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البرز 

درمان و شفای کامل از طریق ورزش��
علیرضا عبایی قهرمان جهان و مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی خانواده در استان البرز

علیرضا عبایی، متولد 1361 هســتم. در رشــته های رزمی و بدنســازی )پرورش اندام،بادی کالسیک و...( فعالیت حرفه ای دارم و قهرمان آسیا در سال 2016 میباشم. همچنین مدرک 
کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش بیومکانیک و مدرک افتخاری از دانشگاه آکسفورد لندن به دلیل ارائه مقاله »نقش ورزش در اقتصاد« و همچنین مدارک مربیگری A آسیا 
از فدراســیون جهانی WBPF در ســال 2016 و مربیگری بدنسازی ورزشهای رزمی و حرفه ای و پرورش اندام از آکادمی کوین لورن وچندین مدرک دیگر از قبیل  مربیگری بین المللی 
درجه A بادی کالسیک و فیتنس از دانشکده IFBB کشور ایاالت متحده،  مدرک تخصصی تغذیه و مکمل شناسی از کمپانی مطرح سایتک مجارستان و EST آمریکا  و همچنین از 

فدراسیون پرورش اندام ایران  را نیز دارم.  در سال 2017  نیز مفتخر بودم که به عنوان مربی تیم ملی ایران در مسابقات قهرمان اوراسیا در کشور اوکراین با 17 شرکت کننده از ایران به عنوان قهرمان آن مسابقات 
نایل آمدم و با 6 طال و 1 برنز، پرچم سه رنگ ایران را به احتزاز درآوردیم. این مسابقات زیر نظر فدراسیون NABBA در طی یک هفته برگزار  شد که  در آن حضور پرقدرت داشتیم.این مجموعه که من هم در آن 
مربی و هم وظیفه مدیریت را بر عهده دارم شامل 3 طبقه مجزاست که یک طبقه مختص بانوان که شامل 15 رشته ورزشی از جمله تکواندو ،کاراته،ژمیناستیک، باله، ایروبیک، فیتنس و.. می باشد. طبقه دوم مجهز 
شده از وسایل بدنسازی صرفا برای آقایان است.طبقه همکف نیز مجموعه سونا و جکوزی و اتاق ماساژ است که در سانس های مختلف و برای بانوان و آقایان قابل استفاده می باشد. البته الزم به ذکر است که چون 
اتاق سونا و جکوزی مشترک است، به صورت جداگانه به صورت زمان های متفاوت در سانس های آقایان و بانوان قابل استفاده می باشد.عالوه بر اینکه خودم حضور همیشگی در باشگاه دارم؛ ما از کادری مجرب و 
آموزش دیده برای آموزش آقایان و خانم ها استفاده کردیم. همچنین غریب به 6 سال است که مربی جانبازان و معلوالن هستم و به این افراد کمک به ادامه زندگی و حتی در مواردی درمان و شفای کامل را از طریق 
ورزش انجام داده ام. در واقع سه سال برای گرفتن مجوز چنین مجموعه ای تالش کردیم تا در زمان و هزینه های خانواده ها از طریق تخفیف های ویژه مجموعه ورزشی خانواده صرفه جویی شود تا در کنار هم و 
در سالن های مجزا همسر، پدر، فرزند و هریک از اعضا در یک مجموعه به ورزش بپردازند. در واقع هدف از مجموعه ورزشی خانواده این بود که افراد بتوانند خانوادگی ورزش کنند.مکمل های غذایی پروتئینی از 
نیاز های اصلی ورزش پرورش اندام است. اما استفاده درست و اصولی از آن  که زیر نظر مربی آموزش دیده مجموعه یا پزشک مرتبط به میزان الزم برای بدن مصرف شود. درواقع مکمل ها کمک کننده هستند تا 

جذب پروتئین مورد نیاز راحت تر و سریع تر صورت بگیرد اما باز هم الزم به ذکر است که باید زیر نظر مربی که در مجموعه خانواده زیر نظر شخص بنده است و یا زیر نظر پزشک مورد نظر باشد.

مبادی تفکر سازنده باشیم��
ناصر مالمیر چگینی، مدیر ارتباطات ویژه نامه صد گفتگو:

اهمیت و تأثیرگذاری منحصر به فرد ویژه نامه 100 گفتگو انتشار 
و اطالع رســانی ویژه نامه ای که شیرازه فکری، دانشی، تخصصی 
و تجربی 100 مدیر و پزشــک نخبه و فعال را ســاطع می نماید در 
نــوع خود بی نظیر و یا حداقل کم نظیر اســت. در واقع اهمیت این 
مصاحبه ها به لحاظ گستره وسیع توزیع، هدف گذاری، برند جام جم، 
حجم و تعداد نفرات با کیفیت تخصصی آنها، ترکیب، تنوع و منحصر 
بــه فرد بودن و نیز فرمت چینش به صورت مختصر و بســیار مفید 
فوق العاده می باشد. بنابراین می توان انتاج کرد که فرایند تحصیل 
گفتگوها و تعمق مندرجات منتشــره توسط مخاطبین مشتاق این مطبوعه ماحصل خروجی است 
که اطالعات، دانش، تجربه و افکار خوانندگان را به نسبت ماقبل این گستره بسیار افزون تر و فایده 
مندتر می نماید. امید است همواره بتوانیم در استان و کشوری مبادی اقدام و تفکر سازنده ای باشیم 

که می تواند در عرصه اطالع رسانی استان البرز و مهمان اثر گذاری نافذی داشته باشد. انشاءاهلل.

ضرورت پیشگیری از پوسیدگی دندان از کودکی ��
 دکتر عباس خرمشادی، جراح و دندانپزشک:

در زمینه سالمت جامعه به خصوص در مبحث سالمت دندان یکی از مواردی که اهمیت فراوانی 
دارد توجه به سالمت دندان و پیشگیری از پوسیدگی دندان از سنین کودکی می باشد و بهتر دیدیم 
که اطالعاتی در مورد نگهداری از دندان و ســالمت دهان کودکان در اختیار خانواده ها قرار دهیم. 
برخالف تصور عموم مردم، اولین چکاپ دندان باید در یک سالگی انجام شود و پس از آن مراجعات 
به صورت دوره 6ماهه انجام شود و نکته بعدی مسواک زدن و نوع خمیردندان مصرفی است، بهتر 

است خانواده ها مسواک زدن را از یک سالگی به بعد به کودکان آموزش دهند و در سنین زیر چهار سال باید از خمیردندان 
فاقد فلوراید اســتفاده شــود و از چهار ســالگی  به بعد می توان از خمیردندان های مربوط به بالغین استفاده شود و پس از آن 
الزم است از سن 9 سالگی به بعد نخ دندان کشیدن به کودک آموزش داده شود، در غیر این صورت پوسیدگی های فیمابین 
دندانی افزایش پیدا کرده و هزینه های زیادی را برای خانواده ها در پی خواهد داشت.همچنین مسئله دیگری که  خانواده ها 
باید اطالع داشــته باشند زمان رویش اولین دندان دائمی کودک اســت، اولین دندان دائمی به نام کرسی بزرگ) دندان 6 
فک باال و فک پایین( در سن 6سالگی رویش می کند و متاسفانه چون این دندان ها در انتهای فک باال و پایین رشد می کند 
با دندان شــیری اشــتباه گرفته می شود و اهمیتی به ســالمت این دندان داده نمی شود و گاهی در سن 8 یا 9 سالگی با درد 
دندان به پزشک مراجعه می شود و باید درمان ریشه انجام شود که سختی و هزینه های زیادی برای خانواده ها در پی دارد.

اهمیت آشنایی با نیازهای روانی و جسمی برای داشتن جامعه سالم ��
سمیه ایران خواه، کارشناس و مشاوره روان شناسی بالینی مدیر و موسس مهد کودک و پیش 

دبستانی ماهک:
 الزمه داشتن جامعه سالم داشتن خانواده  سالم است و این خانواده های سالم 
هستند که شهروندان سالم به جامعه تحویل می دهند. در این زمینه خانواده هم 

یک نهاد آموزشی است و هم خود نیاز به آموزش دارد.
راهکار بنده در خصوص اینکه خانواده ســالم داشته باشیم تا بتوانیم جامعه 
ســالم به وجود بیاید این اســت که والدین به دنبال آشنایی با نیازهای روانی و 

جسمی اعضای خانواده باشند . آداب همسرداری و تحوالت جسمی و روانی فرزندان و روش واصول 
تربیتی کودک را آموزش دیده باشند و محبت کردن و صمیمیت رمز یک زندگی و خانواده خوشبخت 
است.راهکار بنده در خصوص اینکه خانواده سالم داشته باشیم تا بتوانیم جامعه سالم به وجود بیاید این 
است که والدین به دنبال آشنایی با نیازهای روانی و جسمی اعضای خانواده باشند . آداب همسرداری و 
تحوالت جسمی و روانی فرزندان و روش واصول تربیتی کودک را آموزش دیده باشند و محبت کردن 

و صمیمیت رمز یک زندگی و خانواده خوشبخت است.

اجرای بیهوشی در دندانپزشکی��
 دکتر سید علیرضا حسینی، مدیر 

کلینیک دندانپزشکی تخصصی مهرگان:
چند ســال اســت که در کرج مشغول 
طبابت هســتم. چــون یــک ایرانی ام و 
عالقه مند به کشورم تا آنجایی که سالمت 
بیمــار اجازه دهد، حتمــاً از کاالهای تولید 
کشور خودمان اســتفاده می کنم؛ اما یک 

ســری از مواد موردنیاز دندانپزشکی هست که حداقل بنده به عنوان یک 
دندان پزشک را نتوانسته متقاعد کند. در این طور موارد حتماً از کاالهای 
مرغوب استفاده خواهد شد. چراکه سالمت بیمار در درجه نخست برای 
مجموعه ما قرار دارد. به نظر من اشکالی هم ندارد، آن مقدار مواد مرغوبی 
را که نمی توانیم در داخل داشــته باشیم از خارج وارد کنیم. همان طور که 
ما در بخش یونیت و موارد دیگر به تولید انبوه رســیده ایم که می توانیم 

صادرات هم داشته باشیم.

در ادامه گفتگو با مدیران و کارآفرینان و متخصصان درمانی منتخب استان البرز عنوان شد؛

روش حمایت از کاالی ایرانی و سیر جامعه سالم

شهود علمی، ادراکی، تجربی و هماوردی در نفس حمایت از تولید ملی با همگرایی درونی و بیرونی 
جامعه ای ســالم هویت و عینیت می یابد. در واقع اگر ما بخواهیم تحت لوای این مهم اقداماتمان را 
با پشــتیبانی از کاالی ایرانی و اشتغال همگن نماییم مدل حل مسائل و برون رفت از معضالت مورد 
اهتمام خواهد بود. در یک جمله باید فونداسیونی محکم در ساختار یک جامعه سالم و با فرهنگ ملی 

داشته باشیم. همچنین پارامترهای این مناسبات با تکثر و محوریتهای ذیل بازاندیشی می شود:
1- اســاس و خاستگاه اجتماعی سالم با بنیان خانواده آغاز و تکوین می شود. 2- حمایت از کاالی 
ایرانی با فرهنگی بســیط و واال مهیا می گردد. بنابراین مؤکداً باید به فرهنگ نگاهی ساختاری داشته 
باشــیم. تأکید می کنم اگر ما از لحاظ فرهنگی به صورت آرمانی غنی بودیم اکنون شــاهد این همه 
نابسامانی در اقتصاد، نوسانات ارز یا فسادهای گوناگون و... نبودیم. پردازش، پویش و پایش فرهنگی 
باید از ســنین آغازین و دانش آموزی تمهید شــود. یعنی اگر دولت ما اهتمام بر روی کاالی ایرانی 
آن را مانند بحث همیار پلیس از 20 ســال قبل تأکید کرده بود االن نتایج تأمل برانگیز و بســیار مثبتی را دریافت می کردیم. همانطور که تاکنون 
طبق برآوردهای رسمی میزان 18 درصد موفقیت در جلوگیری از تصادفات و کاهش آن مرهون زحمات و آموزش های فرهنگی همیاران پلیس 
)کودکان و نوجوانان کشــورمان( بوده اســت.3- مفاهیم و مضامین در کلید واژه هایی مترتب اســت که به دلیل محدودیت و جلوگیری از اطاله 

نگارش تنها به ذکر بسیار مختصر آن اشاره می نماییم:
اخالق گرایی و پرهیز از تزاحم نظامهای اخالقی در مســیر ســالمت جامعه و واکاوی صدق و کذب دیدگاههای پزشکی و تندرستی اجتماعی 
بررســی جهان شــمول موضوع سالمت، آسیب شناسی سلب حق ســالمت، نگرش کلی به دنیای سالم سازی اجتماع بشری و مناسبات مرتبط 
با تولید ملی و اشــتغال در ایران، ارزیابی و توجیه قضاوت های اخالقی، فرهنگی و ســالمت در راســتای حمایت از کاالی ایرانی، نقد چالشهای  
ســالمت در جامعه، تضاد وظیفه گرایی و فایده گرایی، واگرایی و همگرایی در راســتای فرهنگ ســازی مدرن و بهینه سازی ارکان سالمت در 
جامعه و نقش حامیان و متولیان کاالهای ایرانی، تنویر اخالق پزشــکی، تخصص گرایی مبتنی بر بهره گیری از تعهد اخالقی، واکاوی تعارض 
در پارامترهای حفظ و قیود بنیان ســالمت و ارتقاء اخالق خدا گونه در پزشــکی و تنویر تندرستی جامعه همگی فاکتورهایی است که تعمق در آن 
مطمئنًا مورد مداقه و تفکری جانانه جهت گشــودن دریچه ای در زمینه ارتباط بین فرهنگســازی_جامعه سالم و حمایت از کاالی ایرانی است. 

