هیچ فروشگاه کفش میل زیان ده نیست
بـه گـزارش روابـط عمومـی و اطلاع رسـانی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی به
نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی دولـت با بیان اینکه خـروج کفش ملی از زیـان  ،آغاز
مسـیر شـکوفایی کفـش ملـی بـود گفت :هدف بعـدی ما ایـن بود کـه نباید حتی
یـک فروشـگاه زیـان ده کفش ملی وجود داشـته باشـد.
در شـش مـاه اول سـال  97نیمـی از فروشـگاهها از نقطـه سـر به سـر عبـور کردند
همچنیـن در  6مـاه ابتدایـی سـال  96تنهـا  2فروشـگاه از زنجیـره ای کفـش ملی
سـود آور بودنـد کـه رقـم سـود آنهـا نیز بسـیار ناچیـز و بـرای یک فروشـگاه 600
هـزار تومـان و دیگـری  800هـزار تومـان ثبت شـد ،امـا در  6ماه ابتدایی سـال 97
پنجاه درصد فروشـگاهها از نقطه سـر به سـر عبور کرده و به سـودآوری رسـیدند.
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همچنیـن صادقـی گفـت  :در پایـان نـه ماهـه سـال  96فـروش کفش ملـی 73/5
میلیـارد تومـان بـوده اسـت در حالیکـه ایـن رقم امسـال بـه  93/5میلیـارد تومان
رسـیده همچنیـن توانسـتیم  22میلیـارد تومان افزایش فـروش را برای کفش ملی
رقـم بزنیم.
وی بـا بیـان اینکـه انتهای اسـفند بیشـترین رقم فـروش برای شـرکت به ثبت می
رسـد ،گفـت :پیـش بینـی مـی کنیم سـود نهایی کـه برای سـال مالـی منتهی به
اسـفند  97بـه ثبـت می رسـد،متورم تر خواهد شـد.
گفتنـی اسـت در مجمـع عمومی سـاالنه منتهی به اسـفند  ،96گـروه صنعتی ملی
 17میلیاردتومـان زیـان به ثبت رسـانده بود.
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برشـها  ،جزئيـات و سـاير مـوارد تعييـن و تعريـف گـردد  .مجموعـه
ايـن قوانيـن طـي دوره هايـي تحـت عنوان نقشـه كشـي صنعتي به
دانشـجويان آمـوزش داده مـي شـود  .بـا پيدايـش كامپيوتـر  ،عرصه
صنعـت نيـز دچـار تغييـر و تحوالت و پيشـرفتهاي فراواني شـد  .اين
پيشـرفتها در نقشـه كشـي صنعتي ابتدا در محدوده ترسيم دو بعدي
نقشـه ها بصورت كامپيوتري با سـرعت و دقت بيشـتر خود را نشـان
داد امـا امـروزه ترسـيم مدلهاي سـه بعدي  ،تحليـل مكانيكي و حتي
توليـد بـه كمـك كامپيوتـر نقـش بـه سـزايي در توليـد محصـوالت
صنعتـي ايفا مـي كند .
حـال اگـر فکـر مـی کنیـد اینکـه بـه کار با کامپیوتر و نقشـه کشـی
عالقـه مندیـد مـی توانیـد این نـرم افـزار تقریبـا پرکاربـرد و درآمدزا
را بیاموزید...
بـرای یادگیـری ایـن نـرم افـزار روش های مختلفی وجـود دارد که در
ایـن مقالـه مـا به سـه روش آن اشـاره می کنیم:

روش های یادگیری نقشه کیش به کمک اتوکد

 -1یادگیری از طریق ورود به دانشگاه
-2یادگیری از طریق کالس های آموزشی
-3یادگیری از طریق کتاب های آموزشی

یادگیری از طریق ورود به دانشگاه

مراکز آموزشی
هستند که بدون
توجه به مدرک شما
از ابتدا تا انتهای این
نرم افزار را به شما
آموزش می دهند
حال این آموزش
ها یا به صورت
عمومی و خصوصی
و حضوری و یا غیر
حضوریهستند

