کاسب

چهارشنبه  29آبان  1392شماره 483

هشدار رئيس كميته محيطزيست
شوراي اسالمي شهر تهران

بايد منتظر روزهاي بدتري از
نظر آلودگي هوا باشيم

رئيس كميته محيطزيست و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر تهران با تأكيد
بر اينكه اگر طرح جامع كاهش آلودگي هوا اجرا ميشد ،هواي تهران به اين روز
نميافتاد ،گفت« :اگر اين طرح همچنان مورد بيتوجهي قرار گيرد ،بايد منتظر
روزهاي بدتري از نظر آلودگي هوا باشيم ».به گزارش خبرنگار همشهري محله،

ساعتي در فروشگاه پروتئيني محله شهرک قدس
كه مشترهاي پرو پاقرصي دارد

مهندس «محمد حقاني» افزود« :از نظر آلودگي هوا در اوضاع بدي قرار داريم و
به جاي راهكارهاي اصولي و پايدار به يكسري كارهاي ابتدايي و ضربتي مانند
ط��رح زوج و فرد و تعطيلي مدارس ميپردازيم كه حتي در كوتاه مدت هم مؤثر
نيستند در صورتي كه برنامهها بايد بر اساس اولويت ،اجرا شوند».

 27سال سابقه كاسبي
قاهري انگار از زماني كه كودك بود آرزويي جز فروش��ندگي نداش��ته است ،چون
آنط��ور كه خودش تعريف ميكند قب ً
ال نزديك  8س��ال در فروش��گاهي در خيابان
سهروردي منطقه 7به همراه برادرش مشغول كاسبي بوده و بعد به منطقه ما آمده است.
او ميگويد«:سال 1373سوپرماركتي را در خيابان ارغوان افتتاح كردم و تا به امروز در
خدمت شهروندان و كسب روزي حالل هستم .جواز كسب ما سوپرماركت و پروتئيني
است و همه جور اجناس مورد نياز شهروندان به غير از لوازم آرايشي را داريم .اين شغل
به نوعي شغل خانوادگي ما محسوب ميشود و اكنون كه 27سال سابقه فعاليت در اين
حرفه را دارم .به دليل مشكالت اقتصادي از شغلم راضي نيستم اما با پشتكار و صداقت،
به راهي كه تا به امروز طي كردهام ادامه خواهم داد».

