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البرز 

اتحاد مشاوران امالک با یکدیگر ضروری است
خلیل اهلل جنابی نیرومند، مدیر امالک بلوار

حدود ۵ ســال است که در زمینه امالک سابقه فعالیت دارم.قباًل زیر مجموعه 
اتحادیه امالک کرج بودیــم، در حال حاضر تحت نظر اتحادیه امالک فردیس 

هستیم.
در خصوص افزایش قیمت اجاره ها مشــاورین امالک باید با یکدیگر متحد 
باشــند؛به عنــوان مثال در صورتی که قیمت ها مغایر با عرف باشــد با موجرین همــکاری نکنند.  در رابطه با 
افزایش قیمت ملک و مســکن، دولت به طور جدی نمی تواند نظارت داشته باشد، چون در حیطه اختیار بخش 

خصوصی است. 
خوشــبختانه موجرین زیادی هستند که مطابق با توان مستاجران از آنها اجاره بها دریافت می نمایند. طرح 
صاحبخانه خوب هم اگر حمایت شــود تاثیر گذار اســت. هر کســی باید به نوبه خود وظیفه اش را انجام دهد؛ 

صاحبخانه با مستاجر تعامل داشته باشد و به توان او توجه نماید.
باید از افرادی که امالک و مستغالت بدون سکنه دارند مالیات دریافت گردد؛ چون در شکستن حباب قیمت 
مسکن تاثیر گذار است.از مردم درخواست دارم مشاورین امالک را به عنوان داور بپذیرند و به ما اعتماد نمایند 

،چون همیشه شرایط مستاجر را در نظر می گیریم و اجاره های سنگین را نمی پذیریم .

کارآفرینان و تولیدکنندگان به پیشرفت جامعه و اشتغالزایی کمک می نمایند
هادی خیابانی، دکترای معماری، مدیر مجموعه مهندسی مشاوره آروند

 سال ۷۶ به عنوان کارآفرین برتر و نمونه کشوری انتخاب شدم. چندین جایزه بین المللی 
از کشــورهای مختلف دارم و استاد سابق دانشگاه هســتم. در حوزه معماری فعالیت خود را 

از سال ۷۷ آغاز نموده ام. 
بخش تولید به ســرمایه نیاز دارد. ســرمایه باید به صورت مستقیم به سمتی هدایت شود 
که شــرکت های بزرگ تولیدی آغاز به کار نمایند ،چون این گونه شــرکت ها عالوه بر این که ارزش افزوده بســیاری را 

ایجاد می کنند، منجر به اشتغالزایی نیز می شوند.
 به این ترتیب پول وارد صنف های مختلف می گردد،کارگر صاحب ســرمایه  می شــود، می تواند خانه  ای برای خود 
تهیه نماید و به صورت زنجیره وار این سرمایه ها وارد ساخت و ساز می شود. اما زمانی که تولید در جامعه از بین می رود، 
در واقع تولید ســرمایه آن نابود می گردد. اگر از  ســرمایه داران در جهت تولید حمایت شود، نه تنها ارزآوری بسیار خوبی 

خواهیم داشــت، بلکه تمامی شغل ها نیز رونق می یابند .
یکی از گزینه های مهم برای ســرمایه گذاری، امنیت و ثبات اقتصادی اســت که در صورت نبود آن به کشــورهای 
دیگر منتقل خواهد شــد. انحصار طلبی باید برداشته شــود و از تولید حمایت گردد. چون کارآفرینان و تولیدکنندگان به 

پیشــرفت جامعه، ارز آوری و اشتغالزایی کمک قابل توجهی می نمایند.

حمایت دولت باید به صورت زیرساختی باشد
محمد بابایی، مدیرعامل و مدیر فنی شرکت آرمان شیمی سنج

شــرکت ما یک مجموعه دانش بنیان است . از ســال ۹۴ با هدف ارائه خدمات سطح باالی کیفی در 
صنایع آغاز به کار نموده اســت.ما به صورت تخصصی در صنعت داروسازی و صادرات آن به کشورهای 
دیگر فعالیت می نماییم. کشور ما در جهت بررسی کیفیت محصول نیازمند این است که خود را مطابق با 
ملزومات کشورهای دیگر نماید تا بتواند در زمینه صادرات در بازارهای بین المللی الزامات اولیه را برآورده 
نماید.کالیبراســیون یک دستگاه در واقع میزان خطای تجهیزات را نشان می دهد. یعنی صحت عملکرد دستگاه های پیچیده ای 
که عمدتا وارداتی هستند. به دلیل خدماتی بودن کار، در خصوص تجهیزات و تامین مواد اولیه با مشکالت بسیاری مواجه هستیم. 

نوسانات بازار و دالر نیز در روند کاری ما تاثیر گذاشته است.
حمایت دولت باید به صورت زیرساختی صورت پذیرد؛ همچنین سیاست گذاری ها باید شفاف سازی شوند .

خانم های باردار از درمان های دندانپزشکی نترسند
دکتر فخری اقبالی، دندانپزشک

از سال ۷۰ در استان البرز مشغول به کار هستم و عالوه بر مطب مسئول بخش دندانپزشکی 
بیمارستان قائم نیز می باشم.

اهمیت انجام درمان های دندانپزشکی در دوران بارداری و احتمال تاثیر آن بر جنین، سوالی 
اســت که برای تعداد زیادی از مادران باردار مطرح است. تقریبا ۵۰ درصد از خانم های باردار به 
دلیل تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک از مشکالت دهان و دندان شکایت دارند و الزم است  تحت درمان دندان پزشکی 
قرار گیرند. گرچه درمان های دندانپزشکی روتینی که برای مادران باردار انجام می شود، بدون خطر هستند ولی به دلیل 
تغییرات فیزیولوژیک که در مادر باردار طی این دوران به وجود می آید الزم است که دندانپزشک مالحظات خاصی را در 

حین درمان در نظر بگیرد.همچنین در صورت لزوم مشاوره با متخصص زنان و زایمان صورت گیرد.
در دوران بارداری بیماری های لثه و پوســیدگی های دندانی افزایش می یابند. شــیوع آن به دلیل تغییرات هورمونی 
و افزایــش فعالیت باکتری ها در بافت لثــه بوده که عالئم عمده آن عبارتند از: قرمزی، خونریزی ،تورم، بوی بد دهان و 
در موارد حاد افزایش شــدید حجم لثه می باشد.پوســیدگی دندانی غالبًا به دلیل تغییر رژیم غذایی مادر باردار، بهداشت 
ضعیف، خشــکی دهان و افزایش اســید بزاق می باشــد که علت آن تهوع، استفراغ و برگشت اسید معده به دهان است. 
محیط اســیدی دهان موجب خوردگی مینای دندان و فراهم نمودن محیط مناســب جهت فعالیت میکروب های مولد 
پوســیدگی می شــود. در چنین مواردی غرغره با آب همراه مقدار بســیار کمی جوش شیرین در جهت کاهش اسیدیته 
دهان توصیه می گردد. همچنین استفاده از خمیردندان های حاوی فلوراید و در موارد حاد مراجعه به دندانپزشک جهت 

استفاده از فلوراید موضعی توصیه می شود.
به طور کلی اگر دوران حاملگی را به ســه دوره ســه ماهه تقســیم نماییم، درمان هر دوره مالحظات خاص خود را در 

بر دارد:

۱- در ســه ماهه اول بارداری) از شروع بارداری تا هفته چهاردهم (به دلیل آسیب پذیری جنین در حال تکامل صرفًا 
درمان های پیشــگیری و کنترل پالک توصیه می شود. ۲- سه ماهه دوم بارداری بی خطر ترین دوره برای درمان های 
روتین دندانپزشــکی می باشد،به این جهت الزم است کنترل بیماری های فعال و برطرف کردن مشکالت دندانی طی 
این مدت انجام شــود ؛زیرا حاد شدن این مشــکالت در اواخر بارداری و بالفاصله بعد از زایمان محدودیت زیادی برای 
مادر و درمان کننده ایجاد می نماید. البته توصیه کلی این است که درمان های جراحی و بازسازی های وسیع در صورت 
امکان تا بعد از زایمان به تعویق بیفتند. ۳- اوایل سه ماهه سوم بارداری نیز زمان نسبتًا مناسبی برای درمان های معمول 

دندانپزشکی می باشد، اما بهتر است در ماه های آخر این دوره به بعد از زایمان موکول شود.
برای بیمار باردار،هیچ تغییر تکنیکی الزم نمی باشــد. اســتفاده از داروی بی حسی هنگام درمان یکی از نگرانی های 
عمده خانم های باردار می باشــد،اما الزم به ذکر است که تجویز بی حسی موضعی در حاملگی ایمن بوده و در مقادیر کم 
باعث هیچ گونه آســیبی به جنین نمی شــود، همچنان که رادیوگرافی دندان در سه ماهه دوم و سوم با استفاده از پوشش 

سر هیچ گونه خطری برای جنین و مادر در بر ندارد.
ما از امکانات بیمارســتان برای ارائه خدمات دندانپزشکی استفاده می نماییم تا مادران باردار آرامش خاطر پیدا کنند.  
حتــی در صــورت لزوم آنهــا را به بخش زنان و زایمان ارجاع می دهیم تا صدای قلب جنین را قبل و بعد از کار بشــنوند. 
این هماهنگی در تمامی بخش های بیمارســتان انجام می شــود تا مشکلی برای بیماران ایجاد نشود و خدماتی فراتر از 
مطب برای آنها صورت پذیرد. خوشــبختانه بســیاری از متخصصان زنان و زایمان نیز خانم های باردار را جهت معاینات 

دندانپزشکی به ما ارجاع می دهند. 
تدابیر کلی دندانپزشــکی برای دوران بارداری ،شامل: رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان، انجام معاینات دوره ای 
کنترل پالک با درمان های پیشگیری است که نه تنها موجب کنترل پوسیدگی، کاهش التهاب لثه و بافتهای نگهدارنده 
دندان می شــود، بلکه باعث کاهش اســترس ناشی از درمان برای خانم های باردار می گردد.بدیهی است که انجام تمام 

درمان های دندانپزشکی ضروری قبل از بارداری بهترین نتیجه را در بر دارد.

در ادامه گفتگو با مدیران، پزشکان، کارآفرینان و متخصصان منتخب البرز تاکید شد:

رونق تولید نیازمند عزم ملی

مشــکالت اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی های فراوان اخیر که گریبانگیر بخش های اقتصادی 
و تولیدی میهنمان شده، فشار زیادی به مردم وارد می کند. 

بنابر گفته های رهبر معظم انقالب و نظر متفق کارشناســان اقتصادی عامل همه این مشــکالت، 
تحریم ها نیســتند، بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری دستگاه های  اجرایی 

نیز می باشند که به این فشار اقتصادی دامن می زند.
همچنین امســال که ســال رونق تولید به فرموده آیت اهلل خامنه ای نام گذاری شده، دستگاه های 
دولتــی نبایــد برای تولید کنندگان داخلی پیچ و خم های زیادی به وجــود آورند تا اینکه تولیدکنندگان 
بتوانند با جذب سرمایه گذار و تالش فراوان موفق شده و زیر بار شرایط سخت این دستگاه ها له نشوند و 
با تاکید بر فرمایشات رهبر انقالب که می گویند اگر عملکرد ها بهتر و با تدبیرتر و بهنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها تاثیرزیادی نخواهند داشت 
و می توان مقابل آن ها ایستاد.اما موضوع قابل توجه این است که دستگاه های اجرایی دولت و مدیران اقتصادی  در سال جدید که پیش رو داریم 
با وجود تحریم های شــدید چه برنامه ای برای جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تولید کنندگان عرصه اقتصادی کشورمان و مقابله با 
تحریم ها دارند؟ امید است که در  سال جدید با رشد اقتصادی باالیی که داللت بر افزایش تولید یا در آمد سرانه ملی دارد رو به رو باشیم که در این 

راستا نیازمند تحوالت و طرح های نوین مدیران در دستگاه های اجرایی دولت نیز می باشد.
مهدیه  عظیم لو، کارشناس روزنامه نگاری

واســطه گری در اصناف مختلف باعث افزایش قیمت کاالها می شود
داریوش ملکی، تولید کننده تجهیزات شبکه های برق

به دلیل  وجود تحریم ها و مشــکالت اقتصادی، در حال حاضر در تمامی اصناف رکود وجود دارد.
بیشــتر محصوالت و مواد اولیه مورد اســتفاده ما وارداتی هســتند، به همین دلیل مستقیما به ارز 
وابســته می باشــند. با توجه به نامگذاری امســال به عنــوان رونق تولید ملی از مســئولین تقاضای 
حمایت داریم. متاســفانه در تمامی اصناف واســطه گری وجود دارد کــه باعث افزایش قیمت کاالها 

می شــود،دولت در این خصوص باید نظارت مستقیم داشته باشد.
در مورد بیمه و مالیات با مشــکالت عدیده ای مواجه هســتیم و تقاضا داریم مســئولین این حوزه 

موانع موجود را کمتر نمایند.

