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البرز 

سالمتی و تندرستی، در گرو ��
ورزش و تحرک 

بتول گل محمدی، مدیر 
مجموعه ورزشی مهتاب

از دوره بعد از انقالب تا کنون 
رشته شنا در میان بانوان مغفول 
مانده بود، اما با گــذر زمان و ورود برخی از فرهنگ ها 
این ورزش در بین بانوان مورد استقبال قرار گرفت، به 
گونه ای که در عرصه های رقابتی نیز شرکت نمودند. 
تاثیرات مثبتی که شــنا به واسطه ارتباط مستقیم با آب 
بر افراد می گذارد بلند مدت و پایدار می باشد. ما در این 
مجموعه آموزش شــنا را دراولویت فعالیت های خود 
قرار داده ایم استفاده از این ورزش در رفع بیماری هایی 
همچون رماتیســم و مشــکالت حرکتی در ســنین 

مختلف بسیار موثر می باشد. 

امنیت مسافران برایمان اهمیت زیادی دارد��
علیرضا مومنی نژاد، مدیر عملیات شــرکت نوآوران ارتباطات ادیب 

)دینگ(
در فرآیند تاکسی آنالین شرکت دینگ و دیگر شرکت هایی که به وجود 
آمده اند در حقیقت حکم واســط بین کاربر مســافر و کاربر راننده را دارند که 
کاربران راننده خواهان ســفر هســتند و می خواهند درآمد داشــته باشند و 
کاربران مســافر نیز نیازمند این هســتند که در هر نقطه ای از شهر درخواست خودرو برایشان 

فراهم باشد. 
فرآیند اصلی بیشــتر در زمینه راننده ها صورت می گیرد به دلیل امنیت مسافران، بر مواردی 
مانند احراز هویت، ثبت نام، خودروی شخص راننده و تایید سالمت راننده از ارگان های مختلف 

و... متمرکز می شویم. 
فرایند تاکسی آنالین توسط دو اپلیکیشن راننده و مسافر انجام می شود که اپلیکیشن راننده 
کمی متفاوت تر است. توسعه و پیشرفت در حمل و نقل آنالین وجود دارد، در کشورهای مختلف 
سیســتم هوایی آنالین نیز وجود دارد که ما پیش بینی می کنیم در ایران نیز قطعا وجود خواهد 

داشت و ما به این موضوع هم فکر می کنیم و در برنامه هایمان است که به آن سمت برویم. 

کافی شاپ های سیار، در دست معلوالن ��
کشور

داریوش محمدی، مددکار اجتماعی
قشــر معلول جامعه همیشه مظلوم واقع 
شــده و درصد اســتخدامی که بــرای این 
عزیزان مختص گشــته متاسفانه هیچ وقت 
رعایت نشده اســت، به همین دلیل در صدد 
آن برآمدیم که به صورت کالن به این قشــر 

بیاندیشــیم و بتوانیم بحث توانمند سازی معلومین، اشتغال، ازدواج 
و مسکن را که توجه زیادی به آن نشده است پوشش دهیم. 

به صورت اختصاصی طرحی برای معلولین ایجاد کردیم تحت 
عنوان کافی شــاپ سیار که یکی از طرهای ما جهت اشتغال زایی 
اســت، طرح مذکور به صورت توجیهی نیز تهیه شده و به ازای هر 
واحد کافی شــاپ سیار یک الی پنج معلول در کشور مشغول به کار 

می شوند که می تواند به بحث اشتغالزایی معلولین کمک کند. 

باید برای زندانیانی که آزاد می شوند اشتغالزایی کرد��
سید مهرداد غیاثی، مدیر کارآفرین

ایده ای به عنوان یک گروه اســتارت آپ و ایــده پرداز داریم که کارهای مقدماتی آن 
در حال انجام است. 

این ایده سه بخش مهم حمایت از کاالی ایرانی، اشتغالزایی، نوآوری و سالمت جامعه را 
در بر می گیرد. چه بسا که در این ایده افرادی که در حال تولید کاالی ایرانی هستند براحتی 
می توانند کاالی خود را در کل کشور به فروش بگذارند، همچنین به شغل جوانان نیز کمک 

شایانی می کند، چرا که این ایده اشتغال کشوری ایجاد خواهد نمود، به صورتی که فراخوان کشوری می دهیم و 
افرادی را که تمایل به همکاری داشــته باشند و می خواهند صاحب درآمدی بی نظیر شوند جذب می کنیم، البته 
قابل ذکر است که هدفمان بیشتر جذب افرادی است که دارای سوءپیشینه هستند، کسانی که سخت می توانند 
صاحب شغل شوند ولی ما براحتی می توانیم این افراد را جذب کنیم. پیرو اشتغالزایی و ایجاد درآمد برای مردم خود 
به خود به سوی جامعه ای سالم و افراد سالم نیز سوق داده می شویم. از مشکالتی که همه ایده ها و نوآوری ها دارند 
موضوع کپی برداری می باشد، اما رویکرد ما یک رویکرد اجتماعی است و برای جوانان اشتغال ایجاد می کند که با 
سایت ها و موارد مشابه این کار خیلی متفاوت است زیرا متاسفانه خیلی از مشاغل وسایت ها به فکر درآمدی برای 

خودشان هستند درحالی که معیار ما مردم است که صاحب شغل و درآمد شوند و از آن لذت ببرند. 

بیمارانی که جنبه معنوی را رعایت کرده اند رو به بهبودند��
شــیوا کوهی کمالی، دکترای تخصصی ســالمت و فوق 

دکترای روان تنی 
رشته سالمت در ایران رشته جدیدی است. روانشناسی سالمت 
در چهار حوزه فعالیت می کند: 1- حفظ وارتقاء سالمت که مربوط 
به ســبک زندگی واصالح آن است. 2- پیشگیری و درمان، شامل 
آلودگی هــای صنعتی ،ژنتیکی ارثی و. . . که نســبت به مجموعه 

بیماریهای مزمن سرطان ودیابت احساس خطر می کنیم ولی هنوز درگیر این بیماری ها 
نشده ایم، ولی احساس می کنیم در معرض خطر هستیم و روان شناسی سالمت با آگاهی 
دادن، فرد را قبل از درگیری با بیماری به سمت غربالگری سوق می دهد 3- ابتدای شروع 
بیماری که علل زمینه ســاز و تداوم بخش بیماری را پیدا می کند. فرد به شــکل پزشکی 
بررسی و به شــکل روانی آماده می شود4-سیاست گذاری هایی جهت برنامه ریزی بلند 
مدت و تغییر ســبک زندگی ها. در حال حاضر ســالمت در چهارحوزه زیستی، اجتماعی، 
روانی و معنوی فعالیت دارد که تحقیقات نشــان داده اســت سیر بهبودی در بیمارانی که 

جنبه معنوی را رعایت کرده اند بهتر بوده است. 

کار را باید به کاردان سپرد��
میالد مهربانیان، مدیر استودیو عکس حس

رشــته تحصیلی من عکاسی تبلیغات است و برای مجموعه های بزرگی مانند فست فود بیست 
و شیرینی نوول و... کارتبلیغات انجام داده ام. 

عکاســی تبلیغات خیلی مهم اســت زیرا در دانشگاه بحث بازاریابی را آموزش نمی دهند و فقط 
عکاســی یاد می دهند ولی خود افراد باید بحث بازاریابی و جذب مشــتری رایاد بگیرند. عکاســی 
تبلیغات حائز اهمیت اســت، زیرا نتیجه کار برای کســانی که تبلیغ می خواهند مهم می باشد و باید با کیفیت باشد. من حدود 
11سال پیش آتلیه را از جای خیلی کوچک شروع کردم و االن به 450 متر رسیده است و دلیل آن فقط و فقط تبلیغات است. 
تبلیغات درست و بجا با مشاوره های خوب مهم ترین بحث در بازاریابی است، اگر تبلیغات در راه خودش باشد موفق است و 

هر شغلی هم راه تبلیغاتش با شغل دیگر فرق می کند. 
یکی از دالیل ضعف تبلیغات این اســت که تبلیغات را به افراد ماهر نمی ســپارند. در دانشــگاه فقط عکاسی را به صورت 
تئوری آموزش می دهند ولی به افراد یاد نمی دهند که باید کار را به دست متخصص سپرد. خیلی از افراد در حین تبلیغات در 
وسط کار خسته می شوند و کار را رها می کنند یا کارش به نحوی است که نباید تبلیغ کند ولی به اشتباه تبلیغ را انجام می دهد 
و شکست می خورد. بحث دیگر اینکه در زمان تحریم ها نباید دلسرد شویم زیرا بعضی از افراد فکر می کنند باید کار تبلیغ را 

کنارگذاشته و کنار بایستند در حالی که باید کار تبلیغ را گسترده تر یا ایده های مربوط به تبلیغات را به روز کرد. 

تولید محصوالت با کیفیت ایرانی جایگزین ��
خارجی شود

اباذری، فروشنده و توزیع کننده محصوالت طبی 
محصوالت طبی توســط متخصــص ارتوپد برای 
اســتفاده بیماران تجویز شــده و ســاخت وتولید آن با 
اســتاندارد های تعریف شــده این حوزه به بازار مصرف 
ارائه می گردد. مراکز توزیــع و فروش این محصوالت 

بایــد دارای مجوزهای الزم و به صورت تخصصــی به ارایه این محصوالت 
اقدام نمایند، در غیر این صورت فعالیت آن ها غیرقانونی و خالف عرف اســت. 
در اســتان البرز و شهرستان کرج مراکز و فروشــگاه های مجازعرضه کننده 
محصــوالت طبی از جمله کفش چرمی در ســایز ورنــگ مخصوص وجود 
دارد کــه به صورت کامل و جامع ویژگی های محصــول را به خریداران ارائه 
نموده، درصورت عدم رضایت مشتری موظف به پاسخگویی و رفع مشکالت 
محصوالت می باشــند. هدف تولید کننــدگان داخلی جایگزینی محصوالت 

طبی تمام ایرانی با کیفیت باال به جای محصوالت مشابه خارجی می باشد. 

رسانه در ارتقای فرهنگ مردم نقش بسزایی دارد��
محمدرضــا اصالنی، عضو هیئــت مدیره 

شرکت قصر بلورین پرشین 
از ســال 83 کار را شــروع کردیم و در ســال 93 
به گســترش کارمان پرداختیم. در زمینه ساختمان 
سازی ومبله ساختمان فعالیت داریم. افزایش قیمت 
مصالــح و مواد اولیه ســاختمانی و مبله بر کار ما نیز 

تاثیر زیادی داشته است. اگر بخش ساختمان رونق بگیرد ،شغل های دیگر نیز فعال 
می شــوند. ما در پروژه ها با افراد متخصص زیــادی کار می  کنیم و این به تنوع کار 
ما کمک زیادی کرده اســت. به فکر و کاالی ایرانی اعتقاد داریم. معتقد هستیم در 
ساختمان ســازی باید از جوانان تحصیلکرده بیشتر استفاده شود. اصالن اصالنی، 
مدیر عامل شرکت هستم. از دوران کودکی به کارهای ساختمانی وساخت وطراحی 
قسمت های ساختمان عالقه مند بودم. در پروژه های مختلف در تمام ایران فعالیت 
داشتم ومقطعی هم در پروژه مسکن مهر همکاری کرده ام. به انجام دادن کار خوب 
و با کیفیت اعتقاد واقعی داریم. رسانه ها در رفتار وفرهنگ خیلی تاثیر گذار هستند.  

ویزیت جداگانه سالمندان در راستای تکریم حقوق افراد مسن ��
علی ممتاز بخش، متخصص جراح عمومی و سرپرست بیمارستان تامین اجتماعی 

هشتگرد
ســال 70 فارغ التحصیل شدم و سرپرستی بیمارستان هشتگرد را از سال 95 به عهده 
دارم و قبال معاون بهداشــت اســتان گیالن بودم. از ســال84 در همدان و از سال86 در 
هشــتگرد هستم. این بیمارســتان ابتدا به صورت کلینیکی به نام دی کلینیک بوده است. 
سیاســت گذاری تامین اجتماعی این اســت که خدمات را به بیمه شــدگان بیمه تامین 
اجتماعی ارایه دهد.  بر این اســاس ســعی می کند که بیمارســتان را تجهیز کند تا جوابگوی مردم باشد. امکاناتی 
مثل اکو، تســت ورزش، اتاق عمل الپاروســکوپی و. . . وجود دارد. بخش زایمان مجهز است و سایر بخش ها نیز 
تجهیزات خوبی دارند. آزمایشگاه رادیولوژی این بیمارستان 24 ساعته فعال است. 45 پزشک عمومی و متخصص 
و215پرسنل در بخش های مختلف مشغول خدمت به مردم هستند. نوبت دهی به صورت تلفنی و اینترنتی است که 
یک سال ونیم است که اجرا می شود و باعث خلوتی قسمت پذیرش و عدم مراجعات مکرر و غیر ضروری مراجعین 
شده است. همچنین ویزیت سالمندان جداگانه صورت می گیرد که اقدامی مثبت در جهت تکریم سالمندان محترم 
می باشد. بیمارستان در حال توسعه و نوسازی است وطرح توسعه از 32 تخت به 64 تخت در حال اجراست ولی به 
علت ساختمان قدیمی بیمارستان مشکالتی وجود دارد که با کمک مسئولین محترم شهری مرتفع خواهد گردید.

