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 شیشااود، اما پ یسااازمام موبااو  م یها ییپرداخت جزء دارا شیپ ،یدر حوزه مال

است که مجموعه  یمعن نیبه ا افتیدر شیمجموعه به افراد است. پ یبده افتیدر

شتر لیاز توو شیخدمات خود را پ ایکاال  یبها صول به م . دینما افتیاز او در ،یمو

ست،  افتیپول در شده ا صندوق مجموعه  بابت  یخدمات ایهنوز کاال  اماشده وارد 

خدمات،  ایکاال  لیاز توو شیپ افت،یدر شیداده نشده است. با گرفتن پ لیآم توو

در  دیکه با ینوع تعهد به مشااتر کی. میکرده ا جادیا ینوع بده کیخود  یبرا ییگو

 داده شود. لیزمام مقرر توو

 

 شی: پیدر حبابدار یجار یها یبده

 ها افتیدر
 تیم توریریه اقیانوس آبی
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 بد؟ ایخو  است  افتیدر شیپ

 یاقتصاد طیموضوع به شرا نیبد است و ا یمواقع خو  و گاه یگاه افتیدر شیپ

کبا  و  یتواند برا یپول م نیباشاد، ا یتورم یاقتصااد طیدارد. اگر شارا یببات 

آماده   رید که قرار است سه ماه یموصول یبها دیکار شما خطرناک باشد. فرض کن

 متیباشااد، قطعا ق یتورم طیرا. اگر شاادیکن یم افتیدر یماه از مشااتر نیشااود را ا

خواهد شد.  شتریب یلیموصول زمام حال خ متیتمام شده موصول سه ماه بعد از ق

به ضااررتام تمام  د،یحبااا  را با نرا امروز انجام داده ا هیکه شااما تبااو نیپس ا

 خواهد شد.

 

 نیتوجه نکردم به ا لیاز کبااا  و کارها به دل یلیخ یتورم طیمتاساااهانه در شااارا 

 جادیروز ا متیرا با ق یو تعهدات یخود بده یبرا رایز نند،یب یم  یموضااااوع آساااا

 کرده اند.

 

 بهبود وصول مطالبات ی: راه هادیبخوان شتریب

 

 ضرر؟ ای: اعتبار افتیدر شیپ

کباا  و کار را  کیاعتبار  رایها دارند، ز افتیدر شیبه پ یمثبت دید رامیمد یبرخ

شام م کب  و کار اعتبار دارد که افراد  کیکه چقدر برند و موصول  نیدهد. ا ین

 یگهته م pre-sellکنند که به آم  یآم را پرداخت م نهیموصااول، هز دیاز تول شیپ

 شود.
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بل از توو یکه وجه نیا م،یبه مجموعه ن اه کن رومیاز ب اگر موصااااول از  لیرا ق

عوامل  دیشود، اما مجموعه با یجزو نقاط قوت آم موبو  م م،یکن تافیدر یمشتر

مجموعه  یآم برا یایتا مزا ردیدر نظر ب  یوجه از مشااااتر افتیرا قبل از در یادیز

 آم باشد.  یاز معا شتریب

 

 به نهع شما است؟ افتیدر شیاخذ پ یزمان چه

 لیموصول را در زمام توو یاز بها یبه نهع شما است که بخش یزمان افتیدر شیپ

ما یگذار متیروز، ق متیبراساااااس ق ین تدادی مذاکره و  ی. در واقع در همام اب

شد که بخش شده با بو یقرارداد، اعالم  ساس  لیحبا  در موعد توو هیاز ت و برا

مجموعه را در  یری  پذیتوام آساا یصااورت م نیروز انجام خواهد شااد. به ا متیق

 نمود. تیریموصول مد لیدر زمام توو یمتیق راتییمقابل تغ

 

ضرور افتیدر شیگرفتن پ نیچن هم شد که به  یتواند جز موارد یم یدر مواقع  با

 جادیمبلغ باعث ا نیکند. درست است که ا یمجموعه کمک م ین ینقد امیجر نیتام

از حد و در هر  شیکه ب دیتوجه داشاااته باشااا دیبا یشاااود، ول یم ین ینقد امیجر

 .دیکار را انجام نده نیا یطیشرا

 

 افتیدر شیگرفتن پ طیشرا

تا  دیرا مد نظر قرار ده ریخدمات از قبل، موارد ز ایگرفتن مبلغ موصااااول  هن ام

 .دیببر یبده نیرا از ا  یآس نیبهره و کمتر نیشتریب
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۱ 

 ؟یتورم ریغ ایاست  یموصول تورم لیرو تا زمام توو شیپ طیشرا

 هیاز تبااو یکرده و درصااد ینیب شیپ یاساات. تورم را تا حدود یتورم طیشاارا اگر

 .دییروز موکول نما متیموصول و براساس ق لیحبا  را به زمام توو

۲ 

 خواهد شد؟ نهیشده در کدام قبمت مجموعه هز افتیدر وجه

 ایخواهد کرد  یشااده به مجموعه کمک خاصاا جادیا ین ینقد نیا ایآ دیینما یبررساا

 هیفرصاااات ساااارما ه،یمواد اول نیمجموعه، تام یها یاخت بدهپرد یمثال برا ر،یخ

نووه اساااتهاده از آم  یها برا افتیدر شیو... . لذا حتما قبل از اخذ پ دیجد یگزار

 یتا جا د،یاسااااتهاده آم ندار یبرا یطیو شاااارا نهیو اگر گز دیینما یزیها برنامه ر

 .دیرا متومل نشو بکشیممکن ر

۳ 

 کند؟ یکمک م ین یوجود آم پول به چرخه نقد ایآ

 د،یو چرخه تول هیمواد اول نیدر قباااامت تام ژهیخود به و یها یزیدر برنامه ر حتما

 یها یزیها را مد نظر قرار داده و برنامه ر افتیدر شیاز پ یتعهدات مجموعه ناشاا

 .دیمربوطه انجام ده هیمواد اول هیو ته یالزم را جهت آماده ساز
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 یریگ جهینت

به ا با باال  به مطال   از  افتیدر شیگرفتن پ یکه برا میرساااا یم جهینت نیتوجه 

به  یپول کمک خاصاا زامیم نی. اگر ادیکن یرا بررساا یموارد مختله دیبا امیمشااتر

را  بااکیر نیدارد، ا یاقتصاااد کشااور حالت نوسااان طیکند و شاارا یمجموعه شااما نم

 .دیخود را باال نبر یو بده دیتومل نکن
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