درآمدزایی اب «اتوکد»

بررسی روشهای فراگیری نرمافزار نقشهکشی ساختمان
طبـق تعریـف ویکـی پدیـای فارسـی اتوكـد ،نرمافـزاري اسـت كه براي ترسـيم نقشـههاي مهندسـي و صنعتـي به كار ميـرود .اين نـرم افـزار از محصوالت
فریده حبیبی
شـركت آمريكايي اتودسـك اسـت .كاربران اتوكد امكان اسـتفاده از محيطهاي دو و سـه بعدي را دارند .به طور كلي ميتوان اتوكد را جايگزيني مناسـب
روزنامهنگار
براي ميز و وسـايل نقشـه كشـي مهندسـان دانسـت .نرم افزار  AutoCADیکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزارهای دو و سـه بعدی و همچنین ترسـیم
فنـی اسـت .ایـن نـرم افـزار نسـخه هـای مختلفـی دارد کـه شـما مـی توانید با توجـه به عالقه منـدی خود یکی از این نسـخه هـا را انتخاب کنید نسـخه هـای مختلف نرم افـزار اتوکد
شـامل رشـته هـای معمـاری ،بـرق ،مکانیـک ،عمـران ،شهرسـازی ،طراحـی صنعتی و لوله کشـی می شـود شـما بـا یادگیری و تسـلط بر این نـرم افزار مـی توانید به راحتی در شـرکت
هـای سـاختمانی و صنعتـی اسـتخدام شـوید ،در نتیجـه هـدف مـا در ایـن مقاله معرفی این نـرم افزار به عنوان یک نرم افزار با کاربردهای بیشـمار اسـت که زمینه سـاز اشـتغال بخش
عمـده ای از کاربـران کامپیوتر بوده.

مدت زمان یادگیری

فراگیـری نحـوه اسـتفاده از این نرم افزار قدرتمند به شـما کمک می
کنـد کـه هـر چه سـریع تـر مسـیر صحیحی را بـرای کسـب درآمد
انتخـاب کرده و به سـوی آن حرکت کنیـد ،یادگیری بخش دوبعدی
ایـن نـرم افـزار حـدود  3هفتـه تا یک مـاه زمان می برد و بخش سـه
بعـدی بسـته بـه پیـش زمینـه شـما و رشـته تخصصی تـان ممکن
اسـت بیـن  2تا  3ماه طول بکشـد.

کاربرد در گروه نقشه کیش ساخمتان

هـدف کلـی ایـن رشـته پـر کـردن خلاء بیـن مهندسـین عمران و
کارکنـان سـاختمانی مـی باشـد در این دوره دانشـجویان بـا دیپلم و
امتحان ورودی وارد شـده و دورس نقشـه کشـی سـاختمان را از ابتدا
تـا انتها ( مبانـی ،اسـکلت فلـزی و بتونی و طراحـی و اتوکد مقدماتی
و اتوکد پیشـرفته با آخرین نسـخه های ارائه شـده زیر نظر اسـتادان
مجرب پاس نموده بعد از اتمام دوره دانشـجویان از نظر نقشـه کشـی
بـا دسـت و کامپیوتر در سـطح بسـیار باالیی قرار داردنـد و طبق آمار
اکثریت فارغ التحصیالن با حقوق بسـیار خوب در مهندسـین مشـاور

و شـرکتها مشـغول به کار می شـوند.

