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توصیه های ویژه اسالم درابره اموال یتیمان

واقعیت این اسـت که اسلام بیشـتر از آن چه که تصور
مـی شـود ،هـوای اقشـار ضعیـف جامعـه را دارد و بـرای
حمایـت از آن هـا احـکام وضـع مـی کنـد ،ایـن طـرز
تفکـر در سـیره پیامبـر و ائمـه (ع) نیـز بـه خوبـی دیده
مـی شـود .یکـی از اقشـاری کـه مـورد توجـه و حمایت
اسلام قرار گرفته اسـت ،یتیمان به سـن بلوغ نرسـیده
(صغیر) هسـتند .خداوند در آیه شـریفه  34سـوره اسـرا
بـه صراحـت به حق مالکیـت یتیمان بر اموال خودشـان
کـه از فـوت پـدر یـا مادر به آن ها به ارث رسـیده اسـت،
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سـخن مـی گویـد و همـه مـردم را مخاطـب قـرار مـی
دهـد و مـی فرمایـد بـه مـال یتیمـان نزدیـک نشـوید!
قـرآن دربـاره حفـظ حقـوق یتیـم و مراعـات حـال او و
رسـیدگی و تکفـل امـور یتیمـان سـفارش فـراوان کرده
اسـت .امـا چـون احتمال لغزش مالی و سـوء اسـتفاده از
اموال یتیمان بسـیار اسـت ،برای همین هشـدار بیشتری
دربـاره امـور مالـی یتیمـان داده تا جایی کـه به صراحت
اعلام کرده اسـت کسـانی که مال یتیمـان را تصرف می
کننـد ،ماننـد کسـانی هسـتند که آتـش در دل خود می

اندوزنـد( .نسـاء آیـه )10
اما این آیات به این معنا نیسـتند که نمی توان سـرمایه
یتیـم را وارد چرخـش مالـی کـرد ،چنـان کـه در سـوره
اسـرا خداونـد می فرماید اگر منفعت یتیـم در به گردش
بـودن مالـش اسـت ،باید به بهترین راه به مـال او نزدیک
شـد و مالـش را ماننـد دینـی فـرض کـرد کـه به محض
رسـیدن یتیم به سـن بلـوغ باید برگردانده شـود.
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

ماجرای زنی کارآفرین که زعفران را به خوزستان برد!
یکـی از باورهـای اشـتباه و رایـج در
سمیه محمدنیا حنایی
حـوزه کارآفرینـی ایـن اسـت کـه
روزنامه نگار
برای تبدیل شـدن به یـک کارآفرین
نمونـه ،یک شـرط الزامی وجـود دارد
و آن عبـارت از داشـتن مـدرک تحصیلات دانشـگاهی اسـت .در واقـع
بیشـتر افـراد تصـور مـی کننـد برای رسـیدن بـه موفقیت بایـد زمان و
البتـه گاهـی هزینـه زیـادی را صرف گرفتـن مدارک دانشـگاهی کنند
و همیـن طـرز تفکـر باعـث مـی شـود آن هـا بیـن خـود و موفقیـت
فاصلـه ای زیـاد ببیننـد و گاهـی از خیـر کارآفرین شـدن بگذرنـد! این
موضـوع در حالـی اسـت که در بیشـتر مواقع داشـتن یـک ذهن خالق
و ابتـکاری بـرای نـگاه کردن به مسـائل و داشـتن پشـتکار تنها شـرایط
اصلی کارآفرین شـدن اسـت .یکی دیگر از باورهای اشـتباه در خصوص
کارآفریـن شـدن تصـور وجـود حمایـت های بـی قید و شـرط دولتی و
حتـی خانوادگـی اسـت .در صورتـی کـه ایـن شـرط مانند شـرط قبلی
باشـد ،شـاید بتواند یکی از عوامل تسـهیل کننده موفقیت باشد نه همه
آن .در این نوشـتار به سـراغ کارآفرینی رفته ایم که گواه ادعای ماسـت.
خانمـی کـه بـدون مدرک دانشـگاهی باال و همچنین بـا وجود مخالفت
هـای جـدی خانـواده توانسـته اسـت بـا همـت و پشـتکارش بـه تولید
محصولـی سـودآور دسـت پیـدا کنـد .خانم مرضیـه خواجـوی زعفران
کار نمونـه در اسـتان خوزسـتان ،امـروز زیـر ذره بیـن ماسـت .در ادامـه
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حرفهای
مردم
از آن هایی که هستند بگویید

