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.Dhoma e tregetise dhe industrise

Tirane&SHGPAZ organizuan ne kuader te DIHK
-CEFTA PROJECT seminarin me Fokus

“ Z batimi i Incotermave per eksportin dhe
importin e mallrave ne menyre qe eksportuesi dhe importuesi Shqiptar te
jene te mbrojtur nga rreziqet gjate zbatimit te kontrates shitje-blerje. ” Ne
kete seminar moren pjese nje numer I madh I anetareve te SHGPAZ te
rrethit te Shkodres, te cilat shprehen interes per te mesuar rregullat e import-

export ne menyre qe te lehtesohet sadopak puna e tyre.

SHGPAZ pjesmarrese ne seminarin:''Programe Outline Start-up
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Seminar,PSD ITP programmes''

Ky projkt ishte nje sukses I vertete per ne duke na ofruar nje mundesi te
jashtezakonshme bashkepunimi.Nje projekt qe per here te pare implementohet ne
Shqiperi nga ambasada Suedeze dhe synon te kualifikoje me tej te rinjte ,por jo vetem
ne fushen e e te berit biznes.
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Panair ne Gylcyk te Turqise,pjesemarrese ishte anetarja jone Nebije Qotaj .
Nje organizim I jashtezakonshem dhe nje vend I mrekullueshem
Bashkepunime te tilla ndihmojne artizanet te ecin dhe te zhvillojne me tej
punen e tyre duke marre shembull nga nje pervoje disavjecare.

SHGPAZ me 07/09/2015 ''Lufta Kunder Informalitetit ''Me pjesmarrjen e Kryeministrit Z.Rama, Ministrit
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te Ekonomise Z.Ahmetaj, Ministrit te Mireqenies Z.Klosi dhe Ministrit te Finacave Z.Cami & Bizneseve
Formale .E quaj nje fitore te vecante te SHGPAZ qe vete Kryeministri si dhe Ministri i Mireqenies
artikuluan perpara panelit dhe mediave nje kerkese te SHGPAZ ne ligjin per Zejet,qe te gjithe Zejtaret
do te regjistrohen por ato do te jene pa detyrime tatimore per nje periudhe nga 1-3 vjet. Formalizim por
jo rendese me taksa per kete kategori!
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: Takim pune me perfaqesuesen e universitetit te Frankfurtit, per pengesat financiare te grave ne

biznes; program interesant rajonal

TRANE ,11 SHTATOR 2015

SHKODER ,14 SHTATOR 2015

POGRADEC,16 SHTATOR 2015

TAKIM NE LINCOLN CENTRE”PARIME PER UDHEHEQES PER NJE BIZNES TE
SUKSESHMEM”

eksperiencen
per te
per

organizates
D

sfidat qe

Me nisje e luftes kunder informaliteteit lind nevoja qe te kete sa me shume
burime informacioni per cdo procedure qe ka te beje me regjistrim e
sameparshem te bizneseve. Nje dritare e vogel eshte dhe sporteli yne ku I
vjen ne ndihme cdo gruaje ne biznes.

CNN: Shpikjet myslimane që i dhanë formë botës moderne

Mendoni për origjinën e atij elementi kryesor të jetës moderne, siç është
një filxhan kafeje, dhe mendja shkon menjëherë tek Italia.
Por në fakt, është Jemeni, vendi ku fara e kudogjendur e ka origjinën e saj
të vërtetë.
Së bashku me universitetin e parë, dhe madje edhe furçën e dhëmbëve,
janë vetëm disa ndër shpikjet e habitshme myslimanë që kanë formuar
botën ku jetojmë sot.
Origjina e këtyre ideve dhe objekteve themelore, është baza e çdo gjëje:
nga biçikleta e deri te shkallët muzikore. Këto janë thelbi i “1001 shpikjeve,”
një libër që përkujton historinë e “harruar” të 1.000 vjetëve të trashëgimisë
myslimane.
“Ka një vrimë në njohuritë tona, ne kërcejmë si bretkoca nga Rilindja tek
grekët e lashtë”, thotë për CNN, Profesor Salim al-Hassani, kryetar i
Fondacionit për Shkencë, Teknologji dhe Civilizim dhe redaktor i librit në
fjalë.
“1001 Shpikjet” është tani i ekspozuar në Muzeun e Shkencës në Londër.
Hassani shpreson se ekspozita do të nxjerrë në pah kontributin e kulturave
jo-perëndimore, si ajo e Perandorisë Myslimane që administronte dikur
Spanjën dhe Portugalinë, Italinë e Jugut dhe ishte e shtrirë në shumë pjesë
të Kinës, e deri në qytetërimin e ditëve tona.