کاربرد در نقشه کیش صنعیت

پيشـرفت و توسـعه محصوالت صنعتي باعث شـده تا براي سـهولت
و افزايـش دقـت در توليـدات صنعتي  ،طرحهاي اوليه بصورت نقشـه
هاي دو بعدي مسـتند سـازي شـوند  .از آنجا كه براي مسـتند سـازي
ايـن طرحهـا مـي بايسـت محصـوالت صنعتـي را بصـورت دو بعدي
ترسـيم نمودلـذا قوانين متعـددي در جهت تهيه نماهـاي الزم  ،انواع

یادگیـری نـرم افـزار اتوکـد از طریق ورود به دانشـگاه بـه صورت مجزا
امـکان پذیـر نمـی باشـد ولی شـما می توانیـد از طریق دانشـگاه وارد
رشـته مـورد عالقـه خـود همچون معماری یا نقشـه کشـی شـوید و
ایـن نـرم افـزار را بـه عنـوان واحـد درسـی زیـر مجموعه رشـته مورد
نظـر بیاموزید
کـه البتـه فایـده ایـن کار نسـبت بـه روش هـای دیگر این اسـت که
شـما صاحـب مـدرک تحصیلـی معتبر نیز خواهید شـد.

یادگیری از طریق کالس های آموزیش

اگر در رشـته هایی به غیر از رشـته های مربوط به معماری و نقشـه
کشـی مشـغول هسـتید و به نرم افزار اتوکد عالقه مند هسـتید جای
نگرانـی نیسـت مراکـز آموزشـی هسـتند که بـدون توجه بـه مدرک
شـما از ابتـدا تـا انتهـای ایـن نـرم افـزار را به شـما آمـوزش می دهند
حـال ایـن آمـوزش هـا یا به صـورت عمومی و خصوصـی و حضوری و
یـا غیر حضوری هسـتند.
ایـن کالس هـا را از حـدود  250000هزارتومان تا بیش از 1000000
تومـان قیمـت دادنـد که باز همه ی این قیمت ها بسـته به خصوصی
یـا عمومـی بودن ،حضوری یا غیر حضوری متغیر می باشـد.

یادگیری از طریق کتاب های آموزیش

در سـال های اخیر شـاهد کتاب های بسـیار پر کاربرد آموزش صفر
تـا صـد اتوکـد بودیـم ،که این کتـاب ها را می توان به شـکل فیزیکی
و یـا اینترنتـی خریداری کرد.این کتاب ها شـامل :
ساعت ها اموزش جامع اتوکد دوبعدی و سه بعدی
آموزش حل گام به گام پالن های معماری و سازه ای
ترسیم صفر تا صد یک دفترچه پالن ساختمانی و معماری و سازه ای
رسم کامل پالن های معماری و سازه همراه با دتایل های اجرایی
دانلود جزوه آموزش اتوکد
دانلود کتاب آموزش اتوکد سه بعدی به زبان فارسی
آموزش اتوکد دو بعدی
کتاب آموزش تصویری اتوکد
دانلود کتاب دستورات نرم افزار اتوکد
قیمـت کتـاب هـای آمـوزش اتوکـد که شـامل محتواهای ذکر شـده
باشـند از  48000تومـان تـا حـدود  400000تومـان می باشـد.
پـس بـا توجـه بـه شـرایط و هزینه و مـدت زمـان یادگیـری این نرم
افـزار اگـر عالقـه منـد هسـتید زمـان را برای یـک اتوکد شـدن ماهر
از دسـت ندهید.

خریدازفروشگاههایبزرگآری یاخیر!

