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کاري اطالعات دقیق و پیوسته  : از آنجا که در هر کسب وبدترین آسیب 
که باعث موفقیت شما می شود از قرار دادن فهرست خودداري است 

مطالب کتاب را کرده ام و از شما می خواهم به صورت پیوسته و با دقت 
 مطالعه نماید .
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  مقدمه

یکی از بزرگترین  مشکالت افرادي که به دنبال درآمد هستند این است 
اغلب افراد با یک دیدگاه ساده و  .کجا باید شروع کنندکه نمی دانند از 

بدون تجربه وارد بازار می شوند و خیلی زود شکست می خورند و از 
من هم همین اوضاع را داشتم تا اینکه تصمیم  همه چیز نا امید می شوند.

را که در این کتاب می  یمطالب .گرفتم بسیار دقیق به این موضوع نگاه کنم
خوانید حاصل چندین سال تجربه, چندین سال خرید و فروش و قرار 

. و توانسته ام نقاط قوت و ضعف بازار را در مشاغل مختلف است نگرفت
  بخوبی شناسایی کنم .

شاید از خودتان بپرسید از این نوع کتاب ها بسیار زیاد چاپ شده است, 
این کتاب بازار کشور خودمان ایران مورد  اما نکته مهم این است که در

بررسی قرار گرفته است. آن نویسندگان غربی که کتاب هاي با عنوان 
, راه ثروت و ... را , کسب درآمدچگونه در آمد بیشتري داشته باشیم

کنند که نوع اقتصاد آنان و نوع  نوشته اند همه در کشور هاي زندگی می
. ناراحت آنان با کشور ما متفاوت استنیاز ها و بسیاري مسائل دیگر 

د مانند این است که براي خرید داروي سرما خوردگی به داروخانه ینشو
  اي که دارو هاي دام و طیور را دارند مراجعه کنید .

, نوع برخورد افراد جامعه و مسلم است که روان شناسی در بازار ایران
ت هر جامعه و بازاري است . این تفاوتعامالت اجتماعی بسیار متفاوت است
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که در کل دنیا وجود دارد هر بازار و جامعه مسائل و نکات مربوط به 
  خود را دارند.

مزیت این کتاب این است که تجربیات قابل استفاده و قابل استناد در بازار 
دهد تا  و به شما این دیدگاه اقتصادي را می ایران را براي شما ارایه میکند

  مناسب خود را ایجاد کنید .بتوانید کار 

  

  واژه هاي مهم 

  :قبل از هر چیزي باید چند واژه مهم را  براي شما تعریف کنم 

روانشناسی بازار : به صورت بسیار ساده یعنی اوضاع بازار و خرید و 
کجا مکان مناسب براي خرید و بعبارت دیگر فروش مناسب است یا نه . 

  فروش است .

ف قیمت دیروز با امروز یک کاال و یا اختالف قیمت نوسان در بازار : اختال
  یک کاال در یک فصل تا فصل دیگر .

کشش بازار : به راحتی خرید و فروش یک کاال در جامعه گویند اگر خرید 
گویند که بازار کشش دارد و مشتري حاضر  و فروش پر رونق باشد می

  .است براي آن پول پرداخت کند
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در یک شهر یا در یک منطقه به وفور پیدا می شود ی که یمرکز کاال : کاال
به عنوان مثال شهر سبزوار مرکز تخم  .نی داردتاو شهرت کشوري یا اس

  .هندوانه (آجیل) در کشور است

فقط خالف قانون و  و کسب و کار : هر کاري که منجر به درآمد بشود
  .عرف نباشد
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  را می خواهید انجام دهید ؟ يچه کار

آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که واقعا چه کاري را می خواهید انجام 
  دهید ؟

من خودم چندین سال پیش این سواالت را از خودم می پرسیدم و جواب 
  .ها ي را که به دست می آوردم بسیار گیج کننده بود

  وارد به نظر می رسد :واقعا چه کاري خوب است ؟ در نگاه اول این م

, ,  ارتشاستخدام در کارهاي دولتی : مانند نیروي انتظامی •
  , بانک و...شهرداري

, ی, سرپرستارگريکدر شرکت هاي خصوصی : مانند  ماستخدا •
  ... و , حسابدارراننده

ادامه راه خانوادگی : مانند ادامه راه پدر که لباس فروشی دارد  •
  ... یا کارخانه اي دارد و

  .و کار براي خودتانراه اندازي کسب  •

  

کسی که در یک شغل  .باز کنم شما بیشتر ياکمی موضوع را بربگذارید 
کلی درس خوانده  .دولتی استخدام شده است تالش بسیاري کرده است

درست  .است و مراحل بسیار سخت گزینش را با موفقیت گذرانده است
, آرامش خاطر و شان است که از مزایاي شغل دولتی می توان به بیمه
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ممکن است یک نفر باشد که نتوانسته باشد درس اجتماعی اشاره کرد اما 
ین مخارج زندگی کار کند و آن شخص براي تام استبخواند و مجبور 

  هیچ وقت نمی تواند در جاي بدون تحصیالت استخدام شود.

بگویم این است که با توجه به هزینه هاي شما  به مکه می خواه نکته مهمی
گذراندن زندگی بسیار  ،لتیباالي زندگی و درآمد ثابت از مشاغل دو

بگذارید روند زندگی کسی که در یک شغل دولتی است را . سخت است
  :برایتان بنویسم 

سال  20, بعد از دوش , بچه دار میدرو ماشین می خ ندچند سال کار می ک
 اش, چند روزي با نوه دو, چند سال بعد باز نشسته می شدرخانه می خ
  د.به پایان می رسش و در آخر عمرند ک زندگی می

می بینید هیچ گونه نکته خاصی در این نوع زندگی وجود ندارد دقیقا 
  .می چرخدثابت مانند عقربه ساعتی است که همیشه با یک سرعت 

همه چیز در شغل دولتی  ندارید نگران نباشید.پس اگر شغل دولتی 
  خالصه نمی شود.

من در شرکتی  .استخدام در شرکت هاي خصوصی یعنی مبارزه با مرگ
به عنوان کارشناس طراحی مشغول به بود قطعات خودرو تولید کننده که 

ر . شاید باورتان نشود اما شغلم را بسیار دوست داشتم چون دکار شدم
زمینه تخصص و توانایی هاي علمی من بود و از نظر جایگاه فنی اسم و 

اما حقوق را بسیار بد  .رسم خوبی را براي خود دست و پا کرده بودم
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پرداخت می کردند بعضی اوقات می شد که تا هفتاد روز حقوقی دریافت 
 200نمی کردم و بعد از هفتاد روز هم کل پول را یک جا نمی دادند . 

سه  گفتند بقیه اش را تا دو ریختند و می هزار تومان را به حسابم می
یا شش هفته  کنند که این دو یا سه هفته به پنج و واریز می هیندآهفته 

(  خر با واژه مهندس هندوانه زیر بغلم می گذاشتندآو در  هم می رسید
  .البته آن زمان اوضاع صنعت بسیار بد بود )

ه شداخت حقوق مانند قطره چکان است و همیپر خصوصیدر مشاغل 
  جیبتان خالی است.

باز هم می گویم اگر شغلی در یک کارخانه یا یک شرکت خصوصی ندارید 
  اصال نگران نباشید.