رسانه ها راهکارهای مناسب برای حل ��
مشکالت را از مسئوالن طلب کنند 

بهروز شهبازی، مدیر شرکت 
مهر مینا الکترونیک 

مشکالت شــرکتها باید به صورت 
عملــی پیگیــری و حــل شــده و از 
حالت شــعار خارج شود. یک سری از 
مشکالت باید فقط توسط دولت حل شوند. قوانین دست وپا گیر 
بخش تولید باید اصالح شوند. این قوانین وقت و هزینه زیادی از 
تولیدکنندگان می گیرد و به تولید آســیب می زند. اصالح قوانین 
گمرکی باید در اولویت باشــد. واردات مواد اولیه شرکت ها برای 
ادامــه فعالیت وتولید محصول ، با وجود قوانین ســخت گمرک 
وافزایش ارز خیلی دشوار شده است. رسانه ها می توانند مشکالت 
بخش تولید را پیگیری و راهکارهای مناســب مسئولین را طلب 

کنند. نقش رسانه ها خیلی مهم است. 

تاکسی آنالین، بزودی در کل کشور��
مسئول  بختیاری،  سعید 
نــوآوران  شــرکت  تبلیغــات 
ارتباطــات ادیب با نــام تجاری 

دینگ
برای آخر ســال کمپین های 
مختلفی داریم که بتوانیم به اکثر 
هموطنان در تعطیالت آخر ســال که رفت و آمد زیادی 
وجود دارد خدمات مناســب و مقرون به صرفه ای داشته 

باشیم. 
یکــی از برنامه های مهم در زمینــه تبلیغات، ورود به 
شــهر های جدید اســت، با توجه بــه تحریم ها مقداری 
ســرعتمان پایین آمده اما تمام تالشمان را گذاشتیم که 
بتوانیم خیلی محکم و گســترده بهتریــن خدمات را به 

هموطنان ارائه بدهیم. 

آرایشگری از شغل های مفرح ��
جهان است

حامــد احمدی، 
آرایشگر 

12 ســال سابقه کار 
دارم. آرایشــگری یکی 
از شــاد ترین مشــاغل 
جهــان می باشــد. کار 
را بــه صورت حرفه ای و بــا گذراندن دوره های 
آموزشی شــروع کردم. کار آفرینی و اشتغالزایی 
آن بــه صورت 3 کار آموز و 5آرایشــگر حرفه ای 
می باشــد. عامل پیشــرفت در این رشته صبر و 
حوصله و پشتکار داشــتن است. البته خالقیت و 
اســتفاده از متدهای نو وجدید می تواند به رونق 

کار وافزایش درآمد کمک زیادی کند. 

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

 جامعه سالم، رونق تولید و حمایت عملی 
دولت از کارآفرینان

روزنامه جام جم البرز طی ســال گذشــته گفتگو های متعــددی را در زمینه حمایت از کاالی 
ایرانی و ســالمت جامعه با نخبگان، مدیران، فرهیختگان، پزشکان، متخصصان، اساتید علمی، 

دانشگاهی، تکنوکرات ها و. . . به انجام رساند.
 این فرآیند محصول زحمات طاقت فرســای تمام همکاران صدیق و متعهد این رســانه بوده 
اســت که با کمترین حد توقعات و با کوششی مثال زدنی برگ زرینی را در تاریخ مطبوعات کشور 

به منصه ظهور رساندند. 
البته پشتیبانی و درایت و تجارب ارزشمند جناب حاج آقا حسنی، سرپرستی محترم روزنامه جام 

جم البرز در این مهم نیز توان مضاعفی در پروسه و پیشرفت اقدامات بوده است.
 نقش بی بدیل رســانه در انعکاس توانمندیها و بروز و ظهور استعداد ها، محصوالت و خدمات 
فنی، فرهنگی،آموزشــی، ســالمت و تولیدات یک جامعه قابل کتمان نیست چرا که امسال که به 
نام رونق تولید نامگذاری شده، به نقل ما این رسانه ها هستند که می توانند در انتقال صحیح مفاهیم تئوریک و اجرایی پروژه های ترویجی تولید، 

اشتغال، کارآفرینی و غیره سهم تاثیرگذار و قدرتمندی را ایفا نمایند. 
به طور خالصه  باید در سال رونق تولید چند پارامتر حساس و مهم را مورد مداقه و توجه قرار داد:

1-دولت باید حمایت جدی و به دور از شــعار داشــته باشد و حداقل باید جاده و مسیر های کنش تولیدکنندگان، کارآفرینان، صنعتگران و حتی 
مروجان رونق تولید خدمات اعم از خدمات فرهنگی، رسانه ای، آموزشی و غیره که را در این راستا جهد و تالش می کنند هموار سازد. 

2- باید در شــرایط تحریم و در ســال جاری حمایت از فکر ایرانی داشته باشــند، در وضعیت اقتصادی وخیم ایده ها، خالقیتها و نوآوری های 
متناسب با پیچیدگی های امور است که می تواند راهگشا باشد و افراد خالق، پویا و ایده پرداز که سرمایه ندارند باید مورد حمایت دولت و صاحبان 

سرمایه و حرفه قرار گیرند. 
3- مصرف کنندگان از کاالی ایرانی حمایت کنند و در سبد خرید خانوارها اولویت باید ابتیاع از محصوالت ملی و وطنی باشد. 

شاد باشید و سرافراز
فاطمه ملکی، معاون ارتباط با کارآفرینان سازمان روابط عمومی و بازرگانی روزنامه جام جم البرز
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
بروکراسی های طوالنی سازمان های دولتی، مانع ��

جدی در فضای کسب و کار
علی اصغر سماواتی، رئیس انجمن صنفی حمل 

و نقل بار شهرستان کرج 
حدود 13 ســال اســت که انجمن صنفی حمل و نقل 
شهرستان کرج تاسیس شــده و در حال حاضر دارای 30 
عضو فعال است. هدف این انجمن ایجاد پایانه حمل ونقل 
بار در اســتان البرز می باشــد که این امر بــه دلیل موانع و 
مشــکالت متعدد از جمله بروکراســی های طوالنی سازمان های دولتی تا کنون 
محقق نگردیده اســت. در این زمینه مکاتباتی با نماینده محترم شهرســتان کرج 
در مجلس شورای اســالمی، اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت 
گرفته که متاسفانه به دلیل موانع، محدودیت ها و بروکراسی های طوالنی به نتیجه 
نرســیده اند. به طوری که حتی برای تامین زیرساخت های اولیه از جمله آب، برق 
وگاز همکاری خوبی با این انجمن صورت نگرفته اســت. این در حالی اســت که 

بخش های خصوصی عالقه مندی بیشتری به این امر نشان داده اند.  
احداث این پایانه با ایجاد اشــتغال برای هزاران نفر به صورت مســتقیم و غیر 
مســتقیم، می تواند موجب رونق اشتغال و فضای کسب و کار در استان البرز گردد. 
همچنین با کاهش هزینه های جانبی حمل و نقل و اثرات ناشــی از آلودگی هوا به 

سالم سازی هوای کالنشهر کرج کمک خواهد کرد. 
خوشــبختانه به تازگی شهردار محترم ماهدشت زمینی به منظور احداث پایانه 
حمل و نقل به این انجمن پیشــنهاد داده اند که قرار اســت این پروژه به صورت 

همکاری مشترک اجرا گردد. 
سخن آخر این که همه باید فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود 
قــرار دهیم و با قانون مداری و مــردم داری در جهت رفع نیازهای مردم و کاهش 

مشکالت آنان بکوشیم.  

پررنگ ترین بیمه ها، بیمه عمر و سرمایه گذاری ��
است

سحربلوک، متخصــص کتابداری، دارای 10 سال 
سابقه درصنعت بیمه، کارگزار بیمه ایران نماینده جنرال 

عمر و سرمایه گذاری
بیمه ها هر کدام تأثیر خاصــی در زندگی افراد دارند. 
در حقیقت "ریســک" همان بیمه است. در زندگی باید 

مدیریت ریسک را انجام بدهیم که بیمه این کار را انجام می دهد. 
بیمه در خانواده باعث می شــود که ما با خیــال راحت زندگی کنیم ودر رفاه 
و آســایش باشــیم. یکی از پررنگ ترین بیمه ها برای ایجاد آرامش بیمه عمر و 

سرمایه گذاری است، چون ما همیشه دنبال آرامش هستیم. 

رضایت مشتریان، گامی مهم در حمایت از ��
محصوالت داخلی

جواد براتی، مدیر رستوران سنتی رویال
از راه اندازی مجموعه رویال 7 ماه می گذرد. با داشتن 
پرسنل حرفه ای ومحیطی شاد وکامال بهداشتی توانسته 
ایم رضایت مشــتریان را جلب نماییم. تمام خدمات این 
مجموعه به صورت سنتی و با مجوزهای صادرشده با مواد 
ارگانیک و بهداشتی به شهروندان محترم ارائه می گردد. نظارت جدی ومستمر 
وزارت بهداشــت بر عملکرد رســتوران ها و مراکز فروش و توزیع مواد غذایی، 
باعث اطمینان کامل مراجعین این مراکز خواهد شد. کیفیت باالی مواد غذایی و 
رضایت مندی مشتریان گامی مهم در حمایت از محصوالت داخلی خواهد بود. 

به دستگاه های خارجی شهربازی ها مجوز ��
استاندارد نمی دهند

محمــد ریاضتــی، مجموعه شــهربازی بزرگ 
صفادشت 

ازسال 95 شــهربازی راتحویل گرفتیم. بحث اصلی 
آن جا استاندارد ســازی بود. در ابتدا دستگاه ها استاندارد 
نبودنــد. باهزینه های زیادی دســتگاه ها را اســتاندارد 

ســازی کردیم. 50 درصد دستگاه ها ایرانی هســتند و50 درصد نیز خارجی. 
برای دســتگاه های خارجی مجوز اســتاندارد صادر نمی کنند. ما اگر بخواهیم 
اســتاندارد بگیریم باید دستگاه ها را ازنو بسازیم. بخاطراین مشکل ما به سمت 
خرید دســتگاهای مود نیاز مجموعه ازکشورهای دیگر مانند چین رفته ایم که 

برایمان به صرفه تر خواهد بود. 

صنعت داروسازی ما نیاز به بازاریابی خارجی دارد��
 دکتر منصور لطیــف التجار، مدیر داروخانه 

اشکان
صنعت داروســازی کشــور 96و97 درصد نیاز 
دارویی کشــور را تامین می کنــد. تولیدات دارویی 
ما بسیار با کیفیت شــده است و محصوالت داخلی 

ارزان تر می باشــد. نکته دیگر این که صنعت داروســازی ما نیــاز به بازاریابی 
خارجی دارد تا بتوانیم صادرات داشــته باشیم. چون کیفیت دارویی خوبی داریم 
و 3 برابرنیــاز داخلی تولید داریم ولی متاســفانه بازاریابی برای صادرات نداریم. 
در صــورت صادرات دارویی هم ارز واردکشــورخواهد شــد و هم فرصت های 
شــغلی ایجاد می شود. بیشتر داروخانه ها دچار مشــکالت عدم پرداخت معوق 
مالی هســتند.  پرداخت نشدن معوقه ها در زمان خود باعث کاهش ارزش پولی 

داروخانه می گردد. 

برای تولد فرزند سالم، مادر نیز باید سالم باشد��
دکتراشرف دهقانی، متخصص زنان و زایمان

چیزی که درحیطه کار ما بسیار مهم است این است 
که پیشــگیری بهترازدرمان است. بهترین وظیفه مادر 
تحویل یک فرزند سالم به جامعه است. ازشاخص های 
مهم بهداشــت درجهــان، تعدادمــرگ و میرنوزادان 
ومادران اســت.  زن نقش محوری درســالمت جامعه 

دارد. ابتد باید مراقب ســالمت خود و ســپس تولدیک فرزند سالم برای جامعه 
باشــد. مادر چند ماه قبل ازبارداری باید به پزشک مراجعه کرده و ازسالمت خود 
مطلع شــود. چون در دوران بارداری امکان انتقال بیماری به فرزند وجود دارد. 

توصیه ما این است حتمأ قبل از بارداری از سالمت خود اطالع داشته باشد. 
درســه ماه آخردوره بارداری مراقبت بیشتری الزم اســت. زنان باردارباید 
درحالت نرمال زندگی کنند. حتی ازموبایل و وای فای خیلی کمتر استفاده کنند. 
نکته مهم این است که مادربرای تولد فرزند سالم باید خودش سالم باشد. توصیه 
می شــود خانم ها قبل ازازدواج چکاپ ســاالانه انجام دهند. یکی ازبیماری ها 
زخم های دهانه رحم وتوده های تخمدان است که حتما برای مطلع شدن آن به 

پزشک مراجعه کنند )پیشگیری قبل ازبیماری(. 

مردم به کیفیت مواد اولیه در رستوران ها توجه کنند��
سلمان سلمانیان، مدیــر رســتوران بین المللی 

بیزانس
در این رستوران غذاهای ایرانی وفرنگی سرو می شود. 
سرو غذاهای متنوع و ســالم مهم ترین تبلیغ برای یک 
رستوران خوب می باشــد. در این رستوران محصوالت 
ارگانیک و ســالم و درجه یک برای تهیه غذا اســتفاده می شود، در صورتی که در 
برخی رستوران ها به غذای سالم و بهداشتی اهمیت نمی دهند و برخی مشتریان 
نیز فقط به قیمت غذا توجه می کنند و بهداشت هم بر این اماکن کمتر نظارت دارد. 
حرف آخر این که بهترین داور برای انتخاب غذا ورستوران خوب، مردم هستند. 

