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ضرورِت فرهنگ سازی برای 
استفاده از تولیداِت داخل

محدودیِت واردات کاالهای 
خارجی، فرصتی برای تولید و 

معرفی محصوالِت داخلی باکیفیت

َتجهیزات نقش مهمی
 در بازگشِت سرمایه دارند

لزوِم استفاده از مواداولیه 
باکیفیت برای تولیدی 
قابل رقابت و مطمئن

لــزوِم حمایــت از تولیــداِت داخلــی در چنــد 
ســاِل اخیر به دلیِل تحریم  ها و البته نقشی که 
در رشد و توسعه کشور ایفا می کنند به طوِر جد 
مــورد پیگیــری قرار گرفتــه اســت در این میان 
کیفیت  مســئله مهم اســتفاده از مــواد اولیــه با
برای تولیدی قابل رقابت و مطمئن اســت که 
خوشــبختانه قدم هــای خوبــی بــرای از میــان 
برداشــتِن فاصله میاِن کیفیِت تولیداِت داخل 
با برندهای معتبِر دنیا برداشته شده است، اما 
بی شــک زمانی می توانیم در بازارهای جهانی 
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم و ســهمی 
موثــر را از آِن خــود کنیم که نوآوری را چاشــنی 
فعالیت هایمــان کنیــم و براســاِس نیــاِز جامعه 
از فرصت هــا بیش ترین بهــره را ببریم و کاالیی 

کیفیت و همسان با نیاِز جامعه تولید کنیم. با
سومین نمایشگاه تخصصی صنعت آرایشی 
و بهداشــتی، پوســت، مــو و زیبایــی بهتریــن 
کیفیِت  فرصت بــرای ارائه و معرفی تولیدات با
داخل در این زمینه بود که خوشبختانه حضوِر 
شــرکت های معتبِر فعــال در این زمینه ســبب 
شــد اســتقباِل مطلوبــی از ایــن رویــداد صورت 
گیرد و بازخوردها نشان می دهد دستاوردهای 

خوبی به همراه داشته است.
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ســـومین نمایشـــگاه صنایع آرایشـــی و بهداشـــتی در حالی در 
محـــل نمایشـــگاه های بین المللـــی یـــزد برگـــزار شـــد کـــه برخی 
از مـــردم حتـــی نمی دانســـتند کـــه بســـیاری از برندهـــای مـــورد 
استفاده شـــان در این حوزه ایرانی هســـتند و در سراسِر سرزمیِن 
پهناورمان از جمله کیش، قشـــم، شیراز، تهران، سلفچگان و... 
تولیـــد می شـــوند و در اســـتان یزد نیـــز نمایندگی فـــروش دارند. 
بنابرایـــن این رویداد عالوه بر ایجاد بســـتری بـــرای خودباوری، 
گاهی ایجاد شود تا ســـرمایه گذارانی که تمایل  ســـبب شـــد این آ

بـــه ورود به این صنعت را دارند، بتوانند اطالعات الزم را کســـب 
نماینـــد و بـــا ایـــن فضا تـــا حدود بســـیاری آشـــنایی پیـــدا کنند. 
بی شـــک دولـــت نیز در ایـــن زمینه مســـاعدت هایی را همچون 
دیگـــر فعالیت هـــای تولیـــدی از جملـــه معافیت هـــای مالیاتی، 
پرداخـــت تســـهیالت و زمینه ســـازی بـــرای دریافـــِت زمین برای 
ایجـــاِد واحد تولیـــدی را انجام خواهد داد کـــه در صورِت تمایِل 

کـــره صورت خواهـــد پذیرفت. افـــراد، بعد از مذا
خوشـــبختانه این رویداد در ســـطِح بســـیار عالـــی و در زمانی 
مناســـب برگزار شد. ما ه های رجب، شـــعبان و رمضان ماه هایی 
اســـت مبارک کـــه به دلیِل برگزاری مراســـم، فـــروش محصوالت 
در ایـــن زمینـــه افزایـــش پیدا می کنـــد و برگزاری این نمایشـــگاه 
در معرفـــی توانمندی هـــای داخلـــی در این زمینه بســـیار موفق 

کرد.   عمل 

بی شــک مهم ترین دســتاورِد فعالیــِت تولیدکننــدگان داخلی 
جلوگیری از قاچاق کاال اســت. صنعت لوازم آرایشــی و بهداشــتی 
ازجمله صنایعی اســت که به دلیِل فعالیِت گســترده و تنوِع باال، 
ســهِم باالیــی از قاچــاق را بــه خــود اختصــاص داده اســت، امــا 

خوشبختانه توسعه فعالیت تولیدکنندگان داخلی در این زمینه 
در سال های اخیر و باالرفتِن کیفیِت محصوالت شان سبب شده 
استقبال نســبت به این تولیدات افزایش یابد، بنابراین باوجوِد 
بســتری که ایجاد شده الزم است بیش از گذشته فرهنگ سازی 

برای استفاده از تولیداِت داخل افزایش یابد. 
خوشــبختانه سومین نمایشــگاه صنعت آرایشــی و بهداشتی 
با اســتقباِل بســیار خوبی روبرو شــد. چنین رویدادهایی بهترین 
بستر برای معرفی توانمندی های داخلی است و نقش مهمی در 

گاهی دارد. فرهنگ سازی و افزایِش آ

سومین نمایشـــگاه صنایع آرایشی و بهداشـــتی، پوست، مو و 
زیبایـــی، با حضـــور معاون اقتصادی اســـتاندار، رئیس ســـازمان 
صمـــت و جمعی از مدیران اســـتان در شـــهرک نمایشـــگاه های 
بین المللی یزد گشـــایش یافت. در این نمایشـــگاه ۴۰ شـــرکت در 
زمینه لوازم آرایشـــی و بهداشـــتی، پوســـت، مو و زیبایی و صنایع 

وابســـته به عرضه محصـــوالت و خدمات خـــود پرداختند.
هـــدف از برگزاری این رویداد ارائـــه تولیدات داخلی در زمینه 
لـــوازم آرایشـــی و بهداشـــتی اســـت و عمـــده محصـــوالت عرضه 
شـــده نیز تولید داخل بـــوده و دارای کیفیت عالی و قابل رقابت 

بـــا نمونه های خارجی می باشـــد.
کـــردن  پـــر  بـــرای  مناســـبی  بســـتر  نمایشـــگاه ها  بی شـــک 
خأل هـــای موجود و چالش ها پیرامون فعالیت در زمینه آرایشـــی 
و بهداشـــتی هســـتند، بـــرای مثـــال حضـــور شـــرکت های توزیـــع 

و پخـــش  از اســـتان های هم جـــوار عمـــده چالـــش  شـــرکت های 
که همین مســـاله فعالیِت فعاالن  فعال دراســـتان یزد است، چرا
ایـــن حـــوزه در داخل اســـتان را محـــدود و بازار آن هـــا را کوچک 
می کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل به عنـــوان یکـــی از اعضـــای هیئت 
مدیـــره اتحادیـــه تصمیـــم گرفتیـــم کـــه در ســـومین نمایشـــگاه 
صنایع آرایشـــی و بهداشـــتی صرفا از ظرفیت غرفـــه داران داخل 
اســـتان استفاده شـــود، به معنای دیگر ترجیح دادیم نمایشگاه 
را بـــا همت فعـــاالن حـــوزه توزیع و پخش اســـتان انجـــام دهیم 
تـــا زمینه شـــناخت آن ها برای فعـــاالن این حوزه در یـــزد فراهم 
شـــود. با توجـــه به رواِج محصوالت آرایشـــی و بهداشـــتی تقلبی، 
نمایشـــگاه فرصت خوبـــی برای عرضه محصـــوالت تولید داخل 
گاه ســـازی و آشـــنایی مصرف کننده از کیفیت این محصوالت  و آ
اســـت. درواقع زمانیکه مصرف کننده با کاالهـــای تولید داخل و  
کیفیت آن ها آشـــنا می شـــود خود به خـــود کاالی قاچاق و تقلبی 

از ســـبِد خریـــد آن ها حذف خواهد شـــد.
ســـومین نمایشـــگاه صنایع آرایشـــی و بهداشـــتی، پوست، مو 
و زیبایـــی ۴ تـــا ۷ بهمـــن مـــاه از ســـاعت ۱۶ الی ۲۲ در شـــهرک 

نمایشـــگاه های بین المللـــی یـــزد پذیـــرای عالقه منـــدان بود.

و بهداشـــتی  آرایشـــی  لـــوازم  تولیـــِد  بـــرای  نبـــوِد مواداولیـــه 
داخلی ســـبب شـــده در فواصل کوتـــاه با افزایـــش قیمت مواجه 
شـــویم و ایـــن امـــر بـــه معضلـــی بـــزرگ بـــرای پخش کننده ها و 
خرده فروشـــان تبدیـــل شـــده اســـت، از ســـوی دیگـــر بســـیاری 
را  خارجـــی  محصـــوالِت  خریـــِد  همچنـــان  تولیدکننـــدگان  از 
کـــه بی شـــک الزم  بـــه محصـــوالت ایرانـــی ترجیـــح می دهنـــد 
گیـــرد، هرچنـــد  اســـت در ایـــن زمینـــه فرهنگ ســـازی صـــورت 
کیفیـــت، مطابـــق بـــا اســـتانداردهای روِز  تولیـــِد محصـــوالِت با
دنیـــا و همچنیـــن بر اســـاِس ســـلیقه و نیـــاِز مشـــتریان در اقبال 
از محصـــوالِت ایرانـــی بســـیار تاثیرگـــذار اســـت، امـــا متاســـفانه 

تحریم ها ســـبب شـــده دسترســـی به مـــواد اولیه مرغـــوب برای 
تولیدکننـــدگان کاری بـــس دشـــوار باشـــد و در ایـــن مســـیر دچاِر 

آســـیب و مشـــکل شـــوند.
ســـومین نمایشـــگاِه صنایع آرایشـــی، بهداشـــتی، پوست، مو 
و زیبایی بســـتری بـــود برای معرفـــی برترین برندهـــای ایرانی و 
همچنین کســـب وکارهای مرتبط با این صنعت. خوشـــبختانه 
ایـــن رویـــداد بـــا اســـتقبالی بســـیار عالـــی مواجـــه شـــد و رضایِت 
فعـــاالِن ایـــن عرصه را جلـــب کـــرد. بنابراین همراهی مســـئوالِن 
اســـتانی و توان و تالش هـــای برگزارکنندگان قابِل تقدیر اســـت.

اقتصاد تهاجمی چیست؟
تعریف آکادمیک اقتصاد تهاجمی 

اقتصــادی،  مســائل  زمینــه ی  »در  رهبــری:  معظــم  مقــام 
ح کردنــد؛ عیبــی نــدارد. بنــده فکر  »اقتصــاد تهاجمــی« را مطــر
گر واقعًا یک تبیین دانشــگاهی و  اقتصــاد تهاجمــی را نکــردم. ا
کادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمی به عنوان مکمل اقتصاد  آ
ح کنیم.« مقاومتی وجود دارد، چه اشکالی دارد؟ آن را هم مطر

اقتصــاد تهاجمی بــه معنای هجوم فکــری و عملیاتی همه 

دلســوزان و عالقه منــدان "پیشــرفت اقتصادی ایــران عزیز"  بر 
پایه اصول تعریف شــده در قانون اساســی و در راستای اقتصاد 
مقاومتی تعریف می شود و هدف آن یافتن مسیری جدید برای 

توسعه می باشد.
ماموریت:

اقتصــاد تهاجمی تنها یک هدف مقــدس را دنبال می کند و 
آن "پیشرفت اقتصادی ایران عزیز" است.

عرصه:
زمین بازی اقتصاد تهاجمی، کل سطح کره زمین، آسمان ها 
و هر نقطه ای که فکر انسان ها برای "پیشرفت اقتصادی ایران 

عزیز"  تا آنجا سفر می کند.
بازیگران:

تمام کسانی که برای ماموریت اقتصاد تهاجمی نقش هایی 

کــه نتیجــه آن در آینــده نزدیــک و یــا دور در  را اجــرا می کننــد 
راستای "پیشرفت اقتصادی ایران عزیز"  ظاهر خواهد شد.

زمینه فعالیت:
زمینه فعالیت اقتصاد تهاجمی تمام کارهایی است که برای 

"پیشرفت اقتصادی ایران عزیز" مفید خواهد بود.
مدل:

هرکــس، هرجــا، هر وقت، بــا هر ابــزاری، هــر کاری می تواند 
انجام دهد برای "پیشرفت اقتصادی ایران عزیز" 

مظاهر:
پیروان مکتب اقتصاد تهاجمی، رنگ و بو و ظاهری خاص 
دارنــد و در هرجــا عــده ای از آن هــا در کنــار هــم جمــع شــوند، 
نشــانه ای از "پیشــرفت اقتصــادی ایــران عزیــز" بــه چشــم می 

خورد.

سازماندهی و رهبری:
و  کوچــک  زنجیره هــای  به صــورت  مکتــب  ایــن  پیــروان 
به صورت خود ســازماندهی کننده، برنامه هــای خود را تدوین، 
اجــرا و کنتــرل می نماینــد. این زنجیــره آتش به اختیــار دارند و 
برای "پیشــرفت اقتصادی ایران عزیز"  از هیچ تالشی مضایقه 

نمی کنند. 
حمایت:

در ایــن مکتــب، هرکس تالشــی بــرای "پیشــرفت اقتصادی 
ایران عزیز" کند، مورد حمایت قرار می گیرد تا حلقه های زنجیر 
حمایــت روز بــه روز قوی تــر شــده و زنجیره هــای بزرگ تــر توان 

تشکیل البی های بزرگ اقتصاد تهاجمی را تشکیل دهند.
تکوین و تشریع این ایدئولوژی ادامه دارد...