چنـد هفتـه ای مـی شـود کـه دربـاره جاهـای قدیمی شـهر
مشـهد مطلـب مـی نویسـید .البتـه بیشـتر ما مشـهدی ها تا
بـه حـال بـه صـورت گـذری از آن جاهـا عبـور کـرده ایـم اما
شـاید کمتـر کسـی از مـا بداند کـه این کوچه پـس کوچه ها
چقـدر قدمـت دارنـد .امـا در برخـی از مطالب شـما حـرف از
جاهایـی مـی زنیـد که قبلا آن جا وجود داشـته اسـت .مثل
حمامـی کـه دیگـر وجـود نـدارد ...ایـن نوع نوشـته هـا کمی
ناراحـت کننـده اسـت و از طرفـی خـب وقتی چیزی نیسـت،
نیسـت دیگر!

مردم را از نگراین دربیاورید

باالخـره ایـن چهـار تا صفر کی قرار اسـت از محاسـبات مالی
پـاک شـود؟ اصلا آیـا این کار به نفع ماسـت؟ مـن که خیلی
اقتصـاددان نیسـتم بـه ایـن نتیجـه رسـیدم که دیگـر قیمت
هـای زیـر هـزار تومـان نداریـم ،یعنـی تمـام اعدادی کـه رند
نیسـتند بـه سـمت عدد باالتر گرد می شـود .اگـر مبلغ کرایه
تاکسـی  1300تومـان اسـت یـک دفعـه ای می شـود  2هزار
تومـان مـا یـا  2تومـان شـما! خب پس ایـن که یعنـی تورم!

مداد هم واردایت بود؟

سلام من این هفته تصمیم گرفتم تا زودتر از هر سـال دیگر
نوشـت افزار مدرسـه فرزندانم را تهیه کنم .چون سـه تا بچه
دوره اولـی دارم بـرای همیـن بیشـتر برایشـان مداد مشـکی و
قرمـز مـی خـرم .وقتـی بـه فروشـنده گفتـم سـه بسـته از هر
رنـگ مـداد بدهـد ،در جوابـم گفت مـداد قرمز داریـم اما چون
موجودی مداد سـیاه مان کم اسـت فقط یک بسـته می دهم.
ایشـان در جـواب تعجـب و دهـان بـاز مانـده مـن گفتنـد که
واردات مـداد مشـکی بـه کشـور متوقف شـده اسـت! به نظرم
این مسـخره اسـت و فقط بهانه ای برای گران فروشـی اسـت.

همه چیز گل و بلبل نیست

بـا سلام .در هفتـه پیش مقاله ای با عنـوان کار بدون دغدغه
خسـارت  ،درباره مزایا و انواع بیمه مسـئولیت نوشـته بودید
و آن قـدر مطمئـن از مزایـای بیمه مسـئولیت نوشـته بودید
کـه هـر کسـی کـه مـی خوانـد فکـر می کـرد شـرکت های
بیمـه ماننـد پـدر بچـه هـا تمـام خطاهـا و خرابـکاری هـای
بچه شـان را پوشـش می دهند .نه آن طورها که نوشـته اید
اصلا نیسـت و هـر شـرکت بیمه گـذار هزار و یـک تبصره و
مـاده و قانـون دارد و پـول بـه این راحتی ها نمـی دهد .گواه
مدعـای مـن گلریـزان هـای پـی در پـی اسـت که مـا اهالی
کادر درمـان بـرای پرداخـت دیـه و خسـارت همـکاران مان
بـه راه مـی اندازیـم .بسـیاری از مخاطبـان شـما بـا خواندن
ایـن چهـار سـطر فکر مـی کنند که کادر درمان پشتشـان به
بیمـه شـان گرم اسـت و دلـی برای بیمـاران نمی سـوزانند،
بـرای همیـن اگر مشـکلی هم برای شـان یا یکـی از نزدیکان
شـان پیـش بیایـد بـا جدیت و کمی بـی انصافـی پیگیر می
شـوند ایـن در حالـی اسـت که شـرایط بـه ایـن گل و بلبلی
کـه نوشـته ایـد اصلا نیسـت .کاش از ایـن طرف پیشـخوان
هـم بـه بیمه های مسـئولیت نـگاه کنید.