بزرگترین مشکل در صنعت، فقدان انتقاد پذیری ��
است 

غالمرضا اهلل بخشی، مســئول تاسیسات کرج و 
خدمات پکیج در استان البرز

در ابتدا باید ما جایگاه خودمان را مشــخص و اختالف 
جایگاه خودمان با دیگران را تعیین کنیم و مانند کشور های 

توسعه یافته با قدرت عمل کنیم. 
کاالهای داخلی باید به سمت باال رفتن کیفیت حرکت 

کنند. در این نوع تاسیسات بیشتر حالت مونتاژ داریم. بزرگترین مشکل در صنعت 
ایران نداشــتن حس انتقادی بین یکدیگر اســت و اینکه افراد توانایی همکاری 

متقابل انتقادی ندارند. 

رضایت کامل مشتری ها؛ مشوق کار ما��
علیرضا طرخورانی، مدیر تولیدی دوک

از ســال 1388 فعالیت خود را در عرصه مد و پوشاک 
شروع کردم. به یاری خدا توانسته ام با سرمایه اولیه خیلی 
کــم، به کار خود ادامه دهم. اکنون در مجموعه ای بزرگ 
و متصل به هم، مطابق با ســلیقه مشتریان محصوالت را 
تولیــد و با بهترین کیفیت روانه بازار می کنیم. مهم ترین 

مســئله ای که مجموعه را به فعالیت بیشــتر سوق داده، رضایت کامل مشتری ها 
از محصوالت اســت. همچنین شخصی دوزی وسایزگیری طبق سلیقه مشتری 

صورت می گیرد. 
پوشــاک و پوشــش هر کشور به تمدن وفرهنگ و ســلیقه مردم آن کشور بر 
می گردد. پس اگر در داخل کشــور پوشاک مورد نیاز افراد مختلف جامعه را بتوانیم 

تولید کنیم، درصد بیکاری راکاهش داده ایم. 

حمایت از کاالی ایرانی، موجب سربلندی ایران��
علی محمدی صفت، مدیر شیشه محمدی

 50 ســال است که در شغل شیشه بری مشغول هستم. 
رسالت شما اهالی رسانه، رسالت پیامبران وشهداست. بنده 
چیزی که به عینه دیده ام وبرایم تا حدودی ملموس است 
این است که باید به آینده کشوروخودباوری امیدوارباشیم. 
درگذشته کارخانه ای برای تولید شیشه نبود. بعد از انقالب 

حدودأ تا ســال 1370ا زترکیه، بلژیک و. . . شیشــه وارد می کردیم ومشــکالت 
زیادی داشــتیم. اما درحال حاضربه برکت انقالب اســالمی وبا پیشرفت جامعه 
کارخانه های زیادی تأسیس شــده است. کیفیت تولید شیشه رفلکس در کشور 
با شیشــه رفلکس تولیدچین برابری می کند. قیمت باالی شیشــه به دلیل لوازم 
جانبی است که ازخارج وارد می شود. ما امروزه تولیداتمان را به اروپا نیز صادر می 
کنیم. حمایت از کاالی ایرانی موجب ســربلندی ایران وادامه دهنده راه شهدا و 

پیروی ازمکتب وبالندگی اسالم است. 

کارشناس تغذیه باید یک روان شناس حرفه ای هم ��
باشد

 نیلوفر وزیری، کارشــناس ارشــد تغذیه و رژیم 
درمانی

در حال حاضر بحثی که کشــورهای جهان سوم با آن 
دســت و پنجه نرم می کنند بحث ســوء تغذیه است. سوء 
تغذیه فقط کسانی را که جثه الغری دارند شامل نمی شود، 
کسانی هستند که حتی اضافه وزن دارند ولی از سوء تغذیه 

رنج می برند مثل کسانی که کمبود ویتامین  یا به عبارتی گرسنگی سلولی دارند.
یکی از نکاتی که باعث می شود آدم ها بتوانند غذای خودشان را انتخاب کنند 
مســائل اقتصادی اســت. اگر فرد وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشد و ارزش 
مواد غذایی را بداند و آگاهی کامل داشــته باشــد مطمئنــا انتخاب های بهتری 
خواهد داشــت ولی اگر قرار باشــد بر اساس مسائل اقتصادی اولویت بندی کند، 
انتخاب هایــش تحت تاثیر قرار می گیرد. شــاید مجبور باشــد به جای انتخاب 

پروتئین با کیفیت باال از گروه کربوهیدرات انتخاب کند. 
وقتی کســی کربوهیدرات را انتخاب می کند در حجم بیشتر مجبور به مصرف 
اســت. هنوز فرهنگ تغذیه در جامعه ما کامل نشده است. به خاطر عادات اشتباه 
حتی افرادی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند و می توانند همه گروه های غذایی 
را در سبد غذایی خود داشته باشند ولی باز انتخاب های اشتباه زیاد دارند. خیلی ها 
وقتی در شــرایط روحی بد قرار می گیرند رو می آورند به خوردن شــیرینی جات و 
در طوالنی مدت عملکرد فاکتورهای مختلف بدن دچار اختالل می شــود. مانند 

فاکتور رشد که مهمترین تاثیر را روی پوست و جوشهای بدن می گذارد. 

شرایط بی ثبات اقتصادی، موجب تعدیل نیرو شده ��
است

نادر فردوسی، مدیر عامل شرکت پارسینا سازه 
ســاخت انواع ترولی های جابه جایــی قطعات گردان و 
تولیدات فلزی مانند میزهای کار و دســتگاه های کار و لوازم 
کشــاورزی و باغبانی و گلکاری از عمده ترین فعالیت های 

این شــرکت است. به دلیل تورم و افزایش قیمت مواد اولیه و واردات محصوالت 
چینی، تولید، فروش و رقابت بســیار سخت شــده است. از مشکالت اصلی این 
شرکت تعدیل نیرو و پرسنل به دلیل شرایط بی ثبات اقتصادی بوده که به کیفیت 
و تولیــدات لطمه وارد نموده اســت که به نظر اینجانب حمایــت دولت از تولید 
کنندگان داخلی با پرداخت تســهیالت مناسب، پرداخت یارانه آب و برق و گاز و. 
. . بــه کارگاههای کوچک و واگــذاری زمین به صورت اجاره یا تملیکی با قیمت 

مناسب به آن ها می تواند باعث رونق تولید و اشتغال پایدار شود. 

بروز استعداد های کودکان در محیط آموزشی ��
صورت می گیرد

عزیزه علینژاد، بازنشســته آموزش وپرورش، 
موسس مهد کودک »دنیای کوچولوها«

تمامی مهد کودک ها باید تحت نظارت بهزیســتی 
فعالیت داشته باشــند و خانواده ها باید در انتخاب مهد 
کــودک فرزند خود و مجوز فعالیت آن توجه کنند، زیرا 
مهد هایی که دارای مجوز می باشــند مربیان خوب و با 
دانشی دارند و آموزش های آن ها هم طبق استاندارد های تعریف شده می باشد و 
کودکان از لحاظ عاطفی ارتباط خوبی با مهد و مربیان پیدا کرده و باعث یادگیری 
و رشد فکری آن ها خواهد شد و بهتر است یادگیری با نمایش عروسکی، بازی 
وشــعر خوانی، هم زمان باشــد تا تاثیر بهتری داشته باشد و استعداد و خالقیت 
کودکان را شــکوفا کند. برخی خانواده ها به دلیل ترس از ســرایت بیماری یا 
یادگیری حرف و رفتار ناپســند فرزندان خود از گروه همساالن، مهد را محیط 
مناسبی نمی دانند که این نظر کاماًل اشتباه است و یادگیری رفتارهای صحیح 
و مهارت هــای زندگی و بروز اســتعداد ها وخالقیت هــای کودکان در محیط 

آموزشی مهد های دارای مجوز صورت می گیرد.

خالقیت و نوآوری موجب پیشرفت کارمان شد��
بهادر فرازمند، مدیر مجموعه کافه ریبون 

مهندس عمران هســتم و به خاطر عالقه به کافه 
ومواد غذایی وارد این کار شــدم. سختی های زیادی را 
در ایــن کارتحمل کردم. خالقیت ونوآوری به کارمان 
اضافه کردیم. با این کار قدرت انتخاب مشتریان را باال 
بردیم. تبلیغات وکیفیت مهم ترین عامل پیشرفت یک 
کار ومحصول است. مشتریان با تبلیغات جذب می شوند وبا ارائه محصول با کیفیت 

حفظ می شوند. خوشبختانه مشتریان از محصوالت ما رضایت کامل داشته اند. 

اسنوکر موجب افزایش هوش ریاضی و تمرکز ذهنی ��
می شود

سعیده ســادات صنعتی، مربــی، داور و مدرس 
رشــته ورزشــی بیلیارد و اسنوکر و مدیر باشــگاه بیلیارد 

واسنوکر بانوان 
اصلی ترین قطب فعال این رشته شهرستان کرج است. 
مهمترین هدف ما شناساندن این رشته به خانم ها می باشد. 
به این جهت تابستان یک دوره رایگان برگزار شد. بیلیارد واسنوکر ورزشی فکری 
است و باعث افزایش هوش ریاضی وتمرکزذهنی می گردد. متاسفانه هیئت کرج 
خیلی فعال نیســت. به جهت آشــنایی و شناساندن این ورزش به خانم ها تصمیم 
به راه اندازی باشــگاه بانوان در کرج گرفتم تا با این کار این رشته توسعه پیدا کند 
وعالقه مندان آن زیاد شود. دیدگاه های غیرمنطقی در مورد این رشته وجود دارد 
که به مرور در صدد اصالح این دیدگاه ها هســتیم. توجه و حمایت ســازمان های 
دولتی مانند شهرداری به این رشته پیشرفت آن را در جامعه خصوصا بین خانم ها 

دوچندان خواهد کرد. 

تاثیرگذاری داروهای گیاهی زمان بر ولی پایدار ��
است

ســید حســن جعفری، متخصص شیمی و 
مشغول در زمینه طب سنتی 

فعالیت این جانب مشــاوره وارائــه دمنوش های 
مختلفــی ماننــد چای ســبز و لیمــو و. . . . با خواص 
کاهش اشتها ،چربی ســوزی وآرام بخشی می باشد. 
محصوالت دکتر جعفری فقط برای الغری نیســت 
بلکه برای کبد چرب و ســالمتی بدن اســت. یعنی هم باعث کاهش اشــتها 
و هــم باعث باال رفتن کیفیت ســالمتی بدن می شــود. تاثیر گذاری داروهای 
گیاهی زمان بر ولی پایدار اســت و بر خالف داروهای شیمیایی است که سریع 
و ناپایدارند. توصیه این اســت که حتما در روز 8 لیوان آب مصرف شــود و ناشتا 
2 لیوان آب ولرم اســتفاده شــود. همراه غذا اصــال آب نخورند و با آرامش غذا 
خوردن و جویدن غذا خیلی مهم اســت. طول کشــیدن غذا خوردن به سالمت 

بدن کمک می کند.  

ورزش از سیاست جداست��
مینا گلی، مدیر مجموعه جعبه رنگی 

رشته ورزشــیTRX و کراس فیت را در کرج توسعه 
داده ام. تنها مربی رشته بوت کمپ هستم. این ورزش ها به 
شکل آمادگی جسمانی و بدن سازی با ابزار و وسایل جدید 
و به روز، انجام می شوند و به سیستم قلبی و عروقی کمک 

می کنند. رشــته  کراس فیت به دلیل جذابیت و ساختار در آینده خیلی پیشرفت 
خواهد نمود. به نظر من برای توســعه ورزش بهتر اســت فعالیت ها و رشته های 
ورزشــی از سیاست و سیاسی کاری دور شــده و فقط به ورزش و سالمتی افراد 

توجه شود.  

تامین مواد اولیه؛ مشکل اساسی صنعت پوشاک ��
مجتبــی خدادادی، مدیرعامل توســعه خوشــه 

پوشاک استان البرز 
چالش های اصلی صنعت پوشــاک اســتان البرز: 1- 

طراحی و دوخت 2-بازاریابی، فروش و برند سازی 
تامین مواد اولیه نیز یکی از چالش های فرعی و مقطعی 

صنعت پوشــاک است. باال رفتن قیمت ارز، واردات برای این صنعت را مشکل 
ســاخته است. در این شــرایط از دولت انتظار می رود که با پرداخت تسهیالت 
واختصــاص یارانه تولید و تهیه مواد اولیه ارزان قیمت از تولید کنندگان داخلی 
حمایــت کند. در اســتان البرز شــرکتهایی در زمینه طراحــی، دوخت و بازار 
یابی وجود دارد اما چون برند ســازی نداشــته اند، در سطح منطقه ای هستند. 
رســانه ها ابزار حرکت و توسعه صنعت اند ومی توانند با دسترسی های عمومی 
واختصاصی پیام اصنــاف را بازگو کنند و در جهت تبلیغات، فروش وبازاریابی 

کمک مهمی داشته باشند. 