رونق ساختمان سازی با مساعدت شهرداری 
امکان پذیر است

بابک عزیزی، سازنده ساختمان
به دلیل شرایط اقتصادی جامعه ساختمان سازی برای ما بسیار دشوار 
شده اســت.قیمت مواد اولیه و مصالح افزایش یافته است. سلسله مراتب 
اداری و موانع برای ساختمان سازی بسیار زیاد است. از شهرداری و شورای 
شهر تقاضا داریم به کار ما رسیدگی نمایند و از ما حمایت کنند، چون بسیاری از مشاغل به ساخت و ساز 
مرتبط هستند.در این صورت به کاهش نرخ بیکاری در جامعه نیز کمک خواهد شد.   در بازار رکود وجود 
دارد و هزینه های ساخت و ساز بسیار باالست.مردم نیز توان خرید مسکن را ندارند. شهرداری می تواند 

ساختمان سازی را رونق بخشد ،در صورت رونق در این بخش، اشتغالزایی نیز افزایش می یابد.

ثبات بازار الزمه تولید است 
مجتبی خوش کالم، مدیر فروش و بازاریابی شــرکت 

پِِرست لی
ما تحت نظر اتحادیه گاز های صنعتی و طبی فعالیت می نماییم که 
به دلیل نوپا بودن هنوز به قدرت اجرایی الزم نرسیده است. مجموعه 
ما تولید کننده نیتروژن و اکســیژن مایع می باشد. بیشتر تخصص ما 
در زمینه تولید نیتروژن مایع با ناخالصی کمتر و کیفیت بیشتر است. این دو محصول در صنایع 

مختلف از جمله :دارو، رنگ و رزین ،غذا و... کاربرد دارد.
مــا بــرای تولید نیاز به مواد اولیــه داریم که مهمترین آن به صورت غیرمســتقیم وارداتی 
می باشــد. متاسفانه دستگاه های ما عماًل کار کرده هستند و به صورت دست دوم وارد می شوند 
،چون ســازنده داخلی برای ســاختن آنها وجود ندارد. کار با آنها به صورت آزمون و خطا پیش 
می رود و به دلیل نداشــتن خدمات پس از فروش، برای تهیه قطعات یدکی آن با مشــکالت 
بســیاری مواجه هستیم.خرید دســتگاه های روز اروپایی به دلیل هزینه باال برای ما مقرون به 
صرفه نیست. ثبات بازار الزمه تولید است . کار ما با استراتژی و برنامه ریزی پیش می رود. سعی 
مان بر این اســت که با برنامه ریزی مناسب خود را برای سال های آینده آماده نماییم، به همین 

دلیل احتیاج به ثبات داریم.

  در مواجهه با مشکالت کاری مجبور به تعدیل نیرو می شویم 
سید امیرحسین ورشوچی، مدیر شرکت نیکو راحت کرج

ما در این مجموعه قطعات کابین و صندلی های ماشین های تجاری را تولید می نماییم. در گذشته ۹۰ درصد کار به 
عهده ما بود و در حال حاضر به مراتب تولید کمتر شده است. رونق تولید خودرو در دهه هفتاد بود و به صورت سنتی انجام 
می شد.باید از ما به عنوان تولید کننده حمایت شود تا ما نیز بتوانیم کارگران خود را پشتیبانی نماییم؛چون ما در مواجهه با 
مشکالت کاری مجبور به تعدیل نیرو می شویم . متاسفانه امسال در خصوص تولید با مشکل روبه رو شده ایم. وام های 
تولید در کشور های دیگر برخالف اینجا به صورت دراز مدت باز پرداخت می شوند. در خصوص بیمه کارگران در صورت عدم پرداخت حق بیمه و 
دیرکرد آن به ما فرصت نمی دهند. دارایی نیز ما را تحت فشار قرار می دهد.برای حل مشکالت فعلی باید بستر مناسب عمومی ایجاد شود. ابتدا باید 
زیرساختها توسط دولت ایجاد شود.در قوانین موجود نیز تجدید نظر صورت گیرد و به ما سخت نگیرند.در پایان امیدوارم روزی فرا رسد که فرزندان 

ما نیز در کار تولید وارد شوند.

در بخش کاشی و سرامیک عالوه بر صادرات بازار 
داخل را هم دریابیم

اصغر پوالدی، مدیر پخش کاشــی و ســرامیک 
پوالدی 

حدود ۱8 ســال اســت که در زمینه تولید کاشــی و سرامیک 
فعالیت می کنم.

رکــود حاکم در بازار همه مشــاغل را تحــت تاثیر خود قرار داده اســت.  عمده ترین 
مشــکالت حرفه  ما افزایش بی رویه قیمت ها می باشــد ،همین امر باعث شده که عده ای 
افراد ســودجو در ارائه کاال و محصوالت ســلیقه ای عمل کنند که اگر نظارت های الزم و 

حمایت دولت در این خصوص صورت بگیرد بخشــی از مشکالت مرتفع می شود.
متاسفانه بعضی کارخانجات که دستی در صادرات محصوالت کاشی و سرامیک دارند 
دیگر توجهی به نیاز بازار داخلی نمی کنند و همین امر فروشــندگان و بنگاه های کوچک 
عرضه کننده کاشــی و ســرامیک را در تهیه محصوالت داخلی دچار مشکل کرده است، 
اگردولــت در این بخش ورود کند و با ارائه برنامه ریزی دقیق به کارخانجات تولید کننده 

کاشــی و سرامیک اینکه نیاز صادرات و بازار داخل را همسو اداره کنند.
تقاضا دارم مســئله صادرات در کشــور جدی گرفته شــود وما عالوه بر صادرات در 
بخش کارخانه های تولید کاشــی و ســرامیک در بخش شــرکت های بازرگانی هم این 

حق داده شود.
در انتخاب جنس مناســب مشتریان به تنهایی نمی توانند عمل کنند، اما من به عنوان 

فروشــنده به مشتریان توصیه می کنم از محصوالت داخلی استفاده کنند.
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
آموزش بهداشت دهان و دندان باید جدی پیگیری شود

دکتر رضا ایزد پناه، جراح و دندانپزشک
رعایت بهداشــت دهان و دندان برای همه امری مهم و ضروری اســت. عدم رســیدگی و مراقبت صحیح  می تواند موجب از دســت 
دادن دندان ها و آســیب به لثه ها گردد.  نحوه صحیح ومداوم مســواک زدن واســتفاده از نخ دندان در حفظ ســالمت دندان ها بسیار تاثیر 

گذار می باشد.  
بهداشــت دهان و دندان را باید از مدارس  آغاز کرد. متاســفانه حتی بزرگســاالن نیز طرز صحیح مسواک زدن را نمی دانند. مسواک 
زدن قبل از صبحانه، بی نهایت مهم اســت که باید به صورت هدفمند انجام شــود.به این معنا که به صورت رفت و برگشــتی انجام نشــود، بلکه به شکل چرخشی 
از ســمت باال به پایین و هر دو طرف انجام گیرد. تنها مســیری که باید به صورت رفت و برگشــتی باشــد، قسمت ســطح نزدیک به زبان و همچنین قسمت جونده 

دندان ها می باشــد، باکتری ها به زبان هدایت می شــوند و در نهایت باید یکی دو بار، به وســیله  مسواک تمیز شود.
باید حداقل ۵ الی ۱۰ دقیقه برای بهداشــت دهان ودندان زمان گذاشــته شود.بعد از انجام این مراحل نباید خمیردندان را به وسیله آب از دهان خارج نمود، بلکه 
باید فرصت جذب فلوراید را به دندان ها داد. همچنین اســتفاده از نخ دندان اهمیت ویژه ای دارد که نباید از آن غافل شویم.متاســفانه بیشــتر مردم از این شــیوه ها 
اســتفاده نمی کنند که آســیب و پوســیدگی های دندانی را تشــدید می کند. یکی از موارد مهمی که باید در مدارس اجرایی شود، فلوراید تراپی است که در کشور ما 

به صورت کامل اجرایی نشــده اســت. نکته مهم در این خصوص این اســت که قبل از انجام فلوراید تراپی باید دندان ها کامال تمیز شوند. 
دندان های شــیری باید تا زمان الزم در دهان باقی بمانند و تا حد امکان در صورت پوســیدگی ،ترمیم شــوند. دندان های شیری اگر زودتر از دهان خارج شوند، 
ســایر دندان ها را دچار مشــکالت ارتودنســی می کنند. زمانی که دندان های پوسیده کشــیده می شــوند، نظم دندان های دیگر را به هم می ریزد، به این معنا که 
دندان های مجاور به ســمت فضای خالی حرکت می کنند و برای فضای دندان ها مشــکل ایجاد می شــود که گاهی اوقات به سختی قابل درمان است. به طور کلی 

درمان باید به صورت اصولی و با دقت الزم انجام شــود.

تولیدکننــدگان به حمایــت دولت نیاز 
دارند 

دکتر افشــین رجبی خرمی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه آزاد کرج و دانشیار شیمی، 

مدیر آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه
من در کنار فعالیت های دانشگاهی، مجموعه ای از چند آزمایشگاه و همچنین 
آموزشــگاه را راه اندازی کرده ام. آزمایشگاه میکروبیولوژی که در زمینه بررسی 
آلودگی دارو و مواد غذایی فعالیت می کند، آزمایشگاه شیمی که در حوزه ترکیبات 
ســازنده مواد مشغول کار اســت و آموزشگاهی که در زمینه تولید فعال است. در 
واقع ما با ســازمان های دولتی یعنی: سازمان غذا و دارو ،سازمان استاندارد ایران 
و ســازمان حفاظت محیط زیست همکاری  می نماییم. به دلیل تحریم ها قیمت 
مواد اولیه افزایش پیدا کرده اســت. درصد باالیی از این مواد وارداتی هستند ،به 
همیــن دلیل ما در این زمینه تولید را آغاز کرده ایم و  موفق عمل نموده ایم.یکی 
از مشــکالت ما هزینه باالی برق است، به دلیل اینکه سیستم ما آموزشگاهی و 
آموزشــی اســت پیگیر تخفیف برای هزینه ها ی آن هستیم. از مسئولین ذیربط 
درخواســت حمایت داریم.  درخواست ما از دولت این است که در زمینه کاری از 

ما حمایت نمایند و به ما تسهیالت ارائه دهند.

هدف ما ارائه خدمــات با کیفیت عالی و 
تخصصی است

الهام بابایــان زاده، مدیر مجموعه زیبایی 
الهام

در سالن زیبایی مابا هفت پرسنل فعال و متخصص 
هر نوع خدماتی که به خانم ها مرتبط هســت اعم از 
طراحی و کاشت ناخن، شــینیون کار، اصالح صورت، میکاپ  عروس و کوتاهی 

مو ارائه می شود.
من درحوزه میکاپ و شــینیون عــروس و کوتاهی مو و.... مدرک تخصصی و 

مربی گری دارم. 
از نظر من فردی دراین زمینه موفق اســت که هــر چند وقت یکبار باتوجه به 

سلیقه مشتری خدمات  مربوط به آرایشگری را به روز رسانی کند.
در مجموعه من از برند های متفاوت به صورت ترکیبی استفاده می شود و متکی 
بر برند خاصی نیستیم اما در این راستا تالش می کنیم که از مواد درجه یک ایرانی 

و خارجی استفاده کنیم.

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

مهندس حامد خزایی، مدیر شــرکت 
سازه گستر البرز

صنعت ســاختمان در کشــور ما صنعت مهمی 
است که مشاغل بســیاری را در برمی گیردکه در 

این رابطه  دولت باید یک ســری سیاست های نظارتی  را اعمال کند.
راه های مختلفی برای ســرمایه گذاری وجود دارد کــه یکی از آنها ملک 
و مســکن می باشد. در کشور ما با ساخت مســکن مهر که مالکیت و سرمایه 
گذاری اصلی آن به دســت دولت  شــکل گرفته می توانست نقش موثری در 
خصوص کنترل قیمت مســکن برای اجاره نشــین ها داشــته باشد و قیمت 
ملک های اجاره را کنترل کند اما از آنجایی که ســاخت این امالک بدون نظر 
کارشناســی و زیرساختی مناسب رفاهی ســاخته شده اند نمی توانند رسالت 

اصلی خود را انجام دهند.
در کشورهای دیگر برای خرید و سرمایه گذاری در بخش  ملک و مسکن، 
تســهیالت باال با سود بســیار پایین بانکی در خدمت ســرمایه گذاران قرار 
می گیرد، درصورتی که در کشــور ما اینگونه نیست و همین سود های کالن 
و سیســتم بانکی به گونه ای برنامه ریزی شده که ضربه ای جدی به سیستم 

سرمایه گذاری و ساخت و ساز ملک وارد می کند. 
متاسفانه سلســله مراتب اداری در شهرداری ها بسیار آزار دهنده هستند. 
تســهیل فرایند اداری یکی از مالک هایی است که  می تواند  نقش مهمی در 
رســیدن به هدف پیشرفت ساخت و ساز داشته باشد، چون شغل های بسیاری 

وابسته به صنعت ساختمان هستند. 