سید مسعود عظیمی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد

محمدکاظم صادقیان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

مجتبی ربیعا
مجری نمایشگاه

سیدمحمدعلی عبقری
رییس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی یزد

محسن شیخ علیشاهی
معاون برنامه ریزی و اداری مالی 

نمایشگاه بین المللی یزد

ضرورِت فرهنگ سازی برای استفاده از تولیداِت داخلَبستری برای خودباوری

برگزاری سومین نمایشگاه صنایع آرایشی و بهداشتی 
با استفاده از ظرفیت فعاالِن استان

نبوِد مواداولیه باکیفیت، معضِل اصلی تولیدکنندگان داخلی

آغاِز گفتمانی نو در نمایشگاه بین المللی یزد یادداشت اقتصادی
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ســالن های آرایشــی پرتعــداد و شــاخصی هســتند کــه از 
برندهــای معــروف و با کیفیــت رنگ مو اســتفاده می کنند و 
در عین حال به روز هم هســتند، با این وجود گاهی شــاهد 
کارهای ضعیف و آسیب های شدید مو پس از رنگ و الیت 
هســتیم، من معتقدم عنصر کلیدی در این کار اختصاص 
زمان مناســب برای رنگ و الیت مو است، درواقع زمانی که 
کســیدان های قــوی و مــواد دارای  کــم، بــا ا مــو در زمــان 
ک و با چاشنی بی حوصلگی رنگ شود، شاهد نتایج  آمونیا
کسیدان   ضعیف هســتیم. البته همکارانی هم هستند که ا
بــا درجــه پاییــن و مــواد مشــابه هم اســتفاده می کننــد، اما 
زمانــی کــه مــو به پایه نمی رســد بعــد از مدتی دچار ســبزی 
و زردی می شــود و زیبایــی اولیــه را نــدارد، از طــرف دیگــر 
در ســال های اخیر به واســطه ی رســانه های نوین بخش 
ک عالقه مندان به کارهای مربوط  زیادی از شناخت و ادرا
بــه ایــن حوزه به ســرعت تغییر کــرده و  فضــای مجازی بر 
واقعیت ها غالب شده است که به هیچ وجه بیانگر واقعیت 
و کاِر حرفه ای نیست.« اینها بخشی از صحبت های اعظم 
علوی مدیر و موسس سالن زیبایی علوی با ۲۰ سال سابقه 

کار و آموزش است.
اعظم علوی دانش آموخته دانشــگاه آیدین اســتانبول 
در   ۲۰۱8 کات  ج  جــور جهانــی  مســابقات  برنــده  و  ترکیــه 
کشــور روســیه در کِتگــوری رنــگ و الیــت می گویــد: همواره 
تالش کرده ام در زمینه کاری به روز باشــم، به همین دلیل 
ح روســیه و کالس های  دوره هــای مختلــف با اســاتید مطر
اســتاد آلــن در ایتالیــا در حــوزه رنــگ و الیــت را گذراندم. در 
زمینــه رنگ و الیت یکی از برند های معروف هســتم و این 
ادعــا را دارم کــه می توانــم مو را با ســالمت کامل به زیبایی 

تمام برسانم.
او در پاســخ بــه علت خشــکی و آســیب مو پــس از رنگ 
و الیــت به عنــوان چالــش شــایع در ایــن زمینــه می گویــد: 
معتقــدم عنصــر تعیین کننــده بعــد از کیفیت مــواد و به روز 
بــودن آرایشــگر کــه تفاوت فاحشــی را در ایــن زمینه ایجاد 

می کند، صرِف زمان بســیار برای به پایه رساندن مو است، 
درواقــع مــو بایــد در بــازه زمانی مناســب آرام آرام بــه درجه 
اســتاندارد برســد. متاســفانه افراد زیادی به ویژه در  نســل 
جدیــد بــه علــت کم حوصلگــی به جای  آنکــه وقــت الزم را 
ک اســتفاده کنند تا  اختصــاص داده و از مــواِد بدون آمونیا
مو به راحتی و آرام آرام به پایه برســد زمان را کم می کنند و 
ک باالیی دارد،  کســیدان های قــوی و موادی که آمونیــا از ا

استفاده می کنند.
اعظــم علوی عنوان می کنــد: از طرف دیگــر همکارانی 
کســیدان با درجــه پاییــن و مواد مشــابه  هــم هســتند کــه ا
هم اســتفاده می کنند اما چون زمان مناســب برای به پایه 
رساندن مو رعایت نمی شود بعد از مدتی مو دچار سبزی و 
زردی می شود. اما به طور مشخص خودم جدای از اینکه 
با تکنیک های روز دنیا در رنگ و الیت آشنا و به روز هستم 
بــرای الیــت مــو  ۶ تا 8 ســاعت زمان صــرف می کنم، ضمن 
اینکــه از خاویــار هم برای پروتئین رســانی به مو  اســتفاده 

می کنــم کــه باعث می شــود در زمــان دکلــره آب و پروتئین 
ج نشــود. به جرأت  طبیعــی مــو  به طور کامــل از دکلــره خار
می  گویــم که بــاالی ۹۰ درصد کارهای من بدون خشــکی و 
آســیب دیدگی مو  انجام می شود، ده درصد باقی مانده هم 

ناشی از آسیب و مشکل قبلی مو بوده است.
حــوزه  ایــن  روی  پیــش  چالش هــای  بــه  پاســخ  در  او 
فعالیــت می گویــد: نوســانات قیمتــی یکــی از چالش  هــای 

ناتمام مشــاغلی اســت کــه به طور مدام با تهیــه مواد اولیه 
ســروکار دارند، بــرای مثال درحالی خرید یــک برند از رنگ 
مو از یک برند و شــرکت معتبر را انجام می دهیم که ظرف 
۱۵ روز بــا تغییــر قیمت همراه می شــود، درواقــع زمانیکه با 
برنــدی کار می کنیــم پــس از مدتــی بــه دالیــل مختلف به 
کشور وارد نمی شود و یا اینکه شبیه به آن را وارد می کنند، 
امــا معیــارم برای انتخاب مواد اولیه تبلیغات نیســت بلکه 
ابتدا میبایســت روی موی همــکار و خانواده امتحان کنم 
چنانچــه کیفیــت مــورد نظــر را داشــت  در ســالن اســتفاده 
می کنم. معتقدم نباید انتخاب مواد بر پایه تبلیغات باشد، 
بــه عقیــده مــن تبلیغــات شــیوه درســتی بــرای انتخــاب و 

مصرف یک برند نیست.
 علوی در ادامه با اشاره به استفاده از رسانه های جدید 
می گویــد: فضای مجازی این  قــدرت را دارد که واقعیت را 
پنهــان کنــد آن هــم واقعیتی که بــا روحیه و ســالمت مردم 
مرتبط اســت، به همین خاطر معتقدم انتخاب مناسب در 
ایــن زمینــه را باید حضــوری و بدون روتــوش و ِاِفکت های 

مرسوم انجام داد.
اعظم علوی در پاسخ به ارزیابی خود از  این نمایشگاه 
عنــوان می کند: اســتقبال از ایــن دوره زا نمایشــگاه مافوق 
تصــور بــود و از ســاعت های ابتدایــی قــرارداد هــای خوبی 
منعقد شــد. خوشــبختانه همشــهری ها تمایــل دارند که با 

برند و کیفیت کار ما آشنا شوند.

زمان مناسب، عنصر کلیدی در سالمِت مو 
پس از رنگ و الیت

تکیه بر تبلیغات شیوه درستی برای انتخاب و مصرف یک برند نیست
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بــه ســرعت  بــا توجــه  و  ارتباطــات  و  در عصــر اطالعــات 
تبــادل داده ها، مدیریت ســنتی کســب وکارها با شکســت و با 
چالش هــای جــدی مواجــه می شــود و بنگاه هــای اقتصادی 
تحلیــل  علمــی  روش هــای  میبایســت  پویایــی  و  بقــا  بــرای 

داده های اقتصادی را جایگزین روش های سنتی کنند. 
داده ها ابزاری حیاتی و ارزشــمند برای هر بنگاه اقتصادی 
هســتند و دشــوار ترین ســؤاالت فعاالن اقتصادی را با تکیه بر 
اطالعــات جمــع آوری شــده بــه بهتریــن و دقیق تریــن شــکل 
ممکــن پاســخ می دهند؛ فرایندی علمی و هدفمند که ســبب 
می شــود پویایــی اقتصــادی به ایــن مجموعه ها باز گــردد. به 
معنــای دیگر به واســطه اطالعاِت کلیدی کــه در اختیار آن ها 
قــرار می گیــرد بهتریــن راه حل   هــا بــرای بهره بــرداری موثــر از 
داده هــا، بهبــود و توســعه مجموعه هــای اقتصــادی فراهــم 
 می شــود. از ســوی دیگر با افزایش فعالیت های حســابداری، 
ســواِد مالــی برای فعالیت اقتصادی و حتــی زندگی در اقتصاد 

پرچالِش امروز فراهم می شود.
در این راســتا شــرکت حســابداری و مدیریت تحلیــل ارقام 
پیشگام ایساتیس فعالیت خود را از سال ۹۲ و با هدف بهبوِد 
توســعه بنگاه های اقتصادی آغاز کرد؛ فعالیت هایی گسترده 
کــه شــامل خدمــات مدیریــت مالــی و مالیاتــی، ســرمایه های 
انســانی و اداری و تضمیــن کیفیــت می شــود. تمامــی مــوارد 
گفته شــده به صورت داده هایی که برای اتخاِذ تصمیم های 
استراتژیک نیاز است، در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد. 
درواقــع تمــام این خدمــات در قالب مشــاوره، نظــارت، اجرا و 
آمــوزش برای فعــاالن اقتصــادی منطقه یزد انجام می شــود، 

ضمــن اینکــه به تازگی در تهــران نیز با برند "آی حســاب" این 
فعالیت را آغاز کرده ایم. از دیگر اهداف این مجموعه انتقال 
دانــش، ســواِد مالی و اقتصــادی به فعاالن این عرصه اســت. 
که موجب ارتقاء ســطح دانش حســابداری دانشجویان و  چرا
فعالین رشته حسابداری می شود. در قدم بعدی هم به دنبال 
ارتقــاء ســواد مالی مردم یزد هســتیم تا با توجه به مشــکالت، 
هزینه هــای بــاالی زندگــی و عــدم مدیریــت مالــی در زندگــی 

بتوانند تصمیم های خوبی را اتخاذ کنند.

امکاِن یک تصمیم گیری صحیح
درواقع مجموعه تحلیل ارقام با تکیه بر روش های علمی 
و روش صحیح جمع آوری اطالعات اقتصادی و مالی، امکان 
یک تصمیم گیری صحیح را فراهم می کند، روندی که باعث 
می شود پویایی به سیستم بازگردد و توسعه پایدار بنگاه های 

اقتصــادی محقــق شــود. درواقــع  ایــن مجموعــه بــا ســبد 
خدماتی که گفته شد شرکت ها را زیِر چتِر حمایت 

خــود قرار می دهد تا در کم ترین زمان و با ارائه 
اطالعــات درســت جهــت اتخــاذ تصمیــم بــه 
نقطه پایداری برسند و به تصمیم گیری  آن ها 

کمک شود.

بهبوِد کیفیِت خِط تولید
به بیانــی دیگر ارائــه اطالعات به 

واسطه سبِد خدمات گفته شده شامل 
مالیاتــی،  و  مالــی  مدیریــت  خدمــات 

ســرمایه های انســانی و اداری و تضمین 
کیفیت  و… در نهایت باعث بهبود کیفیت 

که شرکت ها با اتکا  خط تولید می شــود، چرا
بــه اطالعــات صحیــح فعالیت خــود را پیش 

می برنــد و تصمیم گیــری می کننــد، رونــدی پذیرفته شــده به 
لحــاظ علمــی که ســبب می شــود آن هــا در زمان هــای خاص 
تصمیم هــای درســتی اتخاذ کنند که در بهبــود فعالیت  آن ها 
نقــش زیــادی دارد. درواقع ما با شــرکت هایی مواجه هســتیم 
که در چنین فرایندی به ســرعت در حال رشــد و اضافه کردن 

خدمات و فعالیت های جدید هستند.

60 پروژه فعال
 شــرکت تحلیــل ارقــام در زمان کوتــاه و در عین حــال پرباِر 
فعالیت خود دســتاوردهای چشــمگیر و موثری داشــته است، 
به طور مشخص از ۵ پروژه فعال در سال های ابتدای فعالیت 
به ۶۰ پروژه فعال رسیده ایم. درواقع میزان رضایت کارفرمایان 
و تــداوم همراهــی آن ها ســبِب معرفی این مجموعــه به دیگر 

بنگاه های  اقتصادی شد.

توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی 
با تحلیل داده های مالی

حامد قاسمیان
مدیرعامل شرکت حسابداری 

و مدیریت تحلیل ارقام پیشگام ایساتیس

ســیما میدانــی: از دیربــاز بســیاری از مــردم بــه آراســتگی و 
زیبایــی خود اهمیــت می دهند و همین امر باعث شــده صنعت 
لوازم آرایشــی و بهداشتی یکی از پرطرفدارترین صنایع محسوب 
شــود. در همین راســتا با افزایش اســتقبال مشــتریان این حوزه، 
ح های متنوع بیشــتری  شــرکت هــای تولیدی توانســته اند با طر
به ارائه محصوالت آرایشــی و بهداشــتی بپردازند و زمینه را برای 
خرید هرچه بهتر مشــتریان فراهم کنند. شــرکت شمیم آرا نسیم 
پارسیان از سال ۱38۷ به عنوان یکی از پرسابقه ترین شرکت های 
پخش لوازم آرایشی در استان یزد آغاز به فعالیت کرد و با گذشت 
بیش از ۱۴ ســال ســابقه در این حوزه توانســته به عنوان یکی از 
شاخص ترین فعاالِن این استان شناخته شود. در ادامه گفت وگو 
با محسن و احسان کاشی زاده مدیران این شرکت را می خوانیم.

