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البرز 

  صنعت چوب در دنیا بسیار پول سازاست
احسان پهلوانی، مدیر شرکت تیماس چوب البرز

 بیســت سال اســت که در زمینه تولید و پخش درب های چوبی،کابینت و دکوراسیون داخلی فعالیت 
می کنیم و در این راستا 25نفر را به صورت مستقیم و 30 نفر را غیر مستقیم مشغول به کار کرده ایم.

مجموعه ما امروزه جزء اولین کارگاه های مجهز به خط تولید دستگاه های آلمانی می باشد.
  صنعت چوب در دنیا بســیار پول سازاســت . درایران در صورتی که مدیریت درست و تبیین برنامه مدون و اصولی توسط 

دولت برای تولیدکنندگان به عمل آید پیشرفت قابل توجهی حاصل می شود .
 برند سازی ما ضعیف است زیرا  از تولیدحمایت نمی شود.

در مجموعه ما همیشه جلسه های آموزشی برای کارکنان برگزار می شود . در کشور ما وسایل تولیدی ازپایه  وجود ندارد 
چراکه بیشتروسایل وارداتی هستند ، در ایران تولیدکننده mdf  داریم  اما  کاالی تولیدی نه  کیفیت دارد و نه ماندگاری 

و قابل رقابت با اجناس خارجی نیستند.
متاسفانه در کشور ما فرهنگ بازیافت و نوسازی اجناس چوبی نهادینه نشده است. 

یک فرد تولید کننده زمانی موفق می شــود که با افراد متخصص مشــورت کند و در راستای تولیدات دانش و مهارت های  
مجموعه اش را به روز رسانی کند.  در زمینه رونق تولید باید حمایت ها عملی باشد نه فقط شعار و در خصوص واردات مواد 

اولیه با ارز به تولید کنندگان توجه بیشتری شود تا آنها بتوانند تولیدات بیشتری داشته باشند و پیشرفت کنند .

در کشــور ما  درخصوص افزایش قیمت ها  یک قانون نانوشته  
وجود دارد

رضا محمودی ، مدیر امالک میفا
 ده سال است که در این حوزه مشغول به کار هستیم و دو شعبه فعال داریم.

هم چنین در زمینه ساخت وساز در استان البرز و شمال کشور فعالیت می کنیم.
اتحادیه امالک نظارت خوب و متعارفی دارد، متاسفانه صنعت ساخت و ساز در ایران بیمار است ،اقتصاد 
کشور ما بعد از نفت بستگی به ساخت و ساز و چند صنعت مهم دیگر دارد که زیر مجموعه ساختمان 
سازی  هستند که تقریبا 60درصد کارگران در این زمینه مشغول به کار هستند  اگر بخواهیم رونق کسب  

و کار را حفظ کنیم باید نظارت بیشتری بر روی  قیمت مصالح داشته باشیم. 
در کشور ما یک قانون نانوشته  وجود دارد که  اگرقیمت جنسی  افزایش پیدا کند زنجیره وار تمام 
 اجناس را تحت تاثیر خود قرار می دهد و با افزایش قیمت خریدار محدود می شود، در صورت نظارت و

 رسیدگی های  بیشتر و مستمراین مشکالت مرتفع می گردد.
از لحاظ حقوقی اگرفردی قصد خرید ملک پیش فروش را داشته باشد باید از امالک معتبر و عضو اتحادیه 

مشاوره بگیرد، امالک باید در محل شناخته شده باشند و با یک مشاور خوب برای خرید اقدام کنند.

دولت باید در زمینه  بازرگانی و تولید ازجوانان حمایت کند 
حسن رضالو، مدیر عامل شرکت شیدا

ما با ادغام چند شرکت، یک شرکت با عنوان گروه بازرگانی پخش  شیدا را تاسیس کردیم.
در مجموعه ما بخشی مربوط به صنایع و معادن می باشد که زیر مجموعه شرکت بازرگانی مادر است  

، که مواد ریخته گری از معادن گرفته می شود .
ما هم چنین در تامین مواد  اولیه کارخانه های تولیدی مانند سایپا، ایران خودرو و شرکت های بزرگ مشارکت 

داریم و در این فکر هستیم که در زمینه صادرات هم ورود پیدا کنیم.
 شرکت دیگری به نام ایلیا پارس که در زمینه تولید لوازم سرگرمی می باشد زیر مجموعه شرکت بازرگانی پخش فعالیت 
می کند. از سال 95 شرکت صنعتی شیدا  آلیاژشروع به فعالیت کرد و با گذشت چند سال ،چندین شرکت با هم ادغام شدند.

همچنین عالقه مند ورود به حوزه صادرات نه تنها در زمینه مواد ریخته گری و آلیاژ بلکه در زمینه های دیگر نیز هستیم اما 
متاسفانه اقدامی صورت نگرفته اما شدیدا پیگیرمی باشیم.

نقش رسانه در معرفی کاال ی ایرانی به مردم
فرانک لشگری، مدیرفروشگاه ورزشی جام جم

از سال 86 مشغول به این کار هستم.
 در فروشگاه ما کلیه لوازم ورزشی و پوشاک  به صورت حرفه ای ارائه می شود.

در این مجموعه کاالهای تولیدات داخلی و خارجی به مشتریان عرضه می شود. 
اکثر پوشاک و کفش ورزشی در مجموعه ما  ایرانی هستند.

خوشبختانه ما تولید کنندگان بسیار خوب و قوی داریم که توان بهتر شدن را دارند اما این امر 
تقاضا و صادرات اجناس را می طلبد تا تولید کننده مجبور به افزایش تولید شود.

رسانه ها می توانند جنس ایرانی را خوب به مشتری معرفی کنند، تا عرضه و تولیدآن افزایش 
پیدا کند.

در صنف ما تداخل صنفی وجود دارد که برای ما مشکل ساز شده است ، وظیفه یک 
اما در حال حاضر آموزش است،  باشگاه   فروشگاه عرضه وسایل ورزشی، وظیفه یک 

 باشگاه ها وسایل ورزشی می فروشند که نباید این کار انجام شود. 
اتحادیه باید یک هماهنگی و بررسی انجام دهد تاهمه باهم رشد و پیشرفت داشته باشند.

از ارگان های دولتی برای پیشرفت جامعه درخواست 
همیاری داریم

نیلوفر قنبرزاده، مدیر سالن زیبایی دل آرا
بیست سال است که در زمینه آرایشگری و سالن داری  سابقه کار دارم. 

مجوز آرایشگری، به شکلی است که با نقل مکان باطل می شود  و باید درخواست مجدد داده 
شود، همچنین بیشتر مواقع اگر نقل مکان صورت نگیرد، جواز هر پنج سال یک بار تمدید 

می شود.
به دلیل افزایش شیوع بیماری ها باید واکسن هپاتیت بزنیم .

اخیرا با مشکل شپش که بیشتر در مدارس دیده می شود و به خصوص در فصل بهار و 
پاییزافزایش می یابد، مواجه هستیم. در صورت مشاهده این بیماری ها در مشتری از شانه و 
کاور یک بار مصرف استفاده می کنیم و آنها را برای درمان به مراکز بهداشتی ارجاع می دهیم.

 ادارات بهداشت سرکشی ماهیانه دارند که نقطه بسیار مثبتی است. از ارگان های دولتی 
برای پیشرفت خودمان وجامعه  درخواست همیاری داریم.همچنین انتظار داریم رفتارشان 

پرخاشگرانه و هجومی نباشد، نکته آخرکسانی موفق هستند که از  شکست نترسند. 
همه انسان ها ندای شخصی دارند، که مثل اثر انگشت است، باید به آن گوش بدهیم تا موفق 
باشیم.ما در قرنی زندگی می کنیم که خانم ها موفق تر هستند، ما می توانیم یک سری از شغل 

را میراثی به وجود آوریم تا موفق باشیم.

ما در وهله اول به بهداشت اهمیت می دهیم
فرزاد ذوالفقاری و ژیال پور اکبر، مدیران شیرینی پالس

فرزاد ذوالفقاری، به همراه همسرم ژیال پور اکبر، مدیران شیرینی پالس را بر عهده داریم. 
۱5 سال است در حوزه کیک و شیرینی فعال هستیم و همواره سعی کرده ایم از بهترین 

مواد در کار خود استفاده نماییم. سال گذشته مواد اولیه قیمت مناسبی نداشت، اما خوشبختانه 
امسال خیلی بهتر شده است. مواد اولیه و خشکبار ،کاهش قیمت داشته است ،اما قدرت خرید مردم همچنان 

پایین است.
ما در وهله اول به بهداشت و در مرحله بعد به مشتری خود اهمیت می دهیم. سعی مان بر این است که کار را 

با بهترین کیفیت تحویل مشتری دهیم.
اتحادیه و ارگان های ذیربط با ما همکاری الزم را دارند. ما رقابت داریم اما در کار خود نسبت به یکدیگر 

حسادت نداریم.

قدرت خرید مردم کاهش یافته است
محمد  آریایی،  مدیر در و پنجره پی وی سی

جزء تولید کنندگان برتر کرج هستیم و با دو کارخانه فعال توانسته ایم 
شصت نفر را مشغول به کار کنیم. در این مدت دوسال شرایط ما بسیار 

 سخت شده است.کارخانه ها ابتدا پول دریافت می کنند بعد جنس را به ما تحویل
  می دهند که باعث شده فعالیت ما کاهش پیدا کند چرا که فعالیت ما  مستقیما با صنعت

 ساختمان سازی در ارتباط است . در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش یافته.  که با اعطای 
 تسهیالت می توان بسیاری از مشکالت مسکن را حل کرد و برای 2700 نفر شغل ایجاد 
 می شود. در حال حاضر در حرفه ما بازار رقابتی به وجود آمده بنابراین تولید کنندگان و 
 کارخانه ها  برای رقابت خدمات پس از فروش، بیمه و ضمانت باری محصوالت خود قرار 

داده اند. اگر استاندارد ها رعایت شود مشکلی به وجود نمی آید .

اتحادیه از فعالیت ما حمایت می کند
پوریا امرایی ، مدیر مجموعه خانه استیک گره زی

ما اولین خانه استیک در کرج هستیم، خیلی از رستوران ها  استیک در منو غذایشان  وجود 
دارد اما در مجموعه ی ما تخصصی تر ارائه می شود.

۱3 نوع استیک داریم با طعم ها و سروهای مختلف برای افرادی که به گوشت عالقه مند هستند، می توانند 
با حجم های متفاوت تست کنند. اتحادیه از فعالیت ما حمایت زیادی می کند،همچنین  اتحادیه برای صدور 

جواز بسیار سختگیری می کند و وسواس به خرج می دهد که این عمل بسیار پسندیده است. 
از آن جایی که رستوران ما اوپن است، کامال مشتری پسند می باشد چرا که تمام اصول بهداشتی رعایت 

می شود . 
برای گوشت ها یک سرد خانه مجزا فراهم کرده ایم که تمامی گوشت ها بسته بندی و با درج تاریخ تفکیک 
می شود.  اوایل نحوه بسته بندی ما خوب نبود و با مشکل مواجه می شدیم اما در حال حاضر بسیار پیشرفت 

کردیم و باعث برتری و نمونه بودن ما شده است .
بهداشت کامال از ما رضایت دارد، طراحی میز ها  و ارتفاع آن به شکلی است که امنیت خوبی دارد و بیشتر 

خانواده ها با خیال راحت می آیند.
 یک سری از غذاهای ما باید جلوی مشتری طبخ و برش زده شود که طعم بسیار عالی و نکته تمایز ما است . 
در رستوران منوی کامل ساالدها ، سس ها، غذاها و پیتزاها را داریم،  حتی نسبت به تهران قیمت های ما بهتر 

است، از رسانه ها تشکر می کنم که به معرفی کسب و کار ها ی جدید می پردازند.

هدف ما کسب درآمد نیست بلکه خدمت به مردم است 
عبدلی فرد ، مدیر موسسه آفتاب دانش

 مجموعه ما با 30کارمند فعال  از سال 89 شروع به کار کرده و در این سال ها در تالش بودیم تا به 
بحث آموزش دیدگاه همه جانبه داشته باشیم .

 در آموزشگاه ما کالس های  زبان تخصصی ، چرتکه ، رباتیک ، شطرنج ، کنکور و..... با اساتید خوب و مجرب برگزار 
می شود ، همچنین در بخش هوشمند سازی بسیار فعال هستیم و همه کالس هایمان مجهز به اینترنت و سیستم رایانه 

می باشد.
برای مکالمه در آموزشگاه از توریسم های خارجی استفاده می کنیم  و با برگزاری اردوهای آموزش  و یادگیری زبان که 

بیشتر بر روی مکالمه تاکید داریم فعالیت می کنیم  و از  کتاب های به روز و جدید اروپا استفاده می کنیم.
هدف ما کسب درآمد نیست بلکه  خدمتی که به مردم ارائه  می دهیم  برای ما  اهمیت بیشتری دارد.

