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رشایط معامله َس َلف را بدانید

پیـش خریـد کـردن کاال ،ملـک یـا خودرو چند سـالی
اسـت کـه با توجه به نوسـانات بـازار و همچنین کاهش
قدرت خرید افراد بیشـتر شـده اسـت .اما بیشـتر افراد
از احـکام ایـن نـوع خریـد آگاه نیسـتند و حتـی فکـر
مـی کننـد مـی تواننـد هـر چیـزی را بـه عنـوان پیش
خریـد معاملـه کنند.
پیـش خریـد یـا َسـلَف چیسـت؟ در معاملـه َسـلَف
مشـتری پولـی را مـی دهـد تا بعـد از مدتـی کاالیی را
بـه او بدهنـد .خریـد سـلف در تمـام موارد جایز اسـت
بـه جـز یـک مـورد کـه در آن جنـس تحویلـی دارای
ارزش ذاتـی و نقـدی ماننـد طلا و نقـره اسـت.
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شرایط معامله َس َلف
بیـان جنـس و چگونگـی آن ،تعییـن مقـدار کاال به
وزن ،تعییـن زمـان و مـکان دقیـق تحویـل کاال بـه
طـوری کـه برطـرف کننده جهل و بی اطالعی باشـد.
اگـر جنسـی را بـه طـور پیـش خریـد ،خریـداری
کنـد ،جایـز نیسـت کـه قبـل از فرارسـیدن موعـد
تحویـل جنـس ،آن را بفروشـد ،نـه بـه فروشـنده و
نـه بـه دیگـری.
اگـر هنـگام تحویـل جنـس فـرا رسـد و فروشـنده،
بـه عللـی ماننـد آفـت زدگـی یـا ناتوانـی از به دسـت
آوردن آن یـا کمیـاب شـدن در آن شـهر و نبـود

امـکان تهیـه از شـهر دیگـر نتوانـد جنـس را بـه
مشـتری تحویـل دهـد تـا ایـن کـه وقـت آن تمـام
شـود ،مشـتری مـی توانـد معاملـه را فسـخ کنـد و
پولـی را کـه پرداختـه اسـت دریافـت کند یـا این که
صبـر کنـد فروشـنده قـادر بـه تحویـل جنـس شـود،
امـا نمـی تواند فروشـنده را ملـزم به پرداخـت قیمت
هنـگام تحویـل کاال بکنـد.
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت
و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

با ماتوسوشیتای ایرانی آشنا شوید
امـروز مـی خواهـم زندگـی نامـه
سمیه محمدنیا حنایی
مـردی را بـه رشـته تحریـر در
روزنامه نگار
بیـاورم که به ماتوسوشـیتای ایران
معـروف اسـت .شـاید خیلـی هـا
خود ماتوسوشـیتا را هم نشناسـند چه برسـد به نوع وطنی خودمان.
کونوسـوکی ماتوسوشـیتا اصالتاً ژاپنی بود .او با دسـت خالی اما همت
و اراده ای مثـال زدنـی توانسـت اولیـن پایـه هـای ژاپـن مـدرن را در
قالب تاسـیس و راه اندازی شـرکت ناسـیونال و پایه گذاری موسسـه
 PHPOبـه عنـوان یکـی از عوامـل توسـعه ژاپـن ،بنیـان نهد.
امـا ماتوسوشـیتای مـا نیـز درسـت در زمانـی کـه ایـران چیـزی از
صنعـت نداشـت پـا بـه عرصـه گذاشـت و با همـت واال و عـرق وطن
پرسـتی منحصربـه فـرد توانسـت کم کـم پایه های صنعت مسـتقل
در ایران را بنیان گذارد و دسـتاورد او کارخانه ایرفو اسـت.آقای اعظم
قلی زاده پاشـا در سـال  1314در روسـتای بند پی پاشـامیر از توابع
بابـل بـه دنیـا آمـد .پـدر او مردی اهل فضـل و درس بـود و به عنوان
طلبـه در مدرسـه صـدر درس می خواند ،البته شـیخ نعمـت ا ...برای
امـرار معـاش خانـواده یـک مغازه خوار بار فروشـی نیز داشـت .اعظم
تا سـال سـوم دبسـتان را در مکتب خانه آموخت ،اما از آن سـال به
بعـد بـرای ادامـه تحصیل به بابل رفـت .وی هوش و اسـتعداد زیادی
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حرفهای
مردم
از وعده عیدی ها ات جیب خایل ما