به  ,بسیار مسیر خوبی است ,مورد بعد ادامه راه خانوادگی است این مسیر
. یعنی پدرتان یا یکی از اعضاي خانواده شما شرطی که وجود داشته باشد

اما یک نکته مهم وجود  .کنید ن کارآداري شغلی باشد که می توانید در 
دارد و آن این است که مسایل مالی بین شما و خانواده تان اختالف نیندازد 
که متاسفانه بسیاري در این مورد مشکل پیدا کرده اند و خیلی از افراد 

  ه شغل خانوادگی ندارند .جامعه هستند ک

  پس اگر داراي شغل خانوادگی نیستید اصال نگران نباشید.

این مسیري است که همه  است. و اما در آخر راه اندازي یک کسب و کار
فقط باید یک  .می توانند آن را انجام دهند حتی اگر فرد کند ذهن باشد
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ین کتاب می ؛ که با مطالعه امسیر و یک راهنماي درست داشته باشید
توانید مسیر درست از نادرست را بشناسید و کسب و کار مناسب را راه 

. این که می گویم کسب و کار این نیست که یک دفعه شرکت اندازي کنید
و کارخانه بزنید نه حرف من این است که کاري را انجام دهید که بتوانید 

  کنید.آمد مناسبی داشته باشید و به راحتی آن کار را شروع رد
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  ؟مد نیاز داریدآواقعا چقدر در

براي آن که بدانید چه کاري را باید انجام دهید باید بزرگترین سوال را 
  آن سوال این است که واقعا چقدر درآمد نیاز دارید؟.پاسخ دهید 

  ممکن است شما که این کتاب را می خوانید جزء دو دسته زیر باشید :

  .ندارند دسته اول هیچ گونه شغلی •
دارند اما نیاز دارند که شغل دیگري را ایجاد شغلی دسته دوم  •

  کنند یا در کنار شغل فعلیشان کار دومی را انجام دهند .

خوب اگر جزء دسته اول هستید صادقانه بگویم باید کمی سطح توقعتان را 
 . شما باید اول شغلی را ایجادپایین بیاورید چون نمی شود زیاد ریسک کرد

کنید تا امورات زندگی تان بگذرد و در ادامه آن را گسترش دهید یا 
آن را تکمیل کنید تا مشکلی  شغل بهتري ایجاد کنید و به موازات این شغل

  جود نیاید .به ودر روند زندگی شما 

و با خود بگویید چرا از همان اول نمی  براي شما سوال بوجود آیدشاید 
؟ جواب این است شما باید مانند شغل پر درآمد را ایجاد کردشود یک 

, اگر تنه شما بیشتر از ریشه شما باشد با یک درخت ریشه دار شوید
کوچکترین بادي شما به فنا رفته اید و بدبخت می شوید ولی اگر ریشه 

  .بزندمحکمی داشته باشید طوفان هم به شما نمی تواند لطمه 
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مساله دیگر این است که ممکن است شما به هر دلیلی در ابتدا کاري را  
ه گذاري ن سرمایآکه در نظر گرفته اید کار مناسبی نباشد و اگر براي 

با شکست رو به رو شوید ادامه کار بسیار سخت وسیعی را انجام دهید و 
  .می شود

کسانی  د افراد دسته اول چهپس اگر جزء دسته اول هستید تمع نکنی
, , افرادي که تازه از سربازي برگشته اندکسانی مانند دانشجویان ؟هستند

, خانم هاي خانه دار , شخصی که تا کنون کاري را انجام فارغ التحصیالن
  ... نداده و

انتخاب نوع کار عجله نکنید ر ه هستید داگر جزء این دست ,اما دسته دومو 
زندگیتان را بهبود بخشید و این انتخاب زیرا شما سعی دارید که اوضاع 

. شما تا بهترین انتخاب شما باشد باید با تمام ظرافت و دقت انجام شود
  .شرایط را بسنجید و فرصت هاي مناسب را شکار کنید مباید تما

  

  کار اهمیت دارند؟ چه مواردي در کسب و

ن ها می موارد بسیاري هستند که در کسب و کار اهمیت دارند از بین آ
  د زیر اشاره کرد :توان به موار
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مهمترین عامل در راه اندازي کسب و کار این است که بدانید چه کاالیی 
 نمی دانند دلیل شکستاز افراد . بسیاري ی را باید عرضه کنیدیا چه خدمات

  در انتخاب اشتباه کسب و کارشان است . آنها

می هند که مناسب و مطابق با میل  خیلی از افراد کاال و یا خدماتی را ارائه
. مشتري کاال و خدماتی را می خواهد که مناسب باشند و مشتریان نیست

خواسته مشتري را به گونه  یماگر بتوان نیاز هاي او را بر طرف کند.
توان گفت که کاال و  مناسب برآورده کنیم و مشتري راضی باشد , می

  .خدماتی را که ارائه می دهیم مناسب است

اهمیت تعیین نوع کسب و کار در این است که شما براي کسب و کاري که 
می  موفقیتشود و براي کسب و کاري که منجر به  منجر به شکست می

  .کنید شود به یک میزان انرژي و زمان را استفاده می

م که فعالیت صحیح و انتخاب حساب شده کاال یا یرس پس به این نتیجه می
ژي صرفه جویی شود و رباعث می شود در وقت و سرمایه و انخدمات 

  بهترین بازده را داشته باشیم .
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  شرایط مهم 

براي انتخاب یک کاال یا یک خدمت می بایست  شرایطی را در نظر گرفت 
  آن شرایط عبارتند از :

  میزان سرمایه •
  علم و دانش مرتبط با انجام کار  •
  توانایی برقراري روابط عمومی با افراد جامعه  •
  نیروي فیزیکی و توان جسمی  •
تعداد نیرو هاي کارگري و متخصصی که می توان در اختیار  •

  .داشت
  آب و هواي منطقه فعالیت  •
  حسن شهرت  •
  داشتن پشتوانه مالی  •
  تجربه افراد نزدیک به شما  •
  مسافت منطقه شما با دیگر مناطق •
  زمان انجام کار  •
  کاال شداشتن مکان انبار •
 توانایی خروج از کشور •

  روحیه انجام کار هاي متفاوت  •
  روحیه انجام کار هاي گروهی  •
  داشتن خانواده و احساس تعلق •
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  داشتن همسر  •
  داشتن فرزند  •
  عدم سوء پیشینه  •
  توانایی زندگی در منطق و شهر هاي دیگر  •
  آشنایی با زبان هاي دیگر  •
  زمان شناس بودن •
  داشتن شریک قابل اعتماد و همراه  •
  داشتن مشتري بالفعل  •
  آشنایی به قوانین مالی و مالیاتی  •
  کشورداشتن کسی در خارج از  •

  

  جدول شرایط و ویژگی ها 

  :امل نمایید با دقت کاز شما می خواهم که جدول زیر را 

  
 

  میزان سرمایه
 

  
 

  علم و دانش مرتبط با انجام کار 
 

 
  توانایی برقراري روابط عمومی با افراد جامعه 

 
  
 

  نیروي فیزیکی و توان جسمی 
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تعداد نیرو هاي کارگري و متخصصی که می 

 توان در اختیار داشت 

  
 

 آب و هواي منطقه فعالیت 

  
 

سن شهرت  ح 

  
 

 داشتن پشتوانه مالی 

  
 

