گزارش
محمد امین قلم بر

آموزش :فرصتی برای هوشمندها

اولیــن دوره از مجموعــه آموزشهــای تخصصــی در صنعت

جرايم و معافيتهاى مالياتى ،تشريح ماده  ١٦٩و تبصرههاى مربوط

برگزار شــد .این دورهها با همکاری مشــترک جامعه مدیران و

)5برنامهریزی تولید و مواد اولیه

کفــش از تاریــخ  9دی الــی  1بهمن  1395در  12ســرفصل
متخصصین صنعت کفش ایران و شــرکت مشــاوره مدیریت

و مهندســی آرا و بــا حمایت شــرکت شــهرکهای صنعتی
تهــران و مرکز علمی کاردبــردی چرم تهران برگــزار گردید.

مــدت ،میان مدت ،بلند مدت ،تعریف چارت ســازمان و جایگاه
مدیریت برنامه ریــزی تولید ،برنامهریزی تولیــد ،برنامه ریزی

هــدف از برگــزاری دورههــا ارتقــاء دانش و مهــارت فعالین

صــورت کارگاهــی و بــا روش مربیگــری بــرای انتقــال

 )6اصول هزینهیابی کفش

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

دانــش و تجربــه عملــی بــه دانشــجویان برگــزار گردید.
در طراحی دورهها سعی بر آن بود تا با همفکری و جمعآوری نظرات

خروجی تولید ،تعریف کارت پالن و شمارههای پالن ،پرداخته شد.

مباحث کلیدی مطرح شــده در این دوره شــامل مــوارد آنالیز
قطعــات و مــواد اولیه مصرفــی در صنعت کفش ،مــواد اولیه

مدیران و خبرگان صنعت بر اساس چالشها و مشکالت موجود

مصرفی در ســاخت رویه کفش ،مواد اولیه مصرفی برای آســتر

 )1اصول طراحی کفش مقدماتی

چســب و  ،...مواد اولیه شــیمیایی ،مواد اولیه برای ساخت زیر

عناوین طراحی گردد که حاصل آن طراحی  12دوره به شرح ذیل بود:

 )2اصول طراحی کفش پیشرفته

در این دورها به مباحث اولیــه طراحی کفش ،ابزارهای طراحی

(چاقــو ،چکش ،قیچی و  )...و نحوه کار با آنها بهصورت عملی،

کفــش ،مواد اولیــه برای خرجــکار ،مواد اولیــه مصرفی نخ و
کفش ،مواد اولیه مصرفی ،حمل و نقل و پیش بینی نشــده بود.
 )7نازک کاری و دوخت

مباحــث اصلی مطرح شــده در این دوره شــامل بــرش الگو

اجــزاء کفش (کفی ،چســب ،قالب و  )...و غیره پرداخته شــد.

روی چــرم ،لیویــس (نــازک کاری قســمت هــای الزم)،

در ایــن دوره بــا تعریف ارکان بازاریابی و آمیختــه بازاریابی به

نــازک شــده را چســب زده و بــه روی نوارهــا برگرداندن)،

پرداختــه شــد و با تشــریح مدیریــت فروش و فروشــندگی

 )8برنامهریزی فروش

 )3تکنیکهای فروش

طبقهبنــدی فروش بر اســاس محصــول ،مشــتری ،جغرافیا

حرفــهای در کفــش مهارتهــای کلیــدی یــک فروشــنده

و تکنیکهــا و تاکتیکهــای عملــی فــروش ادامــه یافت.
 )4قوانین و مقررات مالیاتی

مشــخص کردن نوارهای بافتــی در نواحی ،لب تــا (لبه های

چســباندن آســتر بود که بهصــورت عملی آموزش داده شــد.

در ایــن دوره مــواردی شــامل تعاریــف برنــد و اهمیت آن،
مشــتریان وفــادار و نقش برنــد در وفاداری ،تهیــه بانکهای

اطالعاتــی از مشــتریان ،بودجهبندی ،ایجاد ســازمان فروش،

در این دوره به مباحث کلیدی شامل تعريف انواع ماليات و نحوه

فروش مســتقیم و شــخصی ،مهارتهای مدیریتی در سازمان

قديم و جديد ،تشريح تكاليف موديان ،آشنايي با حقوق موديان،

در تیــم فــروش ،تعیین اهداف در ســازمان فــروش و ارتباط

محاسبه آنها ،طبقهبندى اشخاص حقوقى و حقيقى در قانون م.م
آشــنايي با سايتها و سامانههاى ســازمان امور مالياتى ،تقويم
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در ایــن دوره به مباحث کلیدی شــامل برنامهریزی تولید کوتاه

بودجه ،برنامهریزی توسعه ،روشهای تولید ،ورودی ،پردازش و

و عالقهمنــدان بــه صنعــت کفــش بــود ،لــذا دورههــا به
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و تشريح بخشــنامه رسيدگى به حسابهاى بانكى پرداخته شد.