از آنجایی که شهریه ما بر اساس تعرفه آموزش و پرورش تعریف شده است مشکل اصلی ما مالیات می باشد،که با احتساب 
5 درصد از سهم درآمد هر ترم ثبت نام شوندگان عالوه بر مالیات ساالنه به دولت می رسد.

تمرکز ما فقط بر مبنای مکالمه است و بیشتر مکالمه محورهستیم که بر اساس ایده آل ما تدریس می شود،  کالس آموزش 
چرتکه هم  از سن پنج تا دوازده سال برگزار می شود و آموزش ما بر مبنای کلیه محاسبات ذهنی ریاضی است.

همچنین  یک سری کالس های استعدادیابی با همکاری چند موسسه هم برپا کرده ایم  تا عالیق بچه ها را شناسایی کنیم.
 کالس شطرنج زیر نظر مربی آموزش و پرورش است که برای شناسایی دانش آموزان مستعد شطرنج تالش می کند،  

همچنین ما استادهای خود را برای یادگیری به دوره های خاص می فرستیم تا بتوانیم با دانش روز پیشرفت کنیم. 
تنها تقاضای من حمایت و توجه  از سوی دولت است.

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

رفع موانع کسب و کار در سال جهش تولید

ــام و  ــد اهتم ــش تولی ــال جه ــام س ــه ن ــال 1399 ب ــذاری س نامگ
تاکیــد مســتمر نظــام اســالمی بــر حمایــت همــه جانبــه از کاالی 

ــد.  ــی باش ــی م ایران
ــان  ــران و جه ــا در ای ــیوع کرون ــاق ش ــا اتف ــم ب ــن مه ای
ــه ای  ــل مالحظ ــدات قاب ــه تمهی ــت ک ــژه اس ــدادی وی رخ

ــد. ــی طلب م
ــد  ــی از فرآین ــد -19 در بخش ــاری کووی ــک بیم ــی ش  ب
تولیــدات اجنــاس کشــورمان تاثیــر گــذار خواهــد بــود کــه 

ــت.  ــی اس ــال منطق کام
اما در این دایره پیچیده چند نکته حائز اهمیت اســت:

1-زندگــی، کار و جهــش تولیــد، الزمــه تــداوم زندگــی رفــاه و 
اســتقالل مــردم یــک کشــور اســت. بنابرایــن نمــی تــوان بخاطــر 
یــک ویــروس منحــوس کســب و کارهــا و تولیــدات ملــی را تعطیــل 
کــرد و بایــد بــا ایــن بیمــاری بــا هوشــمندی بســیار مبــارزه کــرد  تــا بــه 

رفــع موانــع در فرآینــد تولیــدات بــا کیفیــت و موفــق ایرانــی دســت یابیــم. 
2- طــی ســال هــای اخیــر در مباحــث مربــوط بــه اشــتغال آفرینــی و تولیــد کاالهــای ایرانــی 
ــه عــدم اســتقرار کامــل دولــت الکترونیــک ، وجــود دیوان ســاالری و  ــا چنــد چالــش برخــورد داشــتیم از جمل ب
ــرای  ــدات کارخانجــات ، عــدم ســرعت در مــورد مجوزهــای خــاص ب ــر ضــرور در پروســه تولی بروکراســی غی
ــگی  ــه همیش ــه گالی ــد ک ــع تولی ــع موان ــره رف ــزه و باالخ ــا انگی ــرژی و ب ــدگان پران ــد کنن ــان و تولی کارآفرین
 تولیدکننــدگان بــوده اســت، ایــن هــا بایــد مرتفــع گــردد و اگــر بخواهیــم بــه عمل واقعــی در جهــش تولید برســیم 

می باید دولت و دســت اندرکاران مقدمات آن را تمهید نمایند.
ــرایط  ــه ش ــه البت ــور ک ــادرات مح ــدات ص ــترش تولی ــت گس ــی جه ــن الملل ــارت بی ــبات و تج ــط مناس 3-بس
ــت  ــورد جدی ــا م ــا کرون ــک پس ــداز نزدی ــم ان ــد در چش ــا بای ــت ام ــجم نیس ــن وادی منس ــار در ای ــی بیم کنون

ــرد. ــرار گی ــتر ق بیش
فرزاد حق الذاکرین 
مدیر سازمان روابط عمومی و بازرگانی سرپرستی روزنامه جام جم البرز
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در جهان، هوش مصنوعی حرف اول را می زند
فرشته زارعی، مهندس نرم افزار و طراح وب سایت شرکت 

آتا رایس 
 درشرکت آتا رایس به  طراحی وب سایت مشغول می باشم.

 زمینه کاری دیگر من هوش مصنوعی است. یک ربات طراحی کرده ایم که 
در شرکت کاشی سازی، کاشی سالم و ناسالم را  بدون خطا جدا سازی می کند.

درصدد هستیم  که این طرح را گسترش دهیم. 
ربات دیگری  نیز طراحی می کنیم که سرطان رحم در زنان را تشخیص سریع 

بدهد، از لحاظ  اطمینان محاسبات ریاضی ما صدرصد درست است.
چون مانند شبیه سازی مغز است  و امکان خطا ندارد.  مشکلی که داریم  این 
است که هیچ پزشکی حاضر نیست اطالعات  بیمار را در اختیار ما بگذارد، اکنون 
در جهان هوش مصنوعی حرف اول را می زند، ولی در ایران هنوز این اتفاق 
رخ نداده است، اگر پزشکان در این زمینه اطالعات کافی در اختیار ما قرار دهند 
می توانیم ازاین موضوع استفاده کنیم .دیتا هایی که در سایت ها وجود دارد 
 برای ما مفید نیستند چون قبال استفاده شده اند.وقتی  هوشمند سازی صورت 
می گیرد، نیازی به مراجعه فرد به آزمایشگاه، صرف هزینه باال و مراجعه مداوم 
به پزشک نمی باشد، چون این ربات هوشمند است،همه اطالعات را به صورت 
علمی به مریض ارسال می کند. در ایران به دلیل اینکه یک سری شغل ها با 

آمدن این ربات حذف می شود ، جدی گرفته نمی شود. 
 به عنوان مثال پزشکی در آزمایشگاه.  اگر در ایران هوشمند سازی  صورت 
پذیرد گامی بزرگ در این زمینه خواهیم داشت، چون دنیا  در حال گسترش  

هوشمند سازی است.
 باید فرهنگ هوشمند سازی در ایران جا بیفتد.

سرمایه، تجربه  و تخصص ؛ 3جزء 
جدانشدنی در امر تولید

علی قاصدی، مدیر مجموعه کی اس جی 
در مجموعه ما تولید یراق آالت استیل، حفاظ های بانکی، 

 نرده های ساختمانی و... صورت می پذیرد و در این راستا 
توانسته ایم 440 نفر را در تولید و نصب مشغول به کار کنیم . استیل یک فلز 

ضدزنگ می باشد که جایگزین نرده آهنی و چوبی شده است چرا که آهن بعد از 
مدتی زنگ می زند و یا چوب پوسیده می شود ولی استیل عمر بیشتری دارد. اگر 

استیل اصولی نصب شود جایگزین خوبی برای نرده آهنی است. 
زیرا دارای قیمت مناسبی است و  از لحاظ ظاهری به دلیل ظرافت بیشتری که 
 نسبت به آهن دارد، شکیل تر است. استیل را با شیشه و چوب به صورت تلفیقی

 می توان کار کرد که به سلیقه افراد بستگی دارد. برای شروع تولید ؛ ابتدا نیاز به 
سرمایه و سپس تخصص و تجربه است. هر سه مورد در کنار هم موجب می شود 
که در تولید موفقیت کسب شود.ما عاشق تولید هستیم و از چیزی که می سازیم لذت 
می بریم. از مشکالت حال حاضر گرانی ارز و حمایت نکردن تولیدکنندگان است. 

از دیگر مشکالت خرید نقدی می باشد.
قبال چک نقش موثری در خرید و فروش داشت، ولی االن چک بی اعتبار شده و نه 
برای تولید کننده و نه برای خریدار ارزشی ندارد،  برای وارد کردن ابزار که قیمتشان 
در نوسان است تحت پوشش بیمه متاسفانه قرار نمی گیرند. ماده هشتاد بیمه فقط 
برای واحدهای تولیدی تازه تاسیس و یا در مناطق دور افتاده است. مسئولین کشور 
به تنهایی نمی توانند مشکالت را حل کنند. متاسفانه تجمل گرایی در برخی افراد 
ما وجود دارد،ما اول باید خودمان را اصالح کنیم. ما االن در عراق بازار خوبی داریم. 
آینده خوبی برای فروش در عراق وجود دارد چون این کشور دومین کشور نفت خیز 
جهان است و عراقی ها مصرف گرا هستند. ما در حال حاضر موقعیت خوبی برای 

سرمایه گذاری و کار در عراق داریم.

صنعت گردشگری باید تقویت شود
سیدمحمد علی کمال آبادی، مدرس کالس های حج و 

زیارت و مدیر دفتر سیاحتی و زیارتی آسمانی نیان
 ورود گردشگر و سفرهای زیارتی و سیاحتی برای کشور الزم است.

با توجه به این که کشور ما مهد جهان اسالم است، برای معاشرت و تبلیغ 
باید سفر کنیم. 

حج بزرگترین تبلیغ برای سفیران شیعه ایران است و معاشرت با کشور های 
اسالمی دیگر برای ما خیلی خوب است، ورود مسافر های خارجی از لحاظ 
اقتصادی بسیار عالی است ،چون هر گردشگر با خود شغل جدید می آورد،  با 
پیشرفت امکانات پزشکی و مجهز بودن بیمارستان های شهرهای بزرگ،  

گردشگر درمانی  برای کشور درآمدزایی دارد.
 در مشهد صنعت هتلینگ رو به پیشرفت می باشد و زیر ساخت های خوبی 

انجام شده است .
این موضوع به جذب گردشگر کمک می کند.

اگر بخواهیم از فروش نفت نجات پیدا کنیم باید به صنعت گردشگری رو 
بیاوریم وآن را تقویت کنیم، درکرج هم جا های دیدنی و سیاحتی وجود 
دارد ، اگر بتوانیم هتل های بیشتری تاسیس کنیم خیلی خوب است.رسانه 

ها بهترین وبزرگترین سهم را در آموزش دارند. 
زمینه  این  اگردر  نیستیم،  بلد  را  گردشگر  با  برخورد  فرهنگ  متاسفانه 
آموزش باشد بسیار موثر است، دولت با اعطای وام های کم بهره به بخش 

خصوصی و نظارت بر آنان می تواند صنعت گردشگری را رونق دهد.

خدمات به روز باید مطابق با سلیقه مشتری 
انجام شود

مرضیه حاجی ابراهیمی،  مدیر سالن نورسا
 تقریبًا همه خدمات مربوط به زیبایی را  انجام می دهم از 

جمله کوتاهی مو ، اصالح  و ابرو ،شینیون، گریم عروس ، طراحی ناخن میکرو 
بیلدینگ که برای همه این خدمات مدرک تخصصی دارم. و از اتحادیه 
بهداشت هم مجوز دارم. پیشنهادم به کسانی که می خواهند این رشته را 
انتخاب کنند و اشتغالزایی کنند این است که اول برای مدتی طوالنی آموزش 
ببینند و تمام خدمات زیبایی به روز را یاد بگیرند  وقتی که آموزش الزم و تجربه 
را به دست آوردند به فکر افتتاح سالن باشند و برای خود درآمدزایی کنند و نکته 
دیگر این است که باید خدمات روز را مطابق با سلیقه مشتری ارائه دهند و این 
که مشتریان راضی از سالن بیرون بروند. من به عنوان فردی که ۱6 سال است 
این حرفه را دنبال می کنم از خانم ها تقاضا دارم به سالن هایی مراجعه کنند 
که از اتحادیه و بهداشت مجوز داشته باشند و به هرجایی اعتماد نکنند تا دچار 

مشکالت و ویروس های غیر قابل درمان نشوند.

دفاتر پیشخوان دولت قابلیت باالیی 
در اشتغالزایی دارند

علی رضا سامندری، مدیر دفتر پیشخوان 
دولت

در دفاتر پیشخوان تمام خدمات پرداخت قبوض، مالیات خودرو، ثبت 
احوال ، عوارض شهرداری و تاییدیه تحصیلی انجام می شود. دفاتر 

پیشخوان دولت خدمات مهمی را به مردم ارائه می دهند.
دفاتر خدمات پیشخوان از زمان  افتتاح باید بسیاری از خدمات را ارائه می دادند 
اما چون در این امر متولی نداریم رسیدگی نمی شود. باید انجمنی تشکیل شود 
تا از ما حمایت صورت گیرد.تعداد دفاتر پیشخوان در استان البرز زیاد است 
اما درآمدزایی باالیی ندارند زیرا خدمات ما را بسیاری از کافی نت ها هم ارائه 
می کنند.اگر اداره ها کاری اداری به ما بسپارند، خیلی راحت تر می توانند به 

کارهای ریشه ای خود بپردازند.
هم  از ازدحام جمعیت در ادارات جلوگیری می شود و هم دفاتر به رونق می رسند.