آشنایان شما چه تجربه افراد نزدیک به شما 
  دارند؟شغل هاي 

  
 

  مسافت منطقه شما با دیگر مناطق

  
 

  زمان انجام کار 

  
 

  داشتن مکان انبار کردن کاال

  
 

  توانایی خروج از کشور 

  
 

  روحیه انجام کار هاي گروهی 

 
(خانواده شما در  داشتن خانواده و احساس تعلق

  چه کار هاي شما را حمایت میکنند )
  
 

موارد کاري  (نظر همسر شما درداشتن همسر 
  چیست ؟)

  
 

(چقدر می توانید از همسر و داشتن فرزند 
فرزندتان دور باشید ؟ چقدر می خواهید براي 
تربیت فرندتان وقت بگذارید ؟آیا کاري را که 
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انتخاب می کنید مانع رابطه شما با فرزندتان 
  می شود؟)

  
 

  عدم سوء پیشینه 

  
 

  توانایی زندگی در منطق و شهر هاي دیگر 

 
(حتی لهجه خاص یک آشنایی با زبان هاي دیگر 

  منطقه )
  
 

  زمان شناس بودن

  
 

(نامش را داشتن شریک قابل اعتماد و همراه 
  بنویسید)

 
(کسی از نزدیکان یا داشتن مشتري بالفعل 

  را بفروشد ) يدوستان شما که بتواند کاال
  آشنایی به قوانین مالی و مالیاتی  

  خارج از کشورداشتن کسی در  
  

اگر جدول را دقیق کامل کرده باشید متوجه می شوید چقدر نقاط قوت 
  داشته اید و خودتان از آن بی خبر بوده اید.

در هنگام تکمیل جدول حتما متوجه شده اید که پول به تنهایی هرگز 
براي شروع یک کسب و کار نیست و عوامل زیادي روي  کافیگزینه 

  گذارند .شروع تاثیر 
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اگر دقت کرده باشید یکی از عواملی که در سال هاي اخیر صندوق هاي 
سرمایه گذاري زیاد شده اند این است که مردم نمی دانند با پول خود 
چه کاري را می توانند انجام دهند و نمی دانند این مقدار پولشان مناسب 

  چه کاري است .
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  داد؟چه نوع کاري را باید انجام 

کسب و کار به سه دسته  .کردیمتا این جا یک سري عوامل مهم را بررسی 
  :کلی تقسیم می شود

  کارهاي تولیدي  •
  کارهاي خرید و فروش  •
  کارهاي خدماتی •

  

  سود و فعالیت رابطه 

یک کسب و کار چه خدماتی  آنست که یک نکته بسیار مهم وجود دارد
اگر درست انجام شود داراي سود  ،باشد چه تولیدي و چه خرید و فروش

است و در آن زیان وجود ندارد اما سود برخی از کار ها کم است و سود 
. ممکن است شخصی روي این خصلت بازار است و برخی از کارها بیشتر

سود کم و فروش زیاد تمرکز کند و شخصی روي سود زیاد و فروش 
  .کم

بستگی دارد  نبه عالقه خودتاکامال دهید  ت کنید کاري را که انجام میدق
با نا ئانجام شود (عالقه معقول) مطم. چون هر کاري با عالقه (عالقه معقول)

  د شد .خواه یت همراهموفق
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  کارهاي تولیدي 

شخصی من این است که تولید را کنار بگذارید مگر آن که در آن نظر 
  .تبحر داشته باشید و یا راه اندازي آن ساده باشد

نظر ردر تولید قدم بگذارید باید موارد زیر را د هستید منداگر شما عالق
  :بگیرید

  .داشتن ایده و کاالي مناسب براي تولید •
  .کاالیی که کمترین فرآیند تولید را داشته باشد •
  .کاالي که خرید و فروش آن تا حد زیادي نقدي انجام شود •
  .محصول میانی باشدحد المقدور کاالي  •
  .که کمترین مجوز را نیاز داشته باشدکاالیی  •
   .کاالیی که کمترین کارگر را نیاز داشته باشد •
  .کاالیی که کمترین تجهیزات تولیدي را نیاز داشته باشد •
  .کاالیی که کمترین سرمایه را نیاز داشته باشد •
  .کاالیی که بیشترین مصرف را در جامعه داشته باشد •
  .نیاز داشته باشد کاالیی که کمترین فضا را براي تولید •
  .شودکاالیی که سریع تولید  •

  

من خودم کاالهاي صنایع غذایی را بسیار دوست دارم اما نکته مهم این 
  است که نیاز به مجوز دارد.



 کسب و کار در ایران 

عجب نکنید فکر نکنید منظور من کارخانه تولید ماکارونی و یا کنسرو ت
ه ایجاد است نه, منظور من این است که کارگاه هاي کوچک و زود بازد

  کنیم مانند:

  کارگاه نبات پزي •
  گارگاه شرینی خانگی  •
  آشپرخانه غذاهاي مانند کوکو و کتلت •
  کارگاه تولید لواشک و قرقروت •
, , موسیرنعناعهاي مختلف ( معکارگاه ماست چکیده در ط •

  کنجدي و...)
  کارگاه تولید خیار شور •
  نان تنوري  •
  گارگاه عرقیجات •
  مغازه فرنی •
  که فقط سوپ عرضه کند مغازه اي •
  ... و •

اگر دقت کرده باشید بسیاري از مواردي را که نام بردم نیازي به مکان و 
  فضایی کارگاهی ندارند و در منزل قابل انجام است.

چه می بینیم که کنید  وقتی کمی دقیق تر اطراف خودتان را نگاه می
ا شروع کارهاي ساده و درآمد زایی وجود دارند که می توان آن ها ر

کرد و مزیت آن ها این است که در کمتر از سه ماه شاگردي کردن و 
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کمی آزمایش و خطا بر روي نمونه هاي کوچک قابل یاد گرفتن است و 
  چیز خاصی و نکته محرمانه اي در آن وجود ندارد .

م یهنگامی که دانشجو بودم با شخصی یک کارگاه نبات پزي را ایجاد کرد
آمد مناسبی کردیم و بسیار کار خوبی بود و در یک سال و نیم فعالیت

داشتیم تازه داشتیم روي غلطک می افتادیم که براي هر دوي ما زمان 
  فرا رسید .سرازي خدمت 

بعد از پایان سربازي خیلی دیدگاهم نسبت به بازار تغییر کرد و به دنبال 
  شاخه هاي جدیدي از کسب و کار رفتم .

فعالیت در  ,در زمینه تولید می توان انجام دادیکی دیگر از فعالیت هاي که 
   :بسته بندي , مانندزمینه بسته بندي است

  حبوبات  •
  قند و شکر  •
  سبزیجات خشک  •
 آجیل •

  .... و •

یک  ودپیش بیاد که چگونه می ش یش شمااین سوال برا است خوب ممکن
ست به جاي ابهتر  . یک پیشنهاد و اینکهصنعت بسته بندي راه انداخت

مجوز گرفتن اشخاصی را پیدا کنید که مجوز داشته باشند و فعالیت آن 
  ها در یک حیطه خاص تمرکز یافته است .
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رفتم مقدار عدس را به صورت بسته گچند وقت پیش با خودم تصمیم 
به  . به دنبال شخصی می گشتم تا بتوانم با اوبندي به بازار عرضه کنم

م که بسته بندي زعفران را شدبا شخصی آشنا  یتوافق برسم بعد مدت
قرار شد که من  .را هم داشت رمی داد او مجوز بسته بندي خشکبانجام ا

. بسته بندي و با برچسب شرکت ایشان به بازار عرضه کنمتم را المحصو
 بودم ر واقعا افتضاح بود چون برآورد مناسبی از قیمت انجام ندادهااول ک
در بسته بندي باید کار ، مناسب سودداشتن متوجه شدم براي  هابعد

  دیگري را انجام دهم .