تكاليف و مهلتهاى مشخص شده ،درآمدهاى مشمول ماليات،

فــروش ،انگیزش در ســازمان فروش ،تیم فــروش ،بهرهوری
واحــد فــروش با ســایر بخشهای ســازمان مطــرح گردید.

 )9اصول مدیریت تولید

مباحــث اصلی مطرح شــده در این دوره شــامل موارد طراحی

و محاســبه کارخانجــات ،بحــث  ،Layoutچارت ســازمانی،
راندمــان تولیــد ،طراحی تولید از برش ،پســتایی ،کارکشــی،

پرداخت و  ،...انواع روش های تولید (تزریق مســتقیم ،کارشیک
و  ،)...انــواع زیــره کفــش ( PU، PVC، EVAو  ،)...بــود.
 )10اصول پستایی سازی

در این دوره مباحث اصلی شــامل موارد آشــنایی با انواع چرم
طبیعی و مصنوعی ،آشــنایی با لیویس کاری با چاقوی لیویس،
آشــنایی با چســب کاری قطعات رویه کفش ،آشنایی با لب تا

کردن قطعات دهنه و پشــتی رویه کفش ،آشــنایی نوارکشــی
رویه ،آشــنایی با چرخکاری ،انــواع چرخ ،انواع ســوزن ،انواع

نخ و کاربرد آنها ،آشــنایی برش آســتر ،آشــنایی با دورگیری

دهنــه کفش ،توانایی نقشــه خوانــی و پیاده نمودن نقشــه بر
روی قالــب کفش و آشــنایی انــدازه گیری قالــب کفش بود.
)11اصول مدلسازی کفش

درصدی در مجموع دورهها داشت که بسیار مطلوب بود .دورهها
با ترکیب دو رویکرد نظری و عملی و با نگاهی کامال تخصصی
به صنعت کفش برگزار گردید بطوریکه در برخی کارگاهها اساتید

مــوارد اصلی مطرح شــده در ایــن دوره شــامل مباحث اوليه

چرخهــا و لوازم صنعتی الزم را جهت آمــوزش عملیاتی همراه

بــراي طراحي ،مدلســازي كفش زنانه لودشــكا  ،مدلســازي

نشــان داد جذابیت این صنعت برای تازهواردین و دانشــجویان

مدلســازي ،آشــنايي با اصول مدلســازي ،معرفي نقاط اصلي
كفش دربي (رويه ســاده) ،مدلســازي كفش دربي (ســاعتي
دار) و تعــداد نقــاط فنــي در رابطه بــا زيبايــي طراحي بود.

)12شناخت انواع پایپوش

خود میآوردند .از جمله نکات مهمی که برگزاری این کالسها
صنعت کفش بود ،تقاضا و فرصتی که بهنظر میرسد از نگاه اکثر
کارفرمایــان و مدیران این صنعت مغفول مانده اســت .علیرغم

محدودیتهایــی که در برگــزاری دورهها مواجــه بودیم مانند

از جمله مهمترین مســائل مطرح شــده در ایــن دوره میتوان

حداکثر تعداد  15نفر برای هر دوره ولی به دلیل تقاضا و اشتیاق

کفش های رســمی و فرمال ،انــواع کفش هــای کالج ،انواع

باشد به انگیزه کسانی که برای آموزش خود ارزش قائل هستند.

به تشــریح انــواع دمپایی و ســرپایی ،انــواع صنــدل ،انواع

دانشجویان کالسهایی تا  2برابر ظرفیت نیز برگزار شد تا پاسخی

کفــش های راحتی ،انواع کفش هــای طبی ،انواع کفش های

در انتها خاطر نشــان میســازد شــرکت آرا با همکاری جامعه

روی ،بسکتبال ،تنیس و  ،...انواع کفش های ایمنی ،انواع کفش

و مشــتاق آموزش صنعــت ،دورههــای تکمیلی و پیشــرفته

اســپرت و کتانی ،انواع کفش های ورزشــی کوه نوردی ،پیاده

های خاص (آتش نشــانی ،آتشــکاری ،حفاری ،سربازی و ،)...
انواع چکمه های صنعتی و کشــاورزی ،انواع کالش و دوپوش و
انواع کفش های سنتی (گیوه ،تخت کالسیک و  )...اشاره نمود.

نتایــج ارزیابــی دورهها نشــان از میانگین رضایــت باالی 85

صنعــت کفش همراه تمامــی نوآموزان و متخصصین دلســوز
را بــا همدلــی و همراهی اســاتید و مدیران ارشــد خوشفکر

و بلنداندیــش بــه زودی در اســفند مــاه برگــزار خواهد کرد.
انســان برخوردار از اعتماد بــه آنچه اراده كند
خواهد رسيد.
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