ارائه تهسیالت  10میلیارد ریایل و کارت اعتباری در موسسه ملل
موسسـه اعتبـاری ملـل بـه مشـتریانی کـه نسـبت به افتتاح حسـاب
اقـدام کننـد ،بـا توجه به میانگین حسـاب تا سـقف  10میلیـارد ریال
و صـدور کارت اعتبـاری تـا سـقف  500میلیـون ریـال تسـهیالت و
خدمـات بانکـی ارائه مـی دهد.
موسسـه اعتباری ملل با بیش از  32سـال سـابقه در امر ارائه خدمات
پولـی و مالـی به مشـتریانی که به افتتاح حسـاب اقـدام کنند ،با توجه
بـه میانگیـن حسـاب ،بـا طـرح هـای متنوع تسـهیالتی تا سـقف 10
میلیـارد ریـال و صـدور کارت اعتبـاری تـا سـقف  500میلیـون ریال
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 ،بـرای افزایـش رفـاه خانـواده هـا و تامیـن طیـف وسـیعی از کاالهـا
و خدمـات مـورد نیـاز آحـاد جامعـه ،آمـاده ارائـه خدمـات بانکـی بـه
هموطنان اسـت.
این موسسـه اعتباری تالش دارد از این راه ضمن تامین نیازهای مالی
اقشـار مختلـف جامعـه ،در زمینه هـای گوناگون کاالیـی و خدماتی ،
فرایندهـای زمانبر و پرهزینه اعطای تسـهیالت بانکی کوتاه شـود.
عالقـه منـدان مـی تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـه شـعب
موسسـه اعتبـاری ملـل در سراسـر کشـور مراجعـه کننـد.

قسم
ت دوم

ذهنیت های غلط مالی مانع پیشرفت مالی
هفتـه پیـش بـه دو تـا از چهـار ذهنیـت
نویسنده :ملیسا
اشـتباه دربـاره امـور مالـی اشـاره کردیـم.
ترجمه  :سوده قدیمی
هفتـه پیـش دانسـتیم کـه اگـر آدم های
آینـده نگـری نباشـیم ،نمـی توانیـم بـرای آینـده مالـی مـان برنامـه منظم و
کارآمدی داشـته باشـیم .گاهی ایجاد تغییر در شـیوه کسـب و کار می تواند
آینـده شـما را دگرگـون کنـد .نکتـه دیگـری که یـاد گرفتیم این بـود که اگر
نتوانید تصویر مناسـبی از خودتان و شـغلتان برای دیگران ارائه دهید ،هرگز
کسـی ارزش کار شـما را در نمـی یابـد.
بـا یـادآوری دو ذهنیـت اشـتباه بـه سـراغ توضیـح دو تا دیگـر از تفکراتی می
رویـم کـه در صـورت درمان نشـدن می توانند مانند چالـه فضایی همه دارایی
های تـان را ببلعد.
 .۳دربـاره میـزان حقـوق و درآمدتـان گفـت و گـو نمـی کنید  :آیا تـا به حال

هنـگام مصاحبـه اسـتخدامی دربـاره حقوقتـان مذاکـره کـرده اید؟ آیـا تا به
حـال بعـد از گذشـت مدتـی از کار کـردن ،درخواسـت افزایش حقوق داشـته
ایـد؟ اگـر جوابتـان بـه ایـن سـوالها منفی اسـت و هنـوز حس مـی کنید به
انـدازه ای کـه اسـتحقاقش را داریـد حقـوق دریافت نمی کنید ،ممکن اسـت
بارها از سـوی دیگران و حتی خودتان سـرزنش شـوید .اما آیا این را هم می
دانید که بسـیاری از کارفرمایان و مدیران انتظار دارند تا شـما خودتان هنگام
مصاحبـه دربـاره حقوق و درآمدتان مذاکره کنید؟ درسـت اسـت که امروزه با
توجـه بـه وضعیت سـخت یافتن شـغل ،چنـدان عاقالنه به نظر نرسـد که در
اولیـن مصاحبـه ،صحبـت از افزایش حقـوق کنید اما منظور این اسـت زمانی
که برایتان روشـن شـد شـغل مد نظر را به دسـت آورده اید و در طول مدتی
که مشـغول به کار هسـتید پیشـرفت هایی هرچند اندک داشـته اید ،درباره
افزایش حقوقتان پیشـنهاد و صحبتی داشـته باشـید .این را هم به یاد داشـته