بسته بندي جنسی خیلی خوب به فروش می رسد که دو حالت صنعت در 
  :داشته باشد 

  یا درجه یک باشد  •
  یا شبه درجه یک باشد  •

در کاالهاي بسته بندي شما یا باید آن قدر جنستان کیفیت داشته باشد 
, که در این صورت باید از جنس سرو دست بشکندمشتري براي آن 

جه یک استفاده کنید که به این صورت قیمت محصول بسته بندي شما در
به جاي جنس درجه یک از جنس شبه درجه یک که اینکه یا  .زیاد می شود

بسختی تفاوت آن با  جنس درجه یک براي عموم قابل تشخیص است 
  .استفاده کنید
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شما قیمت بسیار مناسبی را خواهد داشت و مشتري در این صورت جنس 
وت آن را با جنس درجه یک متوجه می شود . از بین شرکت ابه سختی تف

هاي داخلی شرکت گلستان در زمینه بسته بندي واقعا خوب عمل کرده 
  است .

هاي که براي شکستن قیمت کاالي بسته بندي انجام می یکی دیگر از کار
دوم و درجه سوم می باشد . به نظر شما  شود ترکیب دو جنس درجه

؟ زیرا در جنس درجه کنندرجه یک و دو را با هم ترکیب نمی چرا جنس د
یک خیلی راحت تر و واضح تر ترکیب دو جنس مشخص می شود ولی در 

  .جنس درجه دو و سه به راحتی قابل تشخیص نیست

مگر آن که البته این کار را غش می گویند و کاري بسیار ناپسند است 
مشتري از این موضوع مطلع بود و قیمت معقول باشد . در غیر این 

(ولی متاسفانه صورت این کار باعث از بین رفت خیر و برکت می شود.
خیلی ها این کار را انجام میدهند توصیه من به شما این است در کارتان 

  ) باشیدصادق 

در هر زمینه نکات  , وصنعت بسته بندي داراي طیف بسیار وسیعی است
شاید شما بخواهید زعفران را به صورت کلی  .بسیاري وجود دارد

. شما خریداري کنید و آن را در بسته هاي کوچک به بازار عرضه کنید
باید قبل از خرید در بازار تحقیق کنید و ببینید چه نوع زعفران هاي وجود 

؟ تفاوت قیمت انواع دارد و از کدام نوع براي بسته بندي استفاده میکنند
اي بسته بری زعفران از چه نوعدیگر افراد ؟ در استمختلف زعفران چق
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؟ و از افراد فعال در این زمینه پرس و جو کنید بندي استفاده می کنند
ن باشید جواب را خواهید ئشاید خیلی ها جواب سوالتان را ندهد اما مطم

  .یافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 کسب و کار در ایران 

 خرید و فروش 

ی را انجام دهید یا به عبارت دیگر یشاید شما بخواهید خرید و فروش کاال
  نقش واسطه گر را انجام دهید

عرضه می  هواسطه گر کاال را از تولید کننده می خرد و به مصرف کنند
شاید باورتان نشود اما در بسیاري از نقاط کشور ما  .کند و می فروشد

  . ه گان بیشتر استواسطه گران تعدادشان از تولید کنند

کند که قیمت  در بعضی از کاال ها تعداد واسطه ها آنقدر افزایش پیدا می
براي موفق بودن در واسطه گري شما باید جنس  .کاال بسیار باال می رود

. این یعنی شما باید مستقیما را دست اول و به قیمت مناسب خرید کنید
باید از  دد واسطه وجود دارتعد را اگیجنس را از تولید کننده خرید کنید 

  واسطه اي که در راس هرم قرار دارد خرید کنید .

کردم و براي خرید عسل به  زمانی بود که من عسل خرید و فروش می
م تفرادي آشنا شدم و توانسادر آنجا با  .رفتم روستا هاي کوهستانی می

ران براي یکی به ته ار و بعد عسل ها ز آنها خرید کنمبه صورت انحصاري ا
  از دوستانم که در بازار مولوي بود می فرستادم .

مهمترین اصل در خرید این است که بتوان کاال را به قیمت مناسب پیدا 
  کرد .
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  انواع خرید

  چند نوع خرید وجود دارد :

  کامال نقدي  •
مقداري نقد و مقداري به صورت نسیه یا با پرداخت چک مدت  •

  دار 
  تمام کاال به صورت چکی و مدت دار  •
  انه یا با پرداخت کامل پول )عبیپیش خرید ( یا با  •

نظر شما را گرفت و قیمت آن مناسب بود  یدقت کنید هنگامی که کاالی
باید سعی کنید تا جایی که می توانید قیمت را کم کنید تا برایتان در هنگام 

اال نظر شما را جلب کرده هنگامی که ک  .فروش سود بیشتري داشته باشد
بر روي مدت  است ولی قیمت آن باال است و فروشنده تخفیفی نمیدهد

وانید با پول کمتري زمان پرداخت پول با فروشنده به توافق برسید تا بت
و مابقی  (چون مقداري از پول را پرداخت می کنیداري کنید کاال را خرید

  ه بیشتر کار کنید.و با پول ماندرا  بعدا به او می دهید ) 

  اگر درست کار کنید در این روش سودتان فرقی با خرید نقدي ندارد .

هیچگاه کاالي را که پسند نکرده اید به فروشنده نگویید که نکته مهم : 
ون چویید یک دوري بزنم و برمیگردم ؛ منصرف شدم و یا به اصطالح بگ

و بعد از گشت و گذار دوباره به  ,ممکن است همان کاال بهترین کاال باشد
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ولی این با فروشنده به راحتی با شما کنار  .همان فروشنده مراجعه کنید
  جاهاي دیگر نتیجه نگرفته اید . نمی آید چون می فهمد که شما در

در این گونه مواقع که کاال را پسند نکرده اید بگوید مقداري پول کم دارم 
هیچ وقت نگویید که کاال را  .ر می گردمو باجازه دهید تا پول تهیه کنم 

  پسند نکرده ام .