ما در ارائه اظهارنامه مالیاتی بسیار موفق عمل کردیم و  توانایی این را داریم تا  
خدمات بیشتری ارائه کرده و نیروهای  بیشتری را  استخدام کنیم. همچنین 
نقش رسانه ها در معرفی تولید کننده بسیار اهمیت دارد تا  تولید کننده های 

گمنام را معرفی کنند.

مشکالت صنف ما بسیار زیاد است
آقای علیزاده، مدیر گالری خودروی مهدی

زمانی که یک خودرو را به شخصی می فروشیم، در خواست سند فوری می کند، این کار به صورت سریع امکان ندارد، فروشنده باید وقت بگذارد تا 
سند به نام بخورد. کار ما مشکالت زیادی دارد، از جمله کالهبرداری که خیلی زیاد شده است . 

ما اتومبیل های زیادی داریم که به علت ایرادات قانونی در پارکینگ مانده اند. یکی از آنها  قول نامه  است که ارجح به سند است، اگر چک پاس نشود و پول به حساب 
نرود معامله از بین می رود.

یک شیوه دیگر کالهبرداری این است  که در تماسی به ما گفته می شود در فالن شهر ماشین برای فروش موجود است و برای فروشنده امکان  ندارد آن را به کرج بیاورد . 
وقتی حمل و نقل انجام شد فروشنده می گوید نمی خواهد ماشین را بفروشد.

 در واقع پوششی است برای حمل مواد مخدرکه شیوه جدید کالهبرداری است. مشکالت صنف ما بسیار زیاد است و به هر دادگاهی مراجعه کنیم ما را مقصر می دانند.

قیمت تمام شده ساختمان به 
عوامل مختلفی بستگی دارد

مجید معظمی  گودرزی، مدیر 
امالک البرز

عالوه  است  ساخت  حال  در  ساختمانی  که  زمانی 
نیز  باید استحکام خاک ملک  بر نظارت شهرداری 
مورد آزمایش قرار بگیرد، اکثر سازه ها بتنی هستند .

نظام مهندسی در فرآیند ساختمان سازی مشارکت 
دارد و خیلی برای بهبود کیفیت ساختمان می تواند 
کمک کند، زیرا به طور تخصصی می تواند به نحو 

احسن کار را به پایان برساند. 
نما و سنگ ساختمان بسیار بر قیمت پایانی ساختمان 

تاثیر دارد.
قیمت  ارزان  سنگ  از  سازنده  یک  مثال  طور  به   
باال  قیمت  با  سنگی  از  دیگری  و  می کند  استفاده 
نوع  منطقه،  به  اول  ساختمان  در  گذاری  قیمت   .
مصالح به کار رفته در بنا، نمای ساختمان و امکانات 
یک  در  است  ممکن  که  دارد  بستگی  ساختمان 

خیابان قیمت ها متفاوت باشد.

ارائه اجناس به صورت آنالین 
و حضوری به مشتریان

منوچهر نصیری، مالک و موسس فروشگاه 
آنالین علی دادا

۱7 سال در زمینه  فروش لوازم خانگی فعالیت می کنم  در حال حاضر وضعیت 
بازار به ثبات رسیده است و کارخانه ها تنها به فکر افزایش قیمت نیستند بلکه 
بیشتر بر هدف فروش محصوالت و اجناس خود تمرکز می کنند. که این مسئله 
بسیار حائز اهمیت است. مشکل اصلی در کار ما جایگزینی کاالهای قاچاق به 
جای  کاالهای داخلی است ، که قیمت کاالی قاچاق پایین  بوده و خریدار رغبت 
بیشتری به خرید محصول قاچاق را دارد. چند نکته در زمینه خرید اجناس وجود 
دارد از جمله: قیمت محصول، کیفیت و خدمات پس از فروش آن ارائه خدمات 
ما به مشتریان به این صورت است که شخص می تواند  به صورت آنالین یا 
حضوری خریداری کند و خدمات دریافت کند. از دولت خواستار این هستیم 
که با اعالم  قیمت پایه و در اختیارگذاشتن تولیدکنندگان رقابت سالم را بین 

تولیدکنندگان و شرکت های معتبر  ایجاد کند.

شیرینی؛ محصولی مناسب
 برای صادرات

سید محمد موسوی ، مدیر نان 
و شیرینی  شان رویال

حیطه  فعالیت ما در تولید کیک ، شکالت و شیرینی است. 
خوشبختانه شیرینی های ما در دنیا قابل صادرات و رقابت 
از نظر طعم وکیفیت  می باشد، که صادرات به عراق را 

داریم.
وزارت صنعت باید از ما حمایت کند تا ما بتوانیم  شیرینی 
های سنتی را تبدیل به صنعتی  و با بسته بندی شکیل 

صادر کنیم.
این صنعت می تواند در زمینه کار هم موثر واقع شود ، هیچ 

صنعت دیگری توانایی این همه اشتغال زایی را ندارد.
متاسفانه ما در زمینه بسته بندی ضعیف عمل می کنیم و 

توان تولید جنس باکیفیت را نداریم.
همه شهرهای ما یک شیرینی خوب و محلی دارند اما هیچ 

کدام بسته بندی عالی ندارند.
 از نظر بهداشت در مجموعه ما سالمت شخصی کارکنان 
بسیار اهمیت دارد. مشکل ما برای گرفتن مجوز است که 
چوب الی چرخ ما نگذارند و سختگیری نکنند  تا ما  و 

کارکنان راحت تر تولید کنیم.

 خشکبار ایرانی حرف اول را
 در دنیا می زند

جعفر میرزازاده 
مدیر خشکبار میرزا زاده 

 دو شعبه فعال در زمینه پخش عمده خشکبار داریم. در بحث 
آجیل حرف اول از لحاظ کیفیت و تازگی می زنیم،  خوشبختانه 
امسال نسبت به سال های گذشته در زمینه آجیل مخصوصا 

فندق بهتر است.
پسته ایران در دنیا حرف اول را در صادرات می زند.

 به هر میزان توان خرید مردم افزایش پیدا کند به نفع همه 
است .

خشکبار از آنجایی که جنس خاصی دارد مدت زیادی نمی شود 
آن را  انبار کرد و زود خشک می شود.

امسال باتوجه به زیاد بودن محصول، قیمت ها مناسب هستند، 
زمانی که حجم تولید زیاد باشد قیمت پایین می آید، آجیل ایرانی 
بسیار عالی است،  بهداشت به خوبی نسبت به عملکرد ها نظارت 

می کند تا تخلفی صورت نگیرد.
از رسانه ها تقاضا داریم که خشکبار را بیشتر تبلیغ کنند . تا 
کودکان  برای  خصوص  به  مصنوعی  تنقالت  استفاده  از 

جلوگیری شود.
یک فروشنده زمانی موفق است که صادق باشد و  جنس خوب 

به مشتری عرضه کند.

نظارت بیشتری برای صدور مجوز ها 
الزم است

بهنام سلیمی، مشاور امالک و سازنده ساختمان
بیست سال سابقه کار دارم، چندسال است که کشور ما دچار 

رکود شده و بعد دوباره رشد پیدا کرده است، در زمان رکود کسی خرید و فروش 
انجام نمی دهد و همین  امر باعث کسادی بازار می شود.

 امروزه همه چیز را  به گرانی سوخت ربط می دهند که روی همه چیز تاثیر 
می گذارد.

استفاده از سایت های اینترنتی بد نیست چرا که علم پیشرفت می کند. 
اما نباید استفاده نادرست از آن شود، بدون نظر کارشناس  نباید معامله ای 

انجام شود.
مشاوره امالک شغلی است که از بیرون ساده به نظر می رسد در صورتی که 
اینطور نیست ، افراد باید با دانش وارد این حوزه شوند، اما متاسفانه درایران 
افراد بازنشسته یا  از کار افتاده به این شغل روی می آورند، باید در زمان کسب 

جواز سخت گیری کنند و برای افراد خبره و آگاه جوازصادر کنند.

 در سیستم آموزشی نباید
 سلیقه ای عمل کرد

محمد گروسی ،  مدیر آموزشگاه   
زبان خارج فراز

دبیر۱0ساله بازنشسته آموزش و پرورش هستم اما کار تدریس و 
فعالیت علمی را ادامه  می دهیم . از آنجایی که  مسئله آموزش با 
فطرت  انسان ها   در  ارتباط است باید نظارت دقیق تری نسبت به این 
موضوع  صورت  بگیرد،   همچنین بهتر است در خصوص آموزش با 

دانش  روز دنیا  پیش رفت.
متاسفانه آموزش پرورش ما  دچار آسیب سلیقه ای شده و درآن  به 
مسائل علمی کمتر اهمیت داده می شود  هنرستان های ما باید به 
قدری به روز آموزش بدهند دانش آموز بتواند جذب بازار کار شود،   
امابه قدر کافی  برنامه ریزی  و  امکانات آزمایشگاهی در اختیار مراکز 
آموزشی قرارداده نمی شود.   در کشور های دیگر،   هرساله یک دوره 
آموزش جدید برای معلمان گذاشته می شود تا به روز و با خالقیت 
جهانی آشنا شوند ،  راهکار من برای کشورمان این است که  هر 
وزارت یا نهاد باید مسئو لیت خود را به درستی انجام دهد.  آموزش و 
پرورش موظف است تا یک انسان کامل تحویل اجتماع  بدهد که 
آسیب پذیر نباشد، اگر دانش آموز خوب تربیت شده باشد سمت مواد 
مخدر نمی رود، یک دانش آموز باید مهارت اجتماعی را  بلد باشد،  
هم چنین کتاب های درسی ما  باید همراه با زمان تغییر و به روز شود 
نه اینکه با مطالب درسی  و الگوهای آموزشی سلیقه ای برخورد کرد.

دولت باید از کسب و کارهای تولیدی 
عامه پسند  بیشتر حمایت کند

حامد الوندی، کابینت کار
ما یک تنوع در کارابداع کرده ایم ،به این صورت که کابینت 

های کامل با الگو و آماده شده هستند و افرادی که قسط تعویض کابینت را 
دارند بدون فوت وقت و طی کردن مراحل ساخت کابینت آماده را نصب و 

آماده استفاده می شود.
همچنین قیمت  تمام شده هم بسیار پایین تراز جاهای دیگر است. 

در این راستا 5 نفر را مشغول به کار کرده ایم.اما در کل زمان تحویل و  کیفیت 
کار ما عالی است . بدنه کابینت ها و یراق آالت مورد استفاده تماما از جنس 

خوب و با کیفیت ایرانی هستند. 
 ما برای کارهای مان دو سال گارانتی و ضمانت گذاشتیم که به هر مشکلی 

بر خوردند آن را برطرف کنیم. 
دولت باید از این کسب و کارهای تولیدی که به نوعی نوآوری و مردم پسند 
هستند بیشتر حمایت کند تا ما بتوانیم پیشرفت کنیم و یک جنس خوب با 

قیمت پایین به مشتری ارائه دهیم.

والدین ، فرزندانشان را به موسسات 
متخصص  و معتبر بسپارند

داوود محمدی نسب، مسئول  روابط عمومی 
موسسه  کودکان هوشمند خالق

مدارک موسسه ما دارای هولوگرام شناخته شده و تحت نظر سازمان بین 
المللی پاما است و در 24 شرکت عضو معتبر است.  .هفتاد درصد فراگیرهای 
ما در مدارس تیزهوشان هستند و  در  مدارج تحصیلی هم موفق می شوند .ما 
۱200 شاگرد در کرج داریم و مربی ها در تهران دوره های به روزآموزشی  می 
بینند. پیشنهاد ما این است، که والدین فرزندانشان را به موسسات متخصص و 
شناخته شده بگذارند زیرا برخی موسسات هیچ تخصصی ندارند و از موسسات 
دیگر کپی برداری کرده اند بنابراین آموزش آنان هیچ بازده علمی نخواهد 
داشت و کودکان سردرگم می شوند اما در مجموعه ما بچه ها رها نمی شوند 

و با پشتیبانی رشد می کنند .
این آموزش ها دو تاثیر روی کودکان دارد ابتدا اینکه در کودک محاسبات 
ریاضی را ذهنی انجام می دهند وبه طور نامحسوس، بعد از بیست سالگی با 

اعتماد به نفس وارد بازارکار می شوند. 
وهم چنین دربرابر مشکالت توانایی زیادی  پیدا می کنند. همچنین ما آنها را 

به عنوان نابغه  به شرکت ها و نهاد ها معرفی می کنیم.