با مـا همراه باشـید.
مرضیـه خواجـوی متولـد  ۱۳۵۵در ایذه ،زن نمونه سرپرسـت خانواری
اسـت کـه بـدون حمایـت اطرافیـان و حتـی خانـواده خود توانسـته به
کارآفریـن نمونـه تبدیل شـود .مرضیه خواجوی نمونه یک زن سـاختار
شـکن اسـت .زنـی کـه با آغـاز فعالیت خود سـاختار ذهنـی و فرهنگی
منطقـه ای را کـه در آن زندگـی می کرد ،به مبارزه دعوت کرد .سـاختار
فرهنگـی کـه زن را از انجـام تجـارت و کارآفریـن شـدن منـع می کرد،
ولـی ایـن موضـوع تمـام نـوآوری خواجوی نبـود .خواجوی بـا مطالعه و
تحقیق می خواسـت سـاختار شـکنی دیگری در حوزه کشـت و زراعت
نیـز بـه راه بینـدازد و آن کاشـت زعفـران در زمین های خوزسـتان بود!
کاری که حتی کارشناسـان جهادکشـاورزی آن را بیهوده می دانسـتند.
امـا همـت و پشـتکار ،عواملی بودنـد که خواجوی را هـر روز به موفقیت
نزدیـک تـر کردنـد .خـود خواجـوی در توضیح چگونگی آغـاز به کارش
ایـن گونـه مـی گویـد« :فعالیت خود را از سـال  ۸۸با تولیـد زعفران که
در شـهر خـودم یعنـی ایذه بیسـابقه بـوده؛ آغاز کردم .قبـل از من تنها
یـک پیرمـرد در شهرسـتان باغملـک کار کشـت زعفـران را در اسـتان
خوزسـتان انجـام داده بـود .او از سـخت گیری هـا و حتی مخالفت های
دولتـی بـا کارش بـا عنـوان سـنگ انداختـن یـاد مـی کند و مـی گوید
همیـن نـوآوری باعث شـد برای شـروع کار بـا سـنگاندازیهای زیادی
روبـه رو باشـم .خانـم خواجوی مـی افزاید :وقتی میخواسـتم کار خود

را بـرای شـروع کشـت زعفران در شهرسـتان ایذه شـروع کنـم دریافتم
کـه بایـد ابتـدا طرز فکـر خود را تغییر دهـم و اجازه ندهـم افکار منفی،
حتـی از ناحیـه خانـوادهام ،روی مـن تأثیر بگذارد.
خواجـوی در ادامـه افـزود :هنـگام شـروع کار ،صاحبـان زمیـن بـرای
اجـاره زمینشـان مـرا بسـیار اذیـت مـی کردنـد و حتـی اجـازه کار به
مـن نمیدادنـد .تنهـا شهرسـتانهای باغملـک و دهدز به علـت این که
آب و هوایـی شـبیه خراسـان دارنـد ،امـکان کشـت زعفـران را داشـت؛
امـا مـن بـر عقیـده خـودم پافشـاری کـردم  .خواجـوی بـرای ایـن که
بتوانـد از تسـهیالت دولتـی و جهـاد کشـاورزی اسـتفاده کنـد ،مجبور
بـود تا موافقت جهادکشـاورزی را به دسـت آورد .بنابرایـن وی ادامه می
دهـد« :ابتـدا به جهادکشـاورزی رفتـم و با وجود مخالفـت رئیس جهاد
کشـاورزی آن زمان ،کشـت پیاز زعفران را در فضای سـبز این سـازمان
شـروع کـردم و اواخـر مهـر ماه زعفران را کاشـتم و اواسـط آبان به عمل
آمـد؛ زعفرانـی کـه اکنون جـزء جداییناپذیر چـای هـر روزه کارمندان
این سـازمان شـده اسـت».
در نهایت خواجوی توانسـت با اراده خود به کشـت زعفران دسـت یابد
و یکـی از بهتریـن زمیـن هـای زراعی در ایـذه را دارد .او اکنون در تکاپو
بـرای احـداث یـک باغ گیاه شناسـی اسـت کـه بتواند عالوه بـر این که
منبـع خوبـی بـرای درآمـد زایـی و اشـتغال زایی باشـد ،گام های جدی
بـرای بـاال بردن سـطح دانش و پژوهـش بردارد.