همیشـه بهمن ماه که می شـود ،بیشـتر مسـئوالن پشـت
تریبـون مـی آینـد و از پرداخـت عیـدی ها زودتـر از موعد
و گاهـی در ایـام ا ...دهـه فجـر صحبـت مـی کننـد .ایـن
موضـوع امسـال هـم اتفـاق افتـاد و فروشـنده هـا هـم که
بیشـتر از مـا حقـوق بگیـران منتظـر ایـن خبـر هسـتند،
سـریع قیمـت هـا را بـاال بردنـد .امـا خبـری از پرداختـی
هـای مربـوط بـه عید نشـد که نشـد .این خبرهـای جعلی
را اگـر فقـط بـرای دلخوش کردن مردم اسـت ،لطفا رسـانه
ای نکنید.

عیدی بیمه شده های اپره وقت

بـا سلام مـن حـدود  10مـاه اسـت کـه بـه صـورت پـاره
وقـت در دفتـر اسـناد رسـمی مشـغول بـه کار شـده ام و
بـا هـزار و یـک خواهـش و تمنـا باالخـره توانسـته ام بیمه
پـاره وقتـم را از سـه مـاه پیش به اصطالح به شـرکت بیمه
رد کنـم .آیـا بـا توجـه بـه ایـن که سـابقه بیمه مـن حدود
سـه مـاه اسـت و در آخـر سـال نزدیـک به  5ماه می شـود
و همچنیـن بیمـه ام بـه صـورت پـاره وقـت برایـم رد مـی
شـود ،آیـا بـاز هم امیـدی به گرفتن عیدی داشـته باشـم؟
در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ شـما ،عیدی بنـده چگونه
محاسـبه می شـود؟

از بورس رس در منی آوریم

پرونـده هـای آمـوزش بـورس را کـه چنـد هفته اسـت کار
مـی کنیـد خیلـی خـوب اسـت .امـا باز هـم نقـاط تاریکی
در خـود دارنـد کـه باعـث می شـود هنـوز این حـوزه برای
ما نا آشـنا باشـد و دوسـت نداشـته باشـیم در آن سـرمایه
گـذاری کنیـم .شـاید یکی از دالیـل آن ارائـه نکردن فوت
هـای کـوزه گـری در بـورس باشـد .مثلا وقتـی در کالس
هـای وارد شـدن بـه بـورس شـرکت مـی کنیـم ،آن هـا
راهکارهایـی را بـه مـا یـاد مـی دهنـد کـه واقعـا بتوانیـم
در بـورس موفـق باشـیم .و در بعضـی از مـوارد ره صـد
سـاله را یـک شـبه برویـم .آیا شـما هـم در روزنامـه از این
راهکارهـا ارائـه مـی دهیـد یـا تنها بـه برخـی از موضوعات
کلـی بسـنده مـی کنید؟

جایگزین های ال جی و سامسونگ

تقریبـا یکـی دو هفته می شـود که تمـام نمایندگی های ال
جـی و سامسـونگ بـازار ایـران را ترک کرده انـد و مردم که
ایـن چنـد سـال به ایـن دو برند خیلـی عادت کـرده بودند،
در انتخاب و خرید کردن سـردرگم شـده اند .مثال ما حدود
 8میلیـون تومـان بـرای خرید یـک دسـتگاه تلویزیون پس
انـداز کـرده ایـم بـه ایـن امیـد که یـک تلویزیون هوشـمند
سامسـونگ بـا اینـچ مناسـب و کیفیـت خـوب خریـداری
کنیـم .امـا بـا ایـن اتفـاق واقعا نمـی دانیم چـه مارکی بهتر
اسـت .در بـازار فهمیـدم افرادی هم بودند که نمی دانسـتند
کـدام مـارک ماشـین لباس شـویی یـا یخچـال در بازارهای
پسـا ال جی و سامسـونگ مناسـب اسـت .لطفا متن هایی را
بـا نظـر کارشناسـی شـده در این باره منتشـر کنید.