  

  اصل مرکزیت 

اصل مرکزیت یعنی یک  .در خرید اجناس باید به اصل مرکزیت توجه کرد
تر پیدا میشود و یا مرکز تولید آن کجاست به عنوان  کجا راحت کاال در

جهان در نیشابور موجود است و تاجران مثال بهترین نوع سنگ فیروزه 
  سنگ فیروزه در نیشابور و مشهد مستقر هستند. خریدار

شاید با خودتان فکر کنید قیمت کاال در مرکز آن ارزان است اما این طور 
آن این است که  دلیل .نیست و بعضی از کاال ها در مرکز گرانتر است

عادالنه افزایش دهند ت را ناکنند که قیم هم هماهنگ می افروشندگان ب
اما برخی از فروشندگان هستند که کاالیشان را به جاي دیگري می برند و 
قیمت آن ها به مراتب از قیمت کاال هاي که در مرکز وجود دارد کمتر 

  است .
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تن گردو را در  4بگذارید یک تجربه را براي شما بگویم زمانی بود که 
ن خریدم جالب است که همان گردو توما 7200مرکز آن همدان کیلویی 

قیمت این بود که  تفاوتدلیل این  .به فروش میرسید 7100در بجنورد 
شخصی از همدان کاالي خود را براي فروش به یک فروشنده در مشهد 
سپرده بود و هنگامی که از آن کاال استقبال نشده بود براي جلوگیري از 

تا جنسش دوباره به همدان  آوردبرگشت کاال قیمت آن را بسیار پایین 
. جالب است باز نگردد و متحمل هزینه هاي کامیون و کارگري نشود

بدانید اگر آن شخص در خود همدان گردویش را به فروش میرساند 
توانست قبول کند که کاالي خود را ارزان تر  هرگز از نظر روانی نمی

االیش را بدون برگشت به هستم او از این که ک مطمئنبفروشد و من 
  است .بوده ال حفروش رسانده است بسیار خوش

یک  .اسب خرید استننکته دیگر که در خرید باید رعایت کرد زمان م
. این اصل را با جود دارد که در هفتاد درصد موارد جواب می دهدواصل 

یک مثال توضیح میدهم : اگر هدف شما از خرید , خریدن محصوالت 
باشد باید ببینید که در اول برداشت محصول باید خرید کنید یا  کشاورزي

؟ شما باید دقت کنید که میزان تولید محصول در انتهاي فصل برداشت
اگر تولید محصول زیاد باشد قیمت در انتهاي برداشت کمتر  .چقدر است

  است .کمتر است ولی اگر محصول کم باشد قیمت آن در اوایل برداشت 

. تجربه یکی از دوستانم در این زمینه را براي شما بگویم  می خواهم
دوست من در زمینه خرید و فروش گل زعفران و تمیز کردن آن 
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رید که هوا رو او می گوید هنگامی باید گل زعفران را خ .کند فعالیت می
قتی هوا در حال گرم شدن باشد مقدار گل در بازار به گرم شدن باشد و
دوست من با خرید  .د و قیمت آن پایین می آیدبسیار زیاد می شو

و خشک کردن زغفران و فروش دن رزعفران در زمان مناسب و تمیز ک
میلیون تومان  4کرد به این صورت که با  ها سود بسیار خوبی می آن

هزار تومان کاسبی  200ل برداشت گل زعفران روزانه تا صسرمایه در ف
  کشید . هم میمی کرد ؛ اما واقعا زحمت 

  

  پیدا کردن افراد اول بازار

در یک شهر که مرکز  ودش فکر کرده اید چه طور می تا به حال با خود
و قابل اعتماد را پیدا کرد؟ یا  مطمئنیک کاال یا یک خدمات است یک آدم 

؟ یا کسی که کسی را پیدا کرد که خوش حساب باشد و پول شما را نخورد
  خرید و فروش خبره است ؟در آن کار یا 

گویم کافی است در راستاي همان  حال به شما یک روش خیلی ساده می
با توجه به اینکه افراد معتبر   .بازار به دو سه تا بانک دولتی مراجعه کنید

یس بانک و کارمندان بانک ئدر بانک حساب هاي مختلفی دارند معموال ر
کنند. این  و به شما معرفی می سندافراد معتبر بازار را بسیار خوب می شنا

اینکه براي شناخت دهم ؛ یا  همان کاري است که من همیشه انجام می
براي خرید کاال وارد شده اید و نمی دانید چه که ی یدر روستاافراد معتبر 
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موجود دارد کافی به اندازه کافی محصول کسی از کاالي مورد نظر شما 
. افراد ریشه دار و با انصاف را بروید است وقت نماز به مسجد آن روستا

  خیلی راحت می توانید آن جا پیدا کنید. 

  

  صادرات

من می خواهم  .شاید کلمه صادرات براي بعضی از شما بسیار سنگین باشد
یک تعریف بسیار ساده از آن را براي شما بیاورم صادرات یعنی خرید کاال 
از یک منطقه که در آن جا زیاد است یا قیمت آن مناسب است و فروش 
آن در منطقه دیگر که این کاال در آن جا نیست و یا با این قیمت وجود 

  ندارد.

انجام نیز هستند  پس صادرات می تواند بین دو شهر که در یک کشور
  .حتما الزم نیست به خارج از کشور بروید  و  شود

به دلیل ساختار آب و هواي که در کشورمان داریم بسیار از مناطق محل 
طق دیگر قابلیت امناسبی براي رشد و تولید یک محصول است و ولی من

مثال بارز آن این است که کشت برنج فقط  .تولید آن محصول را ندارند
نطقه شمال کشور انجام می شود و کشت خرما در مناطق گرمسیر در م

ي کشور مصرف می ولی این دو محصول در همه جا ,شودانجام می 
  شوند.
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 مشهد, تهران, ر شهرهاي بزرگ مانندیک نکته جالب اینکه افرادي که د
. کنند از محصوالت محلی بسیار خوششان می آید اصفهان و ... زندگی می

  . استکه ساکن یکی از روستاهاي اطراف زنجان  مدارمن دوستی 

 مورد اعتماد است. کند بسیار محترم وی ی که زندگی میایشان در روستا
ایشان تمامی کشک محلی را که در روستا تولید می شود را از اهالی 
روستا خریداري می کند و بعد آن را به تهران می برد و با قیمت بسیار 

. دقت کنید اکثر روستاییان کاال هایشان را به غریبه ها دمناسب می فروش
نیستند مگر آن که به  مطمئننمی فروشند زیرا از برگشت پول آن 

  .صورت نقد و یا با قیمت بسیار مناسب و باال از آن ها خریداري کنید

این کار یک مزیت بسیار بزرگ دارد و آن این است که هنگامی که 
کند دیگر کشکی به صورت کلی  روستا را جمع آوري میدوستم کل کشک 

باید با  د,وجود ندارد و اگر کسی بخواهد کشک را به صورت کلی بخر
ایشان مذاکره کند و به توافق برسد و نفر دومی هم در این جا نیست که 

  د .ناز او خرید ک دبتوان

  

  تمرین هاي بسیار مهم 

شما ضعیف است و تمایل دارید  و روابط اجتماعی اگر قدرت تصمیم گیري
این  .آن را افزایش دهید کافی است که تمرین هاي زیر را انجام دهید

  به بازار دگرگون شود.نسبت تمرین ها باعث می شود تا دیدگاه شما 
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تمرین اول : در این تمرین ما به دنبال هیچ گونه سودي نیستیم آن چیزي 
 تباط با جامعه است ورارسیدن به به توانایی برقراي  ,که مد نظر ما است

  .بدانید چگونه و از کجا باید شروع کنید این که

عدد سیم ظرف شویی (اسکاج) را از بازار کلی که در شهر یا  100تعداد  
بعد از تهیه به یکی از محل هاي مسکونی  .تهیه کنیدمنطقه شما است 

نید و بگویید سیم ظرف شوي دارید در بروید و درب هر خانه را زنگ بز
. معموال خانم ها از این محصول صحبت هاي اول حرفی از قیمت نزنید

 ن. ممکن است با خودتاکنند حتی اگر در خانه هم داشته باشند استقبال می
. باورتان نمی اما حتما آن را انجام دهید .بگویید این کار خیلی ساده است

اگر  مرین آن قدر تجربه کسب می کنید کهشود بعد از انجام این ت
  صفحه اي می شود. 500یک کتاب م بخواهم همه آن ها را بنویس

ید سیم ظرف شوي بگو یدقت کنید ممکن است در پشت آیفون شخص
نمی خواهد این جا است که باید او را با قیمت مناسب به چالش بیاندازید 

. در صورتی که مشتري چقدر مناسب است شما و بگویید قیمت کاالي
 تمایل به خرید نداشت وقت را تلف نکنید و به سراغ خانه بعدي بروید.