ابتدا در مورد محصوالت و روند فعالیت شرکت توضیح دهید.
شــرکت شمیم آرا نسیم پارســیان از ابتدا سعی داشته بهترین 
و رقابتی ترین محصوالت خود را از بهترین تولیدکنندگان کشــور 
انتخاب کند تا رضایت مشتریان از هر نظر فراهم کند. به عنوان 
مثــال در زمینــه رنگ مــو با شــرکت های کادوس و سیزگلســارکه 
اولیــن کارخانه هــای تولیــد رنگ مــو در ایران هســتند همکاری 
گستر  داریم. همچنین در زمینه لوازم آرایشــی با شــرکت فروغ آریا
کــه بزرگترین مجموعه تولیدی حال حاضر لوازم آرایشــی کشــور 

اســت در حــال همــکاری هســتیم. در زمینــه عطــرو ادکلــن و 
محصــوالت خوشــبوکننده نیــز بــا شــرکت های بزرگــی همچــون 
پرســتیژ قشــم، عمادآرا، لوتوس ارتا پارســیان و رایحه گســتر بی 
نظیــر شــرق که درگذشــته واردکننــده برندهای معــروف عطر در 

ایران بوده اند، در حال فعالیت هستیم.

آیا محصوالت خارجی هم در سبد محصوالت خود دارید؟
با وجود تمام مشــکالت پیش رو در زمینه نوســنات قیمت ارز 
در ایران، حضور محصوالت خارجی بســیار کمرنگ شــده است. 
شــرکت ما فقط دو برنــد محصوالت برقی و ابزارآالت که ســاخت 

کشور چین است را در سبد کاالیی خود قرار داده است.

از چالش ها و فرصت های پیش روی این مجموعه بگویید.
نبــودن برندهــای معــروف دنیا در بــازار که در گذشــته حضور 
کنون چندسالی است که دیگر نیستند  چشمگیری داشتند و هم ا
باعث شــده فرصتی ایجاد شــود که برندهای ایرانی به ارائه بهتر 
و قو ی تــری از محصــوالت خود بپردازنــد. این موضوع همچنین 
چالش هایــی نیز داشــته اســت که یکــی از مهم تریــن آنها حضور 
اجنــاس تقلبــی در ایــن حوزه بوده که متاســفانه به وفــور در بازار 
دیده می شــود و ضررهای بســیاری برای پوســت بوجود می آورد. 
کثریــت مردم چــه مصرف  متاســفانه بــه دلیــل اینکــه اطالعات ا
کننــده و چــه فروشــندگان در این حوزه کم اســت اقــدام به خرید 
و فــروش ایــن محصــوالت مــی کننــد و ایــن امر فرصت مناســبی 
بــرای تولیدکننــدگان داخل کشــور اســت که به ارائــه محصوالت 

باکیفیت تر در بازار بپردازند.

آیا تا به حال تجربه شــرکت در این گونه نمایشــگاه ها را داشته اید 
و حضور در چنین رویدادهایی چه دستاوردهایی می تواند داشته 

باشد.
ایــن ســومین بار اســت کــه در این نمایشــگاه حضــور داریم و 
خوشــبختانه دستاوردهای خوبی از نمایشــگاه قبلی داشته ایم. 
امیدواریم در این نمایشــگاه نیز بتوانیم با مشتریان خود در این 
حوزه آشنا شویم و به تبادل اطالعات با یکدیگر و تعامل بپردازیم. 

کیفیت محدودیِت واردات کاالهای خارجی، فرصتی برای تولید و معرفی محصوالِت داخلی با

»دپارتمــان زیبایــی، مجموعــه ای اســت که در 
وســعت چشــمگیر و با تکنولــوژی روز دنیــا تمامی 
خدمات زیبایی را در سطحی متنوع ارایه می کند، 
آنالیــز و الیــن درمان موی ســر با دســتگاه های روز 
دنیــا انجــام می شــود، درواقع ایــن روش بــرای هر 
بافت و جنس مویی متفاوت است، اینطور نیست 
که یک نوع مواد برای تمامی افراد اســتفاده شــود، 
درواقع آنالیز مو تعیین می کند که چه موادی برای 
درمــان اســتفاده شــود« اینهــا بخشــی از صحبــت 
های ســعیده منصــوری دربــاره فعالیــت دپارتمان 
تخصصی زیبایی حدیث است که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:
سعیده منصوری مدیر دپارتمان زیبایی حدیث 
می گویــد: در الیــن پوســت، فشــیال آرتیســت ایــن 
مجموعــه "آزگول افرا" با تحصیالت فوق لیســانس 
بیوشــیمی در این مجموعه فعالیــت دارد که مواد 

مورد نیاز را متناسب با جنس و نیاِز پوست هرکس 
انتخــاب می کند، در الین های دیگر مثل، کوتاهی 
مــو، رنگ و الیت نیز خدمات به صورت تخصصی 
انجام می شود که نسبت به نوع پوست و مو و جاِم 

چهره خدمات انجام می شود.
منصوری با اشــاره به اینکه این دپارتمان برای 
هر نوع ســلیقه و تواِن مالی خدمات ارایه می دهد، 
اضافــه می کنــد: درواقــع هزینــه تمــام فعالیت  ها با 
توجــه به مــواِد مصرفــی و خدمات متغییر اســت و 

همه امکان استفاده دارند.
ازون  کرومیســت)  ما دســتگاه  خصــوص  در  او 
تراپی( که در غرفه نمایشــگاه نیز در معرض دیدم 
عمــوم قرار داشــت می گویــد: برای اســتفاده از این 
دســتگاه ابتــدا آنالیز مو انجام می شــود و بعد از آن 
آبرســانی و درمان فرد را نســبت به مشــخصاتی که 
کامــال  دارد انجــام می دهیــم. درواقــع ایــن روش 

کــه بهتریــن ابــزار  جدیــد و فــوق حرفــه ای اســت 
مراقبتــی مو و درمانی به شــمار  مــی رود که با تولید 
بخار و باد سرد، گرم و نور درمانی همزمان استفاده 
از سه نوع نور آبی، قرمز و سبز )موی آسیب دیده، 
موی چرب، موی معمولی( برای درمان موی سر، 

کسیژن رسانی مو انجام می شود. آبرسانی و ا
به گفته او، اســکالپ ســر خدمِت جدید و بسیار 
تاثیرگــذار در این مجموعه اســت، درواقع هرچقدر 
کســازی پوست شــادابی پوست را در پی دارد  که پا
اســکالپ موی ســر هم ریزش موی شــدید، چربی  

باالی پوست سر و شوره سر را برطرف می کند.
او عنوان می کند: ســومین نمایشگاه تخصصی 
صنایــع آرایشــی و بهداشــتی و زیبایــی با اســتقبال 
قابــل  توجهــی روبــه رو بــود، و موفــق شــدیم ایــن 
مجموعه را به افراد بســیار زیادی معرفی کنیم که 
بسیار رضایت بخش بوده است. درواقع  دپارتمان 

زیبایی حدیث با این حجم از خدمات و گستردگی 
در ۶ طبقــه بــرای اولیــن بــار در ایران انجام شــده 

و نمایشــگاه فرصــت بســیار خوبی را بــرای معرفی 
مجموعه در اختیارمان قرار داد.

یک چیدماِن کامل از خدمات زیبایی و درمانی برای هر نوع سلیقه و تواِن مالی
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»تحریـــم و قاچـــاق لـــوازم آرایشـــی بـــازار این محصـــوالت را به 
جوالنـــگاِه اجنـــاس تقلبـــی و غیراســـتاندارد تبدیـــل کرده اســـت، 
پدیـــده ای کـــه درســـال های اخیـــر بـــه دالیـــل گفتـــه شـــده رواج 
گاهی مردم نســـبت به  زیـــادی یافتـــه، آن هم در شـــرایطی کـــه آ
چگونگـــی تشـــخیص کاال هـــای قاچـــاق و تقلبـــی کـــه در ارتباط 
مســـتقیم بـــا ســـالمت آن هـــا قـــرار دارد در ســـطح بســـیار پایینی 
اســـت، در ایـــن بیـــن فعالیت در اســـتان یـــزد هم بـــا چالش های 
گاهـــی مـــردم نســـبت به  خـــاص خـــود مواجـــه اســـت، از عـــدم آ
کیفیـــت محصـــوالت موجـــود در منطقه تـــا فعالیت اســـتان های 

هم جـــوار در یـــزد کـــه بازاِرفعـــاالن این عرصـــه را محـــدود کرده 
اســـت، در چنیـــن شـــرایطی برگـــزاری نمایشـــگاِه تخصصی با 
محوریـــت شـــرکت های توزیـــع و پخِش یزد کمـــک می کند که 
مصرف کننـــدگان داخل اســـتان بـــا کیفیت محصـــوالت و افراِد 

حاضـــر در اســـتان آشـــنا شـــوند.« اینها بخشـــی از صحبت های 
مجتبـــی ربیعا مدیـــر مجموعـــه ســـفیران زیبایی، عضـــو هیات 
مدیره اتحادیه آرایشـــی و بهداشتی اســـتان یزد و مجری سومین 
نمایشـــگاه آرایشـــی و بهداشـــتی اســـتان یزد است. مشـــروح این 

گفت و گـــو را در ادامـــه می خوانیـــد:
مجتبـــی ربیعـــا قاچاق لوازم آرایشـــی را از چالـــش پیش روی 
فعـــاالن حـــوزه آرایشـــی و بهداشـــتی معرفـــی می کنـــد و معتقد 
اســـت که قاچاق لـــوازم آرایشـــی، فعالیت را برای فعـــاالن این 

حوزه ســـخت کرده اســـت.
گاهی مـــردم را  او عـــدم اطالع رســـانی و بـــه دنبـــال آن ضعف آ
عامـــل انتخاب کاال های قاچاق معرفی می کنـــد و ادامه می دهد: 

کاالی هـــای  البتـــه محصـــوالت آرایشـــی از ایـــن دســـت شـــامل 
غیراصـــل و کاالی قاچاق می شـــود، درواقع تعـــدادی از این لوازم 
آرایشـــی بهداشـــتی کپی بـــرداری شـــده از برندهـــای مطـــرح دنیا 
و باکیفیـــت بســـیار  پاییـــن هســـتند که غیر اصـــل و بـــه اصطالح 
عامیانه تقلبی محســـوب می شـــود. البته تعدادی کاالهای اصل 
با کیفیـــت از برندهای خارجی نیز به صورت غیرمجاز وارد کشـــور 

می شـــود که قاچاق هســـتند.
بـــه گفتـــه ربیعا، لـــوازم آرایشـــی غیراصـــل آســـیب های زیادی 
برای پوســـت به همراه دارد و استفاده از آن ناشی از ضعف اطالع 
گاهـــی  آ و  رســـانی 

گاهی  مـــردم اســـت، البتـــه بخـــش قابـــل توجهـــی از این عـــدم آ
ناشـــی از عـــدم اطالع رســـانی صحیح از ســـوی فعـــاالن در زمینه 
لوازم آرایشـــی و بهداشـــتی اســـت که در کشـــور فعالیـــت می کنند.

او در ادامه پیرامون چگونگی تشخیص محصوالت باکیفیت 
از نـــوع تقلبـــی آن می گویـــد: طی ســـال های اخیر ســـازمان غذا و 
دارو اقدامـــات خوبـــی در ایـــن زمینه انجـــام داده اســـت، به طور 
مشـــخص این نهاد با طراحی برچســـب اصالـــت کاال این امکان 
را بـــرای خریـــدار فراهم کرده اســـت کـــه از طریق پیامک شـــماره 
ســـریال درج شـــده روی کاال، بـــه شناســـنامه و تمامـــی اطالعات 
از جملـــه اینکـــه ایـــن کاال در چه تاریخی وارد شـــده و چـــه تاریخ 
انقضایـــی دارد دسترســـی پیدا کنـــد. برای کاال هـــای تولید داخل 
نیز نشـــاِن ســـیب ســـالمت طراحی شـــده کـــه بـــر روی کاال نصب 
کـــِد  کاالهـــای ایرانـــی  می شـــود. خوشـــبختانه بـــر روی تمامـــی 

بهداشـــتی درج شـــده که کیفیـــت آن کاال را تاییـــد می کند.
ربیعـــا در ادامـــه در پاســـخ بـــه میـــزان و رونـــِد تولیـــد داخلـــی 
محصوالت آرایشـــی و بهداشـــتی عنوان می کند: صنایع آرایشـــی 
بـــه دلیـــل رابطـــه تنگاتنگ بـــا ســـالمت مصرف کننـــده از صنایع 
حســـاس به شـــمار می رود که به لحاظ اســـتراتژیک بـــه قدرت و 
ســـرمایه گذاری باالیی نیـــاز دارد، ضمـــن اینکه امـــکان تولید آن 
بـــا هـــر مواداولیـــه و روش تولیـــدی امکان پذیـــر نیســـت. درواقع 
ایـــن موضوع از چند وجه قابل بررســـی اســـت، نکتـــه اول اینکه 
به واســـطه تحریـــم  امـــکان وارداِت مواداولیـــه با کیفیـــت فراهم 

حساســـیت باالی این نیســـت، از ســـوی دیگر بـــه دلیل 
محصـــوالت و هزینه باالی تولید 

ترجیح ســـرمایه گذاران بر این اســـت که در بخش های سودآور و 
کـــه آورده بهتـــری دارد.  امنـــی ســـرمایه گذاری کنند، چرا

او ادامه می دهد: از ســـوی دیگر نوســـانات قیمت ارز در ایران 
تولیـــد در ایـــن زمینه را بـــا ریســـک و خطر پذیری زیـــادی مواجه 
کرده اســـت، بـــرای مثـــال رنگ مویـــی که امـــروز ۵۰ هـــزار  تومان 
قیمـــت دارد، در فواصل زمانی کوتاه قیمت باالتری پیدا می کند، 
این امر ســـبب می شـــود تـــواِن خرید کاهـــش یابـــد و تولیدکننده 
متضرر  شـــود، به همین دلیـــل ترجیح می دهـــد فعالیت تولیدی 