سهمیه المپیک داریم، اما بودجه اختصاص داده ��
نشده است

سید محمد صالحی، دبیر کمیته اسکی کوهستان 
هیئت استان البرز 

از ســال 92 در فــروش لوازم ورزشــی از جمله لوازم 
کوهنوردی هستم. قبل از انقالب پدر این جانب در تولید 
لوازم ورزشی و پوشاک ورزشی فعالیت داشتند اما به دلیل 
شرایط اقتصادی دوران جنگ تحمیلی دچار ورشکستگی شدند. به نظر این جانب 
نوســان ارزی لطمه شــدیدی به تولید داخلی وارد نموده است وعدم ثبات در بازار 
داخلی، تولید را با مشکل مواجه نموده است. به عنوان نمونه در تولید لوازم ورزش 
اســکی ظرفیت های خوبــی در داخل وجود دارد اما به دلیــل نبود ثبات وآرامش 
در بازار فعالیت بســیار سخت شده است. در رشــته اسکی کوهستان ورزشکاران 
توانایی کســب ســهمیه المپیک را دارند اما اختصاص ندادن بودجه مشکالتی به 

وجود آورده است. 

هویت یک جامعه بر مبنای هنر و خالقیت فردی ��
است

عاطفه خلیفه، عضو هیات مدیره انجمن 
هنرمندان و نقاشان استان البرز

هویت یک جامعه بــر مبنای هنر و خالقیت 
فردی می باشــد. متاســفانه عمده فعالیت های 
هنری بیشتر در شهر تهران متمرکز می باشد که 
این موضوع طی ســال های اخیــر تغییر کرده و 
این وادی در کرج گســترش پیدا کرده است. گذراندن آموزش های آکادمیک و 
تخصصی از ملزومات ورود به این رشــته می باشــد. هدف این مجموعه تمرکز 
زدایی در حیطه هنری نسبت به حجم گسترده ای است که درتهران وجود دارد. 
بــا توجه به نقش مهم هنر و خالقیت در بین جوانان می تواند مســیرهای نوین 
و کارآمد را برای ارتقاء ســطح فرهنگ جامعه پدیدار ســازد به کارگیری هنر در 
صنعت باعث سود آوری و پیشرو ساختن کشور در عرصه های گوناگون اجتماعی 
خواهد شد. مسئولین و متولیان این حوزه باید حمایت های بیشتری برای تاسیس 
آموزشگاه ها و مراکز هنری به عمل آورند. نقاشی در سنین خردسالی خالقیت و 

هوش کودکان را افزایش می دهد. 

با مدیریت استراتژیک وآینده ساز می توان شرایط ��
صنعت خودرو را بهبود بخشید

احسان فتاحی، مدیر نمایشگاه خودرو شایان کار
عملکرد طراحی و ساخت خودرو در ایران ضعیف بوده 
اســت. متولیان در این حوزه باید راهکارها و پروژه های 
مهندسین مکانیک و ســایر تخصص های الزم در این 
صنعــت را تقویت و شــرایط موجود خودرو ســازی در 
کشور را بهبود بخشند. سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه در 
مخترعین نوآور، موفقیت و رشد روزافزونی به دنبال خواهد داشت. واردات قطعات 
خودرو به طور کالن در حال انجام اســت که این امر با گذشــت زمان نوآوری در 
صنعتگران را کاهش و در نتیجه کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان صورت نمی 
گیرد. وجود گارانتی فروش خودرو اطمینان سازی و حمایت خریداران را افزایش 
می دهد اما امروزه مراکز خدمات پس از فروش با دریافت وجه از مشتریان موجب 

نارضایتی افراد در مراجعه به این مکان ها شده است. 

آینده ای مبهم برای آموزش و پرورش��
ســعید علیزاده، مدیر مجموعه غیر دولتی مهر 

خوارزمی 
28 ســال سابقه آموزش و تجربه در مقاطع ابتدایی، 
ادارات آمــوزش وپرورش و اداره کل اســتان را دارم. 
آموزش مهمترین نیاز انســان اســت که توسط فردی 
بــه نام معلم صورت می گیرد. اگر این فرد از لحاظ مالی 
و روحی کمبودهایی داشــته باشد نمی تواند یک آموزش موفق داشته باشد و باید 
با عشق وعالقه واطالعات کافی پای در میدان آموزش بگذارد و فقط به آموزش 
شــاگردان بپردازد. به نظر این جانب در این دوره عالقه ها خیلی کم شــده وآینده 
آمــوزش وپرورش مبهم اســت. دوره ابتدایی از مهم ترین دوره های آموزشــی 
وتربیتی اســت که خانواده ها و مسئولین باید توجه خاصی به آن داشته باشند و به 
معلمان این دوره و فرهنگیان بیشتر توجه کنند تا آنان نیز بدون دغدغه و با آرامش 
به امر آموزش و تربیت اهتمام ورزند و با پرورش خالقیت وشکوفایی استعدادهای 
دانش آموزان و ایجاد حس خود باوری در تعالی فرهنگ جامعه و پیشرفت علمی 

کشور گام بردارند. 

مساعدت ضروری دولت در تسهیل دریافت مجوزها��
محمد سعید صالح نیا، دکترای تربیت بدنی وعضو هیئت علمی دانشگاه 

آزاد 
رشته ورزشی این جانب بسکتبال و شناست. 11 سال در لیگ برتر والیبال بودم 
3 بار قهرمان لیگ کشور شدم و2 بار هم در جام جهانی زیر 19سال جهان حضور 
داشــتم. هدف اصلی من توسعه اماکن ورزشی در کرج است. اردیبهشت سال 94 
این کار شــروع شد و تا اســفند 97 کار به پایان رسیده است. این مجموعه ها بین 
مهر شهر و محمد شهر قرار دارند که یک زمین 6000 متری است که 4800 متر 
بنای ورزشــی دارد. این مجموعه شــامل استخر روباز بانوان، سالن بدن سازی با 
دســتگاه های بسیار خوب، ســالن برای رشته های رزمی و برای رشته های توپی 

مثل فوتسال و. . . می باشد.
 تــورم امســال و وضع اقتصادی خیلی به کار مجموعــه لطمه زد و دولت هم 
کمک زیادی به ما نکرده است. این مجموعه در کنار مهرشهر قراردارد واز لحاظ 
ورزشــی خیلی فقیر اســت و مشکل این اســت که هیچ بودجه ای برای ورزش 
در نظر گرفته نشــده تا مســئولین بتوانند به ما کمک کنند تنها کمکی که دولت 
ومسئولین می توانند بکنند این است که در گرفتن مجوزها حمایت کنند. رسانه ها 

هم می توانند در زمینه تبلیغاتی به مجموعه های ورزشی کمک کنند. 

ایرانی باید کاالی ایرانی بخرد و مصرف کند��
صفرمهدلو، متصدی قنادی پامچال و ساقدوش 
اگر ما جنــس ایرانی مصرف کنیــم اقتصاد بهتر 
می شود و اشــتغال ایجاد می شــود. آمار بیکاری در 
ایران باالســت، اگر یک  نفر بتواند برای 4 نفر شــغل 
ایجاد کند در واقع 4 خانواده را تأمین کرده اســت. ما 
جنــس خارجی را با قیمت باال می خریم. جنس ایرانی 

کیفیت باالتری دارد. درصنف ما هر چه قدر کیفیت باالتر باشــد مردم بیشــتر 
می خرند. در صنعت شکالت کیفیت باالست. ایرانی باید کاالی ایرانی بخرد و 

مصرف کند تا روی پای خود بایستیم و مملکت خود را آباد کنیم. 
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ایمنی آسانسور شرط گرفتن مجوز پایان کار ��
ساختمان هاست

علیرضا خلج زاده، مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 
توسعه آسانسور البرز

آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد 
استفاده تمامی گروه های ســنی قرار می گیرد. عمومی 
ترین و محبوب ترین وسیله جابه جایی عمودی در جهان 

است. 
در کشــور ما، ساختمان های ســند دار جهت اخذ پایان کار باید گواهی نامه 
بازرســی و صحت عملکرد آسانسور و ایمنی آن را از سازمان ملی استاندارد اخذ 

نمایند تا امکان دریافت پایانکار ساختمان از شهرداری منطقه میسر شود. 
این گواهی نامه یک ســال اعتبار دارد و صحت و ســالمت آسانسور توسط 
شرکت بازرسی آسانسور زیر نظر سازمان ملی استاندارد تایید و صادر می گردد. 

گواهی نامه بازرسی آسانسور باید ساالنه تمدید گردد. 
نکته قابل اهمیت جهت نصب آسانسوری ایمن و مناسب اخذ پروانه طراحی 
و مونتاژ از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و انجمن آسانســور و پله برقی استان 
توســط مجری آسانسور است. ضمن این که دارا بودن پروانه کسب از اتحادیه 

آسانسور و تاسیسات مکانیکی ساختمان استان نیز الزامی است. 
نکات مهم بســیار زیاد می باشد ولی در این مصاحبه محدودیت وجود دارد. 
نکته آخر این اســت که باید عزیزان بدانند در هنگام خرابی آسانسور اگر داخل 
کابین حبس شــدید اول خونســردی خود را حفظ کنید زیرا هوا از شکاف های 
سقف مابین درب های کابین و طبقات براحتی داخل کابین جریان دارد. با فشار 
زنگ یا با کمک تلفن اضطراری که داخل کابین تعبیه شــده اســت درخواست 
کمک نمایید. یا به وسیله تلفن همراه با مدیر ساختمان، مجری سرویس کار، یا 

مامورین امداد و نجات سازمان آتش نشانی 115تماس بگیرید. 

خونریزی های گوارشی را بموقع پیگیری کنید��
سامان خشــنود، پزشــک متخصص بیماری های 

داخلی
در سال 73 مقطع تخصص را به پایان رساندم و از دانشگاه 
فارغ التحصیل شــدم. سال هاست که در زمینه بیماری های 

گوارش فعالیت دارم. 
خونریزی های گوارشــی به دو دســته تقسیم می شــود:  نوع اول خونریزی 
دستگاه گوارش فوقانی و دوم خونریزی دستگاه گوارش تحتانی شناخته می شود، 
در صورتی که خون از دهان بیرون بیاید مربوط به دستگاه گوارش فوقانی است. 
زمانی که خونریزی از مقعد اتفاق بیفتد مربوط به دســتگاه گوارش تحتانی است. 
خونریزی های فوقانی یا به اصطالح استفراغ های خونی معموال در اثر خونریزی 
معده و مری و قسمت اول و دوم اثناعشر است. خونریزی که از مقعد اتفاق می افتد 
دو نوع است، یا مدفوع سیاه است و با قوام و چسبناک و با بوی بسیار بد همراه است 
که نشان دهنده خون ریزی دستگاه گوارش فوقانی است. یا این که ممکن است 
خونی که از مقعد دفع می شود به رنگ قرمز روشن بوده که علت آن ممکن است 
بیماری های مقعد، انتهای روده بزرگ یا کمی باالتر باشــد. بنابراین بسیار مهم 

است که عزیزان حتما به سالمتی خود در زمان مناسب اهمیت دهند. 

به جای توزیع سبد کاال، اشتغالزایی کنیم��
علی فیلی، بنیاد نیکوکاری دست های مهربان سرپرست استان البرز

بنیاد، خیریه ای اســت که از ســال 86 تاسیس شده اســت. این بنیاد در 14 استان در حال فعالیت است و در حال 
توسعه آن می باشیم. اساسنامه ما زنان سرپرست خانواده و ایتام است که به خانم ها خدمات می دهیم. در حال حاضر 
15 هزار مددجو زیر پوشش داریم که دوهزارمددجو در شعبه البرز مشغول هستند. هر نیازی که این خانواده ها دارند 
برطرف می کنیم. در زمینه پوشــاک، لوازم التحریر، کارهای درمانی و دندان پزشکی خدمات داده می شود و فقط از 

آنها انتظار داریم که در کالس های توانمند سازی ما شرکت کنند. هر شعبه به صورت تخصصی روی یک محصول کار می کند. شعبه استان 
البرز روی چرم کار می کند. به آنها آموزش دادیم و االن به درآمد زایی رسیده اند.  آنها تولید می کنند و ما برایشان می فروشیم. تولیدات ما کار 
دســت می باشــد و بازار الکچری تری دارد. یک بخش آن را سازمان ها و شرکت ها هدایا و پک های هدیه تشکیل می دهد که تعداد باالیی 
هســتند.  هر کدام از خانم ها حدود 1/5میلیون تومان درآمد دارند.  در حال حاضر در حال رایزنی برای صادرات محصوالت هســتیم. مشکل 
و محدودیت ما این اســت که خیریه ها مجوز فعالیت افتصادی و تجاری ندارند، در صورتی که خود مســئولین به این نتیجه رسیده اند که به 
جای دادن ماهی، ماهیگیری را یاد بدهیم. ولی هنوز در قانون این قضیه جا نیفتاده است. اگر دولت با خیریه ها همکاری کند مشکل اشتغال 
سریعتر حل می شود و بار این مسئله از دوش دولت برداشته می شود. دولت به جای توزیع سبد کاال و بسته های حمایتی آن ها، اشتغال زایی 
بکند تا مشکالت اقتصادی را برطرف کند، مشکل بعدی این است که خیریه ها درجه بندی شده اند تا نسبت به درجه بندی شان فعالیت انجام 
دهند. ما از پلیس امنیت مجوز داریم و احتیاج به اعتماد مردم و مسئولین داریم. تمام تالشمان این است که کارآفرینی گسترش پیدا کند. 