امید است بتوانیم در شماره های آتی به آنها بپردازیم انشااهلل.
در پایان از زحمات گرانقدر اســتاد گرانمایه جناب حاج آقا حســنی، مدیر نخبه و سرپرســت روزنامه جام جم البرز که با وجود کمبودهای بسیار 
مالی و تالطم حال حاضر اقتصادی توانســته اند این ویژه نامه منحصر به فرد در کشــور را پشتیبانی نمایند تقدیر و قدردانی می نماییم و از مدیران 

تراز باالی رسانه جام جم در تهران بزرگ نیز سپاسگزار هستیم.
فرزاد حق الذاکرین، مدیر سازمان روابط عمومی و بازرگانی روزنامه جام جم البرز

مهارت با دانستن  برای سالمت جامعه متفاوت است
طبق مصاحبه هایی که با اساتید، 
مدیــران و پزشــکان منتخب البرز 
صورت گرفت بر آن شدیم مقاله ای 
اســتفهامی با مضمون شناخت خود 
برای بهبود ســطح کیفی سالمت 

جامعه به رشته تحریر درآوریم.
 همانطــور که یک نفر با خواندن 
کتاب شنا، فقط علم پیدا مي کند ولي 
شــنا کردن یاد نمي گیرد، دانستن این مهارتها هم کافي نیست ، بلکه با 
تمرین و به کارگیري به مرور در زندگي روزانه، شاهد نتایج رضایت بخش 

آن خواهیم بود.
* مهارت خود آگاهی  ) شناخت خود (

یکي از مهم ترین عواملي که به ما کمک مي کند زندگي خوب و موفقي 
داشــته باشیم این است که خود را بشناسیم، احساس خوبي در مورد خود 

داشته باشیم و از کسي که هستیم راضي و شاد   باشیم.
ما همه ویژگیهای خود را نمی شناسیم : 

*  برخی از این ویژگیها آشکار و برخی پنهان است .
*  برخی را خودمان آگاهی داریم ، دیگران آگاهی ندارند .
*  برخی را دیگران آگاهی دارند ، خودمان آگاهی نداریم.

*  و برخی را هم خودمان  آگاهی داریم و هم  دیگران.
*  برخی را نه خود آگاهی داریم و نه دیگران .

* اهمیت مهارت خودآگاهی :
1-  مهارتها را مي توان به عنوان ســرمایه منحصر به فرد هر شخص 
تعریف نمود با آمدن کامپیوتر و وســایل ارتبــاط جمعي مانند اینترنت ، 
تلویزیون و….. جهان به دهکده اي کوچک تبدیل شــده است در این 
دهکده جهاني همگان بــراي زندگي کردن به مهارتهایي تحت عنوان 
مهارتهاي زندگي احتیاج دارند  و از طرفي پیشــرفتهاي شــگرف بشري 
در زمینه هاي مختلف ، داشتن مهارتهاي زندگي و برقرار نمودن ارتباط با 
جامعه و به روز نگه داشــتن و باالبردن توانایي کاري در سطحي انعطاف 

پذیر را بیش از پیش ضروري نموده است زیرا :
-     داشــتن مهارت فرد را به ســمت یک شغل رضایت بخش هدایت 

مي کند
-    داشتن مهارت تالشي است  براي تطابق خود با دنیا

-     داشتن مهارت ، نوعي تکامل و خود آگاهي است
-    داشتن مهارت باعث ثبات حرفه اي در دنیاي کار است

-   داشتن مهارت باعث ایجاد امنیت مي شود
-داشتن مهارت باعث افزایش خود آگاهي و اعتماد به نفس مي گردد.

2-  پژوهش هاي متعدد نشــان داده اند که خودآگاهي ، عزت نفس  و 
اعتماد به نفس شاخص هاي اساسي توانمندي ها وضعف هاي هر انسان 

است. 
این سه ویژگي فرد را قادر مي سازد که براي مقابله با خطرات احتمالي 
آماده باشد ونگران مشــکالتي که در اطرافش وجود دارد باشد و به چاره 

اندیشي بپردازد.
اجزای خود آگاهی چیســت به عبارت دیگر خود آگاهی شــامل چه 

مواردی می شود ؟  

هرانســانی از طیف وسیعی از ویژگیها برخوردار است که بررسی همه 
آنها مقدور نیست .

اما سه دسته از ویژگیهای اساسی انسان که شناخت آنها نقش مهمی 
در زندگی انسان دارند ،  عبارتند از : 

الف – شناخت  ویژگیهای جسمانی 
ب -  شناخت ویژگیهای هیجانی یا احساسی 

ج- شناخت ویژگیهای رفتاری  
1( شناخت توانایی ها و مهارتهای خود :

الف: شناخت توانمندیها و استعدادها    
 ب: شناخت پیشرفت ها و موفقیت ها 
2( شناخت نقاط ضعف خود : 

واقعیت این است که توانایی ما انسانها محدود است و همه انسانها در 
برخی موقعیت ها ضعیف عمل می کنند . اشتباه کردن و ضعف داشتن در 

هر فرد کامال عادی و طبیعی است .
اما شناخت نقاط ضعف خود و پذیرش آنها و درونی ساختن این باور که 
هر کس می تواند اشتباه کند و از اشتباهات خود چیزهای جدیدی یاد بگیرد 

، کامال ضروری بوده و شرط الزم برای پیشرفت است .
3( شناخت افکار:

ما انسانها اغلب همان گونه رفتار می کنیم که احساس می کنیم و اغلب 
همان گونه احساس می کنیم که فکر می کنیم . همه چیز بستگی به نگرش 
آدمی دارد . برداشــت ها ، طرز تلقی ها و باورهای انسان ، تعیین کننده نوع 

برخورد او با جهان پیرامون خود اوست . 
سواالت : 

سوال1 :
* در مورد مهارت خود آگاهی چه سواالتی را می توان مطرح کرد ؟

* خود آگاهی یعنی چه ؟ 
خود آگاهی یعنی شــناخت خصوصیات جسمانی ، احساسات ،  افکار 

و باورها ، ارزش ها ، اهداف و نقاط ضعف و قوت و محدودیتهای خود .
سوال 2 :

 *فکر مي کنید کســي که احســاس خوبي نســبت به خود دارد چه 
ویژگي هایي را داراست؟

کسي که احساس خوبي نسبت به خود دارد، توانایي ها و استعدادهاي 
خود را مي شناســد و نقاط ضعف خود را مي پذیرد و سعي مي کند که نقاط 
ضعف خود را تقویت و اصالح کند. چنین ویژگي هایي نقش خیلي مهمي در 
یک زندگي شاد و موفق دارد چون کسي که خود و دیگران را دوست دارد در 
زندگي شاد و خوشحال تر است و کسي که توانایي ها و استعدادهاي خود را 
مي شناسد براي موفق شدن تالش بیشتري مي کند و موفق هم مي شود. 

اکنون به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 
ـــ  شما چه احساسي در مورد خود دارید؟

ـــ  آیا فردي هستید شاد و راضي و احساس خوبي در مورد خود دارید؟
ـــ   آیا تا به حال فکر کرده اید که دیگران از شما بهتر هستند و دوست 

داشته باشید به جاي آنها باشید؟
ـــ  به نظر شما اگر کسي خود را دوست نداشته باشد و همیشه آرزو کند 
که اي کاش جاي کس دیگري باشد، مي تواند زندگي شادي داشته باشد؟
پریسا مبشری، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

سرمقاله
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز 
مسئوالن حمایت کنند تا نان آوران ضعیف نشوند��

جالل حق ویردیلو ، مدیر مبلمان پرستیژ:
 این برند به نــام همین مجموعه به صورت انحصاری 
ثبت شــده اســت. حیطه فعالیت ما از صفــر تا صد تولید ، 
تعمیرات و فروش مبلمــان، واردات و فروش پارچه مبلی 

ترک و چین، طراحی و اجرای دکوراسیون است. 
 ایــن مجموعه پیشــینه 30 ســاله دارد و بنده فعالیتم 

را از ســال1382 در این مجموعه شــروع کردم. فعالیت پرســتیژ با یک کارگاه 
تعمیرات مبلمان شــروع شــد که با تالش روزانه و به لطف خدا و شــرایط بازار در 
آن روز ها توانســتیم مجموعه را گســترش دهیم و تصمیم گرفتیم تولید مبلمان 
را نیز به فعالیت هایمان اضافه کنیم. به این صورت که مبلمان ســاخته شــده را 
به نمایشــگاه های همکاران ارسال می کردیم. ســپس فروشگاه مبلمان پرستیژ 
را تأســیس کردیم و به مرور زمان شــعبه های پرســتیژ و فروشگاه های فروش 
پارچه های وارداتی را راه اندازی کردیم. بعد از گذشــت چند سال ارایه خدمات در 
صنف مبلمان، حرفه طراحی و اجرای دکوراسیون و اجرای سازه های چوبی را نیز 
در فعالیت هایمان جای دادیم. این فعالیت ها زمانی انجام می شد که واردات مبلمان 
و مصنوعات چوبی از ســایر کشــورها با اعمال هزینه هنگفتی انجام می گرفت و 
شرایط فروش کاالی داخلی در کشور مهیا نبود، اما به حول و قوه الهی این مسأله 
مرتفع شــد، تولید داخلی جان تازه ای گرفت و ســبک ها به روز شــد. من در سال 
2014 به نمایشــگاه مبلمان میالن در ایتالیا رفته بودم و به صراحت بیان مي کنم 
که تولید داخلی کم و کاســتی ای نســبت به نمونه خارجی خود نداشــته و ندارد. 
هرچنــد که تولید مواد اولیه و یراق آالت برای شــرکت های داخلی کمی چالش 
برانگیز اســت و همچنان برخی از این اقالم به صورت سنتی تولید و اجرا می شود. 
اگر هم نمونه خارجی موجود باشد، قیمت نسبتًا باالیی دارد و در صورت تهیه نمونه 
خارجی، اشــتغالزایی ملی رو به افول خواهد رفت. امســال هم که سال حمایت از 
تولید ملی اســت، ما در زمان نوسانات شــدید ارزی، در خرداد؛ یک کارخانه تولید 
افتتاح کردیم. این مجموعه ســال گذشته صادرات مستقیم دکوراسیون به کشور 
آلمان را در سوابق فعالیت خود ثبت کرده است. شرایط امروز بازار، شرایط مناسبی 
نیســت، درخواســت امروز تولیدکنندگان داخلی، ماورای توان نیست. ما از دولت 
می خواهیم تا تولیدکننده را به حال خود واگذار نکند، تولیدکننده قشــر زحمتکش 
جامعه اســت و چرخه تولید را به حرکت در می آورد، در شــرایطی که اکثریت به 
فکر مهاجرت یا ســرمایه گذاری در بانک و... هستند، افرادی هستند که صادقانه 
ایســتادند و به اقتصاد این کشور کمک می کنند، به خودشان، به پرسنل مجموعه 
شــان که نان آور خانه هســتند کمک می کنند. ما دوست داریم که این خدمات در 
ابعاد وســیعتری انجام شود، به جرأت عرض می کنم که با یک حمایت کوچک از 
طرف دولت ما می توانیم هزار تا هزار و پانصد نیازمند کار را به درآمدزایی برسانیم 
و هر روز کار را گسترش دهیم و وارد بحث صادرات عظیمی بشویم، چون همانطور 
که عرض کردم، ما در کیفیت کاستی ای نداریم. ما در شرایط امروز بازار در تالش 
برای حرکت هســتیم، چون اگر بایســتیم یا مکث کنیم از آینده تجاریمان خبری 
نخواهد بود. پس باید با حفظ شرایط کنونی و با انرژی مثبت ادامه دهیم، تا کار به 
بهترین نحو انجام شــود. برای ما باعث افتخار است که به هموطنان عزیز بتوانیم 
خدمات و کاالیی را ارائه دهیم که در منزلشــان براحتی و با رضایت استفاده کنند 
و از آن لذت کامل ببرند. این امر مهم ترین اصل ماســت که همراه خود برکت و 
رزق و روزی حالل به همراه می آورد.فقط مشــتاقیم از همه تولیدکننده ها بخوبی 
حمایت شــود. نه فقط ما، ما مستثنی از سایرین نیستیم. در حال حاضر مسایلی از 
قبیل بیمه، مالیات، دارایی، شــهرداری، گمرک و... فراز و نشــیب های عظیمی را 
برای تولید کننده به وجود می آورد که از فشار اقتصادی حاکم هم سنگین تر است. 
اول از خداوند و بعد از حمایت کنندگان درخواســت می کنیم که در سال حمایت از 
تولید ملی، همه تولیدکنندگانی که مثل ما هســتند و زحمت می کشند، بتوانند به 

نحو احسن کار کنند و شرمنده پرسنل و کارکنان خود نشوند.

ارتقای کیفیت هدف ما بوده است��
 حسن قدیانی، مدیر فروش کارخانه پاتن جامه:

ما دو کارخانه داریم. یکی برای رنگرزی و دیگری برای 
کارهای تولیدی. ما توانســته ایم کیفیت کارمان را حفظ 
کنیم، به همین دلیل در کارمان رکود بســیار کمی حاکم 
است. پا تن جامه موردقبول تمامی مردم است. کارخانه ما 
بسیار شناخته شده است. اگر دولت از ما حمایت کند، حتمًا 

کارخانه مان گسترش پیدا می کند. قوانین تولید باید اصالح شود.

قالیشویی از جمله حرف دشوار جامعه است��
 ســید کمال موسوی، مدیر قالیشویی و رفوگری 

سید:
تخصــص ما شست وشــوی فرش اســت. در حرفه 
ما دســتگاه شستشــوی ایرانی جواب بهتری داده است. 
خدمــات بعد از فروش هم دارد که بســیار خوب اســت. 
مواد شستشــو عمومًا ایرانی هستند، اما برای شستشوی 

فرش های دســتباف که ممکن است رنگ های فرش مخلوط شود، مجبوریم از 
مواد آلمانی اســتفاده کنیم. پیشــنهاد من به عنوان عضوی از اتحادیه این است 
کــه برنامه ای در نظــر بگیرند برای بیمه ها. اگر ما کارگر ایرانی بگیریم از ما بیمه 
می خواهند، البته خود ما نیز دوســت داریم وی را بیمه نماییم زیرا شــغل سختی 
است. دفتر مجمع صنفی اداره بازرگانی اتحادیه های با تأمین اجتماعی تبادل نظر 
کنند و درصد بیمه ها را پایین بیاورند. در حال حاضر ما هم می خواهیم بیمه کنیم. 