پیشرفت تولید ابزار وادوات چشم پزشکی 
درایران

دکتر بهرام علیایی، متخصص چشم
80درصد ادراک ما از طریق چشم می باشد. به والدین توصیه 

می شود در بدو تولد نوزادان خود را برای معاینه چشم نزد متخصص چشم ببرند 
که بعضی مواقع این معاینه می تواند از یک بیماری بزرگ چشمی پیشگیری 
کندویا اگر بیماری خاصی بود در ماه های اول تولد تحت درمان قرار بگیرند. 
آب سیاه یا گلوکوم بیشتر افراد را در سنین  70یا 80سالگی درگیر می کند  که 
در این سنین خطر ابتال به این بیماری بیشتر است.گلوکوم یا آب سیاه انواع 
مختلفی دارد که بعضی از انواع گلوکوم  نوع حاد که با درد چشم همراه است، این 
بیماری نشان می دهد که گلوکوم در زاویه بسته قرار گرفته است همچنین  نوع 
دیگر بیماری آب سیاه یا  گلوکوم زاویه باز گفته می شود که خود فرد متوجه این 
بیماری نمی شود و به بیماری پنهان معروف است ، زمانی که فرد به متخصص 
چشم مراجعه می کند که  دیگرزمان آن گذشته  است وعمال کاری برایش 
انجام نمی شود و تنها  می توان بینایی اش را حفظ کرد. افراد برای پیشگیری 
از گلوکوم باید درسن 40سالگی به متخصص چشم مراجعه کنند تاپیشگیری 
صورت بگیردویا اگر مبتال به بیماری گلوکوم باشند ابتدا او را با دارو درمان می 
کنیم و اگر درمان با دارو جواب نداد باعمل جراحی به درمان می پردازیم.  بهترین 
راهکاری که برای پیشگیری از این بیماری می توان ارائه داد این است که افراد 
معاینه چشم را از نوزادی و بدو تولد توسط متخصص چشم و انجام معاینه های 

ادواری کودکان انجام دهند.
خداراشکر ایران درتولید ادوات وابزار های مربوط به چشم پزشکی پیشرفت 
بسیاری داشته است. ما درایران برای عمل های چشم از ابزارهای داخلی 
استفاده می کنیم.اما در بعضی مواقع ابزارهای پزشکی خارجی را مورد استفاده 
قرار می دهیم ،به طور کلی میتوان گفت هم از ابزار خارجی وهم تولید داخلی 

استفاده می شود.

ما از دستگاه ها و تجهیزات به روز
 برای شست و شوی فرش ها 

استفاده می کنیم
مبینا ایمانی، مدیر قالیشویی مدرن

در استان البرز فعالیت می کنیم.
 در مجموعه ما  قالی   و فرش ها با دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته شسته 

می شود و دیگر به روش سنتی عمل  نمی کنیم.
باعث  که  دلیلی  اولین  هستند  ناراضی  ها  قالیشویی  از  بیشترافراد 
فرش ها  تمیز  نشدن  شسته  می شود  آنها  نارضایتی  و  ناراحتی 
اکثر  شود.  می  داده  تحویل  مشتری  به  شده  چروک  اغلب  و 
 قالیشویی ها از  دیگ بزرگ برای خشک کردن فرش ها استفاده 
می کنند  که همین امر باعث چروک شدن قالی ها می شود. بهتر است  
مردم قبل از تحویل فرش ها به قالیشویی ازروش شست و شوی فرش 

ها مطلع باشند که از روش سنتی استفاده می کنند یا مکانیزه.

اراده و عزم واقعی برای انجام کار ها الزم است 
حامد تقی زاده ، سرپرست و مدیرفروش 

استان البرز شرکت ماد ایران 
شرکت ماد ایران یکی از قدیمی ترین شرکت های  ایران است که 

در حوزه انفور ماتیک و لوازم خانگی فعالیت می کند .
برند ما کارخانجات خوبی دارد اما برخی از کاال ها وارداتی هستند  به همین دلیل 
به قیمت دالر بستگی دارد که با نبود ثبات در بازار دالر کمی دچار افت شده ایم .

 اگر بخواهیم تولید بیشتری داشته باشیم باید با یک برنامه ریزی دقیق سرمایه در 
گردش درکشور را برای تولید واقعی استفاده کنیم،  در حال حاضرکارخانه جات 
بزرگ ما بسته شده اند و یک اراده و عزم واقعی الزم است تا دوباره راه اندازی شوند 
، از شرکت هایی مثل ما باید حمایت بیشتری شود، افرادی که می خواهند وارد این 
حوزه شوند باید برنامه ریزی و آگاهی الزم را داشته باشند و در این راستا دولت با در 
اختیار گذاشتن مکان مناسب و مشاوران خبره در این حوزه  به آنان یاری برسانند.

رسیدن به هدف  حال انسان را 
خوب می کند

 آقای مهرابی ، کارشناسی ارشد پرستاری
از سال 67 زمانی که دانش آموز بودم دربهیاری آموزش 
مشغول به کاردرمانی شدم، همزمان درس خواندم و 

مدرک گرفتم. 
دانشگاه  از  را  پرستاری  ارشد  کارشناسی  لیسانس 
گرجستان گرفتم، در مجموعه سالمت اول کرج کار 
می کردم، در حال حاضر مجددا این  مجموعه شروع 
به کار کرده است و مسئول گزینش و استخدام آن 
شدم. در حوزه درمانی بر اساس مدرک و اختیاراتی 
که دارم زیر نظر پزشک خدمات تخصصی درمانی 
 انجام می دهم. انواع تزریقات، سرم تراپی، سونداژ، 
 زخم بستر و هر آنچه که بیمار نتواند در منزل انجام

می دهیم. مشکالت و موانع زیادی داشتم، صبر و 
ممارست بسیاری  کردم تا موانع و مشکالت را بردارم، 
از آنجا که کار پرستاری پایبند به قسم است ، بسیاری از 
مواقع فقط به خاطر عشق و عالقه به کارم بدون در آمد 
کار کرده ام. انسان باید خودش را باور داشته باشد تا موفق 
باشد، حتی اگر جامعه نابودت کند باید بتوانی رشد کنی 
 و قوی باشی، در نهایت رسیدن به یک خواسته و هدف 

می تواند حال انسان را خوب کند.
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رسانه ها نقش موثری در پیشرفت و رشد دولت دارند 
بابک منتخبی ، مدیرمجموعه گل منتخب 

فعالیت ما از تولید بذر تا تولید نهایی و عمده فروشی، طراحی و اجرای فضای سبز، ساخت گلخانه را شامل 
می شود و در این راستا 60نفر را مشغول به کار کرده ایم .

مشکالت همیشه سر راه مدیران و تولید کننده ها وجود دارد ، از قطعی برق تا صدورجواز و...، اما یک مدیر 
موفق باید توانایی تصمیم گیری صحیح در لحظه را داشته باشد الکترونیکی شدن کار های اداری دولت می تواند کمک 
شایانی به تولید کنندگان کند. در سال رونق اقتصادی تنها دولت است که باعث رونق تولید می شود. رسانه ها نقش موثری در 
پیشرفت و رشد دولت دارند که در این راستا بخش خصوصی هم قدم هایی برداشته اما نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارد 

تا بایک همت عالی به جامعه جهانی دست یابیم.

نباید تنها مصرف گرا باشیم
پیمان زرین بخش ، مدیرفروشگاه شیر آالت زرین بخش 

ما با سه پرسنل  انواع کاال هایی چون شیرآالت ،گاز، هود ،سینک و  روشویی را ارائه می دهیم.
عمده فعالیت ما را عرضه شیرآالت تشکیل می دهد .

خوشبختانه کارخانه های ایرانی اجناس با کیفیت  تولید می کنند اما بخش عمده کار  ما که زیر ساختی می باشد 
وارداتی است، ما نباید فقط مصرف گرا باشیم، به طور مثال مواد اولیه تولید کاشی از خاک ایران تشکیل می شود اما کوره و 
نظر کارشناسی باید از ایتالیا تایید شود. تولید کنندگان و کارخانجات درتالش هستند، از اجناس با کیفیت برای تولید استفاده 

کنند تا رضایت مشتری را جلب کنند چرا که کیفیت اهمیت باالیی دارد.

بیشتربیماری ها عصبی هستند
دکترایرج حبیبی، کایروپراکتیک

کایروپراکتیک در زبان یونانی به معنی معالجه با دست و 
تنظیم  ستون فقرات و تنظیم بیو مکانیک بدن است. ما پنج 

هزار ساعت دوره آموزش دیده ایم .
ما روی سیستم عضالنی، مفصلی ،اسکلت و درد هایی که تحت فشار این اعضا 
هستند کار می کنیم،  فعالیت ما تنظیم بیو مکانیک و اسکلت بدن طبق یک 

فشار تعریف شده و در راسته اصولی است.
این روش درمانی  برای افرادی که سردرد های شدید، آرتروز، دیسک کمر و یا 
کودکانی که شب ادراری دارند بسیار موثر است. بیشتر درد ها مربوط به سیستم 
عصبی می باشد ، ما در تالش هستیم که فرد جراحی نکند اما در صورت لزوم 

به پزشک مربوطه ارجاع می دهیم.
شایع ترین درد در کشور ما زانو درد می باشد که در صورت درمان نشدن و انجام 
حرکات ورزشی غلط از لحاظ عضالنی به مشکل بر می خورند، از آن جایی 
 که اکثر اقشار جامعه کم تحرک هستند بیشتر دچار عارضه آرتروز و درد زیاد

 می شوند.برای تشخیص بیو مکانیک بدن باید به یک پزشک متخصص مراجعه 
کنند زیراروش های قدیمی جواب نمی دهد، در حال حاضر بیشتربیماری ها 
عصبی هستند، تا زمانی که ذهن آرام باشد فرد سالمت بیشتری دارد.مصرف 
هر قرص معادل استفاده یک پاکت سیگار است، ما نباید خود درمانی انجام 
دهیم بلکه بهتر است ابتدا استرس را از خود دور کنیم و با حفظ آرامش به فکر 

سالمت باشیم.

آموزش ما بر مبنای جدیدترین متد بین المللی است
اکرم اینالو، مدیر موسس آموزشگاه گویا 

 پنج سال است که  شروع به کار کرده ایم  و 4  معلم برای تدریس داریم.
 آموزش ما برمبنای جدید ترین متد های بین المللی  روزدنیا است و مجوز ما از سوی اداره آموزش و 

پرورش است. من شخصا به آموزش زبان عالقه مند هستم و مدرک بین المللی معلمی زبان خارجه را از 
کشور کانادا دریافت کرده ام. شیوه آموزشی ما برای سنین مختلف ،متفاوت است. من نوزده سال است که انگلیسی و 9 سال 
است که فرانسه  تدریس می کنم.  والدین باید نسبت به مراکز آموزش زبان  آگاهی داشته باشند چرا که در برخی مراکز بار 
علمی مناسبی به  فرد داده نمی شود و با وجود تعداد باالی دانش آموختگان  روند آموزش به کندی و به درستی پیش نمی 
رود،آموزشی موفق است که همراه با  کیفیت و نو آوری باشد .بنابراین به همین دلیل است که بعضی از افراد با وجود داشتن 
مدرک دیپلم زبان نمی توانند به خوبی مکالمه کنند، پس در انتخاب آموزشگاه باید  دقت کرد .ما در تالش هستیم با صرف 
کردن کمترین زمان با باالترین کیفیت به دانش آموزان آموزش بدهیم تا بتوانند زبان دوم را از لحاظ گفتار،نوشتار،گرامر و 

تلفظ کلمات موفق باشند. 

سازندگان ساختمان به خاطر پول جان انسان ها  را فدا نکنند
احسان قربانی خسرو شاهی،  مجموعه  آذین گستر

از سال 82 در زمینه تولید پنجره پی وی سی شروع به فعالیت کردیم، برای ده نفربه شکل مستقیم و 
25 نفر غیر مستقیم شغل  ایجاد کرده ایم  .در سال های گذشته  همه ابزار آالت از ترکیه وارد می شدند، 

اما در حال حاضردر ایران  تولید می شود زیرا آموزش نداشتیم.  مشکلی که ابتدا با آن مواجه بودیم آشنا کردن 
سازندگان  ساختمان با این محصول بود که کلی مزایا دارد .

با گذشت زمان با این محصول در صنعت ساختمان آشنا شدند و خوشبختانه کشور ما در حال پیشرفت است، کلیه اجناس ما 
ایرانی هستند و با یکی از برندهای معروف  بازار کار می کنیم.طی مطالعات انجام شده  از پروفیلی استفاده می کنیم که تمام  
استاندارد های الزم را داشته باشد ، مراحل تولید یک پنجره هشتاد درصد آن در داخل و بقیه در خارج از کشور تولید می شود 

، کاری موفق است که  از مواد اولیه عالی استفاده شود. 
یکی از مشکالت ما با سازندگان این است از اجناس ارزان قیمت استفاده می کنند ،یک پروفیل ارزان قیمت تنها مدت یک سال 
از ورود سرصدا و خاک جلو گیری می کند خواهش ما از سازندگان ساختمان این است که  به خاطر پول جان انسانها  را فدا نکنند. 

