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ویرتین فروشنده مومن چگونه ابید ابشد؟

احتمـاال وقتـی در میـان بازارهـای پـر زرق و بـرق
امـروزی قـدم مـی زنیـد اولیـن چیـزی که توجه شـما
را بـه خـودش جلـب مـی کنـد ،ویتریـن هـای زیبـای
مغـازه هاسـت .ویتریـن هایـی که شـما را بـرای خرید
دعـوت مـی کننـد .جالـب اسـت بدانید بـرای چیدمان
ویتریـن هـا مبالـغ هنگفتـی داده مـی شـود بـه ایـن
صـورت کـه تزییـن ویتریـن مغـازه هـای پوشـاک بـه
ویـژه مردانـه از  10میلیـون تومـان آغاز می شـود و در
بعضـی از مـوارد بـه  100میلیـون تومـان نیز می رسـد
و ایـن در حالـی اسـت که ویترین مغـازه یک فضای دو
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در سـه متری را اشـغال کرده اسـت .بیشـتر دارندگان
ایـن ویتریـن هـای رنگارنـگ و دکـور شـده معتقدنـد
کـه خـرج ویتریـن شـان خیلـی زودتـر بـاز مـی گردد
و درسـت ایـن برخلاف دسـتورات دین اسلام اسـت.
گویـی اسلام از هـر گونـه تبـرج جاهالنـه توصیـه بـه
دوری دارد .ایـن موضـوع در خریـد و فروش مسـلمانان
نیـز صـدق مـی کنـد .در کتـاب لمعه دمشـقیه ،ج ،1و
همچنیـن وسـایل شـیعه ،ج  12بـه این عبـارت تاکید
ـد َم تَزییـن المتـاع» یعنـی تجـار نباید
شـده اسـتَ « :ع َ
بـرای بهتـر جلـوه دادن متـاع و کاالی خـود آن هـا را

تزییـن کننـد .ایـن نکتـه در کنـار توصیـه ای دیگر که
در ادامـه بـه آن مـی پردازیـم خط و سـیر فروشـندگی
اسلامی را روشـن تـر مـی کنـد .در کتـاب وسـایل
شـیعه  ،ج  12همچنیـن در میـان روایـات فقهـی آمده
اسـت« :از آداب تجـارت ایـن اسـت که فروشـنده عیب
موجـود در کاالی خـودش را بگویـد و هرگز جنس بقیه
فروشـندگان را مذمـت نکنـد».
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

ادامه حرفه پدر در شکل و شمایل مدرن
دوران کودکـی هـر فـردی یکـی
سمیه محمدنیا حنایی
از دوره هـای مهـم در زندگـی او
روزنامه نگار
را تشـکیل مـی دهـد .در همیـن
نوشـتارهای مربوط بـه کارآفرینان
تـا بـه حـال از چنـد نفر از کارآفرینان سـخن بـه میـان آورده ایم که
از دوران کودکـی شـان درس زندگـی گرفتـه انـد و بر اسـاس همان،
پایـه هـای موفقیـت فـردای شـان را پی ریـزی کردند .لطفا داسـتان
مختـرع آیـس پـک یا صاحب برند پوشـاک اریکا را بـه خاطر بیاورید.
امـروز هـم دوبـاره زندگی مردی را بازگـو می کنیم که بعد از چندین
شکسـت و تحمـل شـرایط سـخت مالـی راه حـل را در ادامـه راه پدر
جسـت وجـو مـی کنـد و صـد البتـه که به خوبـی از عهـده آن برمی
آیـد .بـا هـم زندگـی نامه محمد کریم فضلی صاحب برند نام آشـنای
گلرنـگ ،سـافتلن ،پاکشـوما و ...را می خوانیم.
محمد در یک خانواده پرجمعیت از قشر متوسط در شهر تویسرکان
بـه دنیـا آمـد .او متولد سـال  1311اسـت  .وی همزمان بـا آن که به
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حرفهای
مردم
سیسمت روشنایی اب قیمت نجویم