را در صنایـــع دیگـــر انجام دهد.
ربیعـــا می گویـــد: معتقـــدم در این بیـــن نمایشـــگاه ها ظرفیت 
و بســـتر مناســـبی بـــرای پر کـــردن خأل هـــای موجـــود و چالش ها 
پیرامـــون فعالیـــت در زمینه آرایشـــی و بهداشـــتی هســـتند، برای 
مثال حضور شـــرکت های توزیع و پخش  از اســـتان های هم جوار 
عمـــده چالـــش  شـــرکت های فعال دراســـتان یـــزد اســـت، چراکه 
همیـــن مســـاله فعالیـــِت فعـــاالن ایـــن حـــوزه در داخـــل اســـتان 
را محـــدود و بـــازار آن هـــا را کوچـــک می کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل 
به عنـــوان یکـــی از اعضـــای هیئـــت مدیـــره اتحادیـــه تصمیـــم 
گرفتیم که در ســـومین نمایشگاه صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا 
از ظرفیـــت غرفه داران داخل اســـتان اســـتفاده شـــود، به معنای 
دیگـــر ترجیـــح دادیم نمایشـــگاه را با همت فعاالن حـــوزه توزیع و 
پخش اســـتان انجام دهیم تا زمینه شـــناخت آن ها برای فعاالن 

ایـــن حـــوزه در یزد فراهم شـــود.
 او ادامـــه می دهد: از ســـوی دیگر با توجه بـــه رواِج محصوالت 
آرایشی و بهداشـــتی تقلبی، نمایشگاه فرصت خوبی برای عرضه 
گاه ســـازی و آشـــنایی مصرف کننده از  محصـــوالت تولید داخل و آ
کیفیت ایـــن محصوالت اســـت. درواقـــع زمانیکه مصرف 
کننـــده بـــا کاالهـــای تولیـــد داخـــل و  کیفیـــت آنهـــا آشـــنا 
می شـــود خود به خود کاالی قاچاق و تقلبی از ســـبِد خرید 

آن هـــا حذف خواهد شـــد.
ربیعـــا بـــا تاکید بر لـــزوم توزیـــع و پخش لـــوازم آرایشـــی و 
بهداشـــتی باکیفیت می گوید: در زمینه ی تخصصی پوســـت 
و مـــو بـــا ۶ محصول مجـــزا کار می کنم که تمامـــی این اجناس 

از برندهایـــی با ســـطح کیفیتی خیلی خوب هســـتند.
بـــه گفته او، بـــا وجود اینکه تعـــدادی از شـــرکت های داخلی 
محصوالت با کیفیت و مطلوبی را در زمینه آرایشـــی و بهداشـــتی 
تولیـــد می کننـــد امـــا با ایـــن وجـــود خال هـــای زیادی بـــرای جلب 
رضایـــت و ســـالیق متعدد مـــردم در این زمینه فعالیت، در کشـــور 

دارد. وجود 

 نمایشگاه های تخصصی آرایشی و بهداشتی
آِب سردی بر بازاِر داِغ قاچاق و رواج تقلبی ها

یزد، شهرک دانشگاه صفاییه
بلوار امیرکبیر، ابتدای امیرکبیر 12
09133546967 - 03538219791
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ویژه عروس و دامادها استودیو لئا

میس دفنه

، نبش کوچه 6 بلوار خامنه ای، کوچه 21، کوچه مسجد ابوذر
09133591051

مجتمع خورشید؛ 09363169192

Lea.studio.ar

Missdefneyazd1

صنعــت پخــش در دهه  های اخیر نقش کلیدی در توســعه 
صنایــع چه در بخــش تولید داخــل و چــه در واردات ایفا کرده 
اســت و  در توســعه فعالیــِت تولیدکنندگان و فعــاالن اقتصادی 
و همچنین بهبوِد شــرایِط بازار بســیار موثر بوده اســت. کارکرد 
این شرکت ها به گونه ای است که هزینه ها را کاهش می دهند 
و فرآیندها را بهبود می بخشــند. صنایع آرایشــی و بهداشتی در 
سال های اخیر در ایران با وجود جذابیت فراوان و عین درآمد زا 
بــودن بــه دلیل تحریم های اعمال شــده و در کنــار آن قاچاق 
محصوالت شرایط ُپرچالشی را برای مصرف کننده ایجاد کرده  
اســت، در ایــن بیــن فعالیــت شــرکت های پخــش محصــوالت 
آرایشی به خاطر نقشی که در کاهش قاچاق، هدایت مردم به 
ســمت خرید کاالهای اصل و کیفیتی که در سالمت 
آنها ایجاد می کنند، دارای نقش کلیدی هستند.« 
اینهــا بخشــی از صحبت هــای الهــام علــی زاده 
بانــوی فعــال در زمینــه پخــش محصــوالت 
تخصصــی مــو و مراقبــت از مــو بــا عنــوان 
"الهام آرا" است که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید:
در  توضیــح  بــا  علــی زاده  الهــام 

زمینــه پخــش محصــوالت تخصصــی مــو، مراقبــت از مــو را به 
صورت ســالنی در اســتان یزد انجام می دهد. او که تنها بانوی 
فعــال در حــوزه پخــش ایــن محصــوالت و بــا ســابقه فعالیــت 
۶ ســاله اســت می گویــد: معیــار ایــن مجموعــه بــرای انتخاب 
برندهــای تخصصــی مــو به ویژه محصــوالت مراقبــت از مو که 
ارتبــاط تنگاتنگــی با ســالمت مــو و تاثیــر آن بر چهــره و روحیه 
افــراد دارد، کیفیــت آن اســت، محصوالت برنِد آلترگــو، ویتائل، 
لیســو ســه برند با کیفیت عالی هســتند که پخش آن هم صرفا 

به صورت سالنی انجام می شود.
ک  علی زاده در تشــریح کیفیت این رنگ ها می گوید: آمونیا
این رنگ ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد و حتی برای زماِن 
بعــد از کراتیــن هــم مناســب اســت. کرم ایــن محصــول دارای 
اســتاندارد pcf آلمانــی و پیگمنت هــای آن بــرای ِلِون اشــتاین 
ایتالیــا اســت کــه در داخــل ایــران بســته بندی می شــود ضمن 
اینکــه بســته بندی ایــن محصــوالت هــم در حد بســیار خوبی 
قــرار دارد و خوشــبختانه تا امــروز بازخورد مطلوبــی از این برند 

دریافت کرده ایم.
او بــا توضیــح اینکــه ایــن محصــول کیفیــت رنــگ دلخــواه 
بسیار خوبی دارد، ادامه می دهد: عالوه بر رنگ، این محصول 

حاوی روغن آرکگن است و از خشکی و آسیب به مو جلوگیری 
می کند. 

ایــن  اهــداف  از  هرگــز  صــرف  فــروِش  می گویــد:  علــی زاده 
مجموعــه نیســت بلکــه بــه دنبــال رفــع نیــاز مصرف کننــده و 
رضایت از این محصول هستیم ضمن اینکه مشاوره  فنی برای 

انتخاب صحیح نیز صورت می گیرد.
الهام علی زاده ســومین نمایشگاه صنایع آرایشی یزد را بستر 

مناسبی برای معرفی محصول معرفی می کند و ادامه  می دهد: 
ارایــه محصــول بــا کیفیــت بــه مصــرف کننــده از اهــداف ایــن 
مجموعه اســت و  این رویداد فرصت مناســبی برای برندسازی 

محسوب می شود.

نقش شرکت های پخش محصوالت آرایشی 
و دسِت رِد مصرف کننده

بر سینه محصوالت قاچاق و تقلبی
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رنـــگ مو جـــدا از زیبایی ظاهـــری، به جذابیـــت هر فردی 
نیـــز کمـــک می کنـــد. رنـــگ کـــردن موهـــا می توانـــد یکـــی از 
جالب ترین راه ها برای تغییر ظاهر شـــما باشـــد و اساسًا اولین 
چیزی اســـت که یک فـــرد برای تغییر ظاهر خود به ســـراغ آن 
مـــی رود، به خصوص به این دلیل که هم آســـان اســـت و هم 
تنوع زیادی دارد. مو همیشـــه برای خانم ها اهمیت بســـیاری 
دارد و البته در ســـال های اخیر مورد توجه بســـیاری از آقایان 
نیـــز هم قـــرار گرفته؛ بـــه همین دلیـــل افراد ســـعی می کنند تا 
به بهترین شـــکل ازموی خود مراقبت و زیبایی آن را چندین 
برابـــر کنند. یکـــی از راه های جذاب کردن مـــو ، انتخاب رنگ 
موی مناســـب اســـت. البتـــه رنگ مـــو گاهی باعث می شـــود 
موها به شـــدت آسیب ببینند، به همین دلیل باید محصولی 
خریداری کرد که عالوه بر تغییـــر رنگ، از آن نیز مراقبت کند.

این ماده مضر
مونـــا شـــالگر مشـــاور پوســـت و مـــو بـــر انتخـــاب درســـت 
کیـــد می کنـــد و می گویـــد: رنـــگ مـــو  و مناســـب رنـــگ مـــو تأ
ـــا پوســـت ســـر در تمـــاس اســـت از ایـــن رو الزم اســـت  مســـتقیما ب
تـــا از مـــواد ایمـــن و بـــدون ضـــرر در ســـاخت رنـــگ موهـــا اســـتفاده 
شـــود. مونـــا شـــالگر بـــه دلیـــل رشـــته ی تحصیلـــی خـــود کـــه 
کادمیـــک  مهندســـی شـــیمی اســـت، بـــه صـــورت علمـــی و آ
مراقبـــت و بهداشـــت پوســـت و مـــو را در شـــرکت رخ آرا تدریـــس 
ـــو  ـــگ م ـــود در رن ـــاک موج ـــه آمونی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد. او ب می کن
باعـــث خشـــکی و زبـــری موهـــا مـــی شـــود، توضیـــح می دهـــد:» 
از مشـــکالتی کـــه آمونیـــاک موجـــود در رنـــگ مـــو ایجـــاد می کنـــد، 
می تـــوان بـــه خشـــک شـــدن موهـــا بعـــد از رنـــگ شـــدن، خـــارش 
ســـر، واکنش هـــای آلرژیـــک و احســـاس ســـوزش در بینـــی، گلـــو و 
چشـــم نـــام بـــرد. پـــس اســـتفاده از رنـــگ مـــوی بـــدون آمونیـــاک 
ــرای  ــوص بـ ــه خصـ ــو بـ ــردن مـ ــگ کـ ــرای رنـ ــه بـ ــن گزینـ بهتریـ
ــاص  ــای خـ ــا بیماری هـ ــی بـ ــا خانم هایـ ــاردار و یـ ــای بـ خانم هـ

اســـت.«

موهای شاداب
ایـــن مهنـــدس شـــیمی بـــه نقـــش پیشـــرفت تکنولـــوژی 

مـــو  رنـــگ  تولیـــد  در  کم ضـــرر  و  موثـــر  فرموالســـیون های  و 
ــاره می کنـــد و می گویـــد: »بســـیاری از برندهـــای سرشـــناس  اشـ
تولیدکننـــده رنـــگ مـــو در تـــالش هســـتند تـــا عـــالوه بـــر حـــذف 
یـــا بـــه حداقـــل رســـاندن مقـــدار آمونیـــاک در فرموالســـیون 
گیاهـــی یـــا ترکیبـــات  محصـــوالت خـــود، از ترکیبـــات غنـــی 
شـــیمیایی کم ضـــرر اســـتفاده کننـــد. در این صـــورت باعـــث 

افزایـــش شـــادابی و ســـالمت موهـــا می شـــود.«
ــد  ــو معتقـ ــی مـ ــوالت جانبـ ایـــن متخصـــص رنـــگ و محصـ
کـــه در حـــال حاضـــر اگرچـــه رنـــگ موهـــای بـــدون  اســـت 
آمونیـــاک بـــا نام هـــای مختلـــف در بـــازار موجـــود هســـتند، امـــا بـــاز 
هـــم درصـــد کمـــی از ایـــن مـــاده را در خـــود دارنـــد ولـــی رنـــگ مـــوی 
ـــت.  ـــر اس ـــاک آن صف ـــه آمونی ـــت ک ـــی اس ـــگ موی ـــا رن ـــلوم تنه س
بـــه گفتـــه مونـــا شـــالگر، رنـــگ مـــوی ســـلوم کـــه مـــواد اولیـــه ی 
کانـــادا وارد و در ایـــران بســـته بندی می شـــود،  کشـــور  آن از 
معتبرتریـــن رنـــگ مـــوی بـــدون آمونیـــاک در بـــازار اســـت کـــه بـــه 
صـــورت تیـــوپ و اکســـیدان در طیـــف وســـیعی از رنگ هـــا بـــرای 

مصرف کننـــده عرضـــه می شـــود. 
ایـــن کارشـــناس مراقبـــت از پوســـت و مـــو بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
موضـــوع کـــه بـــر روی تمـــام کاتالوگ هـــای رنـــگ مـــوی ســـلوم 
ـــه  ـــد: بیونیـــک ب ـــارت بیونیـــک نوشـــته شـــده اســـت، می گوی عب

ایـــن معناســـت کـــه مـــواد از طریـــق پوســـت کـــف ســـر جـــذب بـــدن 
ـــا فرموالســـیون خـــاص خـــود صددرصـــد ارگانیـــک  نمی شـــود و ب

بـــوده و سرشـــار از کراتیـــن اســـت. 