در این چنانچه این تمرین را در کمتر از شش ساعت بتوانید انجام دهید 
  .کار بسیار موفق بوده اید

از کاالي شما روي دستتان نماند در هنگام  ددبراي آنکه احتیاطا حتی یک ع
پس  رف شویی به فروشنده بگوید ممکن است تعدادي راخرید سیم ظ

  بفرستید .
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باید بگویم   .ندشکخیلی ها این تمرین را انجام نمی دهند چون خجالت می 
حتی اگر فرد  .در بازار کسب و کار یعنی عدم موفقیتخجالت کشیدن 

خجالتی هستید و احتمال می دهید کسی شما را بشناسد به یکی از شهر 
نزدیک خود بروید و این کار را انجام دهید بعد از تمرین آنقدر هاي 

پخته می شوید که باورتان نمی شود و اگر بخواهید تجربه هاي بیشتري 
از برخورد با افراد مختلف بدست آورید کافی است همین کار را در جایی 

  دیگر انجام دهید که فرهنگ متفاوتی دارد .

 80 دنیکش خجالت عدم و ارتباط يبرقرار بس و میبگو نکته کی
 .دهد یم لیتشک را کار هر کل درصد

تمرین دوم : یک آستر تمیز و یک شیشه پاکن تهیه کنید و در یکی از چهار 
را در هنگامی که پشت چراغ قرمز  راه هاي شهرتان شیشه اتومبیل ها

تمیز کنید. در هنگام انجام کار ممکن است بسیار بد و بیراه هستند 
بشنوید اما شما باید با صبر و شکیبایی و لبخند به تمام آن ها  پاسخ دهید . 

, مشتري چه عکس مختلفدر این تمرین شما می فهمید که در شرایط 
از خودش نشان می دهد و شما در آن موقعیت باید چه کار  العملی را

  کنید . 

دقت کنید اگر مشتري خیلی عصبانی بود بگویید این کار را دارید رایگان 
, چون شما اشخاص را در عمل انجام نشده قرار می دهید انجام می دهید

ما از این تمرین کسب  دفهثانیا . برخورد هاي آن ها خیلی متفاوت است
  .درآمد نیست
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تمرین یاد می  شما در این فقط مواظب باشید با کسی درگیر نشوید 
به او ل به خرید آن ندارد یی را که مشتري تمایگیرید که چگونه کاال

حتی اگر پدر شما طال فروشی هم دارد این کار را انجام دهید تا  .بفروشید
  خود را براي ورود به بازار کار آماده کنید .

  50تمرین سوم : اگر در روستا زندگی میکنید و یا به جاي دسترسی دارد 
  :را بخرید و یک نوشته خیلی ساده مانند زیر چاپ کنید  (خانگی )  عدد نان

  

  

  

  

حال نان ها را به صورت مرتب تا کرده و هر کدام را در یک پالستیک 
درون پالستیک قرار دهید ده اید فریزر قرار دهید و کارتی را که چاپ کر

. به مکانی بروید که مردم و پالستیک را گره بزنید تا نان ها خشک نشود
 درب هر خانه یک عدد از بسته ها بدهید منتظر شوید و .پول داري دارد

ورتان نشود اما بعد از دو تا پنج روز . شاید بانتیجه را مشاهده کنید
توجه می شود که در این تمرین شما م سفارش ها پشت سر هم می آید.

  یابی کردن چقدر کار ساده است .کار کردن و بازار

  

 پخش نان خانگی

 450قیمت هر عدد  –عدد  50حداقل سفارش 
 تومان
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  ه هاصحبتی با تحصیل کرد

شاید شما جزء دسته کسانی باشند که تحصیالت عالی دارید متاسفانه 
چیزي که باید در دانشگاه ها آموزش بدهند را هرگز آموزش نمی 

  دهند .

شما می گویند که فقط در زمینه رشته تحصیلیتان باید کار  در دانشگاه به
رت هاي براي کار اکنید و هیچ وقت به شما یاد نمی دهند که که چه مه

. به نظر من یک میدانید چرا ؟ چون خودشان بلد نیستند .مناسب است
معلم و یک استاد قبل از آموزش دروس مانند هوش مصنوعی , روش 

زبان عربی , ریاضی , رسم فنی , شیمی عمومی  و هاي تولید مخصوص , 
به  دوشیوه ور ,شیوه زندگی سالم ,... باید بتواند به شاگردانش معرفت

. آموزش دادن بدون پرورش قدرت روابط بازار کار را آموزش دهد
  اجتماعی یعنی ساختن یک انسان که مانند روبات است .

ل می کنید سعی کنید جاهاي را که اگر در حال حاضر در رشته اي تحصی
موز یا هر آو به عنوان کار پیدا کنیدتوان در آن مشغول به کار شد  می

تا بتوانید نسبت به رشته  ،ن مشغول به کار شویدآچیز دیگر در 
  .ان دیدگاه کامل تري را پیدا کنیدتحصیلیت

خیلی ها ممکن است هنگام انتخاب رشته دانشگاهی مطالعه دقیقی نسبت 
بعد از گذشت چندین سال فقط به امید گرفتن  و حاالبه این رشته نداشته 

این دسته هستید اصال نگران نباشید و  .  اگر جزءمدرك در تکاپو هستند
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ران کنید که به آن عالقه ندارید اصال نگ اگر در رشته اي تحصیل می
  .نباشید

به نظر من فلسفه تحصیالت رشد شعور و کمال انسان است تا بتواند در 
اگر کسی به این مرحله برسد  .ط گوناگون بهترین تصمیم را بگیردشرای

و یا دکتري ریاضی  قمهم نیست که مهندسی برق خوانده باشد یا حقو
شباع شده اند . باید قبول کنیم که بیشتر رشته هاي دانشگاهی اداشته باشد

اما کسانی که در همان رشته اشباع شده خوب عمل کرده اند و مهارت ها 
  را به خوبی یاد گرفته اند بسیار موفق هستند .

کاري را  این موضوع باعث می شود عده اي نتواند در زمینه تحصیلی خود
  پیدا کنند. واقعا باید چه کار کرد؟

مثال می زنم آیا یک مهندس برق حتما باید در نیروگاه یا اداره  کمن ی
  د؟برق کار کن

  :آیا یک مهندس برق در زمینه هاي زیر نمی تواند کار کند

  نصب سیستم هاي مدار بسته •
  نصب سیستم هاي روشنایی هوشمند •
  نصب درب هاي اتوماتیک •
  نصب شبکه هاي صنعتی •
  نصب و سیم کشی ساختمان •
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بگویید همه این ها را که اشخاص تحصیل نکرده هم می شاید بخندید و 
دیگر در جامعه اعتقاد داریم  درصد 90توانند انجام دهند اما من و حدود 

این کارها را یک مهندس برق بسیار حرفه اي تر و دقیق تر از یک فرد 
) لیسانس (فوق دوستی دارم که مهندس برق .دهد معمولی انجام می

دهد سیم کشی  د اما کاري را که انجام میاست شاید باورتان نشو
ساختمان است ایشان مدرك نظام مهندسی را گرفته است و چند اکیپ را 

او می مد آمدیریت می کند و هر موقع هم که از اوضاع کاري و وضع در
  پرسم کامال راضی است.