مـن مالـک یـک منـزل قدیمـی هسـتم .تقریبـا از سـن
سـاختمان چیـزی حـدود  30سـال مـی گـذرد .متاسـفانه
در همیـن هفتـه پیش سـیم کشـی کل سـاختمان به دلیل
فرسـودگی کامال سـوخت و کارشـناس که آمد تنها راه حل
مشـکل را سـیم کشـی یـا بـرق کشـی مجـدد بنـا دانسـت.
امـا قیمـت بـرق کشـی بـرای منـزل من کـه چیـزی حدود
 60متـر مربـع اسـت در حـدود  12میلیـون تومـان در مـی
آیـد .از آن جایـی کـه چنیـن پولـی نداشـتم بـرای گرفتن
وام تعمیـر منـزل بـه بانـک مراجعـه کـردم و آن هـا جـواب
دادنـد کـه چـون عمـر بنـا خیلـی باالسـت وام بـه آن تعلق
نمـی گیـرد .بـا این که خـود وام تعمیر منزل کـه برای خانه
هـای جدیـد نیسـت .مـن مانـده ام بـا ایـن هزینه بـاال برای
برق کشـی خانـه ام.

ابزار عینک یب در و پیکر است

مـن پـدر یـک خانـواده چهـار نفـره هسـتم که همه مـان از
مشـکل ضعیفی چشـم رنج می بریم .متاسـفانه بازار عینک
بـی نظـارت اسـت و هـر مغـازه ای یـک قیمـت بـرای فریم
هـای خـود مـی گـذارد .حتـی ممکن اسـت کـه بـا این که
پـول زیـادی خـرج مـی کنیـد اما فریـم و شیشـه نامرغوبی
را بـا خـود بـه خانـه ببرید .متاسـفانه از آن جایی که بیشـتر
عینـک هـای مغـازه هـا از نوع وارداتی اسـت مشـتری نمی
توانـد دربـاره کیفیـت محصـول خریـد کـرده اش تحقیـق
جامعـی انجـام دهـد .وضع بـازار درخصوص عدسـی عینک
هـا از فریـم هـا بـه مراتـب بدتـر اسـت .بـه واقع هیـچ کدام
از خریداران دارای دسـتگاه هایی نیسـتند که عدسـی های
خریـداری شـده را از جهـت صحـت تبلیغـات آن هـا مـورد
آزمایـش قـرار دهند.

اسنپ بالی جان اتکیس ها

من چند سـالی می شـود که از طریق راننده تاکسـی نانم را
در مـی آورم .بعضـی روزها کمتر و بعضی روزها بیشـتر به هر
حـال چـرخ زندگـی مـان می چرخیـد تا این که این تاکسـی
هـای آنالیـن آمدنـد و حسـابی نان مـا را آجر کـرده اند .البته
آن هـا هـم بایـد نـان بخورنـد امـا تـا جایـی کـه من بـا خبر
شـده ام بیشـتر این راننده های اسـنپ از این شـغل به عنوان
شـغل دوم یـا حتـی کاری بـرای پر کردن اوقات فراغت شـان
اسـتفاده می کنند و با ارزان گرفتن ها و همیشـه در دسترس
بـودن هـا باعـث شـده اند که کمتر کسـی به سـراغ تاکسـی
هـا بـرود .ایـن در حالـی اسـت که شـرکت تاکسـیرانی برای
ما که اسـتخدام آن جا هسـتیم هیچ امکانات بیشـتری نمی
دهـد و بعضـی از ماهـا واقعـا به نان شـب محتاج شـده ایم.

کتاب های کمک آموزیش گران است

مـن مـادر یـک فرزنـد هسـتم که معلـم هایش بـرای درس
هـای عربـی و ریاضـی کتـاب کمـک آموزشـی از یـک برند
مشـخص معرفی کرده اند .شـاید جالب باشـد برای تان که
قیمـت ایـن دو کتـاب سـه برابـر قیمـت پولـی اسـت که به
اداره آموزش و پرورش برای گرفتن کل کتاب های درسـی
پسـرم پرداخـت کـرده ایـم .انـگار در میان معلم هـا معرفی
کتـاب هـای کمـک آموزشـی تبدیـل بـه یک اپیدمی شـده
اسـت و معلمـان ماننـد قبـل حوصله سـوال دادن و نوشـتن
برگـه هـای امتحانـی را ندارند.

