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نياز سنجي اولويت  باشد 
دکتر کيوان ملکي مستشــاري 
متخصص تغذيه و فوق تخصص 

ريه کودکان
اين تخصــص همين طور کــه از نام 
آن مشخص است بيشــتر به بيماريهاي 
ژنتيــک، موروثي عفوني و کًا آنچه که مربوط به ســامت يک 
فرد در محدوده ســني زير 18 سال است، مربوط مي شود. در واقع 
متخصص اطفال بايد مجموعه اي از توانايي ها را کســب کند. آن 
چه که ســامتي فرد را تهديد کند، چه در دوران بارداري مادر به 
وجود آمده باشــد، چه بعد از آن، به فــوق تخصص ريه کودکان 
مربــوط مي شــود بيماريهاي ريه و بيماريهايي که در ســينوس، 
بيني، حلق و اختاالت خواب که در خصوص مشــکات تنفسي 
در خواب به وجود مي آيد. تمام بيماريهايي که دســتگاه تنفس را 
به طور غير مستقيم تهديد مي کند، تحت تاثير قرار مي دهد؛ مثل: 
بيماري هــاي ناتوان کننده عصبي عضاني، حوادثي که مي تواند 
به قفســه سينه، سيستم عصبي و نخاع  و امثال آن آسيب برساند. 

تمام اين موارد را پوشش مي دهد.
 اگــر بخواهيم متخصص اطفال را با يــک متخصص داخلي 
مقايســه کنيم، بعد از دوره طب عمومي در دو گروه سني مجزا زير 
18 سال و باالي 18 ســال پزشکان شروع به کسب مهارت هاي 
خاص مي کنند، فوق تخصص هاي رشــته کودکان هم مثل فوق 
تخصص هاي رشــته داخلي دقيقا به صورت ارگانيک و سيستم به 
سيســتم تفکيک مي شوند و هر کدام آنچه را که الزم است براي 

حفظ منافع بيماران و درمان آنها دنبال مي کنند.
 با توجه به فصل، حد فاصل بين بهار و تابســتان، با بيماريهاي 
آلرژيــک فصل بهار مواجه هســتيم و هــم بيماريهاي واگيردار 

کــه مربوط به هر دو فصل که بيشــتر کــودکان را درگير ميکند. 
بيماريهاي تنفســي واگيردار مثل: ســرماخوردگي، عفونت ريه و 
بيماريهاي گوارشــي، بيماريهايي که ناشــي از عرضه ميوه هاي 
فصلي و گاهي اوقات کم توجهي در ضدعفوني کردن آنهاســت. 
اين دو بيماري در اين فصل شــيوع بيشتري دارد. در نوزادان هم 
ممکن است آلرژي به وجود بيايد، اولين عامت آلرژي در نوزادان 
را از اگزماي دوره نوزادي مي توانيم متوجه شــويم که در پيشينه 

خانوادگي آنها هم ردپاي آلرژي ديده مي شود.
بــا توجه به ضعف سيســتم ايمني، آلرژيهاي اکتســابي مثل: 
آلرژي غذايي که در بزرگســاالن مي بينيم در گروه سني نوزادان 
به مراتب کمتر اســت، البته اســتثنائاتي هم در اين موضوع وجود 
دارد که نوزاد به شــير مادر هم حساســيت دارد يا آلرژيهايي مثل 
آلرژي به پروتئين شــير دام که اين در نوزاداني که شــير خشک 
اســتفاده مي کنند و حتي بچه هايي که شير مادر استفاده مي کنند 

هم ديده مي شود. 
مي توانيم با اقداماتي جلوي تشديد آنها و تبديل آن به فرم هاي 
بزرگســالي را بگيريم. اين روزها داروهاي موثر در دسترس است 
کــه مي توانيم آلرژي ها را در مقاطع مختلف کنترل يا ســرکوب 
کنيم. شــايد نتوانيم آلرژي را از ذات يا سيســتم ژنتيک فرد پاک 
کنيم ولي مي توانيم اين سيســتم را توليد کنترل کنيم که آسايش 
بيمــار برگردد و بتواند از زندگي اش لذت ببــرد و هيچ  تفاوتي با 

ساير افراد در زندگي نداشته باشد.
هر فردي که هيچ عامتي از آلرژي نداشــته باشــد به صورت 
دوره اي و ماهانه در نوزادي چک مي کنيم، اما اگر مراجعات خارج 
از الگويي متعارف باشد در آن صورت با نخستين مشاهدات آلرژي 
مثل قرمز شدن نامعقول پوست صورت يا ايجاد ضايعات فصل دار 
بر روي پوست صورت، قرمز شدن خيلي شديد صورت و اندام هاي 

کودک در اثر تماس با اطرافيان مثل بوســيدن که متأسفانه بسيار 
رايج است، اين اولين هشدار براي ماست، ولي گاهي اوقات عائم 
خيلي حاد تر هســتند مثل: آلرژي به پروتئين شــير دام که نه تنها 
اگزما را تشــديد کند و منجر به واکنش هايــي مثل ريفاکس و 
برگشــت شير ميشود، بلکه گاهي ممکن است به ديده شدن خون 
در مدفوع کودک منجر شــود که مادرها در اين گونه مواقع خيلي 
نگران مي شــوند و با ترس به ما مراجعه ميکنند، چون فکر ميکنند 
کودک دچار اسهال خوني يا ديسانتري شده است. بسياري از اين 

موارد همان آلرژي است.
امروزه واکســنهاي بسيار موثري در اقصاء نقاط جهان استفاده 
مي شــود که بســياري از آنها هنوز در کشــور ما مرسوم نيستند. 
اميدوارم در ســالهاي آتي ما شــاهد ورود اين واکسنها به کشور 
باشــيم. همين طور واکسنهايي را استفاده مي کنيم که گونه هاي 
پيشــرفته تري از آنها در دنيا در حال استفاده است، معرفي شده و 
منتظر هستيم که انشاءاهلل اين گونه ها وارد سيستم واکسيناسيون 
کشــور ما هم شــود. ديگر گونه هاي ديگر را هم پزشک مي تواند 
به عنوان دگرگوني شــاخص مطرح کند. براي خود من در رشــته 
اطفــال معرفــي دورهها و فــوق تخصص هاي جديــد بهترين 

پيشرفت در 10 تا 15 سال گذشته بوده است.
 10 سال گذشته ما چيزي به عنوان فوق  تخصص ريه کودکان 
در کشــور نداشــته ايم. االن هم در ايران تعداد همکارانم کمتر از 
50 نفر اســت. در خصوص رونق توليد و تجهيزات پزشکي اولين 
کاري که بايد انجام بدهيم نيازسنجي است. با توجه به بي رغبتي 
مصرف کننده ايراني مجبور هستيم سرمايه گذاري را انجام دهيم، 
ولي محصول متأســفانه به زحمت به فروش مي رسد. نيازسنجي 
نه تنها بايد برحســب آمار باشد بلکه بايد بر ميزان اعتماد مصرف 

کننده هم باشد. 

ما کيفيت را فداي قيمت نمي کنيم
علي محمدي و امير سياوشي، مديران مجموعه ماکان دکور

ما از سال 89 شروع به کار کرديم. اوايل فقط کار فروش انجام مي داديم اما در حال حاضر 
توليــد هم انجام مي دهيم. فروش اينترنتي هم داريــم. در حال حاضر 25 نفر نيروي کاري 
داريــم که 5 تا 6 نفر آنها به عنوان توليد کننــده با ما همکاري مي کنند و بقيه به صورت غير 

مستقيم براي ما کار مي کنند.
ما کار خود را به صورت آناين در فضاي مجازي هم انجام مي دهيم در وب سايت  قوي کار کرده ا يم و با تکنولوژي 

روز پيش رفته ايم .
 مواد اوليه ما بيشــتر وارداتي اســت، البته MDF ايراني هم وجود دارد، اما کيفيت جنس ايراني متفاوت اســت و ما 
مي خواهيم جنس با کيفيت تحويل مشــتري دهيم. شــعار ما اين اســت که کيفيت را فداي قيمت نمي کنيم. موضوع و 
مشــکل اصلي در صنف ما نوســان قيمت مواد اوليه اســت، به همين خاطر به دليل نوسان بازار نمي توانيم برنامه ريزي 
مستقيمي داشته باشيم. بيشتر کاالهاي وارداتي با هزينه هاي باال وارد مي شوند، چون هزينه توليد خيلي باالست و مواد 
اوليه به ســختي پيدا مي شــود. در خصوص بخش تسهيات دولتي و در بانکها روال اداري طوالني و دست و پا گير است 
که بايد شــرايط براي توليد آســان تر شود. ما دوســت داريم توليد ملي بيشتر شود، حمايت شويم تا روز به روز قوي تر رو 

به جلو حرکت کنيم. صادرات داشــته باشيم و کار خود را بسط و گسترش دهيم. 
در ايران مشکلي که وجود دارد، کپي رايت است. هيچ کس نمي تواند در خصوص کاري که توليد کرده است مطمئن 
باشد، حتي اگر ثبت هم انجام شود با کمي تغييرات متأسفانه ديگران  آن را کپي ميکنند، در اين صورت زحمت شخصي 
که در اين زمينه ايده پردازي کرده و هزينه بااليي را هم متقبل شــده اســت به هدر مي رود. در ايران متاســفانه در تمام 
بخش ها اين اتفاق ميافتد و امنيت شغلي وجود ندارد. وقتي کار، خاص و تک  باشد فروش باال مير ود، ولي وقتي مشابه آن 
زياد شود، فروش آن پايين مي آيد. در خصوص ماليات و دارايي مشکاتي براي بخش توليد وجود دارد، مثا کارگاه هاي 
کوچک به نسبت وسعت کار ماليات بيشتري پرداخت مي کنند و مشخص نيست ماليات بر چه مبنايي محاسبه مي شود. 
شيوه هاي سيستم اداري بايد اصاح شود. ما دوست داريم در زمينه کاري بتوانيم مواد اوليه را براحتي پيدا کنيم و قيمتها 
ثابت باشــند که هم فروش و هم توليد خوبي داشــته باشــيم، اگر اين اتفاق نيفتد علي رغم ميل باطني مجبور مي شويم 
تعديل نيرو در کار خود انجام دهيم، در حالي که ما دوســت داريم در کار خود اشــتغالزايي به وجود بياوريم، اعتقاد داريم 
که 90 درصد مشــکات جوانان با ايجاد شــغل مرتفع ميشود. مشــکل ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که 
متاســفانه جوانان کمتر به ســمت رشته هاي فني و حرفه اي مي روند و اکثرا دوست دارند، مدير و خلبان و پزشک شوند، 

در صورتي که  رشــته هاي فني براي هر کشوري کارآمدتر است.

آموزش در سالمت جامعه حرف 
اول را می زند

ناهيــد بــاالور، کارشــناس 
فيزيوتراپی 

دارای ۳0 ســال ســابقه کارهستم. اين 
رشته از سال ۴۴ وارد ايران شده است، به طور 
کلی اســاس وارد شدن اين رشــته به صورت مانور روی بيماران حتی در 
زمان ابوعلی سينا هم وجود داشت. فيزيوتراپی يعنی درمان با کاربردهای 
فيزيک، بخشی از درمان به صورت الکتروتراپی، حرکت درمانی، حرکات 
اصاحی و ... بوده که بسته به نوع بيماری متفاوت است.وسعت اين رشته 
درمانی بسيار زياد است و از پوست تا اعصاب و اسکلت ها را هم تحت درمان 
قرار می دهد.درمان با فيزيوتراپی موثر است به شرط مداومت بيمار. برخی 
به دليل مشکات اقتصادی قادر به استفاده از اين خدمات نيستند، بيمه ها 
در اين زمينه بايد پوشش خوبی داشته باشند، به خصوص در سن کهنسالی 
اين درمان ها الزامی است.آموزش در سامت جامعه حرف اول را می زند. 
اين رشــته بايد به صورت پيشگيری از درد، ناتوانی و معلوليت ها معرفی و 
آگاهی الزم به مردم داده شود که در اين زمينه اطاع رسانی رسانه و ارگانها 
کمک کننده است.مردم بايد نسبت به اين نوع از درمان مکمل و ضروری 
اطاع نســبی داشته باشند. اگر در هر نقطه از بدن مشکلی به وجود بيايد  

اعضای ديگر را هم دچار مشکل و تغيير می کند.

کارايی، مهم تر از مدرک است
 آمنه فرهمند، مدير بخش مهارت های فرهنگی، هنری موسسه انديشه البرز

در موسســه ما دوبله، آواز، آموزش متون کهن، تدوين و ... تدريس می شــود. از هنرجويان 
در بدو ورود به موسســه تست گرفته می شود و تعيين سطح می شوند.