تحریم ها؛ عامل رونق اجناس ایرانی در بازار 
حبیب حاجی لو، مدیر فروشگاه لوازم خانگی حاجی لو و خدمات پس از فروش

  در سال های گذشته هجده نفر در مجموعه ما فعالیت می کردند اما در حال حاضر به دلیل تحریم ها 
مجبور به تعدیل نیرو شده ایم .  تحریم ها باعث شده  که اجناس ایرانی در بازار رونق پیدا کنند وهمچنین 

کیفیت جنس های ایرانی نسبت به قبل بیشتر شده است.  مشکل ما برای تهیه بعضی از قطعات  می باشد،که یا 
خارجی هستندویا برخی دیگر که در بازار موجود نمی باشند، بعضی کاال های ایرانی هم تولید نمی شوند،باید منتظر بمانیم تا به 
بازار ارائه شوند و یا نمونه های قبلی را تعمیر و نصب کنیم.بسیاری از قطعات را ما تولید نمی کنیم بلکه از خارج وارد می شوند که 
قیمت باالیی  هم دارنداگر قیمت دالر ثبات پیدا کند تاثیر خوبی بر کاال ها می گذارد و بازار هم از حالت رکود خارج می شود.

تیم آموزش دیده و مجرب در حوزه اقتصادی نداریم 
آرشام زنگنه، مدیرعامل برند آرشام

ما برای افرادی که قصد خرید خانه دارند تمام اجزاء ملک را ساپورت می کنیم، مشاوران ما در زمینه خرید ملک در دبی و ترکیه 
هم فعالیت می کنند.ما حتی مشاور برای خرید در دبی و ترکیه داریم. با فراگیری علم های آموزشی ، نت ورک  و مطالعه کتاب 
های اقتصادی ، فن بیان توانستیم در این مسیر موفق شویم.مشکل کشورما نبود لیدر مثبت اقتصادی، نبود تیم آموزش دیده و 
مجرب است ، در صورتی که می توان با کمک و استفاده از کتاب ها و فیلم های اقتصادی بر این مشکل نائل آمدو با یک برنامه 
ریزی دقیق و درست به موفقیت رسید.شرایط در حال حاضر مسکن با ثبات نیست اما با کمک وام های مسکن که بانک ها می 
دهند می شود خانه خریداما این در صورتی است که باز پرداخت و قسط وام ها با توجه به بضاعت مردم باشد تا افراد زیادی بتوانند 
صاحب خانه شوند. اگرما می خواهیم بازار ملک رونق بگیرد باید تالش کنیم بهترین و با کیفیت ترین را بسازیم، مسکن مهر می 
تواند افراد زیادی را صاحب خانه کند ،اما اگر سازندگان از بهترین مواد اولیه و جنس خوب به کار بگیرند استقبال بیشتری از آن می 
شود.ما در زمینه اقتصادی به خصوص مسکن به یک رهبر متخصص نیاز داریم تا با راهنمایی آن بتوانیم به رشد و موفقیت برسیم. 

ما سطح جدیدی از انتظارات داروخانه را فراهم کرده ایم
جعفر ارجمند، مدیر داروخانه روشا

فضای داروخانه روشا با هشتصد متر در ارائه خدمات به  شیوه ای متفاوت عمل می کند، 
فضای داروخانه ما به شکلی طراحی شده است که افراد با آرامش خاطر و بدون هیچ 
استرسی وارد میشوند )از لحاظ جای پارک ماشین و انتخاب محصوالت(. در مجموعه ما 
25نفر مشغول به کار هستند .در داروخانه  بخش بندی زیادی  اعم از:بخش مادر،کودک 
،دندان،میکاپ، داروهای مکمل و مشاوره دارویی وجود دارد که این وجه تمایز ما می باشد.

 ما در تالش هستیم که کامل ترین خدمات و محصوالت را به افراد ارائه دهیم تا مردم باخیال 
راحت از داروخانه ما خرید کنند، اگر دارویی در مجموعه ما موجود نباشد ،مراکزی را برای 

گرفتن دارو معرفی می کنیم چرا که موضوع سالمت افراد بسیار اهمیت دارد.
تا چند روز آتی سایت داروخانه روشا برای افرادی که محصوالت  بهداشتی و آرایشی  را به 

شکل اینترنتی خریداری می کنند راه اندازی می شود.
 در زمینه مشاوره ورزشی ما از ورزشکاران حرفه ای دعوت کرده ایم، همچنین در بخش 
پوست و مو،هم  روز هایی را در هفته  اعالم می کنیم  و با کمک کارشناس مربوطه 
پاسخگوی متقاضیان هستیم .مجموعه روشا  یک سطح انتظار جدید از داروخانه ها را 
ایجاد کرده و انتظار مردم از یک داروخانه افزایش یافته است، وما همچنان معتقدیم  باید 
خدمات بیشتری  به مشتری ارائه شود،باعث افتخار ما است. زمانی که افراد با حال بد وارد 
این مجموعه می شوند حتی اگر نیازشان هم برطرف نشود اما ما در تالشیم احساس خوبی 

به مشتریان القا کنیم.

در زمینه  دیجیتال و فروش غیر حضوری نوآوری وخالقیت داریم
علی احمدی، مدیر مرکزی نمایندگی  اسنوا در استان البرز

28 سال است که  این مجموعه را ه اندازی  و 5 سال است  که  مدیریت این مجموعه به بنده واگذار شده  است . که  
6  پرسنل به شکل مستقیم   و ۱2 پرسنل غیر مستقیم  در مجموعه ما مشغول به کار هستند. پرسنل غیر مستقیم  در 

فروشگاه آنالین به صورت غیر حضوری  فعالیت می کنند.  ما در  زمینه  دیجیتال و فروش غیر حضوری نوآوری وخالقیت داشته ایم 
و تمرکز  را   بر این گذاشته ایم که به شکل غیر مستقیم به رونق تولید کمک کنیم.در بحث دیجیتال مشاوره را  اولویت قرار داده ایم که 
به جای فروشندگی می خواهیم   مشاوران خوبی باشیم   و به مشتری کمک کنیم تا بهترین خرید را انجام دهد. همچنین در زمینه ارائه 
خدمات سایتی را طراحی کرده ایم که خرید را برای مشتریان آسان می کند و خدمات تلفنی،پیامکی به مشتریان ارائه می شود،حداکثر 
تا دو ماه دیگرنرم افزار آپ را هم راه اندازی می کنیم و امیدواریم که بتوانیم رضایت مشتریان را کسب کنیم.توصیه من به افرادی که می 
خواهند این شغل را انتخاب کنند این است که بیشتر تمرکز خود را در زمینه فروش دیجیتال و غیر حضوری تمرکز کنند چراکه بازار سنتی 
رو به کاهش است. فروشگاه اسنوا 60درصد محصوالت خود را روی ۱0 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  گذاشته است. از مشتریان 
تقاضا دارم قبل از اینکه محصولی را خریداری کنند درباره آن محصول تحقیق کنند و از مشاوران ما برای بهترین انتخاب کمک بگیرند. 

دغدغه ما ایجاد اشتغال است 
علی اکبر ساری خانی، مدیر مجموعه  

تزئینات ساختمانی ساری خانی 
پرده،  میل  همچون  کاال ها  انواع  ما  مجموعه  در 

چوبی  و  فلزی  ای  کرکره  پرده های  ریلی،  پرده های 
و پرده های حصیری خارجی که با عنوان بامبو معرفی می شوند ارائه 

می شود .
همچنین ما انواع خدمات تعمیر، ساخت و نصب را هم برای مشتریان 
انجام می دهیم، مجموعه ما زیر نظر اتخادیه تزئینات ساختمانی می باشد.

اکثر محصوالت ما تولیدات داخلی هستند که مردم استقبال خوبی می کنند 
و اغلب افراد از کاال های حصیری برای ویال های خارج از شهر که روی 

طاق ها قرار می گیرد و در شهر هم به جای آفتاب گیر استفاده می کنند.

زخم پای افراد دیابتی را جدی بگیرید
بهزاد نقاش ، کارشناس زخم

ما در جهان 430   میلیون نفر بیمار مبتال به دیابت داریم،دیابت 
نوع یک  از نوزادی تا جوانی و دیابت نوع دوم از سنین باالتر 

شروع میشود.نوع دیگر دیابت، دیابت بار داری است.علت عمده 
مشکل دیابت زخم پا است.متاسفانه نود درصد دیابت را نوع دوم تشکیل می دهد و 
عواملی چون: استفاده از سیگار ،کمبود تحرک درفرد، نبود آموزش الزم و همچنین 
سابقه خانوادگی است.برخی افراد ظاهرا دیابت ندارد اما در آزمایشات گرفته شده 
این بیماری تشخیص داده می شود، به همین دلیل است که  افراد باالی چهل 
سال باید با تست غربالگری سالمت خود را بررسی کنند و اگر قند خون باال داشته 
باشند هرچه سریع تر باید مورد بررسی قرار بگیرند.از عوارض دیابت می توان به  
بیماری قلبی عروقی،  نارسایی کلیه،اختالالت بینایی و زخم پا  اشاره کرد.استفاده 
از پوشش نا مناسب  برای پا بین ده تا پانزده درصد زخم پای دیابتی را تشکیل 
می دهد،همچنین در بعضی افراد زخم موجب قطع پا میشود.امروزه با رشد علم و 
کلینیک های تخصصی، قطع عضو کاهش پیدا کرده است. اصلی ترین علت زخم 
پوشیدن کفش های نا مناسب است.اگر پای بیمار کوچکترین زخم دارد  باید در 
اولین فرصت درمان شودو از بروز مشکل جلوگیری کند، فرد دیابتی باید سالی یک 
بار به مراکز تخصصی مراجعه کند .اگر عالئم گزگز دارد بهتر است هر شش ماه 
یک بارمراجعه کند و مهم ترین عامل در قطع پای دیابتی  ارثی و خانوادگی است 
که اگر فرد دچار زخم یا قطع عضو بود یک تا سه ماه برای معاینه برود،نباید زخم را 
دستکاری کرد، از کفش استاندارد استفاده کند، از ناخن ها مراقبت کند وبا مرطوب 
نگهداشتن پا از خشکی آن محافظت کند . همچنین اگر فرد زخمی ندارد ورزش 

مرتب انجام دهد،از وسایل گرم کننده و کیسه آبگرم استفاده نکند.

اعمال نظر کارشناسی مسکن؛ 
راهکار برون رفت از رکود

 حسین علیجانی 
 مدیر امالک نیکان

  22سال است در حوزه مسکن فعالیت می کنم.کار ما صرفا 
مشاوره امالک، ساخت مسکن و فروش آن است ،که اکثرا 

ساختمان های ساخت خودمان را به بازار ارائه می کنیم.
نبود  و  معایب حاد است  دارای  حوزه مسکن در کل کشور 
 کارشناس برای قیمت گذاری مسکن به این مشکل دامن

 می زند.کشور ما تنها کشوری است که قیمت ملک مشخص 
نبوده چرا که نظارت دقیقی بر روی این مسئله اعمال نمی شود.

 اتحادیه ها تنها مسئولیت صدور جواز را دارند که این ضعف 
اتحادیه و قانون گذاری را می رساند. در واقع رشد مسکن باعث به 
حرکت در آمدن کل اقتصاد و ایجاد شغل می شود، اولین راهکار 
این است که مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا 

بازارعرضه و تقاضا جامعه تنظیم شود.
شده  کارشناسی  گذاری  قیمت  منطقه  هر  برای  است  بهتر 

مشخصی صورت  گیرد تا  از این بحران مسکن خارج شویم.

محیطی متفاوت و کامال خانوادگی را فراهم کرده ایم
رضا جدایی، مدیر طباخی 

اکثر طباخی ها محیطی مردانه دارند اما من تصمیم گرفتم محیطی را افتتاح کنم که کامال خانوادگی با دیزاینی عالی و 
سرویس دهی مناسب باشد ، بیشتر سرویس های ما شامل خانواده ها می شود، همچنین با قرار دادن صندلی های مخصوص 

کودکان  می خواهیم راحتی و آرامش را برای خانواده ها فراهم کنیم.
  تمام مواد ما تازه از کشتارگاه تهیه  ودرمحیط سرد خانه طباخی مان نگهداری می شود که  در طول هفته مصرف می کنیم .

مکان ما شبانه روزی است و فضای امنی را فراهم کرده ایم تا خانم ها با خیال راحت غذای خود را صرف کنند. تصمیم داریم 
یک نو آوری در کار خود در خصوص کرج گردی یا البرز گردی هم داشته باشیم که در این خصوص برای گرفتن مجوز با 

سازمان میراث فرهنگی هم رایزنی هایی انجام داده ایم.
 می خواهیم مکان های دیدنی کرج را  که معروف و آشنا نیستند  از طریق کاتالوگ معرفی کنیم  . برنامه آینده ما احداث 
یک مجموعه در دریاچه واریان می باشد که یک مکان گردشگری است که در این راستا کرج را از یک محل گذر برای 
مسافران به یک مقصد جذاب و عالی برای گشت و گذار تبدیل کنیم، که منتظر مجوزها و همکاری ارگان های مربوطه 

هستیم .همچنین ازرسانه ها برای حسن توجه به مشاغل مختلف کمال تشکر را داریم.