کیفیت بسیار حائز اهمیت است��
محمد پاویز، مدیر شرکت سایه گستران مصباح

 از سال 83 در مبحث ساختمان فعالیت هستیم. در این چند سال در زمینه بازسازی کار انجام داده ایم. 
چند سالی است که در استان البرز برای بازسازی و ساخت به صورت نقد و اقساط فعالیت انجام می دهیم و بدون سود 
برای ما و بدون کارمزد برای مشــتری. ولی از ســال 96 قیمت ها به چهار برابر باال رفته و مشــکالت زیادی ایجاد شده و 
بانک ها هم با این که گردش مالی خوبی داریم ولی تسهیالت مناسبی نمی دهند. در سال های قبل اگر کسی می خواست 

خانه خود را بازسازی کند و 50 میلیون هزینه بود و نداشت ما 10 میلیون را می گرفتیم و بقیه را تا 6 ماه اقساط می گرفتیم و کار هم خوب بود و 
مشــتری هم راضی. ما هم مثل همه مشــکل بیمه نمودن کارگران را داریم. متاسفانه در بحث کاالی ایرانی کیفیت ها بعضی مواقع خوب ولی 
خیلی مواقع مناسب نیست. مثال پیچ ام دی اف قبال در ایران تولید نمی شد و از چین وارد می شد بعد از مشکل بازار تولید کنندگان ایرانی تولید 

آن را شروع کردند ابتدا کیفیت خوب بود ولی االن از یک جعبه 500 عددی 100 عدد آن خراب است. طبیعتا کسی سراغ آن نمی رود. 

به استانداردهای سالمت پرستاران توجه کنیم��
کبری سیف زاده، مسئول فنی و مؤسس مرکز پرستاری نظام سالمت محور

 بازنشســته وزارت بهداشت و درمان هســتم. با مدیریت صحیح جامعه می توانیم 
سالمت جامعه را پایه گذاری کنیم. این سالمت آسایش کامل روحی، روانی، جسمی، 
معنوی و اجتماعی است. اگربخواهیم به سمت سالمت و جامعه سالم حرکت کنیم باید 

تمام استانداردها را رعایت کنیم. 
یکی ازشــاخص های نظام ســالمت، سالمتی است؛ شــاخص سالمتی می تواند 
زیرمجموعه های زیادی داشــته باشد، امید به زندگی یکی از آن هاست.  باید مسیر زندگی و استانداردهای خود 
را به گونه ای در نظر بگیریم که به این شــاخص ها دســت پیدا کنیم. اگر بخواهیم در بین کشورهای مختلف به 
عنوان الگو معرفی شویم رعایت شاخص های نظام سالمت به ما کمک زیادی خواهد نمود. از شاخصه های مهم 
این مرکز رضایتمندی و ارائه خدمات ارزشمند است. ما در مقابل ارائه خدماتی که به بیماران می دهیم، مسؤلیم. 
برخــی از مراکــز، نیروهای مورد نیاز خود را از مراکز غیر مرتبط تامین می کنند. به مدارک ودوره های تخصصی 
و صالحیت های اخالقی و حرفه ای نیروها توجه نمی کنند. استانداردهای مرکز یکی این است که حداقل باید 
دارای مدرک کمک بهیاری باشــند. کمک بهیار نیز باید به کمک پرستار تبدیل شود وآموزش کمک پرستاری 
ببیند. قرار بر این اســت که بیمه، خدماتی را برای پرســتاری درمنزل تحت پوشــش قراردهد. آگاهی و شناخت 
مراکزمورد تایید و اســتفاده از خدمات این مراکز ســالمت فرد را ارتقامی دهد. مزایای ارائه خدمات در منازل:در 
این روش یک نفر متخصص در اختیار خانم قرار می گیرد، مزایای این کار این اســت که در وقت صرفه جویی 

می شود و این که هزینه ورود به بیمارستان و عفونت های بیمارستانی را نیز نخواهد داشت. 

دولت باید قاچاق کاال را کنترل کند��
محمد شاروقی، مدیر فروشگاه خاتون درفردیس 

دولــت باید قاچاق کاالها را کنترل کند. افرادی بــا ایجاد رانت وبدون پرداخت گمرکی 
کاالهایی را وارد می کنند. مســئله قاچاق تولید کننده های داخلی را نابود می کند. 80 درصد 
محصوالت پوشاک ما -حداقل پارچه اش- خارجی است. تولید کننده با این اوضاع ارز و دالر 
و کارگر و برق وهزینه های زیاد، باید این پارچه ها را بخرد و تولید کند.  ازطرفی برخی راحت 
این کاالها را آماده و چاپ شده می خرند و با سود بیشتردرداخل می فروشند، بیشتر اقدامات 

در حد حرف و شعاراست. رسانه ها باید آگاه سازی وشفاف سازی کنند تا رانت ها از بین بروند. درسال های اخیر 
اکثر تولید کننده های داخلی نابود شده اند. 

نیمی از افراد بالغ کشور کبد چرب دارند��
دکتر پژمان مال خلیلی، متخصص گوارش

تخصص گوارش خوشــبختانه در بین عموم مردم تا 
حدی شــناخته شده است. ولی مســائلی که بهتر است 
خوانندگان بیشــتر مورد توجه قرار دهند، یکی مســئله 
اســکرین و چکاپی اســت که برای سرطان کلون)روده 

بزرگ( انجام می شــود. متاسفانه این سرطان بشــدت شیوع پیدا کرده و عموم 
مردم آگاهی کاملی نسبت به این بیماری ندارند. 

مســئله دیگر بیماری کبد چرب اســت که در جامعه ما عمومیت پیدا کرده و 
46 درصد از افراد جامعه یعنی نیمی از افراد بالغ کشور دچار این بیماری هستند. 
این بیماری متاســفانه هیچ عالمتی ندارد و زمانی متوجه آن می شــویم که 
آزمایش یا ســونوگرافی انجام بدهیم. بندرت عالئمــی مثل ضعف و بی حالی 
یا دردهای ناحیه ســمت راست باالی شــکم پیدا می شود. ولی به طور معمول 

بیماری کبد چرب عالئمی ندارد. 
دیده شــده آقایا نی که دور شکم آنها باالی 102 سانتی متر و خانم هایی که 
دور شکم آنها بیشتر از 88 سانتی متر است، ریسک کبد چرب در آن ها باالتر است 
و بهتر است جهت تشخیص زودهنگام و کنترل بیماری آزمایش انجام دهند. 

معضل جامعه ما ضعف فرهنگی است��
 ماندانا اســعدی، مدیر مهدکودک، مدرسه و 

مرکز استعدادیابی
من معتقدم که مهمتریــن معضل جامعه ما بحث 
ضعــف فرهنگی اســت. فرهنگ دســته بندی های 
مختلف دارد حوزه سالمت روان و جسم، خود مراقبتی، 

و ارتباطات بیانی و آموزش ها باید بنا بر ســن گفته شود و بچه ها خود مراقبتی 
را بیاموزند چه از نظر روانی و جســمی و جنسی.  اگر این آموزش ها داده نشود 
بچه ها با ناآگاهی رشد می کنند، کودکان متناسب با سنشان و جنسیتشان یک 
ســری هیجانات و هیاهو و سالیقی دارند و می خواهند کشفیاتی داشته باشند 
ولی چون در مورد خود مراقبتی آگاهی ندارند دچار آسیب های کوچک و بزرگ 
می شــوند. کارآموزی و فرهنگ زیادی نیاز دارد اگر زیربنای هر چیزی در این 
دو مقوله شکل بگیرد در بزرگسالی همه چیز راحت تر می شود. می توان قوانین 
و ایده های جدید را پیاده کرد و این که هر مطلب جدید را بعد از فکر و بررســی 
می تواننــد بپذیرند. دافعه ای را که جامعه نســبت به هر تغییری و هر تربیت 
جدیدی دارد ابتدا باید رفع کرد و اگر در خانواده ای یک کودک باشد به اصطالح 
تک فرزندی باشد مرکزیت خانواده آن کودک می شود او تصمیم می گیرد که 
چه زمانی بخوابد، چه زمانی بازی کند یا بیدار شــود و خانواده ها هم مجبور به 
پذیرفتن هستند ولی وقتی در محیط های دیگر مثل مهدکودک یا مدارس قرار 
می گیرند می فهمند که این داستان و مدل جامعه تغییر می کند و باید یاد بگیرند 
چگونه ارتباط داشــته باشند و شــکل گیری این ارتباط همان فرهنگ سازی 

است و متاسفانه در خیلی از کشورها هم این آموزش ها وجود ندارد. 

عموما کاالهای ایرانی نقص ندارند��
ایمان غفاریان، مدیر عامل شــرکت پارسیان بازه 
مهستان و مدیر اجرایی شرکت ابنیه )ایثار و اتوسک ایران(

پیمانکاری هــای دولتــی و کار اجرایــی تاسیســات 
فرودگاه های نظامی را انجام می دهیم. 

در یک شــرکت هلدینگ فعالیت دارم. شرکت ما با هر 
کارخانه ای که در ایران در زمینه راه و ابنیه تولیدات دارند قرارداد می بندد. تولیدات 
را ابتدا به شــرکت هایی که با ما کار می کنند معرفی می کنیم و قرارداد بسته شده 
و پخش می شــود. عموما کاالهای ایرانی نقص ندارند. کاالهایی که دارای نقص 

هستند و مشکل ایجاد می کنند کاالهای چینی و هندی هستند. 

در ورزش حرفه ای باید عشق وجود داشته باشد��
 شهاب ولی، قهرمان ووشو جهان در سال 1389 و مدیر باشگاه شهاب البرز

ورزش حرفه ای بیشــتر با مصدومیت همراه است ولی به خاطر عشق به این رشته و 
کســب مدال جهانی آن را ادامه دادم و ادامه می دهم. با گرفتن مدال درد و خســتگی از 

بدن قهرمان بیرون می آید. 
در حال حاضر آموزش این رشته را انجام می دهم و به همه کسانی که برای آموزش 
می آیند می گویم که فکر نکنید در این رشته ورزشی خبری از پول یا شهرت است، فقط افتخار قهرمانی دارد. 
من از 5 ســالگی در باشــگاه بودم و مربی اصلی من پدرم بوده اســت. در حال حاضر مربی نیروهای عملی در 

نیروی انتظامی هستم. 

اوتیسم چیست؟��
 فربد مفیدی، دکترای روان شناسی و کارشناس گفتار درمانی

25 سال است که در زمینه روان شناسی کودک فعالیت می کنم. از ابتدا در بهزیستی مشغول به کار بودم و بعد به صورت 
خصوصی فعالیت خود را ادامه دادم. موضوع مورد بحث کودکان اوتیسم هستند، اوتیسم در لغت به معنای درهم فرو رفته 
است. مشکل اصلی بچه های اوتیسم ارتباط است. به تنهایی بیشتر تمایل دارند. تمایل دارند در گوشه ای تنها بازی کنند 
و سرگرم باشند. بازی نه به معنای بازی معنادار، بلکه یک سری حرکت کلیشه ای اوتیسم که یک طیف دارد از خفیف 
تا شــدید. در اوتیســم خفیف امکان دارد کودک حرف بزند، مدرسه برود، با دیگران رابطه پیدا کند ولی وقتی وارد عمق 

رابطه می شویم می بینیم که نمی فهمد دوستانش االن در چه حال و هوایی هستند مثال ممکن است دوستانش در مورد فوتبال و تیم های فوتبال 
حرف می زنند ولی او می رود و در مورد حیوانات حرف می زند و در این مواقع همه مسخره اش می کنند و این گونه است که او از جمع طرد می شود. 
هرچه به سمت اوتیسم شدید می رویم از توانایی های کودک کم می شود و ممکن است اصال توانایی حرف زدن هم نداشته باشند و در جمع 
بچه هایی که در حال بازی هســتند بی هدف آن وســط است یا به گوشــه ای در تنهایی خودش می رود. در حقیقت بچه های اوتیسم دو ویژگی 

اصلی دارند:
1-مشکل تعادل اجتماعی 2-مشکل حرکات کلیشه ای. 

این بیماری اصال قابل پیشگیری نیست و علت اصلی آن هنوز شناخته شده نیست. فقط مواردی که ژنتیکی می باشد قابل پیشگیری است 
که آن را با مشاوره ژنتیک شاید بشود تا حدی پیشگیری کرد. 

مواردی که باعث به وجود آمدن بیماری اوتیســم می شــود، آلودگی مواد غذایی با جیوه و مواد سنگین است که احتمال دارد در آب ها یا حتی 
داروها هم وجود داشته باشد. بحث های ثابت نشده دیگر هم مثل وجود آنزیم خاصی در بدن مطرح است که البته ثابت نشده است بنابراین قابل 

پیشگیری نیست و متاسفانه در حال زیاد شدن هم می باشد. 
در حال حاضر از هر 100 نفر یک نفر مبتال به اوتیســم داریم، با توان بخشــی فقط اوضاع بهتر می شــود ولی درمان نمی شود و یک معلولیت 

دائم العمر است. 
کسانی که درمان شده اند کسانی بوده اند که از ابتدا تشخیص اشتباه داده شده و دچار اوتیسم نبوده اند برای همین درمان شده اند. 

از دولت انتظار حمایت از تولید کنندگان داخلی را دارم��
 سهیل رشیدی، مالک و مدیرعامل شرکت ژومیپس

متولد شــهریور 1365 هســتم. تولید کننده چیپس میوه و کارآفرین هستم. از دولت 
انتظــار حمایت از تولید کنندگان داخلی را دارم. محصــوالت ما کامال ارگانیک و برای 
ســالمتی مفید هستند. از دیگر تولیدات ارگانیک مجموعه ای ما نمک دریا، پودر ماست 
و خیار و انواع حبوبات می باشــد که کامال تولید داخل هســتند. برای حمایت از تولید ملی 
اقدامات زیادی می توان انجام داد اگر دولت حمایت کامل داشــته باشــد و بانک ها تســهیالتی با سود پایین 

پرداخت کنند. 