بیمه مشاغل آزاد هم که برای ما و کارگر نمی صرفد.

فاصله  بین کاالهای ایرانی و خارجی زیاد نیست��
فرشته عرب زاده بحر، مدرس آموزش زیبایی:

35 سال است در قسمت آموزش و سالن زیبایی مشغول 
به کار هســتم. در مجموعه ما 3 نفر مشغول به کار هستیم. 
تعداد نفرات در کالس های آموزشی ما معمواًل بین 10 تا 12 
نفر هســتند. اگر تعداد بیشتر باشد از کیفیت آموزش کاسته 
می شــود. فاصله چندانی بین کاالی ایرانی و خارجی وجود 

ندارد، ما ایرانی هســتیم وســعی می کنیم از کاالی ایرانی دفاع کنیم. در حرفه ما 
بهداشت خیلی مهم است، بنابراین از کاالهایی استفاده می کنیم که هم باکیفیت 
باشد وهم مقرون به صرفه! فقط یک ســری از محصوالت ایرانی کیفیت دارند. 
ایرانی ها علم و ذهن خوبی دارند، اما از آن اســتفاده نمی کنند. از تولیدکننده باید 

حمایت شود و کیفیت کاال باال رود.

موفقیت های بسیاری در آموزش کسب کرده ایم��
 محســن شــمس آبادی، مدیرمسئول و 
مدیرعامل موسســه فرهنگی هنری ضرب آهنگ 

آبنوس:
 از ســال 1394 فعالیتمــان را درزمینــه آموزش 
موســیقی و نقاشی شروع کردیم. به دلیل مشکالت 
مالــی فعاًل قســمت آمــوزش را فعــال کرده ایم. 
مشــکالت و رویکردهای منفی پیش روی ماست. 
مانند قانون هایی که در اداره مالیات اســت. به عنوان 

این که مؤسسات فرهنگی هنری که کارآموزش انجام می دهند، معاف از مالیات 
هســتیم، متأسفانه آن طور که بایدوشاید هیچ حمایتی از ما نمی شود، من بارها به 
اداره ارشاد مراجعه کرده ام برای دریافت وام درزمینه کارهای فرهنگی که انجام 
می شــد. جالب اینجاست که فقط به طراحان لباس وام می دهند. موفقیتی که در 
سازهای ایرانی داشتیم، این ست که 90 درصد آن ها در ایران تولید می شود. یکی 
از بزرگ ترین دالیلش این ست که برای ساز هایی چون تار و سه تار صنعت چوب 
ایرانی می تواند موفقیت بزرگ درزمینه سازه های ایرانی داشته باشد. خوشبختانه 

درزمینه موسیقی در چند سال اخیر موفقیت داشته ایم.

کرج قابلیت تبدیل شدن به ایستگاه گردشگری را ��
دارد

 اشکان صوفی، مدیر مجموعه صوفی گشت و آژانس 
هواپیمایی آزاده:

این دو مجموعه ما درزمینه گردشگری فعالیت می کنند. 
حدود 10 ســال اســت که با 27 کارمند این مجموعه ها را 
به همراه پدرم اداره می کنیم. کرج پتانســیل بســیار قوی 
گردشــگری دارد؛ اما متأســفانه کاری در این زمینه انجام 

نمی شــود. کرج مســیر گردشگری اســت، اما باید ایســتگاه گردشگری شود. 
توریســت ها از کرج رد می شوند، اما توقفی ندارند. چراکه هتل مناسب برای این 
کارها کم داریم. کرج شــهری صنعتی است، به همین دلیل مهمان های خارجی 
زیادی به این شهر می آیند، اما به دلیل نبود هتل مناسب، بیشتر در تهران اسکان 
پیدا می کنند. طرح بسیار مهمی در دست اجراست که اگر اتفاق بیفتد بسیار مؤثر 
اســت. این طرح، طرح: توریست خرید است. باید گوهردشت به یک مرکز خرید 
توریســت تبدیل شود که البته پیگیر این کار هستیم. اگر فرودگاه پیام آماده شود، 

این اتفاق خوشایند حتمًا می افتد.

روش نوین در عرضه خشکبار و مواد غذایی ��
بهداشتی

مهندس ارسالن خدادادی، مدیر شرکت آکاربو:
امروزه دغدغه همه ما این اســت که بتوانیم مواد غذایی را 
خرید کنیم که از نظر بهداشتی و تمیزی دارای کیفیت مطلوبی 
باشد. همین طور مشکل عمده ای که اکثر فروشگاه داران با آن  
مواجه هستند نداشتن فضای کافی داخل فروشگاه ها می باشد.

مهندس ارســالن خدادادی، مدیر شرکت آکاربو توانسته است با طراحی جدید و 
ابتکاری اســتندهایی برای عرضه خشکبار و حبوبات در فروشگا ه ها طراحی و تولید 
نماید. این استندها با طراحی خاص خود در طول و عرض 60*60 سانتی متر از سه 
مخزن تا دوازده مخزن قابل انتخاب بوده که در دیزاین و اســتفاده بهینه از فضای 
فروشــگاه نقش بسزایی دارد.فروشگاه هایی که همیشه با مشکل کمبود جا دست و 
پنجه نرم می کنند می توانند با استفاده از این استندهای خاص، بیشترین بهره برداری 

از کوچکترین فضای خود را داشته باشند.

از کاالی ایرانی استفاده می کنم ��
 دکتر سمیرا بیکری، پزشک عمومی:

 درفیلد استتیک فعالیت می کنم درزمینه زیبایی لیزر، تزریق ژل و... کرم هایی که 
استفاده می کنیم 70 و 80 درصد که نسخه می کنیم شرکتهای ایرانی هستند 20 سال 
است که با این شرکتها کارمی کنم توانسته ام بهره ای که از کرم های شب خارجی 
گرفتم از اینها گرفته ام کیفیتشان خوب است وراضی هستیم اما می توانند بهتر باشند 
و روی این کار شــود برای مثال کرم های خارجی ویتامین c دارند با فرموالسیون 
خاص می توانند چیزهایی که درکرم های ایرانی کمبوددارد اضافه کنند شــرکت ها 
روی کاالها وکارشان کارکنند بازاریابی را بیشترکنند نوآوری داشته باشند اصل مردم 
هســتند تا مردم نخواهند که کشورشان بهبود پیدا کند نمی شود به صورت استفاده 
ازلوازم ایرانی تا جائیکه می شود بازاریابی را قاره ای کنند این همه کشورهای فارسی 
زبان دورو بر ما هســتند فقط به بازار داخلی بسنده نکنند بازارها راتوسعه دهند خود 
بازار می گوید چقدر باید کارکنید طرح های نوآوری همه چیز دارد ســریع پیشرفت 
می کند شــرکتها هم باید طرح داشته باشند هم طرح دهند مردم هم باید ببینند چه 
روش به نفعشان است اگر کیفیت خارجی با ایرانی یک است از ایرانی استفاده کنند.

ضعف آموزش محسوس بوده است��
 عین اهلل اصغری، مدرس دانشگاه و مدیر مرکز 

آموزش:
16 ســالم بود که وارد دانشــگاه شدم. دوازده سال 
اســت که در کرج مرکــز آموزشــی مان را راه اندازی 
کرده ایــم. باید بگویم که ســطح علمی دانش آموزان 

کرج، نســبت به دانش آموزان تهرانی تقریبًا نصف اســت. با برنامه ریزی های 
مختلفی که داشتیم این ســطح را روزبه روز باال تر می بریم. استعدادیابی دانش 
آموزان باید از پایان دبســتان آغاز شــود. این را هم بگویــم که بچه های کرج 
پشــتکار بیشتری نسبت به بچه های تهران دارند. در کرج استعدادهای فراوانی 
داریــم که در المپیادها خود را به رخ کشــیدند؛ اما در ارتباط با حمایت از کاالی 
ایرانــی بگویم: اول باید از افراد متخصص در هر زمینه ای اســتفاده کنیم. باید 
دســت آموزش باز باشــد. فرهنگیان ما از آموزش دور شده اند. این بحرانی که 
امروز ما دچارش هســتیم، قابل پیش بینی بود، آینده نگر نبودیم، چاره اندیشی 
نکردیم. باید تمام مسائل کشور به صورت علمی تجزیه، تحلیل و واکاوی شود. 
ما بزرگ ترین ذخایر جهان راداریم. بیشــتر مشکالت ما قطعًا در بخش آموزش 

است. باید چاره اندیشی شود!

کفش های استاندارد فوتبال برای بانوان نداریم��
سحر کلوند، کارشــناس ارشد حرکت اصالحی و 

مؤسس باشگاه فرهنگی ورزشی ستاره البرز:
بعضی از وسایل مصرفی برای باشگاه ما ایرانی هستند، 
اما قســمت عمده وسایلمان را خارجی استفاده می کنیم. 
کفش های فوتبال اســتاندارد، تمامی مسائل ایمنی برای 
ورزشــکار را رعایت می کنند. برای مثال ما کفش ورزشی 

مختــص بانوان نداریم. کفش های تولید داخلی تمامًا برای زن و مرد یکســان 
است. درصورتی که فیزیک بانوان با آقایان متفاوت است. درحالی که در تولیدات 
خارجی این ها به طور کامل رعایت می شــوند. باید مهندســین ورزشی ما برای 

موضوع چاره بیاندیشند.

کاالهای داخلی مان هم گران شده است��
 فاطمه اسماعیل پور، آرایشگر و عضو گروه بازرسی 

اتحادیه:
در ابتدای تحریم ها، کشور ما توانست مواد خوبی را تولید 
کنــد. به تازگی نمی دانم که چه اتفاقی افتاده اســت همین 
کاالهای داخلی بســیار گران شده و کاالهای ایرانی تولید 

خودمان تبدیل به یک بازار سیاه شده است. نه رسیدگی هست و نه نظارت!

تبلیغات گسترده و هدفمند همیشه باید باشد��
صدرایی، مدیر مجامع پارسیان:

 مهم تریــن موضوع در بحث کاالهای ایرانی، تبلیغات 
هدفمنداســت. در مجتمع پارسیان بیشــترین تقاضاها، 
داروهای ایرانی اســت. با توجه به فضای اقتصادی کشور 
و موقعیت کشــورمان در جهــان و همچنین بیانات مقام 

معظم رهبری، ما باید دست به دســت هم دهیم که تولید و خریدوفروش کاالی 
ایرانــی را باال ببریــم. در بخش تولید کاالی ایرانی چنــد پخش وجود دارد که 
باید موردتوجه واقع شــوند: 1-در حوزه تبلیغات، هــدف گذاری باید هدفمند و 
درســت باشد. هزینه کردن در بحث برند سازی کاالی ایرانی وظیفه فروشنده و 

تولیدکننده و خریدار است.
 مهم ترین و اساســی ترین مورد در بحث کاالی ایرانی تبلیغات هدفمنداست 
2-کیفیت کاالها که در بحث مشــتری مداری و جذب مشتری تأثیرگذار است 
3-در بحــث تولید نیز هزینه ها باید پایین باشــد و موانع از ســر راه تولیدکننده 
برداشــته شود تا رقابت بیشتر شود 4-حمایت دولت نیز تأثیرگذار است. رسانه ها 

باید برای تبلیغ در مجتمع ها تالش کنند.

افزایش بیش از حد قیمت مسکن، دلیل منطقی ��
ندارد

یاســر محمدی، متصدی یکی از مشاورین امالک 
یاسر:

 7 ســال اســت که در زمینه فروش فعالیت داریم. در 
امالک خود بیشــتر از محصوالت اداری ایرانی اســتفاده 
می کنیم. افزایش قیمت مسکن که به  تازگی شروع  شده، 

باید دلیل داشته باشد. در هر شرایطی باید مردم عزیزم از یکدیگر حمایت داشته 
باشــند و از کاالی ایرانی با کیفیت اســتفاده نمایند و همچنین فروشــنده ها در 
هــر زمینه تخصص با مردم منصفانه رفتار کننــد. از دولت توقع داریم در زمینه 
حمایت از تولید مســکن راهکارهای جدید ارائه نماید، چرا که درصد اشتغال به 
کار در حوزه امالک قابل توجه اســت و بی توجهی به این بخش موجب بیکاری 

میلیون ها نفر خواهد شد.

همگی از تولید داخل استفاده  کنیم��
 سکینه طبیبی، مدیر دبستان دخترانه:

از شروع تأسیس مدرسه، تمام تالش خود را برای خرید 
کاالهای ایرانی گذاشــتیم. از میز و صندلی گرفته تا موارد 
ریزودرشت. به همین خاطر چون خودمان این اقدام را انجام 
دادیم، توانســتیم به دانش آموزان خود هم این توصیه ها را 

همیشه داشته باشیم. ما به دانش آموزان و والدین بچه ها نیز توصیه به خرید کیف، 
دفتر و... ایرانی داشتیم. آن ها هم از این طرح استقبال کردند. ما خوشحال هستیم 

هم مدرسه و هم دانش آموزان تمام وسایلمان تولید داخل است.

هیچ بازار کاری برای تولید کننده وجود ندارد��
 پریســا حافظی، مدیر کارگاه نقش سفال با بیش 
از 18 سال سابقه کاری و از بانوان کارآفرین استان البرز:

در خصــوص حمایــت از کاالی ملــی باید گفت که 
هیچ بــازار کاری برای تولیدکننده وجــود ندارد. در واقع 
تولیدکننده با بازار فروش معنا پیدا می کند. در صورت عدم 

وجود بازار، فروشــنده انگیزه ای برای عرضه  تولیدات خود نخواهد داشت و در این 
شــرایط، یا کیفیت کار پایین خواهد آمد یا کمیت. پیشنهاد من این است که برای 

پیشرفت، باید برای کسانی که قدرتش رادارند، بازار کار ایجاد کنیم.