در مجموعــه ما عــاوه بر يادگيری، کارايی هم برايمان اهميــت دارد، چون اکثر افراد بعد 
از آموزش می خواهند وارد بازار کار شــوند، البته ايــن موضوع در مورد بعضی از افراد که برای 

ســرگرمی و پر کردن اوقات فراغت وارد موسسه می شوند متفاوت است.
مدارک تخصصی ما با تاييديه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســت، مدارک برای ســطوح پايين تر به صورت يک پايان 

دوره سه ماهه ارائه می شود.
 کارآموزان برای گويندگی و دوبله صدا بايد پخته تر شــوند و کلمات به صورت کامل و صحيح ادا شــوند و لحن و 

قدرت کام نيز باال برود که تمامی اين موارد از طريق کاســهای آموزشــی ما و در چارچوب تدريس ارائه می شود.
به طور کلی صحبت کردن صحيح خيلی مهم اســت، در کشــورهای ديگر کاس های آموزشــی در خصوص فن 

بيان برای مشاغل مختلف گذاشته می شود.
خانواده ها بايد در خصوص فضای آموزشــی که فرزندان خود را ثبت نام می کنند دقت بيشــتری داشته باشند.

نکته مهم در مورد تربيت فرزند اين اســت که  خانواده در مســير درســت باشد تا کودک به صورت غير مستقيم و با 
خواست خودش وارد مسير صحيح شود.

 کودک بايد در کنار بازی های کودکانه از کاس های آموزشــی و مفيد اســتفاده کند.
در پايان تشــکر ويژه دارم از مدير مســئول موسسه انديشه البرز، آقای شــهرام فروغی و پرسنل محترم موسسه، 

همچنيــن همکاران عزيزم خانم يحيايی و خانم راهپيما که هميشــه در کنارم بودند.

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

خالقیت و ایده نو؛ راهکار خروج از رکود اقتصادی

سخنی با مصاحبه شوندگان ارجمند و گرامی
پرســنل فرهيخته و زحمتکش روابط عمومی دفتر سرپرســتی روزنامه جام جم در استان البرز 
مدت 2 ســال اســت که در حمايت از کاالی ايرانی و رونق توليد سلســله گفتگو هايی را به صورت 
افتخاری با کار آفرينان،متخصصان و مديران واحد های صنفی فعال در اســتان البرز انجام داده اند.

اين مهم در گســتره وســيع تر با مصاحبه شوندگان حوزه سامت و نخبگان حرفه ای، آموزش،  
صنعت،  تجارت و فرهنگ اســتان البرز دايره ای جذاب تری دارد .

انتخاب مصاحبه شــوندگان بر مبنای توانمند های شــخصيتی يا وسعت بزرگی مجموعه های 
تحت مديريت ايشــان تعيين می شــود. نکتــه حائز اهميت اين فرآيند صــرف هزينه های چند ده 
ميليونی است که تا کنون سرپرستی محترم روزنامه جام جم البرز شخصا متقبل شده اند و هيچ پشتوانه ای جز خداوند متعال اين هزينه های 
کمر شکن را تقبل نکرده است . البته افتخار به پشتيبانی واقعی و عملی در راستای حمايت از توليد کنندگان،متخصصان سامت و فعاالن 
واحد ها و بنگاه های صنفی در شرايط سخت اقتصادی از جمله اهداف اين مديريت بوده و رسالت مطبوعاتی ما را هويدا می سازد . در پايان 

به طور خاصه توجه شــما عزيزان را به چند موضوع جلب می نمايم:
1-  شــرايط اقتصادی در حال حاضر مشــکات ســخت افزاری و نرم افزاری و کمبود هايی در زمينه منابع انسانی موجب شده است در 
روند تخصصی انتشــار يا انعکاس مصاحبه ها در برخی زمان های خاص با تاخير يا تعلل مواجه شــويم که در اينجا توضيح آن به طور مفصل 
تر مقدور نيســت.2- می توان گفت حجم انبوه مصاحبه ها و فعاليتی که ما طی 2 ســال اخير انجام داده ايم در پروسه سازمانی چند روزنامه 
بزرگ می گنجد و اين از افتخارات ماســت که توانســته ايم با امکانات محدود بيش از 1000گفتگو را در فرآيند پياده ســازی، ويرايش، 
تايپ، تنظيم، صفحه آرايی،عکســبرداری، چک اوليه،  چک نهايی و... اقدام نماييم. ۳-  در حال حاضر مطبوعات کشــور نيز مانند ســاير 
مجموعه های فعال اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درگير شرايط پيچيده مالی هستند؛ بنابراين اميد است ما را در تامين هزينه های مختلف 
اعم از ارائه رپرتاژ و آگهی در راســتای انعکاس توانمندی های مجموعه های تحت مديريتتان ياری فرماييد.موجب خرســندی است که در 
چارچوب اطاع رســانی های اثر گذار و پر مخاطب با برند ملی جام جم در اســتان البرز بتوانيم شــاهد بروز و ظهور شاخص های عملکردی 

مصاحبه شوندگان محترم باشيم.  

فرزاد حق الذاکرين؛ مدير ســازمان روابط عمومی و بازرگانی سرپرستی روزنامه جام جم البرز

کرج، سرشــار از جاذبه 
های گردشگری است

محمد کاظم بشکار، مدير 
هواپيمايی  آژانــس  عامل 

نهال گشت ايرانيان
مجموعه مــا اولين آژانس در کرج اســت که تــور اروپا را 
اختصاصًا ارائه می دهد، ضمن اينکه قيمت ها نســبت به تهران 

مناسب تر است و خدمات بهتری نيز ارائه می شود.
20 پرسنل داريم و جزء بزرگترين آژانس های هواپيمايی در 

کرج  از لحاظ تعداد پرسنل هستيم.
کرج برای گردشــگری شهر پرجاذبه ای است، اما متاسفانه 
هتل خوب ندارد و ســاختار شهرسازی آن هم خوب نمی باشد. 
همچنين نگاه مردم به کرج نگاه گردشگری نيست. در صورتی 
که اگــر برنامه ريزی صحيح و تبليغات وســيع صورت بگيرد،  

پتانسيل و در آمد زايی بسيارخوبی برای گردشگری دارد.
صنعت گردشگری می تواند به رونق اقتصادی و توليد کسب 
و کار و همچنين کارآفرينی کمک کند. بنابر اين اگر در اين زمينه 
حمايت های الزم صورت بگيرد اين چرخه کامل می شــود.ولی 
مــا بايد خودمــان هم کمک کنيم و فقط نبايــد از دولت انتظار 

داشته باشيم.

قنادی هــا بايــد درجه بندی 
شوند

حســن رنجبری زاده کندری 
مدير نان شيرينی مادر

دارای ســی سال  ســابقه کاردراين 
حوزه هستم. من در کارم تعهد، نظارت و 

احساس مسئوليت نسبت به مردم دارم .
ما از طرف يک سری ارگانها ) قيمت گذاری، تعزيرات حکومتی، 
مجمع امور صنفی و...( حمايت نمی شــويم و نوسان در قيمت مواد 

اوليه بسيار زياد است.
اتحاديه بايد برای شــيرينی فروشی ها درجه بندی تعيين کند، 
اما متاســفانه در اين زمينه نظارتی وجود ندارد . همه چيز پايين نگه 
داشــتن قيمت نيست، بايد در اين زمينه آناليز صورت بگيرد و مواد 

اوليه نيز درجه بندی شوند.
حمايت نيز بايد هم از توليد کننده باشــد و هم از مصرف کننده .

همــه مواد اوليه کار رفته در کار ممکن اســت آلودگی داشــته 
باشــند،ولی ما توليد کننده آن نيســتيم و اطاعــی نداريم؛ پس 
بايد منشــا آن به درســتی پيدا شــود، در صورتی که ما تمام موارد 
بهداشتی)شستشوی دست و نظافت( را رعايت می کنيم. در پايان 

از ارگانهای دولتی تقاضای حمايت را داريم.

والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن را تبريک می گوييم



  شنبه  26بهمن 1398
   شماره 5600

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 
بخش خصوصی برای توليد از ما حمايت 

کند
منصور زارعی، مدير دکوراسيون زارعی

ما تحت نظارت صنف تزئينات داخلی هســتيم اما 
متاسفانه از ما حمايت  نمی کنند. يکی از مشکات ما 
در حوزه توليد، کمبود مواد اوليه اســت که با مساعدت 
وزارت صنعت و معدن مرتفع می شــود. در حال حاضر به دليل تحريم ها با معضل 

واردات برای توليد داخلی مواجه هستيم.
شــرايط برای توليد در داخل هست اما قيمت پايين اجناس خارجی نسبت به 
اجناس داخلی مانع توليد می شــود. همچنين برای توليد عاوه بر حمايت بخش 

دولتی نياز به حمايت بخش خصوصی برای تخصيص وام داريم.
اگر کاالها از حالت واســطه خارج شــوند، توليد داخلی حرف اول را می زند و 

کيفيت  از بين نمی رود.
در خصــوص عدم کيفيــت کاال اتحاديه ها بايد بــه وزارت صنعت و معدن 

پاسخگو باشند.

همه اصناف بايد خدمتگزار مردم باشند
فاطمــه صدق آميــز، وکيــل پايه يک 

دادگستری
قوانين ما در بحث خانواده قديمی اســت، بيشــتر 
برای طرح شکايت است و بحث سازش مطرح نيست.

فرهنگ ســازی برای ازدواج الزم و ضروری است، در اين خصوص می توان 
مشاوره قبل از ازدواج و همچنين يک دوره آموزشی برای آن را اجباری کرد.

متاسفانه در حال حاضر فضای مجازی آمار طاق را در جامعه ما افزايش داده 
است. رسانه ها بايد در خصوص حقوق شهروندی مردم را آگاه کنند.

مردم نســبت به کاهبرداری هــا آگاهی پايينی دارند،  هــر فردی بايد در 
خصوص کارهای مهم مشاوره بگيرد.

واســطه گری در تمــام اصناف وجود دارد؛ در حالی که هــر کاری را بايد به 
متخصص آن ســپرد و نبايد ظاهربين بود. به طــور کلی در اين زمينه فرهنگ 
سازی صورت نگرفته است.بعضی از پرونده های قضايی نياز به تخصص کافی 
در اين حوزه دارد. متأســفانه جايگاه وکيل در جامعه ما به صورت کامل شــکل 
نگرفته است يک وکيل بايد از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی اطاعات جامع 

و تجربه کافی داشته باشد، چون با اعتبار مردم سر و کار دارد.
به طور کلی هر فردی با هر تخصصی که دارد بايد در خدمت مردم باشد.

ذهنيت مردم نسبت به روانپزشک بهتر 
شده است

دکتر مهسا هوشدار، روانپزشک
مــن عاوه بر کار در مطب  شــخصی در دو واحد 
درمانی کرج به عنوان پزشک معتمد مشغول فعاليت 
هســتم. به طور کلی عصبی بودن، بيشتر مربوط به آلودگی هواست، چون در 

اين حالت اکســيژن مغز کم می شود و طبيعتًا فرد پرخاشگر می شود.
وقتی مردم افســرده و نااميد باشند در نتيجه کمتر تاش می کنند و نسبت 
به درســت يا غلط بودن آن کار آگاهــی الزم را ندارند که در اين صورت تأثير 

منفی در رونق توليد می گذارد. 
متاســفانه ما برنامه ريزی صحيح برای آينده نداريم، به همين دليل اســت 
کــه از اين برنامه ريزی ها گاهی نتيجه مثبت می گيريم و گاهی نتيجه منفی.

به طور کلی داروهای روانپزشــکی دو دســته هستند: دسته اول داروهای 
اعتيادآور هســتند و دسته دوم داروهايی هستند که وابستگی ايجاد نمی کنند، 
مگر زمانی که بيماری زمينه ای وجود داشته باشد و با قطع دارو بيمار به حالت 

اوليه برگردد.
بســياری از بيماری ها که عائم روانپزشــکی دارند مربوط به مشکات 

جسمی هستند.
اگر در اقوام عائم پرخاشــگری ديديد که برای اطرافيان آزاردهنده است 
از مراجعه به روانپزشــک نترســيد .خيلی اوقات اين مشکات به سادگی رفع 
می شوند.البته خوشــبختانه در حال حاضر ذهنيت مردم نسبت به روانشناس 

و روانپزشک بهتر شده است.

در آينــده قيمت گذاری ها کارشناســی 
خواهند شد

محمد قمی، رئيس اتحاديه امالک استان 
البرز

سه دوره اســت که عضو اتحاديه و دو دوره است که 
عضو هيات مديره هســتم. در حال حاضر يک مشــاور 

اماک برای اخذ مجوز بايد يک دوره آموزشی 100 ساعته را بگذراند.
در قانون مدنی و مسائل شرعی چون مسکن مالکيت شخصی به حساب می آيد 
قانــون خاصی وجود ندارد و به همين خاطر متأســفانه هيچ نظارتی در خصوص 
مســکن و اماک نيست. البته پيشنهاداتی از ســوی اتحاديه های مراکز استان، 
کميســيون تخصصی کشوری و پژوهش های مجلس مطرح شده است که برای 
هر منطقه امکان کارشناســی جهت قيمت گذاری وجود داشــته باشد. همچنين 
قوه قضاييه تصميم دارد بخشنامه ای در خصوص ملک هايی که می خواهند سند 
دار شــوند صادر کند که حتمًا قيمت کارشناســی داشته باشند؛ اگر اين قوانين در 
مجلس مدون شــود اتفاق خوبی خواهد بود.50 درصد مشاغل وابسته به مسکن 
است و اگر قيمت ها ثبات پيدا کنند در خصوص کارآفرينی هم اوضاع بهتر خواهد 
شــد. توصيه من به مردم اين اســت که به اماک مجاز مراجعه کنند و حتما برای 
خريد و فروش و اجاره با کارشناســان اين رشته مشورت کنند، همچنين با درايت 
و فکر معامله را انجام دهند، چون بعد از آن هيچ عذری پذيرفته نيست و در پايان 

حتما مدارک را با کد رهگيری از اماک بگيرند.