بررسی مزایا و معایب خرید از فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها
خریدهـای روزمـره بـرای بعضـی افـراد دلپذیـر اسـت و بـرای بعضـی ا سـخت و ناخوشـایند .ایـن احسـاس متفاوت تحت تاثیر شـرایطی متفاوت ایجاد می شـود .اما در هر حـال خرید مایحتاج خانـه و خانواده امری ناگزیر اسـت پس بهتر اسـت از آن لذت
معصومه جمالی
ببریـم .آنچـه از خریـد روزانـه در چنـد دهـه گذشـته در ذهـن مـا نقـش بسـته زنانی زنبیل به دسـت هسـتند که مغازه به مغازه می گشـتند و مایحتاج خانـه را تهیه می کردند  .امروزه با تغییرات مختلف در سـبک زندگی  ،سـبک خرید هم تغییراتی داشـته
روزنامهنگار
اسـت .دیگـر نیـازی نیسـت کـه بـرای خریـد گوشـت  ،سـبزیجات ،خشـکبار ،میـوه و حتـی لبـاس به مغازه هـای مختلف مراجعه کنیـد بلکه با خرید از فروشـگاه های بـزرگ زنجیـره ای و هایپرمارکت ها با تنوع بسـیار بـاال می توانید همـه خریدهای خود
را بـه صـورت یکجـا انجـام دهیـد .فروشـگاه هایـی کـه  10تـا  15درصـد بـازار راتشـکیل مـی دهند و معموال درهنگام خرید با موسـیقی هـای آرام گوش و جان شـما را نوازش مـی دهند .باهم مزایـا و معایب خرید از فروشـگاه های بزرگ را بررسـی می کنیم.

سابقه فروشگاه های بزرگ و مزایای وجود آهنا

سـابقه تاسـیس فروشـگاه هـای زنجیـره ای در ایـران بـه سـال  1328بـر مـی
گـردد .آنجـا کـه تعاونـی مصـرف سـپه تاسـیس شـد و پـس از آن به مـرور بر
تعـداد اینگونـه فروشـگاه هـا افـزوده شـد تـا اینکـه امروزه بـا وجود حـدود 70
برند فروشـگاه زنجیره ای ،در هر محله ای شـاهد وجود یک یا چند فروشـگاه
بـزرگ دولتـی یا خصوصی هسـتیم .برخی از این فروشـگاه ها به فـروش هزاران
نـوع کاال مـی پردازند و شـما به آسـانی مـی توانید هر خریدی اعـم از خوراک ،
پوشـاک ،کتـاب ،لـوازم منـزل و  ....را در آن تجربه کنیـد؛ برخی دیگر به صورت
ویـژه بـه فـروش یـک محصـول خاص مـی پردازند مانند پوشـاک یا گوشـت و
غیره .این فروشـگاه چون معموال ارتباط مسـتقیم با تولید کننده دارند واسـطه
هـا و دالالن را حـذف کـرده و بـه ایـن ترتیب همزمان هـم از تولید کننده هم از
مصـرف کننـده حمایت می کنند.گسـترش این نوع فروشـگاه هـا باعث حذف
واحدهـای تجـاری در مناطـق غیر تجاری می شـود ،از آنجا در این فروشـگاه ها
کاالهای اسـتاندارد به فروش می رسـند و محصوالت ارائه شـده باید دارای کد
ملی باشـند ،احتمال ارائه محصوالت غیر اسـتاندارد و بی کیفیت کم می شـود.
همچنیـن با حذف مسـافرت های درون شـهری بـرای خرید های غیر متمرکز
بـه کاهـش ترافیـک شـهرها کمک می شـود و دولت نظارت بهتر و آسـان تری
بـر تولیـد و توزیـع کاال دارد و حسابرسـی بـه امـور مالیاتـی و اخذ عـوارض نیز

تسـهیل مـی شـود؛ و در نهایـت مـی توان به این نکته اشـاره کرد که فروشـگاه
هـای بـزرگ بـا ایجاد اشـتغال بـرای جمعی از افـراد در کاهش بیـکاری جامعه
هم موثر هسـتند.

مزایای خرید از فروشگاه های بزرگ

عدم سرگردانی و اتالف وقت افراد بخاطر قفسه بندی و دسته بندی کاالها
درج قیمت روی محصوالت و سهولت انتخاب و مقایسه
سهولت خرید در فصول مختلف به دلیل سرپوشیده بودن فضا
امـکان همـراه داشـتن کـودکان بـه سـبب وجـود مراکـز سـرگرمی و محیط
بـازی بـرای آنها
تنوع برندهای مختلف و در نتیجه آزادی و سهولت در انتخاب کاال
عدم محدودیت زمانی و امکان تهیه کاال در ساعات مختلف شبانه روز
صرفـه جویـی در هزینـه هـای رفـت و آمد به دلیل تمرکـز محصوالت متنوع
در یـک مکان
وجود و امکان استفاده از تسهیالت رفاهی و تشویقی در کنار خرید
برخورداری از تخفیفات ارائه شده
کاهش احتمال فروش اجناس تقلبی و غیر استاندارد
قیمت یکسان محصول در شعب مختلف فروشگاه