افزایش قیمت مواد اولیه از مشکالت مان است��
علی قربانی، مدیر تولیدی صندل طاها 

از 9ســالگی این شغل را شروع کرده ام. حدود 30 سال 
است که در این شغل فعالیت دارم. 

مشکل اصلی ومهم ما افزایش قیمت مواد اولیه است. 
چسب های صنعتی خیلی گران شده است ولی باز در حال 

انجام کار هستیم. البته با سود پایین کار را پیش می بریم. 
توقع ما از اتحادیه این است که با ما در زمینه فروش همکاری کنند و حمایت 

و سازماندهی تولیدی ها را انجام دهند. 

به ارزان فروش ها نمی گوییم که چرا ارزان ��
می فروشند؟

 بهروز کهن خاکی، مدیر تاالر خیلج فارس در کرج
در بحث تاالر صحبت بسیار است که نکته ای مهم را باید 
بگویم. این که در ایــران دنبال گرانفروش ها می روند ولی 
دنبال ارزان فروش ها نمی رویم که چرا ارزان می فروشند. 
تحقیق کنند و ببینند که ارزان فروشــان چه جنســی را 
دارنــد عرضه می کنند و با چــه کیفیتی ارائه می کنند، اکثر 

مطبخ ها و تاالرها به سود خود فکر می کنند و کیفیت غذا را پایین می آورند. 

هر فعالیتی که منجر به تقویت یکی از حس های انسان ��
شود ورزش نام دارد 

 محســن فرهادی، مدیــر مجموعه تــک آف و مرکز 
ورزش های الکترونیک

تــک آف مخفف تک کافه یعنی کافه فن آوری اســت. البته 
در ایران هنوز شــکل خود را پیدا نکرده اســت مکانی اســت که 
مجموعــه ای از فن آوری را دور هم جمع می کند و مردم می آیند 
و با این فن آوری، تفریح و ورزش می کنند. هر فعالیتی که منجر به رقابت و تقویت یکی 

از حس های انسان شود ورزش نام دارد. 
ورزشــهای الکتریک باعث تقویت فکر انســان ها می شود و طیف سنی خاصی ندارد 
از کودک 6 ســال تا فرد50 ســال می توانند این کار را انجام دهند. در حال حاضر همه 
مردم جامعه به وسیله گوشی و تبلت و بازی های آن خود را سرگرم می کنند. این موضوع 
باعث شــد که به این بیاندیشیم این فن آوری که مردم با آن تفریح می کنند، باعث درآمد 
زایی شــود و از پیشرفت آن ما هم پیشرفت کنیم به این نتیجه رسیدیم که یک مجموعه 
با یک چیدمان و سیســتم خاص فراهم کنیم که مثل گیم نت های قدیم نباشــد. چون 
وقتــی یک فرزند به پدر و مادرش بگوید می خواهم گیم نت بروم و بازی کنند پدر و مادر 
نگران می شــوند که محیطش مناسب نیســت برای اینکه فرهنگ سازی کنیم در ابتدا 
دکوراســیون محیط را طراحی کرده و ســاختیم. حدود 300 میلیون هزینه دکوراسیون 

مجموعه شد. 
تفاوت ایجاد کردن در محیط حتی در آموزش برای مخاطب بسیار مهم و جذاب است. 
وقتی مخاطب محیط را می بیند جذب دکوراسیون و فضا می شود. وسایل بازی مدرن 
و جدید می باشد. همچنین مجموعه ما مجهز به کافه، فروشگاه و البی زیبا نیز می باشد. 

چرخه تولید نیاز به حمایت سه جانبه ای از طرف ��
دولت، تولیدکننده و مردم دارد

 مهرزاد بحری، مدیر مجموعه سرزمین چرم
 در صنعــت چرم و کار تولید و فروش محصوالت 
چرم هســتم. صنعت چرم از پایه جنس کامال ایرانی 
می باشد و همه کارگران ایرانی هستند. مشکالت در 
همــه عرصه ها زیاد اســت، در زمینه صنعت چرم نیز 
با این که جنس کامال ایرانی اســت. افزایش شــدید 

قیمت از مشــکالت رشــته ما می باشد، از دیگر مشکالت در این حوزه متعلقات 
چرم می باشــد. یراق آالت چرم متاســفانه از کوچک تریــن پیچ و پرچ ها همه 
خارجی هســتند و همه یا از چین یا ترکیه وارد می شــوند. افزایش قیمت یراق 
آالت زیاد بوده و در حال حاضر مشــکل کمبود یراق آالت هم به آن اضافه شده 
اســت. کیفهای تولید شــده ما به علت نبود قفل هنوز به بازار عرضه نشده اند. 
وسایل مان را ما قبال به صورت چکی خرید می کردیم ولی حاال با این که بعضی 
از محصوالت قیمت آن 4 برابر شــده اســت فروشندگان فقط به صورت نقدی 
می فروشــند. به این دلیل خیلی از تولید کنندگان در حال حذف شــدن از بازار 

هستند و تعداد زیادی در حال بیکار شدن می باشند. 
چرخه تولیدات نیاز به حمایت ســه جانبه ای از طرف دولت، فعالیت از سمت 

تولید کننده ها و مردم دارد. 

خودباوری از عوامل مهم در موفقیت های شغلی ��
 آرمــان صالحی، بنیانگذار و مدیر مجموعه های اولین آموزشــگاه تخصصی گل 
آرایی در اســتان البرز، اولین تولید کننده باکس های تزیینی گل در اســتان البرز و اولین 

شرکت ارائه دهنده رزباکس های الکچری و هدایای گل در استان البرز
دو مفهوم کارآفرینی و اشــتغالزایی هر دو با ارزش و به یکدیگر مرتبط هســتند ولی 
لزومًا بر هم منطبق نیســتند. اشــتغالزایی در برخی موارد می تواند به عنوان یکی از نتایج 
کارآفرینی مطرح شــود. کارآفرین، یک شــغل جدید ایجاد می کند و در واقع یک ارزش 

ناب به جامعه اضافه می کند. ولی اشتغالزایی، برای پاسخ به تقاضاهای بازار به جذب نیرو و تکمیل ظرفیت برای 
شغل های ایجاد شده می پردازد. 

 آموزش رکن مهمی در اقتصاد دارد. کسب مهارتهای آموزشی می تواند زمینه ساز اشتغال و کارآفرینی باشد. 
در واقع برای کارآفرینی باید ابتدا به ســراغ کســب مهارت و تعلیم برویم و خود را در مسیر فراگیری یک مهارت 
قرار دهیم. بدون کسب مهارت نمی توان در اشتغال و کارآفرینی موفقیت های الزم را به دست آورد، مهارتها نیز 
باید همگام با نیازهای جامعه باشد. یکی از عوامل مهم در موفقیتهای شغلی خودباوری است، انسان با خودباوری 
می تواند همه موانع را پشت سر بگذارد و با کارآفرینی و اشتغالی سازنده به موفقیت برسد. کارآفرینی و اشتغالزایی 
نقش بسزایی در کاهش فقر و فقرزدایی دارد. افراد موفق آنانی هستند که عالوه بر رونق اقتصادی در شغل خود، 
برای دیگران زمینه کسب و کار ایجادنموده و تولید ثروت را فراهم می کنند. افرادی که می خواهند در کارآفرینی 
و اشــتغال موفق باشــند الزم است حس مسئولیت پذیری در قبال کار و دیگران داشــته باشند. جوانان امروز با 

توانمندی ها و مهارتهایی که دارند باید با اعتماد به همین داشته ها قدم بردارند و مسیر کارآفرینی را بپیمایند. 
در کارآفرینی همچنین باید بازار را شــناخت و برای بازاریابی اندیشــید و باور کرد که تجارت با روشهای نوین 

همراه شده و در این تحوالت باید همگام با روز و پیشرفت حرکت کنیم. 

جنسیت جنین را می توان مشخص کرد��
هنگامه خوشه چین، کارشناس مامایی با 27 سال سابقه و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 بحث ما دررابطه با مشاوره تعیین جنسیت فرزند است که امروزه برای خانواده ها اهمیت پیدا کرده است. تعیین جنسیت 
به سه روش انجام می گیرد :

ا- روشی که پایه علمی دارد وباید زیر نظرپزشک متخصص انجام گیرد و قبل از بارداری انجام می شود. این روش هزینه 
باالیی دارد و برای تمام افراد قابل اســتفاده نیســت. روش PGD برای کسانی قابل استفاده است که مشکالت پزشکی 
وابســته به جنسیت فرزند دارند. برای مثال اگر فرزند پســر باشد، دچارمشکل خواهد شد. پس باید فرزند دختر باشد. در این 
روش احتمال بارداری 30 درصد اســت. احتمال ســقط جنین در این روش نیز زیاد است. برای حفظ جنین کاشته شده باید دوز باالیی از هورمون به مادر 
تزریق شود که ممکن است در سال های بعد مادر را دچار مشکالتی کند. با این روش اگرحاملگی انجام شود، احتمال موفقیت باالست. روش)IUI(: این 
روش نیز باید زیر نظر پزشک انجام گیرد. در صورت حاملگی، موفقیت در این روش70 درصد است. ولی احتمال بارداری30 تا40درصد است. هزینه ها 

و مشکالت این روش باالست و برای عام توصیه نمی شود. 
روش دیگر استفاده از سیستم طبیعی بدن فرد است. در این حالت هیچ گونه دخالت خارجی وجود ندارد و برای عام استفاده می شود. چرا که خود خانم 
نیز می تواند این روش را انجام دهد و درواقع استفاده از یک پک است: برای مثال بحث تغذیه است که با توجه به تحقیقات بررسی شده بسیار موثر است. 
اساس تغذیه ما "یون "های مصرفی ماست. وقتی نسبت یون های سدیم و پتاسیم دربدن خانم باال برود، جداره تخمک آمادگی جذب اسپرم پسر را دارد. 
وقتی یون های کلسیم و منیزیم در بدن این خانم باال می رود، سطح تخمک اجازه ورود به اسپرم دختر را می دهد. البته قطعیت ندارد و به طور قطع ثابت 
نشــده اســت. اکثر مواد غذایی که طبع گرم دارند دارای سدیم و پتاسیم باالیی هستند. درحالی که مواد غذای طبع سرد یون های کلسیم ومنیزیم دارند. 
درکنار این موارد تکنیک هایی نیز وجود دارد و مشاوره نیز کمک کننده می باشد. البته روش های دیگری چون گرفتن دمای بدن فرد نیز وجود دارد. مسئله 
مهمی که در این روش حائز اهمیت اســت ونقش مهمی در تعیین جنســیت دارد شخص مذکر است. آقایان باید به متخصص کلیه و مجاری و ناباروری 

مراجعه کنند و از داروهای تقویتی افزایش اسپرم و ویتامین ها استفاده کنند. سابقه های خانوادگی نیز گاهی در ناباروری مؤثر هستند. 
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معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز  شنبه 21 اردیبهشت 1398   شماره 5380

کیفیت فرش با وجود تحریم ها تغییری نکرده است��
مجید محسنی، نماینده فرش ستاره کویر یزد

47 ســال است که در کار فرش هستم، 27 ســال در کار فرش دستبافت به همراه پدر بودم و 20 سال است در 
کار فرش ماشینی با برند ستاره کویر یزد هستم. 

از ســال 1360 کار تولید شــروع شده و تا به حال کسی از این فرش ناراضی نبوده است. با وجود تحریم ها هنوز 
کیفیت محصوالت تغییری نکرده است. تنها فرش ماشینی است که لوح سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید 
کننده را دارا می باشد. این لوح به کارخانه هایی داده می شود که بتوانند خودشان را بر اساس قیمت مصرف کننده 

وفق بدهند و اگر نتوانند وفق بدهند و حتی اگر هزار تومان افزایش قیمت داشته باشند، این لوح را از آن ها می گیرند. 

کارآفرین مانند یک مدال آور المپیک است��
احمد خسروی، رئیس هیات مدیره شرکت نوشادالرام 

شرکت نوشا دالرام در سال 1395 در تهران ثبت و بعد به استان البرز منتقل شد. بیشتر فعالیت شرکت ما 
دمنوش و چای های عطری اســت. تولیداتمان را رسما از ابتدای سال 97 شروع کردیم. ما بیشتر از مسئولین 
حمایت لفظی دیده ایم و در عمل کمتر حمایت دیده ایم. برای گرفتن تســهیالت و رونق دادن به کارمان با 

مشکالت فراوانی مواجه هستیم. 
ضمانــت کارخانــه و تجهیزات را که باالی 4 میلیارد ارزش دارد برای یک میلیارد وام قبول نکردند و از ما 

سپرده و واحد مسکونی جهت ضمانت درخواست شده است. تعریف کارآفرین در مملکت ما روی صنایع بسیار کوچک عنوان می شود. 
در کشــورهای دیگــر به کارآفرین مثل یک مدال آور در المپیک نگاه می کنند. در ایــران کارآفرین به جای اینکه به کار خود بپردازد و 
ذهنیات خود را اجرا کند از ابتدا درگیر بروکراســی اداری می شــود و مشکالت زیادی دارد. ما حلقه گمشده ای در کارآفرینی داریم که تا 
آنجایی که طرح توجیه می شود و در وزارتخانه می آید مسئولین استقبال کرده و طرح روی کاغذ کامال منطقی است ولی وقتی به عمل 
می رسد کم کم پشتیبانی ها کم می شود.وقتی تولیدی انجام می شود نیاز به عرضه به وجود می آید. در عرضه تولیدات مشکالت زیادی 

وجود دارد. در فروشگاه های بزرگ به عنوان ورودی یا تخفیف هزینه های هنگفتی دریافت می کنند. 