Kafeja

Tashmë pija perëndimore për gjithë ditën, ajo u prodhua në Jemen për herë të
parë, rreth shekullit të 9-të.
Në ditët e tij të hershme, kafeja ndihmoi Sufitë të qëndrojnë pa gjumë netëve
vonë gjatë përkushtimit. Më vonë ajo u soll në Kajro nga një grup studentësh, por
lëvizja e kafesë kaploi shpejt gjithë Perandorinë.
Deri në shekullin e 13-të ajo ka arritur në Turqi, por në Europë nuk erdhi më herët
se në shekullin e 16-të ku u soll nga një tregtar prej Venediku.

Kirurgjia

Rreth vitit 1000, mjeku i njohur El Zahrawi botoi një enciklopedi me 1.500 faqe të
ilustruar të kirurgjisë, e cila është përdorur në Evropë si një referencë mjekësore për
500 vitet e ardhshme. Ndër shpikjet e tij të shumta, Zahrawi zbuloi dhe përdorimin e
zorrëve të shpërbërshme të maces për të qepur plagët. Përpara kësaj bëhej një
operacion i dytë për të hequr penjët.
Ai gjithashtu thuhet se ka kryer operacionin e parë cezarian dhe krijoi pincetat
operatore.

Universiteti

Në vitin 859 një princeshë e re me emrin Fatima al-Firhi themeloi të parën Diplomë
Universitare që u dha në Fez-Marok. Motra e saj, Miriam mdërtoi një xhami të bukur
dhe ngjitur me të u ndërtua kompleksi Qarawiyyin al, Xhamia dhe Universiteti. Këto
janë ende në funksion sot pas 1.200 vjetësh. Hassani thotë se shpreson se
përkujtimi i veprës së motrave al-Firhi do të frymëzojë gratë e reja myslimane në
mbarë botën sot.

Algjebra

Algjebër Fjala vjen nga titulli i famshëm i traktatit të një matematikani persian që jetoi
në shekullin e 9-të: “Kitab el-Xhabr Wa l-Mugabala” e cila përkthehet përafërsisht si
“Libri i arsyetimit dhe i hesapeve”.
E ndërtuar mbi rrënjët e sistemeve greke dhe hindu, rendi i ri algjebrik ishte një sistem
unifikues për numrat racionalë, numrat irracionalë dhe madhësitë gjeometrike. i njëjti
matematikan, Al-Khwarizmi, ishte gjithashtu i pari që futi konceptin e ngritjes së një
numri në fuqi.

Furça e Dhëmbëve

Profeti Muhamed popullarizoi përdorimin në masë të furçës së parë të dhëmbëve,
rreth vitit 600. Duke përdorur një degëz nga pema Meswak, Ai pastronte dhëmbët dhe
freskonte frymën. Substanca të ngjashme me Meswak janë përdorur në furçat e
dhëmbëve moderne.

Optika
“Shumë

nga përparimet më të rëndësishme në studimin e optikës vijnë nga bota
myslimane”, vijon rrëfimin e tij profesor Hassani. Rreth vitit 1000, Ibn el-Haitham ka
vërtetuar se njerëzit shohin objektet nga drita e reflektuar jashtë tyre, e cila hyn në sy,
duke hedhur kështu poshtë teoritë e Euklidit dhe Ptolemeut që thonin se drita
emetohet nga vetë syri. Ky fizikan i madh mysliman gjithashtu zbuloi fenomenin e
dhomës së errët, e cila shpjegon se si syri sheh imazhe vertikale për shkak të lidhjes
midis nervit të shikimit dhe trurit.

Maniveli

Shumë nga bazat e automatikë moderne janë vënë për herë të parë në përdorim në
botën myslimane, duke përfshirë sistemin revolucionar bjellë-manivelë. Nga
konvertimi i lëvizjes rrotulluese në lëvizje lineare, shumë objekte të rënda lëvizeshin
lehtësisht. Kjo teknologji, zbuluar nga Al-Jazari në shekullin e 12, shpërtheu në të
gjithë globin, duke çuar në prodhimin e çdo gjëje: nga biçikleta tek motori me djegie të
brendshme.