تحصیـل ادامـه مـی داد در کنار پدرش به اشـتغال مـی پرداخت .پدر
محمـد در کار تولیـد صابون های گیاهی و سـنتی بـود .اما کم کم به
فکـر حرفـه بازرگانـی افتاد و محمد در کنار پدرش به مسـائل مربوط
به این حوزه نیز آشـنا شـد .محمد بعد از ازدواج برای یافتن شـرایط
مالـی بهتـر بـه شـهرهای مختلـف از جملـه تهران سـفر کـرد .او در
تهـران مانـدگار شـد اما شـرایط مالی بسـیار بدی را تجربـه می کرد
تـا ایـن کـه به این نتیجه رسـید بهتریـن راه قدم گذاشـتن در حوزه
تولیـد اسـت .محمـد کریـم از میان تمـام چیزهایی که می توانسـت
بـرای تولیدشـان پیـش قـدم شـود ،تولیـد شـوینده ها بـه خصوص
صابـون را در دسـتور کار قـرار داد .علـت این تصمیم ریشـه در دوران
کودکـی او داشـت ،او بـه واسـطه کار در کنـار پـدر بـه خوبـی از انواع
شـوینده ها ،مواد اولیه و کیفیت آن ها شـناخت داشـت .این فرایند
تقریبـا یـک سـالی طـول کشـید امـا فضلـی را کـه در شـرایط مالی
بـدی گرفتـار کـرده بود هرگز تسـلیم نکرد .فضلی بـرای اولین تولید
خـود به سـاخت مایع ظرفشـویی پرداخـت .کارگاه کوچک او کم کم

رونـق گرفـت تـا جایی که در اوایل دهه  40توانسـت خط تولید مایع
ظرفشـویی را بـه صورت منسـجم راه اندازی کند .فضلـی برای تداوم
موفقیـت هایـش صبـر زیـادی داشـت و گام هایش را حسـاب شـده
برمـی داشـت براسـاس همیـن دیـدگاه مدتـی بعد محصول سـفید
کننـده را بـه سـبد تولیـدی خـود اضافـه مـی کرد و سـپس قـدم به
قـدم ،پـودر لباسشـویی بـه نـام «گلرنگ سـوپر»  ،جرم گیر ،شیشـه
شـوی و همچنیـن نـرم کننـده پوشـاک را نیز در سـال هـای بعد به
فهرسـت تولیـدات خـود افـزود .در واقـع فضلـی بعد از اضافـه کردن
هـر کاال بـه تولیـدات خـود کمـی صبـر مـی کرد تـا تولیـدی جدید
بـازار فـروش خـود را بـه دسـت آورد و سـپس بـه فکـر ایـده جدیـد
مـی افتـاد و ایـن گونه کارش به صورت آهسـته اما پیوسـته توسـعه
پیـدا کـرد .ایـن رونـد ادامـه داشـت تـا ایـن کـه در اوایـل دهـه 50
شـرکت پاکشـو مـارا تأسـیس مـی کند و البته این شـرکت تـا امروز
همچنـان بـا تالش بسـیار به توسـعه فعالیت های تولیـدی ادامه می
دهد.شـروع جنـگ تحمیلی چالشـی بـزرگ برای گـروه کارخانجات

فضلـی بـه وجـود آورد .جنگ به
شـدت بر شرایط اقتصادی ایران
تاثیر گذاشـته بود و تامین مالی
هزینـه هـای کارخانـه هـا را به
چالـش کشـیده بـود .همیـن
موضـوع باعـث تعدیل نیروهـای پی در پی در بیشـتر کارخانه
هـا مـی شـد .امـا محمـد کریـم فضلـی بـا تلاش در حـوزه جدیـد
صـادرات توانسـت در دوره ای کـه تحریـم هـا بلای تـازه ای بر جان
اقتصـاد ایـران بـود بـه ارزآوری قابـل توجهـی دسـت پیـدا کنـد و
کارخانـه او جـزو معـدود کارخانـه هایی باشـد که در شـرایط جنگی
همچنـان بـا تمـام اعضـا و بـدون تعدیل نیـرو بـه کارش ادامه دهدو
بتواند در همین دوره انواع شـامپوها ،مایع دستشـویی ،خمیر دندان،
دسـتمال کاغذی و به عبارتی تقریباً بیشـتر محصوالت بهداشـتی و
شـوینده بـا برندهـای مختلفی چون گلرنـگ ،اَوه ،سـافتلن و  ...را در
سـطح گسـترده و بـا کیفیت مطلـوب به بـازار عرضه کند.