مناسب برای همه
ایـــن مـــدرس بـــا بیـــان ایـــن موضـــوع کـــه در حـــال حاضـــر 8۲ 
مـــاده بـــرای جایگزینـــی آمونیـــاک در رنـــگ مـــو بـــه تولیدکننـــدگان 
پیشـــنهاد می شـــود کـــه بعضـــی از ایـــن مـــواد ضـــرری بیشـــتر از 
کیـــد می کنـــد کـــه  آمونیـــاک هـــم دارنـــد، بـــر ایـــن موضـــوع تأ
شـــرکت ســـلوم از بیـــن ایـــن 8۲ مـــاده، مـــوادی را در تولیـــدات خـــود 

ـــد.  ـــو نکن ـــه م ـــرری را متوج ـــچ ض ـــه هی ـــرد ک ـــه کار می ب ب
بـــه گفتـــه مونـــا شـــالگر، رنـــگ مـــوی ســـلوم باتوجـــه بـــه 
ویژگـــی هـــای منحصـــر بفـــردی کـــه دارد، بـــرای مـــادران بـــاردار 
ــای خـــاص )از  ــه بیماری هـ ــال بـ ــای مبتـ و همچنیـــن خانـــم هـ
ـــه ســـرطان( و مـــادران شـــیرده مناســـب اســـت. او در ادامـــه  جمل
ــن  ــد:» ایـ ــاره می کنـ ــلوم اشـ ــوی سـ ــر رنـــگ مـ ــواص دیگـ ــه خـ بـ
رنـــگ مـــو عـــالوه بـــر فاقـــد آمونیـــاک بـــودن و خاصیـــت بیوتیـــک 
داشـــتن، مـــواد مفیـــد دیگـــری را هـــم دارد مثـــل دایمتیکـــون کـــه 
باعـــث درخشـــندگی مـــو می شـــود و از خشـــک شـــدن و آســـیب 

دیـــدن مـــو جلوگیـــری می کنـــد.«

کـــز  مرا و  کلینیک هـــا  وجـــود  بـــا 
درمانی پوســـت، مو زیبایـــی متعددی که 
امروزه در ســـطح شـــهرها تاســـیس می شوند، 
ایـــن  تجهیـــزات  تولیدکننـــدگان  و  ســـازندگان 
حـــوزه نیز بیـــکار ننشســـته اند و به همیـــن دلیل این 
بخش معموال با پیشـــرفت های روز افزون و چشـــمگیر و 

دســـتگاه ها و تجهیـــزات متنوعـــی رو بـــه رو اســـت. 
تأمین کننـــده  یـــک  عنـــوان  بـــه  شـــمس  غـــزال 
دســـتگاه های مـــدرن پوســـت، مـــو و زیبایـــی در خصوص 
ایـــن تجهیـــزات می گویـــد: افـــرادی کـــه در حـــوزه زیبایی، 
پوســـت و مو فعالیت دارند، بایســـتی با دقت دستگاه های 
زیبایی و پزشـــکی خود را انتخاب و از ســـرمایه گذاری  خود 
محافظـــت کنند تا بیشـــترین بازگشـــت ســـرمایه را داشـــته 
باشـــند. این مشاور پوســـت و مو به خریداران دستگاه ها و 
تجهیزات پوســـت و مـــو توصیه می کند هنـــگام خرید یک 
دســـتگاه به برند آن توجه کنند و در دســـترس بودن لوازم 
یدکـــی تجهیـــزات مـــورد نیـــاز کلینیـــک زیبایـــی کـــه قصد 
خریـــد آن را دارنـــد نیز در نظر بگیرند و به ســـراغ تجهیزاتی 
برونـــد کـــه در صـــورت آســـیب دیدن قطعـــات یدکـــی آنها 

به راحتی در دســـترس اســـت.

آنالیز پوست و مو
او بـــا اشـــاره به این که تجهیزات پزشـــکی پوســـت و مو 
بـــرای انـــواع مشـــکالت زیبایـــی، دســـتگاه ها و تجهیزاتی 
طراحـــی و تولید شـــده اســـت کـــه کار متخصصـــان زیبایی 
را راحت تـــر می کنـــد، ادامـــه می دهـــد: ایـــن تجهیـــزات در 
دســـته بندی های مختلف قرار می گیرنـــد و کاربرد و هدف 
متفاوتـــی دارنـــد. غزال شـــمس دســـتگاه اســـکن و آنالیزور 

پوســـت صـــورت را از محبـــوب  و به روزتریـــن تجهیـــزات در 
حـــوزه پوســـت و مو می دانـــد و می گویـــد: این دســـتگاه که 
بـــا نام اســـکن و آنالیز پوســـت شـــناخته شـــده اســـت برای 
آنالیز پوســـت به کار می رود که با اســـتفاده از این دســـتگاه 
یـــک  و  را می تـــوان شـــناخت  و عیـــوب پوســـت  ایرادهـــا 
متخصص کلینیـــک زیبایـــی می تواند بر اســـاس داده ها، 

پوســـت صـــورت را آنالیز و بررســـی کند.

تجهیزات ُپرفروش
او در ادامـــه بـــه تنـــوع تجهیـــزات پوســـت و مـــو در بازار 
بـــه شـــاخه  کـــه  اشـــاره می کنـــد:» دســـتگاه های زیبایـــی 
بســـیاری  تنـــوع  می شـــود،  مربـــوط  پوســـت  جوانســـازی 
دارنـــد؛ از دســـتگاه هایفو دو بعدی و ســـه بعـــدی گرفته تا 
پالســـما جت صورت که می تـــوان به دســـتگاه هایفوتراپی 
دســـتگاه های  کاربردی تریـــن  و  مهـــم  ریـــن  عنـــوان  بـــه 

جوانســـازی صـــورت و بـــدن اشـــاره کـــرد.«
ایـــن تأمیـــن کننـــده بـــه دســـتگاه جوان ســـازی پـــالژن 
ســـه بازو بـــه عنـــوان یکـــی از پرفروش ترین دســـتگاه های 
حـــوزه پوســـت و مـــو اشـــاره می کنـــد و می گویـــد: دســـتگاه 
پـــالژن به دســـتگاه جوانســـاز ســـه بازو هم مشـــهور اســـت 
کسیژن رســـانی به پوســـت، جوانســـازی، از بین  کـــه جهت ا
بردن لک پوســـت و جلوگیری از پیری پوست کاربرد دارد. 
بـــر اســـاس گفته هـــای غزال شـــمس دســـتگاه پالســـما 
جت که به دو نوع پالســـما ســـرد و گرم تقســـیم می شـــوند، 
از پرفروش تریـــن تجهیزات حوزه پوســـت و مو هســـتند که 
از کاربردهـــای آن می تـــوان به از بین بـــردن چین و چروک 
پوســـت، برداشـــتن خال، لیفتینگ و جمع کردن پوست و 

ک کـــردن تاتو اشـــاره کرد. کمک کـــردن به پا

رنــگ مو یکــی از کارهایی اســت که همه ما بــرای زیباتر 
شدن و ایجاد تغییر در ظاهرمان به آن عالقه داریم. با این 
حال الزم اســت بدانیم که اســتفاده از رنگ های شیمیایی 
به مرور زمان باعث ریزش، خشــکی و شــکننده شدن موها 
می شــود. در چنین مواقعی که دوست نداریم از رنگ های 
شــیمیایی به خاطر عوارض آن اســتفاده کنیــم، اما باز هم 
بــه رنگ کــردن موهایمــان عالقه مند هســتیم، پــای رنگ 
موهــای گیاهــی به میدان باز می شــود. وقتــی بحث رنگ 
موی گیاهی می شود، اولین سوالی که به ذهن ما می رسد؛ 

این است که رنگ موی گیاهی یعنی چه؟
فرزانــه هیبــدی مدیر علمــی و آموزش کمپانی فراســوی 
طــب زیبــا در جــواب به این ســؤال کــه رنگ مــوی گیاهی 
یعنی چه، می گوید: منظور از رنگ موی گیاهی، رنگ هایی 
ک بــه کار رفتــه در تولید آنها صفر  هســتند کــه میزان آمونیا
یــا بســیار کــم اســت و در فرموالســیون محصــوالت خــود از 
ترکیبات غنی گیاهی یا ترکیبات شیمیایی کم ضرر استفاده 

کنند.
کیــد می کند  ایــن مشــاور پوســت و مو بر ایــن موضوع تأ

کــه رنــگ مو ارگانیک و گیاهی به ســاختار اصلی مو آســیب 
نمی رساند، او ادامه می دهد: رنگ موی ارگانیک یا گیاهی 
بــرای آن دســته از افــرادی کــه بــه رنگ موهای شــیمیایی 
حساســیت دارند، بســیار گزینه مناسبی اســت و چون فاقد 
ک اســت، بعد از اســتفاده مو را خشــک و وز نمی کند.  آمونیا
البتــه بــه گفتــه فرزانه هیبــدی رنگ  مــوی گیاهــی در کنار 
حفظ ســالمت مو، طیف رنگی گسترده ای ندارد و به اندازه 

مدل های شیمیایی ُپرتنوع نیست.
مدیر علمی شــرکت فراســوی طب زیبــا در ادامه به این 
موضــوع اشــاره می کنــد که شــرکت های معتبــر تولیدکننده 
رنگ مــوی ارگانیک، مــواد مغذی همچــون روغن زیتون، 
آووکادو و انواع ویتامین ها را جایگزین مواد مضری همچون 

ک قرار داده که باعث تغذیه و نرمی مو شود.  آمونیا
به گفته فرزانه هیبدی با توجه به این که ترکیبات رنگ 
مــوی گیاهــی کامال طبیعــی اســت، نمی تواند هیــچ ضرری 
برای پوســت و مو داشــته باشــد ولی با این حال بهتر است 
ماننــد هــر محصول دیگــری قبل از اســتفاده روی پوســت 

تست شود. 

برای حفِظ سالمِت مو از رنگ های بدون آمونیاک استفاده کنید

َتجهیزات نقش مهمی در بازگشِت سرمایه دارند

رگانیک جایگزینی برای َرنگ های شیمیایی
ُ
َرنگ موی ا
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محمد پوالدی
 مشاور سالن های زیبایی و مدرس حوزه کسب وکار

باتوجه به تغییرات بزرگی که در سال های اخیر در کسب 
و کارها اتفاق افتاده، کســب و کارهای ســنتی زود از میدان 
رقابــت حــذف خواهند شــد و برای مانــدن در بــازار رقابتی 
مجبــور هســتند تا خــود را بــا تغییــرات وفق دهنــد. در این 
میــان کســب وکارهای خدماتــی مانند ســالن های زیبایی، 
بیش از سایرین نیازمند تغییر روش خود هستند. متأسفانه 
بســیاری از آرایشــگران و مدیران ســالن زیبایی که بصورت 
سنتی کسب وکار خود را اداره می کنند، دارای یک مقاومت 
ذهنی هســتند و تا زمانی که به یک مشــکل بزرگ در شغل 
خود بر نخورند، به مشــاوره سالن زیبایی و آرایشی مراجعه 

نمی کنند.
زمانی کــه یــک خانم خانــه دار تصمیم می گیــرد که یک 
کسب وکاری در حوزه زیبایی را به راه بیاندازد، با معیارهای 
خــود وارد آن کار می شــود و افــراد از آن شــخص توقع دارند 
کــه ماننــد یــک حرفــه ای رفتــار کنــد و ایــن حرفه ای گــری 

یعنــی دور نگه داشــتن احساســات و ســایر عواطــف زنانه؛ 
اما متأســفانه بســیاری به این نکته توجه ندارند و آن را رد 
می کنند. در جامعه امروز خانم هایی که به اصطالح بازاری 
شده اند، می توانند در جامعه رشد کنند نه آنهایی که هنوز 
خانه دار هستند و تفکرشان در بازار کار، هنوز تفکر یک زن 
خانه دار اســت. مشــاور ســالن زیبایی و داشــتن یک مشاور 
بــرای موفقیــت در بــازار رقابتــی شــدید امــروزی، تبدیل به 
یک ضرورت مهم شــده اســت. تجربه نشان داده است که 
استفاده از یک مشاور کسب وکار مخصوصًا در حوزه زیبایی 
می تواند میزان ۷۰% موفقیت یک آرایشگر و سالن زیبایی را 
افزایش دهد و از اشتباهات پرهزینه و دردسرساز جلوگیری 
کنــد. کاری کــه یــک مشــاور انجــام می دهــد این اســت که 
تفکــر یک خانم خانه دار یا بــه عبارتی تفکر یک فردی که 
با کســب وکار آشنایی ندارد را به تفکر یک انسان حرفه ای 
برســاند؛ چرا که یــک فرد حرفه ای نیاز دارد تا یک ســری از 
معلومــات و توانایی هــا را کســب کنــد و تفکراتی کــه مانع از 

رشد حرفه اش می شود را دور بریزد.

بسیاری از افراد به زیبایی خود بسیار اهمیت می دهند، 
باید بدانید که اولین شــرط زیبایی داشــتن پوســت و موی 
کــه بســیاری از خانــم هــا  ســالم اســت. یکــی از ســواالتی 
می پرســند این اســت کــه چطور می توان پوســت شــفاف و 
جوانی داشت؟ پاسخ این سوال این است که برای داشتن 
پوســت ســالم شــفاف و جوان باید به طور مرتب و روتین از 

پوست مراقبت کرد. 
حــوزه  در  ســاله ای   ۹ ســابقه  کــه  دهقــان  هنگامــه 
مراقبت هــای پوســتی دارد و بیــش از ســه ســال اســت کــه 
کــرده، در خصــوص  راه انــدازی  را  کلینیــک پوســت خــود 
مراقبت هــای پوســتی می گویــد: مراقبت هــای پوســتی در 
اصطــالح بــه اقدامــات بهداشــتی و زیبایــی گفتــه می شــود 
کــه بــرای مراقبت از پوســت بدن توســط خانم هــا و آقایان 
کلینیک هــای پوســت و مــو و تحــت نظــارت یــک پزشــک 

انجام می شود.
بــه گفتــه این مــدرس، ایــن مراقبت هــا می تواند شــامل 
کارهای بســیار متفاوت باشــد، از روتین شستشــوی صورت 
گرفتــه تــا اســتفاده از اقدامــات تخصصــی، اما نکتــه ای که 
وجــود دارد ایــن اســت که برای هــر کدام از ایــن کارها بهتر 
اســت بــدون دانــش اقــدام بــه کار خاصــی نکنیــم، چــون 
ممکن اســت بــه جای اینکه پوســت خود را بهتــر کنیم به 
آن آســیب بزنیم. به گفته هنگامه دهقــان، امروزه حوزه ی 
مراقبت های پوســتی بســیار پرطرفدار و درآمدزا هستند که 
افراد عالقه مند به این حوزه با آموزش مراقبت های پوستی 

به صورت حرفه ای می توانند وارد این حرفه شوند.
او با اشــاره به اینکه کلینیک های پوستی بایستی مجوز 

معاونت درمان داشــته باشــد، ادامه می دهد: یک کلینیک 
پوســت، باید یک مؤســس، یک مســئول فنــی و یک مدیر 
داشــته باشــد که مســئول فنــی آن بایــد حتما یک پزشــک 
باشــد. هنگامــه دهقــان می گویــد در یک کلینیک پوســت 
کسازی پوست،  انواع مختلفی از خدمات مانند فیشیال یا پا
تزریقــات زیبایــی و از بیــن بــردن مــواد زائــد بــدن ارائــه که 

هرکدام زیر نظر یک پزشک انجام می شود. 