زیرساخت ها اصالح  و کارشناسی شوند
رضــا غالمی، مدیر فروشــگاه تلفن همراه 

سانسل
ما تحت نظر اتحادیــه تجهیزات مخابراتی فعالیت 
می نماییــم. در این مجموعه هم عمده فروشــی انجام 

می دهیم و هم خرده فروشی.
از زمانی که وارد این صنف شــده ایم، با مشــکالت عدیده ای روبرو بوده ایم. 
در حــال حاضــر برای خرید تلفن همراه از طریق برخی از شــرکتهای وارد کننده 
محدودیت های خاصی داریم.قانون رجیستری طرح خوبی است، مشروط بر اینکه 
جنس را بی قید و شــرط به ما ارائه دهند، به این معنا که ابتدا محصول تامین شــود 
،ســپس طرح رجیســتری اعمال شــود. به طور کلی باید زیر ساخت ها اصالح و 
کارشناســی شــوند. در این خصوص باید نظارت کافی وجود داشته باشد .در حال 
حاضر سایت رجیستری بسته شده است از مسئولین تقاضا داریم سایت را باز نمایند 

تا مشکالت ما رفع شود. همچنین در بازار ثبات قیمت وجود داشته باشد.

ساختمان سازی؛ چرخ دنده استان البرز
سینا شــفیعی، مدیر سیســتم ساختمانی 

شفیعی و مدیر رستوران های بالنچ
متاسفانه در کشور ما سیستم خاصی برای تشخیص 
بهداشت محیط در رســتوران ها وجود ندارد.با توجه به 
افزایش قیمت مواد اولیه برای طبخ غذا ،امیدوارم اداره بهداشت به ارزان فروشی 
و کم فروشــی رسیدگی بیشتری نماید.در سیستم ســاختمانی قیمت مواد اولیه 
بشــدت افزایش پیدا کرده است و با مشکالت بسیاری روبرو شده ایم. مجوز ها و 
جریمه ها نیز افزایش قابل توجهی داشــته است ،همچنین هزینه های شهرداری 
نسبت به سال گذشته، دو و نیم برابر شده است. در صورت ادامه این روند،ما ناچار 
به کنار گذاشــتن کار ساخت و ساز خواهیم شد.در سیستم ساخت و ساز به صورت 
پیوسته ۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند، چرخ دنده استان البرز صرفًا ساختمان 
ســازی اســت. اما روند اداری برای گرفتن مجوز بسیار سخت و زمان بر است. از 
مســئولین شــهرداری تقاضا داریم در این خصوص نظارت داشته باشند و برای 
سازندگان شرایطی فراهم نمایند که بعد از ساخت هزینه های آن را پرداخت کنند 
و سختگیری را برای استحکام و زیبایی ساختمان در نظر بگیرند. در این خصوص 

می توانند  کار گروهی برای حل مشکالت موجود تشکیل دهند. 

برنامه ریزی و فناوری روز دنیا، رمز موفقیت 
ساخت و ساز

مهندس محمــد علی جباریــان، مدیر 
مجموعــه مهندســی مشــاوره جباریان و 

همکاران، دانشجوی دکترای معماری
مجموعه ما در سطح کشور و خارج از آن مشغول فعالیت 
است. کار ما عمدتا به صورت مشاوره، ساخت و طراحی می باشد. متاسفانه کشور ما در 
صنعت ساختمان درگیر هیجانات بازار است. به این معنا که با علم روز دنیا و تکنولوژی 
حرکت نمی کند. در حالی که رکود برای کسانی که با برنامه ریزی مدون و تکنولوژی 
کار می کنند معنا ندارد. درصد باالیی از افرادی که در صنعت ساختمان مشغول فعالیت 
هستند به صورت سنتی و بدون برنامه ریزی کار می کنند . سازنده ها آنقدر درگیر مسائل 
بازار هستند که فراموش می کنند خودشان را به روز کنند.همچنین تخصص کافی ندارند 

و تنها به دنبال سود هستند ،به همین دلیل دچار زیان می شوند. 
در شــرایط رکود با شناخت بازار و برنامه ریزی منظم عالوه بر انجام کار ،سود دهی 
نیز ممکن خواهد بود.برای ساختمان سازی باید موقعیت پروژه را به طور کلی بررسی 
کرد.ساخت و ساز نیاز به تخصص های مختلف دارد و هر چقدر در این حوزه حرفه ای تر 

عمل شود، تقاضا برای آن حتی در شرایط رکود بیشتر خواهد بود.

بیماری کبد چرب را جدی بگیرید
آتوسا صبحی، پزشک عمومی 

کبد به غده بزرگی گفته می شــود که وظیفه 
دفع سموم بدن را دارد ،زمانی که این غده دچار 
مشکل  شــود دیگر قادر به دفع مواد سمی بدن 
نمی باشــد و این مواد سمی و مضر در بدن باقی 

می ماند و فرد  مبتال به سیروز کبدی می شود. 
شایعی ترین عارضه ای که درخصوص کبد مطرح می شود بیماری کبد چرب 
است که در سه درجه تقسیم بندی می شود و در همه سنین چه خانم ها یا آقایان 

به چشم می خورد.
عمده ترین علل مبتال شــدن به کبد چرب تغذیه نامناســب و غذای چرب، 
عدم تحرک و ورزش نکردن اســت.در گذشته اگر افراد غذاهای چرب استفاده 
می کردند به دلیل تحرک وفعالیت زیاد مواد سمی را دفع می کردند یا کمتر دچار 
کبد چرب می شــدند.عارضه کبد چرب بیشــتر در افرادی بروز پیدا می کند که 
مشروبات الکلی زیاد مصرف می کنند، چاق  وکم تحرک هستند، بیشترغذاهای 
چرب  نظیر پنیر پیتزا استفاده می کنند و در برنامه تغذیه ای خود از گوشت ،لبنیات 

پر چرب و غذاهای فست فودی بیش از اندازه استفاده می کنند.
من به افراد توصیه می کنم که برای مبتال نشــدن به این عارضه از میوه های 

با رنگ دانه قرمز در برنامه غذایی میان وعده استفاده کنند.
افرادی که همیشــه کسل هستند و ســرو صورت چربی دارند و دچار تعرق 
بیــش از حد نرمال هســتند ،این عوامل را جدی بگیرند چــرا که از عالئم کبد 

چرب می باشد.
امیدوارم روزی برسد که افراد توجه بیشتری نسبت به ورزش کردن و برنامه 

تغذیه ای خود داشته باشند.

اطالع رسانی نقش موثری  در رونق صنف 
امالک دارد

امیر عبدی، موسس و مدیر امالک بزرگ امیر 
در عظیمیه کرج

مدت ۲۰ ســال اســت که درحوزه امالک فعالیت 
می کنم و ۲ ســال اســت که در کرج مشغول هستم. در 
سال های گذشته در زمینه ساخت و ساز شهر تهران فعالیت می کردم اما در حال حاضر 
به دلیل افزایش قیمت و رونق بازار دیگر انجام نمی دهم.وجود قیمت کاذب و افزایش 
قیمت های نجومی در برهه ای از زمان از مشــکالت رونق ساخت مسکن است که 
از نظر من راهکار برون رفت از این وضعیت نظر کارشناسان مسکن می باشد که در 
رابطه با ملک نظر کارشناسی و تخصصی را به مشتریان ارائه دهند.متاسفانه رسانه 
در حوزه اطالع رسانی صنف امالک بسیار ضعیف عمل می کند و آن را در برنامه های 
کاری  خود قرار نمی دهد،در حالی که کشورهای دیگر در این زمینه گام های بلندی 
برداشته اند.درخواست من از اتحادیه ها این است که برای تمام دفاتر مشاور امالک 
در خصوص قیمت گذاری کارشناس تعیین کنند تا قیمت ها کارشناسی شده باشد.

آموزش اصولی و کسب تجربه رمز موفقیت 
ما بوده است

احمد حمزه لو، مســئول فروشگاه دزد گیر 
پیام 

۲8 سال اســت در این حوزه فعالیت می کنم. طی 
این سالها تجربه های بسیاری کسب کرده ام. در چند 
ماه اخیر با توجه به نوسانات دالر با تهیه قطعات در بازار دچارمشکل شدیم ،چون 

اکثر قطعات وارداتی هستند و در بازار داخل به سختی یافت می شوند.
توصیه من به افرادی که می خواهند وارد این حوزه شــوند این اســت که باید 
به صورت اصولی  آموزش ببینند تا با گذشــت زمان و کسب تجربه به  پیشرفت  
برســند.من از اتحادیه درخواست نظارت بیشتر برای کسب جواز فعالیت در این 
حوزه را دارم. در مجموعه ما برخورد خوب با مشتری،قیمت مناسب و ارئه بهترین 
خدمات به آنها از شاخصه های فعالیت ما می باشد.انتظار من از دولت این است که 
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی،مالیات را کاهش دهند؛چون اگر دولت در این 

حوزه ما را در تنگنا قرار دهد،مشتری بیشتر از ما متضرر خواهد شد.

پشتکار از عوامل مهم موفقیت است
محمد باقرزاده، تولید کننده و پخش کننده 
قطعات دکوری کاشی و سرامیک،  مالک برند 

پارس آرسس
مجموعه ما از سال 8۷ آغاز به فعالیت کرده است. 
۹۰ درصد مواد اولیه مورد اســتفاده داخلی می باشد. 
چــون این مواد در کشــور تولید می شــود، برای تهیه آن مشــکل نداریم، اما 

درخصوص قیمت ها به دلیل عدم ثبات بازار دچار مشکل می شویم.
متاســفانه بیمه برای کارفرمایان هیچ گونه تســهیالتی در نظر نمی گیرد و 
در خصوص بیمه پرســنل نیز با مشــکل مواجه هســتیم. ما تولیدات خود را به 
کشــورهای همسایه صادر می نماییم. امسال نیز در نمایشگاه بین المللی برای 

صادرات شرکت کردیم. 
در هر شغلی رقابت وجود دارد. موفقیت در کار بستگی به صداقت ،پشتکار و 

برنامه ریزی بلند مدت دارد.

امالک برای اجاره و فروش وحدت داشته 
باشند 

حسین فراهانی، مدیر امالک گوهر رضا
برای اجاره و فروش ملک باید یک وحدت رویه 
کارشناسی وجود داشته باشد. در هر منطقه تقسیم 
بندی نوســاز و سال ساخت آن برای ملک در نظر 

گرفته شــود.امالک نیز نباید قیمت های کاذب را قبول کنند.
نداشــتن شــغل سبب شده اســت که افراد بی تجربه و جوان وارد حرفه ما 
شــوند، این گونه افراد فقط به دنبال جذب مشــتری هستند که گذرا و مقطعی 

است.
یکی از دالیل افزایش قیمت مســکن و رکود آن شــایعه افزایش عوارض 
شهرداری می باشد. زمانی که قیمت عوارض و مالیات افزایش می یابد به ضرر 
خریدار و مســتاجر است. شهرداری و مسئولین در این خصوص نظارت کافی 

داشــته باشند تا مشکالت و موانع موجود برطرف شود.

تولید کننده های خوب را به مرحله آموزش 
ارتقا دهیم 

بهرام خسروانی، مدیر نمایندگی فست فود 
 هایدا

دســتورالعمل هایی از سوی سازمان بهداشت وجود 
دارد که ملزم به رعایت آن می باشیم. ما به دلیل داشتن 
وجدان کاری حتی فراتر از این دستورالعمل ها را رعایت 
می کنیم.اداراتی که با تولیدکننده ها و کارآفرینان ســر و کار دارند در خصوص اخذ 
مجوز، بیمه و مالیات ســختگیری کمتری نمایند.به نظر من کشف استعداد ها در 
زمینه کارهای تولیدی به پیشــرفت جامعه کمک شــایانی خواهد کرد. ما باید در 
زمینه تولید به سمت چیزهایی برویم که منطبق با فرهنگ جامعه و جغرافیای آن 
منطقه باشــد ،به این شــکل در تولید گام بزرگی را برداشته ایم. نقش آموزش در 
تولید و همچنین شناسایی استعدادها می تواند پر رنگ باشد ،یعنی می توانیم تولید 
کننده های خوب را به مرحله آموزش ارتقا دهیم ،در این صورت تاثیر بسیار خوبی 
در پیشرفت جامعه خواهد داشت.بازرسی ها و بررسی های قسمت های اجرایی باید 
دقیق و در جهت حمایت و دستگیری از تولید کننده باشد تا آنها بتوانند مشکالت و 

ایرادات کار خود را براحتی مرتفع نمایند و تولیدات خود را گسترش دهند.