برای حمایت از کاالی ایرانی تورهای گردشگری ��
برگزار کنیم

 مینا میر هاشمی، مدیرعامل دفتر هواپیمایی پیکانه 
گشت البرز:

پنج ســال کار در دفتر هواپیمایی، مرا واداشت تا خودم 
شرکت مستقلی داشته باشم. وقتی شعار امسال حمایت از 
تولید داخلی است، حتمًا فکر محکمی هم پشت این قضیه 
وجود دارد. ما از بچگی کفش هایمان را از شرکت بال و ملی 

می خریدیم و همین طور وســایل دیگرمان را از شــرکت های ارج و آزمایش؛ اما 
نمی دانیم که چه شد کارخانه ها یکی یکی به تعطیلی کشیده شدند. این کارخانه ها 
و دیگر کارخانه ها نیازمند حمایت جدی دولت هســتند تا دوباره بازگشایی شوند. 
کارگرها دوباره به ســرکار برگردند. ما در صنف خود می توانیم تورهای فرهنگی 
ایران گــردی برگزار کنیم. مثل: اصفهان و شــیراز؛ اما هتل های این دو شــهر و 
شــهرهای دیگرمان به قدری گران هستند که کســی تمایل به این ایران گردی 
نشان نمی دهد. هم اکنون برای کسی که می خواهد به سفر برود، رفتن به ترکیه، 
گرجســتان و ...خیلی ارزان تر از بعضی از شهرهای خودمان درمی آید. مسافر هم 

ترجیح می دهد سفر خارجی را انتخاب کند!

آموزش های تخصصی در ساخت کاالی ایرانی نیاز ��
مبرم است

سمیه مدنی، مدیر سالن آریا چهره ها:
کاالهای ایرانی اگر کیفیت باالیی داشــته باشد و نتیجه 
مطلوبی به مشــتری دهد و اطمینان دو طرف را جذب کند، 
حتمًا استفاده از آن بهتر و مقرون به صرفه تراست. رنگ هایی 
مثل آلبورا و کمند تحت لیسانس فرانسه هستند اما در ایران 

تولید می شوند. بعضی از این برند های ایرانی مانند رنگ مو های مارال کیفیت و 
قیمت خوبی دارند. کیفیت کاالی ایرانی باید باال رود ونیز تداوم کیفیت داشــته 
باشــد. بیشــتر مردم تمایل به برند های خارجی دارند و به این دلیل اســت که از 

برند های ایرانی نتیجه نمی گیرند.
 اکثر کســانی که در آرایشــی و بهداشــتی کار می کنند تخصص و سواد این 
رادارند، بهتراســت به آن ها قباًل آموزش داده شود و تخصصی تر کار کنند. یک 

دانشکده تأسیس کنند که این آموزش ها داده شوند.

حمایت فقط در حد حرف بوده است��
 میالد فتح اهلل زاده، تولیدکننده کاالی پزشــکی و 

مدیر شرکت های گروه و کاالی پزشکی پارس:
لیســانس معماری دارم. 3 سال اســت که هم قطعات 
اتومبیل تولید می کنیم و هم قطعات کاالهای پزشکی. در 
حرف می گویند که ما از کاالی ایرانی حمایت می کنیم، اما 

در عمل خبری نیســت. در بخش تولید قطعات خودرو، چون مواد اولیه نداریم، 
فعاًل کار ما تعطیل اســت. آن مقداری هم که در بازار موجود اســت، ثبات قیمت 
ندارد. قیمت ها نه به روز، بلکــه لحظه به لحظه تغییر می کند. چه باید کرد، فعاًل 

تعطیل هستیم.

موانع تولید و فروش را بردارید��
رضا خیابانی، مدیر قنادی و فست فود:

 از ســال 92 مدیریت مجموعــه دی را بر عهده دارم. این 
مجموعه شــامل دو بخش قنادی و فســت فود بود که از مهر 
96 مجموعه رســتوران ایتالیایی را نیز به آن ها اضافه کردیم. 
حمایت از کاالهای ایرانی به صورت باثبات و همه جانبه صورت 

نمی گیرد، حمایت ها باید هم در تولید باشــند و هم درفروش. اگر تولیدکننده آزادی 
عمل داشــته باشد ونیز موانع سر راه فروشــنده برداشته شود دغدغه های فروشنده 

کمتر می شود. اگر بخش فروش دچار مشکل باشد، نمی توان تولید خوبی داشت.

توانایی ایران در صنعت داروسازی مثال زدنیست��
مسعود جمشیدی کاری، مدرس جهاد 

دانشگاهی:
 کارشــناس و مدرس جهاد دانشــگاهی در 
رشــته ی داروسازی هســتم. در بخش فّناوری 
ساخت دارو مســئله مالی بسیار دخیل است. اگر 
از شرکت های داروســازی حمایت مالی شود و 

اصــالح مدیریت انجام شــود، حتمًا خواهید دید توانایــی ایران در این صنعت 
بسیار باالست.

رضایت مشتری اصلی اساسی است��
سید مهدی حسینی نژاد، مدیر قالیشویی موج 

آبی:
بنده در راستای حمایت از کاال و صنعت داخلی حدود 
10 ســال در صنعت شست و شوی فرش سابقه کار دارم 
و در این ســالها به علت کیفیت بــاالی خدمات بیش از 
3000 مشــتری ثابت جذب کــرده ایم که تمام خدمات 

مربوط به فرش، پرده، پتو و مبلمان را فقط به ما سفارش می دهند. ما مجری انواع 
خدمات رفوگری، ریشه زنی، رنگبرداری و لکه برداری هستیم همچنین خدمات 
شستشــوی فرش ها، انواع موکت، روفرشی، روتختی و پتو انجام می شود که تمام 
خدمات شستشو با اصول مذهبی و آب کر اسالمی صورت می پذیرد.تعرفه قیمت 
شستشوی فرش در این مرکز طبق نرخ اتحادیه است که جهت رضایت مشتریان 
این نرخ از ســال 93 تغییری نداشــته اســت و همچنان شستشوی فرش با مبلغ 
متری 3500 تومان انجام می شــود. سرویس های ما معموال فرش و سایر موارد را 
از داخل منزل تحویل گرفته و داخل منزل هم تحویل می دهند و بابت تحویل در 
داخل منزل هزینه اضافه ای اخذ نمی شــود و فقط هزینه عادی سرویس دریافت 
می شــود. همچنین ما در این مرکز جهت رضایت مشــتریان در ازای شستشوی 
فرش، شستشــوی رایگان پتو انجام می دهیم و در کنــار آن در صورتی که پرده 
داشته باشند ما پرده را پایین آورده و پس از شستشو نصب رایگان انجام می دهیم.

عدم هماهنگی دولت و اصناف در حمایت از کاالی ایرانی��
 محسن سلیمانی، تولیدکننده پارچه و پوشاک:

در زمینه تولید پارچه و پوشــاک، 37 ســال است 
که مشــغول به کار هستم. هم اکنون غیر از این موارد 
درفروش البسه نیز فعالیت می کنم. اگر صنف پوشاک 
بخواهد موفق شــود، باید نگاه خود را تغییر دهد. اگر 
همیشــه منتقد باشیم، راه به جایی نخواهیم برد، ابتدا 

باید این صنف برای خود نقشه راهی تعریف کند. این نقشه باید راه درست تولید 
و مســائل اقتصادی را به ما نشان دهد. این راه درست بخشی به داخل و بخشی 
به عوامل خارج از کشــور برمی گردد. ما بایــد بدانیم چه می کنیم. رقبای ما چه 
می کنند. ما باید بدانیم در داخل چه کرده و در خارج از مرزها چطور رفتار کرده ایم. 
ما در کجای راه قرار داریم و به کجا می خواهیم برســیم. ما چه امکاناتی داریم. 
در غیر این صورت، همانی خواهد شد که گرفتارش هستیم. یکی از بخش  های  

تأثیر گذار دولت است و دیگری اصناف هستند که البته هماهنگ نیستند.

عینک های ما واقعیت مجازیست��
 مهرزاد حســینی، متخصص انیمیشن و عینک های 

واقعیت مجازی:
وقتی از عینک های واقعیت مجازی اســتفاده می کنید، مرز 
واقعی و مجازی برای شــما برداشته می شود. این همان دنیایی 
می شــود که شما می خواهید. درعین حال این فّناوری می تواند 
شمارا از همان جایی که هستید به نقاط مختلف جهان ببرد. ما در 

شهربازی مان سعی کرده ایم که با این فّناوری فقط به سرگرمی معمولی نپردازیم. برای 
این کار برنامه های آموزشی ساختیم. این فّناوری می تواند بچه ها و حتی بزرگساالن را 
با گذاشتن عینک به درون رگ های بدن ببرد و ببیند که چه می گذرد. یک کارآموزشی 
و دینی ساختیم. ماجرای کربال را. با گذاشتن عینک می توان به حال و هوای روز عاشورا 
رفت. می توان در آنجا حضورداشــت. می تواند فرد به داخل صحنه برود و همه چیز را 
لمــس کند. همین طور: عمل جراحی، فضا، رینگ بوکس، صخره نوردی، می توان از 

صخره باال رفت. این عینک را 3 شرکت در دنیا هستند که تولید می کنند.

برای حمایت از کاالی ایرانی نیاز به فرصت داریم��
 جبرئیل حســن زاده، نمایندگی شرکت 

فیلیپس:
شرکت فیلیپس 123 هزار جنس تولید می کند. 
22 سال است که مشغول کار هستم. تولیدات این 
شرکت، تنها در هلند نیست، هر قطعه ای از 123 
هزار تولیدی در یک کشــور تولید می شود. اگر از 
دانشــمندان ما حمایت شود، شرکت های ما هم 

می توانند این مقدار تولید خوب در آینده داشته باشند. البته این شرکت سال های 
سال است که دارند تولید می کنند، ما هم نیاز به فرصت داریم.
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ورزش عمومی، بستر ساز ورزش قهرمانی��
نادر جودت، مدیر باشگاه پارسیان کرج:

در جامعه های متمدن، ورزش اولویت هر کاری به 
شــمار می آید. باید گفت که این ورزش عمومی است 
که باعث افزایش سالمت عمومی جامعه می شود. در 
واقع در اکثر جامعه هــای جهانی دولت ها، با اهمیت 

دادن به ورزش عمومی، جوانان را به سمت ورزش قهرمانی هدایت می کنند؛ 
این گونه هم ســالمت جامعه افزایش می یابد و هم کشــور در جهت کســب 

مدال رشد می کند.

 سهم بسزای مدارس و صداو سیما ��
در فرهنگ سازی 

سید مرتضی موسوی، مدیر مدارس ارشاد:
از مهم ترین عوامل حمایت از تولید ملی فرهنگ سازی 
کیفیت باالی تنوع در تولید و رفتن به لیست مشابه تولیدات 
خارجی باقیمت پایین تراســت رسالت این فرهنگ سازی 
بر عهده مدارس صداوســیما مطبوعات اســت که با تبلیغ 
گسترده محصوالت داخلی موجب شکوفایی اقتصاد کشور 
شوند یکی دیگر از عوامل صحیح آموزش در مراکز آموزشی 
است دیگرعامل بروزکردن فّناوری کارخانه هاست ما باید 
درمراکز آموزشــی این فرهنگ را نهادینه کرده و جوانان را 

برای ورود به بطن جامعه آماده کنیم.

اگر بتوانم یک رویا در ذهنی ایجاد کنم کافیست��
سالومه برهانی، مدیر آموزشگاه:

 فارغ التحصیل رشــته نقاشی ومرمت از سال 3-82 در زمینه آموزش فعالیت 
می کنم خیلی عالقمند به آموزش وکار با بچه ها هســتم مدیر آموزشــگاه سین 
می باشــم کارمتفاوتی انجام دادیم یک پانسیون تابســتانی ایجاد کردیم برای 
بچه های مادران کارمند ســعی کردیم فضابسیارشادباشــد این انگیزه است این 
بحث جذابیت های فرهنگی اســت اگرفرهنگ ما برپایه غم وغصه ودرد باشــد 
متأسفانه هست مطمئنا جوابگو نیست همه انسانها به دنبال آرامش وشاد هستند 
اگرجذابیت های فرهنگی راپیداکنیم ونشــان دهیم تجربــه ای که خودم دارم 
ازاســطوره ها و افســانه ها برای بچه ها صبحت می کردم و واقعیت را نشان شان 
می دادم جذب می شــدند جذابیت یک کشش داستانی است ماخودمان را نبندیم 
ومعتصب نباشیم. روی اینکه فقط همین شیوه آموزشی است این اسطوره است و 
باید جمعی باشد یک مجموعه ای باشد که برای مخاطب جذاب باشد وقتی برای 
مخاطب جذاب باشــد مخاطب می چســبد به آن اگر ما برای بچه ها رویاپردازی 
کنیم بچه زمانیکه بزرگ شــود دنبال رویایش خواهد رفت خیلی ازکســانی که 
افســرده شده اند وانگیزه ندارند به خاطر این اســت که رویایی ندارند اگرمن به 
عنوان مربی بتوانم یک رویا درذهن بچه ایجاد کنم کافی اســت بچه خودش را 
به آن رویا می رســاند. هدف یک معلم باید این باشــد که ماشین تخیل یک بچه 
راراه بینــدازد من چیزی که تولید می کنیم بــه آن تثترمعنوی می گویند کارمن 
تولید معنوی اســت ماکه درفرهنگ کارمی کنیم تولیدات معنوی داریم و رنگ و 
بوی ایرانی دارد ولی مطمعنا اگر مانند هرکاالی دیگر باکیفیت باشد اگر سیستم 
آموزش و تولید محتوایم خوب باشــد برای کالسهایم جذب می شوند اگرجذب 

نشوند مشکل از من است.