زير ساخت های گردشگری را تقويت 
کنيم

عليرضــا دل آرا، مديــر دفتر خدمات 
مسافرت هوايی دل آرا پرواز البرز

1۴ سال سابقه کاردارم. ما تحت نظرات اتحاديه 
ميراث فرهنگی و گردشگری هستيم.

مجوز راه اندازی خدمات مسافرتی را به شرط داشتن سابقه، بيمه و گذراندن 
دوره های تخصصی می دهند.

برای وارد شــدن به اين صنعت، اطاعات در خصوص شهرهای مختلف و 
شناخت آنها ضروری است.

در گذشته درصد مسافران چه خارجی و چه داخلی بيشتر بود، در حال حاضر 
به دليل مشغله  مردم کمتر شده است.

به دليل نوسان دالر تورهای خارجی کم شده است و توجه مسافران به سمت 
تور های داخلی معطوف شده است که به نظر من بهتر است چون ايران جاهای 

ديدنی بسيار زيادی دارد.
برای جذب گردشگر به کشــور بايد زيرساخت های گردشگری رشد کند و 

تبليغات در اين حوزه بيشتر شود.
متاســفانه ســايت های غيرمجاز اقدام به فروش بليــط و تور می کنند، اين 
موضوع از طريق انجمن صنفی گردشــگری پيگيری شده است اما باز هم ديده 
می شــود. توصيه من به مردم اين اســت که برای خريد تور و بليط به صورت 
حضوری اقدام کنند و در صورت خريد اينترنتی از طريق ســايت های مجاز اين 

کار انجام شود.
اميدواريم صنعت گردشــگری روز به روز توســعه و گسترش يابد، چون اين 

صنعت برای اشتغالزايی در کشور يکی از گزينه های خوب است.

خدمات اپتومتری با چشم پزشکی متفاوت 
است

زهره حاج حسينی، اپتومتريست
مدت 9 سال است که رياست انجمن اپتومتری  استان 
البرز را به عهده دارم. خدمات و روشهای تشخيصی که 
مردم از اپتومتريست می گيرند با خدمات چشم پزشکی 

کامًا متفاوت است. تشخيص ما بر اساس شغل افراد، ساعات کار و ... می باشد.
عينک فروشــی ها برای فروش عينک طبی بايد يک مجوز جداگانه از وزارت 
بهداشــت بگيرند، چون عينک طبی تزيينی نيست و يک  ارتز طبی است، بنابراين 
بايد با نســخه و بعد از يک معاينه اســتاندارد تهيه شود تا مشکات بينايی برطرف 
شــوند.بيمه های پايه، خدمات اپتومتری را پوشش نمی دهند و بيمه های تکميلی 
به دليل تخلف در اين حوزه ســختگيری دارند. به اين ترتيب که معتمد خودشان را 
به عينک فروشی ها می فرستند تا مطمئن شوند شخص همان عينک را تهيه کرده 
اســت يا خير، اين اتفاق خوبی است، چون باعث می شود خدمات علمی صحيح و 

متناسب با نياز مردم ارائه شود.

قانون رجيستری، خوب يا بد است؟
بابک داوری، فروشگاه موبايل سامسونگ

متاسفانه درصد زيادی از تلفن های همراه از طريق 
قاچاق وارد کشــور می شــوند، به همين دليل سازمان 
ارتباطــات قانون رجيســتری را بــرای جلوگيری از 
قاچاق وضع کرده اســت. ما در اجرای اين قانون به عنوان فروشــنده به مشکل 
می خوريم، چون سيســتم جامع نيســت و نقص دارد، اگر کدی را اشــتباه وارد 
کنيم امکان ويرايش وجود ندارد. بهتر اســت سايت همتا برای خريدار هم قابل 

دسترسی باشد.
بعد از تحريم ها داشــتن گارانتی معتبر برای تمامی شــرکت ها اجباری شده 
اســت که باعث می شود قيمت ها در فروشــگاه های مختلف يکسان باشند. ما 
فاکتورهای فروش را از اتحاديه صنف تجهيزات مخابراتی و دستگاه های تلفن 
همراه کشــور می گيريم که کاما معتبر هستند. شــکر خدا اتحاديه هم از ما و 

مشتريان حمايت خوبی دارد.
در پايان درخواســت دارم که سايت همتا و گمرک برای دسترسی ما هميشه 
باز باشد، چون در صورت بسته بودن قيمت ها باال می رود و عرضه کم می شود، 

همچنين ما در ارائه خدمات به مشــتريان دچار مشکل می شويم.

تنها توليد کافی نيست
حسين قاســمی، فروشگاه چينی و 

بلور الماس
در حــال حاضر واردات کاال وجــود ندارد، در 
صورتی که اگر باشــد ناخــودآگاه قيمت کاالها 
نيز پايين می آيد و در بازار رقابت ايجاد می شــود.

همچنين به علت نبود رقابت قيمت اجناس متفاوت اســت و به سرعت افزايش 
قيمت اتفاق می افتد.

متاســفانه اجناس ايرانی مرغوبيت الزم را ندارند و اين به دليل عدم وجدان 
کاری است، در حالی که توليد کننده ها بايد در درجه اول به توليد کاالی باکيفيت 

اهميت بدهند چون فقط توليد به تنهايی کافی نيست.
کاالهای توليد شــده هم بايد کيفيت باال و مواد مرغوب داشــته باشند و هم 
قيمت پايين تر از اجناس خارجی. اگر مواد اوليه در کشور توليد شود هزينه ها نيز 

پايين می آيد اما مواد اوليه از خارج وارد می شود.
ما متاسفانه هيچ گونه حمايتی از طرف صنف خود نداريم. هزينه های کار نيز 
باالست و فروش هم به دليل تورم،  مشکات اقتصادی، نداشتن قدرت خريد و 

همچنين نبود واردات بسيار پايين آمده است .

توليدکنندگان  شــناخت  عــدم 
داخلی همچنان بــه قوت خود باقی 

است
مهندس نيــاز گودرزی، مدير عامل و 

رئيس هيئت مديره شرکت دلوار فراز
شــرکت ما دانش بنيان اســت و در حوزه 
درمان و ســامت مولدهای اکسيژن ســاز و نيتروژن ساز توليد می کند 

که يکی از نيازهای ضروری بيمارستان هاست.
اوليــن توليد کننده اين دســتگاه جديد در ايران هســتيم که با روش   
 psa اکســيژن را از نيتروژن جدا می کنيم. اين دستگاه ها همچنين در 
صنايع مختلــف و مصرف خانگی کاربرد دارند. توليد زمانی گســترش 

می يابــد که از توليد کنندگان حمايت صورت بگيرد.
از مشکات ما در اين حوزه می توان به عدم رتبه بندی در توليد داخل 
و کيفيت کاالها اشاره کرد، عدم پرداخت نقدينگی به توليد کننده داخلی 
نيز وجود دارد و به همين دليل است که توليدکنندگان در کار خود موفق 
نمی شــوند، در حالی که توليد داخلی باعث می شود که از کشور ارز خارج 
نشــود. عدم شناخت توليدکنندگان داخلی نيز همچنان به قوت خود باقی 
اســت.توليدکنندگان عاقه وافری نسبت به کار خود دارند اما متاسفانه 
فرهنگ ســازی غلط اســتفاده از توليدات بيگانگان است، البته واردات 

در ايــن حوزه هم به رقابت کمک می کند.
ما برای دســتگاه ديگری که در حال توليد آن هســتيم نياز به حمايت 

داريم.

مردم نســبت بــه فيزيوتراپی آگاهی 
بيشتری پيدا کرده اند

غالمرضا پورقاسمی، فيزيوتراپيست
دارای ۳0 ســال ســابقه کارهســتم. بســياری 
از بيماری هــا که حتــی تصــورش را نمی کنيم به 
فيزيوتراپی مربوط می شــود؛ اين درمان بسيار موثر 

و کم ضرر است.
اگر فيزيوتراپی در مراحل اوليه بيماری تجويز شود؛ قطعا بهتر است. همچنين 
انجام اين درمان بعد از عمل های جراحی الزامی اســت .در حال حاضر مردم هم 

اطاعات بيشتری نسبت به اين درمان پيدا کرده اند.
يکی از داليل کم شدن معلوليت ها در چند سال اخير استفاده از اين نوع درمان 

بعد از عمل های  جراحی است.
معاينات و تشــخيصی که در مراکز فيزيوتراپی انجام می شود برای بيماران 

بسيار کمک کننده است .
به طــور کلی هدف ما به حداکثر رســاندن کارايــی از حداقل توانايی های 

بيماران است.

ضرورت کاهش هزينه های توليد
جواد حاجی نصيری، توليــد کننده لوازم 

خانگی داريک
در زمينــه توليد، توزيع و فروش لوازم خانگی فعاليت 
داريم. در اين خصوص مشکات عديده وجود دارد: مواد 

اوليه، بخش توزيع و بخش مالياتی.
ما در تهيه مواد اوليه به دليل قيمت باال و کمبود آن مشــکل داريم هزينه های 

جانبی توليد باال رفته و با کاالهای خارجی تقريبا برابری می کند.
برای توليد احتياج به وام و تســهيات  داريم، اما متاسفانه برای ما تنفس يک 
ســاله ندارد و نهايتا بايد بعد از يک ماه باز پرداخت آن را شــروع کنيم. به همين 
دليل پروســه زمانی توليد طوالنی می شود و اکثر شرکت ها به همين دليل پلمب 
می شــوند. از حوزه های مالياتی نيز درخواست داريم نسبت به واقعيتی که وجود 
دارد از ما ماليات بگيرند. همچنين هزينه های گمرکی ناعادالنه است و ما حمايت 
نمی شــويم، در حالی که هزينه ها بايد به گونه ای باشــد که بتوانيم محصول را با 

کيفيت باال به دست مصرف کننده برسانيم.
توليدات ما به کشورهای عراق، افغانستان و حاشيه خليج فارس صادر می شود . 
محصوالت ما با استانداردهای روز و کيفيت باال توليد می شوند اما رقابت در بخش 
بازار داخلی هم زياد است.بخشی از مواد اوليه هم وارداتی است. به طور کلی برای 
برندســازی نياز به خوشنام کردن آن برند، ماندگار بودن در ذهن و خدمات پس از 
فروش خوب و کيفيت باال داريم. يکی از داليل عدم موفقيت برندهای ايرانی اين 
است که نمی توانند ميزان حاشيه سود را کنترل کنند. متاسفانه اکثر توليدکننده ها 
راغب به توليد در کشــورهای آسيای شرقی به دليل هزينه توليد پايين آن هستند 
که اين هم يکی از مشــکات ماســت.با کمال احترام از تمام مسئولين و دولت 

درخواست می کنم که از ما حمايت کنند تا مشکات توليد کمتر شود.

موسيقی،غذای روح و نياز جامعه است
محمدرضــا توســلی، مديــر داخلی 

آموزشگاه موسيقی هشت بهشت سبز
آموزشــگاه ما از سال 9۳ فعاليت خود را آغاز کرده 
است، آموزش ما در زمينه موسيقی کودک و بزرگسال 

در دو گرايش سازهای ايرانی و جهانی است.
يکی از مشکات ما در خصوص کارهای اداری با شهرداری هاست که در اين 
خصوص ســختگيری دارند. موسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت 
ارشاد و فرهنگ اسامی هستند و به واسطه قوانين معاف از ماليات می شوند اما 

متاسفانه در اين زمينه شاهد برخوردهای سليقه ای بوده ايم.
به طور کلی ســابقه موســيقی در دنيا به بين النهرين و کشورهای اطراف آن 

برمی گردد.
موسيقی خوب و بد وجود دارد، اما بايد به موسيقی بد هم امکان پيدايش داد، 

چون موسيقی بد به مرور زمان رو به زوال می رود و محکوم به نابودی است.
موســيقی در ذات خود آســيب رسان نيســت تا زمانی که کام يعنی همان 
محتوا وارد می شــود که می تواند هنجار يا نا بهنجار باشــد. در اين خصوص پدر 
و مادر مســئول هســتند و بايد به  فرزند خود در اين زمينه آگاهی الزم را بدهند.

موسيقی غذای روح و نياز جامعه است و خوشبختانه در خانواده ها جايگاه خوبی 
پيدا کرده است.

پيشگيری بهتر از درمان است
دکتر عليرضا حيدری، متخصص دندانپزشــکی کودکان و 

دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران
يکی از اولويت هايی که در خصوص ســامت و بهداشــت دهان و دندان  
الزم اســت اطاع رســانی به والدين اســت .اين که بايد آگاه باشند که چه 
عواملی باعث پوســيدگی دندان می شــود و چه عواملی از آن پيشــگيری 
می کند. به طور کلی بايد عوامل مختلف پوســيدگی را از بين برد و بايد تا 20 

دقيقه بعد از خوردن غذا دهان شســته شود تا پوسيدگی کمتر شود.
ژنتيک هم در پوســيدگی دندان تاثير گذار اســت اما با رعايت بهداشت 
و تغذيه صحيح قابل پيشــگيری است.اولويت بعدی برنامه ريزی در سطح 
کان از طريق دولتمردان است که می توانند در اين خصوص فرهنگ سازی 

انجــام دهند و مراقبت از دهان و دندان را عملياتی کنند.
بيمه ها نيز می توانند پيشگيری از پوسيدگی دندان) فلورايد تراپی و فيشور 
ســيلندر( را تحت پوشــش خود قرار دهند که هزينه های آن کمتر است و به 
صورت کلی حفظ ســرمايه های کشور خواهد بود، به اين ترتيب تا ظرف 10 

سال آينده پوسيدگی های دندانی نصف خواهد شد.