باشـید اگر از شـما پرسـیده شـد چه مقدار حقوق مد نظرتان اسـت  ،سـعی
کنید مبلغ معینی را ذکر نکنید و در پاسـخ بگویید بسـتگی به وظایفتان در
آن شـغل دارد و در این باره انعطاف پذیر هسـتید.
تـرس از صحبـت کـردن دربـاره حقـوق و درآمد یکـی از همان دالیلی اسـت
کـه چـرا اغلـب مـردان بیشـتر از زنان حقوق مـی گیرند .زیرا اینطـور به نظر
می رسـد که مردان نسـبت به زنان تمایل و شـهامت بیشـتری برای مذاکره
دربـاره حقـوق دریافتـی شـان دارنـد .این خود یـک مهارت ضـروری و اصلی
بـرای کسـب پـول و درآمـد بیشـتر اسـت .فقـط راضی بـه این نباشـید که به
کار کـردن بـا همان حقـوق اولیـه ادامه دهید.
 .۴از تغییر می ترسـید :ترس از تغییر می تواند سـالها شـما را در شـغلی که
دیگـر مناسـب مهـارت ها و عالیقتان نیسـت نگه دارد .یـا می تواند همچنان
در شـغلی بـا درآمـد پاییـن ،آن هـم در حالیکه ممکن اسـت بیـرون از آنجا

راهنمای
خرید

البسکو  ،دیرینه ،محبوب  ،اب کیفیت
دختـرم را کـه بـه کالسـش رسـاندم  ،تـا زمـان اتمـام کالس او چرخـی در بـازار زدم .خسـته از گشـت وگذار جلوی در مجتمع فروشـگاهی نشسـته بودم ،زنـی از مجتمع بیـرون آمد و بی
معصومه جمالی
حوصلـه کنـارم نشسـت و بـدون مقدمـه شـروع کـرد« :همـه چی گرون شـده  .دیگه هیچی نمیشـه خرید .لبـاس ها بی کیفیت و قیمـت ها باال!» .لبخنـدی زدم  ،گفت « :قدیمـا که ما بچه
نویسنده
بودیـم سـال بـه سـال برامـون یـک چنـد دسـت لبـاس از البسـکو میخریـدن  ،اینقدر که میپوشـیدیم برامـون کوچیک می شـد ،میدادن بچـه های کوچکتر بپوشـن  ،یـک لباس مدت
هـا اسـتفاده مـی شـد و آخ نمـی گفـت بـا اینکـه خیلـی زیـاد شسـته مـی شـد نـه رنگـش عوض می شـد  ،نه نـازک می شـد  ،نه پـرز می داد ،نـه  ،« ...بـه فکر فـرو رفتم ،درسـت می گفت البسـکو یک برنـد ایرانی
قدیمـی کـه همیشـه محصوالتـش از کیفیـت خیلـی خوبـی برخـوردار بـوده و خودم هم تجربه اش کرده ام  ،در دلم خوشـحال شـدم که سـوژه صفحه سـاخت ایران این شـماره را پیدا کردم .خوشـحال بـودم ،صدای
زن در پـس زمینـه افـکارم شـنیده مـی شـد  ،او همچنـان از کیفیـت پاییـن کاالهـای کمتـر شـناخته شـده و قیمـت بـاالی برندها صحبت مـی کرد و من بـه تیتر مطلبم می اندیشـیدم .با من همراه باشـید تا بیشـتر با
البسـکو  ،این برند وطنی محبوب و نوسـتالژی آشـنا شـویم.
دوام بـاالی بافـت و رنـگ محصوالت در برابر شسـت وشـوهای
مـداوم کـه ایـن موضـوع مخصوصا در لباس بچه ها بیشـتر نمود
دارد.
تنوع رنگ بندی که هر سلیقه ای را راضی می کند.
ارائه محصوالت چهار فصل در تمام طول سال
ارائه تخفیف دایمی در فروشگاه کارخانه
در برخـی مـوارد کـه مـی تـوان بـه این برنـد خوب خـرده گرفت
عبارتند از :
نـزول سـطح کیفیـت برخی محصوالت که سـبب پرزشـدن یا
سـوراخ شـدن محصول بعد از مدتی اسـتفاده شـده است.
حـذف تخفیفـات مـدون و برنامـه ریـزی شـده که هر سـال به
طـور منظـم اعمـال مـی شـد و اجـازه خریـد بـه اقشـار ضعیـف
تـر جامعـه را هـم مـی داد ،گفتنی اسـت ایـن تخفیفات از سـال
گذشـته حـذف شـده اند.
نداشـتن فروش اینترنتی برای مشـتریان دیگر شـهرها که فاقد
فروشـگاه البسـکو اسـت .شـاید البسـکو با چنین فضای مدیریتی
و فـروش بایـد راه هـای جدیـد کسـب و کار به ویژه کسـب و کار
هـای آنالیـن را نیـز تجربه کند.
جالـب اسـت بدانیـد که البسـکو هیچگونه فعالیـت در فضای
مجـازی بـرای معرفـی محصـوالت و اطلاع رسـانی بـه مـردم
نـدارد .شـاید بتـوان گفـت البسـکو همچنـان سـنتی در بـازار
مشـغول است.