آشنایی با کسب و کارهای مرتبط با گردشگری سالمت

پول خارجی در بیاوریم
میالد قارونی
روزنامه نگار

ب وکارهای فراوانی در این شـهر با افراد خارجی
برای آنهایی که در مشـهد زندگی میکنند ،توضیح اصطالح گردشـگری سلامت و مزیتهای آن بسـیار راحتتر اسـت .در واقع کسـ 
از جملـه عـرب زبـان سـروکار دارد .بـرای همیـن میداننـد کـه ورود گردشـگر خارجی به کشـور چه مزیتهایی میتواند داشـته باشـد .چند سـالی اسـت که بحث گردشـگری سلامت
بـه اصطلاح روی بـورس افتـاده اسـت .البتـه کـه از قدیـم همچنین چیزی وجود داشـته اسـت؛ اما هم اکنون بیشـتر به آن توجه میشـود.

گردشگریسالمتچیست؟

همـه گردشـگرها فقط بـرای بازدیـد از مکانهای تاریخی وارد کشـور
نمیشـوند .در چنـد سـال گذشـته شـاهد افزایـش نوعـی صنعـت
گردشـگری به نام «توریسـت درمانی» و «گردشگری سالمت» بودهایم.
گردشـگری سلامت یا توریست درمانی در واقع نوعی گردشگری است
کـه افـراد بـا بیماریهای خـاص از کشـورهایی به دیگر کشـورها برای
معالجـه درمـان خود مراجعه میکنند .در چند سـال گذشـته ایران به
دلیل پیشـرفت در دانش پزشـکی و استفاده از تجهیزات به روز توانسته
سـهم خوبـی نیـز در این حـوزه به دسـت بیاورد.

ت های گردشگری سالمت
هدف و مزی 

هدف گردشـگری سلامت در نگاه اول ،جذب فرد به کشـور است .ایران
ی ها از جمله نازایی اسـت.
هـم اکنـون قطـب درمان بسـیاری از بیمـار 
بسـیاری از افـراد اروپایـی و حتی مـردم عرب زبان از کشـور عراق برای
درمـان ایـن بیمـاری وارد ایران از جمله شـهر یزد میشـوند .همچنین
درمـان دیگـر بیماریهایـی کـه به طـور اختصاصی در دیگر شـهرها از
جملـه مشـهد و شـیراز باعـث ورود گردشـگران زیـادی فقـط با هدف
درمان شـده است.
گردشگری سالمت میتواند چندین مزیت را به همراه بیاورد:
اول از همه اینکه ایران را قطب درمان دنیا میکند؛
باعث ورود ارز به کشور می شود و اقتصاد کشور را بهبود میبخشد؛
برای افراد درگیر در این حوزه اشتغالزایی میکند؛
از همـه مهمتـر ایـن کـه اعتبـار سیسـتم پزشـکی ایـران را افزایـش
میدهـد.
یکـی از مهمتریـن مزیتهایـی کـه ایـن گردشـگری میتوانـد بـرای
کشـور بـه وجـود بیـاورد ،ایجاد چندین شـغل متعدد اسـت .ما در این
مطلـب قصـد داریـم تا به بررسـی شـغلهایی بپردازیم کـه میتوانند
در کنـار ایـن صنعت رشـد کنند.