افتخار ما استفاده از محصوالت ایرانی است��
 مریم دریس، مدیر سالن دریس:

 22 سال اســت که ســابقه حرفه ای دارم. اجناس 
ایرانــی را ابتدا ویزیتور به ســالن دار معرفی کند و بعد 
برای فروش می رود. من به مارک اجناس کار ندارم چه 
ایرانی و چه خارجی اول بر روی خودم تســت می کنم تا 
ببینم چه جوابی می دهد بعد شــروع می کنم به استفاده 

کردن از آن اما متأسفانه در مواد آرایشی، ایران بی نهایت ضعیف می باشد. چون  
ما با پوســت و موی مردم کارداریم و سالمت و بهداشت خیلی مهم است. ما در 
قبال مشتریان مسئولیت داریم و باید بهترین ها را انجام دهیم. وقتی می گوییم 
حمایت از کاالی ملی ،حمایت از مصرف کننده هم باید درکنارش باشد. به جای 
اینکــه بگوییم کاالی ایرانی بخریم باید کیفیت کاالی ایرانی را باال ببریم  زیرا 
اگر کاال خوب باشــد احتیاج به تبلیغ ندارد، مردم دنبال جنس بهتر می روند که 
هم قیمتش مهم است وهم کیفیت آن  مخصوصا درکار ما بسیار مهم است. اگر 
مواد تولید شده  ایرانی درخواست ما را جواب دهدوآسیب نرساند، با کمال میل از 
محصوالت ایرانی استفاده می کنیم؛ اما متاسفانه چنین چیزی فعال  وجود ندارد.

شایسته ساالری از عوامل موفقیت است��
آرزو لونی، مسئول  آموزش و پژوهش شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان:

از آنجا که انتخاب شــغل مناســب و موفقیت شغلی نقش مهمی در سالمت روحی جامعه و حمایت از تولیدات داخلی 
دارد از این رو مطالعات و مقاالت علمی معتبری در زمینه چگونگی انتخاب شغل و فرد مناسب برای هر شغل چاپ شده 

است که در اینجا خالصه ای از مقاله آرزو لونی را می خوانیم: 
همه ما تاکنون دیده ایم، دو فرد با انگیزه که دارای تحصیالت، تجربه و مهارت های مشابه هستند برروی نقش های 
جدید ارتقا پیدا می کنند و یکی از آنها به ســرعت و با ســهولت به ســمت عملکرد بهتر و دستیابی به نتایج باالتر حرکت 

می کند لیکن دیگری تنها به ســطح حداقلی از موفقیت دســت پیدا کرده و سبب ناامیدی خودش و دیگران می شود. مک کللند در این مورد مطالعاتی 
انجام داد و با مطالعات خود نشــان داد که آزمون های اســتعداد که به طور ســنتی به وسیله روانشناسان و برای پیش بینی عملکرد استفاده می شدند. 
در واقع عملکرد شغلی را پیش بینی نمی کردند. او تالش کرد گزینه دیگری از آزمون هوش و استعداد سنتی را پیدا کند که اندازه گیری عمیق تری 
را در پی داشــت و آن را »شایســتگی ها« نامید. مدل کوه یخ ســطوح مختلف این شایستگی را نشان می دهد ، بعضی عناصر که در باالی کوه یخ قرار 
دارند )دانش و مهارت( به سهولت قابل شناسایی و اندازه گیری هستند ولی عناصری که در سطوح پایین تر آن قرار دارند )نقش اجتماعی، خویشتن 

شناسی، ویژگی یا صفت اختصاصی، انگیزه ها( بسختی شناسایی می شوند، در حالی که بیشتر موارد این عناصر مهم و قابل توجه هستند.
هر سازمانی می تواند برخی شایستگی های مخصوص به خود داشته باشد که از فرهنگ، مشتریان، شرایط رقابتی یا چرخه عمر آن نشأت بگیرد. 
زمانی که شما از این فرایند استفاده می کنید، عملکرد فردی و گروهی بهبود می یابد و سازمان شما کارکنانی چابک و قوی می سازد که قادر خواهند 

بود مشکالت را حل کنند، همراه با زمان تغییر کنند و با اهداف سازمان روبه رو شوند.

شعارتولید و حمایت از کاالی ایرانی یک شعار آرمانی است��
سید هادی احمدی، دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی و عضوکمیسیون اقتصادی انجمن داروسازان 

صنعت داروسازی:
ما از دنیا عقب هســتیم شــعارتولید و حمایت از کاالی ایرانی یک شعارآرمانی است واقعیت این است که مابایدبه 
این هدف برسیم وقتی ماحرف از کاالی ایرانی می زنیم باید هر چیزی ایرانی باشد مادربحث مواد اولیه مشکل داریم 
درست است که 97 درصد دارد و درداخل تولید می کنیم ولیکن در ماده اولیه دچار مشکل هستیم و آن را وارد می کنیم 
و با توجه به مشــکالت ارزی که پیش آمده درتهیه ماده اولیه مشــکل داریم اینجا مونتاژ می شود مشکل بعدی صنعت 

است نیازمند این هستیم که صنعت ما به روز باشد و این تاثیر خود را نداشته ما در زمینه کسب اطالعات مشکل داریم پهنای باند اینترنت ما 
ضعیف است ارتباط واقعی را با دانشگاه های خارج از کشور داشته باشیم پس ما دو مشکل داریم: یک مواد اولیه، دو تجهیزات که به هر دوی 
آن ها وابســته هســتیم. موقعی می توانیم حرف از کاالی ایرانی بزنیم که صفرتاصدآن ایرانی باشد باید ماده اولیه را نیز وابستگی در بیاوریم و 
این که نوع ماده اولیه ازکدام کشــور بیاید باز برای ما مهم اســت تاثیرگذاری داروها هم برای ما مهم است ای کاش درمواد اولیه و تجهیزات 
نیز اســتقالل داشــتیم که این زمان می برد باید صبرکنیم و دانشــمندانمان باید روی این قضیه کار کنند ومواد اولیه رادر ایران تولیدکنیم.  ما 
در بخش بســته بندی مشــکل داریم نیاز به ماشین آالت و تجهیزاتی اســت که ازخارج وارد می شود سنگر آخر داروسازی ما داروخانه است 
کاری که درانجمن انجام می دهیم فرهنگ ســازی است و معرفی کاالهای ایرانی و مزایای آن به مردم درمجالت وکاررسانه ای که بتوانیم 
داروهای ایرانی رادرداروخانه معرفی کنیم اکثر داروهای ایرانی نیز می توانند جایگزین داروهای خارجی شوند تنها کار ما مشاوره به بیماران 
اســت که به آنها این اطمینان را بدهیم که این داروی ایرانی همان اثربخشــی را دارد وکارما این اســت که از کاالی ایرانی وداروی ســاخت 
داخل حمایت کنیم ایران خوبســت ما تا حاال  از صفحه شــطرنج هایی که استفاده می کنیم راضی هستیم مهره های کیان در ایران معروف تر 
هســتند کاًل از محصوالت ایرانی اســتفاده می کنیم همان مارک های ایرانی که داریم پایین بعضی مهره هاکج است و خوب نمی ایستند اما 
از مارک کیان خیلی راضی بودیم ســاعت هم خوب هســتند ازساعتهای خارجی استفاده نمی کنیم زیراهم هزینه ها سنگین هستند و کیفیت 
ساعت های ایرانی خوب هم هستند میزها باید استاندارد باشند وصندلی ها هم راحت هستند. علیرضا کیان مدیر بخش آقایان آموزشگاه می 
گوید: استفاده از تجهیزات هرکجا که باشد برای همه اولین چیزی که مهم است بحث کیفیت است و قیمت آنها درکشور ما نیز بحث کیفیت 
وهزینه مطرح اســت با توجه به درآمدهایی که داریم وچیزی که اســتفاده می کنیم مهم این اســت که جنس را به قیمت خوب بخریم و برای 
مدت بیشتری برای ما کارکند آموزشگاه شطرنج چون بحث روحی و فکری است تزئین سالن باید طوری باشد که آن فضا مهیا باشد وآرامش 

داشته باشد و تمرکز را باال ببرد و انگیزه به وجود بیاید.

حمایت از کاالی ایرانی سرلوحه امور ماست��
حسن عسگری، مدیر بازرگانی و فروش شرکت خدماتی آفتاب تجارت 

سامان:
شرکت خدماتی آفتاب تجارت سامان فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی را سرلوحه 
فعالیت خود قرار داده و در راســتای اجرایی کردن این موارد با جذب نیروها و 
جوانان کشور اقدام به فعالیت های خدماتی در بخش های تأمین نیروی انسانی 

ماهر و متخصص خدماتی برای ســازمانها و ادارات و موسسات نموده و همچنین این نیروها با ماشین 
آالت و وســایل نظافتی تولید داخلی تجهیز شــدند تا قدمی در حمایت از کاالی ایرانی تولید ملی و 
اشتغالزایی برداشته و به آموزش نیروهای تولید کننده سالمتی یا همان نیروی خدماتی پرداخته است.

مبحث نیروهای خدماتی و فعالیت آنها متاســفانه در ادبیات عمومی و هم در عمل بسیار مهجور و 
کم ارزش تلقی شــده است این در حالی اســت که سازمان سالم برگرفته از محیط کار و فضای کاری 
ســالم و پاک به وجود خواهد آمد پس می توان گفت فکر سالم در بدن سالم است که در محیطی سالم 
و عاری از کثیفی پویا خواهد شــد که این پاکی و نظافت محیط کار حاصل زحمت نیروهای خدماتی و 
رده پایین سازمان ها می باشد که در نگاهی ریزبینانه می توان آن را اینگونه تعریف کرد که کار بزرگی 

را در راستای رسیدن جامعه سالمت به اهداف بزرگ خود انجام می دهد.

بزرگترین معضل، نوسانات ارزی است��
محمد شایق، مدیرعامل شرکت بازرگانی 

شایق:
از مهم ترین مشکالت بخش تولید نوسانات 
ارزاســت که موجــب افزایش هزینه وآســیب 
تولیدداخلی اســت. بند و قیمت یکدست موجب 
بالتکلیفی دربین تولیدکنندگان وفعاالن بخش  

اســت درســال حمایت از کاالی داخلی انتظارحمایت علمی ازمسئوالن 
داریم نه فقط شــعاری مرتفع کردن مشــکالت همچون مالیات برارزش 
افزوده هزینــه باالی تبلیغات تفاوت تبلیغ بیــن کاالی ایرانی و خارجی 
موجب انگیزه دربین تولیدکننده وپایین آمدن قیمت تولید و افزایش تمایل 

مردم به مصرف تولیدات داخلی است.

راهبردی برنامه ریزی کنیم و سیستماتیک پیش رویم��
 سید محسن نورانی، مدیرعامل شرکت زرین البرز:

 کار ما خدماتی اســت در حوزه نظافت منازل و مجالس وخدمات ســالمند وکودک 
مشــکل ما به این شکل است که شــرکت های خدماتی چون شرکت ما ندارند درحال 
حاضر ما زیر مجموعه ایم مثال دفتر اینجا زیر مجموعه تزئینات ساختمانی است تزئینات 
ساختمان من را نمی فهمد مشکل ما تنها در وسایل مصرفی نیست کار ما از ریشه  ایراد 
دارد ما باید اتحادیه داشــته باشــیم یک مجمع صنفی داشته باشیم که این کار را انجام داده باشند ایرادهای کار 
را بگیرند یا به من از لحاظ برند و قیمت و راندمان کاری چارچوبی تعریف کنند مشــکل دیگری داریم که طرف 
درمنزلش یک خط تلفن دارد ســریع یک شــرکت خدماتی می زند 6 ماه کارمی کند به منازل مردم ورود می کند 
بعداز 6 ماه تعطیل می شود و می رود اما اسم دفترهای خدماتی خراب می شود حقوق نیرو را هم پرداخت نمی کنند 
مشکالتی برای شهروندان ایجاد می کنند ذهنیت مردم راخراب می کنند نسبت به دفاتر هیچ نظارتی نمی شود 
کسی نیست که به این موارد نگاه کند اما ما که مجاز هستیم و شاکی هم نداریم زیر ذره بین جاهایی چون اماکن 
هستیم ما کاری بکنیم برد - برد شود حقوق کارگر را بدهند یعنی ازاو حمایت کنند اونیز خدمات را بدرستی انجام 
دهد مردم بی اعتماد شــدند مردم متوجه نیستند کی مسایل امنیتی و کیفیت رارعایت می کند وکسی این کار را 
نمی کند و نمی تواند همه راکنترل کند من به عنوان شهروند وظیفه دارم حقیقی و حقوقی پشت سر قانون باشم تا 
هویت کارگرم محرز نشود او را به منازل مردم نمی فرستم وظیفه قانون هم هست که من راحمایت کند مثال از 
چند قلم جنس مجبوریم خارجی را انتخاب کنیم هدف ما رضایت مریض است بنابراین سعی می کنیم از مرغوب 
ترین کاال اســتفاده کنیم کاالی ایرانی عالیســت اما گاهی مجبوریم از کاالی خارجی استفاده کنیم برای مثال 
دستکش های کشورهای آسیایی جنوب شرقی کیفیت بهتری دارند علت هم آن است که آنها سیستماتیک کار 
می کنند شــرکتها با برنامه ریزی شروع می کنند به کارکردن پشتوانه ها مشخص هستند کسی که بخواهد این 
کار را بکند مشخص است در صورتی که در ایران یک شخص تمام این کارها را انجام می دهد حاال این شخص 
ممکن اســت سوادآن کار و گرایش آن را نداسته باشد این شخص شروع به کارکردن می کند و بعد وارد سیستم 
اداری می شود که مسائل خود را دارد تا یک کاال تولید شود وکلی باید هزینه کند و وقت ندارد تا  بخواهد بازدهی 
داشــته باشــد همچنین به آن مرحله هم نمی رسد چون پشتوانه ندارد و هزینه باالیی دارد و سیستماتیک عمل 
نمی شــود. یک کار نباید شــروع شود یا باید کار راهبردی باشد باید به آن کار اعتقاد داشته باشیم وقتی مسئولی 
ادعا می کند که از کاالی ایرانی اســتفاده می کند امابرای مثال ماشــینش خارجی است این تضاد دارد و تداخل 
ایجاد می کند کاالی خارجی به قیمت هم نیســت ارز زیادی هم ازکشور خارج می شود باید به این نتیجه برسیم 

که کاالی ایرانی خوب است.