نظرات مشا

مروری بر اتریخچه البسکو

شـرکت البسـکو جزو قدیمی ترین های صنایع نسـاجی و پوشاک
کشـور در سـال  1339در حاشـیه جاده مشـهد قوچان تاسـیس
شـد و سـال هاسـت به تولید پارچه و پوشـاک با مواد اولیه ایرانی
مشـغول اسـت که انصافاً کیفیت قابل ستایشـی هم دارد و جایگاه
خـود را در بـازار بـه خوبـی حفـظ کـرده اسـت .بایـد قبـول کـرد
بـا وجـود تبلیغـات پـر زرق و بـرق برخـی برندهـا باز هـم کیفیت
مطلوب را نمیتوان نادیده گرفت و البسـکو همیشـه در صدر بوده
اسـت .اگر همین حاال از شـما بخواهند چند برند پوشـاک وطنی
را نـام ببریـد حضـور ذهـن بیشـتری داریـد یـا خارجـی؟ احتماال
آنچـه اول بـه ذهـن شـما می رسـد برندهـای چـون «دبنهامز»،
«کوتـون» یـا «ال سـی وایکیکـی» و  ...هسـتند و بعـد ممکـن
اسـت چنـد برنـد انگشـت شـمار ایرانـی را بـه خاطـر بیاوریـد که
حتمـا یکـی از آنهـا البسـکو خواهـد بـود ،البسـکو همیشـه جزو
بهتریـن برندهـای پوشـاک داخلـی بـوده و بـا دقت در تهیـه مواد
اولیـه بـا کیفیـت توانسـته بـر فـراز بمانـد .سـال حمایـت ازکاالی
ایرانی بهترین فرصت برای آشـنایی و اسـتفاده از کاالهای سـاخت
ایـران اسـت  ،اگـر تابـه حال از محصوالت البسـکو اسـتفاده نکرده
ایـد حتمـا ایـن برنـد را در برنامـه خریدتان بگنجانید .ایـن برند به
جز فروشـگاه کارخانه که جنب کارخانه البسـکو اسـت و فروشـگاه
مرکـزی کـه در خیابـان سـناباد مشـهد واقـع اسـت در شـهرهای
تهـران  ،کـرج و رامسـر نیـز شـعبه دارد .البتـه بـه سـبب قدمت و
حسـن شـهرت بـرای دیگـر هموطنان نیز شـناخته شـده اسـت و
شـاید بتـوان گفـت از منظـر گردشـگری و خرید نیز برای مشـهد
برنـد محسـوب مـی شـود بـه طـوری که عـده زیـادی از زائـران و
مسـافران همیشـه سـاعاتی از سفرشـان بـه مشـهد را بـه خرید از
البسـکو اختصاص مـی دهند.