حوزهپزشیک

مسـلماً اولین هدف ورود هر بیماری مراجعه به مرکز پزشـکی اسـت.
بـرای همیـن بیمارسـتانها و مراکـز پزشـکی نیـاز اسـت که بتواننـد
تجهیـزات و دانـش خـود را بـه روز نگه دارنـد .اول از همه باید گفت که
ورود هـر بیمـار بـرای آنهـا یـک درآمـد ارزی خواهد داشـت .عالوه بر
ایـن باعـث افزایـش اعتبار آن مرکز و حتی خود پزشـک متخصص هم
خواهـد شـد .در واقـع میتـوان گفـت هـر پزشـک با یک تیر دو نشـان
خواهـد زد :اول از همـه از افزایـش درآمـد و دوم افزایـش اعتبار جهانی.
ایـن حتـی میتوانـد بـرای مراکـز درمانـی و پزشـکان مشـهد هم یک
مزیـت مثبـت بـه حسـابآید .بسـیاری از افـراد برای زیارت به مشـهد
وارد کشـور میشـوند .بـه هـر حـال به هـر دلیل ممکن اسـت که آنها
مریـض شـوند و از ایـن رو بـه یک مرکز درمانی مراجعـه خواهند کرد.
مرکـز درمانـی کـه در این بین تبلیغات مناسـب داشـته باشـد و بتواند
خـوب خـود را معرفـی کند ،بیشـتر از بقیه میتواند توجه گردشـگران
را بـه خـود جلب کند.

آژانسهایگردشگری

بیشـتر آنهایی که برای درمان وارد کشـور میشـوند ،از طریق اینترنت
مرکـز درمانـی و متخصصـی را پیـدا میکننـد؛ اما یک مشـکل در این
جـا وجـود دارد .شـخص وارد شـده بـه کشـور نیـاز بـه دیگـر خدمات
از جملـه هتـل ،اتومبیـل و  ...دارد .پزشـکان و مراکـز درمانـی چنیـن
خدماتـی را قبـول نمیکننـد .از ایـن رو بـه تازگـی مراکـزی بـه وجود
آمـده کـه ایـن خدمـات گردشـگری سلامت را انجـام میدهنـد .این
خدمـات شـامل پیـدا کـردن متخصـص ،رزرو هتـل ،تـور ویـژه برای

مسـافران ،اسـتخدام مترجم ،انجام کارهای بیمار و  ...اسـت .بسـیاری
از ایـن شـرکتها بـا آژانس گردشـگری قرارداد خدمات تـور را میبندد
تـا بـرای بیمـاران انجام دهد .مسـلما هر چه تعداد ورود بیمار به کشـور
بیشـتر شـود ،اسـتفاده از خدمات آژانسهای گردشـگری هم افزایش
پیدا خواهـد کرد.

مرتجم

فردی که برای درمان بیماری وارد میشـود ،زبان فارسـی را نمیداند.
حتی ممکن اسـت انگلیسـی هم نداند .از طرفی بسـیاری از پزشکان و
پرسـنل بیمارسـتان و حتی مردم شـهر انگلیسـی نمیدانند .از این رو
برقـراری ارتبـاط همیشـه بیـن بیمار و فـرد طرف مقابل یک مشـکل
اساسـی خواهد بود .در این جاسـت که مترجم وارد میشـود .مترجم
بایـد مسـلط بـه زبان بیماران بـوده و هم بتوانـد اصطالحات تخصصی
را بـه درسـتی ترجمـه کنـد .بـرای همیـن وقتی صنعت گردشـگری
سلامت بهبـود پیـدا کند ،شـاهد افزایـش کسـبوکارهای مترجمها
هم خواهیـم بود.

تورلیدر

در چنیـن مواقعـی ،آژانـس گردشـگری مجبـور اسـت کـه یـک تـور
اختصاصـی بـرای بیمـار در نظـر بگیرد .برای همین نیاز اسـت تا از یک
تـور لیـدر آشـنا بـه زبـان بیمار و همچنین شـهر اسـتفاده شـود .برای
همیـن تـور لیدرهایـی کـه بـه کار خـود خبـره هسـتند ،در این حالت
مـیتوانند بـازار بسـیار خوبـی را بـه دسـت بیاورند.