از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس

صفر ات صد راهاندازی یک قنادی
قنـادی ،شـیرینی فروشـی ،شـیرینی سـرا از اسـمهایی اسـت کـه همـه آنهـا یـک معنا میدهند و بـه یک مکان اشـاره میکنند؛ امـا چیزی کـه در اصل وجود دارد و کاسـبان بـرای معرفی
میالد قارونی
کسـبوکار خـود از آن اسـتفاده میکننـد ،قنـادی اسـت .راهانـدازی قنـادی بـه عنوان یک کسـبوکار خیلی مثل بقیه طرفـدار خاصی ندارد؛ بـرای این که واقع ًا مدیریت چنین فروشـگاهی
روزنامه نگار
هـم بسـیار سـخت اسـت و از طرفـی دیگـر نیـاز بـه سـرمایه باالیـی دارد .به هرحال ،خیلی از مردم هسـتند که دسـتی در ایـن کار دارند و به دنبال این هسـتند تـا با اجاره مغـازهای ،قنادی
هرچنـد کوچـک بـرای خـود راهانـدازی کننـد .ماننـد هـر کسـبوکاری ،راهانـدازی قنادی هم اصول خـاص خود را دارد .بـه هرحال ،همین طوری نمیتـوان با چهار نوع شـیرینی و کیک و قرار دادن چند عدد شـکالت
گفـت کـه شـما یـک شـیرینی سـرا افتتـاح کردهایـد .اینها روی کار اسـت .مواردی وجود دارد که شـما قبل از شـروع بایـد آنها را بدانیـد و رعایت کنید.

مـا بـرای ایـن کـه با چم و خم این کار آشـنا شـویم ،به سـراغ یکی
از قنادیهـای تـازه تأسـیس تهران رفتیم .قنـادی جواهر ،در مرکز
تهـران ،بـا ایـن کـه حدود  4ماه اسـت کـه از عمر آن میگـذرد؛ اما
مدیریت آن ،آقای محرر ،خیلی سـال اسـت که با اصول شـیرینی
پـزی و غیـره آشـنایی دارد و بـا ایـن حرفـه اص ً
ال غریبه نیسـت .ما
بـه سـراغ ایـن عزیـز رفتیم که هـم تجربه باالیی در شـیرینی پزی
دارد و هـم ایـن کـه بـه تازگـی ایـن فعالیـت را راهانـدازی و از ایـن
رو خیلـی بهتـر از بقیـه شـرایط راهانـدازی قنـادی در ایـن روزها را
درک کرده اسـت.

کسبوکار قنادی به چند نوع تقسیم یمشود؟

ایـن کسـبوکار ماننـد بقیـه بـه چندیـن شـاخه مختلف تقسـیم
نمیشـود .در واقـع ،تقسـیمبندی در خـود محـل اتفـاق میافتـد.
یـک قنـادی میتوانـد بـه دو بخـش تقسـیم شـود :فروشـگاهی و
کارگاهـی .خیلـی از قنادیهـا بـرای افزایـش فروش و بـه اصطالح
جـور کـردن جنـس ،اقـدام به فروش شـکالت ،کاله تولد ،شـمع و
غیـره میکنند.
بخـش کارگاهـی کـه در یـک محیـط بسـته و بهداشـتی انجـام
میشـود ،خـود قنـادی اقـدام بـه تولیـد انـواع شـیرینی مخصوص
بـه خـود را میکنـد .حـاال ایـن کارگاه میتواند پشـت مغازه باشـد
یـا دورتـر و هـر روز بـا اسـتفاده از وانت و غیره شـیرینیهای تازه را
انتقـال دهـد .البتـه همـه قنادیهـا کارگاه ندارند ،بعضـی از بیرون
شـیرینیها را میخرنـد و فقـط فروشـنده هسـتند.
مسـلماً اگـر یـک قنـادی خـودش تولیدکننـده اول باشـد ،فروش
بیشـتری خواهـد داشـت .بـه هرحال ،مردم به شـیرینی سـراهایی
کـه تمامـی مدلهـای مختلـف شـیرینی زیـر نظر خـودش تولید
میشـود ،بیشـتر اعتمـاد میکننـد.