محصوالت

خوب و بد البسکو

همـه فعالیـت هایـی کـه بـا عموم مـردم سـرو کار دارنـد معموال
زیـر ذره بیـن و نـگاه دقیق مـردم قرار دارنـد و گاه مورد تمجید و
گاه مـورد انتقـاد قـرار مـی گیرنـد .در جمـع بندی می تـوان اندر
بـاب محسـنات البسـکو به مـوارد زیر اشـاره کرد:
تهیـه محصـوالت از مـواد اولیه با کیفیت ایرانـی که باعث رونق
صنعت نسـاجی می شود.

البسکوبه
جز فروشگاه
کارخانه که جنب
کارخانه اش دارد
و فروشگاه مرکزی
که در خیابان سناباد
مشهد واقع است
در شهرهای تهران
 ،کرج و رامسر نیز
شعبه دارد .البته به
سبب قدمت و حسن
شهرت ملی یکی از
سوغاتی های مشهد
نیز شده است

ساخت ایران

شـغلی با درآمد باالتر و ظرفیت بیشـتری برای پیشـرفت وجود داشـته باشـد.
یـا مثلا بـه خاطر نوسـان موجـود در بازارهای بورس ،سـکه و طال ،مسـکن و
غیره  ،بسـیاری از افراد از ترس اینکه پولی از دسـت بدهند هرگونه سـرمایه
گـذاری را رد مـی کننـد و ترجیـح مـی دهنـد به سـرمایه گذاری هـای ایمن
و مطمئـن تـری مثـل سـپرده هـای پـس انداز بانکی بچسـبند کـه اغلب نیز
نـرخ رشـد ایـن گونـه سـرمایه گـذاری ها با نرخ رشـد تـورم اصلا هماهنگ
نیسـت.در حالـی کـه بیـش از حـد محتاط و محافظـه کار بودن مـی تواند به
انـدازه همـان سـرمایه گـذاری هـا پـر مخاطره باشـد زیـرا در چنیـن حالتی
خبری از بازگشـت سـرمایه یا پیشرفت نیسـت.ترس از تغییر مسئله ای است
کـه بـرای همـه مـا اتفـاق مـی افتـد امـا غلبه بـر آن غیـر ممکن نیز نیسـت.
فهمیـدن اینکـه بـه چـه علـت می ترسـیم بـه ما کمک مـی کند تا بـا آنها
مواجـه شـویم و بفهمیـم کـه تـرس هایمـان از تغییر تـا حد زیـادی بی پایه
و اسـاس است.دانسـتن ایـن مسـئله بـه مـا کمـک مـی کنـد تا از شـر ترس
هایمـان خلاص شـویم و رو بـه جلـو حرکـت کنیـم .بـرای غلبـه بـر ترس
هایتـان مـی توانیـد هـر روز این جملات را با خودتان تکـرار کنید :من نباید
بترسـم  -تـرس قاتـل ذهنیت های مثبت من اسـت  -من با تـرس هایم روبه
رو خواهـم شـد و اجـازه مـی دهـم آنها از مـن عبور کنند.