فیشیال یا پاک سازی
یکــی  را  مــدرس مراقبت هــای پوســتی، فیشــیال  ایــن 
کســازی  از بهتریــن روش هــای درمانــی - زیبایــی بــرای پا
عمیــق پوســت می داندکه از طریق آن می توان به پوســتی 
درخشــان و ســرزنده رســید. انجــام ایــن درمان بــه افرادی 
توصیه می شــود که احســاس می کنند شــادابی و سرزندگی 
مــواد  از  اســتفاده  دلیــل  بــه  و  رفتــه  بیــن  از  پوست شــان 
آرایشــی در درازمدت، پوستشــان تیره شده است. بر اساس 
گفته هــای هنگامــه دهقان تنها در یک جلســه ۱ ســاعتی، 
می توان بسیاری از مشکالت پوستی، مانند جوش های سر 
ســیاه یا کومودن را از بین برد. به همین خاطر اســت که به 
عنوان یک روش درمانی عالی و اثبات شــده برای مراقبت 

از پوست در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 
او در پاســخ به این ســؤال که فیشیال صورت چند وقت 
یک بار باید انجام شــود، می گوید: بســته به نوع پوســت و 
افراد مختلف، متفاوت اســت. در حالت ایده آل بهتر اســت 

که این درمان به صورت ماهیانه و منظم انجام شود. 

خوش بویــی، در ذهــن همــه می مانــد. برخــی از افــراد 
تــا ســاعت ها بعد از حضورشــان، بوی عطرشــان احســاس 
می شــود. رایحــه خــوب عطــر و ادکلــن، نقــش بســیاری در 
افزایــش اعتماد به نفــس افراد ایفا می کند. عطــر و ادکلن ها 
رایحه هایی خاطره انگیز و بســیار قدرتمند هســتند. رایحه 
از ثانیــه احساســات و  کســری  کــه در  قــدرت ایــن را دارد 
روحیه ی شــما را برانگیزد و یادآور خاطرات خوب باشــد؛ یا 
حتــی گاهی یــادآور غم و اندوهی عمیق در دل و روح شــما 

شود.

بازارِ ُپر نوسان
امــا بــازار عطــر هم این چند ســال اخیر به دلیل نوســان 
خ ارز دچار مشــکالت زیادی شــده اســت و به گفته امین  نر
گر همین روند ادامه پیدا  بیگی مدیر یک مجموعــه عطر ا
کنــد؛ بــازار عطرهــای وارداتــی تعطیل می شــود. ایــن فعال 
اقتصادی معتقد اســت که تولید مواد آرایشــی - بهداشــتی 
دارای فنــاوری پیچیــده ای اســت و بایــد تحــت لیســانس 
شــرکت ها و برندهــای بــزرگ انجــام شــود کــه بــا توجــه بــه 
ممنوعیــت واردات، موفقیتــی هــم در ایــن بخــش حاصل 
نشــده اســت و ایران تقریبا در صنعت لوازم آرایشی، عطر و 

ادکلن حرفی برای گفتن در بازار جهانی ندارد.

تفاوِت ادکلن و عطر
ادکلن هــاي  و  عطــر  تفــاوت  دربــاره  بــازار  فعــال  ایــن 
اورجینــال، تقلبــي و اســانس هایي که در بازار وجــود دارند، 
اســانس  همــان  مشــخصا  اســانس ها،  کــه  اســت  معتقــد 
کارخانه هاي معروف نیست، زیرا فرمول اسانس کارخانه ها 
گر قرار باشد هرکسي بتواند  جزو اســرار به حســاب مي آید و ا
اســانس بهتریــن کارخانه هــاي عطــر جهــان را تولیــد کند، 
آن ها دیگر ســودي نداشــتند اما به هر حال این اسانس ها 
تقریبا بویي مشــابه عطرهاي تولیدي کارخانه هــا را دارند. 
ایــن فروشــنده ی حرفــه ای بــه تفــاوت بیــن عطــر و ادکلن 
اشــاره می کنــد: بایــد گفــت کــه عبــارت عطر تنهــا مختص 
بــه عطــر زنانه نبوده و از ســوی دیگــر، واژه ادکلن نیز صرفا 
بــه محصــوالت مردانــه مربوط نمی شــود. این بــاوری غلط 
اســت که متاســفانه در بیــن بســیاری از افراد جامعــه، رایج 
شــده اســت. بر اســاس گفته های امین بیگی عطرهــا از ۲۰ 
الــی ۴۰ درصد اســانس روغنی و خالص تشــکیل شــده اند و 
به علت داشــتن غلظت باالی اســانس معطــر از ماندگاری 
بیشــتری هــم برخوردارنــد امــا در تولیــد ادکلــن تنهــا ۲ تا ۷ 
درصد اسانس خالص معطر به کار رفته است و درصد الکل 
اســتفاده شــده در ادکلن ها بســیار باال بوده و طبیعتا قیمت 

مقرون به صرفه ای نیز دارند.

بازاِر بدون رقابت، بازاِر زنده ای نیست

مراقب پوست خود باشید!

بوی گرانی در بازاِر عطر
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آموزشگاه دالرام 
زمینه فعالیت: آموزشگاه مراقبت زیبایی

Salon delaram 
Field of activity: Beauty Care Salon 
Website: www.Salondelaram.ir
Instagram: @beauty.salon.delaram 

پخش نازن�ین
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Nazanincosmetic 
Field of activity: Distribution of cosmetics and health prod-
ucts 
Instagram: @Nazanincosmetic.co 

پخش الهام آرا
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی

Elhamara 
Field of activity: Distribution of cosmetics products
Website: www.elhamara.ir
Instagram: @Alterego.yazd

عطر آنام�س
زمینه فعالیت: عطر

Anamis perfume 
Field of activity: Perfume
Instagram:@atreanamiss

سالن ز�با�یی علوی
زمینه فعالیت: آموزشگاه مراقبت زیبایی

Alavi Beauty salon
Field of activity: Beauty Care Salon 
Instagram: @Alavibeautysalon966

آموزشگاه ن�م رخ
زمینه فعالیت: آموزشگاه آرایشگری و مراقبت زیبایی آقایان 

Nimrokh Academy
Field of activity: Barber and beauty care academy 
Website: www.academynimrokh
Instagram: @Mohammad_mehdi_hedayati

آموزشگاه ژست
زمینه فعالیت: آموزشگاه آرایشگری و مراقبت زیبایی آقایان

Jest Barber 
Field of activity: Barber and beauty  care academy
Website: www.Jestbarber.ir
Instagram: @Jest_barber

سالن لش لند
زمینه فعالیت: خدمات زیبایی 

Lashland Salon 
Field of activity: Beauty services
Website: www.samirazare.ir
Instagram: @Samirazare_lash_school

کل�ن�ک دکتر شاه�نی
زمینه فعالیت: خدمات بهداشت دهان و دندان

Dr. Shahini Clinic 
Field of activity: Dental and Oral Health Service

Instagram: @perfect_smile_ir

پخش حک�می
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Hakimi Distribution
Field of activity: Distribution of cosmetics and health prod-
ucts
Instagram: @hakimi_cosmetic

اتحاد�ه آموزشگاه های زنانه �یزد
زمینه فعالیت: اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه 

Union of female hairdressers and stylists 
Field of activity: Union of female hairdressers and stylists

پخش شم�م آرا
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Shamim Distribution
Field of activity: Distribution of cosmetics and health prod-
ucts
Instagram: @shamimara.co

موسسه پیوالدی
زمینه فعالیت: مدرسه کسب و کار

Pooladi School
Field of activity: Business School
Instagram: @pooladi.official

مرکز ماساژ دستان طال�یی
زمینه فعالیت: خدمات ماساژ

Golden Hands 
Field of activity: Massage services
Website: www.goldenhandsspa.com
Instagram: @goldenhandsspavip

تجه�یزات آرا�شگاهی آرامو
زمینــه فعالیت: تجهیزات و ابزاراالت حرفه اي آرایشــگري-موادهاي مراقبتي و 

درماني پوست و مو 
Aramo 
Field of activity: Professional makeup equipment and tools - 
skin and hair care and treatment materials
Website: www.aramooo.com
Instagram: @aramoo_shop

پخش آراد
زمینه فعالیت: پخش لوازم آرایشی

Arad  Distribution
Field of activity:  Distribution of cosmetics
Instagram: @aradc.y

شرکت تحل�یل ارقام
زمینه فعالیت: طراحی و پیاده ســازی سیســتم های حســابداری، مدیریت مالی 

و مدیریتی
Tahlileargham 
Field of activity: design and implementation of accounting 
systems, financial management, and management 
Website: www.tahlileargham.com

دپارتمان حد�ث
زمینه فعالیت: خدمات زیبایی

Hadis Department
Field of activity: Beauty services
Website: www.hadis.beauty
Instagram: @departmanhadis

پخش جهان آرا 
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Jahanara Distribution
Field of activity: Distribution of cosmetics and 
health products
Instagram: @jahan_ara.co

آموزشگاه مهدخت 
زمینه فعالیت: آموزشگاه مراقبت زیبایی

Mahdokht Beauty Salon 
Field of activity: Beauty Care Salon 
Website: www.mahdokhtbeautysalon.com
Instagram: @mahdokhtbeautysalon_
yazd

پخش اقاق�ا طال�یی 
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Aghaghia Distribution
Field of activity: Distribution of cosmetics and health products
Instagram: @cosmetice.aghaghia

سف�یران ز�با�یی 
زمینه فعالیت: خدمات مشاوره زیبایی پوست و مو

Safiranezibaei 
Field of activity: Skin and hair beauty consultation services
Instagram: @safiranezibaei.ir

پخش غفاری)تجارت رون�کا(
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Ghafari Cosmetics 
Field of activity: Distribution of cosmetics and health prod-
ucts
Website: www.ghafari.cosmetics
Instagram: @ghafari.cosmetics

آموزشگاه دا�ان 
زمینه فعالیت: آموزشگاه آرایشگری و مراقبت زیبایی آقایان

Dayan Academy 
Field of activity: Barber and beauty care academy
Instagram: @academy.dayan

آموزشگاه راز مهر 
زمینه فعالیت: آموزشگاه مراقبت زیبایی

Razmehr Academi 
Field of activity: Beauty Care Salon 
Instagram: @razmehracademi_milaj

آموزشگاه ن�لگون )نلی(
زمینه فعالیت: آموزشگاه مراقبت زیبایی

Nelly Beauty Salon 
Field of activity: Beauty Care Salon 
Instagram: @nellybeautysalon

فروشگاه نوژا 
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Nozha Store
Field of activity: Distribution of cosmetics and health prod-
ucts
Website: www.nozhastore.com
Instagram: @nozha.storee

آموزشگاه رژ
زمینه فعالیت: آموزشگاه مراقبت زیبایی

Roj Beauty Salon
Field of activity: Beauty Care Salon 
Instagram: @roj_beauty_yazd

ماهرشو 
زمینه فعالیت: مدرسه کسب و کار

Mahersho Academy 
Field of activity: Business School
Instagram: @mahersho.academy

پخش رستا 
زمینه فعالیت: پخش محصوالت آرایشی و بهداشتی

Rasta Distribution
Field of activity: Distribution of cosmetics and health prod-
ucts
Instagram: @b_s_company

فروشگاه ل�ات�م 
زمینه فعالیت: محصوالت آرایشی و بهداشتی پوست

LIATEAM
Field of activity: Manufacturers of cosmetic and skin health 
products
Website: www.liateam.com
Instagram: @liabeautycaree

فروشگاه تجه�یزات سان شا�ین
زمینه فعالیت: تجهیزات سالنی آرایشگاهی

Sunshine 
Field of activity: hair and beauty salon equipment
Website: www.tajhizatsalon.ir
Instagram: @ayenekonsol

آموزشگاه پیروانه 
زمینه فعالیت: تجهیزات سالنی آرایشگاهی

Parvaneh Beauty Salon 
Field of activity: hair and beauty salon equipment
Instagram: @parvaneh_beautysalon_yazd

مزون م�س دفنه 
زمینه فعالیت: طراحی و دوخت تخصصی لباس عروس 

Mezone Miss Dafneh
Field of activity: Specialized design and sewing of wedding 
dresses
Instagram: @missdefneyazd1

شرکت های حاضر در نمایشگاه تخصصی صنایع آرایشی، بهداشتی، پوست، مو و زیبایی یزد
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»فاصلـــه گرفتـــن از روش هـــای ســـنتی رنـــگ مـــو و اجـــرای 
متد هـــای جدیـــد نـــه تنهـــا راِه چـــاره ای بـــرای موهای آســـیب 
کار بـــرای  دیـــده اســـت بلکـــه از نظـــر قیمـــت و زمـــاِن اتمـــام 
ســـالن های زیبایـــی و مشـــتری صرفـــه اقتصادی چشـــمگیری 
دارد، درواقـــع در روش  جدیـــد بـــا فرچـــه و روش هـــای مرســـوم 
رنـــِگ مـــو خداحافظـــی می کنیـــم، اســـتفاده از رنگ هایـــی که 
بـــر پایـــه آب اســـت. بـــه معنـــای  دیگـــر در روش هـــای ســـنتی 
زمانی کـــه مو دچار آســـیب شـــدید باشـــد امـــکان اجـــرای برخی 
رنگ هـــای دلخـــواه وجـــود نـــدارد امـــا در روش جدید نـــه تنها 
هـــر رنگ مویـــی قابلیت اجرایی دارد بلکه آســـیب ها نیز ترمیم 
می شـــود.« اینهـــا بخشـــی از صحبت های یک مـــدرس رنگ و 
الیـــت و تتوهای مو در ایران و خاورمیانه اســـت که مشـــروح آن 