داشـت و همیـن موضـوع باعـث شـد کـه از همـان روز اول بـه جای
نشسـتن در کالس چهـارم در کالس پنجـم حاضـر شـود .تحصیـل
قبل از دانشـگاه اعظم تقریبا از هم گسـیخته بود و در شـهرهای قم،
بابـل و تهـران پیگیـری شـد .باالخـره با ایـن که ریاضی خوانـده بود،
در رشـته پزشـکی شـرکت کـرد امـا هیچ توفیقی به دسـت نیـاورد.
بنابرایـن دوبـاره در رشـته ریاضـی کنکـور داد و توانسـت در رشـته
مهندسـی شـیمی دانشـگاه تهـران قبـول شـود .اعظـم قلـی زاده در
طـول تحصیـل دانشـگاهی اش هـم ماننـد دوران قبل شـاگرد ممتاز
بـود و همیشـه از ایـن بابـت بـورس تحصیلی می گرفت ،بـه گونه ای
که توانسـت طی چهار سـال تحصیلش مدرک کارشناسـی ارشـدش
را هـم بگیـرد و وارد بازار کار شـود.
بـازار کار مهنـدس قلـی زاده جـوان ،در واقـع ماننـد در بـاغ سـرخ و
زردی بـود کـه چیـزی در آن وجـود نداشـت .بـه بیان خـود مهندس
قلـی زاده« ،آن روزهـا ایـران چیـزی بـه اسـم صنعـت نداشـت .تنهـا
کارخانـه هـای بـه ظاهـر صنعتـی مـا بـه کارخانـه قند کهریـزک که
در واقـع کارگاهـی بیـش نبود و کارخانه سـیمان ری و کارخانه تولید
تسـلیحات کـه البتـه تنهـا بـه تولیـد تفنـگ برنـو خالصـه می شـد،
محـدود بـود .ایـران در آن زمـان چیزی بـه نام فـراورده های صنعتی
نداشـت و تمـام آن هـا از خـارج وارد مـی شـد.اولین کارخانـه مدرنی

کـه وارد ایـران شـد ،صنعت ریخته گری بود .درسـت همان جایی که
من در سـال  1340مشـغول به کار شـدم .این کارخانه توسـط دولت
مصـدق از سـوئیس خریـداری شـده بـود و تحت نظارت کارشناسـان
سوئیسـی بـود .آن هـا قـرار بـود طـی چنـد سـال کارخانه را بـه بهره
بـرداری برسـانند و بـه مـا تحویـل دهند اما کارشناسـان سـوئیس به
شـدت مغـرور و متکبـر بودنـد و حتـی از مـا حـق توحـش هـم مـی
گرفتنـد .خالصـه ایـن کـه کار بـا سوئیسـی ها به سـرانجام نرسـید و
در اخـراج آن هـا تمـام مسـئولیت ها بیـن کارشناسـان ایرانی که من
نیـز بین شـان بودم تفویض شـد ».مهنـدس قلی زاده تا سـال 1342
مسـئولیت شـرکت را بـه عهـده داشـت و توانسـت ضایعـات آن را به
 3درصدکاهـش دهـد .بعـد از ایـن موفقیـت مهندس قلـی زاده برای
ادامـه خدمـت رسـانی اش بـه ایـران پشـت میـز اسـتادی نشسـت و
حـدود پنـج سـال تدریس در دانشـگاه تهـران را به عهـده گرفت .این
دوره بـرای مهنـدس همزمـان شـد بـا همراهـی اش با مـوج های ضد
طاغـوت ایرانیـان ،امـا او مبـارزه را بـه گونـه دیگری به پیـش می برد.
او ایرانـی قـوی و صنعتـی را در ذهنـش تداعی کرده بود و هر روز برای
رسـیدن بـه خودکفایی ایرانی ها تالش مـی کرد .بنابراین در بحبوحه
انقلاب کارخانـه ایرفـو را تاسـیس کـرد .ایـن کارخانه با هـدف ایجاد
رادیاتورهـا ،دیـگ هـا و لوله و اتصاالت چدنی راه اندازی شـد .عالوه بر