همه سرمايهام
خوش اخالقي است
رضا افراسیابی

در ميان فروشگاههاي مختلفي كه در منطقه هست يكي از كاربرديترين فروشگاهها براي شهروندان سوپرماركتها هستند
كه مردم بيشتر مايحتاجشان را از آنها تهيه ميكنند و اين مسئله به نوعي نشاندهنده اهميت كسب و كار آنهاست .اين روزها
تعداد س�وپرماركتها و پروتئينيها در منطقه ما افزايش يافته اس�ت و هر كدام از اين فروش�گاهها با تهيه همه كاالهاي مورد
نياز اهالي سعي در باالبردن تعداد مشتريها و جلب رضايت آنان دارند« .مهدي قاهري» 48ساله ،مدير يكي از قديميترين و
خوشنامترين فروشگاههاي سوپر پروتئيني در شهرك قدس است كه عالوه بر داشتن اجناس متنوع و مرغوب ،با اخالق خوش
توانسته است در گذر سالها مشتريهاي ثابت و پروپاقرص براي خود جلب كند.
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اهميت برخورد با مشتري
كاسب هممحلهاي درباره اينكه يك كاسب بايد چه اصولي را مدنظر قرار دهد تا مورد
اعتماد مردم باشد حرفهاي جالبي براي گفتن دارد« :مهمترين اصل در كاسبي ،رعايت
اخالق و برخورد درست با مردم است .اعتماد و اعتبار ،بزرگترين سرمايه يك كاسب
است ،زيرا بدون رعايت اين دو اصل بسيار مهم ،به سود هم نميتوان دست پيدا كرد.
وقتي يك مغازه از هر صنفي كه باشد مورد اعتماد مردم قرار گيرد مردم با خيال راحت
اجناس مورد نيازشان را از آنجا تهيه ميكنند .زيرا مغازه خشت و گل است و مردمداري
و رعايت اخالق و انصاف باعث جلب اعتماد مردم و در نهايت رونق كسب و كار ميشود.
در واقع ،همه سرمايهام خوش اخالقي است».
او از تغيير رفتار مردم در گذر زمان ميگويد و ميافزايد« :به دليل مشكالت اقتصادي
در جامعه ،برخي از مردم فكر ميكنند گرانيها و نوسانات موجود در بازار از فروشندهها
سرچشمه ميگيرد؛ در صورتي كه اين فكر اشتباه است و ما نيز اجناس را با قيمتهاي
گران و نامشخص تهيه ميكنيم .من از سازمانهايي مثل بهداشت ،دامپزشكي ،تعزيرات،
شهرداري و وزارت بازرگاني كه با آنها در ارتباط هستيم تشكر ميكنم و از آنها تقاضاي
توجه بيشتري را دارم زيرا نقش بسيار تأثيرگذاري در كار ما دارند».
اين كاس��ب هممحلهاي درباره مش��تريهاي هميشگي مغازهاش اينگونه توضيح
ميدهد« :بخش قابل توجهي از مش��تريهاي ما سالهاست كه مايحتاجشان را از ما
تهيه ميكنند حتي برخي از آنان از محله رفتهاند به اينجا ميآيند ،از اينكه توانستهام
اعتماد مردم را جلب كنم خوشحالم».
بزرگترين مشكل؛ نبود پاركينگ
قاهري س��اكن منطقه اس��ت و در اين س��الها از نزديك ش��اهد تغيير و تحوالت
محلههاي منطقه بوده اس��ت .او گويد« :سالهاست كه كنار كاسبي در اين مغازه در
همين منطقه زندگي ميكنم؛ تغيير و تحوالتي كه توسط شهرداري منطقه ايجاد شده،
خوب و قابل قدرداني است ،اما متأسفانه محله ما با كمبود فضاي سبز روبهروست و اين
موضوع براي ما كه در يكي از خوش آب و هواترين مناطق پايتخت زندگي ميكنيم يك
نقطه ضعف به شمار ميرود كه بايد سريعتر راهكاري براي رفع اين مشكل انديشيده
شود » .او ميافزايد« :البته بزرگترين مشكل ما نبود فضا براي پارك خودرو در اطراف
مغازه است كه با وجود زمين مرغوب و بدون استفادهاي كه در نزديكي اين محله هست
ميتوان يك پاركينگ چند طبقه س��اخت ،زيرا اين مش��كل باعث شده تا با كاهش
چشمگير مشتريهايمان روبهرو شويم .اين فقط مشكل من نيست بلكه ساير كاسبان
هم با چنين مشكلي دست به گريبان هستند».
او از چگونه س��پري ك��ردن اوقات فراغت خود و خان��وادهاش در منطقه ميگويد:
«به همراه خانوادهام به بوس��تانهاي پرواز ،گفتوگو و ديگر مراكز ديدني منطقه كه
جذابيتهاي خاص خود را دارد ،ميرويم».

مشتري پرو پاقرص چه ميگويد؟

برخورد خوب و اجناس باكيفيت

«شيوا ميوهنژاد» كه در گوشهاي از سوپرماركت ايستاده تا سفارشهاي
گوش�ت و مرغش آماده ش�ود يكي از مش�تريهاي قديم�ي و پروپاقرص
اين مغازه به ش�مار ميرود .او درباره اين مغازه ميگويد« :سالهاس�ت كه
مشتري اين مغازه هستم و همواره از كيفيت اجناس و برخورد فروشندگان
آن رضايت كامل داش�تهام .مهمترين ويژگي اين فروش�گاه برخورد خوب
فروشندگان و كيفيت مناس�ب اجناس و سرعت عمل قابل توجه كاركنان
فروشگاه است كه با توجه به تعداد زياد مشتريها باز هم در اين كار موفق
هستند .اين سوپرماركت جزو معدود فروشگاههايي است كه كيفيت مواد
پروتئينياش تغيير نكرده و همين مسئله باعث شده تا از محلههاي مختلف
مشتري داشته باش�د؛ بهطور مثال ،خود من سالها ساكن خيابان ارغوان
بودم؛ چند س�الي اس�ت به منطقه ديگري نقل مكان كردهام اما هنوز هم
غ هستم».
مشتري پروپاقرص كاالهاي اين فروشگاه بهخصوص گوشت و مر 