را در ادامـــه می خوانیـــد:
دغدغه هـــای  از  یکـــی  همـــواره  می گویـــد:  زارع  فاطمـــه   
رنـــِگ موهـــای  ســـالن های زیبایـــی و مشـــتری ها  چگونگـــی 

اینکـــه چطـــور بـــر روی آســـیب دیـــده بـــوده اســـت، 
دیـــده  آســـیب   مـــوی 

جدیـــدی  رنـــگ 
ا  جـــر ا

شـــود. تتـــو و پانســـمان مو روشـــی اســـت کـــه در زمـــان کوتاه بر 
روی مـــو اجـــرا می شـــود و مهم تـــر اینکـــه نه تنهـــا امـــکان رنِگ 
مـــوی آســـیب  دیده فراهم اســـت، بلکه امکان رنـــگ، کراتین و 

دارد. وجـــود  هـــم  الیـــت  و 
ایـــن بانو کـــه آمـــوزش تتو و  پانســـمان مـــو را در پنج کشـــوِر 
هند، عمان، ترکیه، دوبی و گرجســـتان نیز بـــه هنرجویاِن این 
کشـــورها آمـــوزش داده اســـت، عنـــوان می کند: پانســـمان مو با 
مـــواد مخصوص که ژ اپنی اســـت انجام می شـــود، درواقع قبل 
از انجـــام هربـــار رنـــگ، اســـتفاده از ایـــن روش باعث می شـــود 
کورتکس مو محافظت  شـــود تا بیشـــتر از این آســـیب نبیند. در 
ایـــن روش تکنیـــک کار و مواد مورد اســـتفاده از اهمیت زیادی 
برخوردار اســـت، درواقع نمی توان با مواد متفرقه کاِر پانســـمان 

انجام داد. را 
بســـیاری از افـــراد فعال در حوزه آرایشـــگری معتقد هســـتند 
کـــه آســـیای شـــرقی ها بـــه دلیـــل جنـــس مـــو و آب و هوایی که 
در آن زیســـت می کننـــد امـــکان اینکـــه رنـــگ  موهـــای بلوند و 
رنگ هـــای خـــاص را روی مـــوی خود اجـــرا کنند، ندارنـــد اما او 
معقتـــد اســـت بـــا تتوهای مویـــی هر رنـــگ دلخواهـــی قابلیت 
اجرایـــی دارد، درواقـــع تتوهـــای مویـــی همان کاشـــت رنگ در 
داخـــل کورتکـــس مو اســـت. بـــرای مثال در گذشـــته مرســـوم 
بـــود که مـــو میبایســـت تـــا حد امـــکان بـــه پایه 
می رســـید تا رنِگ مـــوی دلخـــواه اجرایی 
گر به پایه  شـــود، اما در این روش حتـــی ا
۷ و 8  هـــم برســـد در صورتـــی کـــه ادامـــه 
بـــه  مانـــدگاری مـــواد باعـــث آســـیب 
مـــو شـــود، می توان بـــا همـــان پایه 
رنگـــی و از طریـــق این تتوهـــا کار را 

داد. انجام 
به گفته فاطمه زارع، روش دیگر 
کس مو با  بـــرای احیای موهـــای آســـیب دیده بوتا
پـــر کردن فیبرهای از دســـت رفتـــه آن اســـت، در این روش 

احیایی بسیار ســـریع برای مو انجام می شـــود. درواقع زمانیکه 
مـــو فیبر از دســـت بدهد، کرتکـــس مو هم دچار آســـیب و فیبر، 
ســـلول ها و پیوند هـــای آن شکســـته و جدا می شـــوند، بنابراین 
کس جایگزیِن پروتئین اســـت که در لحظه  می تـــوان گفت بوتا
موهـــا را احیـــا می کند. به همین دلیل اســـت کـــه در روش های 
ســـنتی زمانی که با موی آســـیب دیده مواجه می شـــوند از رنگ 

کـــردِن آن امتناع می کنند.
او ادامـــه می دهـــد: تتوهـــای مویـــی را زمانیکـــه هنـــوز در 
ایران و خاورمیانه اجرا نشـــده بود در کشـــور کـــره آموختم. این 
تکنیـــک زمانی کـــه در ایران، هند و ترکیه و ســـایر کشـــورها اجرا 

شـــد با بازخـــورد بســـیار خوبی روبرو شـــد.
فاطمـــه زارع در خصـــوص مـــواد تشـــکیل دهنـــده رنـــگ و 
تاثیـــر آن بـــر ســـالمت مو توضیـــح می دهـــد: در ایـــن روش با ۵ 
گـــرم رنـــگ کِل مـــو رنگ می شـــود، تصـــور کنید که در گذشـــته 
یـــک رنگ صد گرمی برای موی نســـبتا بلند اســـتفاده می شـــد 
و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه حـــاال با ۵ گـــرم رنـــگ امـــکان رنگ 

کـــردن مو فراهم اســـت، روشـــی کـــه از نظر اقتصادی مناســـب 
ک رنگ را کاهش می دهـــد و از طرف دیگر زمان  اســـت، آمونیـــا
حضـــور در ســـالن را هم برای مشـــتری در ســـطح چشـــمگیری 

پایین مـــی آورد.  
او ادامـــه می دهد: به دلیِل اینکه مواد تشـــکیل  دهنده این 
تتو هـــای رنگی بر مبنای آب اســـت بنابراین آســـیب مو  هم در 
ســـطح ناچیزی قـــرار دارد، در واقع برای هـــر m ۱۰۰ آب که پایه 
مواد اســـت یک گـــرم مواد رنگ اضافه می شـــود که حجم مواد 
بـــه ۴ برابـــر افزایش می دهد، درواقع چون رنـــگ را ریز مولکول 
می کنـــد، کاِر کاشـــت را در داخـــل کورتکـــس بـــه خوبـــی انجام 
می شـــود. ضمـــن اینکه دوام رنـــگ را هم افزایـــش می دهد، به 
معنـــای دیگـــر بعـــد از دکلره در عرض دو ســـه دقیقـــه کار رنگ 
در سرشـــور انجـــام می شـــود. از دیگر مزایـــای رنگ های تتویی 
تغییـــر رنگ مـــو در زمان کوتاه اســـت، مثال چنانچه مشـــتری از 
رنـــگ موی خـــود راضی نباشـــد در زمان کوتاهی امـــکان تغییر 

رنگ بدون انجام روش های ســـنتی وجـــود دارد.

تتوی رنگی، روشی نوین برای رنگ و احیای توأمان  
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ما را در اینستاگرام دنبال کنید

»داده ها ابزاری حیاتی و ارزشمند برای هر بنگاه اقتصادی هستند و 
دشــوار ترین ســؤاالت فعاالن اقتصادی را با تکیه بر اطالعات جمع آوری 
شــده به بهترین و دقیق ترین شــکل ممکن پاســخ می دهند، فرایندی 
علمی و هدفمند که سبب می شود پویایی اقتصادی به این مجموعه ها 
باز گردد. به معنای دیگر به واسطه اطالعاِت کلیدی که در اختیار آن ها 
قــرار می گیرد بهترین راه حل   ها برای بهره برداری موثــر از داده ها، بهبود 
و توســعه مجموعه هــای اقتصــادی فراهــم  می شــود. از طــرف دیگــر با 
افزایش فعالیت های حســابداری، ســواِد مالی برای فعالیت اقتصادی و 
حتی زندگی در اقتصاد پرچالِش امروز فراهم می شــود.« اینها بخشــی از 
صحبت های حامد قاسمیان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت 
حســابداری و مدیریت تحلیل ارقام پیشــگام ایساتیس است. او معتقد 
است که در عصر اطالعات و ارتباطات و با توجه به سرعت تبادل داده ها، 
مدیریت ســنتی کسب وکارها با شکســت و با چالش های جدی مواجه 
می شود و بنگاه های اقتصادی برای بقا و پویایی میبایست روش های 
علمی تحلیل داده های اقتصادی را جایگزین روش های ســنتی کنند. 

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید :

فعالیت این مجموعه از چه سالی و با چه هدفی آغاز شد؟
فعالیت این شــرکت از ســال ۹۲ و با هدف بهبوِد توســعه بنگاه های 
اقتصادی آغاز شــد، فعالیت هایی گســترده که شامل خدمات مدیریت 
مالی و مالیاتی، سرمایه های انسانی و اداری و تضمین کیفیت می شود. 
تمامی موارد گفته شده به صورت داده هایی که برای اتخاِذ تصمیم های 
اســتراتژیک نیاز اســت، در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد. درواقع 
تمام این خدمات در قالب مشــاوره، نظارت، اجرا و آموزش برای فعاالن 
اقتصــادی منطقه یزد انجام می شــود، ضمن اینکه به تازگــی در تهران 
نیز با برند "آی حســاب" این فعالیت را آغاز کرده ایم. از دیگر اهداف این 
مجموعــه انتقال دانش، ســواِد مالی و اقتصادی به فعــاالن این عرصه 
است. چراکه موجب ارتقاء سطح دانش حسابداری دانشجویان و فعالین 

رشته حسابداری می شود. در قدم بعدی هم به دنبال ارتقاء سواد مالی 
مردم یزد هستیم تا با توجه به مشکالت، هزینه های باالی زندگی و عدم 

مدیریت مالی در زندگی بتوانند تصمیم های خوبی را اتخاذ کنند.

این خدمات چه مزیت و کیفیتی را برای فعالیت بنگاه  های اقتصادی و 
فعاالن این حوزه به همراه دارد؟

معتقــدم در عصــر اطالعــات و ارتباطات و با توجه به ســرعت تبادل 
داده ها، مدیریت سنتی کسب وکارها با شکست و با چالش های جدی 
مواجه می شوند، به معنای دیگر اطالعات پراکندگی خاص خود را دارند 
و تعــدادی از نرم افزار هــا و اطالعــات به صورت جزیــره ای و با روش های 
ســنتی این داده هــا را جمع آوری می کننــد، فرایندی معیوب که نه تنها 
فعــاالن ایــن عرصه را بــا هزینه های فراونــی رو به رو می کند بلکه ســبب 
می شود اتخاذ تصمیم  همچنین سیاســت گذاری  در کسب  و کارها نیز با 

خطا و اشتباه همراه شود. 

این روش چگونه زمینه پویایی اقتصادی بنگاه های اقتصادی را فراهم 
می کند؟

مجموعــه تحلیل ارقام با تکیه بــر روش های علمی و روش صحیح 
جمــع آوری اطالعات اقتصــادی و مالی، امکان تصمیم گیری صحیح را 
فراهم می کند، روندی که باعث می شــود پویایی به سیســتم بازگردد و 
توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی محقق شود. درواقع  این مجموعه با 
سبد خدماتی که گفته شد شرکت ها را زیِر چتِر حمایت خود قرار می دهد تا 
در کمترین زمان و با ارائه اطالعات درست جهت اتخاذ تصمیم به نقطه 

پایداری برسند و به تصمیم گیری  آن ها کمک شود.

 با توجه به اینکه این قبیل فعالیت ها در عین تاثیرگذاری و ضرورتی که 
دارند نوپا هســتند، بازخورد ها نســبت به انجام چنین فعالیت هایی را 

چطور ارزیابی می کنید؟
 شرکت تحلیل ارقام در زمان کوتاه و در عین حال پرباِر فعالیت خود 
دســتاوردهای چشــمگیر و موثری داشــته است، به طور مشــخص از ۵ 
پروژه فعال در ســال های ابتدای فعالیت به ۶۰ پروژه فعال رســیده ایم. 
درواقع میزان رضایت کارفرمایان و تداوم همراهی آن ها سبِب معرفی این 

مجموعه به دیگر بنگاه های  اقتصادی شد.

جمع آوری اطالعات چه تاثیر و نقشی در فعالیت بنگاه های اقتصادی 
دارد؟

ارائه اطالعات به واســطه ســبِد خدمات گفته شــده شــامل خدمات 
مدیریت مالی و مالیاتی، سرمایه های انسانی و اداری و تضمین کیفیت 
 و… در نهایت باعث بهبود کیفیت خط تولید می شود، چراکه شرکت ها 
با اتکا به اطالعات صحیح فعالیت خود را پیش می برند و تصمیم گیری 
می کنند، روندی پذیرفته شــده به لحاظ علمی که سبب می شود آن ها 
در زمان هــای خــاص تصمیم هــای درســتی را اتخاذ کنند کــه در بهبود 
فعالیت  آن ها نقش زیادی دارد. درواقع ما با شرکت هایی مواجه هستیم 
که در چنین فرایندی به ســرعت در حال رشــد و اضافه کردن خدمات و 

فعالیت های جدید هستند.

در حوزه فعالیتی که دارید با چالشی مواجه هستید؟ 
عمــده چالــش در زمینه ی فعالیت شــرکت های از این دســت، نبود 
ســازوکاِر اخذ مجوز است. در واقع نهادی که مجوزی برای این فعالیت 
ارائه کند وجود ندارد، به معنای دیگر متولیان امر معتقد هستند چنین 
رسته شغلی وجود ندارد. به همین دلیل هم ما در قالب ثبت شرکت اقدام 
کردیم، اما برای فعالیت های خاِص این حوزه ی فعالیت، مجوزی صادر 
نمی شود که البته با شروع فعالیت انجمن حســابداران یزد و تالش این 
NGO  امیدواری هایــی بــرای مجوز دار شــدن این فعالیت هــا به وجود 
آمده اســت. باید گفت هرچقدر چالش های جامعه حســابداران برطرف 
شــود و تعداد شرکت ها و موسسه های حســابداری افزایش یابد، مهارت 
حســابداری اســتان ارتقاء میابد، وضعیتی که ســبب می شــود اطالعات 
مفیــد و کاملی در اختیار ذینفعان قرار گیرد. چالش بعــدی در این حوزه 
نبوِد نیروی انسانی است، ما در زمینه تامین نیروهایی  که توانایی ارائه 
ایــن نــوع خدمــات اقتصــادی را با مهارت و دانش داشــته باشــند، دچار 

ضعف و کمبود هستیم که البته برای برطرف کردن این چالش آموزش 
در مــدارس فنــی حرفــه ای را آغــاز کرده ایم تا این افــراد در کمترین زمان 
وارد فعالیت حرفه ای شوند. از طرف دیگر با برگزاری کالس های عملی 
برای دانشجویان دانشگاه های مختلف هم قصد داریم که این افراد را 
در حین تحصیل وارد چرخه فعالیت حرفه ای کنیم. نکته بعدی آسیِب 
کســب و کارهای ُخرد در ســایه نبوِد نیروی متخصص اســت چراکه اکثر 
حســابداران جذب مجموعه های بزرگ می شوند و این بخش به دلیل 
نبود نیرو ناچار هستند که به صورت سنتی فعالیت کنند که همین مساله 
باعث می شود که در نوسانات بازار بیشترین آسیب متوجه فعاالن ُخرد 

شود.