وضع قانون به صورت مقطعی نباشد
حميد ميکائيلی، مدير مجموعه دکوراسيون 

تهران
حدود 1۴ سال است که در اين حوزه به صورت مستمر 
فعال هســتم ؛ با توجه به اينکه رشته تحصيلی ام عمران 
اســت، وارد بخش ســاختمان و دکوراسيون شدم و در 

بخشهای اجرا، خرده فروشی و پخش مشغول فعاليت هستم.
حدود يک ســال اســت که از مواد اوليه داخلی استفاده می کنيم، اما متاسفانه 

کيفيت اين اجناس پايين است.
بعضی از افراد تازه کار که وارد اين حوزه شــده اند تجربه کافی و امکانات الزم 
را ندارند که اين موضوع به صنف ســاختمان، فعــاالن در اين حوزه و همچنين 

باورهای مردم صدمه زيادی می زند.
متاســفانه برای اين کار پيش زمينه ای وجود ندارد و اجناس تقلبی زياد شــده 
است.مشــکات در صنف ما بيشــتر به دليل تصميمات لحظه ای، سليقه ای  و 
ناپايدار است.به نظر من اولين راهکار اين است که قوانين به صورت مقطعی وضع 
نشــود، نوسانات ارزی هم به ثبات برســد، همچنين توليد را انحصاری نکنند،به 
فضا، تخصص و اســتانداردها نيز توجه کنند .اگر قصد، حمايت از توليد است بايد 

به مواد اوليه و منابع موجود هم توجه داشته باشند.

اســتقبال از کارهای نو در جامعه هميشه 
وجود دارد

حميدرضــا تجويری، مديــر و صاحب 
امتياز آتليه، پدرام تجويری، فوق ليسانس 

معماری و دانش آموخته دانشگاه تهران
8 ســال سابقه کار دارم. ما در زمينه کارهای عمرانی، 

ساختمان سازی، طراحی، نظارت و ... فعاليت می کنيم.
متاســفانه بحث جامعه شناختی و روانشناختی در ساخت و سازها رعايت نمی شود . 
هنوز برای عموم جامعه جا نيفتاده اســت که طراحی يک بنا کار يک متخصص و معمار 
است، چون مهندس معمار، اقليم، بافت، سطح درآمد و ... را در نظر می گيرد و متناسب با 
آن فرهنگ بنا را طراحی می کند. در شرايط فعلی کاری که بستر آن فراهم است، بحث 
بازسازی است، چون خيلی از مردم توان جابه جايی ندارند و می توانند محيط زندگی خود را 
بازسازی کرده و بهبود ببخشند.از نظر روان شناختی فضايی که ما در آن زندگی می کنيم 
بيشــترين تاثير را در خلق و خو و روحيات ما دارد، بنابراين با تغييرات کوچک در محيط 
زندگی می توانيم در زندگی اجتماعی تاثير بگذاريم و به اين ترتيب اشتغالزايی  هم ايجاد 
می شود. به طور کلی استقبال از کارهای نو در جامعه هميشه وجود دارد. سه قشر از مردم در 
صنعت ساختمان فعاليت می کنند.اول افراد تحصيل کرده  و متخصص، دوم افراد تجربی 
و متخصص و سوم کسانی که کارهای خدماتی ساختمان را بر عهده دارند و هر کدام به 
نحوی با اين صنعت درگير هستند. طبق تحقيقات من، مصالح ساخت و ساز بسيار قديمی 
است ولی اين امکان وجود دارد که با مقداری تغيير نگرش اين مصالح سبک تر، ايمن تر 
و ارزان تر شوند . يکی از مشکات فعلی ما در حال حاضر تعداد زياد مهندسين و تعداد کار 
بسيار کم است. کشور ما رده پنجم را در خصوص افراد تحصيل کرده و مهندسين دارد و 
اين تعداد کارهای سطح پايين انجام نمی دهند و نمی شود همه متخصص يا بنای حرفه ای 

باشند، چون ما در سطوح مختلف احتياج به کار داريم.

در روان درمانی صبور باشيم
فرزانــه مزينانی، مدرس دانشــگاه و 

روانشناس
تمام اقشــار جامعــه نيازمنــد مراجعه به 
روانشــناس هستند، در سابقه تاريخی گذشته، 
مــردم تنهــا افــرادی را نيازمنــد مراجعه به 
روانشــناس می دانســتند که مشکات روانی داشــتند،  در حالی که در 
جامعــه امروز با انواع تکنيک های علمی می توان نگرش افراد را تغيير داد 
و باورهــای جديد را جايگزين باور های مخرب  کرد. از تصورات اشــتباه 
مردم اين اســت که روانشناس بايد همه مشــکات آنها را تجربه کرده 

باشــد، در حالی که به چنين فردی نمی توان اعتماد کرد.
متاســفانه در جامعه ما مشــاوره قبل از طاق اجباری است، در حالی 
که مشــاوره قبل از ازدواج هم بايد اجباری باشــد. نکته مهم در خصوص 
مشاوره پيش از ازدواج اين است که دو طرف نبايد تصور کنند که مشاوره 

صددرصد به ازدواج ختم می شود.
بيشــترين عامل طاق در جامعه ما خيانت و اعتياد اســت. زمانی که 
خيانت بين دو طرف اتفاق می افتد قابل برگشت است، در صورتی که فرد 
در وهله اول خطای خود را بپذيرد و در مرحله بعدی با کمک روانشــناس 
به ســمت جبران ســازی پيش برود تا به اعتماد ســازی برسد که مرحله 

جبران سازی بازه زمانی دارد.
در خصــوص بيماری های روحی و روانی ۷0 درصد روان درمانی و ۳0 
درصد دارو درمانی اســت. افراد بايد در روان درمانی صبور و پيگير باشند 

تا به نتيجه مطلوب برسند.

به دليل حمايت از توليد ملی قصد انجام 
صادرات را داريم

محمد خراســانی، نايب رئيس شرکت 
پامکو

ما ۳۴ پرســنل در بخش توليــد و 8 نيرو  در بخش 
اداری داريم و تحت نظر اتحاديه لوازم خانگی هستيم.

اين شــرکت در زمينه توليد مبدل های حرارتی برودتی،  سيستم های مينی 
چيلر و...  از سال 85 شروع به فعاليت کرده است.محصوالت ما صنعتی و خانگی 
اســت اما فعا در زمينه محصوالت خانگی  توليد مان بيشــتر است.در قسمت 
توليد برای وارد کردن ماشين آالت دولت با ما همکاری الزم را ندارد و همچنين 
مشــکل فضای کار را داريم که اقدامات الزم برای رفع آن در حال انجام است. 
ارگان های دولتی ذيربط در بخش خريد با ما همکاری ندارند و در بحث پرداخت 
و تســويه مناقصه مشکل داريم.مواد اوليه و قطعات اکثراً داخلی است و کيفيت 
الزم را هم دارد.به دليل حمايت از توليد ملی در يکی دو ســال اخير قصد انجام 
صادرات را نيز داريم، ولی به دليل برخی مشــکات،هنوز اجرايی نشده است. از 

اتحاديه و مسئولين درخواست حمايت داريم.

پيشــرفت در شــرايط اقتصادی فعلی هم 
امکان پذير است

فهيمه افشــار، مديرعامل شرکت بنکيو و 
محمدرضا بغدادی، مجری و معاون شرکت

ماتحت نظر اتحاديه پيمانکاران فعاليت می کنيم . طی 
اين سال ها با مشکات زيادی دست و پنجه نرم کرده ايم، 
به عنوان فارغ التحصيل رشــته معماری با همان دغدغه های بعد از تحصيل از صفر 
شروع کرديم،وارد بازار کار شديم و سير تکاملی را طی کرديم. در اين حوزه احتياج به 
پشتوانه مالی داشتيم و برای وام هم اقدام کرديم که به دليل زن بودن و تاهل به من 
تعلق نگرفت، اما از موقعيت فعلی خود راضی هستيم و روی پای خودمان ايستاده ايم.

حرفه ما به ساختمان وابسته است و در اين زمينه با مشکل کمبود و قيمت باالی مواد 
اوليه مواجه هستيم. حتی خيلی از کارفرماها توان مالی برای اجرای کار را ندارند که 
در اين صورت کار برای ما هم ســخت تر می شــود، چون نمی توانيم ايده های مورد 
نظرمان را اجرا کنيم. متاســفانه خيلی از کارفرماها دوســت دارند طرح را به صورت 
رايگان در اختيارشان قرار دهيم در صورتی که ما برای اين کار وقت زيادی را صرف 
می کنيم.در خصوص فروش آرايه های معماری ما با مشــکل عدم ثبات بازار مواجه 
هستيم. کيفيت کاالی ايرانی در حوزه کاری ما بسيار پايين است، چون توليد کننده 
بــرای ارائــه کار خوب و با کيفيت نياز به حمايت دارد.ما در زمينه کاری خود ســعی 
می کنيم با کمترين و ارزان ترين امکانات کارهای با کيفيت باال و خاقانه ارائه دهيم.

اتحاديــه در خصوص کار بايد نظارت خود را افزايش دهد تا افرادی که برای اجرای 
کار مجوز می گيرند، گسترده تر از آن فعاليت نکنند.به نظر من در وضعيت اقتصادی 
فعلی هم می توان پيشرفت کرد، در تمام کارهای ما خاقيت وجود دارد و امکان بهتر 
ديده شدن کارهای ما فراهم شده است و توانسته ايم کارآفرينی ايجاد کنيم. هر کسی 

در حوزه کاری خود اگر خود را با شرايط وفق دهد،موفق تر خواهد بود.
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نقش مهم شــهرداری در تســهيل 
ساختمان سازی

عليرضا اصالتی، سازنده
از ســال ۷9 در زمينه ســاختمان سازی فعاليت 
می کنيم و  سعی مان بر اين است که از مصالح خوب 

نسبت به زمان استفاده کنيم.
بــه طور کلی0 2 1 شــغل به صورت مســتقيم و 500 شــغل به صورت 

غيرمستقيم مربوط به ساختمان سازی است.
تورم در مصالح، مانع تراشــی اداره ها در مســائل مربوط به حوزه فعاليت ما 
و همچنين طوالنی شــدن روند کارهای اداری شهرداری از مشکات کاری 
ماست ؛ما از اداره ها و شهرداری درخواست تسهيل کارها را داريم تا کار رونق 
بگيرد و اشتغالزايی در اين حوزه ايجاد شود ؛همچنين درخواست هموار کردن 
جاده های عبور و مرور توسط شهرداری  را داريم. ضمن اينکه شهرداری بابت 

پرداخت هزينه ها با ما همکاری کند و به ما مهلت بدهد.
نمــای ســاختمان ها بايد در هر منطقه به صورت يک شــکل باشــد که 

شهرداری در اين زمينه نقش مهمی ايفا می کند.

محصــول ما از مشــابه انگليســی آن 
مرغوب تر است

اميــن، مديرعامــل مجموعه  منوچهر 
موم سازان هربا

۳1 ســال اســت محصولی توليد می کنيم که در 
حال حاضر نيز مشــابه ندارد و منحصر به فرد اســت.به بازار نمی فروشــيم و 
مستقيما به مردم عرضه می کنيم. چون برای انبارش و سود توليد نشده است. 
نام اين محصول موم پرايمر می باشد. ابتکار عمل را بيش از 120 سال پيش 
انگليســی ها به علت برخوردار بودن از محيط رطوبتی در دست گرفتند.شيوه 
آنها به اين شــکل بود که بدون تميز کردن فلز آن را رنگ می زدند. چون برای 
محيط زيست بسيار مضر و سرطان زاست و استفاده از آن در شهر  قدغن است.

برای پوشــش هر نوع فلز ضروری اســت که قطعًا تميزکاری شود تا انواع 
رنگ ها روی سطح آن بنشيند.

ابتکار عمل اين اســت که فلز و بتن را نيز می توان موميايی نمود.
سال ۷1 اين محصول را به اداره استاندارد عرضه نموديم. اما به اين دليل که 
تعريفی از اين موضوع وجود نداشت، مراحل آن به سختی انجام شد. همچنين 
متوجه شديم محصول ما از مشابه انگليسی آن مرغوب تر است، يکی از داليل 
آن پروســه توليدی بود که ما به آن  دســت يافتيم و دليل ديگر وجود پايه های 

نفتی مرغوب در ايران بود.
در حال حاضر محصول ما گســترش پيدا کرده اســت .در سه سال گذشته 
موفق شــديم نوع پيشــرفته تر از آن را توليد کنيم که مورد تاييد پروفســور 

گنجعلی رئيس مرکز الکتروشــيمی دانشگاه تهران  قرار گرفت.
بســياری از توليد کننــدگان نگران مواد اوليه و وضعيــت اقتصادی فعلی 
هســتند در حالــی که به نظر من بايد با ســختی ها مقابلــه نماييم و به آينده 

اميدوار باشيم.