چقدر رسمایه برای راهاندازی این کسبوکار الزم
است؟

مبلـغ دقیقـی نمیتـوان بـرای راهانـدازی ایـن کسـبوکار تعییـن
کـرد .مشـخص کـردن رقم دقیق بـه محیط کار ،فروشـگاه و اندازه
متراژ آن بسـتگی دارد .شـخصی که قصد دارد مکانی مانند قنادی
اجـاره کنـد و خـودش تولید کننده باشـد ،حداقل باید بـرای موارد
زیـر هزینه کند:
مسـلماً هزینـه اجـاره مغـازه در هر شـهری مجزاسـت .اول از همه
شـما بایـد تعییـن کنیـد که چه متـراژ مغـازه و کارگاه نیـاز دارید.
تعیین اندازه دقیق کارگاه هم بسـتگی به ظرفیت فروش شـما در
نقطه شـهری بسـتگی دارد .گاهی فالن نقطه شـهر ،خیلی کشـش
فـروش شـیرینی نـدارد ،پس نیازی بـه اجاره مکان بـزرگ و خرید
لـوازم زیـاد نیسـت؛ امـا اگر در یکی از شـلو غ ترین نقطهها باشـید،
مسـلماً بـا یـک مکان کوچـک نمیتوانید خیلـی درآمـد باالیی به
دسـت بیاوریـد .پـس در قدم اول ،باید موقعیت سـنجی و بررسـی
جمعیت داشـته باشید.
بـه هرحـال ،تعـدادی دسـتگاه وجـود دارد که شـما بـدون در نظر
گرفتن اندازه متراژ باید در فروشـگاه و کارگاه خود داشـته باشـید.
اولیـن مـورد یـک فـر اسـت کـه اکنـون هزینـهای حـدود  45تـا
 50میلیـون تومـان دارد .میکسـر  50کیلویـی کـه هزینـه خریـد
آن حـدود  15میلیـون تومـان اسـت .بـرای خریـد سـردخانه 15
متـری و یخچـال بـه ترتیب بایـد رقمی حـدود  60و  100میلیون

تومـان هزینـه کنیـد .آخرین مورد هم وسـایل کیک سـازی اسـت
کـه حداقـل  30میلیـون تومان میشـود .البته شـاید بتوان بعضی
از ایـن ابزارهـا را بـا قیمـت پایینتـری تهیـه کـرد؛ امـا آنچنـان
اختالفی نـدارد.

دانش یا تجربه؟

ایـن کار بـه  80درصـد تجربه و  20درصد دانش نیاز دارد .شـرکت
در کالسهـای شـیرینی پـزی یا مطالعه کتابهای مربوط به شـما
روشهـای اولیـه و چگونگـی شـروع کار را نشـان میدهنـد؛ امـا تا
شـما خودتـان ترکیـب اندازههـا و طراحـی های مختلـف را تجربه
نکنیـد ،فایدهای نخواهد داشـت.
بـرای راهانـدازی ایـن کسـبوکار نیـازی بـه داشـتن مـدرک فنی
و حرفـهای هـم نیسـت .خیلـی راحـت بـه اتحادیـه میرویـد و
درخواسـت تقاضـای راهانـدازی قنـادی میکنید .بعـد از چند وقت
مسـئولی از طـرف اتحادیـه بـرای بررسـی بـه مکان شـما مراجعه
میکنـد .اگـر همـه چیـز مناسـب بـود و مـکان و کارگاه شـما
گنجایـش تولیـد انـواع شـیرینی را داشـت ،جواز شـروع فعالیت به
شـما داده میشـود.
ایـن دیگـر تجربـه و دانـش اولیـه شماسـت کـه موفق آمیـز بودن
ً
اصلا در این حوزه
کسـبوکارتان را تعییـن میکنـد .اگر تجربهای
نداریـد ،حتمـاً بایـد حداقـل چند سـال را در یک کارگاه شـیرینی
پـزی کار کنیـد .مـواد و روش ترکیـب انواع شـیرینی در واقعیت با
آن چیـزی کـه شـما در کتابهـا مطالعه میکنیـد ،خیلی متفاوت
خواهـد بود.