ایـن مهنـدس قلی زاده توانسـت
کارخانـه هـای تعطیـل شـده به
دلیـل اخـراج و تحریـم کارکنان
خارجـی را دوبـاره راه بینـدازد .از
ایـن جمله می توان بـه کارخانه
کارون و کارخانـه قنـد نیشـکر
اشـاره کـرد کـه قلـی زاده در میانـه جنـگ تحمیلـی دوبـاره آن هـا
را راه انـدازی کـرد.در طـول جنـگ ،مهنـدس بـه ایـن نتیجه رسـید
کـه بایـد صنعـت دفاعـی کشـور را متحـول کنـد .او در آن سـال هـا
بـه سـمت مشـاور وزیـر دفـاع نائـل شـد و به همیـن دلیل در سـال
 1363تصمیم گرفت سـمت و سـوی تولیدات کارخانه را به سـاخت
خمپـاره  120میلـی متـری و گلولـه تـوپ تغییـر دهد .آن هـا روزانه
 2500قبضـه خمپـاره تولید می کردند و این راهی شـد که بسـیاری
از کارخانـه هـا در آن زمـان ادامـه دادند.شـرکت ایرفـو بـا مدیریـت
قلـی زاده اکنـون و بعـد از حدود  40سـال از تاسـیس توانسـت جای
مناسـبی را در میـان کارخانـه هـای ریختـه گری ،حرارتی و ماشـین
سـازی بـاز کنـد و بـه همیـن دلیـل در سـال هـای  80 ،79 ،78بـه
عنـوان واحد نمونه کشـوری انتخـاب و دارای گواهی نامه ISO 9001
و گواهـی نامـه ملی ایران شـود.

چگونه پارافین و نخ را به پول تبدیل کنیم

آشنایی اب کسب و کاری فانزتی و عیدانه

نزدیـک عیـد اسـت .خانوادههـا بـه دنبـال نـو کـردن خانـه و ظاهـر خـود هسـتند .بعضی به دنبـال عوض کردن وسـایل قدیمـی یا خرید وسـایل فانتزی بـوده و بعضـی دیگر هم درصـدد خرید
میالد قارونی
لبـاس جدیـد .در ایـن میـان ،کسـبوکارها سـعی میکننـد از ایـن فرصـت پیـش آمده نهایت اسـتفاده را ببرنـد و فروش خـود را افزایش دهنـد .البته کسـبوکارهایی در این بین سـود میبرند
روزنامه نگار
کـه ارتباطـی بـا نیـاز خانوادههـا در شـب عیـد داشـته باشـند؛ مزونها ،فروشـگاههای لباس ،آرایشـگاهها ،خیاطهـا و  . ...یکی از همیـن فعالیتهای تجاری که خیلـی راحت میتوانـد در این یک
مـاه باقـی مانـده سـود ببـرد ،شـمع فروشـیهای فانتـزی اسـت.با ایـن کـه نیـاز اول خانوادههـا در ایـن زمان خرید پوشـاک و آجیل اسـت اما خیلـی از آنها هم بـه دنبال تغییر دکوراسـیون منزل خـود حداقل بـرای  13روز
عیـد هسـتند .وسـایل فانتـزی ماننـد شـمع از نمونههایـی هسـتند کـه کمتـر بـه چشـم میآینـد اما قـرار دادن یکی از آنهـا میتواند تغییر مناسـبی در خانـه ایجاد کنـد .از این رو ،افـراد فعال در ایـن حوزه در یـک ماه باقی
مانـده سـعی میکننـد بـا شـرکت در نمایشـگاهها و تبلیغـات اینترنتـی و  ،...محصـوالت خـود را بـه فـروش برسـانند .ما ایـن بار برای این که هم با یک کسـبوکار فانتزی آشـنا شـویم و هـم تکنیکهای افزایـش فروش را
تـا حـدی در آن رعایـت کنیـم ،بـه سـراغ کار شـمع سـازی فانتـزی رفتیـم .بـرای این که بتوانیم پاسـخ دو سـؤال قبـل را پیدا کنیـم ،از خانم زارع خواسـتیم که مـا را در ادامه این مطلـب همراهی کند.
خانـم زارع کارشـناس ارشـد طراحـی داخلی و معماری اسـت و
حـدود یـک سـالی میشـود کـه بعـد از شـرکت در کارگاههـای
شـمع سـازی و کالسهـای مربـوط ،توانسـته فعالیـت خوبـی
داشـته باشـد .هـم اکنـون ایشـان برنـد  Sweet Candelرا در
اینسـتاگرام دارد .یکـی از مزیتهایـی که ایشـان در کسـبوکار
خـود بـه کار بردهانـد ،طراحـی جدید در شـمع اسـت .نمیدانم
تـا بـه حـال شـمع بسـتنی و کیک دیـده بودیـد یا نه؛ امـا خانم
زارع بـه خوبـی توانسـته خـود را در ایـن حـوزه متمایـز کنـد .از
ایشـان درخواسـت کردیـم مـا را در چگونگـی راهانـدازی ایـن
کسـبوکار و نیـز افزایـش فـروش کمـک کنند.