آموزش تخصصی به جوانان مستعد، بهترین 
راه رونق تولید 

ابوالفضل آقا بیک، مدیر مجموعه چوب شهر
از سال ۱۳۵۷پدرم این مجموعه را افتتاح و شروع به کار 
کــرد. من و برادرم هم این حرفه را ادامه دادیم. در مجموعه 
ما افراد زیادی مشــغول به کار شده  و آموزش دیده اند  که 
در حال حاضر به شکل مستقل فعالیت  می کنند. در زمینه ارائه محصوالت متاسفانه 
بیشتر مواد اولیه ما را مواد وارداتی تشکیل می دهند،در گذشته تنها با ام دی اف کاال 
تولیــد می کردیم که در حال حاضر از فلز هم اســتفاده می کنیم.در حوزه فعالیت ما 
مشــکالتی اعم از عدم حمایت افراد کارشناس و با استعداد دراین زمینه است که اگر 
به آنها بها داده شود می توانند نقش موثری در زمینه رونق تولید کاالی داخلی داشته 
باشند،همچنین  اگر در این راستا جوانان عالقه مند آموزش تخصصی ببینند می توانند 
نقش موثری در این حوزه ایفا کنند.من به عنوان یک تولید کننده هدفم این است که 
محصوالتم را با توجه به سلیقه مشتریان به روز کنم تا رغبت افراد نسبت به کاال های 
خارجی کمتر شود و فعالیتم را گسترش دهم تا جوانان خوش ذوق و مستعد را مشغول 
به کار کنم.امیدواریم  در کشور بستری فراهم شود که از جوانان با استعداد و متخصص 

در زمینه تولید و اختراع حمایت های گسترده ای صورت بگیرد.

آموزش تخصصی و کســب 
قدرتمند صنایع  ابــزار  تجربه؛ 

دستی کشور 
اصغــر احمدونــد، اســتاد 

منبت کاری
فارغ التحصیل رشته معماری هستم 
کــه در زمینه منبت کاری هم فعالیت می کنم. کرج در تولید صنایع 
دســتی آمار باالیی را به خود اختصاص داده اســت. به هنر منبت 
کاری زمانــی می شــود به عنوان یک شــغل نگاه کــرد که از آن 

حمایت شود.
مشــکلی که درزمینــه هنرهای صنایع دســتی وجود دارد این 
اســت، افرادی که آموزش ندیده اند وارد این حوزه ها می شوند و از 
آن جایــی که تخصص وخالقیــت ندارند کار را خراب می کنند واز 

کیفیت کارهای صنایع دستی می کاهند.
عدم حمایت ارگان های دولتی و مسئولین ،هدفمند نبودن بازار 
تولید،فراهم نکردن فضای آمــوزش برای افرادی که می خواهند 
در راســتای آموزش مشــغول به کار و تجربه هم کســب کنند از 
جمله مشکالت ما می باشد ،همچنین افرادی که می خواهند مجوز 
بگیرنــد مراحل طوالنی را باید طی کنند که خســته کننده بوده و 

انگیزه را برای انجام کار کاهش می دهد. 
من به کســانی که می خواهند این حرفــه را دنبال کنند توصیه 
می کنــم ،ابتدا آموزش های الزم در این حــوزه را ببینند و نگاهی 
خالقانه داشــته باشند تا با گذشت ســال های متعدد تجربه کسب 

کنند.

خطر بروز آسیب های اجتماعی در سنین پایین
فرنگیس نجارزاده، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
بیســت سال است که در مورد علوم رفتاری در جامعه فعالیت می کنم. 

آســیب های اجتماعی در جامعه امروز شــامل بحران طالق و معضل اعتیاد اســت که جزء 
آســیب های مهم می باشد که جامعه را تحت الشعاع خود قرار داده است.

 یکی از نگرانی من این اســت که اعتیاد گروه ســنی پایینی را تحت پوشش قرار داده که یکی 
از دالیل آن عدم آگاهی و آموزش خانواده ها  در مســائل فرزند پروری و همسر داری  است.

رســانه ها باید برای باال بردن سطح آگاهی، جوانان  و خانواده تالش کنند.
همچنین با یک برنامه ریزی دقیق با یک زیرســاخت اصولی و با همکاری تمام ارگانها  کارشناســان حرفه ای برای 
حل این مشــکالت در نظر گرفته شــود،آموزش پرورش باید فعالیت چشمگیر تری داشــته باشد که قطعا نیازمند یک 

فعالیت  کالن اســت زیرا آسیب ها بسیار گسترده هستند.
این مشکالت در تمام کشور وجود دارد و در این بین نقش رسانه بسیار مهم است چرا که  جوانان ما بیشتر درشبکه ها 

اجتماعی هســتند،باید علم استفاده از آن را داشته باشند تا به مشکل برنخورند.
در ســال های قبل یک ســاختار برای تمام دهه ها استفاده می شد، اما در حال حاضر کافی نیست زیرا  انسان ها در حال 
پیشــرفت و متحول شدن هســتند وفعالیت ها فرهنگی باید جلوتر باشد و اساتید و روانشناسان باید یک دورنما برای ده 

سال آینده تدارک ببیند.
در اســتان البرز با توجه به مهاجرت ها و شــرایط زندگی عده ای ســاکن شــدند که گاهی بعضی از آسیب ها  را با خود 
آوردند،در گذشــته رفتارهای نا ســالم جنســیت مرد را شامل می شــد اما امروزه زن هم این رفتارها را دارد و چون این 
آســیب ها دغدغه و اضطراب آور هســتند  آمار دقیقی در دست نیست، اما شاهد پر رنگ شدن این آسیب ها در دو مرحله 

عام و خاص هستیم، بخش عام متداول است.
 اما بخش خاص نوپدید اســت مانند: اعتیاد، اینترنت، ماهواره و ســن مواد که قبال برای افراد ســن باال بود اما امروزه  
درافراد با ســن پایین  که موجب ســرقت و تعرض به حریمها شــده است. ما می توانیم  با یک برنامه بلند مدت و مستمر و 

با کمک جامعه شناســان و روان شناسان این مشکل را حل کنیم.

قیمت را فــدای کیفیت 
نکنیم

سرآشپز  کرمی،  ابراهیم 
و مدیــر رســتوران ایرانی 

گیالنی آریا من
۲۱ سال اســت که مشغول به 

این کار هســتم در حرفه سرآشپزی تنها دریافت مدرک کافی 
نیســت بلکه باید تجربه هم کسب کرد. دررستوران ما عالوه 
بر غذاهای روتین ایرانی غذاهای گیالنی هم طبخ می شــود، 
مهم ترین ویژگی غذای های گیالنی اســتفاده از ســبزیجات 
ارگانیک ومحلی  گیالن اســت. ما این سبزیجات  را هفته ای 
یکبار از شمال تهیه می کنیم ،سبزیجات محلی گیالن از جمله 

چوچاق انارویج در تهران و کرج پیدا نمی شود.
از ویژگی های یک رستوران خوب این است که غذا ها را به 
صــورت روزانه و تازه طبخ کنند که همین امر باعث اســتقبال 
مشــتریان می شود. همچنین از دیگرویژگی یک غذای خوب 
این اســت که به وسیله حس بینایی،چشــایی و بویایی قابل 

فهم می باشد.
من به عنوان مدیر یــک مجموعه به افراد توصیه می کنم 
ازغذاهایی که با قیمت کم ارائه می شــود اســتقبال نکنند چرا 

که در حق سالمتی خود جفا می کنند. 
از اداره بهداشت انتظارمی رود که نظارت سختگیرانه تری 
نســبت به رســتوران ها  و صنف طبخ غذا داشته باشند چرا که 

مستقیم با سالمت افراد در ارتباط است.

کسب رضایت عروس و داماد ها 
هدف اصلی مجموعه ماست

حامد قبادی، مالک و موســس 
مجموعه گرند گاال

گرنــد گاال بــه معنی محفــل بزرگ 
اســت،فاز یک مجموعه را سه سال است که تاسیس کردیم و در حال 

آماده سازی فاز دوم هستیم. 
نحوه انجام کار پرســنل در فعالیت ما بسیار اهمیت دارد،ما همیشه 
به پرسنل خود تاکید می کنیم که با مهمانان و مشتریان با روی خوش 
و لبخنــد برخورد کنند چراکه رفتار و ارائه خدمات عامل اصلی کیفیت 
مجموعه است.ما ســعی داشتیم در مجموعه خود برای کسب اطالع 
از رضایــت عروس و داماد ها ابتکار به خرج دهیم به گونه ای که زمانی 
که مراســم تمام شــد و مهمانان رفتند از عروس وداماد ها در خواست 
می کنیم که مصاحبه ای درباره کیفیت مراســم، نحوه خدمات پرسنل 
و کیفیت غذا با ما ارائه دهند که همین امر باعث شــده تا نحوه خدمات 

و کار ما معرف ما باشد.
مهدی فیروزی، مدیر مجموعه گرند گاال

رعایــت اصول بهداشــتی در خصــوص مواد اولیــه برای طبخ 
غذا،آشپزخانه،پرسنل و سالن پذیرایی از مواردی هستند که در مجموعه 
ما اهمیت دارد. زمانی می توان در پرســنل احساس رضایت ایجاد کرد 
که پرسنل احساس مالکیت و مسئولیت در خصوص برگزاری مراسم 
داشــته باشد.درخواست ما از اتحادیه ها این است که یک محور جهت 
همکاری و نظارت ایجــاد کنند،چرا که در صنف ما همکاری محدود 

است.
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داروهایی که عوارض جانبی ندارند
علــی توانایــی، مدیــر مجموعه 

بهارستان صنوبر
 مــا در زمینــه تولید،کشــت و پــرورش 
فراورده های گیاهان دارویی در صفادشــت کرج 
مشغول فعالیت هســتیم ،همچنین مجموعه ما 

تامین کننده مواد اولیه و گیاهان دارویی  شرکت ها نیز می باشد.
در زمینــه اشــتغالزایی در تالش هســتیم که از افــراد متخصص و فارغ 

التحصیل رشته های مرتبط استفاده کنیم.
خوشــبختانه در کشورما به دلیل فراهم بودن شرایط اقلیمی قادر به کشت 
محصوالت اختصاصی نظیر زعفران هســتیم که اگر حمایت هایی از ســوی 
دولــت از نظر اختصاص مکانی برای کشــت این محصول باشــد می توانیم 

تولیدات خود را به کشت انبوه رسانده ودر رونق تولید موثر واقع شویم.
 امروزه باید فرهنگ اســتفاده از گیاهان دارویی بین مردم نهادینه شود چرا 
که برای آنها هیچ گونه عوارض جانبی به همراه نخواهد داشت و در کشورهای 

آمریکایی و اروپایی استفاده از داروهای شیمیایی ممنوع شده است.

آزمایش چکاپ همیشه ضروری نیست
محمود زارعی مرز آبادی، دکترای علوم آزمایشــگاه در 

بیمارستان تخصصی البرز
 پانزده ســال اســت که سرپرســتی آزمایشــگاه را دارم،همچنین در 
آزمایشــگاه پاتولوژی صبا هفده سال سهام دار و مسئول هستم،ما حداقل 

به هفتصد بیمار خدمات می دهیم.
در بحث درمانی و آزمایشــگاهی ما با موضوع فرهنگ ســازی نسبت 
بــه فرزندانمان مواجه هســتیم، چرا که نباید فرزندانمان را از پزشــک و 
آمپول بترسانیم تا در زمان بیماری با خیال راحت و به دور از ترس مراحل 

درمان را طی کنند.
بعضی مواقع آزمایش دادن ضرورتی ندارد و نباید اصراری برای چکاپ 
صورت بگیرد. چرا که ابتدا با مراجعه به پزشــک و مشــاهده عالئم بالینی 

وبررســی وضیعت بیمار در صورت ضرورت آزمایش نوشته می شود.
آزمایش ادرار در هر ســنی الزم اســت که اطالعات کاملی  به پزشک 
می دهد، میزان قند خون از ســنین پایین اهمیت دارد تا ســنین باال،تعداد 
زیــادی از افــراد دیابت دارند و از آن جایی که مدتــی این بیماری  پنهان 

مانده با دادن آزمایش مشخص می شود.
 بیماری دیابت ممکن اســت ارثی باشــد. بعضی مواقع با مصرف زیاد 
شــیرینی و مواد نشاســته ای قند خون باال می رود که بــا پرهیز غذایی 

کنترل می شود. 
بهتر اســت هر چند وقت یک بار باتوجه به  نظر پزشک آزمایش انجام 
شــود،همچنین ســه ماه قبل از بارداری فرد  باید آزمایش خاصی انجام 
دهد که مخصوص خانم های ســن باالست ودر دوران بارداری که بدون 

هیچ نگرانی آزمایش انجام می شود.