آینده شیریین پزی چگونه است؟

از موقعی که یادمان اسـت ،شـیرینی پزی در کشـور وجود داشـته
اسـت؛ فقـط شـکل سـاختاری آن تغییـر کرده اسـت .بـه هرحال،
همـه چیـز بـه همان صورت قبل اسـت .شـما برای این کـه در این
کار موفـق و آینـده بهتـری نسـبت بـه رقبای خود داشـته باشـید،
بایـد خودتـان شـیرینی تولیـد کنیـد ،نـه ایـن که فقط فروشـنده
باشـید .متأسـفانه بـه دلیـل افزایـش قیمتهـا ،شـاهد ورود کمتر
افـراد بـه ایـن حـوزه هسـتیم .خیلـی از افـراد ترجیـح میدهنـد
از طریـق اینسـتاگرام ،شـیرینیهای تولیـدی خـود را بـه فـروش
برسـانند .بـه هرحـال ،خریـد لـوازم و دسـتگاههای مرتبـط هـم
هزینـه باالیـی دارد .هزینـه خرید مـواد اولیه رو به افزایش اسـت و
قنادیهـا هـم نمیتواننـد از قیمـت مصـوب گرانتـر بفروشـند .با
ایـن اوضـاع و بـرای وارد شـدن بـه ایـن کار بایـد هزینـه باالیی در
اول سـرمایهگذاری کنیـد.
حداقـل  300میلیـون تومـان هزینـه فقـط بـرای خرید و اجـاره و
دکوراسـیون داخلی اسـت .اگر این رقم تمام سـرمایه زندگی شـما
باشـد کـه بیشـتر از همـه باید بـرای موفقیت تالش کنیـد ،در غیر
ایـن صورت شکسـت خواهیـد خورد.

مزیت و محدودیتهای این کسبوکار چیست؟

ایـن کار مزیـت خـود را زمانی نشـان میدهد که شـما خودتان
تولیدکننـده باشـید؛ یعنـی کارگاهـی داشـته و در آن انـواع
شـیرینیهای مخصـوص را تولیـد کنیـد .ایـن کار باعث افزایش
اعتمـاد مشـتریان به شـما میشـود .بـه هرحال ،شـیرینیهایی
کـه در کارگاه بیـرون تولیـد میشـود ،نظـارت آنچنانـی روی

خرید یک فر
هزینهای حدود 45
تا  50میلیون تومان
دارد .میکسر 50
کیلویی که هزینه
خرید آن حدود 15
میلیون تومان است.
برای خرید سردخانه
 15متری و یخچال
به ترتیب باید رقمی
حدود  60و 100
میلیون تومان هزینه
کنید

آنهـا نیسـت .معلـوم نیسـت کـه چگونـه تولیـد شـدهاند و در
انتقـال آن هـم امـکان بـه وجـود آمدن هـزار اتفاق وجـود دارد.
االن قنـادی موفـق اسـت کـه خـودش تمامـی شـیرینیهای
داخـل ویترینهـای خـود را تولیـد کنـد.
نمیتـوان محدودیـت خاصـی بـرای ایـن کسـبوکار تعییـن
کـرد .شـاید بتـوان گفـت کـه هزینـه بـاالی خریـد مـواد اولیه
و دسـتگاهها و لـوازم محدودیتهایـی را در پیشـرفت کار بـه
وجـود بیـاورد؛ امـا مسـئلهای قابـل برطـرف شـدن اسـت .اگـر
اتحادیـه شـهر اذیـت نکنـد ،همـه چیـز طبـق برنامـه پیـش
خواهـد رفـت.

برای پیرشفت در این کسبوکار چه ابید کرد؟

بـرای پیشـرفت در ایـن حرفـه باید قوی باشـید .شـما یـا نباید
وارد ایـن حـوزه شـوید یـا اگـر داخـل آن شـدید ،بایـد بـا همه
سـختیهای آن بسـازید .حرفـه سـختی اسـت .خاکخـوری
زیـادی دارد .تـا زمانـی کـه جـا بیفتیـد و مـردم بـه سـبک
شـیرینیهای شـما عـادت کنند ،مجبور میشـوید کـه از جیب
خـرج کنیـد و بسـیاری از شـیرینیهای خـود را دور بریزیـد.
نباید تسـلیم شـوید.
مسـئله دیگـر ایـن کـه بایـد بـا سـلیقه مـردم محله خـود جلو
برویـد .ایـن کسـبوکار نیـازی به تبلیغـات اینترنتـی و بنرهای
امـروزی نـدارد .مهمتریـن و بهتریـن تبلیـغ دهـان بـه دهـان
اسـت .هرچـه کیفیـت محصـوالت بهتـر و همچنیـن بهروزتـر
باشـد ،کمکـم در محـل شـناخته میشـوید .بهتریـن حالت این
اسـت کـه باسـلیقه افـراد محل خـود پیـش بروید.