معرفی یک برند وطنی برای شیک پوشان

بـرای پـی بـردن بـه تنـوع محصـوالت البسـکو بهتـر اسـت بـه
فروشـگاه های این شـرکت در نقاط مختلف کشـور سـری بزنید
تـا بـا معرکـه و ترکیب چشـم نـواز رنگ ها و تنوع فـوق العاده آن
روبـه رو شـوید .تقریبـا همـه محصوالت را در رنـگ های مختلف
خواهید دید و حسـابی دسـتتان برای انتخاب باز اسـت و سـلیقه
هـای مختلـف را تامیـن مـی کنـد .لباس هـای بچه گانـه از چند
ماهگـی تـا نوجوانـی بـا طرح هـا و رنگ هـای زیبا مناسـب برای
فصـول مختلـف  ،ژاکتهـای نـرم خـوش رنـگ و لباسهـای
خانگـی کـه گزینههـای عمومیتری هسـتند ،پلیورهـای مردانه
بـا طرحهـای زیبـا ،بافتهـای زنانـه ظریـف  ،نـرم و سـبکی کـه
انـگار هیـچ چیـز بـه تـن ندارید اما شـما را گـرم نگه مـی دارند،
تـی شـرت  ،تونیـک و بلوزهایی که با شـلوارهای سـت پوششـی
مناسـب بـرای موقعیـت های متفاوت هسـتند  ،جـوراب و حوله
هـای رنگارنـگ و لطیـف کـه به راحتـی نمی توانید از کنارشـان
گـذر کنیـد و حتمـا یکـی دوتا از آن ها مهمان سـبد خرید شـما
مـی شـوند و لبـاس هـای راحتـی مردانـه و زنانـه کـه بـه معنای
کلمـه راحـت هسـتند از نمونـه محصـوالت ایـن برنـد به شـمار
مـی روند.
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البسـکو خیلـی گرونـه بـا کیفیـت نـا مرغـوب همیشـه بـی
مناسـبت حـراج داره .
اتفاقا كيفيت اون خيلي خوبه  ،متاسـفانه ما ايرانيا عادت داريم
آشـغاالي خارجـي را بـه محصوالت وطني ترجيـح بديم  .همگي
با هم كشـورمون را ورشكسـته مي كنيم.
من ازکیفیتش راضی ام ولی قیمتش نه!!
بـا سلام وخسـته نباشـید  ،یـه پیشـنهاد داشـتم باتوجـه بـه
اینکـه محصـوالت این برنـد ازنظر جنس پارچه نسـبتا ازکیفیت
خوبـی برخـوردار هسـت ولـی از نظـر طـرح ورنگ خیلـی جالب
نیسـتن و بنـا بـه تغییـر سـلیقه مـردم فکـر میکنـم بهتـره یـه
تجدیـد نظـری روی تیـم طراحـی شـون انجام بشـه تا هـم مردم
بـا رضایـت کامـل و دسـت پـر خرید کنن نـه از روی اجبـار و هم
اینکـه در صـد فروششـون بـاال.
تعـداد فروشـگاه هـای البسـکو تو خود مشـهد هـم خیلی کمه
و همیـن باعـث میشـه کـه فکـر راه را کـه بکنیـم بـه خریـد در
نزدیکـی منـزل بسـنده کنیم .بـه ویژه اینکه فروشـگاه خیابان به
دلیـل واقـع شـدن در یـک خیابان یـک طرفـه دارای محدودیت
دسترسـی هم اسـت.
جـای البسـکو در نمایشـگاه هـای بیـن المللـی مشـهد خالـی
اسـت و همیـن موضـوع باعـث میشـود کـه ایـن برنـد کـم کم
از یـاد مـردم بـرود.
درسـت اسـت کـه اگـر یـک جنـس از البسـکو بخرید تا سـال
هـا مهمـان کمدتـان می شـود ،امـا مثال خرید یک شـلوار راحتی
تـو خونـه ای بـه مبلغ ۷۰هزار تومـان هیچ توجیه عقالنـی ندارد.
مـن شـنیده ام کـه صنعـت کاران چینـی از مدیـران البسـکو
خواسـته انـد کـه محصـوالت پوشـاکی را با جنس چینـی ولی با
برنـد البسـکو تولیـد کننـد ،امـا مدیریـت آن به دلیـل حمایت از
تولیـدات نسـاجی داخلـی و همچنیـن کارگر ایرانی زیـر بار نرفته
اسـت و بـه میـزان زیـادی سـود پشـت پا زده اسـت .احسـنت به
ایـن عـرق ملی.