اتحادیه خیاطان حدودا 20 دسته تحت پوشش دارد��
علی لطفی، رئیس اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان پوشاک در کرج

اتحادیه خیاطان حدودا 20 دســته را تحت پوشــش قرار داده است. این دسته ها کت و شلوار دوزی، 
مزون لباس عروس، مانتو دوزی، لباس های مجلسی، لباس های کار و گلدوزی را شامل می شود. 

اعضا هیات مدیره این دسته ها5 نفر هستند. 
ســرکار خانم احمدی، آقای خوش اخالق، آقای یوســفی، آقای اخالقی و یک نفر هم بازرس به نام 
آقای لطفی هیات مدیره ما را تشــکیل می دهند، 4 کارمند در اتحادیه مشــغول به کار هستند. 950 نفر 

عضو دارای پروانه در این اتحادیه هستند. 150 پرونده هم در دست اقدام است که بنا به دالیلی موفق به گرفتن پروانه کسب نشده 
اند. با توجه به اینکه ســال 97 ســال حمایت از تولید ملی بود اما آن حمایتی که انتظار می رفت از ما انجام نگرفت. با توجه به نوسان 
ارز و دالر مشــکالت زیادی برای ما به وجود آمده اســت. اگر واقعا بخواهیم از کاال و تولیدات ایرانی حمایت کنیم ابتدا باید فرهنگ 
سازی شود و در فرهنگ سازی رسانه ها نقش مهمی را برعهده دارند و شعار ایرانی، کاالی ایرانی بخر را برای مردم نهادینه کنیم. 
راه دیگر این اســت که برند ســازی انجام شود، تولید کنندگان کاالی خودشان را با برندهای خودشان تولید کنند و به بازار فروش 
برســانند. راه دیگر اســتفاده از طراحان است ولی متاسفانه در کشور ما بیشتر کار کپی انجام می شود. روش دیگر به روز شدن است. 
ما باید از تجربیات کشــورهایی مثل ترکیه که در صنعت پوشــاک حرف اول را می زنند استفاده کنیم. مبنای تولید باید تقاضا باشد، 
یعنی باید کاالیی را تولید کرد که تقاضای نیاز در جامعه داشــته باشــد. خود ما حدود ســال 70 تا 72، تعداد 70 نفر پرسنل و کارگر 

داشتیم که مانتوهای اسپرت تولید می کردیم. بعد از مدتی مشاهده شد که فروش ما رو به افول است.
  تحقیق کردیم و متوجه شــدیم که در کرج لباس های پرســنلی تقاضای باالیی دارد و به این نتیجه رسیدیم که تقاضای مانتو و 
شــلوار پرســنلی و اداری زیاد است و آن کار را شروع کردیم که تقاضای زیاد و فروش باالیی داشت. مشکل تولید کننده ها در کرج 
این اســت که در یک جا جمع نیســتند. باید تولید کننده ها رادر محل مناســبی تجمیع نمود.  این درخواست را به اتاق اصناف ایران 
و نماینده های مجلس، ســازمان صنعت، معدن تجارت فرســتادیم و پیگیر هستیم که اگر بتوانیم انجام دهیم. مورد دیگر برگزاری 
نمایشــگاه های مد و لباس در کرج اســت. ما هر چقدر نمایشگاه بیشتر برگزار کنیم موفق تر هستیم و می توانیم از تجربیات کسانی 

که موفق بودند استفاده کنیم. 

4 سال، زمان زیادی برای عرضه محصول به بازار است��
مسعود ثالثی، تولید درب ضد سرقت با قابلیت باز شدن با اثر انگشت 

نیازباعث اختراع می شــود. در دنیا چند شــرکت بزرگ هستند که این کار را انجام می دهند، یکی از 
آن ها ژاپن اســت که یک ســال بعد از ما شروع به کار کردند. ما االن 4 سال است که این پروژه را آغاز 
کرده ایم. با این تفاوت که شرکت ژاپنی یک شرکت چند میلیون دالری است و ما یک شرکت کوچک 
هســتیم. اختراع مان را به ثبت رســاندیم، ولی موضوع این است که مردم می ترسند از این محصول 

اســتفاده کنند. می گویند نکند پشــت در بمانیم؟ می خواهم بگویم اگر مثال آسانسور ســقوط کند اتفاق خیلی بدتری می افتد و 
سقوطش هم واقعی است. ما 5راه مستقل برای باز کردن درهای لمسی تولیدی خود داریم. 

1-اثر انگشت 2- کارت مثل کارت مترو 3- ریموت کنترل 4- کد مورس
به هر دلیلی هر کدام کار نکرد راه دیگری اســت و کاربر تعریف شــده به هیچ وجه نمی تواند پشت در بماند. اگر برق قطع شود 
تا 8 ساعت بدون برق کار می کند. در فروش مشکالتی داریم. ما سرمایه گذار خوب نداریم. بانک ها هم حمایتی ندارند.  در ایران 
تولید یک محصول چهار سال به باال طول می کشد تا محصول را بتوان به بازار عرضه کرد. شاید تا چهار سال بعد دیگر بازار نیاز 

به آن محصول نداشته باشد. ای کاش از اول کار را درست انجام می دادیم تا تولیدات ملی زیاد شود.

محصول تراریخته مصرف نکنیم��
لیال امین فرد، مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دالرام

در رشته های صنایع غذایی و آموزش روش های بسیار خوبی داریم. ما همیشه 
ســعی کرده ایم اشــتغالزایی برای افراد داشته باشــیم. ولی در مورد محصوالت 
تراریختــه مطالبی وجود دارد که باید بگویم. از نگاه ســازمان جهانی بهداشــت، 
تراریخته، به گیاهان، جانوران یا موجودات میکروسکوپی گفته می شود که ترکیب 

ژنتیکــی آن هــا )DNA( به طریقی تغییر یافته که در طبیعت از راه جفــت گیری یا نوترکیبی طبیعی 
اتفاق نمی افتد. 

 واژه »تراژنی« یا »تراژن زایی« به فرایند تزریق یک ژن برون زا به جانداران زنده گفته می شود. به 
طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کند و آن را به فرزندانش منتقل نماید. 

در تولید جانداران تراریخته، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه یا از آن حذف می شود. 
در صورتی که ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه شــود به آن تراریخته و اگر ژن از ژنوم طبیعی جاندار 

حذف گردد به آن فروریخته می گویند. 
جانداران تراریخت، کاربرد زیادی در پزشکی و زیست فناوری دارند و امروزه بسیاری از پروتئین های 

دارویی مانند انسولین و هورمون های رشد از این طریق تولید می شوند. 
از این علم برای ساخت سموم آفت کش و علف کش استفاده می شود. اما خنده دار است اگر فکر کنیم 
که مضرات تراریخته ها فقط آفات و علف های هرز را از بین می برد و برای انسان هیچ زیانی دربرندارد. 
تحقیقات نشــان داده که مصرف محصوالت تراریخته باعــث افزایش آلرژی ها- مقاومت در برابر 
آنتی بیوتیک ها- مشکالت اعضای داخلی- اختالالت سیستم تولید مثل- افزایش نشانه های پیری و 

رشد تومورهای سرطانی در انسان می شوند. 
در اروپا وسرزمین های اشغالی فلسطین هیچ گونه محصول تراریخته شده ای وجود ندارد. 

در آمریکا، تراریخته، طبیعی و ارگانیک بودن محصول روی آن قید شده است. در ایران محصوالت 
تراریخته تولید و به بازار عرضه می گردد بدون این که روی محصول قید شود. 

برای مقابله:
-  از محصوالتی که حاوی ذرت تراریخته)مکزیکی(، کانوال و سویا هستند دوری کنیم. 

- سعی کنیم از مواد غذایی استفاده کنیم که برچسب )غیرتراریخته( داشته باشند. 
-از محصوالت ارگانیک استفاده کنیم. 

در توانبخشی سن افراد خیلی مهم است��
معصومه وطن پرست، کارشناس گفتار درمانی مرکز توانبخشی وصال 

با مدیریت دکتر سروش لهراسبی
گفتــار درمانی یکی از شــاخه های علــوم پزشــکی و زیرمجموعه علوم 

توانبخشی است که شامل 6 رشته می شود:
1-بینایی ســنجی 2- شــنوایی ســنجی 3- ارتوپدی 4- کار درمانی 5- 

فیزیوتراپی 6- گفتار درمانی
در مجموع توانبخشــی هدفش ارتقاء بهبود سطوح زندگی افرادی است که به نوعی دچار آسیب و 
معلولیت شــده اند. در رشته گفتار درمانی هدف اصلی بهبود توانایی برقراری ارتباط افراد است. گفتار 
شــامل دو بخش بیان و درک اســت. وظیفه اصلی گفتار درمانی این است که اول مراحل رشد روانی 
و حرکتی طبیعی را بداند و بعد بتواند مشــکل را ارزیابی کند و تشــخیص دهد و طرح درمان برای آن 
داشــته باشد. در توانبخشی هدف اصلی این است که با آگاهی دادن و آموزش هایی که به افراد جامعه 
و مســئوالن داده می شود ازخیلی چیزها پیشگیری شود. بعد از پیشگیری درمان صورت می گیرد.  در 
توانبخشــی خیلی از مشکالت افراد حل می شود ،مثال از طریق فیزیوتراپی خیلی از دردهای مفصلی 
و دردهای گردن و دســت و پا حل می شــود. ولی متاسفانه آگاهی و اطالع رسانی افراد پایین است. در 
توانبخشی زمان و سن افراد خیلی مهم است چون بچه ها زمان طالیی یا به اصطالح گلدن تایم دارند. 

وقتی این زمان از بین برود رشد سالمت فرد دچار مشکل می شود. 

99 درصد مواد اولیه مورد استفاده مان داخلی است��
سعید حاتمی، مالک مجموعه مبلمان ماهور

صفر تا صد مبل ها در کارخانه خودمان تولید می شود. دولت شعارهای 
خوبی می دهد ولی در عمل هیچ چیزی برای پیشرفت کار برای ما ندارد 
و هرجــا می رویم به یک مانعی برمی خوریم. از مواد اولیه گرفته تا تامین 
اجتماعی. تقریبا 99 درصد مواد اولیه مورد اســتفاده مان داخلی اســت، 

حتی فوم اســفنج هم مواد اولیه آن در پاالیشــگاه های خودمان تولید می شود، ولی همیشه مشکل 
داریم، با این که مواد اولیه داخلی اســت ولی با باال رفتن دالر گران و در بازار کمیاب می شــود وهیچ 

نظارتی روی آن وجود ندارد. 
در رشــته ما دیگر نمی توان ســنتی عمل کرد چون رقبا زیاد شــده اند. ما ســعی می کنیم تمام 

چیزهایی را که باعث به روز شدن است در بحث تولید و فروش انجام دهیم. 

کیفیت کار مهم تر از قیمت آن است��
عاطفه تواضع، مرکز تخصصی ناخن

کار روی ناخن بسیار حساس است و بهداشت در آن فوق العاده مهم می باشد. 
در تهران پک های مخصوص اســت که به مشتری ها می فروشند و آن ها پذیرای 
این پک ها هســتند. ولی متاسفانه در  کرج در طی 9 سالی که این مرکز راه افتاده 
مشتریان حاضر به خرید نیستند. حتی وقتی با قیمت پایین به آن ها پیشنهاد شده 
اســت ! با تمام حساســیت ها باز مشتری ها حاضر به خرید پک ها نشــدند که شاید درنهایت 10 هزار 
تومان هزینه داشــته و برای مدت 5 ماه می توانســتند از آن اســتفاده کنند. در حالیکه در تهران در آن 
زمان 60 هزار تومان پک ها را می فروختند و همه خریداری می کردند. در حال حاضر 1100 مشــتری 
ثابت دارم ولی هیچ کدام حاضر نیســتند 2 هزار تومان بیشــتر هزینه کنند. ما مواد عالی و درجه یک 
انتخاب می کنیم. مواد اگر خوب نباشد ابتدا سالمتی فرد به خطر می افتد. در حال حاضر مواد ارگانیک 
وارد بازار شده و ما می خواهیم استفاده کنیم ولی در کرج نمی پذیرند چون به نظر من در فرهنگ کرج 

چنین چیزی جا نیفتاده است. فقط ارزان بودن مهم است، کیفیت برایشان مهم نیست. 

فرش ایران دریایی است که انتها ندارد��
محمد اسماعیل فراهانی، مدیر فرش فروشی فراهانی

بنده حدود 60 ســال اســت که در کار فرش هستم و اصالتا اراکی می باشم. در گذشته کارم خرید و فروش 
فرش های کهنه و قدیمی و صادراتی و عتیقه بود. از زمانی که صادرات دچار مشــکل شــد، ما در استان البرز 

فرش دستباف را کار می کنیم. 
بعد از انقالب بازار فرش ایران بسیار اوج گرفت ولی وقتی فرش های هند و چین به بازار آمد متاسفانه بازار 

فرش ایران دچار افت شد. بهترین راه، حمایت دولت است. در مرحله اول دولت باید بازار از دست رفته را باز گرداند و صادر کننده ها 
را تقویت کند. وقتی صادر کننده فرشی را صادر می کند دولت باید برایش امتیاز قائل شود و دست او را باز بگذارد. 