اجناس ایرانی را با آگاهی خریداری کنید
حامد یامی ، نمایندگی لوازم خانگی

 خدمات پس از فروش  سی شرکت را انجام می دهیم، از ابتدا با خرید یک محصول فعالیت ما شروع 
می شود برای نصب، صدور گارانتی به مشتریان تا سرویس و خدمات مختلف را انجام می دهیم.

دو دسته برند ایرانی ، اولی با کیفیت عالی و دیگری در سطح  کیفیت ضعیف  در بازار موجود است فروشندگان رغبت 
زیادی  به فروش اجناس ایرانی ندارند چرا که برای آنها سودی به همراه ندارد ، از لحاظ  خدمات پس از فروش مارک 
آبسال بهترین برند است. اگر مردم  قصد خرید دارند باید اجناس خوب و با کیفیت خریداری کنند، درحوزه کار ما متاسفانه 
بعضی از قطعات وارداتی هستند به  دلیل تحریم ها پیدا نمی شوند. قیمت ها بسیار افزایش یافته است .اگر فردی بخواهد 
 مارک معروفی را خریداری کند در صورت مواجه شدن با مشکل قطعات پیدا و جایگزین می شود.بعضی کاال ها ی ایرانی ، 
موتور هایشان به دلیل افزایش قیمت تنزل کیفی پیدا کرده اند  که بایدهنگام خرید دقت کنند.  برخی کارخانه ها با هزینه 
 کم احداث و اشتغال زایی ایجاد کردند اما کیفیت محصوالتشان پایین بوده و باعث منحل شدن کارخانه های تولیدی بزرگ

 شده اند، در این خصوص باید نظارت درستی از لحاظ رعایت استاندارد صورت بگیرد و کارشناسان ناظر باید تحصیل کرده، 
خبره و آگاه باشند تا مردم هنگام خرید با آرامش خاطر خرید کنند ، چرا که یک جنس با کیفیت سال های متمادی باقی می ماند.

سازه های ما تحت لیسانس و استاندارد کشور آلمان است 
رامین فتحی، مدیر عامل شرکت فتحی الماس

شرکت ما اولین شرکت تولید کننده پله برقی درکشوراست ،حدود 25 سال است شرکت ما  در زمینه تولید 
فعالیت می کند. تا سال 96  در کنار تولید داخلی  واردات با  تعرفه پایین  صورت می گرفت اما از ابتدای سال 

98  با  اعمال سختگیری ها واردات انجام نمی شود  و همه تولید داخل است در همین راستا مجموعه ما توانسته  
۱25 نفر را مشغول به کار کند. مترو تهران و شیراز جزء کارهای ماست ،امسال هفت فرودگاه کشور را  پله برقیشان را ما  تامین 

می کنیم. اگر مشکل نقدینگی برطرف شود می توانیم  افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم . درراستای تولید مجموعه ما موفق 
به دریافت چندین جوایز صنعت و تولید کننده برترشده است. سازه های ما تحت لیسانس و استاندارد آلمان می باشد ، درابتدا نگاه 
کشور بیشتر به منافع نفت و فروش آن بود وبه تاثیر واردات کاال برای مسائل کار آفرینی اهمیت قائل نمی شدند اما در حال حاضر 
این دیدگاه بهتر شده و حمایت هایی صورت می گیرد. معضل دیگردر حوزه فعالیت ما  تداخل کار است که  صنعت و معدن یک 
گواهی ، اتحادیه یک گواهی و استاندارد هم یک گواهی صادر می کند که موجب پیچیدگی در حرفه ما می شود و در این خصوص 
برخی افراد سود جو سوء استفاده هایی می کنند که به گواهی یکی از آنها بسنده می کنند، باید یک واحد متولی مشخص برای این 
کارتشکیل شود تا با ثبات قوانین از تولید کنندگان حمایت کند. باالی 90 درصد آسانسور ایران  فاقد استاندارد می باشد، قوانین 
داخلی دست و پاگیر شده است که بهتر است یک بازنگری صورت بگیرد وطبق قانون که مسئولیت استاندارد آسانسور و پله برقی 

بر عهده مدیر ساختمان است باید ساالنه یک بازرسی مستمر و حتما برای استفاده ادواری گواهی نامه صادر شود.

خیاطی؛ هنر هشتم  دنیا 
نصیری،  مدیر مزون  طراحی  دوخت

۱2سال در تهران آموزشگاه داشتم،  اما در حال حاضر یک مزون و کارگاه 
کوچک دارم، حدود پانصد نفر نزد من دیپلم گرفتند و وارد بازار کار شدند، 

اما  در حال حاضر سه نفر با عنوان کارورزبامن همکاری می کنند، فردی که با من 
همکاری می کند از لحاظ تئوری و عملی آموزش می بیند ،که شامل نحوه کشیدن الگو،  برش 
 و دوخت است. آموزش درمراکز فنی حرفه ای طبق یک چهارچوب خاص و مدل های قدیمی

 می باشد کسی که به خیاطی عالقه دارد باید نزد استاد وردستی کند تا همه چیزرا یاد بگیرد، 
خیاطی هنر هشتم  دنیا است و ما ازمدل های روز دنیا بسیارعقب هستیم این درحالی است 
کشورهای دیگربسیار رشد و توسعه پیدا کرده اند.  لباس مهم است زیرا پوشش با شخصیت فرد 
در ارتباط است اما در جامعه ما به فردی که خیاطی می کند با دیدگاه  فرد برطرف کننده نیاز مالی 
نگاه می کنند. شاخه های خیاطی بسیار متنوع هستنداز نازک دوزی تا کار های مجلسی و بعضی 
ها هم طراح لباس هستند، یعنی لباس خام عروس را به آنها می دهیم و  یک طراحی عالی تحویل 
می دهد، در حرفه ما خیاط یک خالق است چون توانسته  با پارچه لباسی بدوزد که خوشحالی 
مشتری را در پی دارد،بیشتر خانم ها در این حرفه بسیار آرام هستند. اگر شخصی استعداد و 
توانایی داشته باشد ظرف شش ماه  می تواند خیاط خوبی شود. چون آموزش های فنی و حرفه ای 
محدود است اما آموزش های من بسیار گسترده می باشد .مسئولین باید حمایت بیشتری کنند 
امروزه چند سال است که نمایشگاه لباس و مد برگزار می شود که  باید بیشتر و فراگیر تر شود تا 
خانمها هنر شان را نشان دهند و در جامعه افکار عمومی خیاطان را به عنوان هنرمندان بشناسند.

ضرورت آگاهی تولید کننده از نیاز بازار
مصطفی مقدم،مدیر گروه صنعتی

 و بازرگانی شیدا
توصیه ما به افراد تولید کننده این است که اجناسشان از 

لحاظ کیفیت باال باشد وبا قیمت مناسب عرضه کنند، خدمات 
پشــتیبانی داشته باشــند  ،گارانتی خوبی به مشتریان ارائه کنند چرا که با رعایت 
این نکات از اجناس و محصوالتشان در کل دنیا استقبال خوبی به عمل می آید. 
یک تولید کننده موفق باید مطالعه و آگاهی مناســب و به روزی از وضعیت و نیاز 

بازار داشته باشد تا موفق به شناسایی و تولید برای بازار هدف شود.

هدف ما افزودن  رشته های درسی 
بیشتر  در موسسه است

مریم حافظی، مدیر موسسه  
فرهنگی ژرف گستر

موسسه ما تک منظوره است یعنی رشته هایی همچون گرافیک 
کامپیوتر و مدیریت خانواده در آموزشگاهمان تدریس می شود و 

فقط اجازه تدریس این چند رشته را در آموزشگاه داریم.
 بازار هدف ما افرادی هستند که از دبیرستان به هر دلیلی ترک 
تحصیل کرده اند، بزرگسال هستند و می خواهند ادامه تحصیل 
دهند که دروس مهارتی شان را در آموزشگاه هما می گذرانند. مجوز 
این گونه موسسه ها از اداره  ارشاد  اخذ می گردد.  باید اضافه کنم 
که ما در دو شیفت هستیم هم خانم ها و هم آقایان.  شیفت صبح ها 
خانم ها و شیفت بعد از ظهر آقایان.  بعد از اینکه دوره آموزشی خانم 
ها و آقایان بزرگسال تمام شد آزمونها در اداره ارشاد برگزار می شود و 
از سوی آن مرکز مدرک صادر می شود. معمواًل در سه نوبت آزمون 
برگزار می شود .   ثبت نام از مهر و بهمن شروع می شود و یک 
آزمون جداگانه در شهریور داریم افرادی که ثبت نام می کنند در 
خرداد و یا شهریور آزمون دارند. هدف ما این است که بتوانیم رشته 

های دیگری را در برنامه آموزشی مان قرار دهیم.

 برقراری اتحاد بین تعاونی های ضعیف هدف ماست
 مهدی صفری زوارکی، مدیر عامل اتحادیه های کارگری مصرفی البرز

  مدرک کارشناسی دارم . از سال 93 اتحادیه مصرف کارگری در استان البرزتشکیل شده است که این اتحادیه 
برای یکپارچه کردن اتحادیه های استان تشکیل شده است . در این اتحادیه لوازم و  کاالهای ارزان قیمت به 

طور اقساطی به کارگران ارائه می شود. با هماهنگی  تعاونی های استان ، یک تعاونی تامین اعتبار ایجاد کردیم که 
خوشبختانه اکثر تعاونی ها دراین بخش سرمایه گذاری کرده اند ، که در این راستا موسساتی که دچار بحران اقتصادی هستند به آنها 
تسهیالت یا کمک مالی تعلق می گیرد.  تعاونی ما با تعاونی تاکسیرانی البرز یک هماهنگی به عمل آورده و با شرکت بارز تفاهم نامه ای  
جهت دریافت الستیک دولتی با سند ماشین به قیمت مصوب بازار بسته ایم.   باعث خرسندی است که امروزه در تالش هستیم با 
ارگان ها و فروشگاه  هایی  از جمله لوازم خانگی ، پوشاک و اجناس خوراکی کارگری نشست هایی داشته باشیم تا اعضای ما به 
شکل اقساطی و با کیفیت خوب کاال ها و خدمات را دریافت کنند. هدف ما برقراری اتحاد هرچه بیشتر بین تعاونی های ضعیف است.
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آموزش تخصصی در راستای اشتغالزایی
حامد مقدم ، فعال در زمینه چوب و رزین 

مجموعه وود گالس
به طور غیر مستقیم در زمان تولید ما 7نفر را مشغول به کار 

می کنیم. فعالیت ما در خصوص تولیدات محصوالت چوبی و دکوراسیون می 
باشد.افزایش قیمت ها و هزینه باالی تولید و همچنین قیمت باالی رزین باعث 
شده که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند از طرفی هم دیدگاه ما تنها تولید کاال 
نبوده بلکه می خواهیم در زمینه اشتغال زایی هم موثر واقع شویم و در همین 
راستا تصمیم داریم با برگزاری دوره های آموزشی برای افراد عالقه مند آنها را 
به بازار کار وارد کنیم. کالس های بیرون  صرفا به صورت تئوریک بوده اما قصد 
داریم در کنار آموزش فرد به شکل تخصصی آشنایی کامل با ابزار و حرفه را پیدا 

کند تا بتواند درآمد زایی هم داشته باشد.
به همین دلیل برای خانم های سرپرست خانواده  پول شهریه را به صورت 

قسطی  دریافت می کنیم چرا که تنها هدف ما اشتغال زایی است .
متاسفانه برای ورود مواد اولیه کنترل کیفی صورت نمی گیرد که اگر کنترل 
شود بسیار بهترمی شودچرا که  هنر جو جنس را نمیشناسد با صرف هزینه زیاد 
خریداری می کندو ضرر مالی متحمل می شود ،اگر دربازار ثبات اقتصادی باشد 

تولید کننده موفق تر است.

با قیمت مناسب و کیفیت عالی از ما خرید کنید
محمد ربانی، مدیر مبل آالنو

بنده به همراه پدرم از سال 86 در شهر آبیک  کارگاه تولید مبل و مصنوعات چوبی را راه اندازی کرده ایم 
و از آن سال به بعد در این حرفه تا به امروز فعالیت می کنیم.

 اوایل تنها تولید کننده و پخش کننده بودیم ، فضای کارگاه ما  300 متر بود اما زمانی که مشتریان خود را پیدا 
کردیم  فضای کارگاه را افزایش دادیم، تنوع مدل های مبل را بیشتر و فروشگاه را راه اندازی کردیم .

 اجناس ما با قیمت مناسب وکیفیت عالی به دست مشتریان در کرج ،آبیک و حتی شهرهای دیگر همچون اهواز تبریز 
و... می رسد.