چرخیبرایچرخاندن
چرخ زندیگ

هنـر خیاطـی از قدیـم فعالیتـی کاربـردی و مفید بـوده و تقریباً
آمـوزش آن ضـروری به شـمار مـی آمده اسـت .البته که خیاطی
حتـی در سـطح مبتـدی هـم کار راه انـداز اسـت و مـی تواند در
کاهـش هزینـه هـای خانوار موثر باشـد و در سـطح حرفه ای هم
شـما را بـه عنـوان خیاطی ماهـر همراهی کند .در هـر حال برای
آمـوزش  ،اشـتغال و فعالیـت در هـر سـطحی اولیـن و مهمترین
ضـرورت بـرای خیاطـی ،چـرخ خیاطی اسـت کـه امـروزه دارای
قابلیـت هـای بسـیاری اسـت ،علاوه بر انجـام کارهـای ضروری
و دوخـت سـاده لبـاس ،مـی توانید بـا آن کارهای تزئینـی انجام
دهیـد و از آن بـه عنـوان وسـیله کار حرفـه ای و کسـب درآمـد
اسـتفاده کنیـد .از ایـن رو بایـد در انتخـاب آن دقت کنید.
هنـگام خریـد چـرخ خیاطـی بـا توجه بـه نوع عملکـردی که از
آن انتظـار داریـد بایـد امکانات و قابلیت های متناسـب را در نظر
بگیریـد  ،دقـت کنید کـه چرخ ماکو گرد باشـد .هرگز چرخ های
ماکـو دراز نخریـد  ،زیـرا این نوع چرخ هـا ارتعاش و صدای زیادی
دارنـد ،همچنیـن جـا ماکوی چـرخ باید طوری قرار گرفته باشـد
کـه بـرای تمیز کردن مجبور نباشـید چـرخ را کج کنید و بتوانید
بـه آسـانی آن را تمیـز کنیـد ،دقـت کنید چـرخ خیاطی قابلیت
دوخـت رو بـه جلـو و دوخـت رو بـه عقب هم داشـته باشـد و هم
چنیـن بتوانـد فشـار نـخ را طبق شـماره هایی که روی دسـتگاه
نقـش شـده بـدون آن کـه باعث پاره شـدن نخ بشـود کـم و زیاد
کنـد ،چـرخ بایـد دارای پدالی قوی باشـد که به وسـیله آن بتوان
انـواع پارچـه هـای ضخیم و درزهای کلفـت را دوخت .
بـه لحـاظ اسـتحکام قطعـات نیـز دقت کنیـد ،کشـوها نباید در
جـای خـود بلغزنـد و بایـد بـه آسـانی عقـب و جلو بـرود و خارج
شـوند ،دریچـه هـا بایـد کاملا جفـت شـوند  .جعبـه چـرخ نیز
بایـد محکـم باشـد .از نظـر پشـتیبانی فنـی و ضمانـت  ،چـرخ
بایـد از حیـث تمـام قسـمت هـا در مقابل مـرور زمـان و از لحاظ
نداشـتن نقص و عیب تضمین شـده باشـد و ضمانت نامه با مهر
نمایندگی مجاز آن ممهور شـده باشـد و وسایل تعمیر و سرویس
آن در نمایندگـی هـای مجاز آن موجود باشـد.

قیمت چند برند معروف
چرخ خیاطی در بازار
برند

ارزانترین مدل

گرانترین مدل

ژانومه

 1.715.000تومان

 7.880.000تومان

برادر

 1.580.000تومان

 5.600.000تومان

کاچیران

 1.480.000تومان

 3.600.000تومان

برلیانت

 1.400.000تومان

 1.700.000تومان