دستگاه های مکانیکی ورزشی، با نمونه خارجی قابل رقابت است��
 شهره نجفی، مدیر باشگاه مجموعه ورزشی زندگی:

 در رابطــه بــا ورزش بانوان و کــودکان، در مورد برخی دســتگاه های مکانیکی از 
محصوالت ایرانی اســتفاده می کنم و  واقعًا از این دســتگاه ها راضی هم هستیم؛ اوال، 
هزینه ای که بابت نصب ، حمل و نقل و دیگر چیز ها می پردازیم بســیار مقرون به صرفه 
اســت، و دوما خدمات پس از فروش  این دســتگاه ها  بسیار بهتر از محصوالت خارجی 
می باشــد. همچنین درمورد پوشاک ورزشی، واقعًا برندهایی داریم که می تواند با مشابه 

خارجی رقابت کند؛هزینه اش نســبت به اجناس مشابه خارجی  بسیار کمتراست؛ اما می توانیم به رنگ بندی، 
طرح و مدل آنها تنوع دهیم. حتی تولیدی ها هم می توانند اسم مجموعه خود را برروی پوشاک بگذارند؛ در این 
صورت وقتی مشتری ببیند که لباس نخ است وتنوع و کیفیت دار راغب می شود که به سراغ اجناس ایرانی برود. 
اما متاســفانه درمورد کفش های ورزشــی ضعیف هستیم، درست برعکس کار چرم  که حرف اول را می زنیم. 

کفش واقعًا برای ورزشکارها مهم است. 

کیفیت در اجناس ورزشی حائز اهمیت است��
ابراهیم ختمی، ورزشــکار قهرمان کشور و مربی 

فوق حرفه ای:
25 ســال سابقه حرفه ای در رشــته بدنسازی دارم و 
موفق به کسب مقام قهرمانی کشور و قهرمانی آسیا شده 
ام همچنین مربی درجه یک آســیا و مربی فوق حرفه ای 
جهان 2017 روسیه هستم و درحال حاضر در سه باشگاه 

مشغول فعالیت می باشم.
در مبحث حمایت از کاالی داخلی در بخش کاالهای ورزشــی گاهی کیفیت 
تولیدات یک مقدار پایین اســت ولی به طــور کلی کیفیت تولیدات داخلی تفاوت 
زیــادی با تولیدات خارجی ندارد، به طور مثال کمربند چرم ایرانی با همان کیفیت 

خارجی تولید می شود ولی با هزینه بسیار مناسب تر به مردم ارائه می شود.
در کیفیت اجناس ورزشــی، زیبایی و شکیل بودن و همچنین قابلیت شستشو 

و عدم وجود بوی نامطبوع بسیار حائز اهمیت است.

بر روی کاالی ایرانی باید سیستماتیک کار کنیم��
دکتر کاظم قاسمی، جراح عمومی:

در راســتای مبحث حمایت از کاالی داخلی 
بنده معتقــدم کاالهای تولید ایران در اکثر موارد 
بســیار با کیفیت است ولی گاهی مجبوریم برای 
کســب رضایت مشــتری از تولیــدات خارجی 

استفاده کنیم.
گاهــی کیفیت کاالی خارجی بهتر اســت چــون روش کاری آنها به 
صورت سیستماتیک است و شروع کار و تولیدات با برنامه یزی دقیق انجام 
می شود ولی متاسفانه در بخش تولیدات داخلی سیستم دقیق برنامه ریزی 
نداریم و چون کارها به صورت سیســتماتیک انجام نمی شود و گاهی تمام 
مســئولیت ها به عهده یک شخص است احتمال شکست و نتیجه نگرفتن 

در کار وجود دارد.
متاسفانه ما به طور معمول در سیستم تولید می خواهیم عملکرد زود بازده 
داشته باشــیم هرچند که این عملکرد پایداری الزم را نداشته باشد. به نظر 
من بهتر اســت طرح ها و برنامه هایی که برای تولیدات داخلی ارائه می شود 
به صورت طرح های راهبردی باشــد و همچنین همگی به تولیدات داخلی 
اعتقاد و باور داشــته باشــیم و از تولیدات حمایت کنیم، مثال مسئولی که به 
تولید و کاالی داخلی اعتقاد دارد بهتر اســت از ماشین تولید داخلی استفاده 

کند و باید عمیقًا به این نتیجه برسیم که کاالی ایرانی خوب است.

باید در آسیا بازاریابی قدرتمندی داشته باشیم��
دکتر سمیرا کبیری، پزشک عمومی:

پزشک عمومی هستم و در زمینه )زیبایی( فعالیت دارم. این فیلد پزشکی شامل 
خدمات لیزر و تزریق ژل، بوتاکس و... است و تمامی مشخصه های زیبایی در این 

تخصص گنجانده شده است.
کرم هایی که در این مجموعه برای بیماران تجویز می شــود بیشــتر کرم های تولید ایران است، من 
حدود 20 ســال با این شــرکت ها کار می کنم و توانسته ام از کیفیت این تولیدات بهره ببرم و از تولیدات 
داخلی بسیار رضایت دارم ولی باز هم تولیدات داخلی می توانند بهتر شوند و جای پیشرفت دارند.پیشنهاد 
من این است که تولید کنندگان داخلی کیفیت کارها را باالتر برده و همچنین بازاریابی قوی تری در قاره 

صورت گیرد و بازارها توسعه داده شود.

ورزشکاران روحیات سالم تری دارند��
آقای خدابنده، مدیر اســتعداد یابی تیم های 
پایه اســتقالل تهران و نماینده تام االختیار باشگاه 

استقالل در استان البرز:
از آنجــا کــه ورزش نقش مهمی در ســالمت 
جســمی و روحی جامعه دارد هدف ما در باشــگاه 
اســتقالل فرهنگسازی و خدمت به جامعه ورزشی 
بــه خصوص به فرزندان عزیزمان در اســتان البرز 

است.
من در حال حاضر 15 سال در این رشته ورزشی فعالیت دارم و بازیکن از سن 
6 ســالگی تا بزرگسال داشته ام و مشــاهده می کنیم که بازیکنی که از کودکی 
ورزش را آغاز کرده و با فرهنگ مناسب هم از طرف خانواده و هم از طرف باشگاه 
حمایت شده در آینده فردی موفق برای جامعه شده است و هم ورزش حرفه ای و 

هم درس را بخوبی ادامه می دهد و این فرد روحیات سالم تری دارد 
برای موفقیت در فوتبال حرفه ای و ورزش تخصصی چهار آیتم اصلی در نظر 
گرفته می شود. آیتم اول آمادگی روحی و روانی است، مورد دوم آمادگی جسمانی 
و سومین مورد آمادگی تکنیکی است که در هر حرفه ورزشی فرد باید از سن 10 تا 
17 سالگی تمام تکنیک های مربوط به آن رشته ورزشی را آموزش ببیند و مبحث 
ســوم آمادگی تاکتیکی اســت که یک کار گروهی است و ما می توانیم  بازیکنان 

تکنیکی کار در کنار هم قرار دهیم و یک کار گروهی و تاکتیکی انجام دهیم.
ما خواهشمندیم که خانواده ها با تحقیقات بیشتر به باشگاه ها مراجعه کنند و به 
این علت که ما باشگاه های غیر قانونی زیادی داریم بهتر است به مراکز ورزشی 
مثــل اداره ورزش و هیئت فوتبال مراجعه کنند و برای ثبت نام فرزندانشــان به 
باشــگاه های مورد تایید این مراکز مراجعه کنند تا فرزندانشان در محیط سالمی 

رشد کنند .

لیزر هم مثل چاقوی جراحی است��
بهروز نامداری، پزشک داخلی و لیزر درمانی:

لیزر واژه ای کلی است. ولی اگر بخواهیم بگوییم که چگونه کار می کند، باید گفت 
که در لیزر طیف نور، همگرا شده )در یک نقطه جمع و متمرکز می شود( و به خاطر ایجاد 
همین نقطه  کانونی، قابلیت درمانی به خــودش می گیرد.با تغییر طول موج، می توان 
تعییــن کــرد که لیزر بر روی کدام نقطه  بدن و چه بیمــاری تاثیر بگذارد. در خصوص 

عوارض و ضررهای لیزر نیز باید گفت که لیزر، درســت مانند چاقوی جراحی اســت همین مســئله مجاب 
می کند تا افراد علم کار کردن به آن را داشته باشند در غیر این صورت قطعاً به بدن آسیب جدی می رساند.

بیماران بسیاری را با طب سوزنی معالجه ��
کردم

بهزاد رزاقی، متخصص طب سوزنی:
مــن تخصص خود را در خارج از ایران به پایان 
رساندم. هم اکنون چند سالی است که به کشورم 
آمده ام. خوشــحالم تا حاال چند نفر را از دردهای 
ســنگین کمر، زانو و گردن درمــان کرده ام. البته 

ســوزنی و طب ســنتی تابه حال خدمات فراوانی به بیماران ارائه داده  
اســت. دقیقا به خاطــر دارم که چندی پیش یــک بانوی آمریکایی 
فرزندش دچار بیماری صعب العالجی شــده بــود. این ها را به ایران 
دعوت کردند، یک طبیب حاذق کشــورمان با همین داروهای گیاهی 
او را از مرگ حتمی نجات داد. او تندرســتی خود را به سادگی به دست 
آورد. همان طور که نظامی می گوید همه عناصر گیاهی و ســبزی که 
در اطراف ما هستند، این ها هرکدام یک دارو هستند. به نظر من عالم 
پزشــکی باید بخش عمده خود را به محبت و انسانیت بگذارد. مریض 
نباید یک کاالی تجاری باشد. نباید بی دلیل او را به اتاق عمل برد و از 
زندگی ساقط کرد. برای درمان باید از راه های نرفته و جدید هم استفاده 
شود. باید اطالعات خود را باال ببریم. باید بگویم که تمام وسایل درمان 
برای طب ســنتی از کره و چین می آید. تولید داخل اصاًل نداریم. طب 

سنتی و سوزنی انواع دردهای سیاتیک را براحتی درمان می کند.

استفاده از داروهای ایرانی می تواند سبب افزایش سرمایه گذاری داخلی ��
شود

مریم پورمحمدی، کارشناس عالی مامایی زنان و زایمان:
استفاده از داروهای ایرانی یا داخلی کشور می تواند سبب رونق و افزایش سرمایه گذاری 
داخلی شــود. ســطح دانش علمی حوزه درمان را باال می برد و اشتغال زایی وامکان رقابت 
بین المللی را برای افزایش اشــتغال زایی به دنبال خواهد داشــت وامکان رقابت بین المللی 
برای افزایش کیفیت داروی کشورمان را مهیا می کند. از همه مهم تر مصرف داروی ایرانی 

به جهت تهیه ازمواد اولیه موجوددرســرزمینمان باویژگیهای بومی و ژنتیکی بدن ایرانیان ســازگارتر است و سالمت 
جامعه را بهترمی تواند عهده دار شــود منتها یکســری چالشها و مدافعی درسر راه وجود داردکه باید با نگاه کارشناسانه 

درصدد رفع آن برآییم.

بازاررقابتی برای دارو وجود ندارد��
دکتر عظیمه کیان، متخصص زنان وزایمان:

فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی سال 1371. زمانی که فارغ التحصیل شدم برای گذراندن دوره به مناطق 
محروم فرســتاده شــدم من درشهر خمین بودم داروهای ایرانی بستگی به شرکت دارویی اش دارد و برای مثال یک 
استامینوفن را روی افراد مختلف امتحان کردم دیدم بعضی ازشرکتها ی دارویی یک استامینوفن اثرندارد اماشرکت 
دیگراستامینوفن اثردارد شرکت دارویی بسیار مهم است یکی ازمشکالت ما این است که در ایران بازاررقابتی وجود 
ندارد بعضی ازشرکتها ی داروسازی مانند عبیدی وسبحان خوب هستند اوال باید یک اصالحی ایجادشود ویک بازار رقابتی کنترل کیفیت 
اینها را دانشــگاه ها بر عهده بگیرند کیفیت دارو بســیار مهم است و باید علمی کارشود در ایران اینگونه مراکزکنترلی است اما چرااثرداروها 
متفاوت است شخصًا برای بعضی داروها باید به داروی خارجی متوسل شد نحوه درست کردن دارو و موادی که به آن می زنند عوارض دارویی 
بیشــتر اثر دارویی اســت و بیمار همه چیز را از چشم پزشک می ببیند زنجیره دارویی ما مشکل دارد اینکه ماده ی دارویی یک دارو چقدراست 
من پزشــک نمی دانم وهیچ کس هم در ایران متأســفانه تحقیق نمی کند دولت باید به شــرکت های دارویی خیلی دقت کند شرکت ها باید 
تشــویق و به روز شــوند به آنها اعتماد نیز کم است همه چیز را ازخارج واردکردند و خودشان را راحت. هرچیز بهایی دارد باید شروع کنیم چند 
بار شکســت خوردند باز هم آن را تولید کنند بازار جهانی بازار رقابت اســت دنیا بازار رابطه اســت ارتباط بازاریابی و کیفیت شیوه سنتی بازار 

تمام شد نمی توان باشیوه سنتی کارکرد.
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مشاوره ژنتیک از معلولیت پیشگیری می کند��
 سید حسین علی صابری، پزشک مشاوره بالینی و مسئول مشاوره ژنتیک در بهزیستی کرج:

کرج، بشــدت شــهر مهاجرپذیر است. این شهر به خاطر این که قومیت های مختلفی را در خود جا داده 
اســت و ازدواج های فامیلی نیز چون در قومیت ها رواج بیشتری دارد، به همین دلیل معلولیت هایی که در 
بســیاری از کشورها خیلی نادر هســتند، در این شهر به وفور یافت می شود. کار ما اطالع رسانی و راه های 
پیشگیری از بروز معلولیت ها به مردم است. حدود 20 سال است که در استان البرز این کار را شروع کرده ایم. 
تخصص ما مشــاوره است و به مشــاوره جو اطالعات درست می دهیم. این اطالعات در جهت این است 

که او بداند که چه صفاتی را به نســل بعدی خود می تواند منتقل کند. نقش او در این صفات چند در صد اســت. چقدر احتمال بروز 
اختالل در نسل آتی وجود دارد. راه های پیشگیری از این اختالالت چه هستند و درنهایت و در صورت بروز یک اختالل، راه های 

مواجهه با این اختالل چیست؟

عمده بیماری ها با رعایت بهداشت قابل پیشگیری است��
دکتر حمیدرضا توکلی، متخصص کودکان و نوزادان:

در زمینه ســالمت جامعــه  باید بدانیم که یکی از شــایع 
ترین علت مراجعه به بیمارســتان ها و مطب های پزشکی به 

خصوص در فصل تابستان اسهال و استفراغ است.
علت اســهال در کودکان به چند دســته تقسیم می شود؛ 
عامل عفونی که بیشــتر شایع و قابل پیشگیری است و علت 

آن ویروس ها و عامل باکتری که  علل انگلی دارد و بیشتر در مسافرت ها و مهدکودک ها 
اتفاق می افتد و همچنین عامل آمیب که آمیب بیشتر با سبزی ها و میوه های شسته نشده 

و تماس با مدفوع فرد آلوده منتقل می شود
عمده بیماری ها با شســتن دست و رعایت بهداشت و شستن میوه ها و بخصوص ضد 
عفونی کردن سبزی ها و میوه هایی که بوته ای است و با خاک و کود در تماس است)مثل 

خیار، هندوانه و..( قابل پیشگیری است.
به طور کلی در بیشــتر موارد علت ابتال به اسهال و استفراغ های فصلی عمدتًا  مصرف 
میوه  و سبزی های ضد عفونی نشده و غذایی که خوب طبخ نشده و شیری که گرم نشده 
یا مصرف غذا و ساالد در رستوران های غیر بهداشتی است.اسهال در کودکان باید بیشتر 
جدی گرفته شــود چون درصد آب بدن کودکان کمتر است و در صورتی که جدی گرفته 
نشــود ممکن است یک اســهال ساده که به آســانی قابل درمان است موجب آسیب به 

کلیه ها و دیالیز شود.

