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.1سیستم حفاظتی فوق امنیتی برای زندان ها ()44/4/52
چندی پیش ال چاپو یکی از غول های مواد مخدر از یکی از زندان های فوق امنیتی
آمریکا فرار کرد بدین صورت که از زیر سلوی آن  1.2کیلومتر به بیرون در خرابه ای
تونل زده بودند و فراریش داده بودند 5 .پیشنهاد به نظرم رسید که شامل زیر است:

*یک .طراحی سیستمی بر مبنای دستگاه گنج یاب یا فلز یاب ولی با بردی به مراتب
بیشتر و وسیعتر
*دو .در گذشته سنسوری اختراع شده بود که در ورودی لوله چرخ گوشت قرار داده می
شد و در زمانی که گوشتی یا دستی که حاوی استخوان است وارد لوله می شد اتومات
استخوان را حس میکرد و دستگاه را خاموش میکرد .این سنسور برای این مصرف
امنیتی باید برد بیشتر و عمق بیشتر و طراحی متناسب با این کار داشته باشد تا بتواند
زیر زمین را پوشش دهد.

.5قالب ژله ای جادویی (متحرک) ()44/4/52
این قالب ژله ای دارای ظرف مخصوص و درب مخصوص به خود می باشد .اشکال
مختلفی وجود دارد که می توان با قرار دادن آن در ژله  ،جای آن را خالی کرد و بعد از
خنک شدن با برداشتن آن  ،جای خالی را با رنگ ژله ای دیگری پر کرد.
این اشکال می تواند استوانه ای  ،کره ای  ،مکعب و ...باشد.

.3درب دستشویی ()44/4/54
زمانی که از سر کار به خانه برمیگردیم به سمت دستشویی می رویم و با دستی که
بیرون از خانه آلوده به هر چیزی شده درب دستشویی را باز می کنیم سپس به داخل

دستشویی می رویم و درب را از دخل میبندیم .با این کار هر دو دستگیره بیرون و
داخل را آلوده می کنیم .وقتی دست خود را شستیم  ،با دست تمیز به دستگیره ای که
با دست آلوده به آن دست زدیم  ،دست میزنیم و ناخواسته دست خود را آلوده میکنیم.
این طرح در مورد درب دستشویی با دو دستگیره می باشد هر دو دستگیره در امتداد
هم بصورت افقی قرار دارند .یکی برای دست تمیز و دیگری برای دست کثیف می باشد.
برای تشخیص دو دستگیره می توان آن را به رنگ سفید و مشکی یا سبز و قرمز یا هر
رنگ دیگری که باعث تشخیص آن می شود در آورد.
*ایده بهتر این می تواند باشد که دستگیره از جنس آنتی باکتریال باشد یا دستگیره
دارای روکشی از جنس آنتی باکتریال باشد.

.4امالک میلیاردی ()44/4/33
کار این آژانس امالک همانند دیگر امالکی هاست با این تفاوت که این آژانس امالک ،
گوشه بازاری را برای خود انتخاب کرده و آن فقط امالک میلیاردی می باشد.
در گذشته تعداد خانه هایی که قیمت آن باالی میلیارد میرسید به این تعداد نبود ولی
در حال حاضر به دلیل باال رفتن قیمت خانه ها و جنبه لوکس بودن آنها  ،تعدادشان به
اندازه ای می باشد که بتواند گوشه بازاری برای ما باشد.
با توجه به تعدا زیاد خانه های لوکس و میلیاردی  ،معیار قیمت با توجه به بازار باید
بررسی شود تا بتواند در حداقل مدنظر ما قرار گیرد.

.2پیش خرید ()44/4/33
این سایت همانگونه که از اسمش پیداست گوشه بازار پیش خرید را انتخاب کرده است.
در این سایت در صفحه مربوط به هر واحد  ،مشخصات کامل خانه وجود دارد .این
سایت دارای دسته بندی های مختلف با توجه به ویژگی های ساختمان ها می باشد و
نیز دارای سیستم جستجوی پیشرفته می باشد.

.6خانه سبز در ایران ()44/4/31
این نوع از خانه ها  ،خانه هایی هستند که بیشتر انرژی مصرف خود را  ،خود تولید می
کنند .بر روی سقف  ،سلول های خورشیدی وجود دارد .سیستم گرمایشی می تواند از
گرمای زمین استفاده کند .سیستم تصفیه آب و فاضالب خانگی به اندازه کفاف متراژ و
وسعت خانه وجود دارد .آبیاری گیاهان و درختان بصورت اتوماتیک می باشد .خانه
بصورت هوشمند کنترل می شود .سیستم برق هوشمند است و چراغ ها با چشمی ،
روشن و خاموش می شوند .همه و همه بصورت سبز و دوستدار محیط زیست می باشد.

 .7قاب موبایل آنتی باکتریال ()44/2/1

طبق تحقیقات به عمل آمده  ،گوشی موبایل آلوده تر از دستگیره درب توالت می باشد.
ما هر روز به چیزی در خارج از خانه دست میزنیم از جمله پول  ،میله مترو  ،دستگیره
درب تاکسی و  ...و بعد از آن به گوشی خود دست میزنیم و گوشی را به گوش خود
میزنیم  ،به خانه می رویم و دست خود را می شوریم و باز هم به همان گوشی بار ها
دست می زنیم .این طرح در مورد قاب موبایلی از جنس آنتی باکتریال می باشد که
هیچگونه آلودگی ر به خود نمی گیرد.
*کاور موبایل نیز می تواند از جنس آنتی باکتریال باشد.
*محافظ صفحه نیز می تواند از جنس آنتی باکتریال باشد.

.8کارت ویژه دوره آموزشهای قبل از ازدواج با رتبه بندی ()44/2/1
این دوره مخصوص قبل از ازدواج ولی از نوع خاص می باشد .تفاوت این دوره با دوره
های رایج این می باشد که جزئیات مسائل و گستردگی مسائل بسیار بیششتر از بقیه
می باشد ازجمله :مسائل زناشویی  ،بهداشت جنسی  ،اقتصاد و مدیریت در خانه  ،میزان
سازگاری  ،همدلی  ،تیپ های شخصیتی و ...
*این دوره بصورت کارگاه نیز برگزار می شود.
در پایان دور مدرکی به عنوان گذراندن دوره و نیز کارتی که نوع رتبه زن و شوهر
نسبت به هم را مشخص می کند به آنها داده می شود.

.4لباس های قبل از خواب ()44/2/5
بدون شرح

.13کلوپ مسابقات اسب سواری ()44/2/3
این کلوپ همانند دیگر کلوپ های اسب سواری می باشد ولی با این تفاوت که در آن
شرط بندی انجام می شود و شرط بندی بر روی اسب طبق احکام اسالم هیچ مشکلی
ندارد و کامال حالل می باشد .این کلوپ بصورت یک مجموعه تفریحی و سرگرمی می
باشد و کلوپ اسب سواری تنها یکی از موارد آن می باشد.
تیم آموزشی ماهان تیموری ارائه دهنده
آموزشهای  :کسب و کار  ،کسب و کار اینترنتی  ،مدیریت
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