شب عید اب ایده ابشید

در طراحـی داخلـی مـدرن یـا بهتـر بگوییـم امـروزی ،بـه
مینیمالیسـم توجـه زیـادی میشـود .به زبان سـادهتر ،اسـتفاده
از المانهـای کوچـک خواهـان بیشـتری دارد .شـمعها را هـم
میتـوان جـزو همین وسـایل بـرای تزیینـات مینیمالیسـم قرار
داد .مسـئله ایـن جاسـت کـه در چنـد سـال گذشـته اسـتفاده
از شـمعهای رایـج ماننـد مسـتطیل یا اسـتوانهای سـاده اشـباع
شـده اسـت .نـه ایـن کـه دیگر ایـن طرحها فـروش نـدارد اما به
راحتـی میتـوان آنهـا را در همـه جـا پیـدا کرد .حـاال اگر یک
نفـر ارزانتـر بدهـد ،بـه سـراغ آن خواهنـد رفـت امـا اگـر طرح
تـان جدیـد و خاص باشـد بـا وجود داشـتن چند رقیب مشـابه،
بـه خوبـی میتوانیـد در شـب عید فروش خـود را افزایش دهید.

فانزتی نیست

ایـن کـه دیـد فانتـزی داشـته باشـید یـا نـه بـر اسـاس هـدف
شـما متفـاوت اسـت .مـردم عـادی دیـد فانتـزی بـه ایـن نـوع
کسـبوکارها دارنـد .بـه هـر حال شـمع بـرای آنها یک وسـیله
تزیینـی اسـت امـا بـرای کسـب وکارهایـی کـه کارشـان ایـن
اسـت ،مسـئله متفـاوت خواهـد بـود .خیلـی از فروشـگاههای
تزیینـی ،از طریـق فروش شـمع درآمد دارند .آنهـا با راهاندازی
کارگاه شـمع سـازی بـه خوبـی در ایـن حوزه فعالیـت میکنند.
در حقیقـت بایـد گفـت کـه نمیتوان بـه این نـوع کار فقط دید
فانتـزی داشـت .اگـر شـما قـرار اسـت بـرای خانـه خـود شـمع
بسـازید ،خریـد آن خیلـی بـه صرفهتـر از شـرکت در کالسهـا
خواهـد بود.

کار جانیب فقط اب ایده

کار جانبـی در ایـن زمینـه فقط داشـتن ایدههای خـاص و جدید
در طراحـی و سـاخت شـمع اسـت .حتـی بـه همـان شـمعهای
رایـج ماننـد مسـتطیل یـا اسـتوانه ،میتـوان بـا الگـو گرفتـن از
نمونههـای دیگـران بـه ویـژه در پینترنسـت یـا جسـتوجو در
گـوگل ،شـکلهای جدیدتـری بخشـید .االن هـم کـه شـب عید
اسـت و در آسـتانه سـال نو شمسـی هسـتیم ،پس خیلی خوب
اسـت کـه دانـش طراحی و مـرز ایدههای خود را گسـترش دهید.
بهتریـن راه ایـده گرفتـن هـم اینترنـت و شـبکههای اجتماعـی
اسـت .بـا نـگاه کردن بـه نمونههای مختلف و بررسـی آنها و الگو
گرفتـن از هـر طـرح میتوانیـد طرحهـای جدیـدی ایجـاد کنید.