زوج درمانی در جامعه باید نهادینه شود
زیبا عباس لو، فوق لیسانس روانشناسی

حوزه فعالیت من برای مشاوره پیش از ازدواج و بعد از ازدواج و مشکالت روان شناسی است.
زوج درمانی  در جامعه ما هنوز جا نیفتاده اســت و بموقع به کار گرفته نمی شــود،زوج درمانی به 
مداخله حرفه ای، مشــاور زوج درمانگر گفته میشــود،روان شناس با شنیدن صحبت های هریک از 

زوجین و بررسی آن به حل مشکل می پردازد.
زوج درمانی شامل :مصاحبه،تشخیص و آنالیز مشکل و هدف گذاری جلسات مشاوره می باشد، همچنین به زوجین آموزش 
مهــارت ارتبــاط موثر،گوش دادن،مذاکره، توافق و مصالحه و همچنین معرفی رفتارهای مخرب و رفتار های ســازنده روابط 
و تکنیک های حل مســئله از موضوعات جلســه زوج درمانی می باشــد.در زوج درمانی توصیه می شود به جای انتقاد،برچسب 
زدن،ســرزنش و محکوم یا متهم کردن طرف مقابل هریک از زوجین در گفت و گوی بالغانه و صحیح  در موقعیت مناســب به 
توصیف و بیان احساسات و نیاز هایشان پرداخته و در نهایت  خواسته و انتظاراتشان را به شکل محترمانه، باز پذیرا بیان کنند تا 

به حل مسئله برسند.زوج درمانی برای فهمیدن مشکالت است در واقع تبدیل  مشکالت مبهم و رفع آن می باشد.

صنعت گردشگری؛ صنعت پول ساز کشور
مریم باریکانی، مدیر مجموعه بشری سفر

۱۴ ســال است در زمینه گردشگری فعالیت می کنم و نزدیک یک سال است این آژانس 
را تاسیس کردم. 

امروزه صنعت گردشگری سومین صنعت پول ساز دنیاست و هر مسافری که وارد کشور 
می شود، ارز آوری هم به همراه دارد.

همچنین، با خرید ســوغاتی که صنایع دســتی کشــور ماست  برای اقتصاد کشور و ایجاد شــغل بسیار موثر است، 
ما در کشــوری زندگی می کنیم که به طور همزمان چهار فصل را داریم، اگر بتوانیم هتل ها را  پنج ســتاره کنیم تمام 
امکانات رفاهی رابرای مســافران خارجی مهیا کنیم  یا وضعیت وســایل رفت و آمد را مدرن و با امنیت داشــته باشیم، 
تبلیغات صورت می گیرد و افراد بیشــتری به ایران می آیند، ما  در ضمن باید فرهنگ ســازی بیشــتری برای هتل ها  

صورت بگیرد تا بتوانیم موفق باشیم.

رعایت اصول بهداشتی؛ رمز موفقیت قنادان
بهروز کرمی، مدیر قنادی رنگارنگ

 از سال ۶۹ این قنادی افتتاح شده است وحدود ۲۳ پرسنل در قنادی ما مشغول به کار هستند. 
رشــته تحصیلی ام مهندسی ساختمان است اما در حال حاضر شغل پدرم را که قنادی بوده 

ادامه دادم.
 در حرفه ما  رعایت بهداشــت از ارکان اصلی به شــمار می آید. برای مثال رعایت بهداشت 
محیط، بهداشت پرسنل و  سالمت مواد اولیه بسیار حائز اهمیت است و تا به امروز تمام تالش ما این بوده است که همه این 

نکات را رعایت کنیم.مالک یک قنادی خوب شلوغ بودن آن، رضایت مشتریان، ظاهر شیرینی و طعم شیرینی می باشد.
 در بحث قیمت گذاری، قیمتی که ما بر روی محصوالت می گذاریم تحت نظر اتحادیه است. اگر مشتریان به یک قنادی 
مراجعه و شیرینی را ارزانتر از جاهای دیگر تهیه کردند باید به مواد اولیه آن شک کنند و بدانند که مواد اولیه آن بی کیفیت است.

خوشحال هستیم که امروزه نظارت اداره بهداشت نسبت به قنادی ها بیشتر شده وبا وجود رقابت بین شیرینی فروشی ها 
ما شاهد ارائه محصوالت با کیفیت و طعم عالی در سطح شهر کرج هستیم.  

مهارت آموزی کودکان تخصص ماست
خانم هاشمی، مدیر مهد کودک سپهر

مجموعه ما با مجوز قانونی و رسمی از سازمان بهزیستی این امنیت و اعتماد را به والدین می دهد 
که کودکانشان را برای ساعتی در روز نزد ما بگذارند.

ما سعی داریم با دادن آموزش تخصصی به مربیان، کودکان را به شناخت و یادگیری برسانیم،چرا 
که با فراگرفتن آنها قدرت مهارت افزایی هم در کودک رشد می کند الزم به ذکر است که مهارت هایی 
چون:مهارت زندگی، حرکتی، شــنیداری و دیداری از طریق بازی و ســرگرمی به کودکان آموزش داده می شود تا با حس لذت 
بخشــی همراه باشد.از آن جایی که امروزه در جامعه اغلب کودکان تک فرزند هستند در بستر خانواده نمی توانند مهارت های 
مختلف را یاد بگیرند یا حتی با همســاالن خود تبادل نظر و همکاری داشــته باشند،بنابراین مهد کودک ها می توانند بستری 
باشند تا کودکان ساعتی را به دور از خانواده و با داشتن حس استقالل به کسب مهارت بپردازند.  جامعه امروزی نیاز به والدین 
پروری دارد تا فرزندپروری. ما قبل ازاینکه با کودکان کار کنیم باید زوج ها را قبل از بچه دار شــدن در کارگاه های والد پروری 

شرکت دهیم، تا جامعه بهتری برای کودکان داشته باشیم.

آموزش را با حساسیت باالیی پیگیری می کنیم
سیدحسن حسینی، مدیر موسسه غیردولتی شهریاران

مدرســه غیر انتفاعی شــهریاران واقع در مهر شهر کرج، از سال 8۲ وارد این حوزه شدم 
و در ۲ مقطع ابتدائی با عنوان مهر ســینا و متوسطه اول شروع به کار کردم.

در مجموعه ما دو گروه مشــغول به کار هســتند. گروه اول شاغلین آموزش و پرورش 
که به صورت پاره وقت با ما همکاری دارند و گروه دوم بازنشســتگان با انگیزه و نیروهای 
آزادی که تجربه آموزشی داشته باشند ابتدا به آموزش و پرورش معرفی می شوند که پس از گزینش دعوت به همکاری 

می شوند.
 الزم به ذکر اســت که بیشتر نیروی ما را جوانان تشــکیل می دهند و با ما همکاری دارند که خوشبختانه با استقبال 

خوب دانش آموزان در این رابطه مواجه شدیم.
مقطع متوســطه اول از مقاطع حســاس آموزشــی می باشــد چراکه افراد در شرایط رشد و بلوغ هســتند  که نیاز به 

حمایت های خاصی دارند. مهم ترین مورد که باید به آن توجه  شــود مســئله رشد و بلوغ این دانش آموزان است.
والدیــن انتظــار دارند که فرزندشــان در محیطی آرام و بدون دغدغه تحصیل کنند کــه تالش و هدف ما نیز حفظ 
آرامش و مهیا کردن بهترین شــرایط برای تدریس و آموزش دانش آموزان اســت. همچنین در تالش هســتیم که با 
برگزاری کالس های مشــاوره و فوق العاده مســیر انتخاب رشــته را برای دانش آموزان هموار کرده و آنها را با مشاغل 

مختلف آشنا کنیم.

توانایی ایجاد اشتغال را دارم
حمید رضا ایرانی، مدیر بریم فود بریم کافه

حرفه اصلی من راه اندازی رستوران است و به تازگی  یک مجموعه بریم فود، بریم کافه، بریم 
یک شــیرینی راه اندازی و مدیریت می کنم و توانســتیم ۶۰ نفر مستقیم و ۱۲۰ نفررا غیر مستقیم 

جذب کار کنیم.
 یک مجموعه غذا خوری  می تواند موفق باشد که بهداشت فردی و مواد غذایی آن و کارکنان 
و پرســنل به طور کامل رعایت شــود، مردم باید نســبت به غذایی که مصرف می کنند اهمیت دهند چرا که با جسم مستقیم 

در ارتباط است. 
من ۱۰ ســال اســت که با عالقه این کار را ادامه می دهم، شعار من هم این است که هر روز که ازخواب بلند می شوم باید 

چیزی یاد بگیرم وچیزی را هم به دیگران آموزش دهم.

با ثبات قیمت ها افراد بیشــتری مشغول 
به کار می شوند

حسین صمدی، مدیر شیرینی چاکلت
مجموعه ما واقع در گوهردشــت کرج اســت که 
۱۰نفــر به طــور مســتقیم در مجموعه مــا فعالیت 

می کنند.
ما در تالش هســتیم در تهیه مواد اولیه شــیرینی از مواد درجه یک و عالی 

اســتفاده کنیم، شیرینی دانمارکی ما در کرج بسیار معروف است. 
عمده ترین مشکالت در حوزه فعالیت ما نبود ثبات قیمت در تهیه مواد اولیه 
می باشــد، از آنجایی که اکثر مواد مرغوب وارداتی هســتند مسلما در این میان 
واســطه وجود دارد که موجب می شــود مواد اولیه راحت به ما تولید کنندگان 
نرســد چرا که اگر این مشــکالت مرتفع شــود ما می توانیم افراد بیشتری را 

مشغول به کار کنیم.

کسب و کار با دیدگاه روانشناسی تخصصی رونق می یابد
شهرام حق دوست، روان شناس گرایش کسب و کار و تولید

نگرش در روانشناسی کسب وکار و تولید، سنتی و صنعتی می باشد.  من در حوزه دانشگاه وبازار 
نگرش علمی دارم ومعتقدم تولیدکننده ای موفق اســت که بتواند با علم روانشناسی حرکت کند 

که  در طول مسیر ریزش کاال نداشته باشدودربازارهم بتواند موفق باشد.
ما روانشناسان، ازدیدگاه انگیزه ها به تولید نگاه می کنیم،یعنی شخص باور مند باشد تا بتواند 
یک تولید خوب و مردم پسند داشته باشد،با توجه به سال رونق اقتصادی گرایش مردم به خرید و استفاده از محصول ایرانی 

زیاد است،امیدوارم تولیدکننده جنس خوب و کاال ها فقط مصرفی نباشند و ماندگاری داشته باشد.
 باورهای هر انســان برای خرید بســیار اهمیت دارد.  با خرید کاالی ایرانی از آن لذت می بریم چرا که برای چهار فصل ما 

تولیدشده است. 
قبال بین تولید کننده و دانشــگاه  فاصله بود، اما در حال حاضرصنعت پذیرفته اســت که  باید قبل از تولید پژوهش کند و از 
مشــاورین صنعتی کمک بگیرد. زیرا تولید کننده عاشــق تولید است و امروزه با دانش روز دانشگاهی و روانشناسان صنعتی 

می توانند ماندگار باشند.

افراد دیابتی زخم پا را جدی بگیرند
حمید خسروی، متخصص ازورتوپدی

 از سال 8۴شروع به کار کردم. بیماری دیابت معضلی است که متاسفانه افرادی زیادی مبتال 
به آن هستند.

دیابت دو دســته عارضه ایجاد می کند.یکی در قســمت عروق و مشکل سکته قلبی و مغزی 
و دیالیز کلیه، دوم  شــایع ترین شــکل دیابت  زخم های پا است،قسمت پا به صورتی عمل می کند که  اتوماتیک وار در گیر 
می شــود، زیرا وزن ما روی پا هاقرار می گیرد و پوشــیدن کفش نامناســب و یا زخم کوچک در پا را نباید نادیده گرفت،قبال 
این زخم ها جدی گرفته نمی شــد  و بعد از مدتی  مجبور بودیم عضو را قطع کنیم، تا اینکه من با کمک و همراهی دوســتان 

شروع به ترمیم زخم های بیماران کردیم.
اگر بیمار دیابتی بموقع اقدام کند، جلوی بسیاری ازقطع عضو ها که صورت خوشی ندارد گرفته می شود. 