از توليد کننده واقعی حمايت نمی شود
سعيد جعفرپور، مديرعامل شرکت رمزين آسا شيمی

مجموعه ما 16 نفر پرســنل دارد و در ســال 91 تأسيس شده اســت. ما توليدکننده پارافين جامد 
هســتيم و در دو ماه آينده توليد وازلين و پارافين مايع را نيز شــروع خواهيم کرد. ما عاوه بر توليد، 

صادرات نيز انجام می دهيم.
پارافين، پسماند روغن های موتور است که ما آن را از کارخانه ها خريداری می کنيم که بيشترين 
مورد استفاده آن به صورت شمع است. اما پارافين در صنايع مختلف استفاده می شود و کاربردهای بسيار زيادی دارد،  در صنعت 

هوا فضا، الستيک و حتی چوب نيز کاربرد دارد.
ما در زمينه کاری خود با مشــکات بســياری   رو به رو هستيم. حق بيمه ای که ما بايد برای پرسنل خود به تامين اجتماعی 
پرداخت کنيم نســبت به سال گذشته افزايش چشمگيری داشته است. همچنين به دليل نوسانات ارز برای خريد مواد اوليه نيز 
مشکل داريم.متاسفانه بخشنامه ها و دستورالعمل ها ثبات ندارند. از توليد کننده های واقعی حمايت نمی شود.کارها به صورت 

آزمون و خطا پيش می رود. به طور کلی نيازمند عزم کلی در سياست های کان کشور هستيم.

پرستاری برای من بازنشستگی ندارد
پروين پوراکبر،  ليسانس پرستاری ومديريت پرستاری سپهر

بعد از ۳0 سال سابقه پرستاری در بيمارستان، سال 8۷ بازنشسته شدم. به علت عاقه به شغل پرستاری 
و مراقبت از بيماران اين مجموعه را حدود 10 سال است که راه اندازی کرده ام.

مجموعه ما شــامل گروه پزشک، پرستار، فيزيوتراپيست و کمک بهيار است که برای درمان بيماران 
به منازل می فرستيم. بعضی از پرستاران بايد متخصص باشند، چون بيماران بد حالی که با دستگاه های 
اکسيژن نفس می کشند نياز به مراقبت های ويژه و تخصصی دارند. پرسنل ما دارای کارت شناسايی معتبر هستند و همچنين دوره های 
آموزشی را نزد ما گذرانده اند.مردم بايد آگاهی خود را در ارتباط با شغل ما باال ببرند تا در اين زمينه با مشکل مواجه نشوند.اقدامات درمانی 
برای بيماران در منزل خود بيمار انجام می شود.ما همه روزه به منزل بيماران سرکشی می کنيم تا در صورت ديدن اشتباه به تيم خود 
گوشزد کنيم و در اين زمينه خانواده ها استقبال می کنند.ما در خصوص خانواده هايی که با هزينه های پرستاری در منزل مشکل دارند 
آموزش های الزم و ضروری در رابطه با مراقبت از بيماران و رفتاری که با آنها به نسبت بيماری بايد داشته باشند می دهيم. هدف ما 

خدمت رسانی به مردم است، توصيه ام به خانواده ها اين است که بعد از فرستادن نيرو از سوی ما ارتباط خود را با دفتر قطع نکنند.

معماری خوب به مردم احساس آرامش می دهد
علی ميهن زاده، مهندس معمار، موسس و مديرعامل شرکت فضای ماندگار

دارای 15 سال سابقه کارمی باشم. من عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز هستم. مجموعه 
ما متشکل از يک تيم 8 نفره است.

در زمينه فنی کشورما نياز به فرهنگ سازی معماری دارد؛وقتی نياز به وجود بيايد باعث تقاضای 
مردم می شــود و در نتيجه باعث رونق خواهد شد .در کشورهای ديگر از مصالح جديد و سبک برای 
ساختمان سازی استفاده می شود، اما در کشور ما همچنان از مصالح قديمی استفاده می شود،مصالح جديد عاوه بر مقاومت 
و ضد زلزله بودن آن از لحاظ معماری و زيبايی به مردم احســاس آرامش می دهد. يکی از مشــکات کاری ماعدم توازن 
در مســئوليت و ميزان دســتمزد است.رشته های مهندسی در ساختمان سازی با قشــری در ارتباط هستند که اکثريت آنها 
تحصيات تخصصی ندارند و موقع اجرا نظرات شــخصی خود را اعمال می کنند که اين موضوع باعث می شــود کار از حالت 
فنی خارج شود؛ البته نظام مهندسی در حال پيگيری اين موضوع است تا کار به وسيله مجری ذيربط و تنظيم قرارداد در اين 

زمينه و طبق نقشه های نظام مهندسی انجام شود.

جراحی هايی که ضروری نيست
دکتر عليرضا عليجانی، متخصص جراحی عمومی

فعاليت من در زمينه جراحی های زيبايی است و با بيمارستان ها و کلينيک های مختلف همکاری 
می کنم.

حدود 90 درصد از عملهای زيبايی به دليل عدم اعتماد به نفس در افراد اســت، اما در واقع غير 
ضروری است. بسياری از اين افراد بعد از جراحی به نتيجه مطلوب نمی رسند و رضايت ندارند،  دليل 

آن اين است که تصوير ذهنی درستی نسبت به اينگونه عمل ها ندارند.
10 درصد از جراحی های پاستيک برای بازيابی و بازسازی ارگانی از بدن که آسيب ديده است انجام می شود.

به طور کلی تمام اعمال جراحی می تواند چند جنبه از عوارض و خطرات ناشــی از بيهوشــی و خود جراحی را داشته باشد. 
عوارض حين عمل ممکن است منجر به مرگ شود .حتی بعضی از اعمال هم که به صورت موضعی انجام می شود می تواند 
عوارضی داشــته باشــد.من هميشه به بيماران در رابطه با عوارض بعد از عمل های زيبايی، آگاهی و بينش کافی را می دهم تا 

تصوير ذهنی اشتباه نداشته باشند و بعدها برای آنها مشکل ساز نشود.

اعتماد مشتری از همه چيز مهم تر است
مهرداد اشتريان، مدير دکوراسيون ليماک

دارای 10 ســال سابقه کارهســتم. 15 نفر به صورت مســتقيم و غير مستقيم در 
مجموعه ما کار می کنند.

تخصص اصلی ما در حوزه توليد کابينت آشــپزخانه از مرحله توليد تا اجراست.
تنوع در مواد اوليه و همچنين قيمت در حيطه کاری ما بسيار زياد است که از جهتی 

منفی و از جهتی مثبت اســت، چون مشــتری بيشتر به قيمت پايين کار توجه دارد تا کيفيت آن.
به دليل نوســانات بازار در تهيه مواد اوليه مشــکل داريم، اما خدا را شکر در حال حاضر شرايط کمی بهتر شده 

است.
بايد اتحاديه ای باشــد که ما تحت نظر آن کار کنيم، قيمت گذاری کند و همچنين تغييرات اساســی در زمينه 
کاری ما به وجود بيايد، يعنی به شــکلی باشــد که مشــتری بتواند قيمت کابينت را شخصا محاسبه کند، چون در 

کار ما اعتماد حرف اول را می زند.
 در کشــورهای ديگر امکان نصب کابينت توســط مشــتری وجود دارد؛ اميدوارم روزی کشــور ما نيز به اين 
مرحله برســد.اگر توليد کننده های باکيفيت وارد اين حوزه شــوند، همچنين تمام مواد اوليه در کشور توليد شود و 
برای توليد دســتگاه ها با اعطای وام، ما را حمايت کنند قطعًا در اين زمينه پيشــرفت چشمگيری خواهيم داشت.

بازار مسکن بيمار است
سعيد رضايی، مدير مجموعه البرز فايل

مــا در مجموعه خود اماک را به لحاظ اطاعاتی حمايت می کنيم. وقتی ارزش ملکی 
بــاال می رود، به تبع آن قيمت اجاره نيز  افزايش پيدا می کند.

به دليل افزايش قيمت مســکن مردم قدرت خريد ندارند.ملک نيز تبديل به ســرمايه 
مولد شده است.

مشــکل مستاجرين زمانی حل می شود که از تعداد آنها کاسته شود.
بــه طور کلی بازار به صورت عرضه و تقاضاســت،پس بايد هم عرضــه افزايش پيدا کند و هم متقاضی بتواند خريد 
انجام دهد، اما بازار مســکن بيمار اســت و مشکات جدی دارد،برای درمان آن بايد تمام اصناف مرتبط مشکاتشان 

را حل کنند.
در هــر دو بخش عرضه و تقاضا بايد اصاحاتی صورت پذيرد. 

در خصوص تقاضا بايد وام مســکن افزايش پيدا کند و به انبوه ســازان وام جداگانه اعطاء شود. همچنين در بخش 
ســاخت و ساز ماليات و جريمه های غير ضروری کمتر شود.

طبق آمار 20 ميليون مســتاجر به دنبال تهيه مســکن هستند اما موفق به خريد نشــدند. بنابراين نقدينگی بايد در 
جای خود هزينه شــود و جلوی رشــد قيمت با افزايش عرضه گرفته شود. در خصوص قيمت مسکن،  معادن طبيعی و 

...دولت می تواند نظارت داشته باشد.

کار ما به نوعی هنر محسوب می شود
مرتضی دامنگير، مدير مبلمان ايليا

دارای 1۷ ســال سابقه کار هستم و کار ما شامل تعميرات، ساخت و اجراست.تا سال گذشته 8 
نفر پرسنل داشتيم که امسال به دليل شرايط اقتصادی اين تعداد به ۴ نفر رسيده است.

به طور کلی توليدات ما مبلمان خانگی به صورت سفارشی است و کار نمايشگاهی انجام نمی 
دهيم.کارهای ما با توجه به کيفيت کاال بين 2 تا 10 سال ضمانت کتبی دارد. بخشی از کار گاه به 
صورت اتاق نمايش است و آن را به کاالهای ژورنال اختصاص داده ايم.مهمترين مشکل ما قيمت باالی مواد اوليه است 
چون در اين صورت قدرت خريد مردم پايين می آيد که ما ســعی کرديم اجرت را باال نبريم. در حال حاضر به دليل همين 

موضوع سفارش کار مان پايين آمده است.
خيلی از هم صنفان ما به دليل نامناســب بودن شــرايط کاری، اين حرفه را کنار گذاشته اند، در حالی که کار ما به نوعی 

هنر محسوب می شود.

اســتان البرز در اســتعداديابی يکی از 
سرآمد هاست

منصور بيــک وردی، رئيس هيئت فوتبال 
استان البرز 

حدود 100 مدرســه فوتبال ثبت شــده و  دائمی در 
اســتان البرز وجود دارد که اسامی آنها در سايت هيئت 
فوتبال  و اداره ورزش و جوانان ثبت شــده است که بايد به صورت ساالنه تمديد 
شــوند. مدارس دارای درجه بندی ممتاز درجه يک و دو هســتند که مطابق با 

آکادمی فوتبال اين درجه بندی ها به آن ها داده می شــود.
متاســفانه يکســری مدارس فوتبال به صورت قارچ گونه وجود دارند که با 
تبليغات کذب مردم را فريب می دهند، توصيه ما به خانواده ها اين اســت که قبل 

از ثبت نام به ما مراجعه کنند تا با مشــکلی در اين زمينه مواجه نشوند.
برخورد با اين مدارس غير مجاز به صورت اخطاريه صادر شــده اســت که به  
آنهــا فرصت 10 روزه برای رفع مشــکل می دهنــد و در غير اين صورت پلمب 

خواهد شد.
استان البرز در زمينه استعداديابی يکی از سرآمد هاست و من به عنوان رئيس 
کارگروه اســتعداديابی کشور در اين حوزه فعاليت می کنم. ضمن اين که ما تنها 

پايگاه مســتقل  استعداديابی کشور در استان البرز هستيم.

رسانه و ورزش؛ 2 جزء جدا نشدنی
دکتــر عباس خداياری،  دکترای تخصصــی مديريت ورزش و عضو 

هيئت علمی دانشگاه، مدير استخر دانشگاه هنر
20 ســال است که به طور تخصصی در اين حوزه فعاليت می کنم. مجموعه ورزشی 
ما شــامل بخش های آموزشی و تفريحی است که در بخش دوم، استفاده برای عموم 

آزاد می باشد.
در تمام دنيا خصوصًا کشــورهای اسکانديناوی ثابت شده است که هر زمان نرخ ورزش همگانی افزايش می يابد، به 

تبع آن نرخ ســامت مردم نيز باال می رود و بيماری ها کاهش پيدا می کنند.
به طور کلی يک فرد بيمار روحيه فرد ســالم را ندارد.يکی از راه های برون رفت از هزينه های اقتصادی درمان برای 

کشــور سرمايه گذاری در حوزه ورزش و ارائه خدمات به عموم جامعه است. 
تمــام جوامع اين دغدغه را دارند که نرخ ورزش را در کشــور خود افزايش دهنــد. ورزش حتی در پايين آوردن آمار 
بزهکاری اجتماعی تاثير گذار اســت،بنابراين بايد تعداد مجموعه ورزشــی افزايش پيدا کند.رسانه و ورزش دو جزء جدا 
نشدنی هستند و هر فعاليت ورزشی که انجام می شود اگر رسانه ای نشود گسترش آن زير سوال خواهد رفت، چون خبر 
رســانی موجب می شود افراد بيشــتری به ورزش گرايش پيدا کنند .امروزه ورزش برای رسانه ها به نوعی صنعت مبدل 

شــده است و المپيک ها گرانترين حق پخش را در رسانه های دنيا دارا می باشند.