 و خدا را شاکریم که در زمینه تولید مبل و راه اندازی فروشگاه مبل موفق بودیم و فعالیت خود را توسعه داده ایم.

تولید اتومبیل با کیفیت موجب  رونق
 اقتصادی می شود

محمدرضا دهقان منشادی
مدیر نمایشگاه اتومبیل منشادی در البرز 

30 سال در این حرفه مشغول به فعالیت هستم. دو نمایندگی فعال 
با عنوان آسان خودرو و دیگری کرمان خودرو که با مدیریت نمایشگاه 

بنده اداره می شود. مسئولیت تعمیر خودروها به افراد دیگری واگذار شده است . 
ماشین های کره ای از لحاظ سوخت به صرفه هستند اما ماشین های ایرانی 
هم کیفیت خوبی دارند که اگر کیفیت را افزایش دهند  می توانند با خودرو های 

کره ای رقابت کنند.
 بنابراین تولید اتومبیل با کیفیت موجب رونق اقتصادی می شود.

اتحاد امالک با یکدیگر؛ راه حلی برای مشکالت
توحید شجاع، مدیر مشاور امالک ساویز

دفترما با سه پرسنل در زمینه مشاوره امالک فعالیت می کند، در حال حاضر مسکن در شرایط سختی به سر می برد ،در 
شهر های کوچکی مثل شهر قدس دفاتر امالک زیادی وجود دارد و مشاور امالک شغلی آسان برای یک عده شده وهمین 

امر باعث شده که بسیاری از افراد شغل اصلی خود را رها کنند و به تاسیس دفتر امالک روی بیاورند.
معامله هست  سند  فاقد  که  را  زمینی  ها  بعضی  و  مقصرند  متخصص   غیر  مشاوران  بیشتر  ملک  نوسان   در 

 می کنند که در این خصوص اتحادیه باید نظارت دقیق تری نسبت به خرید و فروش ملک ها و همچنین صدور مجوز 
های دفاتر امالک  داشته باشد .

 در شهر قدس ما با دو دسته ملک رو به رو هستیم  ملک هایی که فاقد سند هستند که در خصوص دریافت وام مسکن 
افراد دچار مشکل می شوند و دسته دوم ملکی است که دارای سند معتبر است.  

بعضی از همکاران در قیمت گذاری یک ملک نوساز و ملک ده سال ساخت تفاوتی قائل نمی شوند و همین امر باعث 
افزایش قیمت در خرید و اجاره ملک می شود.

  بیشتر مشکالت ما در رابطه با قیمت گذاری هاست که باید تحت نظارت دقیق  و کارشناسی شده باشد . 
 صنف امالک اگر باهم اتحاد داشته باشند و در قیمت گذاری ها ملک قیمت باالتر از عرف را فایل نکنند ، این مشکل 

مرتفع می شود .

فواید استفاده از مس و خاصیت درمانی آن
سید سعید برهانی، فعال در زمینه ظروف مسی

یک دوره ای از زمان مردم در خصوص استفاده از ظروف مسی فاصله گرفتند اما درحال حاضر باز 
روی آورده اند.

 عالقه من برای شروع به این کار از طرف همسرم تقویت و شروع شد ، استان زنجان مهد مس ایران است 
که البته این موضوع در استان کرمان هم صدق می کند .

من شیوه جدیدی برای تمیز کردن ظروف مس را  ابداع کردم ، ظروف مسی بعد از یک مدت استفاده ، داخل و بیرون 
ظرف باید قلع شود که ما این کار را انجام می دهیم و با بسته بندی تحویل مشتری می دهیم .

در ابتدای شروع این کار فضای محدودی در اختیار داشتیم اما با گذشت زمان پیشرفت کردیم و در حال حاضر با یک فضای 
بزرگ تر و سه نیروی فعال با مغازه داران و فروشندگان ظروف مسی همکاری می کنیم چرا که حد اقل این ظروف سالی 
یکبار باید سفید شوند  یکی از دالیلی که در گذشته افراد کمتر دچار معده درد ومشکالت گوارش می شدند علت آن استفاده 
 بیشتر از ظروف مسی بود، ظرف مسی خرابی ندارد، در حال حاضر به علت افزایش قیمت کمتر استفاده می شود و جزو  اولویت

 خانواده ها برای خرید نیست،بازارش رونق دارد اما  فروش خوبی ندارد، چرا که اکثر مردم  از جنبه تزیینی  به مس نگاه 
می کنند. امروزه اکثر کارخانه ها از هزینه و کیفیت تولید خود می کاهند و شیوه تولید را تغییر داده اند مشکل اصلی 
ما قیمت باالو وارداتی بودن قلع است که اگر در این خصوص دولت تسهیالتی به تولید کنندگان ارائه دهد مشکالت 

مرتفع می شود.

رسانه ها نقش مهمی در فرهنگ سازی 
استفاده از آسانسور را دارند

امید ایقانی
 مدیر  ارشیا آسانبر فراز

 از سال ۱38۱ با توجه به قانون گذاری شرکت های آسانسور که دارای 
مجوز بودند ، می توانستند از سوی وزارت صنعت و معدن پروانه طراحی و  

مونتاژ با توجه به شرایط خاص در یافت کنند.
تا سال ۱39۱  به طور کلی در  استان البرز هفده شرکت آسانسور وجود 
داشت، اما در حال حاضر بیشتر شده است، خوشبختانه انجمن تخصصی 
باشند چرا که همانند  آسانسور جزء صنایع خاصی می   شرکت های 
شرکت های  خودرو سازی  با جان مردم سرکار دارد، و با  همان ظرافت 
و دقت باید در نظر گرفته شود، باعث خوشحالی است که استاندارد ما با 

استاندارد های جهانی برابر است.
 مشکلی که برای صنعت ما وجود دارد عدم اجرای دقیق قوانین است، در 
استان البرز ما  همکاری خوبی با انجمن  آغاز کردیم اما برخی از مجوزها 
سوء استفاده می کنندو مجوزشان را به شرکت هایی که کار استاندارد 
 انجام نمی دهند  می فروشند که با این کار ، فعالیت ما را زیر سوال 
 می برند ،اداره هم ظاهر کار را می بیند، و به کیفیت و نگهداری آن ها چیزی

 نمی گویند، آسانسور هم بدون کیفیت نصب می شود.
شرایط تحریم ها باعث شده  تولیدات داخلی کیفیت پیدا کند. 

در منطقه آسانسور های ما کیفیت باالیی دارد و هشتاد درصد قطعات ما 
ایرانی و بقیه وارداتی است.

 فرهنگ استفاده از آسانسور باید تقویت شود.
دارد.  مردم  وآگاهی  نگهداری  درآموزش،  بسیارمهمی  نقش   رسانه 
جامعه ی اگاه بهتر می داند چگونه از آسانسور نگهداری و استفاده کند. 
خیلی از ساختمان ها سرویس نگهداری دارند، باید  از شرکت های دارای 
پروانه باشد و فرد متخصص ماهیانه سرویس را انجام دهد زیرا با جان مردم 
در ارتباط است ، همچنین از سوی اتحادیه باید نظارت بیشتری نسبت به 

عملکردها صورت بگیرد و از شرکت های دارای مجوز حمایت شود.

توانمندی قابل توجهی در صنعت 
مبلمان داریم

محمد عبدالهی، مدیر شرکت مبل ونسا
 20 سال در این حوزه سابقه کار دارم. صنعت مبلمان ایران 

خیلی می تواند در رونق تولید بازار ،نه تنها در داخل بلکه درخارج از ایران هم 
موثر واقع شود .

چراکه ایران دراین  هنر جایگاه ویژه و خاصی دارد و از همه مهم تر توانمندی، 
نیروی متخصص  در زمینه صنعت چوب و مبلمان ایران را داریم . در حرفه ما 
مشکالتی وجود دارد اعم از احداث کارخانه که نیازمند دریافت وام با حمایت 
دولت و با سود کم است،مشکل دوم بیمه کارگران می باشد که بر عهده 
کارفرماست، مشکل سوم باالبردن حقوق کارگران و پایین بودن دریافت  
نقدینگی  که مارا  در پرداخت حق بیمه و حقوق کارگران دچار مشکل کرده 

است.

اصالح سیستم وام بانکی؛ گامی برای
 رونق مسکن

امین توسلی، مدیر امالک پاییزان 
در مجموعه ما چهار نفر مشغول به کار هستند . ما در فضای مجازی و سایت های 
اینترنتی هم فعالیت می کنیم . گالیه ای از وزارت مسکن دارم، نباید در رسانه 
اعالم کرد که مردم ملک خریداری نکنند چرا که مردم این خبر را دنبال کردند 

و بازار ملک دچار رکود شد.
شهر اندیشه معماری خاصی با واحد های کوچک اما مهندسی ساز دارد ، از 
طرفی هم همه امکانات یک شهر را در خود دارد .در حال حاضر چون سازنده با 
گرانی  مصالح ،کارگر و...شروع به ساخت کرده مسلما در قیمت تمام شده ملک 
برای فروش یا اجاره هم تاثیر گذاشته است .بانک مسکن  در خرید ملک نقش پر 
 رنگی دارد  موضوع  دیگر ضامن کسر از حقوق است ، وقتی ملکی که خریداری

 می شود زیر تملک و رهن بانک باشد بنابراین بودن ضامن زیاد اهمیت ندارد  
مورد دیگر سود بانک و خرید ملک فشار زیادی برای مشتری به همراه داردکه 

اگر این موانع را برطرف کنیم شرایط بهتر می شود.

تعمیرات گوشی همراه نیازمند آموزش تخصصی است
دانش مشیری فر، تکنسین تلفن همراه 

یازده سال است  که در این حوزه فعالیت می کنم،  در مجموعه ما  دستگاه های بسیار  پیشرفته ای وجود دارد که فعالیت 
تخصصی انجام می دهیم ، ما توانایی تعمیر کوچکترین کارهای موبایل حتی lcd که دو الیه دارد و یک الیه گلس کارخانه 

ست و گلس و فلت را داریم . 
در گذشته گلس که شکسته می شد دانش تعمیر آن را نداشتیم اما در حال حاضر با یک سوم هزینه تعمیرات تخصصی انجام 
می  دهیم . اکثر خرابی های گوشی  به دلیل ضربه و آبخوردگی است. کار با موبایل بسیار سخت است چرا که با ورود گوشی های 

جدید علم تعمیرات  هم باید به روز باشد. 
 افرادی بودند که از این کار کناره گرفتند چرا که تعمیر گوشی های جدید را بلد نبو دند و بعضی ها هم به صورت  تئوری تعمیر 

کردن را آموزش دیده اند که این امرباعث ضرر می شود. 

ساخت مسکن مهر درمان کاهش قیمت ملک نیست
سهیل آرمین ،مدیر امالک ) دپارتمان های( خدایی اصل

 ده سال است که مشغول به این کار هستم . اگر وضعیت در حال حاضر مسکن   را  به  انسان تشبیه کنیم  به  فردی می ماند 
که سکته کرده  و  هیچ   اقدامی  برای درمان آن صورت نگرفته است.  دولت بیشترین نقش را برای درمان و  برون  رفت  از  

رکود  مسکن  دارد.
با ساختن پروژه   مسکن مهر که سال های    زیادی خالی از سکنه هستند، دولت می تواند با یک برنامه ریزی دقیق و قیمت 

گذاری مناسب بخشی   از   این مشکالت را مرتفع کند.
  رسانه ها نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی  صنف  مشاورین   امالک   دارد.

خواهش من از همکاران در صنف   امالک   این    است که در قیمت گذاری های ملک  منصفانه عمل کنند تا  اکثر مردم صاحب 
خانه شوند و  یا  اینکه در پیدا کردن  مسکن  دچار  مشکل نشوند تا  مردم  رضایت پیدا  کنند.

فعالیت ما ظرفیت خوبی برای
 اشتغالزایی دارد

حمید حیدری ، مجموعه پاالر چوب
  فعالیت ما در زمینه چوب و رزین می باشد، 80 درصد محصوالت 

ما داخلی اما رزین وارداتی است، رزین  در داخل هم تولید می شود  اما 
از آنجایی که فعالیت ما در زمینه دکوراسیون است رزین تولید داخل 

کیفیت الزم برای این کار را ندارد . در مجموعه ما سه نفر مشغول به کارهستند 
، ما تحت نظر اتحادیه کار های دکوراتور فعالیت می کنیم . قیمت ها براساس 
 مواد اولیه و مصالحی که به کار برده می شود و همچنین دستمزد استاد کار تعیین 
می شود. محصوالت و خدماتی که ما ارائه می دهیم جدید است و پتانسیل خوبی 
برای اشتغال زایی دارد و اگر در این حوزه صادرات هم گسترش پیدا کند ما شاهد 
موفقیت ها و پیشرفت های روز افزونی در زمینه های رونق تولید و اشتغال زایی 

خواهیم بود .
برای شروع کار وضعیت مادی  بسیار اهمیت دارد، زیراخرید مواد اولیه باید به صورت 
نقد انجام شود ،  اما  سرمایه ما بعد ازگذشت  چند ماه بازمی گردد. اگر موانع مالی 
هموار تر شود و با  گسترش فعالیت ها و صادرات به کشور های دیگر پیشرفت چشم 
گیری می کنیم.  مصالح وارداتی  کیفیت پایینی دارند که هزینه تولید را باال می برد، 
در بحث واردات باید کیفیت مواد نظارت شودتا هنگام تولید با مشکل مواجه نشویم.