ارزیابی شما از این نمایشگاه چیست و به دنبال چه بازخوردی هستید؟ 
ما اولین حضور در نمایشگاه را تجربه می کنیم، بنا بر اعتقاد یکی از 
بزرگاِن استان یزد، یکی از شاخص های سنجش یک استان، اول فرودگاه 
و سپس حضور پر رنگ مردم در نمایشگاه  های استان است. معتقدم در 
استان های دیگر مردم برای برگزاری نمایشگاه ها ارزش و احترام زیادی 
قایل هستند، نمایشگاه بستری است که باعث می شود مردم با فعاالن 
اقتصادی و زمینه فعالیت آن ها آشنا شوند و یک تعامل و حمایت متقابل 
برقرار شود. معتقدم بخش زیادی از مشکالت فعلی منطقه ناشی از نبود 
همبستگی و همدلی و نداشتن روحیه تیمی است، با این حال امید داریم 

که در کنار هم آینده جامعه و ایران عزیز را به بهترین شکل رقم بزنیم.

در توســعه و پایه گــذاری ایــن فعالیــت تــا چــه میــزان از شــیوه فعالیت 
کشورهای خارجی الگوبرداری شده است؟

با وجود آنکه علم حسابداری از سوی یک ایتالیای پایه گذاری شده 
اما از ســوی کشــورهای آمریکا و انگلیس در جهان توســعه یافته است و 
این کشــورها برای ارتقاء سواِد مالی مردم نه تنها گام های عملی زیادی 
برداشته اند بلکه در حال توسعه این فعالیت هم هستند، در همین راستا 
تیم تحقیق و توسعه  مجموعه مدیریت تحلیل ارقام پیشگام ایساتیس 
مطالعاتی را در زمینه فعالیت گفته شده این کشورها انجام داده است و 
به دنبال اجرای برخی از برنامه های آن ها در استان یزد و در ادامه سایر 

نقاط کشور است.

مدیرعامل شرکت حسابداری و مدیریت تحلیل ارقام پیشگام ایساتیس:

توسعه و پویایی بنگاه های اقتصادی در گرِو تحلیل علمی داده های مالی است
روش های علمی تحلیل داده های اقتصادی، تضمینی برای توسعه و پویایی بنگاه های اقتصادی

دوهفته نامه اجتععی اقتصادی 
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ما را در اینستاگرام دنبال کنید

»داده ها ابزاری حیاتی و ارزشمند برای هر بنگاه اقتصادی هستند و 
دشــوار ترین ســؤاالت فعاالن اقتصادی را با تکیه بر اطالعات جمع آوری 
شــده به بهترین و دقیق ترین شــکل ممکن پاســخ می دهند، فرایندی 
علمی و هدفمند که سبب می شود پویایی اقتصادی به این مجموعه ها 
باز گردد. به معنای دیگر به واسطه اطالعاِت کلیدی که در اختیار آن ها 
قــرار می گیرد بهترین راه حل   ها برای بهره برداری موثــر از داده ها، بهبود 
و توســعه مجموعه هــای اقتصــادی فراهــم  می شــود. از طــرف دیگــر با 
افزایش فعالیت های حســابداری، ســواِد مالی برای فعالیت اقتصادی و 
حتی زندگی در اقتصاد پرچالِش امروز فراهم می شــود.« اینها بخشــی از 
صحبت های حامد قاسمیان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت 
حســابداری و مدیریت تحلیل ارقام پیشــگام ایساتیس است. او معتقد 
است که در عصر اطالعات و ارتباطات و با توجه به سرعت تبادل داده ها، 
مدیریت ســنتی کسب وکارها با شکســت و با چالش های جدی مواجه 
می شود و بنگاه های اقتصادی برای بقا و پویایی میبایست روش های 
علمی تحلیل داده های اقتصادی را جایگزین روش های ســنتی کنند. 

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید :

فعالیت این مجموعه از چه سالی و با چه هدفی آغاز شد؟
فعالیت این شــرکت از ســال ۹۲ و با هدف بهبوِد توســعه بنگاه های 
اقتصادی آغاز شــد، فعالیت هایی گســترده که شامل خدمات مدیریت 
مالی و مالیاتی، سرمایه های انسانی و اداری و تضمین کیفیت می شود. 
تمامی موارد گفته شده به صورت داده هایی که برای اتخاِذ تصمیم های 
اســتراتژیک نیاز اســت، در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می گیرد. درواقع 
تمام این خدمات در قالب مشــاوره، نظارت، اجرا و آموزش برای فعاالن 
اقتصــادی منطقه یزد انجام می شــود، ضمن اینکه به تازگــی در تهران 
نیز با برند "آی حســاب" این فعالیت را آغاز کرده ایم. از دیگر اهداف این 
مجموعــه انتقال دانش، ســواِد مالی و اقتصادی به فعــاالن این عرصه 
است. چراکه موجب ارتقاء سطح دانش حسابداری دانشجویان و فعالین 

رشته حسابداری می شود. در قدم بعدی هم به دنبال ارتقاء سواد مالی 
مردم یزد هستیم تا با توجه به مشکالت، هزینه های باالی زندگی و عدم 

مدیریت مالی در زندگی بتوانند تصمیم های خوبی را اتخاذ کنند.

این خدمات چه مزیت و کیفیتی را برای فعالیت بنگاه  های اقتصادی و 
فعاالن این حوزه به همراه دارد؟

معتقــدم در عصــر اطالعــات و ارتباطات و با توجه به ســرعت تبادل 
داده ها، مدیریت سنتی کسب وکارها با شکست و با چالش های جدی 
مواجه می شوند، به معنای دیگر اطالعات پراکندگی خاص خود را دارند 
و تعــدادی از نرم افزار هــا و اطالعــات به صورت جزیــره ای و با روش های 
ســنتی این داده هــا را جمع آوری می کننــد، فرایندی معیوب که نه تنها 
فعــاالن ایــن عرصه را بــا هزینه های فراونــی رو به رو می کند بلکه ســبب 
می شود اتخاذ تصمیم  همچنین سیاســت گذاری  در کسب  و کارها نیز با 

خطا و اشتباه همراه شود. 

این روش چگونه زمینه پویایی اقتصادی بنگاه های اقتصادی را فراهم 
می کند؟

مجموعــه تحلیل ارقام با تکیه بــر روش های علمی و روش صحیح 
جمــع آوری اطالعات اقتصــادی و مالی، امکان تصمیم گیری صحیح را 
فراهم می کند، روندی که باعث می شــود پویایی به سیســتم بازگردد و 
توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی محقق شود. درواقع  این مجموعه با 
سبد خدماتی که گفته شد شرکت ها را زیِر چتِر حمایت خود قرار می دهد تا 
در کمترین زمان و با ارائه اطالعات درست جهت اتخاذ تصمیم به نقطه 

پایداری برسند و به تصمیم گیری  آن ها کمک شود.

 با توجه به اینکه این قبیل فعالیت ها در عین تاثیرگذاری و ضرورتی که 
دارند نوپا هســتند، بازخورد ها نســبت به انجام چنین فعالیت هایی را 

چطور ارزیابی می کنید؟
 شرکت تحلیل ارقام در زمان کوتاه و در عین حال پرباِر فعالیت خود 
دســتاوردهای چشــمگیر و موثری داشــته است، به طور مشــخص از ۵ 
پروژه فعال در ســال های ابتدای فعالیت به ۶۰ پروژه فعال رســیده ایم. 
درواقع میزان رضایت کارفرمایان و تداوم همراهی آن ها سبِب معرفی این 

مجموعه به دیگر بنگاه های  اقتصادی شد.

جمع آوری اطالعات چه تاثیر و نقشی در فعالیت بنگاه های اقتصادی 
دارد؟

ارائه اطالعات به واســطه ســبِد خدمات گفته شــده شــامل خدمات 
مدیریت مالی و مالیاتی، سرمایه های انسانی و اداری و تضمین کیفیت 
 و… در نهایت باعث بهبود کیفیت خط تولید می شود، چراکه شرکت ها 
با اتکا به اطالعات صحیح فعالیت خود را پیش می برند و تصمیم گیری 
می کنند، روندی پذیرفته شــده به لحاظ علمی که سبب می شود آن ها 
در زمان هــای خــاص تصمیم هــای درســتی را اتخاذ کنند کــه در بهبود 
فعالیت  آن ها نقش زیادی دارد. درواقع ما با شرکت هایی مواجه هستیم 
که در چنین فرایندی به ســرعت در حال رشــد و اضافه کردن خدمات و 

فعالیت های جدید هستند.

در حوزه فعالیتی که دارید با چالشی مواجه هستید؟ 
عمــده چالــش در زمینه ی فعالیت شــرکت های از این دســت، نبود 
ســازوکاِر اخذ مجوز است. در واقع نهادی که مجوزی برای این فعالیت 
ارائه کند وجود ندارد، به معنای دیگر متولیان امر معتقد هستند چنین 
رسته شغلی وجود ندارد. به همین دلیل هم ما در قالب ثبت شرکت اقدام 
کردیم، اما برای فعالیت های خاِص این حوزه ی فعالیت، مجوزی صادر 
نمی شود که البته با شروع فعالیت انجمن حســابداران یزد و تالش این 
NGO  امیدواری هایــی بــرای مجوز دار شــدن این فعالیت هــا به وجود 
آمده اســت. باید گفت هرچقدر چالش های جامعه حســابداران برطرف 
شــود و تعداد شرکت ها و موسسه های حســابداری افزایش یابد، مهارت 
حســابداری اســتان ارتقاء میابد، وضعیتی که ســبب می شــود اطالعات 
مفیــد و کاملی در اختیار ذینفعان قرار گیرد. چالش بعــدی در این حوزه 
نبوِد نیروی انسانی است، ما در زمینه تامین نیروهایی  که توانایی ارائه 
ایــن نــوع خدمــات اقتصــادی را با مهارت و دانش داشــته باشــند، دچار 

ضعف و کمبود هستیم که البته برای برطرف کردن این چالش آموزش 
در مــدارس فنــی حرفــه ای را آغــاز کرده ایم تا این افــراد در کمترین زمان 
وارد فعالیت حرفه ای شوند. از طرف دیگر با برگزاری کالس های عملی 
برای دانشجویان دانشگاه های مختلف هم قصد داریم که این افراد را 
در حین تحصیل وارد چرخه فعالیت حرفه ای کنیم. نکته بعدی آسیِب 
کســب و کارهای ُخرد در ســایه نبوِد نیروی متخصص اســت چراکه اکثر 
حســابداران جذب مجموعه های بزرگ می شوند و این بخش به دلیل 
نبود نیرو ناچار هستند که به صورت سنتی فعالیت کنند که همین مساله 
باعث می شود که در نوسانات بازار بیشترین آسیب متوجه فعاالن ُخرد 

شود.

ارزیابی شما از این نمایشگاه چیست و به دنبال چه بازخوردی هستید؟ 
ما اولین حضور در نمایشگاه را تجربه می کنیم، بنا بر اعتقاد یکی از 
بزرگاِن استان یزد، یکی از شاخص های سنجش یک استان، اول فرودگاه 
و سپس حضور پر رنگ مردم در نمایشگاه  های استان است. معتقدم در 
استان های دیگر مردم برای برگزاری نمایشگاه ها ارزش و احترام زیادی 
قایل هستند، نمایشگاه بستری است که باعث می شود مردم با فعاالن 
اقتصادی و زمینه فعالیت آن ها آشنا شوند و یک تعامل و حمایت متقابل 
برقرار شود. معتقدم بخش زیادی از مشکالت فعلی منطقه ناشی از نبود 
همبستگی و همدلی و نداشتن روحیه تیمی است، با این حال امید داریم 

که در کنار هم آینده جامعه و ایران عزیز را به بهترین شکل رقم بزنیم.

در توســعه و پایه گــذاری ایــن فعالیــت تــا چــه میــزان از شــیوه فعالیت 
کشورهای خارجی الگوبرداری شده است؟

با وجود آنکه علم حسابداری از سوی یک ایتالیای پایه گذاری شده 
اما از ســوی کشــورهای آمریکا و انگلیس در جهان توســعه یافته است و 
این کشــورها برای ارتقاء سواِد مالی مردم نه تنها گام های عملی زیادی 
برداشته اند بلکه در حال توسعه این فعالیت هم هستند، در همین راستا 
تیم تحقیق و توسعه  مجموعه مدیریت تحلیل ارقام پیشگام ایساتیس 
مطالعاتی را در زمینه فعالیت گفته شده این کشورها انجام داده است و 
به دنبال اجرای برخی از برنامه های آن ها در استان یزد و در ادامه سایر 

نقاط کشور است.

مدیرعامل شرکت حسابداری و مدیریت تحلیل ارقام پیشگام ایساتیس:

توسعه و پویایی بنگاه های اقتصادی در گرِو تحلیل علمی داده های مالی است
روش های علمی تحلیل داده های اقتصادی، تضمینی برای توسعه و پویایی بنگاه های اقتصادی