انتظار ما از دولت حمايت مستقيم نيست
عليرضا گرجی، مدير دکوراســيون داخلــی ماهون ؛ رامين غفاری، مدير 

مجموعه توليدی کازا دکورا
ما در زمينه ســاخت و توليد ســازه های چوبی،  mdf، دکوراســيون داخلی و ... فعاليت 

می کنيم. در بخش تعميرات و بازســازی به صورت فرعی کار می کنيم.
مواد اوليه مورد استفاده ما عمدتًا وارداتی است،اما به دليل نوسانات دالر با چالش مواجه 
می شــويم. توليد داخل نيز به صورت انبوه نيســت و به همين دليل کار توليد به صورت صددرصد انجام نمی شــود.

کارهای داخلی قابل قياس با کشــورهای اروپايی نيســتند،اما برندهای با کيفيت mdf ايرانی نيز وجود دارند که در 
حال توليد هســتند، اما نياز به حمايت دارند.

اولين مشــکل ما عدم حمايت مســئولين و وزارت صنعت است، فضای مناسب برای کار وجود ندارد و سوله هايی را 
که در اختيار هم صنفان ما قرار می دهند، به دليل فضای کم پاســخگوی کار نيســت.

يکی ديگر از مشــکات ما کمبود مواد اوليه برای توليد دستگاه هاست.
انتظار ما از دولت حمايت مســتقيم نيســت، خواســته ما اين اســت که سلســله مراتب اداری کمتر شود و حداقل 

امکانات را در اختيار ما بگذارند.
 همچنين در قوانين موجود در بيمه و دارايی اصاحاتی انجام شــود.

در شــرايط اقتصادی فعلی و با توجه به نوســانات بازار، ماليات و عوارض شــهرداری برای ما مشکل ساز است، از 
مســئولين ذيربط تقاضا داريم که با ما همکاری الزم را به عمل آورند.

بايد رونق را به بخش مسکن برگردانيم
وحيد مقدم، مدير مسئول دفتر ۵2۷ نظام مهندسی استان البرز

در گذشــته نظام مهندسی اســتان تهران آزمون هايی با عنوان معماران حرفه ای برگزار 
می کرد. در اين آزمون ها افرادی  که تحصيات دانشــگاهی نداشــتند شرکت می کردند. در 
صورت موفقيت پروانه معماران حرفه ای به آنها اعطاء می شــد. در حال حاضر نيز اين آزمون 
وجود دارد اما کمرنگ شــده است.متاســفانه به دليل سود چشمگير در ســاختمان سازی افراد غير متخصص وارد اين 
حوزه شــده اند، اين موضوع باعث کاهش عمر ســاختمان و مشکات بسيار در آينده خواهد شد. بهترين راهکار در اين 
خصوص ايجاد تشــکل توســط دولت و شهرداری می باشد.به کســانی اجازه فعاليت بدهند که تخصص کافی داشته 
باشــند. همچنين به مالک اجازه ساخت به صورت شــخصی را ندهند؛چون اين کار بايد تحت نظر يک پيمانکار حرفه 
ای يا شــخصی که پروانه معماری حرفه ای را داراســت انجام شــود، در اين صورت بسياری از مشکات در اين حوزه 

برطرف خواهد شد.
رکود مســکن هر چند ســال يک بار به وجود می آيد . از داليل آن می می توان به نوسانات بازار، مشکات اقتصادی 
و ...اشــاره کرد. برای رفع اين مشکل بايد رونق را به بخش مســکن برگردانيم.تسهيل در اخذ مجوز ساختمان در اين 

راستا اهميت بسيار دارد.
در نقشــه های مصوب برای جواز ساختمانی، حداکثر سطح اشــغال مجاز برای ساختمان سازی 60 درصد است. تا 

زمانی که نقشــه های مصوب در همان حد مجاز نباشد، شهر زيبايی نخواهيم داشت.
در پايان از مســئولين نظام مهندســی و شهرسازی تقاضا دارم که اگر تمايل دارند اين حرفه رونق يابد، برای تحقق 

آن  چاره ای بينديشند.

نيازمند کمک مسئوالن و تالش بيشتر هستيم
پژمــان مخبر ريزی، فيزيوتراپيســت 
فارغ التحصيل دانشگاه ملی علوم پزشکی 

مادريد در اسپانيا
تقريبًا 15 ســال است که در اســتان البرز مشغول 
طبابت هســتم و به عنوان مشــاور سامت و درمان در شــورای شهر فعاليت 
می کنم .ما پايش اداره جات،  موسسه ها، سازمان ها و... را در قسمت های مختلف 
شهر انجام می دهيم. معاينات اسکلتی عضانی پرسنل اين دستگاه ها را انجام 
می دهيم که گاهی مشــکات در ساختار اسکلتی، چه در خانم ها و چه در آقايان 
به صورت صد در صد است. در اين خصوص ما به آن ها طرح درمان می دهيم و 
کاس های آموزشی را شروع می کنيم.همچنين طرح ويزيت رايگان در حومه 
شــهر برای کســانی که توانايی مالی ندارند اجرا می شود.فدراسيون فوتبال در 
زمان حضور آقای کی روش مرکزی مجهز را راه اندازی کرده است که از تمامی 
اســتان ها برای انجام تست های مختلف مراجعه می کنند که بخشی از آنها قرار 
اســت در اســتان البرز انجام شود تا ورزشکاران مجبور نباشند برای انجام آن به 
تهران مراجعه کنند. ما در اين زمينه به کمک مسئولين و تاش بيشتر نياز داريم.

حتی در حالت رکود ايده های نو داريم
مهدی هاشمی تبار، شرکت نوژان البرز

زير مجموعه شــرکت ما گروه مهديار دکور است که مديريت اجرايی آن بر عهده من است.مجموعه 
ما در زمينه کارهای ساختمانی و دکوراسيون داخلی اعم از کارهای سازه ای و تزييناتی فعاليت می کند. 
سياســت کان اقتصادی در رکود ســاختمان و همچنين کار ما به صورت مســتقيم تاثير گذار است.ما 
برای حمايت از کاالی ايرانی از اجناس داخلی در کار خود اســتفاده می کنيم.بازار هدف خود را به ســمت 
سازنده ها برده ايم و با قيمت پايين تر کار می کنيم، چون  بحث رقابت نيز در اين خصوص مطرح است. به طور کلی اکثر کارهای 
ما با ســازنده هايی اســت که می خواهند کارهای خوب و فاخر تحويل مشــتری بدهند. در اين زمينه مشتری ثابت داريم و برای 
گسترش کارهای خود بايد تبليغات و بازاريابی انجام دهيم. ما در حالت رکود و شرايط کنونی نيز سعی می کنيم طرح ها و ايده های 

نو داشته باشيم.

از اختراعم حمايت نکردند
محمد رحيمی، مخترع

از سال 88 تا به حال که اين اختراع را انجام داده ام بابت ثبت آن به نتيجه ای نرسيده ام. اختراع 
من جهت پيشــگيری از آبدهی و نشت حمام به شيوه مهندسی است. برای به اجرا درآوردن آن 12 
ســال در کشور های خارجی تحقيق کردم و ۴2 سال از عمرم را روی اين کار گذاشته ام. در جاهای 

مختلف اين کار را به اجرا در آورده ام.
چهار نمايندگی در شهرهای مختلف دارم که متاسفانه دو نمايندگی را تعطيل کرده ام. امکان توليد انبوه برای اختراع من 

وجود ندارد،چون مواد به کار رفته در آن به صورت لحظه ای استفاده می شود.
من سه سال بابت تبليغات با يکی از روزنامه ها کار کردم اما بازخورد خوبی نداشت.

مردم به بهداشت رستوران ها توجه کنند
کامياب اسدی، مدير رستوران يادمان

مردم در درجه اول به بهداشــت و نظافت رســتوران ها توجه نمايند.همچنين استفاده از کاه 
و دســتکش برای پخت غذا ضروری می باشــد. در حال حاضر ورود مشتری به محل طبخ غذا در 
رستوران ها مجاز است.رستوران هايی که غذا با قيمت ارزان به مردم ارائه می دهند،از مواد ناسالم 
و بی کيفيت برای طبخ اســتفاده می کنند که غير بهداشتی هســتند. در اين خصوص ما از طريق 
اتحاديه پيگيری کرده ايم، اما به نتيجه ای نرســيده ايم . اين گونه رســتوران ها بعد از مدتی متضرر می شوند و تنها ديد مردم را 
نسبت به رستورانها منفی می کنند.توصيه ام به مردم اين است که قدر سامتی خود را بدانند و از غذاهای ارزان قيمت استفاده 

نکنند، چون بی کيفيت و غير بهداشتی هستند. منشاء بسياری از بيماری ها تغذيه ناصحيح می باشد .

با وکيل مشورت کنيم
ذبيح اهلل حامدی صــدر، وکيل پايه يک 

دادگستری
در کشــورهای پيشــرفته و صنعتــی آحاد جامعه 
همانطور که در طول ســال برای چکاپ به پزشــک 
مراجعــه می کنند برای کارهای مدنی نيز بــه وکيل مراجعه می کنند، به همين 
خاطر با چالش های حقوقی کمتر مواجه می شوند؛ اما در کشورهای جهان سوم، 
مردم با وکيل بيگانه هستند، در صورتی که اگر برای ثبت قراردادها با يک وکيل 
مشــورت کنند به نفعشــان خواهد بود، چون هزينه انجام مشاوره از هزينه حق 
الوکاله برای حل مشــکات حقوقی بسيار کمتر است .در اين زمينه رسانه نقش 
مهمی ايفا می کند و می تواند فرهنگســازی انجام دهد تا مراجعات به دادگاه ها 

کمتر شود.



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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست ا ستان ا لبرز: 
محمد تقی حسنی گرده کوهی        

      تحریریه شهرستانها:
021-44233511

 دفتر سرپرستی استان البرز:
026-32210004-9

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
حافظمگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز   شنبه  26بهمن 1398   شماره 5600

انحصاری بودن بايد در همه مشاغل وجود داشته باشد
محمد عسگری مهرآبادی، مدير امالک پارسا

رونق در مشاغل مختلف بر ساخت و ساز نيز تاثير گذار است. ساختمان سازی سود بسيار بااليی 
دارد و به همين علت همه اصناف تمايل دارند وارد اين حرفه شــوند، در صورتی که انحصاری بودن 
در همه مشــاغل بايد وجود داشــته باشد و هر فرد در شغل خودش به دنبال پيشرفت باشد، چون هر 

شخص در حرفه و تخصص خود برای جامعه مفيد تر خواهد بود. 
به طور کلی همه افراد بايد نسبت به شغل خود احساس مسئوليت کنند و فقط نبايد از مسئولين انتظار حمايت داشته باشند.

بر خاف تصور عموم قيمت باالی مسکن مرتبط با صنف ما نيست. زمانی که قيمت ملک باال می رود به همان نسبت اجاره آن 
نيز افزايش می يابد. دليل تورم قيمت مســکن نيز هزينه باالی مواد اوليه برای ساختمان سازی، افزايش دستمزد کارگران و... 

است. خوشبختانه مالکين با مستاجران بابت اجاره همکاری می کنند.

اميدواريم قيمت مسکن کاهش پيدا کند
عليرضــا افتخاری، مديــر امالک 

مهديار
طی دو ســال اخير در زمينــه خريد و فروش 
مسکن سير صعودی داشتيم.اجاره ها نيز از سال 
96 دو برابر افزايش قيمت پيدا کرده است. ميزان 
اجاره مســکن و خريد و فروش آن در يک راستا نيست و در حال حاضر اجاره ها 

ثبات ندارند   .
درصــد قابل توجهی از مالکين کمپين صاحبخانه خوب را حمايت  می کنند. 
تمديد اجاره نامه ها نشــان دهنده اين است که از اين طرح استقبال خوبی شده 
است.واسطه گرها بايد پول خود را جايی سرمايه گذاری کنند تا اماک تجاری 

نيز رونق پيدا کند.اکثر معامات کشــور توسط واسطه گرها انجام می شود.
برخاف ملک های مســکونی واحدهای تجاری در چند ســال اخير رونق 
زيادی نداشت.متاســفانه برخی از افرادی که قبــا صاحبخانه بودند،به دليل 
فروش مسکن خود و به اميد خريد خانه بهتر، به علت عدم ثبات قيمتها سرمايه 
خود را از دست داده اند و در حال حاضر مستاجر هستند.طی دو سال اخير قيمت 
مســکن به دليل نوســانات بازار و ارز تقريبًا 5 برابر افزايش پيدا کرده است. اما 

اميدواريم قيمت ها کاهش پيدا کند و بازار به ثبات برســد.