موسسههایکرایهاتومبیل

یکـی از خدمـات شـرکتهای فعـال در حـوزه گردشـگری سلامت
اسـتقبال از بیمـار و اختصـاص اتومبیـل بـه اوسـت .از آن جـا که بیمار
برای درمان وارد کشـور میشـود و آشـنایی با شـهر ندارد ،از این رو نیاز
اسـت تا یک نفر در کنار مترجم آنها را به هر نقطه از شـهر برسـاند.
بهترین راه اسـتفاده از اتومبیل شـخصی اسـت .موسسـه گردشـگری و
اتومبیـل بـا شـرکتها قـرارداد میبندند تـا خودرویی را به صـورت ۲۴
سـاعته در اختیـار آنهـا قـرار دهـد .ایـن مسـئله حتی میتوانـد برای
رانندههای شـخصی هم مزیت به حسـابآید .بیشـتر شـرکتها خود
از راننـده هـای اختصاصـی اسـتفاده میکننـد .بـه هر حـال باید گفت

یک پزشک برای
این که بتواند خود
را معرفی کند،
باید متنی بنویسد.
متنی که در آن
توانمندیهای او  به
درستی معرفی شده
باشد؛  اما نوشتن این
متن اصول و قواعدی
دارد

کـه افزایـش ایـن صنعت به طور مسـتقیم میتوانـد در بهبود وضعیت
اقتصـادی موسسـهها و رانندههـای مسـتقل تأثیر داشـته باشـد .اینها
افرادی هسـتند که به صورت مسـتقیم تحت تأثیر صنعت گردشـگری
سلامت قـرار میگیرند .دسـتگاه دیگـری وجود دارد کـه در دل اینها
بـوده و غیرمسـتقیم در این در حـوزه نقش دارد.

افراد فعال در ابزاریایب

معرفـی کلینیکهـای پزشـکی یا متخصـص به دیگر کشـورها نیاز به
اشـخاصی دارد کـه بتواننـد بـه خوبـی ایـن کار را انجام دهنـد .این کار
در حـوزه بازاریابـی قـرار میگیـرد .از ایـن رو نیـاز بـه افـرادی بـا دانش
بازاریابـان بینالمللـی اسـت؛ حـاال آنهایـی کـه بـه صـورت اینترنتی
فعالیـت میکننـد و چـه آنهایی که به صورت فیزیکی در آن کشـورها
حضور دارند .وظیفه معرفی پزشـکان را داشـته و به ازای قراردادی که
میبندنـد ،مبلغـی را دریافـت میکنند.

طراحانسایت

بهتریـن راه معرفـی از طریـق سـایت اسـت .سـایتی که هـم ظاهر زیبا
داشـته و هـم ایـن کـه اصـول بهینه سـازی در آن رعایت شـده باشـد.
بـرای پزشـکان کـه قصـد فعالیت در این حوزه را دارند ،داشـتن سـایت
از مـوارد الزامـی اسـت .برای همیـن طراحی که بتواند سـایت حرفهای
و متناسـب با دیگر کشـورها را طراحی کند ،در این جا شـانس گرفتن
کار بیشـتری خواهد داشـت .البته الزم اسـت که سایت حداقل به زبان
انگلیسـی باشـد که نیاز به مترجم انگلیسـی اسـت .پس مترجم هم
در این قسـمت سـود خوبـی خواهد کرد.

نویسندهوتولیدکنندگانمحتوا

یـک پزشـک بـرای ایـن کـه بتواند خـود را معرفی کنـد ،باید متنی
بنویسـد .متنـی کـه در آن توانمندیهـای او بـه درسـتی معرفـی
شـده باشـد؛  اما نوشـتن ایـن متن اصـول و قواعـدی دارد .از جمله
این که به صورت تبلیغاتی نوشـته شـود .بهترین کار کمک گرفتن
از تولیـد کننـدگان محتواسـت .نویسـندگان محتوایـی کـه قابلیت
نوشـتن انـواع متـن معرفـی و بازاریابـی را دارنـد و بـه زبـان دیگـر
مسـلط هسـتند ،به راحتی میتوانند در این بازار مشـتریان زیادی
را نیـز بـه دسـت بیاورند.