اگر بخواهیم درمان دیابت را از یک تا صد رتبه بندی کنیم ابتدا آموزش مهم اســت، باید فرد بیماراز اصول اولیه دیابت 
آگاه باشــد و رســانه ها نیز باید عمیق تر و آگاه تر آموزش دهند، دوم ورزش و تحرک است که بسیار تاثیر دارد. سوم، تغذیه 

مناسب و با آگاهی است.

اهمیت نقشه برداری را در ساختمان جدی بگیرید
بهروز فاضلی، فارغ التحصیل رشته نقشه برداری

 فارغ التحصیل رشــته نقشه برداری از دانشــگاه فردوسی مشهد هستم. ۱۲ سال سابقه کار 
در زمینه نقشــه برداری، سد ســازی گودبرداری عمیق دارم. متاسفانه در ایران هنوز به اهمیت 
نقشــه برداری پی نبرده اند. در ایران فعالیت های نقشــه برداری در زمینه  ســاختمان و راه و 

کاداس است. 
اهمیت نقشــه برداری در بحث تولید خیلی باالســت. اگر خط تولید به درستی هدایت نشود، محصول نهایی کیفیت 
الزم را  نخواهد داشــت و باعث عدم رونق تولید در بازار می شــود و بالعکس اگر طراحی بدرســتی انجام شــود باعث 

می شــود خروجی و محصول نهایی با کیفیت باشــد و باعث رونق تولید بازار شود.

لوازم پزشکی ایرانی با کیفیت باال عرضه می شود
حسین قنبری، مدیر فروشگاه لوازم پزشکی قنبری

در فروشگاه ما تمام وسایل مورد نیاز پزشکی  به طور کلی و جزئی توزیع می شود،لوازمی 
مثل دســتگاه فشــارخون و اندازه گیری قندخــون و. .. به طور جزئی و وســایل مورد نیاز 
بیمارســتان ها وپزشکان با مجوز وزارت بهداشت عرضه می شــود، بیشتر وسایل ما ایرانی 

با کیفیت باال می باشند.
اگــر از کاالی ایرانی حمایت شــود مــا بهترین ها را در بازارعرضه می کنیم،  اکثرکاالهــای چینی کپی برند های 
معــروف هســتند و بدون کیفیت، اگر نظارت باشــد.یا جنس خــوب وارد کنیم ویا از تولید کنند گان ایرانی بیشــتر 

حمایت می شود.

تخلفات را جدی پیگیری می کنیم
حمید عطایی، بازرس اتحادیه قنادان کل استان البرز

 دوســال است که سمت بازرس اتحادیه قنادان کل استان البرز را دارم.
اکثر مراجعه کنندگان برای گرفتن مجوز برای مکان های تازه تاسیس، گرفتن مجوز کار یا جمع آوری آن است.

فعالیــت ما بیشــتر مربوط به پیگیری تخلفات یا تداخالت کاری می باشــد  به طور مثال کســانی که مجوز نان 
فانتزی می گیرند، با  آرد دولتی شــروع به پخت شــیرینی می کنندبا قیمت ارزانتر که باعث می شــوند اختالل در کار 

شیرینی فروشان می شود.

مردم به کاالهای ایرانی اعتماد ندارند
بهروز فیضی، مدیر  هایپر ورزشی استقالل

حدود ۱۰ ســال در زمینه  ارائه محصوالت ورزشــی 
فعالیــت دارم،درمجموعه ما از صفر تــا صد کاال های 
ورزشــی ارائه می شــود.  در بحث کیفیت، محصوالت 
ایرانــی و تولیدات داخلی از محصوالت وارداتی خارجی 
مرغوب تر هســتند. اما هنوز در بین مردم فرهنگ ســازی نشده است و مردم به 

کاالهای ایرانی اعتماد ندارند و باید فرهنگ سازی صورت گیرد.
درخصوص فرهنگ ســازی دولت و رســانه ها می تواننــد نقش موثری در 
تولیــدات داخلی ایفــا کنند. من تالش می کنم در مجموعــه ام از محصوالت 
داخلی استفاده کنم، زمانی ازکاال های خارجی استفاده می کنم که مشابه داخلی 

نداشته باشند.

بــا اعمال کیفیت و خدمات پس از فروش، بازار 
موبایل ایرانی بهتر می شود

ســید حامد صنیع خانی،مدیر فروشگاه موبایل 
آرشام

یکی از معضالتی که صنف ما با آن مواجه می باشــد، این 
اســت که توان خرید مردم نسبت به خرید گوشی خیلی پایین 
آمده وما با توجه به قیمت دالر باید گوشــی ســفارش دهیم و 
برای مشتری بیاوریم، بنابراین توان افراد برای  خرید گوشی 

نو بســیار پایین است و بازار گوشی دست دوم رونق دارد.
درخصوص گوشی ایرانی ما برند های معروفی داریم، اما از 
آنجایی که کیفیت ندارد و همه قطعات آن مونتاژ اســت.  اگر 
قطعه ای از آن خراب شــود در بازار موجود نیســت و گارانتی 

بعد از خدمات فروش ندارند.
اگــر گوشــی خوب و با کیفیتی تولید شــود و بــا گارانتی 
مناســب در بازار ارائه شود  ما می توانیم بهترین تبلیغ را برای 
مشتری داشــته باشیم که استقبال نســبت به گوشی ایرانی 

افزایش یابد.
یکی دیگر از مشــکالت ما در گمرک برای تحویل گوشی 
و همچنین خدمات ریجســتری است که اگر برای گوشی ها 

قدیمی برداشته شود بهترمی شود.

گرفتگی صدا را جدی بگیرید
سیدجالل خاتمی، گفتار درمانگر 

درکلینیک گفتار درمانی بیان مشــغول به کار هســتم  خدمات تخصصی در مورد صدا و صوت 
اســت، درخصوص گفتار درمانی باید توضیح اجمالی بدهم که گفتار درمانی ریشــه اصلی  این علم  
۱۱۰ ســال پیش در آمریکا و در ایران از ۴۶ ســال پیش که تقریبًا از سال  ۱۳۵۲ آغاز شده است ولی 
جامعه ما شــناخت کافی در مورد گفتار درمانی ندارد. چرا که  فارغ التحصیالن  این رشته کم است، 
به این علت که جزو رشته های دانشگاه دولتی می باشد و زیر مجموعه علوم پزشکی است و ارتباطی با روان شناسی نداشته 
و بیشــتر جنبه پزشــکی دارد. کســانی که به گفتار درمانی مراجعه می کنند از نظر گفتار و زبان دچار تاخیر هستند، ممکن 
اســت، نوزادی که مشــکل بلع ویا قورت دادن دارد و یا افرادی با سنین باالتر، بنابراین سن خاصی ندارد یا بعضی از افراد بر 
اثر تصادف در ســنین باالتر دچار مشــکل می شوند و نمی توانند چیزی را بخورند و تاخیر در گفتار دارند یا کودکی که لکنت 

دارد یا شــیرین زبان است ولی برخی از کلمات را غلط می گوید.
 از دیگرخدمات ما برای بیماران اوتیسم که نمی توانند حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند می باشد. ما یک روش یادگیری 

داریــم که بتوانند با طرف مقابل ارتباط برقرار کنند.
 نیازهایشــان را به طــرف مقابل  بگویند بنابراین ما تنها گفتاردرمانــی نمی کنیم،بعضی افراد آبریزش دهان دارند و یا 
مســائل دیگر که مربوط می شــود به عضالت گفتار آنها را با ماساژ و تکنیک با دســتگاه های پیشرفته  برطرف می کنیم، 
ماتخصصــی کار می کنیــم به طور مثال آقایانی که صدایی زنانه دارند  با مراجعه به ما، در یک  جلســه درمان می شــوند و 
همچنیــن خوانندگان و مداحــان که با حنجره و صدای خود زیاد کار می کنند با مراجعه بــه ما و انجام معاینات تخصصی 
صدا مشــکل شــان حل می شود، توصیه ای که در پایان دارم این است که در زمان سرما خوردگی گرفتگی بیش از ۱۰ روز 
را جدی بگیرند و با مراجعه به دکتر گوش و حلق و بینی، با تشــخیص بموقع و مراجعه به ما  پیشــگیری کنید از خطرات و 

بیماری های ســخت حنجره. موقع گرفتگی صدا مایعات زیاد بخورید.

برای مشــتریان ما مهارت 
کار اهمیت دارد

دوست  جعفری  شــیرین 
مدیر سالن زیبایی فرشته ها 

۱۵ ســال اســت که در این حرفه 
مشــغول هســتم و با تالش  توانستم 
۱۱نفر را مشغول به کار کنم که اکثرا سرپرست خانوار هستند،از 
آنجایی که محیط کار ما مســتقیما با پوست و مو در ارتباط است 
باید کامال تمیز و استریل باشد که بیشتر از وسایل یک بار مصرف 
استفاده می کنیم و یا استریل،به دلیل شیوع بعضی از بیماری ها 
بهداشت و استریل در کار ما نقش مهمی دارد. نظارت بهداشت 

و رسیدگی آنها بسیار خوب و بموقع است. 
 برای مشتریان ما ابتدا مهارت کار اهمیت دارد و همچنین از 

چه مارک وسایلی استفاده می کنیم که خوب وبا کیفیت باشد.
ما از بعضی مواد آرایشی محصوالت ایرانی استفاده می کنیم 
که جنس و کیفیت خوبی دارند.اگر تولید کنندگان بیشتر به تولید 
محصوالت با کیفیت روی بیاورند در این راستا جوانان بیشتری 
مشغول به کار می شوند.توصیه من به خانم هایی که دنبال شغل 
هســتند این است که به آرایشگاه ها بروند وبا چند ماه آموزش و 

کار بتوانند کمک خرج خانواده شوند.

بــا اطمینــان از اصــل بودن 
ساعت، از ما خرید کنید

شــهروز جواهریــان، مدیر 
شعبه های ساعت جواهریان در 

استان البرز
مجموعه ما ۲8 شعبه فعال دارد که تنها 
نمایندگی ساعت اورجینال هستیم.محصوالت ما ارائه ساعت مچی 
اورجینال به مشــتریان اســت که به علت اصل بودن خدمات پس از 
فروش هم ارائه می شود. ساعتی اورجینال است که از بهترین استیل 

و موتورساخته شده باشد.
 مجموعه ما با کادری مجرب  جزو بهترین هاســت. با نوســانات 
ارزبعضی ساعت های فیک یا مارک جدید وارد بازار شده است، مردم 
باید هنگام خرید با دقت عمل کنند، من ســه توصیه برای خریداران 

ساعت مناسب دارم.
 ابتدا از ساعت فروشی معتبر خرید کنند، دوم ساعتی  که خریداری 
کردند در ســایت برند ســاعت بروند و این موضوع را چک کنند که 
ایــن مارک در ایران گارانتی دارد یــا خیر و در نهایت هم از مغازه دار 
بخواهند روی فاکتور درج کند که ساعت اور جینال است. در مجموعه 
ما تمام این موارد اعمال می شود و با مهر بر روی فاکتور اصالت کاال 

را تایید می کنیم.
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مواد اولیه را خودمان تهیه می کنیم
زهرا مالیری، مدیر شیرینی قاصدک

مدرک شف را دارم و همچنین تمام دوره های شیرینی پزی را گذرانده ام. 
 در حال حاضر به طور خانوادگی اداره می شود، دو سال است که در این کار فعالیت می کنم. 

ما مواد اولیه را خودمان تهیه می کنیم که همه ازاجناس  با کیفیت هســتند و هدف ما  این که 
جنس خوب  به دست مشتری برسانیم و رضایت مشتری را کسب کنیم.

بهداشت رنگ خوراکی راممنوع کرده اما راهکاری به  ما نداده است که جایگزینی پیدا کنیم.
ما یک ســال برای گرفتن مجوز هزینه می کنیم  که با اصول وزارت بهداشــت مطابقت داشــته باشد که همه این مراحل 
وقت و هزینه هنگفتی برای ما به همراه دارد، اگردر این راســتا ارگان های ذی ربط مکان هایی که اســتاندارد الزم را دارند به 

ما معرفی کنند بسیاری از مشکالت ما مرتفع می شود.

بــرای  مشــکل  بزرگتریــن 
تولیدکنندگان نوسان قیمت و بی ثباتی 

بازار است
یعقوب باقری اصل، مدیرعامل شرکت 

حس آرامش ژیوار
تولیــدات ما در زمینه تولید انواع  میز، صندلی، 
پارتیشــن و خدماتی چون دکوراســیون داخلی 

می باشد. 
 مجموعه ما در زمینه دکوراســیون داخلــی، ازمرحله طراحی تا اجرا را انجام 

می دهیم.
در این حوزه ۱۲ سال سابقه کار و مدیریت دارم.

