصًا به لحاظ پروتئین بیشــتر باشد ســروتونین بیشتر در مغز ترشح میشود و در 
نتیجه خواب آلودگي هم بیشــتر است، به همین دلیل احساس خواب آلودگي بعد از 
صرف غذا در افراد کم خوراک کمتر است. بنابراین به طور کلي نوع نگرش و کنترل 
ذهن ما در این زمینه تاثیرگذار است پس باید تغییر رفتار دهیم و رفتارهایمان را کنترل 
کنیم. از رژیم خودسرانه خودداري کنیم و حتما تحت نظر یک کارشناس تغذیه رژیم 

بگیریم و براي رسیدن به نتیجه مطلوب شکیبا باشیم.
به تبلیغات رایج در فضاي مجازي توجه نکنیم. الغري و چاقي موضعي تبلیغات 
کاذب و موقت است. راهکار صحیح  این است که شیوه زندگي را تغییر دهیم و از مواد 
غذایي به اندازه اســتفاده کنیم و حتما یک برنامه ورزشــي منظم در زندگي روزمره 
خود بگنجانیم که بدن از لحاظ ریزمغذیها و  درشت مغذیها تامین شود تا اضافه وزن 
پیدا نکنیم و به وزن متناســب و ایده آل خود برسیم. درخصوص عادتهاي بد غذایي 
باید فرهنگ ســازي صورت بگیرد. جراحیهاي الغري و زیبایي هم که در این زمینه 
وجود دارد بســیار خطرناک اســت که اکثر مردم تن به این اعمال جراحي ســنگین 

میدهند، براي اینکه به سرعت به اندام مناسب خود برسند.
و در آخر این که هرم غذایي خود را متناســب با شــرایط زندگي خود بچینیم، از 
کربوهیدراتها به اندازه کافي استفاده کنیم، سبزیجات و میوه جات را بیشتر در برنامه 
غذایي خود بگنجانیم. پروتئینها را به میزان مورد نیاز استفاده کنیم و از همه مهم تر 
آمادگي ذهني داشــته باشیم. براي تغذیه مناسب توصیه کلي براي افراد دیابتي این 
اســت که میوه و ســبزي را در برنامه غذایي خود داشته باشند. از مواد قندي استفاده 
نکنند که منجر به بیماریهاي قلبي و عروقي میشــود. از گوشــت قرمز کمتر استفاده 
کنند که رابطه مســتقیمي با انواع بیماریهاي قلبي و عروقي و ســرطان دارد. افراد 
دیابتي بیشــتر در معرض این خطر هســتند. همچنین اضافه کردن ماهي و گوشت 
ســفید در  برنامه غذایي کمک میکند. محاســبه میزان کربوهیدرات که حتما باید 
تحت نظر کارشناس تغذیه باشند. در این رابطه افرادي که دیابت نوع ۱ دارند میزان 
کربوهیدرات مصرفي  باید با میزان قند خون آنها متناسب باشد. هر روز قند خون خود 
را با دســتگاه کنترل کنند. براي انجام این کار مراقبت هر روزه در مورد کربوهیدرات 
مصرفي در طول روز براي دیابتیهاي نوع ۲ نیز حائز اهمیت است و نزدیک بودن قند 

خون به حالت طبیعي خیلي مهم است.