بیایید با هم صادق باشیم کارهاي پشت میز نشینی شاید راحت باشد اما 
ساعت  100ساعت کار کنید چه  40ثابت است یعنی شما چه  درآمدش

  کار کنید در آمد تان فرق چندانی ندارد.

نکته دیگر این است که شما فقط در زمان دانشجویی فرصت آموختن علم 
را دارید بعد از آن بسیار کم پیش می آید که به علم تئوري شما افزوده 

مینه هاي مرتبط به رشته می شود پس تا جایی که می توانید در همه ز
  تحصیلی تان مطالعه کنید.

براي این که در ": ت فهیچ وقت یادم نمی رود استادي داشتیم که می گ
بازار کار موفق شوید باید کاري انجام دهید که دیگران توانایی انجامش را 
ندارند یا کمتر کسی است که توانایی انجامش را دارد. و اگر کاري را هم 

دهد تو باید آنقدر آن را خوب انجام دهی که دیگران نتوانند به انجام می 
  ".خوبی تو انجام دهند
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بعضی ها هم هستند که به رشته اي که در آن درس میخوانند عالقه 
دارند و میخواهد در همان زمینه کار کنند این افراد باید در مورد رشته 

کامل کنید خودتان . اگر جدول زیر را خود تحقیقات زیادي را انجام دهند
  .گیرید بهترین نتیجه را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 کسب و کار در ایران 

  کار هاي خدماتی 

شاید شما عالقه داشته باشید به کارهاي خدماتی روي بیاورید کارهاي 
ن یک خدمت را به  مشتري عرضه آخدماتی کارهایی هستند که شما در 

باید  هاي خدماتی شمارمیکنید ,به عنوان مثال کار خشکشویی لباس در کا
معموال بیشتر کارهاي خدماتی . بتوانید یک مهارت نسبی را فرا بگیرید

  روي نصب و تعمیر متمرکز هستند.

بینید که کارهاي خدماتی بخشی بسیار زیادي  اگر سري به بازار بزنید می
در مشاغل خدماتی آن  از کسب و کارها را به خود اختصاص داده است.

اي که آن خدمت را  است و منطقهچیزي که اهمیت دارند نوع خدمت 
  خواهید در آن ایجاد کنید. می

منطقه اي به عنوان مثال اگر بخواهید یک کارواش را ایجاد کنید باید در 
مکانی براي شستشوي اتومبیل نداشته باشد یا  ،باشد که مردم آن منطقه

حداقل درآمد شان آنقدر باشد که تمایل به شستشوي اتومبیل خود 
  و آن را به کارواش بسپارند. اشته باشندند

باید به شما  ؟از خود بپرسید مهارت را باید از کجا آموختشما شاید 
ی و حرفه اي به راحتی میتوانید آموزش نبگوییم در مراکز آموزشی ف

هایی در سازمان فنی و  خودم دوره. ببینید اکثر این دوره ها رایگان است
معموال  و خواهد دوره ها زمان بسیار کمی می این. مه احرفه اي گذاراند
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در رشته هاي خاص  .ماه متغییر است 6ما تا  1.5دورهاي این سازمان بین 
  تواند کمتر یا بیشتر شود. هم مدت دوره می

, نجاري, تراشکاري :در این سازمان دورهاي زیادي برگزار میشود از قبیل
CNC , جوشکاري , تعمیر موبایل,سات, تاسی, برق خودرونقاشی ساختمان ,

  ... , ریخته گري وجواهر سازي

گویم بسیاري از رشته هاي موجود به صورت رایگان برگزار  باز هم می
شوند مگر این که آن رشته به بخش خصوصی واگذار شده باشد و  می

  ظرفیت تقاضاي جامعه کم باشد.

 که به راحتی قابل آموختن است. ی مهارت نسبی نیاز دارندمشاغل خدمات
اگر درسازمان فنی و حرفه اي نتوانستید آموزش ببینید باید با  حتی

آن را بیاموزید. در این جا شما باید ببینید در چه زمینه اي شاگردي 
  .استعداد دارید 

بعد از , سیکل ناقص)داراي تحصیالت (دارم به اسم محسن  همکالسیمن  
ورت اتفاقی از کنار یک مغازه سربازي واقعا بالتکلیف بود تا این که به ص

  . عبور می کندبندي خودرو جلو

نگاه کرد احساس کرد که کار شد  وقتی بادقت به کارهاي که انجام می
خیلی راحتی است و می تواند به سادگی آن را یاد بگیرد و چون بیکار بود 

مشغول به کار شد. شاید باورتان نشود اما در  جابه عنوان شاگرد در آن
توانست ماشین  مدت شش ماه تمامی ریزه کاري جلوبندي را آموخت و
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کاربرد در جامعه را به راحتی تعمیر کند و با جرات فراوان بعد از هاي پر
ی رفت و به صورت درصدي شروع به کار کرد صشش ماه به سراغ شخ

درصد را به عنوان اجرت کار  40بابت هر اتومبیلی که تعمیر می کرد  و
 همکالسیم ن کتاب را براي شما می نویسم االن هم که ای  .دریافت می کرد

تا  70براي خودش یک مغازه راه اندازي کرده است و به راحتی روزانه 
به شت ببینید جوانی که آینده نامعلومی دا هزار تومان کار می کند. 100

, زیرا اگر به کجا رسیده است . شما باید بتوانید به دنبال عالقه خود بروید
  کاري عالقه داشته  باشید (عالقه معقول) به زودي پیشرفت می کنید .

ردي می کرد افرادي بودند که گگفت در مغازه اي که شا می همکالسیم
هرگز  ,چون عالقه نداشتند اکردند ام دو تا چهار سال شاگردي می
شاید با خودتان بگویید پسرعموي  .کنند نتوانستند به خودشان اعتماد پیدا

 شته است یا کسی بوده که به او کمک کردهمن پول اجاره مغازه را دا
اما بدانید زمانی که براي خودش مغازه باز کرد در منطقه اي که  است ,

 600ک به هزار تومان بود نزدی 150مغازه را اجاره کرد ,اجاره مغازه 
به آن  بعد به سراغ تاکسی دارها رفت و هزار تومان هم وسایل خرید و
و  ر کندر است اتومبیل هاي آن ها را تعمیها گفت به صورت قسطی حاض

  ایجاد کند.به این صورت توانست براي خود اسم و آوازه اي 
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  چگونه در کسب و کارمان معروف شویم ؟

. اما نکته مهم در ارایه خدمات این است که شما باید معروف شوید 
  چگونه؟

بسیار ساده است شما باید کاري را انجام دهید که دیگران انجام نمی 
دهند و قیمتی را ارائه کنید که دیگران حاضر به انجام کار با آن قیمت 