 در بحث اشــتغالزایی توانستم ۱۲ نفر را مشغول به کار کنم، در خصوص مواد 
اولیه تا جایی که قطعات داخلی باشــند از تولیدات داخل استفاده می کنیم به جز 
یک مورد جک صندلی که تولید آن در ایران وجود ندارد و ما مجبور هســتیم از 

تولیدات خارجی استفاده کنیم.
 افزایش قیمت  مواد اولیه باعث شــده اســت که تولیدکنندگان دچار مشکل 
شوند. بزرگترین مشکل برای تولیدکنندگان نوسان قیمت و بی ثباتی بازار است. 
از دولت تقاضا داریم که بر افزایش قیمت ها نظارت بیشتری داشته باشد تا ثباتی 

در بازار حاکم شود.

امروزه مشتریان با هوشمندی و دقت باال خرید می کنند
میثم عطایی،  مدیر سرویس های برند ماکا چوب

محصوالتــی که مــا تولید می کنیم، به ســه کشــور جهان صادر 
می شــود، محصوالت ما بــا اجناس وارداتی رقابــت می کند، کیفیت 
محصوالت ما بســیار باالســت. ما برای محصوالتمان سایت داریم 
که قیمت تمام شــده آنها در ســایت درج می شــود که در همه جا یک 

قیمت مشترک دارند.
 کاال هــای ما دفترچه گارانتی و خدمات پس از فروش به مدت پنج 
ســال ارائه می شــود. تمام طرح های ما به روزمی باشد همچنین ما در 
نمایشــگاه های بین الملی شــرکت می کنیم وموفق به دریافت جایزه 

در چندین دوره هم شده ایم.
باعث خوشــحالی است که امروزه مشــتریان با هوشمندی و دقت 
باالیــی خرید می کنند و به دنبال اجناس با کیفیت هســتند اما بعضی 
از افراد نســبت به کاال های شرکتی اعتماد ندارند چرا که معتقدند این 
نوع کاال ها با قیمت باال تری عرضه می شــوند که دراین باره رسانه ها 

می توانند نقش موثری در اطالع رســانی به مردم ایفا کنند.
درحــال حاضرمــا بازار خوبــی داریم اما باید نســبت بــه اعتماد 

مردم،قیمت و کیفیت کاال ها اطالع رســانی خوبی صورت بگیرد. 

مردم به مســکن دیــدگاه کاالی 
سرمایه گذاری دارند

سعید سرلک، مدیر امالک سرلک 
 به طور کلی دوماه است که بازارمسکن رونقی 
نــدارد. در بعضی از ماه های قمــری بنابر عقاید 
مــردم هیچ خرید و فروشــی یا حتــی  اجاره ای 
صورت نمی گیرد مثل ماه صفرو دراکثرشهر های 

ایران به این شکل می باشد.
  در سال های گذشته مردم بیشتر سرمایه خود را در سود بانکی، بازار بورس و 
یا ارز ســرمایه گذاری می کردند. اما در حال حاضرافراد خرید مسکن را به عنوان 
یک کاال قلمداد می کنند و از طرفی هم روی آوردن به انبوه ســازی موجب شده 

که در بازارمسکن عرضه و تقاضای نا برابر شکل بگیرد. 
بعضــی افراد در فضای مجازی اقدام به خرید، اجاره و فروش ملک می کنند، 
چرا که در توافق ما بین  تمام نکات قانونی درج نمی شــود و طرفین به مشکل بر 
می خورند که اکثریت هم برای فرار ازپرداخت  مالیات،عدم پرداخت حق الزحمه 
مشــاورین امالک قراداد یک طرفه امضا می کنند که اگر به شکل قانونی انجام 
شود قابل پیگیری خواهد بود اما در غیر این صورت قابل بررسی و پیگیری نیست.

در هر فعالیتی صداقت اهمیت باالی دارد وهر کاری  حل می شود چرا که عمل به 
این صفت پسندیده درکار به من ثابت شده است.

از مسئولین خواهشمندیم مشکالت عکاسان را دریابند
سهیل مینایی، مدیر آتلیه عکس ریزان

عکاسی دارای چند رشته است که سرفصل آن استودیو می باشد که بازهم چندین بخش دارد. 
یک قسمت مربوط به خرید لوازم عکاسی می شود.

 برای مجوز عکاســی باید صالحیت علمی و عملی شــخص  تایید شود، چرا که ما  با ریزترین 
خاطرات افراد ســروکار داریم و کار بســیارخاص و حساســی اســت.همچنین فعالیت ما باید 
درچارچوب مسائل شرعی نیز باشد.  متاسفانه در حال حاضر واحدهای غیر مجازی مشغول به کار هستند که اتحادیه با آن ها 
مشــکل دارد چرا که ممکن اســت این اشخاص معتبر نباشند، اما افرادی که مجوز دارند اتحادیه همیشه به فعالیت این افراد 
رســیدگی مــی کند که فعالیت غیر قانونی انجام ندهند.  اما بعضی ها  در فضــای مجازی بدون مجوز وچارچوب اتحادیه به 
فعالیت می پردازند.بخش دیگری از مشــکالت ما این است که برخی تاالر های عروسی استودیوی سیار و عکاس دارند که 

ممکن است آن عکاس معتبر نباشد و از عکس افراد به درستی نگهداری نشود.
ما به عنوان یک  واحد جواز دار به مشــتریان توصیه می کنیم که تحت تاثیر این تاالر ها قرار نگیرند و برای عکســبرداری 
به مراکز مجوز دار و معتبر مراجعه کنند. متاســفانه آگاهی رســانی رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این باره به مردم  بسیار 
کم است.  همچنین الزم به ذکر است که با گرفتن عکس در مراکز دولتی و ادارات برای کارت های شناسایی درصد فعالیت 
آتلیه های عکاســی را کاهش داده است که ما خواهشمندیم رسیدگی در این باره صورت بگیرد.از آنجایی که اکثر مواد اولیه 
چاپ عکس و بســیاری از قطعات دوربین ها وارداتی هســتنند و با وجود افزایش قیمت دالر،برای هم صنف های ما فروش 

دوربین و اقالمش سودی ندارد.

رسانه ها نقش مهمی در معرفی کاالی ایرانی دارند
علی رضا ضرابی پور، نماینده فروش محصوالت بروجرد

ســه سال اســت که نمایندگی فروش محصوالت بروجرد در استان البرز را دارم،مجموعه ما 
بزرگترین شــعبه در کرج اســت. این محصوالت ما به دو قسمت پارچه و پوشاک آماده از وسایل 

آشپزخانه تا لباس نوزاد تقسیم می شود.
 اســتقبال مردم از اجناس ما بسیارخوب اســت زیرا یک برند شناخته شده هستیم ورضایت 

خوبی از محصوالت ما دارند.
اگر حمایت صورت بگیرد اجناس ما قابل رقابت با برند های خارجی می باشد، ما نیاز به حمایت برای تولید بیشتر و شناخته 
شدن داریم و رسانه ها می توانندنقش مهمی در حمایت و معرفی کاالی ایرانی داشته باشند.توصیه من به کسانی که وارد این 

حوزه کاری می شوند این است که صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند. 

بقای هنر حمایت صنایع کوچک را می طلبد
پروانه ابراهیمی، مدیر گالری تیغ و قلم

۲8 سال است که در زمینه هنری فعالیت می کنم. فعالیت ما در زمینه ساخت  انواع 
قاب های چوبی، مشــبک فلزی  می باشد، همچنین ما در زمینه موزون لباس پوشاک 

ایرانی را داریم  که از رنگرزی تا تولید تحت نظر ما می باشــد. 
ما زیر نظر ســازمان صنایع دستی هســتیم، انتظار ما از صنایع دستی این است که 
نمایشــگاه های رایگان برای هنرمندان برگزار کند که هنرمند بتواند هنرش را عرضه 

کند، درســال رونق اقتصادی ما باید از هنر مندان و صنایع کوچک حمایت کنیم، تا هنرشــان از بین نرود.

بازار هدف ما، عروس و داماد هایی هستند که 
برای خرید جهیزیه می آیند

رضا نافذی، مدیرمجموعه گالری مبل برتر
 در ســال های گذشــته مجموعه ما در زمینه تولید هم 
فعالیت می کرد اما در حال حاضربه دلیل مشــکالتی چون 
حقوق و بیمه کارگران که هزینه های ســنگینی برای ما به 
همراه داشت  فقط کار فروش و عرضه انجام می دهیم.بازار 

هدف ما هم عامه مردم و هم عروس و داماد ها برای خرید جهیزیه  هستند.از آنجایی که 
تورم و مشکالت اقتصادی زیاد شده افراد دیگر تمایلی برای تعویض مبل ندارند. صنعت 

تولید مبل  می تواند اشتغال زا باشد. 

دندان شیری اهمیت باالیی دارد
آنی تا مدیرروســتا، مدیر دندانپزشکی 

دکترآنی
در جامعه ما متاســفانه به بهداشــت دهان و دندان 
اهمیــت نمی دهند، به خصوص کــه در دوران کودکی 
ســالمت فک و دنــدان به دندان های شــیری مربوط 

می شود.
اگر پایه دندانی خراب و پوسیده باشد، آنزیم ها در دهان باقی می مانند و در آینده 
دندان های  اصلی را خراب می کند، تمام افراد باید هر شــش ماه یک بار به دندان 

پزشکی مراجعه کنند.

کمرنگ شدن آالت موسیقی اصیل ایرانی 
در آموزشگاه ها

مهران زمانــی یکتا، مدیر آموزشــگاه 
موسیقی همنوا 

من حدود ۳۰ ســال در این حوزه مشغول به فعالیت 
هســتم. همه آموزشگاه های موســیقی در دو مرحله 
کودک و بزرگســال و فعالیت می کنند. برای کودکان 
از ســن ۳ تا 8 سالگی شــروع به آموزش می کنیم و از8 سالگی به بعد وارد آموزش 
موسیقی تخصصی می شویم. در بحث اشتغالزایی باید اشاره کنم که هر کسی  که  
موسیقی را دنبال کند حتما باید به طور تخصصی در دانشگاه این رشته را تحصیل 
کند. در مجموعه ما هم افرادی که دارای تجربه هســتند یعنی موسیقی را به طور 
تجربی یاد گرفتن مشغول به کار هستند و هم افرادی که تحصیالت آکادمی دارند. 
مشکل اساسی در بحث موسیقی این است که به ساز های اصیل ایرانی توجه نمی 

شودو کم رنگ شده است.

ژنتیک و تغذیه ناسالم عوامل مهم بروز سرطان می باشد 
دکتر جواد سلیم زاده، جراح عمومی

 عمده فعالیت من با توجه به اینکه مراجعه کنندگان زیاد هستند در زمینه سرطان گوارش و پستان 
و تیروئید و جراحی  مربوط به آن می باشد.

 نکته ای  که باعث می شود سرطان حائز اهمیت باشد این است که سرطان در همه کشورها شیوع 
پیدا کرده است.  پیشنهاد من این است که همه افراد درباره سرطان اطالعات شان را باال ببرند و هر 

موردی که مشکوک بود و متوجه آن شدندسریع به متخصص مراجعه کنند. 
 در این صورت می توان مســیر تشــخیص و درمان سرطان به متخصص کمک کرد، اگر مبتال شده باشند در اوایل بیماری 
بهتر می توان بیماری را کنترل یاآن را درمان کرد. درکشورما سرطان روده و معده و درجهان سرطان ریه  و پروستات در مردان 
و در زنان ســرطان ســینه شایع اســت.  یکی از مهم ترین عامل بروز سرطان، ژنتیک است مثاًل در خانواده یک شخص در سن 
۴۰ سالگی مبتال به سرطان روده یا معده می شود. پیشنهاد می شود افراد در سن ۳۰ سالگی به پزشک متخصص مراجعه کنند 
تا شــاید به واســطه ژنتیک به آنها هم منتقل شده باشد. عامل دوم که باعث بروز سرطان می شود عدم سالمت تغذیه است. به 
طورمثال استفاده ازغذاهای فست فودی که نیترات باالیی دارد باعث بروز سرطان می شود، عامل سوم بروز سرطان استفاده از 
قلیان است. اگر ما بحث قلیان یا غذا های فست فودی وژنتیک را جدی بگیریم تا حدی می توانیم بروز سرطان را کاهش دهیم. 
خبرخوشــحال کننده درباره ســرطان این است که در ایران و دنیا تا حدی سرطان قابل درمان شده به خصوص سرطان روده و 
گوارش البته اگر زود تشخیص داده شود. نکته پایانی که باید اشاره کنم این است که مردم به سالمت خودشان اهمیت دهند و 

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و مراقبت های الزم را انجام دهند تا  به این بیماری سخت دچار نشوند.