فرش ایران هنوز حرف اول را در دنیا می زند. فرش های چین و هند هم ســرمایه گذارانش ایرانی هســتند، چون در آن جا کارگر 
هزینه کمتری داشته به همین دلیل کار را انجام می دهند و فرش را بی گره می زنند. طرح و نقش همه از ایران است ولی فرش های 
ما چون گره دارند هنوز بهترین فرش است. در ایران هر روستا و شهر طرح فرش های مخصوص خود را دارد. تنها جایی که فرش 

بافی در ایران ندارد، شمال است که به خاطر رطوبت نمی توانستند این کار را داشته باشند.  

نوشیدنی کامبوچا، یک نوشیدنی پروبیوتیک��
مهندس مریم هژبری، مخترع نوشیدنی کامبوچا

کامبوچا یک نوشیدنی پروبیوتیک، ســالم، طبیعی با آنتی اکسیدان های 
قوی، بدون افزودنی های شــیمیایی و مــواد نگهدارنده، با قدمتی بیش از دو 
هزار سال اســت. در دهه های اخیر بسیار مورد توجه متخصصان علوم تغذیه 
و بهداشــت آمریکا و اروپا قرار گرفته اســت. چای سبز یا سیاه، ساکاروز و آب، 

اجزای اولیه کامبوچا هســتند. جالب این که مقدار ســاکاروز در محصول نهایی، به دلیل تبدیل آن به 
اســیدهای آلی و ترکیبات مفید در طول فرآیند تخمیر بســیار ناچیز است. ترکیبات نوشیدنی کامبوچا 
شــامل) باکتری ها و مخمرهای پروبیوتیک، بهبود دهنده فلور میکروبی روده ای و عملکرد سیســتم 
گوارش(، آنتی اکســیدان ها یا پلی فنول های چای ســبز )تنظیم قند خون و فشار خون، کاهش چربی 
خون، پیشــگیری و بهبود انواع سرطان، تقویت سیســتم ایمنی، کمک به سالمت کبد و درمان کبد 
چرب( ویتامین های ث، ای، آ و گروه ب شامل ب 1، ب 2، ب 3، ب 6، ب9 )اسید فولیک )ب12( تاثیر 
مثبت بر سیســتم عصبی و کمک به درمان کم خونی، پیشــگیری از سرماخوردگی(، اسیدهای آمینه 
)ترمیم بافتها، ســلول ساز، پادتن ســاز )ضد باکتری و ویروس( اسید گلوکورونیک )برقراری پیوند با 
مولکولهای سم و افزایش دفع آنها از کلیه و کبد( اسید گلوکونیک )موثر در برابر بسیاری از عفونت های 
قارچی )برفک( و کاندیدیاسیز)اســید استیک (از بین برنده باکتری های مضر) اسید اگزالیک (تقویت 
عمل انرژی ســازی سلولی و اسیدهای آلی مفید دیگر می باشد. در صورتی که کامبوچا خوب فرآوری 
شده باشد می تواند جایگزین مناسبی برای نوشابه های مضر باشد و با وعده های غذایی مصرف شود. 
مایاما کامبوچا در شرایط کامال بهدشتی و ایزوله، تحت نظارت اداره بهداشت و توسط متخصصین 
صنایع غذایی و نوشــیدنی در کارخانه ای مجهز به ماشــین آالت تمام اتوماتیک با تکنولوژی روز دنیا 

تولید می شود. 

توانستیم از طریق بازاریابی به نقاط مختلف دنیا صادرات داشته ��
باشیم

محمود الهوتیان، فوق لیسانس مدیریت صنعتی مدیر عامل شرکت 
تولیدی پارافین آرش مهیا

در شهرک صنعتی اشــتهارد حدود 15 سال به این کار مشغول هستم، 
بیش از 95 درصد از کار ما صادرات اســت چون محصولمان یک محصول 
میانی اســت. عمده ترین مصرف محصول ما در شــمع سازی است که از 

تولیدات خانگی شروع می شود تا شرکت های بزرگ که در نقاط مختلف دنیا از ما سفارش می گیرند. 
از شمع خانگی تا تولید الستیک و صنایع پلیمری چرم سازی، کبریت سازی. ابتدا بازار عمده ما هند 
بود بعد از این که هندی ها به تامین کنندگان مواد اولیه وصل شــدند و خودشان تولید کردند خیلی 

از کارخانه های تولید پارافین ورشکست شدند. 
مــا توانســتیم از این طریق بازاریابی کشــورهای غربی را انجام دهیم و بــه نقاط مختلف دنیا 

صادرات داریم. 

اعتبارمان به مردم دلگرمی می دهد��
حامد نظافت پور، مدیر امالک 

امالک آالچیق را در ســال 82 راه اندازی کردم. از ســال 77 که پدرم فوت 
کرد، در امالک ســامان را که پدر در آن مشغول بودند مدیریت کردم. االن به 
اعتبار پدر روی ما حســاب می کننــد در منطقه عظیمیه باالی 400 تا امالک 
است و در محدوده امالک خود من 10 تا امالکی است و همه باهم دوست هستیم و از ابتدا دوستانه با 
هم برخورد کردیم. مردم با ترس و ذهنیت بد می آیند و به همه کسی اعتماد نمی کنند. برای همین 

در این حرفه اعتبار خیلی مهم است. 

انرژی خورشیدی، انرژی پاک��
دکتر ناصر فتحی، دبیر انجمن علمی انرژی خورشــیدی نمایندگی 

استان البرز، مدیرعامل شرکت خدمات انرژی 
دنیا به سمت استفاده از انرژی خورشیدی با سرعت زیاد حرکت می کند. 
قطعا هر صنعتی پشــت سر خود اشتغال هم دارد. هیچ کدام از موضوعات 
علمی دنیا را به اندازه انرژی تجزیه پذیری رشدش را نمی توانید پیدا کنید. 

در 8 ســال اخیر نیروگاه خورشــیدی بادی نصب شده در کل دنیا حدود 5 برابر شده اند. یعنی هر سال 
حدود 1 برابر افزایش پیدا کرده است. یکی از دالیل این رشد عوامل اجتماعی است و خواست عمومی 

جامعه و مردم است که بیشتر به آن سرعت می دهد چون یک انرژی پاک است. 
یک سیستم پایدار3 مولفه برای ادامه و رشد دارد:

1-مخالفتهای اجتماعی  2- بحث اقتصادی  3- محیط زیست
اگر یک سیستم سطح اشتراک این سه مولفه را افزایش دهد قطعا پایداری سیستم خیلی باالست. 
اگر کشــوری از بحث انرژی خورشیدی عقب مانده اســت به مدیریت ناکارآمد آن سیستم برمی 

گردد. در کشور ما پتانسیل های زیادی وجود دارد ولی ما قدر آن را نمی دانیم. 

عملی که برای افراد زیر 18 سال نباید انجام داد��
دکتر ابوالحسن ملک فر، متخصص و جراح بیماریهای چشم و مدیر 

عامل و موسس مرکز جراحی چشم نوردیدگان
عصب چشم نســبت به الکل متلیک بسیار حساس است و متاسفانه در 
عرض مدت کوتاهی می تواند کل عصب چشــم را تخریب کند. افرادی که 
این الکل را مصرف کرده اند اگر در مدت 48 تا 72 ساعت به مراکز پزشکی 

مراجعه کنند قابل درمان است. الکل متلیک یک الکل صنعتی است که در مشروبات الکلی به صورت 
دست ساز استفاده می شود- این الکل از چوب گرفته می شود و چون در هنگام تهیه این الکل از چوب 

نکاتی را رعایت نمی کنند دچار آسیب و مشکل می شود. 
روش های مختلفی برای حذف عینک و اصالح عیوب انکساری از سال ها قبل شروع شده است 
که دائم رو به تکامل است. جدیدترین دستگاهی که وارد بازار شده دستگاه تمام اتوماتیکی است که 
همه مراحل را به طور کامل انجام داده و دید مریض به صورت اولیه بازمی گردد و ما این دســتگاه را 

اولین بار سال 95 وارد ایران کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی هم داشته است. 
در شرایط سنی زیر 18 سال این عمل را نباید انجام داد، چون تغییرات عینک تا 28 سالگی است. 
از 18 تــا 25 هــم خیلی کم تغییرات دارد که معموال موقع انجام عمل در نظر گرفته می شــود که تا 
25 ســالگی ممکن اســت چقدر اضافه شود و تغییرات را محاسبه کرد. این دستگاه پیر چشمی را هم 
می تواند درمان کند. یک فرد ســالم حداقل سالی یک بار باید ویزیت چشم شود چون بیماری هایی 
هســتند که نهفته اند و اصال خودشان را نشان نمی دهند، زمانی خودشان را نشان می دهند که شاید 

کاری نتوان برای آن انجام داد. 
از ســاعت 10 صبح و 4 بعدازظهر که نور خورشــید مایل می تابد حتما باید از عینک های آفتابی 

استفاده کرد چون نور خورشید باعث اذیت شدن چشم می شود. 

اعتبار و اعتماد، مشتری را وفادار می کنند��
محمدرضا صمدی، مدیر امالک خانه مجلل

یکــی از معضالت کار ما امالک قولنامه ای اســت و کرج هم ملــک قولنامه ای زیاد دارد. بعضی ها 
یک ملک را به دو نفر فروخته اند. االن آمده اند راهکار گذاشــتند به اســم کد رهگیری. ولی این خودش 
ضعف هایی دارد و ضعف اساســی آن این است که تنها چیزی که می توانیم از آن استفاده کنیم کدپستی 
اســت و متاســفانه دوستان به صورت رندم یک کدپســتی را وارد می کنند و آدرسی را تعریف می کنند و 

می شــود ســابقه ملک و هیچ جا و هیچ مرجعی نمی گوید که یک گواهی برای کدپســتی خود با مشــخصات ملک خود لزوما 
داشته باشید. 

یک مبایعه نامه می دهند و فرد خیالش راحت اســت ولی ممکن اســت تخلف در آن صورت گرفته باشد. برای سند باید پایان 
کار داشته باشد و برای پایان کار باید آئین نامه های قانونی رعایت شده باشد که متاسفانه در ساختمان های ما رعایت نمی شود. 
پس، گرفتن پایان کار دچار مشــکل می شــود. از هر معامله یک نفر مهاجر است کسی که اصال ساکن کرج نیست و برای وجود 
مشــکالت خاصی به کرج مهاجرت کرده اســت. کسی که از شــهرهای جنوبی یک میلیارد پول آورده و در کرج خانه می خرد. 
مطمئنا بقیه پول خود را هم برای ســرمایه گذاری می آورد. در کرج پتانســیل های زیادی وجود دارد ولی باید سازماندهی شود. 
معضل پیش فروش کردن یکی از معضالت مسکن در کرج است. در صورتی که کار قانونی صورت گیرد و مشکالت بعدی را 

به وجود نیاورد و هماهنگ سازی انجام شود کار خوبی است.

مهم ترین عامل حفظ دندان ها تمیز نگهداشتن آن است��
دکتر حسن رشیدی، دندانپزشک 

در حال حاضر کار دندانپزشکی بسیار گسترده شده و ما اطالعات دقیقی 
باید داشته باشیم. بیشتر خانواده ها از رویش دندان اطالعی ندارند. نمی دانند 
کدام دندان شیری و کدام دائمی است. اگر از دندان خوب محافظت کنیم از 
نظر اقتصادی به صرفه خواهد بود. مهمترین عامل حفظ و نگهداری دندان 
تمیز نگهداشــتن است و معضل جامعه ما وجود قند است که امراض زیادی 

را به وجود می آورد. بعد از خوردن چایی با قند فقط خوردن کمی آب باعث می شــود از پوســیدگی 
جلوگیری شــود. خیلی از خانم ها امروزه مراجعه می کنند و دلشــان می خواهد دندان های سفیدی 
داشته باشند ما ابتدا باید از ساختمان دندان اطالع داشته باشیم.  برای این کار مینای دندان آسیب 
می بیند و این کار را من انجام نمی دهم. مگر اینکه از نظر زیبایی دچار مشــکل شــده باشــد و این 
سفیدی تا چند سال خوب می ماند ولی دندان را از زیر پوسیده می کند و بر اثر خوردن حتی چیزهای 

نرم هم ناگهان دندان می شکند. 

در عرصه تبلیغات خالقیت داریم��
حمیدرضا حق شناس، مدیر قالیشویی البرز مهر 

شستشوی فرش کامال با بهداشت در ارتباط است. موادی که استفاده 
می شود هم برای کارگر و هم برای مشتری مهم است که سالمت آنها به 
خطر نیفتد. ابتدا فرش ها یک بار آبکشی و یک بار آبگیری می شوند و این 
کار با دســتگاه های مخصوص انجام می شود. در صورتی که لکی روی 

فرش بماند دوباره از نو شسته می شود. 
فرش پس از شستشــو کامال تمیز اســت. وقتی پهن می شود داخل دســتگاه قرار می گیرد و تمیز 
می مانــد چون احتمــال آن وجود دارد که میکروب های هوا روی آن بنشــیند. خالقیت ما در عرصه 

تبلیغات است و رسید و فاکتور را در پاکت گذاشته و تحویل مشتری می دهیم. 