مراجعه به پزشک تغذیه طی یک سال ضروریست��
 جواد واحدی، کارشناس تغذیه و عضو انجمن تغذیه ایران:

در بیمارستان های مختلف به عنوان مشاور تغذیه مشغول خدمت 
هستم. در کلینیک ما کارمان در ارتباط با تغذیه، رژیم درمانی، چاقی، 
الغری، دیابت، گوارشــی، قلبی و عروقی و ... است. چند سال است 
که ســازمان بهداشت جهانی چاقی را جزو بیماری ها  دانسته است. 
البته چاقی و الغری تعریف های خاص خود را دارد که البته از طریق 
جراحی اصاًل توصیه نمی شــود. چاقی تعاریف مختلفی دارد که باید 

با کارشناس این فن در میان گذاشت.
 بهتر است سالی یک بار به پزشک تغذیه مراجعه شود. پیشگیری بهتر از درمان است. با تغذیه 

درست جلوی خیلی از بیماری ها را می توان گرفت.

کاهش عوارض بارداری و حفظ تناسب اندام پس از زایمان��
شیما سامانیان، متخصص زنان و مامایی، مدیر مجموعه " مرکز تخصصی مشاوره مامائی و مراقبت های بارداری":

ماما شخصی است که در پزشکی زایمان تبحر دارد. کارهای ماما مربوط به زایمان، دوران پس از زایمان و به طور عمومی تر بهداشت زنان است. پزشکی 
زایمان یکی از رشته های تخصصی پزشکی است که به بارداری زایمان )از جمله مراقبت از نوزاد( می پردازد. متخصص زنان و مامایی از جمله گرایش های 

مرتبط با این رشته تخصصی هستند. این تخصص پزشکی در کشورمان به " تخصص زنان و زایمان" معروف است.
* افزایش آگاهی و دانش، باعث بی خطر شدن زایمان می شود

حاملگی و زایمان یکی از مهم ترین دوران زناشــویی یک زوج اســت. برای این که این روزهای شــیرین و به یاد ماندنی بی خطر و بدون عارضه به پایان 
خوش برسد، نیاز به افزایش آگاهی و دانش است. یکی از مشکالتی که خانم ها در دوران بارداری به آن دچار می شوند، استرس و اضطراب بیش از حد است که حتما به دلیل آگاهی 
نداشتن از شرایط موجودشان می باشد. مادرهای آینده نگرانند که نکند فرزندشان آسیب ببیند ودرست در همین زمان است که دچار کمر درد هم می شوند و بعد با تغییرات سیستم 
گوارشی، قلبی و عروقی و تنگی نفس مواجه می شوند! مادرهای آینده باید بدانند، نه بیمار شده اند و نه بارداری شان با مشکل مواجه شده است. بلکه این موارد طبیعی و مربوط به 

دوران بارداری است. اگر این حالت ها بیش از حد نگران شان کرد، می توانند به پزشک مراجعه کنند. 
* کالس های آموزشی دوران بارداری

مرکز ما تمام این مرحل را طی کالس های مختلف به خانم های باردار آموزش می دهد. از جمله این کالس ها، کالس آمادگی تئوری برای دوران زایمان است. مدت این کالس 
10 جلسه است که خانم ها می توانند از همان دوران بارداری در این جلسات شرکت داشته باشند. یک سری از این کالس ها با حضور همسرشان می باشد. همان قدر که خانم باید 
آگاهی داشته باشد، به همان میزان، آموزش همسر نیز مورد نیاز است. مردها باید بدانند که با تغییراتی که در زن به وجود می آید، در این دوران چگونه برخورد کنند. چگونه در این 

روزها در کنار همسر باردارشان باشند و چه وظایفی دارند. 
* آموزش تغذیه مناسب در دوران بارداری

آموزش تغذیه از موارد بســیار مهمی اســت که در این دوران هم زن و هم مرد باید از آن اطالع داشــته باشند. چاقی و اضافه وزن از موارد شایعی است که با روش تغذیه صحیح 
می توان از بروز آن جلوگیری کرد. در این کالس ها ما آموزش می دهیم که چگونه در هر 3 ماه از دوران بارداری تغذیه مناســب داشــته باشــید. تغذیه ای که مناسب رشد جنین مادر 
باشد تا فرزندی سالم داشته باشند. در این حالت وزن کودک در حالت ایده آل قرار می گیرد و البته وزن مادر که بسیار مهم است. حالتی دیگر که بسیار هم شایع است افسردگی در 

دوران بارداری می باشد. در این کالس ها ما آموزش می دهیم که وظیفه مرد در این موارد چگونه است.

7 شب به بعد غذا نخورید��
دکترشهرام سیدی، پزشک عمومی )فعال 
در زمینه پوست و زیبایی و تغذیه و اسپرت مدیسین(:

چاقی در حال حاضر یکی از مشکالت بسیار مهم 
در جامعه ما شــده است و پس از تحقیقات مختلفی 
که انجام دادم به این نتیجه رســیدم که دلیل چاقی 
چند نوع اســت. یک مورد چاقی بر اثر ژنتیک است 

که یعنی فردی که به دنیا می آید از ابتدا چاق است و والدین چون چاقی کودک را 
دوست دارند به اشتباه و بدون هیچ نظارتی اطرافیان و خانواده به کودک خوراکی 
می دهند و کودک چاق تر می شــود. این کودکان در دوران بلوغ معموال وزنشان 
کاهش پیدا می کند ولی چربی به صورت ذخیره در بدن و کبد آنها باقی می ماند و 
پس از دوران بلوغ دوباره این چربی ها آزاد شده و موجب بیماری هایی مثل دیابت 
و چربی کبد و انســداد عروق قلب و ... می شود و در بسیاری موارد پزشکان دیگر 
بیمــاران را به من ارجاع می دهند تــا برای کمک به درمان این بیماران وزن آنها 
کاهش پیدا کند. بیماری چاقی ژنتیکی وابســته به محیط است یعنی اگر خانواده 
این مسئله را کنترل کند می تواند فردی با چاقی ژنتیکی به کمک ورزش یا رژیم 
مناسب تبدیل به یک فرد نرمال شود. مورد دیگر چاقی خوراکی است که به علت 
پرخوری اتفاق می افتد که این پرخوری باعث ذخیره شدن چربی اضافی در کبد 
و ایجاد بیماری کبد چرب می شود. مورد بعدی بیماری به اسم بولیمیا یا پرخوری 
عصبی است که فرد سیر است اما در اثر دیدن غذا تحریک می شود یا وقتی عصبی 
می شود بیشتر غذا می خورد و یکسری از چاقی ها هم موضعی است که این مربوط 
به ژنتیک است و با تکنیک های ورزشی و کارهای تخصصی می توان از این نوع 
چاقی هم جلوگیری نمود و چیزی که خیلی آزار دهنده است چاقی شکمی است 
که بخصوص در ایرانی ها به علت تغذیه نامناسب اتفاق می افتد و ما به مراجعان 
همیشه توصیه می کنیم که هیچ کدام از وعده های غذایی را حذف نکنند و فقط 
میــزان غذا خوردن را کنترل کننــد و همچنین دو میان وعده که توصیه کنیم از 
ســبزیجات استفاده شود چون نباید معده بیشتر از 8 ساعت خالی بماند و در غیر 

این صورت بدن به سمت ذخیره چربی می رود. 
خوردن غذای حاوی نشاسته مثل برنج، الزانیا، پیتزا و... در شب بسیار مرسوم 
است که عادت غذایی مناسبی نیست و خوراکی هایی که خیلی چاق کننده نیست 
و در عین حال قند خون را کنترل می کند مثل خرما، انجیر خشک، توت خشک، 
مویز و سبوس برنج که بسیار سود آور است باید استفاده شود و چیزی که در درمان 
چاقی بیشــتر از هرچیزی مهم است تفکر است. یعنی اگر حتی مریض وزن کم 
کند ولی تفکرش درســت نشده باشــد دوباره دچار چاقی خواهد شد، پس ما باید 

زمان بیشتری را صرف اصالح تفکر بیمار کنیم.

متاسفانه تمام وسایل مورداستفاده ما خارجی است��
 دکتر جواد سیف، پزشک مشاور و مدیر بخش پیوند مو کلینیک بهبد:

10 ســال اســت در این زمینه فعالیت دارم. در این مــدت بهترین موارد را به 
سرانجام رســانده ام. در این رشته مواد تولید داخل بسیار کم بوده و کیفیت خوبی 
ندارند. به همین خاطر تمام وســایل مربوط به این کار را از مواد خارجی اســتفاده 
می کنیم؛ مانند دســتکش، ماده ضدعفونی کننده، سرنگ انسولین، تیغ جراحی و 
... همه خارجی هســتند. یکی از دوستان از من پرسید برای این که این وسایل در 

داخل تولید شود باید چه کرد، در جوابش گفتم: کار پزشک تشخیص و درمان است. هم تشخیص و هم 
درمان فقط با وســایل مناسب قابل اجراست. بهتر اســت کسانی که در زمینه مهندسی پزشکی فعالیت 

دارند، به این مهم بپردازند.

کم بخوریم، سالم بخوریم��
 معصومه احمدی نیا، مدیر مجموعه شیرینی پزی کوکی لند:

30 ســال اســت که در این رشــته فعالیت دارم. اولین درخواستی که از 
مردم دارم این اســت که در موقع خرید شــیرینی دقت الزم را داشته باشند. 
چراکه این به ســالمت آن ها بستگی دارد. وقتی مشتری به دنبال ارزان خری 
اســت، مطمئنًا کیفیت مواد خوراکی پایین می آید و نیاز مشــتری به پزشک 

بیشــتر می شود. ما در مجموعه مان از مواد درجه یک استفاده می کنیم، به همین خاطر کمی نسبت 
به جاهای دیگر گران تر است. در آخر توصیه ای به مردم و مسئوالن دارم که: می توانیم کم بخوریم، 
اما از بهترین ها استفاده کنیم. باید نظارت بر کار بیشتر از این ها باشد. چراکه جامعه ای شاد و تندرست 

خواهیم داشت. ما با همین روش شیرینی هایمان را صادر می کنیم!

اگر مبلغ مذهبی خوبی باشیم می توانیم برای سالمت جامعه مفید باشیم��
 سید علی اکبر نیشابوری، مدیر شرکت هواپیمایی سیمرغ پرواز:

با توجه به اینکه ســالمت روحی و روانی جامعه در روند رشــد افراد بســیار تاثیر گذار می باشــد و 
اعتقادات مذهبی نقش مهمی در ســالمت روحی افراد ایفا می کند ما جهت ارتقاء ســالمت جامعه 
فقط در ماه محرم و اربعین حســینی تورهایی برای زائرین ســفر به کربال در نظر گرفته ایم که در این 
ســفر مسئله سود مالی نیست و در حد توان تالش می کنیم بهترین خدمات را با کمترین هزینه برای 

زائرین فراهم نماییم.
روایت داریم که "با خدا باش و پادشــاهی کن" و من معتقدم هرکس که با خدا و امام حســین همراه و همدل باشد هم در دنیا 
موفق خواهد بود و هم در آخرت رســتگار می شــود و به همین دلیل ما سود مالی این یک ماه را جهت کمک به اعتقادات مذهبی 
جامعه وقف می کنیم  و علیرغم تمام ســختی هایی که در این مســیر متحمل شــده ام ولی همیشه در این راه پایدار بوده و تالش 

می کنم بتوانم مبلغ مذهبی برای افراد جامعه باشم و در سالمت روحی جامعه مفید باشم.