توليدات داخلی، قابل رقابت 
با محصوالت خارجی

جواد مينايی فرد، مدير و عضو هيئت 
مديره شرکت سرآمد گيتی پرناک

مجموعه ما در زمينه پروژه های غذايی،  آرايشی 
و ...فعاليت می کند. يکی از مشکات کاری ما بازار 
آن می باشد . در ابتدا بايد نسبت به بازار کار شناخت 
کامل داشته باشيم و سپس برای آن سرمايه گذاری انجام دهيم. چون بازار مهمترين 
رکن توليد است.از ديگر مشکات واحدهای صنعتی موضوع نقدينگی می باشد، اگر 
بانک ها در اين خصوص همکاری کنند، بسياری از مشکات حل خواهد شد ؛چون 
در حال حاضر ۳0 تا ۴0 درصد اين واحد ها تعطيل شده اند.يکی از بزرگترين مشکات 
واحدهای توليدی، بيمه و ماليات است. طبق قانون اداره ماليات، فروش بايد به صورت 
رسمی باشد.اما بازار تهران خريد رسمی ندارد و توليد کنندگان ناچار هستند توليدات 
خود را به بازار بفروشند.يا در صورت فروش رسمی به فروشگاه های بزرگ، ماليات بر 
ارزش افزوده و تخفيف شامل آن می شود. طوالنی شدن روند اداری نيز يکی ديگر از 
مشکات واحدهای توليدی است که برای توليد کنندگان آزاردهنده است.90 درصد 
تجهيزات ما توليد داخلی می باشد که از کيفيت خوبی برخوردار هستند، اما 10 درصد 
خارجی آن از قطعات اصلی و ضروری است. بسياری از محصوالت داخلی قابل رقابت 

با کشورهای ديگر هستند، چون در غير اين صورت با شکست مواجه خواهند شد.

رشته ورزشــی را با توجه به شرايط 
جسمی خود انتخاب کنيم

فريد قلی وند،  فوق ليسانس تربيت 
بدنی و مدير باشگاه ورزشی

از سال 82 به صورت انفرادی در رشته کشتی 
فعاليت داشــتم. بــه دليل مرتبط بودن رشــته 
دانشــگاهی ام با ورزش ايــن مجموعه را افتتاح 
کردم. هدف ما ايجاد يک محيط ســالم برای شــروع ورزش و تشويق مردم به 
آن اســت. در اين زمينه ســعی کرده ايم از مربيان متخصص، باتجربه و با سابقه 
قهرمانی کمک بگيريم. کودکان از سنين پايين می توانند با ورزش ژيمناستيک 
شــروع کنند. سن شروع ورزش کشتی به صورت تقريبی از 10 سالگی می باشد. 
انتخاب رشــته ورزشی با توجه به شرايط جسمی هر فرد متفاوت است. ابتدا بايد 
اســتعداديابی بــا توجه به فيزيک و آناتومی فرد صورت بگيرد تا درصد آســيب 

ديدگی در ورزش پايين بيايد.
 در درجه اول تصميم گيری قاطع برای انتخاب رشــته ورزشــی و ســپس 
مشخص کردن اهداف است . داشتن عاقه و تمرکز نيز الزمه هر رشته ورزشی 
است. در حال حاضر هر چه علم باالتر می رود در ورزش نيز تغيير به وجود می آيد.

ما از طرف نهادهای مختلف حمايت نمی شويم. با توجه به شرايط اقتصادی 
جامعه هزينه های ما بسيار باال رفته است  و نياز به حمايت داريم.

کار آفرينان، تنها هستند
عاطفه اميدوار، مدير سالن زيبايی الی

کارشــناس گرافيک می باشــم. تخصص اصلی من گريم اســت و عروس کار هســتم. در 
زمينه های کاری ما کيفيت موادی که استفاده می شود حائز اهميت است؛ متاسفانه مواد آرايشی 

و بهداشتی ايرانی کيفيت خوبی ندارند.
در خصــوص کارآفرينی نياز به مهــارت و تجربه کافی وجود دارد، چون 90 درصد آن تجربه 
و علمی اســت که در کار به دســت می آيد؛ بنابراين مدرک به تنهايی کافی نيست.در درجه اول افراد بايد مهارت خود را باال 

ببرند و از خود يک متخصص بسازند، سپس روی بخش مديريتی  تمرکز کنند.
مســئوليت کار ما بســيار سنگين است اما متاســفانه هيچ کس حرف مان را جدی نمی گيرد، چون جامعه هنوز به لحاظ 
فرهنگی رشــد نکرده اســت. در صورتی که صنف آرايشگران، مجموعه سامت است .اکثر کسانی که در اين حرفه مشغول 
هســتند برای گذران زندگی کار می کنند، تحصيل کرده هســتند و به اين دليل که دوست دارند در محيط زنانه کار کنند وارد 

اين حرفه شده اند.
به طور کلی در کشــور ما هيچ حمايتی از کار آفرينان صورت نمی گيرد و در جامعه ما تنها هســتند. متاسفانه هيچ ارگانی 
از کارفرما حمايت نمی کند، در صورتی که من به شخصه هميشه حامی پرسنل خود بوده ام. يکی از معضات صنف ما اين 
اســت که اتحاديه نقش واقعی خود را ندارد، چون با مشــکات زيادی سر و کار دارند. هيچ گونه نظارتی از لحاظ درجه بندی 
برای صنف ما وجود ندارد و قيمت خدمات تمام آرايشگاه ها تقريبًا يکسان است.من به عنوان يک متخصص حق تبليغ کارم 

در فضای مجازی را ندارم، به طور کلی محدوديت تبليغ در کار ما وجود دارد.

درخشيدن در هر شرايطی امکان پذير است
طلوع مرادی، مدير شــرکت دويار و فارغ التحصيل هنر مدرن از آکادمی 

بررا در ميالن ايتاليا
زمينه فعاليتم در خصوص طراحی لباس و عکاســی می باشــد که به تازگی تغييراتی 
در روند آن به وجود آمده اســت. ما مجری برگزاری نمايشگاه های فصلی بوديم. در هر 
فصــل بــا الهام از جغرافيا و زندگی افراد همان منطقــه، لباس های بومی و محلی آن را 
طراحی می کرديم. ســنت به اين دليل که فرهنگ يک کشــور را نشان می دهد جذابيت دارد، اما بايد مدرنيته هم در کنار 

آن قرار داده شــود، چون جهان در راستای مدرنيته پيش می رود. 
ما نيز ســعی کرده ايم در اين راستا عملکردی داشته باشيم.

برند ما امروز به يک گروه هنری تبديل شــده و به هويار تغيير نام داده اســت که تمام شاخه های هنری در آن فعاليت 
می کنند. ما يک کارگاه خاقيت خودجوش داريم که بخش ديگری از فعاليت مان اســت و نقطه آغاز کار ما می باشــد. 
افرادی که به اين مجموعه می پيوندند بايد در دوره های ما که يک نقطه آغاز و پايان برای آن در نظر گرفته شــده اســت 

شرکت کنند. 
ما در هر ماه  يک ســفر آموزشــی چهار روزه داريم. به درآمدزايی آن نيز فکر کرده ايم که نقطه عطف فعاليت کاری 

مجموعه می باشد،برای کسانی که وارد آن می شوند.
توليد داخلی در شــرايط فعلی می تواند يک راه نجات باشــد که روی آن کار می کنيم. در حال حاضر صرفًا يادگيری و 
آزمون و خطا بوده اســت. با چالش های اقتصادی هم در اين زمينه مواجه بوده ايم و فرازونشــيب داشته ايم.چون برنامه 

ريزی های اقتصادی ثبات ندارند. برای رســيدن به اهداف وحدت جمعی بسيار کمک کننده است.
در خصوص مطرح شدن برندهای ايرانی سرمايه گذاری و همچنين تبليغات وسيع باعث شناخته شدن آنها شده است.

از نظر من در هر شــرايطی حتی دشــوار درخشيدن ممکن است، مشــروط بر اين که انسان گام های استوار بر دارد و 
خودش را بسازد.

ضرورت تحصيالت دانشــگاهی در 
کارهای تخصصی

مهنــدس علــی اکبــر موســوی 
کارشــناس عمران و پايه يک نظارت 
و طراحی مديريــت امالک کاج  و آتليه 

فرا بنا
از سال 82 به صورت مســتقيم و غير مستقيم کار ساختمان سازی را آغاز 
کردم. از ســال 86 نيز عضو ســازمان نظام مهندسی تهران و در حال حاضر 

استان البرز می باشم.
علــم نتيجه تجربيات اســت ولــی تحصيات دانشــگاهی در کارهای 
تخصصــی ضروری اســت. بر خاف تصور عموم جامعه بيشــترين اجحاف 
در حق ســازندگان و انبوه سازان می شــود؛ چون محصولی را توليد می کنند 
که امکان دارد دو ســال بعد آن را به فروش برســانند و همچنين به دليل باز 

پرداخــت وام به بانک حتی امکان ضرر نيز وجود دارد.
شــغل مهندسين ناظر ساختمان بسيار پرمسئوليت است و ديد اشتباه مردم 
نســبت به آن کار را پيچيده تر می کند. متاســفانه افراد با هرگونه تخصص 
اجازه ورود به شــغل ساختمان سازی را دارند، در حالی که اين حرفه نيز مثل 

ســاير شغل ها نياز به تخصص و تجربه کافی دارد.
بزرگترين مســئله و نگرانی ما پيش فروش ساختمان هاست، چون امکان 
دارد به داليل متعدد به ســرانجام نرسد. از نظر من رونق ساختمان سازی به 

دليل ورود افراد غير متخصص خطرناک اســت.

پرداخت اجاره بها برای مستاجران مشکل است
حسين بيات، مدير امالک بزرگ ياسين

بزرگترين مشــکل در خصوص مسکن اجاره های باال 
نبود واحد های ارزان قيمت می باشــد. اکثر مالکين ترجيح 
می دهنــد اجاره بها بگيرند و به صورت رهن کامل در اختيار 
مستاجرين قرار نمی دهند. کمپين صاحب خانه خوب نيست 
نيز حمايت نمی شود، چون مالکين به دنبال اجاره بها هستند که از عهده مستاجران 
بــر نمی آيد. دولت بايد در اين خصوص برنامه ريــزی کند و قانونی در خصوص 

تنظيم اجاره نامه ها به صورت دو يا سه ساله تصويب نمايد.
تمديد اجاره ها به صورت دســتی نبايد مجاز باشد، چون به ضرر مستاجر است. 
در حالی که اگر در اماک تنظيم شود باقيمت بهتر انجام خواهد شد، چون اماک 

هميشه به نفع مستاجر کار می کند.
قــوه قضاييه اتحاديه و اصناف بــا کمک يکديگر بايد قانونی تصويب نمايند تا 

مالکين نتوانند اجاره بها را بيش از اندازه افزايش دهند.

معاينه و شرح حال در طب فيزيکی از همه چيز مهم تر است
دکتر مرجان رئوفی پور، متخصص طب فيزيکی و توانبخشی

طب فيزيکی و توانبخشــی شــاخه ای از پزشــکی بالينی می باشــد. متخصصان در زمينه 
توانبخشــی، بيومکانيک بدن، درمان و تشــخيص بيماری های عضانی اسکلتی  مهارت های 
الزم را به دست می آورند. هدف طب فيزيکی، رهبری و هدايت تيم توانبخشی است که اين تيم 
شامل: فيزيوتراپ، کاردرمان، گفتار درمان و... می باشد. درمان بيماری ها با ايجاد حداکثر بهبودی 
در عملکرد فيزيکی، اجتماعی، روانی و شــغلی افراد انجام می شــود. همچنين شامل درمان بيمارانی که دچار ناتوانی بر اثر 

ضربه يا به صورت مادرزادی هستند نيز می شود.
حيطه فعاليت طب فيزيکی چند مرحله اســت: پيشگيری، تشــخيص و درمان بيماری ها . اين شاخه از پزشکی بيشتر به 
پيشــگيری اهميت می دهد، به اين دليل که هم هزينه های درمان کاهش پيدا کند و هم درصد آسيب ديدگی بيماران کمتر 

شود؛ همچنين می توان نياز به جراحی را کاهش داد.
متخصص طب فيزيکی صرفًا ناحيه آسيب ديده را معاينه نمی کند،بلکه آناتومی فرد را به صورت کامل مورد بررسی قرار 
می دهد تا به تشخيص قطعی برسد. معاينه و شرح حال در طب فيزيکی از همه چيز مهمتر است.تشخيص دقيق و پيگيری از 
طريق نوار عصب و عضله انجام می شود تا منشاء مشکات پيدا شود.خدمات طب فيزيکی شامل: گرما  درمانی، سرمادرمانی، 
ليزرتراپی و ...می باشد.اين شاخه از پزشکی با فيزيوتراپی کامًا متفاوت است. شرح حال و معاينه دقيقی که در طب فيزيکی 
وجــود دارد در فيزيوتراپی وجود نــدارد. متخصص طب فيزيکی بعد از معاينه بيمار،در صورت لزوم او را به فيزيوتراپ ارجاع 

می دهد .کار تيمی با فيزيوتراپی بسيار دقيق انجام می شود. در واقع اين دو رشته به نوعی مکمل يکديگر هستند.