رسمایه کار چقدر است؟

ً
اصلا سـرمایه آنچنـان زیـادی نمیخواهـد .حداقـل
ایـن کار
 200هـزار تومـان فقـط بـرای خریـد وسـایل الزم اسـت .بقیه
مـوارد از جملـه پارافیـن ،رنـگ ،فتیلـه و ...را میتـوان در هـر
پـروژهای و بـر اسـاس مقـدار نیـاز خریـداری کـرد .ایـن کار
اشـتباه اسـت کـه شـما بـه مقـدار زیـاد وسـایل را خریـداری
کنیـد .بهتـر اسـت پـروژهای پیش برویـد .هزینه دیگر شـرکت
در کالسهـای آموزشـی اسـت کـه میتواند متفاوت باشـد .اگر
میخواهیـد ایـن را هـم حسـاب کنیـد ،باید گفت برای شـروع
حـدود یـک میلیـون در قـدم اول هزینـه کنید.
از آن جـا کـه شـما عمـده خریـد میکنیـد ،به هرحـال قیمت
آن بـا خریـد تـک متفـاوت خواهـد بـود .بـرای خریـد عمـده
قیمـت پارافیـن از حداقـل هـر کیلـو  15هـزار تومـان شـروع
میشـود .ایـن بسـتگی بـه کیفیـت آن پارافیـن دارد .فتیلـه
هـم از هـزار تومـان شـروع مـی شـود و تـا  40هـزار تومـان
میرسـد .مسـلماً در خریـد بـاال قیمـت آنهـا خیلـی کمتـر از
ایـن موارد اسـت.

خطر دارد؟

خطـر در ایـن کار ثابـت مانـدن آن اسـت؛ یعنـی این که شـما
بعـد از چنـد وقـت کار کـردن و فروش طرحهـای جدید ،دیگر
نمونههـای بـه روزتـری نداشـته باشـید .اوایل اسـتقبال زیادی

خرید عمده قیمت
پارافین از حداقل هر
کیلو  15هزار تومان
شروع میشود .این
بستگی به کیفیت
آن پارافین دارد.
فتیله هم از هزار
تومان شروع می
شود و تا  40هزار
تومان میرسد.
مسلم ًا در خرید باال
قیمت آنها خیلی
کمتر از این موارد
است

از کسـبوکارتان خواهـد شـد امـا کـم کـم و در صـورت بـه
روز نکـردن فعالیـت کسـبوکاری خـود ،بایـد جای خـود را به
افـرادی بـا ایدههـای جدیـد بدهیـد .ایـن مهمتریـن خطـری
اسـت کـه کسـبوکارهای فانتـزی را تهدیـد میکند .نداشـتن
حوصلـه ،نداشـتن رغبـت و بیانگیـزه بـودن و ایـن کـه حـاال
یـک کاری راه بیندازیـم ،از جملـه عواملی اسـت که شـما را در
گـرداب ایـن خطر میانـدازد.

حرف آخر

بـرای هـر کاری بایـد زحمت بکشـید .ایـن کار اوایل زحمت
زیـادی دارد .ایـن کـه بـه خوبی بر همه چیز مسـلط شـوید
و یـاد بگیریـد ،نیـاز به زمان دارد .شـما بـا کالس رفتن فقط
اصـول اولیـه را یـاد میگیریـد امـا ایـن تالش شماسـت که
میتوانـد در میـزان تبحرتـان نقـش بسـزایی داشـته باشـد.
همـان طـور کـه در بـاال نوشـتیم ،بایـد اطالعـات بـه ویـژه
طرحهـای خـود را بـه روز کنیـد.
بازارهـای شـب عیـد فرصـت مناسـبی بـرای ارتقـای هنـر
شـما بـه یـک درآمدزایـی مناسـب اسـت .بهتـر اسـت در
ایـن فرصـت کـه سـالی یـک بـار اتفـاق میافتـد ،از تمـام
ابزارهـای موجـود برای بازاریابی اسـتفاده کنیـد .این ابزارها
میتوانـد در قالـب فضاهـای مجـازی و حتی نمایشـگاههای
بهاره باشـد.