ارائه فاکتور رسمی

معایبفروشگاههایزنجیرهای

فروشـگاه هـای بـزرگ بـه سـبب تنوع زیاد ممکن اسـت افـراد را دچار خرید
هـای کاذب و غیـر ضروری کند.
در فروشگاههای زنجیرهای ممکن است در صفهای طوالنی معطل شوید.
در برخی فروشـگاه های بزرگ شـاهد عرضه کاالهای غیر ایرانی هسـتیم که
گاهی در مغایرت با حمایت از کاالی وطنی اسـت
در برخـی از ایـن فروشـگاه هـا بـا واقعـی نبـودن قیمـت منـدرج روی کاالها
روبـرو می شـویم
تخفیفـات ارائـه شـده در بعضـی فروشـگاه هـا واقعـی نیسـتند ،بـه طـوری
کـه خیلـی هـا معتقدنـد قیمـت هـای درج شـده روی بعضی محصـوالت طی
هماهنگـی بـا تولیـد کننـده بیشـتر درج شـده و پـس از اعمال تخفیفـات اغوا
کننـده تـازه بـه قیمتی معمولی می رسـند مثال اگر کاالیـی  ۴۰درصد تخفیف
دارد در واقـع دارای تخفیفـی در حـدود  ۱۰درصـد اسـت.
حـرف آخـر :بـا توجـه به متمرکز گرایی در بسـیاری امور درجهـان و مزایای آن
 ،همچنیـن فعالیـت فروشـگاه هـای مجازی  ،قطعا گریزی از توسـعه فروشـگاه
های زنجیره ای و هایپر مارکت ها نیسـت  .آنچه می تواند به شـما کمک کند

ایـن اسـت کـه خودتـان به بررسـی هزینـه های خرید از فروشـگاه هـای بزرگ
و فروشـگاه هـای کوچـک محلـی بپردازیـد و هرکـدام بـه نفع اقتصـاد خانواده
تـان اسـت را در پیـش بگیریـد و فرامـوش نکنید کـه هنگام خرید از فروشـگاه
هـای بـزرگ بایـد حواسـتان بـه خرید هـای احساسـی و غیر ضروری باشـد تا
بـا فاکتـوری بلنـد بـاال و هزینه های اضافه روبرو نشـوید .ایـن یکی از مهمترین
اسـرار خرید از هایپرمارکت هاسـت!

نظرات مشا

نویـد :درسـته که فروشـگاه های زنجیـره ای تخفیفات خوبی دارنـد آما درکل
اگـه هزینـه ای کـه بـرای خریـد از این فروشـگاه هـا میکنی خیلی بیشـتر ه از
سـوپر مارکت ها سـت چون شـما وقتی میری سـوپری اون چیزی رو که الزم
داری میخـری امـا تـو فروشـگاه انقـد تنوع باال میـره که آدم نصـف خریدهاش
اضافـه و الکیـه بخـاط همینـم هسـت که درکل حسـاب کنی خیلی بیشـتر از
تخفیفـات هـم خرید کـردی که هیچ لزومی نداشـته
داش علـی :خـوب نظـام سـرمایه داری دیگـه داره کامـل وارد ایران میشـه یه
نفـر کـه کلـی پول داره پولدارتر میشـه و کسـی کـه تو محل تو ایـن بیکاری با
بقالـی داره پـول در میـاره بایـد بره سـر چهارراهی چیزی بسـاط کنـه یا بره تو
همـون فروشـگاهه تازه تاسـیس برا اقا پولـداره کار کنه.