سالمت روانی افراد بخش مهمی از سالمت جامعه را تشکیل می دهد��
 رها حسینی، کارشناس روابط عمومی و بازرگانی:

 در این ویژه نامه تالش کردیم که هم به ســالمت روانی جامعه و هم ســالمت جســمی جامعه بپردازیم و با دادن اطالعات مفید و کارآمد به عموم، این باور را به وجود 
بیاوریم که سالمت روانی افراد بخش مهمی از سالمت جامعه را تشکیل می دهد و در آخر امید آن را داریم که توانسته باشیم سهمی در پیشرفت جامعه سالم ایرانی داشته 
باشیم.سازمان بهداشت جهانی در تعریف خودش سالمت را به عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه صرفاً فقدان بیماری، تعریف می کند. امروزه با تغییر 
رویکرد بیماری انگار و پیدایش دیدگاه سالمت نگر، سالمت فقط روی یک محور که یک سوی آن بیماری )و نهایتاً مرگ( و در دیگر سو، سالمت افراد قرار داشته باشد، 

در نظر گرفته نمی شود، بلکه مفهوم سالمت پیوستاری را شامل می شود که نخست حالت انفعالی نداشته و نیازمند پرورش باشد و دوم، افراد، گروه ها، اجتماعات محیط و کل جامعه در حفظ 
و ایجاد آن فعال و سهیم باشند و سوم، با رویکرد کالن نگر، به نقش شاخص ها و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کنار عوامل خطر و عوامل محافظت کننده در سالمت، توجه خاص 
شود. در حقیقت ما زمانی فرد را دارای سالمت اجتماعی می دانیم که بتواند فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس 
پیوند داده و متصل نماید، کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سالمت جسمی، عاطفی 
و روانی است و تکالیف و چالش های اجتماعی را نیز در بر می گیرد. سالمت روانی را در سه قسمت تعریف می کنند: 1- نگرش های مربوط به خود: شامل تسلط بر هیجان های خود، آگاهی 
از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده. 2- نگرش های مربوط به دیگران: شامل عالقه به دوستی های طوالنی مدت و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه، احساس مسئولیت در 
مقابل محیط انسانی و مادی. 3-نگرش های مربوط به زندگی: شامل پذیرش مسئولیت ها، انگیزه و توسعه امکانات و و عالئق خود، توانایی اخذ تصمیم های شخصی و انگیزه خوب کار کردن.

نظم، رکن موفقیت در کارهاست��
قادر سلیمان زاده، مدیر فروشگاه الکتریکی:

 بیش از 35 ســال اســت که فروشــگاه ما دایر 
اســت. از شــرکت هایی که با آن ها همکاری دارم 
و 99 درصد تولیداتش ایرانی اســت، شرکت سپهر 

الکتریک است. 
در کار ما نظم و بســته بندی و کیفیت بسیار مهم 
است. به نظر من در تولید کاال خدمات پس از فروش 

بسیار باارزش است.

آرایش برای افراد زیر 40 سال مفید نیست��
ملیحه درهم بخش، مدیر سالن زیبایی ماندگاران:

 18 ســال اســت در این رشته فعالیت دارم. قبل ازهر چیز باید فرهنگ سازی کنیم. مردم باید بدانند که لوازم آرایشی 
کاًل مفید نیســتند. کار ما زیبایی مقطعی است. مصرف لوازم آرایشی در ایران باالست. آرایش کردن برای افراد زیر 40 
سال مفید نیست، زیرا باعث آسیب پوست می شود ما باید از سنین پائین این فرهنگ را جا بیاندازیم. ما فرهنگ استفاده 
صحیح از لوازم آرایشــی را نداریم. در ایران نمانام های خوب گیاهی برای درمان پوســت داریم؛ مانند. برند سی گل. در 
آرایشــی بهداشتی که از لوازم خارجی بهتر هســتند. در ایران حمایتی از سازنده های لوازم آرایشی بهداشتی نمی شود، 

زیرا واردات این محصوالت زیاداســت. مردم نیز به لوازم آرایشــی ایرانی اعتماد ندارند. کاش مسئولین بیایند در آموزش وپرورش جوانب مختلف 
زندگی را برای بچه ها مطرح کنند. خصوصًا دختران! البته آقایان نیز به آرایش کردن بانوان دامن می زنند.

زایمان طبیعی یا سزارین؟ کدام بهتر است؟��
دکتر شراره مجد، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:

زایمان طبیعی به طور معمول یک روند فیزیولوژیک اســت که اگرچه دردناک اســت اما وقتی با سیر طبیعی خود پیش 
می رود، درد آن قابل تحمل است. در صورت آگاهی مادر از روند طبیعی زایمان و مدیریت درست عامل زایمان، روند زایمان 

بخوبی پیش می رود و یکی از لذت بخش ترین تجربیات مادر خواهد بود.
شــاید اولین علت تمایل مادران به ســزارین، ترس از زایمان طبیعی باشــد که به صورت ترس از درد و نگرانی از کمبود 

امکانات در هنگام زایمان طبیعی است. مادر باید مطمئن باشد که در هر ساعتی زمان زایمانش فرا رسد همانند سزارین شرایط بیمارستان فراهم 
است و او می تواند در شرایط مناسب به طور طبیعی زایمان نماید و از سوی دیگر فراهم بودن امکانات برای زایمان بی درد، در همه ساعات شبانه 

روز وجود دارد.
سزارین یک عمل جراحی بزرگ است و خطر خونریزی، عفونت، نیاز به تزریق خون و خطر ناشی از بیهوشی در مادر سزارینی وجود دارد. از طرفی 
مدت زمان بستری مادر بعد از زایمان طبیعی کمتر است و به خاطر درد کمتر شیردهی موفق تری دارند و ضمناً تناسب اندام خود را با انجام ورزش های 
مناسب سریع تر از مادران سزارینی به دست آورده و زودتر به زندگی عادی و کار روزمره خود باز می گردند که به خاطر درد کمتر نسبت به مادر سزارین 

شده است.زایمان طبیعی از نظر اقتصادی نیز به نفع خانواده و جامعه است و سزارین باعث خسارت مالی به خانواده و سیستم بهداشتی می شود.
مادران باردار باید با آموزش کافی و مناسب ترس و هراس بی مورد از زایمان طبیعی را کنار بگذارند و برای اطمینان از سیر طبیعی حاملگی و 
تأمین سالمتی خود و نوزادانشان حتماً به طور پیوسته به متخصص زنان مراجعه و به توصیه های آنان عمل کنند اطمینان داشته باشند که در همه 

ساعات شبانه روز دسترسی به متخصص زنان و زایمان ، بیهوشی و روشهای بی دردی و انجام سزارین اورژانس وجود دارد.
زایمان طبیعی همیشه ارجح است اما در صورت وجود برخی شرایط یا بیماری ها در خانم باردار، متخصص زنان سزارین را توصیه می نماید که 
در این صورت مادر تحت سزارین برنامه ریزی شده قرار می گیرد.مادران و خانواده ها باید از خطرات و فواید زایمان طبیعی و سزارین آگاهی داشته 

باشند و بدانند که هر زایمان طبیعی ممکن است با صالحدید متخصص زنان و زایمان به سزارین بیانجامد.

استفاده از روش های درمانی غیر جراحی با طب فیزیکی��
دکتر امیر فرزام پور ، متخصص طب فیزیکی:

حوزه رشــته طب فیزیکی شامل بیماری های اســکلتی عضالنی می باشد و 
بیماری هــای اعصاب محیطی در این جنبه مطرح شــده و درمان غیرجراحی به 
طب فیزیکی مربوط می شــود. نکته مثبت طب فیزیکی این است که یک ارزیابی 
کلی از سیستم بدن دارد، یعنی سیستم اسکلتی بدن، تا بتوان تشخیص داد فیزیک 

بدن بیماران مراجعه کننده صحیح اســت یا دارای انحرافات اسکلتی می باشند. در انحراف های اسکلتی 
در ناحیه زانو و مفاصل یا ســتون فقرات، طب فیزیکی رشــته ای است که راجع به بیو مکانیک بدن برای 
تشخیص بیماری هایی که مربوط به این مسئله است نسبت به سایر رشته ها ارجحیت دارد و درمان هایی 
که  به صورت غیر جراحی معرفی می کند بسیار سودمند است به صورتیکه خیلی از بیماری هایی که اتفاق 
افتاده شخص تحت عمل جراحی قرار گرفته در صورتی که اگر به پزشک طب فیزیکی مراجعه می کردند 
اصال نیازی به جراحی نبود و مطمئناً عوارض بعد از جراحی نیز ایجاد نمی شد، البته بیماری هایی که طب 

فیزیکی درمان می کند زیاد هستند.
دوره درمان بیمار بســتگی به نوع بیماری دارد، مثاًل بیماری که آرتروز زانو در حد متوسط دارند کاندید 
تزریق ژل می شوند و وی باید سه هفته)هفته ای یک بار( تزریق ژل انجام دهند و اگر در بررسی ها الزم باشد 
درمان ازون تراپی هم صورت می گیرد و چون ازون تراپی نه تنها برای دیسک ها بلکه برای کل درمان های 
التهابی و آسیب تاندون و عضالنی و سطوح مفصلی بسیار سودمند است یا حتی می توانیم  )PRP( استفاده 
کنیم. به طور کل پروسه درمان با توجه به بیماری متفاوت است و ممکن است شخصی با یک توصیه یا با 
یک دوره فیزیوتراپی صحیح یا یک داروی ساده درمان شود یا شخصی یک ماه دوره درمان داشته باشد.

چهار زانو ننشینید��
دکتر حبیب اهلل شمس، متخصص کایروپراکتیک:

بیماران آتروزی دقت داشته باشند فقط نوع ورزش کردن 
آنها تغییر می کند و این بدان معنی نیست که به کل ورزش 
را از برنامه خود حذف کنند و الزم به ذکر اســت بی تحرکی 
این بیماری را تشدید می بخشد . پیاده روی در سطوح شیب 

دار برای این بیماران مضر است .
شیوع ابتال به این بیماری شایع در کشور در زنان و مردان تفاوت آنچنانی ندارد اما به 
نسبت در زنان بیشتر دیده می شود چرا که مردان عضالت قوی تری دارند و همچنین 

چاقی و استرس که عامالن اصلی این بیماری تلقی می شوند در زنان بیشتر است.
افرادی که دچار بیماری های مفصلی هســتند به هیچ عنوان از توالت های ایرانی 
اســتفاده نکنند چرا که این بیماران مفاصل لگن ، زانو ، مچ پا، پاها و حتی مفاصل کمر 
حساسی دارند و توصیه می شود به هیچ وجه روی زمین به صورت 2زانو و 4زانو ننشینند 

و همچنین برای سالمت مفاصل خود دور توالت های ایرانی خط قرمز بکشند .
* چطور درد زانو را تسکین دهیم؟

وقتی درد زانو به صورت مزمن در می آید زانو ورم می کند. برخی از بیماری ها باعث 
ورم و التهاب زانوها می شوند. 

محافظت از زانو در مقابل بروز برخی از دردها بســیار مشکل است، ولی می توان با 
رعایت چند اصل مهم احتمال صدمه به زانوها را به حداقل کاهش داد:

- برای کاهش بیماری های زانو مثل )استئوآرتریت(، 
اگر چاق هستید، باید الغر شوید. با الغر شدن فشار روی زانوهایتان کاهش می یابد. 

کاهش وزن صدمات احتمالی به رباط ها و تاندون ها را کاهش می دهد.
- اگر به درد مزمن زانو مبتال هستید، به شنا یا ورزش های آبی بپردازید. وقتی بدن در 
آب غوطه ور می شود، از وزن بدن کاسته می شود. در نتیجه وزن بدن به زانوها فشار وارد 

نمی کند. به ورزش هایی بپردازید که باعث کشش بدن و ماهیچه ها شوند.
- از زانوهایتان محافظت کنید. پوشیدن زانوبند هنگام ورزش و در هوای سرد شما 

را از برخی صدمات مصون نگه می دارد.
* انجام ندهید

- ورزش هایی چون بســکتبال، تنیس و دویدن و ورزشــهایی که پرش دارد را کم 
انجام دهید.یا حتماً آن را محدود کنید 

- خودتان را با فعالیت زیاد خسته نکنید، بلکه در اولین فرصت به استراحت بپردازید. 
گوش به زنگ باشــید، زیرا بیشتر صدمات بدنی زمانی اتفاق می افتد که انسان خسته 

است.
- مهمتر از همه، روی زمین بخصوص چهار زانو ننشینید و از توالت ایرانی استفاده 

نکنید.

معضالت محیط زیست کم نیست��
میترا محمودی، مدیر باشگاه ورزشی روز و فعال زیست محیطی:

30 سال است که در زمینه های مختلف ورزشی و در کنار آن در بخش محیط زیست فعالیت دارم و چون 
من 15 ســال به صورت حرفه ای به ورزش کوهنوردی مشــغول هستم، با معضالت زیست محیطی کوه 
آشنایی بیشتری دارم، ما به طور معمول با معضالت محیط زیستی فراوانی در شهر روبه رو هستیم ولی انتظار 
داریم در طبیعت و کوه از این معضالت کامال دور باشــیم در صورتیکه متاســفانه در کوه هم بسیار با مسئله 

پاکیزگی و زباله ها درگیر هستیم و زمانی که ما به کوه می رویم همیشه زباله ها را جمع آوری کرده و به پایین کوه منتقل می کنیم.
ما همیشه انتظار داریم ورزشکاران و کوهنوردان به محیط زیست اهمیت بدهند ولی با وجود اطالع رسانی های فراوانی که صورت 

گرفته در صعود به کوه سبالن زباله های رها شده در محیط زیست منظره بسیار نامطلوبی ایجاد کرده بود.

اولین و مهم ترین اقدام در طب سنتی حفظ سالمتی است��
 زهرا مهرانی، متخصص طب سنتی:

اولین و مهمترین اقدام در طب ســنتی حفظ ســالمتی است و در مرحله 
بعدی در صورتی که شخص بیمار شود پزشکان طب سنتی با توجه به طبیعت 

بدن آنها کمک می کنند که از پروسه بیماری خارج شوند.
نکته ای که در طب ســنتی وجود دارد این اســت که به علت تفاوت هر 

انســان با انسان دیگر، برای هر بیماری ده ها روش درمانی وجود دارد. البته اگر شخصی شیوه زندگی 
درستی بر اساس طب سنتی در پیش بگیرد خیلی کم دچار بیماری می شود.

طب ســنتی معتقد است که هر کدام از عالمت ها مثل سردرد یا استفراغ و... اعتراض اعضای بدن 
است و ما نباید این عالمت را از بین ببریم بلکه باید ریشه مسئله را پیدا کرده و برطرف کنیم و بررسی 

کنیم و به همین علت درمان ها در طب سنتی برای یک عالمت مشخص متفاوت است.