  یدا نشود .و یا کاالي را عرضه کنید که از نظر کیفیت در جایی پ نیستند

برگه  200به ازاي چاپ هر  به عنوان مثال اگر شما یک تایپ و تکثیر دارید
. شاید بپرسید چرا خودکار ؟ یک عدد خودکار را به مشتري هدیه دهید

برگ چاپ کردن به مشتري تخفیف بدهیم  200اگر بخواهیم به ازاي 
د  ولی همین که از شما خداحافظی کرد به راحتی شما را فراموش می کن

اگر یک خودکار هدیه بگیرد تا مدت ها این خودکار در دست او می ماند 
تکثیرتان را روي خودکار به سادگی و با هزینه  می توان نام تایپ وو حتی 

(مانند دوران راهنمایی که اسم تان را روي کاعذي کم حک کنید 
  .مینوشتید و درون بدنه خودکار می کردید )

اما اگر شما به صورت کلی  ,گران است شاید با خود بگویید خودکار 
قیمت آن بسیار ارزان میشود حتی می توانید از  خودکار را خریداري کنید

  زیر دقت کنید .شکل خودکار هاي چینی استفاده کنید به 

عمویم انجام داد سیار زیاد است مانند کاري که پسراز این قبیل مثال ها ب
رانان باعث شد مشتري هزینه تعمیرات براي تاکسی نطی کردقسااو با ا
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شاید  یدآچون معموال تعمیرات ناگهانی پیش می . زیادي را جلب کند
پس تعمیرات اقساطی گزینه بسیار  .نداشته باشدپول در آن مقطع کسی 

عمویم هیچ مدرکی هم بابت تضمین , جالب این است که پسرناسبی استم
کند و چون کارش بسیار خوب است همه براي این که  دریافت نمی

  کنند خوش حساب باشند. بتوانند دفعه بعد هم مراجعه کنند سعی می

, چند ن را دیده باشیدآبگذارید مثال جالبی را بزنم که شاید خیلی از شما 
رفتم در مسیر به اولین  وقت پیش براي عیادت دوستم به بیمارستان می

, تا دسته گلی را تهیه کنم در هنگامی که گل دمگل فروشی مراجعه کر
به من گفت : اگر می خواهید می  ,کرد آماده می من گل را براي ,فروش

توانم اسم و تلفن شما را در دفترم یاداشت کنم تا تاریخ تولد همسرتان را 
وري کنم و یک روز قبل با شما تماس بگیرم . من آو روز ازدواجتان را یاد

نشود اما یک دفتر سررسید که باورتان دم شاید هم موافقت کر
  مخصوص کنار گذاشته بود کامال پر شده بود .

من هنگامی که  ؟ ایشان گفت:از او پرسیدم سود این کار براي او چیست 
گویم فردا روز تولد همسرتان است اگر  با کسی تماس می گیرم و می

دسته گلی را براي شما دوست دارید یک ساعت به من اعالم کنید تا من 
 بسیاري از افرادي که با آن ها تماس می ،آماده کنم تا معطل نشوید

گیرم موافقت می کنند. او به من گفت : من بابت یک تماس ممکن است 
هزار تومان درآمد  20تومان هزینه کنم اما از هر سه تماس حداقل  100

  زایی می کنم و گل می فروشم .



 کسب و کار در ایران 

مرکز کنید و ببینید چه کاري را می توانید انجام فقط کافی است کمی ت
  .دهید که مشتري را طلسم کنید 

جیبی رایگان مرتبه اصالح یک شانه  هبه ازاي هر سدارید گري اگر آرایش
. یا اگر نقاشی ساختمان انجام میدهید به ازاي نقاشی کل ساختمان بدهد

اگر تعویض روغن  براي اتاق بچه ها یک رنگین کمان ساده را نقاشی کنید.
دارید به ازاي هر بار تعویض روغن , تنظیم باد رایگان انجام دهید , یا یک 

  خوشبو کننده ساده به ازاي هر دو مرتبه تعویض روغن هدیه بدهید .

ا االن متوجه شدید چگونه خودتان را مطرح کنید این مطرح شدن ئنمطم
 ز آن نتیجه باورماه تا یک سال طول بکشد اما بعد ا 4ممکن است بین 

  نکردنی است .
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  موزشیآکارهاي 

داشته باشید اگر عالقه داشته باشید ي دانش زیادي اممکن است شما دار
ی آن را داشته باشید که تدریس کنید , این نوع آموزش ها بسیار یو توانا

درآمد زا هستند و محل تبلیغ شما می تواند دانشگاه و مراکز علمی و 
  صنعتی باشد .

که من در آن اي بگذارید تجربه خودم را در این زمینه بگویم : رشته 
من در این مدت کالس هاي زیادي  تحصیل کرده ام ساخت و تولید است.
آخرین جاي که براي آموزش رفته  .را براي صنعتگران برگزار کرده ام

دستگاه فرز خریداري بودم در مغازه تراش کاري بود که صاحب مغازه 
ت چگونه دستگاه فرز یاد داشت اما نمیدانس هاي ساده را باد کارکرده بو

  باید یک چرخدنده را بتراشد و محاسبات مربوط به آن را انجام دهد .

به عنوان یک متخصص فنی ها باعث شده است که من کالس این قبیل 
  برجسته شهرت خوبی کسب کنم .

پایه علمی و نظري ضعیف حیطه کار من افراد صنعتی بودند که از نظر در 
براي آموزش رفتم تا شخص بتواند نقشه هاي  یبه عنوان مثال جای .بودند

 5تا  1این نوع کالس ها معموال تعداد جلساتش بین  .صنعتی را بخواند
   .کنند جسته است و مبلغ مناسبی را هم بابت آن پرداخت می 
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ل کنید به زیر را کام اگر تصمیم دارید شغل خدماتی را ایجاد کنید جدول
  توان تصمیم گرفت . این صورت بسیار بهتر می

    به چه نوع کار هاي عالقه دارید؟
  

    این کار را در مدت چند ماه می توان آموخت؟
    متوسط درآمد این کار چقدر است؟

  
    براي این کار چه امکاناتی نیاز است؟

  
    در کجا می توان این مهارت را آموخت؟

از دوستان یا نزدیکان شما هستند که این چه کسانی 
کار را انجام داده باشند تا بتوانند به شما آموزش 

  دهند؟

  

بعد از آموختن مهارت براي راه اندازي یک مغازه 
  یا یک دفتر چه کار باید کرد؟

  

چگونه این کار را بهتر از دیگران که در بازار هستند 
  انجام دهم؟

  

    نیاز است؟چه مجوزهاي براي این کار 
تر انجام داد ؟(در تدر کجا می توان این کار را راح

  کدام منطقه)
  

افراد بزرگی که در این کار سر رشته دارند چه 
  کسانی هستند؟

  

    چه چیز هاي را یاد دارید ؟
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 (مهم)سخن آخر

براي دلگرمی ما اگر از مطالب یاد شده خوشتان آمد از شما می خواهم 
من ایمیل کنید تا به این وسیله بتوانم در مورد یک خسته نباشید براي 

در صورت به  نگارش هاي بعدي به شما اطالع رسانی کنم و همچنین
با  , دست آوردن تجارب کاري دیگران را بی نصیب نگذارید

                         :ایمیل

                              ramzekar@gmail.com  
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