فروشگاه های لوازم ورزشی وضعیت خوبی ندارد 
حسین فیضی ، مدیر هایپر اسپورت استقالل

فعالیت ما در زمینه عرضه پوشاک و لوازم  ورزشی  یک مدت خوب بود و چند شعبه فعال با یازده پرسنل 
داشتیم ،اما  با افزایش وسایل تنها یک شعبه فعال داریم .

با افزایش قیمت دالر وضعیت واردات  را هم تحت تاثیر قرار داد و باعث  گرانی بسیاری از اجناس شده، درحال 
حاضر خوشبختانه اجناس  ایرانی مناسبی در بازاروجود دارد اما قابل رقابت با اجناس خارجی نیستند .

 کشور پاکستان درحال حاضر بهترین توپ و دستکش دنیا را تولید می کند.  در سال های گذشته تردمیل فروش خوبی داشت 
اما حاال نسبت به سه سال گذشته قدرت خرید مردم پایین آمده است. بهتر است در خصوص مشکالت ما تدابیری اندیشیده 

شود و دولت مردان دیدگاه عمیق تری نسبت به اقتصاد جامعه داشته باشند.

کیفیت باال را سرلوحه فعالیت خود قرار داده ایم
رضا محمدی، مدیر رستوران آرتین 

هشت سال است که در این حوزه فعالیت می کنم ،مجموعه ما 
در برنامه اسنپ فود هم فعالیت میکند.از زمان شروع کارتصمیم 

گرفتیم که غذای با کیفیت عالی به مشتریان ارائه دهیم . نگهداری 
مواد غذایی بسیاراهمیت دارد که فاسد نشود. با وجود افزایش قیمت مواد اولیه ما 

قیمت غذا ها را باال نبردیم  و کیفیت را هم کم نکرده ایم. شخصی که وارد این حوزه 
کار می شود باید تجربه کافی در خصوص این فعالیت را هم داشته باشد .در حال حاضر 
مردم به خوبی  کیفیت غذا راتشخیص می دهند   ما متمرکز به کیفیت غذای خوب 
هستیم و مشتریان به همین دلیل باز هم به ما مراجعه می کنند .همچنین ما با توجه 
به خواسته مشتری اگر غذایی در منو موجود نباشد ،وارد منو می کنیم  در روز های 
جمعه ۱5 درصد تخفیف داریم .یکی از مشکالت ما نبود  جای  پارک است چراکه در 

وجه تمایز ما برقراری ارتباط صمیمانه نزدیکی مجموعه ما بانک وجود دارد و جرثقیل هم برای حمل فورا اقدام می کند.
با مشتریان است

سارا مطلبی، مدیرسالن زیبایی سارا بال
در سالن زیبایی ما  با ده نیروی متخصص و فعال کلیه خدمات  

به صورت حرفه ای انجام می شود . درخصوص میکاپ عروس  مشاوره  و 
نمونه کار به فرد مراجعه کننده ارائه می شود. وجه تمایزمجموعه ما دربرقراری 
ارتباط با مشتریان است. همچنین برخورد خود من هم به عنوان مدیریت سالن 
با کارمندانم کامال دوستانه و صمیمی  می باشد. تمام وسایل ما هر روز استریل 
می شود، و به مشتری های ثابت پک کامال بهداشتی و همیشگی ارائه می شود.

درمجموعه ما از محصوالت ایرانی هم استفاده می شود چرا که کیفیت مطلوبی 
دارند .قرارداد خدمات عروس ما قانونی است و در پایان کار هم یک امضا از 
رضایت کامل فرد از نحوه ارائه خدمات ما گرفته می شود،درخصوص خدمات 
رنگ مو هم اگر دلخواه و رضایت مشتری نباشد پول پرداختی پس داده می شود.

وزارت بهداشت چندبار در سال برای بازرسی به ما سر می زنند و ما هم در تالش 
هستیم تا انتظارات آنان را برطرف کنیم،همچنین نظارت اتحادیه هم مناسب 
است و ما به عنوان مجموعه برتر انتخاب شدیم. در خواست من از اتحادیه این 

است که نظارت بیشتری نسبت به صدور جواز ها داشته باشند.

اتحادیه نانوایان  از ما حمایت نمی کند 
سعید امیرپور، مدیر مجموعه نان و شیرینی ما نون کیارش 

کتیبایی
ما  سه شعبه فعال داریم و توانستیم  70 نفر را در این شعبه ها مشغول به  کار 
کنیم. نان و شیرینی ما یکی از به روز ترین مجموعه ها در تهران و کرج  است، 
ما برای گذراندن دوره های متفاوت هر چند ماه یکبار به ترکیه، بلغارستان و 
روسیه سفر می کنیم و جدیدترین نان ها با ماندگاری باال را  تولید می کنیم 
آموزش  و  آشنایی  هم  هستیم،علتش  سبک  صاحب  کرج  و  تهران  در    .
 با جدیدترین متد روز دنیا می باشد . ما از مواد اولیه خوب و با کیفیت استفاده

 می کنیم و جزء اتحادیه نانوایان و قنادان هستیم، اما متاسفانه اتحادیه نانوایان زیاد 
از ما حمایت نمی کنند . بهداشت مرتب رسیدگی  و نظارت می کند. در مجموعه 
ما نوع خاصی از شیرینی برای افراد دیابتی هم تهیه می شود . مشکالت ما تحریم 
 ها هستند چرا که برخی مواد اولیه وارداتی هستند و برای تهیه آنها ما دچار مشکل
 شده ایم و به همین دلیل ما مجبور شده ایم که یکسری از تولیداتمان  را حذف کنیم.

از طرفی هم برخی از تولید کنندگان مواد اولیه دست از تولید کشیده اند به این علت 
که قیمت تولید باالست و سود بسیار کمی بدست می آورند و همین عوامل رغبت 
تولید را  از آنها گرفته است. مشکالت مالیات، دارایی و بیمه  که باعث میشود سود ما 
کاهش پیدا کند ، در این راستا  باید از تولید کنندگان حمایت بیشتری صورت بگیرد.

فعالیت زیرزمینی برخی از قنادی ها
حیدر عباسی ،مدیرمجموعه خلیفه قناد 

مجموعه ما یکی از بهترین برند ها است .خوشبختانه  سخت 
گیری بهداشت ازبررسی دقیق ساختمان تا  مواد غذایی بسیارخوب 

است، برگزاری کالس های بهداشت برای پرسنل در اخذ جوازبسیار 
اهمیت دارد،  شش ماه زمان می برد تا گواهی سالمت صادر شود. بهداشت 
موادشیمیایی  و رنگ را منع کرده که بسیارخوب شده است، قیمت شیرینی نسبت به 
اردیبهشت ماه سال گذشته تغییر زیادی نداشته اما قیمت جعبه ها از شیرینی گران تر 
شده زیرا ما در تحریم هستیم و جعبه از خارج وارد میشود، دولت باید تمهیداتی در این 

خصوص در نظر بگیرد.
قیمت  آرد ،روغن ، شکر ، خامه و...سیصد برابرافزایش پیدا کرده اما قیمت شیرینی تنها 
پنج هزار تومان باال رفته است ،مجموعه ما جزءشیرینی پز های درجه یک  شناخته شده 
است . اما متاسفانه یکی از مشکالت ما نبود طبقه بندی در صنف ماست . اتحادیه به ما 
قیمت نمی دهد باید کسانی که از مواد درجه یک درپخت و شیرینی ها هم ممتازهستند  
قیمت شان با بقیه متفاوت باشد.اتحادیه دست ما را باز گذاشته اما  تعزیرات به محض 
باال بردن قیمت ما را جریمه سنگین می کنند، فقط زولبیا و بامیه است که قیمت گذاری 
می کنند آن هم فقط یک ماه ، اگر درجه بندی شود بسیاری از مشکالت مرتفع می شود 
.اتحادیه آنا لیز ما را قبول دارد اما  تعزیرات نه،بعضی  قنادی ها زیر زمینی فعالیت می 
کنند.بدون جواز کسب و پروانه بهداشتی شیرینی تولید میکنند و به فروش می رسانند 
که خوشبختانه پیگیری می شود اما با این حال برخی از آنها باز فعالیت می کنند. باید 
مسئولین قانون گذار پیگیری بیشتری بر روی قیمت گذاری ها و این مراکز انجام دهند.

بچه ها در موسسه  کودکان هوشمند خالق 
مهارت محاسبات ذهنی را فرا می گیرند 

سمیه محمدی نسب،  نمایندگی موسسه  
کودکان هوشمند خالق

 در مجموعه ما آموزش مباحث ریاضی با چرتکه به بچه ها  از رده سنی 
5تا ۱3 سال آموزش داده می شود که در این راستا 2۱ نفر را مشغول به کار 
کرده ایم. تمام وسایل کمک آموزشی از چرتکه تا کتاب ها خالقیت همه 
تولید داخل است.چرتکه ابتدا در چین و بعد از ژاپن به  ایران آمده. محاسبه 
با چرتکه هر دو نیمکره مغز را فعال می کند. بچه ها ابتدا  کار با دستگاه را 
 آموزش می بینند ،بعد در ذهن خود تصویری سازی و محاسبه می کنند. در واقع 
می توان گفت کودکان و دانش آموزان می توانند برای انجام محاسبات ریاضی 
از چرتکه مجازی ساخته شده در ذهن خودشان کمک بگیرند  و به سرعت اعمال 
محاسباتی مانند: جمع،  تفریق،  ضرب و  تقسیم  را به صورت ذهنی انجام دهند.

آموزش ما هجده ترم دوماهه است. ابتدا بعد از گذراندن دوازده ترم دوماهه 
مدرک بین المللی پاما را بعداز یک آزمون دریافت می کنند.

انجمن بین المللی ما در تایوان 24 کشور، عضو این انجمن هستند. این  فعالیت 
عمده  این انجمن تنها  محاسبات ذهنی است. نمایندگی ما دوسال موفق به 

کسب مدال قهرمانی جهان شده است. یکی از نخبگان ما اهل کرج است. 

فیزیو تراپی یک هنر ترکیبی درمانی است
فریده رحمنی ، فیزیو تراپ و مسئول فنی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای کرج
 فیزیوتراپی حیطه ای از علم پزشکی است که هدف آن  پیشگیری بیماری ها ، شناسایی ودرمان سالمت سطح بدن است. 

فیزیوتراپی درمان شکستگی و توانبخشی  علمی است.
این  رشته مستقل از سایر رشته های پزشکی است، به طور کلی فیزیوتراپی ارتقاء عملکرد جسمانی بدن است. درمان شکستگی و توان بخشی  یکی ازکوچکترین 

کارهای فیزیو تراپی است.جالب است که کار با سایر بخش های بدن مثل ،قلب وعروق و ترمیم سوختگی  و درمان بیماران بستری شده در بیمارستان نیز جزء حیطه فعالیت 
ما می باشد. 

یکی از اهداف فیزیو تراپی پیشگیری و درمان است، با تجهیزات و مانور های درمانی نقش مهمی در بهبود بیماری داریم، فیزیو تراپی یک هنر ترکیبی درمانی الکتروتراپی 
، مانورهای دستی ، آموزش اجرایی  تمرینات درمانی و ورزشی  هدفمند است، پیشگیری از انحراف ستون فقرات در دانش آموزان  که عامل اصلی آن گذاشتن کوله های 
یک طرفه است، در دراز مدت باعث انحراف ستون فقرات و اختالل استخوان ها باالنس عضالنی بدن وبه یک سمت خم شدن آن است. افرادی  که پشت میز می نشینند، 
باید هر پانزده دقیقه  بلند شوند چند قدم زده و حرکات کششی درست انجام دهند، چون گردن وسر مدام پایین است، در دراز مدت ممکن است باعث بروز مشکالت دیسک 
و درد عضالنی شود. کسانی که جلوی مانیتور می نشینند بدن آنها باید  به صورت استاندارد  با میز باشد و باید روش صحیح پشت میز نشستن را آموزش ببینند . دو یا سه بار 
 تمرینات کششی انجام دهند تا ازبروز گردن درد و بار مالی هزینه درمان جلوگیری شود. نکته آخر اینکه  فیزیوتراپی در حال حاضر حیطه ای از علم پزشکی است اما کامال مجزا 

می باشد، ولی تربیت بدنی در کار ما تداخل می کند،در حالیکه از لحاظ قانونی و علمی اجازه ندارند و درمان فقط به عهده فیزیوتراپ است.