اگر مسکن رونق داشته باشد همه اصناف از 
مزايای آن بهره مند می شوند

حميد رستمی، کارشناس عمران و مديريت 
شرکت سراگستر افق

من دارای 26 ســال ســابقه کار در اين حوزه هستم . 
بنيانگذار بســياری از محصوالت در استان البرز می باشم 

که انحصار آن در کل کشور با خودمان است.
سرمايه ســاخت و ســاز در اختيار بخش خصوصی است بخش های دولتی و 
سيســتم های دانشگاهی هيچ نقشــی در آن ندارند. زمانی هم که نظام مهندسی 
ورود می کند نمی تواند نظارت کافی داشته باشد و بيشتر به آن شرايط دامن می زند. 

هيچ نوع سازماندهی در ساختمان سازی وجود ندارد.
 اگر برنامه ريزی مناســبی در سرمايه گذاری و استفاده از سرمايه داشته باشيم،  
کارها براحتی انجام خواهند شــد .ساخت و ساز بايد همگام با تکنولوژی روز انجام 
شــود. سرمايه بسيار عظيمی در صنعت ســاختمان جاری است، اگر رونق داشته 

باشد همه اصناف از مزايای آن بهره مند خواهند شد.
مســکن تبديل به ابزاری برای سرمايه گذاری شده است. ارقام بسيار سنگينی 
به آن منتســب می شــود. چون در اختيار بخش خصوصی است، عموما بی ثبات 
می باشد.متاسفانه در ساختمان سازی همه چيز نمايشی شده است و فقط به زيبايی 

ظاهری ساختمان اهميت می دهند.

اگر در هنر خالقيت وجود داشته باشد 
باعث اشتغالزايی می شود

سحر خازنی، مدير مجموعه آموزشی 
اورنگ

ما در آموزشــگاه خود حدود 50 هنرجو از گروه 
سنی کودک تا بزرگســال داريم. در اين مجموعه 
رشــته های مختلف هنری از نقاشــی تا هنرهای 
دســتی تدريس می شــود.  اســتقبال مردم در اين زمينه خوب است اما بيشتر به 
دنبال درآمد زايی هستند. به طور کلی اگر در هنر خاقيت وجود داشته باشد باعث 
اشــتغالزايی و کسب درآمد نيز خواهد شــد. مدرن سازی و به روز بودن کارهای 

هنری در بازار کار آن تاثير مثبت دارد.
همان طور که می دانيم هنر در جامعه ما معمواًل پذيرفته نيســت و خانواده ها 
تمايل دارند فرزندانشان در رشــته های پزشکی يا مهندسی تحصيل نمايند. به 
همين دليل کســانی که وارد کارهای هنری می شــوند، به اجبار والدين اين کار 
را انجــام نمی دهند، بلکه به صــورت خودجوش و با ذوق هنری وارد اين عرصه 

می شوند.
تقاضای من از خانواده ها اين است که اگر فرزندشان به هنر عاقمند است او 
را درک و حمايت کنند.  تصور اشــتباهی که در ارتباط با رشــته های هنری وجود 
دارد اين است که هنر بازار کار ندارد، در صورتی که اگر خاقيت و نوآوری وجود 

داشته باشد، بازار کار بسيار خوبی نيز خواهد داشت.

عدم نظــارت کافی باعث ايجاد رکود 
در صنعت سازه های فلزی شده است

خســرو گودرزی، مدير عامل شرکت 
سامان سوله

مــا در بخش توليد ســازه های فلــزی مانند 
اســکلت های فلــزی ســاختمان، جرثقيل های 
ســقفی، پل های فلزی و ... فعاليــت می نماييم. 

ساالنه 12 هزار تن ظرفيت توليد داريم. 
در خصــوص رونق توليد عمًا کاری برای ما انجام نشــده اســت. دولت، 
سيســتم بانکی و حتی خــود صنايع نيز از توليد کننــدگان حمايت نمی کنند.
متاسفانه سيستم بانکی شرايط سختی را برای اعطای وام در نظر گرفته است.

شــهرداری و سازمان نظام مهندسی در حوزه ساخت و ساز مسئول هستند، 
اما نظارت کافی وجود ندارد و بســيار ضعيف اســت. تمامی اين عوامل باعث 

ايجاد رکود در صنعت سازه های فلزی شده است. 
متاســفانه در حال حاضر صنعت ساختمان به ســمت سازه های بتنی رفته 

است که تخلف نيز در آن صورت می گيرد.
بيمه و دارايی نيز در روند کار ما اختال ايجاد می کنند.کيفيت ســازه های 
فلزی بهتر از بتنی می باشــد. دليل آن استانداردســازی و کيفيتی است که در 
ســازه های فلزی وجــود دارد.در پايان تقاضا دارم مســئولين مربوطه ما را به 

وضوح و عمًا حمايت نمايند.

فعاليت ما بر پايه يک تفکر ايجاد شد، 
اينکه درختان قطع نشوند

محمــد پور ابتهاج، دکتــرای آی تی و 
مشاور ارشد برنامه نويسی شرکت دانش 
بنيان گســترش طراحان نقش الماس با 

برند آی نو تی
مجموعه ما از ســال 90 در حوزه های مختلف 
تکنولوژی شــروع به فعاليت نموده اســت. برند ما ســال 95 ابداع شده است.

مجموعه ما يک خدمت را آغاز کرده و بر پايه آن، سامانه خود را در اپراتورهای 
مخابراتی ثبت کرده است.

ما تنها اپراتور آفاين بر پايه خدمات برای کســب و کارها هستيم.شــرکت 
ما يک شــرکت دانش بنيان اســت و زير نظر معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری می باشــيم. محصوالت اين مجموعه در سامانه ستاد ثبت شده اند و 
در مناقصات دولتی قابل اســتفاده هستند. همچنين اين افتخار را داشتيم که بر 

پايه محصوالت خود ايران کد را داشته باشيم.
تکنولــوژی ما يک تغيير رفتار اســت کــه آن را به فناوری پويــا و زاينده 
تبديــل می نمايد. ما در ابتدا يک هدف داشــتيم و فعاليــت ما بر پايه يک تفکر 
ايجادشــد:اينکه درختان قطع نشــوند.در حال حاضر اقشار جامعه و صاحبين 

مشاغل به يکديگر کارت ويزيت ارائه می دهند.
 اگــر اطاعات اين کارت ها به هر دليلی تغيير کند بايد مجدداً چاپ شــوند. 
نخستين گام ما ابداع کارت ويزيت الکترونيکی بود.ما اولين شرکت ارائه دهنده 
اين خدمات هســتيم. برای ايجاد کارت ويزيــت الکترونيکی افراد می توانند 
مشــخصات کاری خــود را به ســامانه پيامکی ما ارســال کنند.به اين ترتيب 
هميشــه امکان تغيير اطاعات برای آنها وجود دارد.يعنی با شماره گيری يک 
کد،مــی تواننــد کارت ويزيت الکترونيکی بر پايه قوانين جمهوری اســامی 

ايران داشته باشد.
اگر تمام ســازمان ها کد ussd داشــته باشــند،می توانند به صورت غير 
حضوری هر کاری را بدون محدوديت زمانی انجام دهند؛ ســامانه ما آفاين و 
2۴ ســاعته است. يکی از نقاط قوت طرح ما اين است که برای گوشی های غير 

هوشمند نيز  کاربردی می باشد.

هزينه سنگين انرژی برای واحدهای توليدی
مهندس محمد يگانه، عضو هيئت مديره شــرکت ميثاق گاز کرج و مدير عامل 

گاز کربنيک کاسپين
زمينه فعاليت ما گازهای طبی و صنعتی کمياب شــامل گاز مايع،  دی اکســيد کربن، ازت و گاز های 
وارداتی است.تخصص اصلی ما در زمينه توليد دی اکسيد کربن می باشد که در صنعت خوراکی، آرايشی 
بهداشتی و دارويی بسيار پرمصرف است. همچنين در صنايع فلزی مثل جوشکاری و ريخته گری نيز مورد استفاده قرار می گيرد.

يک بخش از سيســتم کاری ما ســاخت مخازن اکسيد کربن می باشد.مواد اوليه را از پتروشيمی تهيه می کنيم،اما کيفيت الزم را 
ندارند و دارای ناخالصی نيز می باشند،دستگاه ها نيز فرسوده هستند و نياز به بازسازی قطعات دارند، به همين دليل توليد بسختی 
انجام می شود . يکی از مشکات ما برای توليد گازهای طبی و صنعتی رابطه مستقيمی است که با انرژی داريم. هزينه حمل و نقل 

و تامين انرژی برای ما بسيار دشوار است. متاسفانه قيمت انرژی برای واحدهای توليدی بسيار باال می باشد.

کيفيت قطعات يدکی پايين آمده است
مجيد اکبرزادگان، مدير فروشــگاه لوازم 

يدکی
حدود ۴0 ســال اســت کــه در زمينه لــوازم يدکی،  

اتومکانيک و بخش های صنعتی فعاليت دارم.
قطعاتی که در زمينه کاری ما اســتفاده می شــوند از کيفيت خوبی برخوردار 
نيســتند. با توجه به نوسانات دالر،  تحريم ها و ممنوعيت ورود مواد اوليه وضعيت 
کاری ما نابسامان شــده است. شرايط موجود باعث کاهش کيفيت قطعات شده 
است. درصورتی که اوضاع به همين منوال پيش برود، به فعاليت خود در اين زمينه 
ادامه نخواهم داد؛ چون اعتقادم بر کار با کيفيت باال می باشــد. متاســفانه در حال 
حاضر مردم با وجود پرداخت هزينه باال،کاالی با کيفيت پايين دريافت می کنند.

چندين ســال اســت که صنف اتومکانيک به دليل کيفيــت پايين قطعات و 
مصرفی بودن بازار، وارد حوزه تعويض لوازم يدکی شــده اند و کار تعمير قطعات 
را به ندرت انجام می دهند .وجدان کاری و احترام به مشــتری برای من از اهميت 

ويژه ای برخوردار است، چون کار ما در ارتباط با آنها می باشد.
در پايــان از دولــت و مديران چرخه صنعت تقاضا دارم کــه از توليدکنندگان 
حمايت نمايند. همچنين مانع ورود بعضی از اجناس شــوند تا کاالی ايرانی توليد 

شود و جامعه به سمت رشد و توسعه حرکت نمايد.

محمدشــهر با وجود جمعيت بــاال از لحاظ 
امکانات فرهنگی و بهداشتی ضعيف است

آقای کاروند، سازنده ساختمان
از سال 8۴ در حيطه ســاختمان سازی فعاليت می نمايم. 
در حال حاضر هزينه های ســاخت و ساز بسيار افزايش يافته 
است؛ خريد و فروش مسکن کاهش چشمگيری داشته است. 

به دليل اينکه قيمت مصالح و مواد اوليه باال رفته اســت، ساخت و ساز صرف نمی کند.
زيرساخت های محمدشهر از ابتدا اصولی  نبوده است. شهرداری نيز برای بازسازی  آن 
اقدامی نمی کند. در گام اول بايد زيرساخت ها اصاح شوند، سپس ساخت و ساز انجام 
شود.بستر خدماتی مناسبی برای شهر ما فراهم نيست، به اين معنا که شهرداری و شورای 
شهر هيچ گونه خدماتی به مردم ارائه نمی دهند. به ما وعده افتتاح کمربندی داده اند، اما 
متاسفانه تا به حال عملی نشده است. محمد شهر با وجود جمعيت باال از لحاظ امکانات 
فرهنگی و بهداشتی ضعيف است. دسترسی به اين مجموعه ها نبايد تنها محدود به مراکز 
شــهر باشد.مثل قانون که برای همه يکسان است،امکانات نيز بايد به صورت مساوی 

برای عموم مردم حتی در حومه شهرهای بزرگ نيز قابل دسترس باشد.

وام های مسکن بايد حداقل ۵۰ درصد از هزينه آن را پوشش دهند
سعيد اژدهاک و داوود غم انگيز، مدير امالک تک و امالک اژدهاک

يکی از داليل رکود مسکن افزايش نجومی قيمت آن در سال 9۷ بود. دو برابر شدن قيمت مصالح نسبت به سال گذشته نيز در اين رکود بی تأثير نيست؛ 
در اين خصوص سازنده ها فشار بسياری را متحمل می شوند و افزايش عوارض شهرداری نيز مشکل ساز می باشد. وام های مسکن بايد حداقل 50 درصد از 
هزينه آن را پوشش دهند ولی در حال حاضر مقدار آن بسيار پايين است.درصورتی که طبق قانون بايد 80 درصد قيمت مسکن وام پرداخت شود.در خصوص 
رهن و اجاره بازار داغ است و هزينه ها بسيار باال و غيرقابل قبول می باشد.دولت می تواند تسهيات مسکن را افزايش دهد. همچنين در بسياری از بخش های مربوط به آن نظارت داشته 
باشد.مردم بايد در خصوص خريد و فروش همکاری نمايند، چون يک سری قيمت ها کاذب هستند. سيستم بانکی نيز می تواند مقدار وام مسکن را افزايش دهد و سلسله مراتب اداری 
را تسهيل نمايد.افرادی که بدون تخصص و تجربه وارد صنف اماک می شوند، در حرفه ما اختال ايجاد می کنند .اتحاديه بايد در اين خصوص نظارت کافی داشته باشد و سختگيری 

نمايد. همچنين نبايد تعداد زيادی اماک در مجاورت يکديگر باشند.