رمــز موفقیت ما ارائه خدمــات با کیفیت 
است

یوسف عطایی، مدیر و موسس تاالر کاخ
 ما عضو اتحادیه تاالر ها هستیم. 

ما در تالشیم تا با سلیقه مشتری پیش برویم و برای 
بهتر شدن از آنها پیشنهاد بگیریم.

بــرای من به عنــوان مدیر یک تاالر رعایت بهداشــت از همه چیز مهم تر 
اســت. منظور از رعایت بهداشت، بهداشت محیط آشــپزخانه، محیط تاالر و 

پرسنل می باشد که باید رعایت شود.
 در موضــوع کیفیت غذا باید اشــاره کنم که مواد اولیــه ما به روزبوده واز 
مواد مانده اســتفاده نمی کنیم و مشــتری می توانداز طبخ غــذای  با کیفیت 

مطلع  شود.
 زمانــی که عــروس و دامادها به ما مراجعــه می کنند،ابتدا تاالر را معرفی 
می کنیــم و بعد منــو را به آنها می دهیــم، بعد از انتخاب غذا بــا آنها قرارداد 
می بندیم.زمانــی منجر به قرار داد می شــود که از کیفیت همه خدمات آگاهی 
دارند. با بســته شدن یک قرار داد عروســی اصناف مختلف ذی نفع می شوند، 
مانند: گل فروشــی، فروشــگاه ها برای خرید نوشــیدنی یــا اجناس، گروه 
موســیقی، پرســنل تاالرو... ما عالوه بر ارائه خدمت به مشــتریان در زمینه 

اشتغالزایی هم موثر واقع شده ایم.

فروش اجناس با کیفیت و با ســود کم رمز 
موفقیت ماست

رضا شریفی، مدیر لوازم خانگی شریفی
برای رفاه حال مشــتری سه شعبه فعال در کرج داریم  

که ۲۶ نفر را مشــغول به  کار کرده ایم.   
  لوازم خانگی ایرانی امروزه بســیار با کیفیت شــده و 

مردم تا حدودی به این باور رســیدند که اجناس ایرانی خریداری کنند.
رمز موفقیت ما فروش اجناس با کیفیت و با ســود کم اســت، امروزه افرادی 

موفق هستند که انصاف داشته باشند.
 یکی از مشــکالت ما صدور مجوز برای شروع کاراست که پیشنهاد می کنم 
بروکراســی اداری در این زمینه را کاهش بدهند تا افراد کمتر با مشــکل مواجه 
شــوند و بتوانند وقتشان را صرف خدمت رسانی به همشهریان عزیز کنند.. یک 
مدیر مسئول باید بازار را بشناسد،اگر مدیریت درست و آگاهانه عمل کند  بسیاری 

از کارخانه ها و مشاغل احیا می شوند.

مستاجران؛ مظلوم ترین قشر جامعه 
علیرضا نجف خانی،  مدیر امالک

  بیست وپنج سال است که درزمینه مسکن فعالیت می کنم. 
دوران رکود مســکن اخیربســیار صعود  داشته است، که عدم 
مدیریت در ساخت و ساز موجب افزایش قیمت شده و شرایط 
ســختی را برای مردم فراهم کرده است.  با وجود تحریم ها و 
افزایش قیمت باعث بروز مشــکالتی شده ایم، اما در این راستا برخی با استفاده از رانت  
مناطق مناسب را شناسایی می کنند و با ساخت و ساز در این مناطق موجب باال رفتن قیمت 
غیر متعارف می شوند که اگر دراین باره نظر کارشناسی اعمال شود و با توجه به این نظر 
منطقه به منطقه قیمت گذاری صورت بگیرد،دیگر کسی نمی تواند بدون نظر کارشناسی 
کدرهگیری بگیرد.  همچنین در این خصوص می توان ســازمان مسکن و شهرسازی، 
شــهرداری یا اتحادیه امالک یک قیمت پایه با توجه  به منطقه در نظر بگیرند و اینطور 
نباشد  هر کس برای خود قیمت تعیین کند چرا که باید قیمت مسکن کارشناسی ومنطقه 
بندی شده باشد،گاهی مشتریان بی اعتماد به ما هستند و صنف امالک را مقصر می دانند، 
علت آن تعداد زیاد دفتر امالک در یک منطقه است که جواز گرفتند و افراد غیرمتخصص 
هستند و قیمت نامناسب می دهند.یکی از مظلوم ترین قشر جامعه ما مستاجر ها هستند که 
این روزها از لحاظ اجاره بسیار ضربه خوردند، چرا که اکثر صاحب خانه ها اجاره می خواهند. 
در این خصوص باید یک نظارتی باشد که تبدیل بین رهن و پول پیش و اجاره منصفانه 
باشد و شخصی که پول رهن ندارد، ما به التفاوت را اجاره پرداخت کند و قیمت ها به یک  
تعادل منصفانه  دســت پیدا کند. مســئولین در این برهه زمانی که مردم در فشارهستند  

بایدنظارت کنندو دلسوز مردم باشند، نیاز هر خانواده یک مسکن است.

مهارت و کســب تجربه؛ بازوان قدرتمند 
صنعت تولیدات چوبی 

مصیب امیری، مدیر کارگاه کیش دکور
فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی  هستم. 

فعالیــت  مجموعه ما در زمینــه مصنوعات چوبی و 
کارهای داخلی و نمای ساختمان می باشد.

من به این موضوع معتقدم که زمانی یک تولید کننده موفق است که تولیداتش با 
سلیقه  و خواست مشتری باشد.باعث خوشحالی ماست که تا به امروز مشتری مداری 
سر لوحه فعالیت ما بوده است.یکی از مشکالت حوزه ما این است که افرادی که برای 
مدتی کوتاه دراین حرفه فعالیت کرده اند احساس می کنند که استاد کارشدند و قصد 
فعالیت به شــکل مســتقل را دارند و همین امر باعث می شود چون مهارت و تجربه 
کافی را ندارند، ورشکست می شوند یا خدمات و محصوالت بی کیفیت به مشتریان 
ارائه می کنند، در نهایت  اعتماد مشتریان از اجناس داخلی سلب می شود و به اجناس 

خارجی و باکیفیت رو می آورند.

باور غلط والدین در مورد مقطع پیش دبستان
مهرناز غزنوی راد، مدیر مهد کودک آیسا
 من مدیر مهدکودک و پیش دبستانی آیسا هستم. 

 حدود ۱۳ ســال اســت که این مهدکودک تاسیس شده 
اســت و در آن  خدمات آموزشی شامل آموزش مهارت های 

اجتماعی و فرهنگی به کودکان می باشد.
ما  در بحث آموزش ســعی  کرده ایم ازافرادی استفاده کنیم که دارای اخالق و 
آداب معاشــرت خوبی باشند و اینکه توانایی الزم را جهت آموزش به بچه ها داشته 

باشندو خوشبختانه در این مدت موفق بوده ایم.
 بعضی از والدین باور غلطی دارند و نظرشــان این اســت که کودکان را به پیش 
دبســتانی نفرســتند  اما باید گفت کودکانی که پیش دبستانی نرفته اند و به یکباره 
وارد کالس اول می شوند، در روند یادگیری به مشکل برمی خورند یا اینکه سخت 

آموزش می پذیرند.
از والدین در خواســت می کنم که کودکان خود را به پیش دبســتانی بفرستند تا 

شاید یادگیری بهتری داشته باشند و حداقل با حروف آشنایی پیدا کنند.

رمز موفقیت ما رعایت موازین بهداشتی است
علی اصغر رحیمی افشار، مدیر شیرینی سارا

ما عالوه بر فعالیت در زمینه شیرینی فروشی در زمینه تولیدات شکالت، فوندانت و محصوالت 
تخصصی  شیرینی پزی ها هم فعالیت می کنیم. 

محصوالت ما کیفیت بسیار باالیی دارد و رمز موفقیت ما رعایت تمامی موازین بهداشتی است.
با تعامل و اطالع رسانی خوبی که با مردم داشتیم توانستیم موفقیت های خوبی را کسب کنیم.

 از آنجایی که فعالیت ما تولیدی اســت فرد بعد از مدتی کار و کســب تجربه به اســتاد کار تبدیل می شود که می تواند برای 
خود واحد تولیدی راه اندازی کند.توصیه من به مســئولین این اســت که از صنف های تولیدی بیشتر حمایت کنند وبهداشت 

هم با برگزاری کالس های آموزشی برای قنادان روند پیشرفت را در این حوزه تصریح کنند.

ایران بایــد در زمینه تولیــدات اقالم 
حجاب خودکفا شود

میثم نژاد رمضانی، مدیرعامل پوشــاک  
اسالمی تیام

ما درزمینه تولید و عرضه پوشــاک های اسالمی 
حدود ۱۵ سال است که  فعالیت می کنیم. تولیدات ما 

در خصوص پوشــاکی مانندمقنعه، چادر و اقالم حجاب می باشد.
 اجناس موجود در کشــوربرای تولید چادر بســیار محدود هستند و حدود ۵ 

درصد نیاز تولید کنندگان را برطرف می کنند.
 باعث تاســف است که پارچه چادر از کشــورهای دیگر وارد ایران می شود.  
پیشــنهاد من به عنوان شــخص تولید کننده به مســئولین این است که ما به 
عنوان کشــور اســالمی باید خودمان در زمینه تولید چادر و اقالم اســالمی به 

خودکفایی برسیم.
  ما انجمن حجاب را تشکیل داده ایم تا بتوانیم درزمینه تولید و عرضه اقالم 
حج خدمت کنیم، از جمله اهداف این انجمن رســیدگی به مسائل تولید وعرضه 
کاالی حجاب و پیشــرفت تولید کنندگان است، امیدواریم کشورمان ایران در 

بحث تولید چادر و اقالم حجاب دیگر به کشــورهای دیگر وابسته نباشد.

مردم برای خرید عینک  و عدسی به  مراکز 
معتبر مراجعه کنند

مهیار خســرویانی، مدیر عینک فروشی 
بینا

نزدیک به ۷ ســال اســت که در این حرفه فعالیت 
می کنم.بسیاری از عینک ها وارداتی هستند و اگردر ایران تولید داشته باشیم 

ایــن کار از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود.
در بحث فروش عینک توســط دستفروشان باید به این موضوع اشاره کنم 
که این اجناس اکثرا قاچاق بوده و کیفیت پایینی دارندو چون نظارتی بر روی 
آنها انجام نشــده درصورت اســتفاده از آنها فرد دچار مشکل می شود، از همه 
مهم تر این اســت که  عدسی عینک های قاچاق دارای موج هستند و بر روی 
چشــم انسان آثار مخرب دارد که می توان به ضعیف شدن و آستیگمات شدن  
چشــم اشاره کرد.  پیشــنهاد  من به مشتریان این است که برای خرید عینک  

وعدسی به مغازه ها و مراکز معتبر مراجعه کنند.  

مهم ترین معیار بــرای انتخاب معلم پایبندی به 
اصول اخالقی است

نگیــن صادقی حریــری، مدیر و موســس 
آموزشگاه زبان حریری 

  رشته تخصصی من زبان انگلیسی است همچنین استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، به دانشجویان زبان تخصصی پزشکی تدریس می کنم.در سال های 
گذشته تجربه کوتاهی در تدریس دانشگاه پزشکی البرز هم داشتم و حدود ۱8 سال است 
که زبان انگلیسی تدریس می کنم.درآموزشگاه ما زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی تدریس 
می شود.  نقش آموزش صحیح معلمان در هر رشته و مهارتی از همه چیز مهم تر است یک 
معلم می تواند در شــاگردان خود انگیزه ایجاد کند که آنها درس مهارت را با برنامه ریزی 
و هدفمند دنبال کنند. من به عنوان یک مدیر در انتخاب معلم،آنها را از  نظر تحصیالت، 
توانایی و از همه مهم تر رعایت اصول اخالقی ارزیابی می کنم ، زیرا اگر معلمی اخالق و 
آداب معاشرت نداشته باشد کودکان از درس زده  می شوند و تمایلی برای ادامه یادگیری 
ندارند. مهمترین معیار برای من در انتخاب معلم آداب و معاشرت و رعایت اصول اخالقی 

است.

عکاسی یعنی ثبت لحظات خوش برای دیگران
فاطمه خلج، مدیر عکاسی وینه 

من ۲۲ سال است که عکاسی می کنم و خدا راشاکرم که در 
بهترین لحظه زندگی افراد لحظه های قشنگ را ثبت می کنم، 
فعالیت ما در زمینه های مختلف عکاسی کودک،مجالس و... 
می باشد. یکی از مشکالت صنف ما نوسان قیمت هاست. اگر به شکلی باشه که قیمت 
بر اســاس تجربه عکاسان اعمال شــود، وضعیت بهتر خواهد شد یا یک قیمت واحد 

برای عکاسان تعیین کنند.


