 ‐ 297787ﺣﻢ ﻃﺮاﺣ ﺗﺷﺮت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ آﻣﺎزون در ﻓﺮوش آن
ﺳﻮال

درﺑﺎرۀ ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون و ﺧﺪﻣﺎت ) (MERCH BY AMZONﭘﺮﺳﺸ داﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺠﺎﻧ در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدم و آﻧﺎن از ﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼ و ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧام را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧ ﻣﻦ در ﯾ ﺑﺎﻧ
اروﭘﺎﯾ اﻟﺘﺮوﻧﯿ اﺳﺖ و و روش ﺳﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﺮاﺣ روی ﺗﺷﺮت را ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی ﺗﺷﺮت ﮐﻪ ﻧﻮﻋ ﻟﺒﺎس
آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ رﻧ ﺗﺷﺮت و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻓﺮوش ﺑﺮود و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﯿﻤﺘﺶ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ و از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻓﺮوش ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش  ۱۹دﻻر اﺳﺖ و ﺳﻮد ﻣﻦ
 ۵دﻻر ،و  ۱۴دﻻر ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﺮ ﻣرود .ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺮای
ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺮار دادهام ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻃﺮاﺣ ﻣﻦ را ﺑﺮ روی ﺗ ﺷﺮت ﭼﺎپ ﻣﮐﻨﺪ و ﺧﻮد آنﻫﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل و اﻧﺒﺎر و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل آن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی را
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ را ﻣدﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮد اﯾﻦ ﻣﺎه را در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧ ﻣﻦ وارﯾﺰ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ زن ﯾﺎ دﺧﺘﺮی اﯾﻦ ﺗ ﺷﺮت را ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﺑﺨﺮد و ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آن را در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﭘﻮﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﺎرج آن ،آﯾﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش آن اﺷﺎل دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻃﺮاﺣ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای روی ﺗﺷﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮود ﻧﺴﺒﺘ از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻧﺮود ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﺳﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و اﯾﻦ از ﺑﺎب ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ ﺷﺮﯾﯿﺪ و آﻣﺎزون ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺷﺮت و
ﻓﺮوش آن .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘ از ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐ ﻣﻌﯿﻦ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾ از ﺷﺮﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪای ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه
ﺳﻬﻢ ﯾ از ﺷﺮﯾﺎن درﻫﻢﻫﺎﯾ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﭼﻨﺪ درﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺷﺮط ﮐﻨﺪ
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ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ده درﻫﻢ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﻧﺎن را از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣداﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﻗﺮاض ]ﯾﻌﻨ ﻣﻀﺎرﺑﻪ[ اﮔﺮ ﯾ از ﺷﺮﯾﺎن ﯾﺎ
ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﺧﻮدش درﻫﻢﻫﺎﯾ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ« )اﻟﻤﻐﻨ.(۲۸ /۵ :
و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗ ﺷﺮت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ  ۲۰دﻻر ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﭘﻨﺞ
دﻻر ﺷﺮط ﮐﻨ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد زﯾﺮا در ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺒﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻤﻨﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدش درﻫﻢﻫﺎﯾ ﻣﺸﺨﺺ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد
ﯾﺎ آنﮐﻪ اﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﻮﻟ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺮﻗ ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺷﺮت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮود ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ
ﻓﺮوش ﻃﺮاﺣ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻃﺮح ﻫﻨﺎم ﻓﺮوش آن ﺑﻪ آﻣﺎزون ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺮ ﭘﺲ از آن رﺑﻄ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد
ﭼﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ از آن ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮاﺣ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﺷﺮط اﺳﺖ:
اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ذات ﺧﻮد ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦﮐﻪ در راه ﮔﻨﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﺗﺷﺮتﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوری ﺷﻮد زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺗﺒﺮج ﺣﺮام ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرود.
و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮج دارد آن را ﺧﺮﯾﺪ ،ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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