Muzika

Muzikantët myslimanë kanë pasur një ndikim të thellë në Evropë, që datojnë nga
epoka e Karlit të Madh, i cili synonte për të konkurruar me muzikën e Bagdadit dhe
Cordobas. Në mesin e shumë instrumenteve që mbërritën në Evropë përmes Lindjes
së Mesme: janë harpa dhe Rahab, një paraardhës i violinës. Shkalla moderne
muzikore janë nxjerrë si derivat i alfabetit arab.

Cfare pengesash kane grate e biznesit ne karriere?
Studim nga Harvard Business School

Shkolla e Biznesit ne Harvard sapo ka pyetur mijera studente te saj se
cilat jane pengesat me te rendesishme ne suksesin e punes sipas tyre.
Pergjigjet jane surprizuese, duke pasur parasysh se jane dhene nga
femrat qe kane mbaruar MBA ne Harvard dhe qe i jane futur botes se
eger te punes.

Pergjigja 1. Arsyeja perse grate nuk po levizin perpara shpejt ne
korporatat amerikane eshte se perkushtimi ndaj familjes eshte me e
rendesishme se karriera e tyre. Ne fakt, me shume gra se burra e
pranojne kete gje ne menyre te ndershme . 82% e grave me MBA ne
Harvard thane se kane prioritet me shume familjen sesa karrieren dhe
kjo eshte arsyeja pse grate nuk jane me largpamese ne pune. Rreth
74% e burrave rane dakort me kete.
Pergjigja 2 ishte po aq e habitshme. Grate tentojne te lene ose te
reduktojne oret e punes, kjo eshte arsyeja tjeter se perse grate nuk po
fitojne me shume ne vendin e punes. Rreth 84% e grave dhe 65% e
burrave jane dakort me kete arsye dhe se eshte nje pengese per
suksesin e grave ne pune.
Natyrisht, ka disa faktore te rendesishem qe arrijne te prishin arritjet e
grave ne pune. Nje femer e diplomuar me MBA ne Harvard tha
se :"Perjashtimi nga rrjetet sociale ne pune dhe kultura jomikpritese
jane arsye te tjera te rendesishme".

Pra, jane mungesa e modeleve te zonjave te larta ne shoqeri, mungesa
e mentoreve influencues dhe sponsoreve. Zbulimet vijne nga Harvard
Business School, studimi u quajt Life and Leadership After HBS.
U pyeten rreth 6,458 studente, pyetjet kishin te benin me punesimin,
perkujdesjen e femijeve dhe kenaqesia personale ne pune, me
vetbesimin dhe pasurine. Rezultatet e plota nuk do te publikohen deri
ne fund te vitit, por shkolla shperndau disa zbulime kryesore rreth
gjinise per te perkujtuar pranimin e grave ne masterin MBA me
program dy-vjecar qe u lejua 50 vite me pare.

Gra sipërmarrëse të suksesshme me një trup të shëndetshëm

Osteoporoza në gratë mbi 50 vjeç e në post menopauzë
Kocka normale është e përbërë nga proteina, kolagjeni dhe kalçiumi, të cilat i japin kockave forcën e tyre.
Eshtrat që janë të prekura nga osteoporoza mund të pësojnë thyerje edhe në rastet e plagosjeve relativisht të
lehta që normalisht nuk do të shkaktonin një thyerje kockore.

Gjendja e osteoporozës mund të jetë e pranishme pa simptoma për dekada
të tëra.
Prandaj, pacientët mund të mos jenë të vetëdijshëm për osteoporozën e tyre derisa ata të pësojnë ndonjë thyerje
të dhimbshme.
- Menopauza. Pas menopauses, niveli i estrogjenit, i cili është i rëndësishëm në ruajtjen e densitetit kockor te
femrat, pëson rënie, gjë që përshpejton humbjen e masës kockore. Gjatë 5 deri në 10 vitet e para pas
menopauzës, gratë mund të humbin 2% -4% të densitetit të kockave të tyre në vit, e cila sjell që për një
periudhë 10 vjeçare humbja e densitetit kockor të arrijë deri në 25% -30%. Humbja e përshpejtuar e kockave
pas menopauzës është shkaktari kryesor i osteoporozës në femra. Nga pikëpamja klinike osteoporoza paraqitet
përgjithësisht një sëmundje e heshtur, sidomos në stadet fillestare të humbjes kockore.
- Si diagnostikohet Osteoporoza? Diagnostikimi i osteoporozës bëhet me një skaner DXA (dual energy X-ray
absorptiometry), i cili mat densitetin kockor, (BMD) të legenit e të shpinës dhe kërkon vetëm 15 minuta për
diagnostikim e është mjaft i saktë. Ky skaner gjëndet sot në spitalet private dhe në disa klinika private.
Sipas kritereve të OBSH-së, një individ quhet normal kur BMD është më e madhe se -1SD krahasuar me
BMDA (piku i masës kockore të adultit). Kemi Osteopeni kur BMD është më e vogël se - l SD por më e
madhe se - 2.5 SD krahasuar me BMDA. Kemi Osteoporozë kur BMD është më e vogël se -2.5 SD kr ahasuar
me BMDA. Përderisa ekzaminimi zbulon praninë e osteoporozës, minimalisht 30% e masës kockore ka
humbur.
Në rastet e konstatimit të osteoporozës, duhet të mjekohemi sipas rekomandimit të mjekut përkatës
kryesisht me hormone zëvendësuese apo bisfosfonate. Pas një mjekimi korrekt, densiteti kockor duhet
të matet rregullish një herë në vit, në rastet e pakomplikuara bëhet çdo tre vjet. Është e këshillueshme
që kontrollet periodike të bëhen nga i njëjti skaner për shkak të ndryshimeve në teknologjinë e
prodhuesve të ndryshëm.
Gratë në postmenopauzë që nuk marrin terapi zëvendësuese hormonale patjetër që kanë humbje
kockore.
Për të parandaluar osteoporozën, është e r ëndësishme një dietë e pasur me kalçium. Kalçiumi shtesë
merret nga konsumi i një sasie më të madhe qumështi si dhe i produkteve të tjera të bulmetit (kos ose gjizë
etj.), lëngu i portokallit, por ai mund të merret edhe në formë tablete në farmaci. Për individët mbi 50 vjeç
nevojitet calcium 1200 mg/ në ditë. Në moshat e mëdha ai duhet të shoqërohet me shtim të marrjes së
vitarninës D.
Pirja e duhanit me një paketë cigare në ditë, mund të çojë në humbjen e 5% -10% të masës kockore, gjithashtu
ul nivelin e estrogjenit dhe mund të çojë në humbjen e eshtrave para menopauzës. Duhani mund të çojë edhe
në menopauzë të shpejtë.
Trashëgimia duket se është përgjegjëse për 50%-85% të ndryshimeve të masës kockore.
Përgatiti: Arlinda Demeti, farmaciste

Shkodres, sapo iu shtua edhe nje embeltore" mon chérie",

me nje game te hatashme embelsirash...dhe prone, ideim, drejtim e menaxhim
familjar, me lider nenen e tyre, Milin tone; ky eshte lajm, kjo eshte model pune e
kontributi, kjo grua guxon, ne keto kohe te veshtira, te hape edhe nje tjeter, Urime dhe
suksese!

KONFERENCA E DYTE NDERKOMBETARE E GRAVE
SIPERMARRESE TE MOSHAVE TE REJA: “Mundesi te reja
per rigjallerimin ekonomik te rajonit” 25-26 .09.2015
Ky aktivitet u organizua nga Dhoma e Tregtise dhe Industrise se Rep. se Serbise.
Nje prezantim te denje bene dhe 3 expertet tona Lejda,Galina dhe Albana,duke qene
perfaqesuese te denja jo vetem te shoqates por edhe te grave sipermarrese shqipetare.

Takim rutine me partnere te mundshem

Me 30/09/2015, ne Prishtine, morem pjese ne promovimin e katalogut " Pasioni per
biznesin", per 57 gra biznesmene shqiptare ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni dhe Mal te Zi;

DY ATELIE MODESTE NE QYTETIN E DURRESIT

Nje vizite e shkurter ne dy dyqane te vogla ne Durres “ Q endistari Ike “ dhe
“ Q endistari Spada”
Me produkte shume cilesore dhe mjaft te kerkuar
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Flutura Xhabija ,
Klodiana Dragoshi
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phone/fax:00355 4 2235726
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