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بدانیـد کـه هـر چیزی را به غنیمـت گرفتید یک پنجم آن
برای خدا و پیامبر(ص) و برای خویشـاوندان (او) و یتیمان
و بینوایـان و در راه مانـدگان اسـت ،اگـر به خدا و آن چه بر
بنـده خـود در روز جدایـی (حق از باطـل) روزی که آن دو
گـروه بـا هـم رو بـه رو شـدند نازل کـرده ایم ایمـان آورده
ایـد و خـدا بر هر چیزی تواناسـت( .انفـال ،آیه )41
مخاطـب قـرآن در ایـن آیه افرادی هسـتند کـه از جنگ
بـدر بـا کولـه باری از غنیمـت آمده اند .خـدا به صراحت
مـی فرماید که شـرط ایمـان به خدا افزون بر نمـاز ،روزه
و جهـاد ،ادای واجـب مالـی یعنی خمس اسـت .پرداخت

دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی۹1735 - 511 :
تلفن051 - 37634000 :
نمابردبیرخانه051376243۹5 :
پذیرش آگهی و اشتراک051 - 37010 :
پیامک2000۹۹۹ :
چاپ مشهد :شهرچاپ خراسان
روابط عمومی051 - 3700۹111 :
نمابرتحریریه051 - 37626501 :

خمس در اسلام بسـیار تاکید شـده اسـت تا جایی که
مالی که سـهم خدا از آن کم نشـده باشـد ،حالل نیسـت
و ادای فرایـض دینـی بـا آن مال ،جای اشـکال دارد.
خمس بر هفت چیز واجب شـده اسـت :سـود و منفعت
کسـب و درآمـد سـاالنه ،گنـج ،معـادن ،گوهرهایی که از
غواصـی به دسـت می آیـد ،مال حالل مخلـوط به حرام،
زمینـی کـه کافـر ذمـی از مسـلمان بخـرد و در نهایـت
غنیمـت جنگـی .طبق روایات اسلامی تنها رسـول(ص)
و سـپس ولـی مومنیـن مرجعـی بـرای سـپردن خمس
هسـتند امـا در دوران غیبـت بایـد بـه مجتهـد جامـع

الشـرایط و مراجـع تقلیـد مراجعه کرد تـا آنان پول هایی
را کـه در قالـب خمـس بـه آن هـا مـی دهنـد به اقشـار
ضعیـف جامعـه بپردازند.
برگرفته از کتاب آموزه های پیشـرفت و رونق در کسـب
و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت
و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

کارآفرینانی که پولسازی را به پولداری ترجیح دادهاند
بیشـتر سرنوشـت هایـی کـه از
سمیه محمدنیا حنایی
کارآفرینـان برایتـان گفتـه ام
روزنامه نگار
از دوران کودکـی شـروع شـده
اسـت .کودکانـی کـه خیلـی
زودتر از همسـن و سـاالن شـان دلشـان می خواسـت یا شرایط
مجبورشـان مـی کـرد کـه مسـتقل باشـند و بـه فکـر کسـب
درآمـد از راه هـای جدیـد بیفتنـد .در ایـن نوشـتار زندگـی دو
جـوان موفـق را برایتـان شـرح مـی دهیـم کـه بعـد از ازدواج
و تشـکیل خانـواده ماننـد خـواب زده ای کـه از خـواب پریـده
باشـد سـعی کـرده اند تـا روند های همیشـگی اقتصادی شـان
را تغییـر دهنـد و تبدیـل بـه پول سـاز های موفقی شـوند .این
دو جـوان کـه حـاال عهـده دار تربیـت فرزنـدی هـم شـده انـد
از درس هایـی کـه گرفتـه انـد ،مـی خواهنـد بـه مـا بگوینـد.
آقـای امیـر حسـین مظاهـری و خانـم فاطمـه جاللـی مدیران
موسسـه آمـوزش عالـی ثـروت آفرینـان مهمـان مـا هسـتند.
احتمـاال همیـن کـه نـام موسسـه آن هـا بـه گـوش تـان خورد
کمـی کنجـکاو شـده باشـید که در آن موسسـه چـه چیزهایی
یـاد مـی دهنـد؟ یعنـی آن هـا جـای گنج هـای مخفـی دنیا را
بلدنـد؟ راه یـک شـبه پولـدار شـدن را چـه؟ اگـر مـی خواهید
تمـام پرسـش هـای تـان پاسـخ داده شـود ،ادامـه مطلـب را از
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حرفهای
مردم
چرا پرسش ها را جواب منی دهید؟

مـن یکـی از خواننـدگان هفتـه نامـه شـما هسـتم .بخـش
حـرف هـای مـردم یکـی از بخـش هـای جالب هفتـه نامه
اسـت کـه مـی توانـد نشـان دهنـده نظـرات مـردم باشـد.
امـا یـک مسـئله وجـود دارد و آن ایـن کـه شـما اصلا بـه
سـواالت جـواب نمـی دهیـد .لطفـا در این باره نیـز جوابگو
با شید .

فقط قیمت بذارید

در هفتـه پیـش در بخشـی از مطالـب دربـاره قیمـت های
لـپ تاپ نوشـته بودیـد .قیمت های کمی را نوشـته بودید.
بـه نظـر می رسـد که بهتر اسـت بـه جای ارائـه توضیحات
فقـط قیمت هـا را درج کنید.

اقامت گاه ها گرون هستند

در ایـن هفتـه دربـاره انـواع سـایت هایی که برای شـما جا
رزرو مـی کننـد ،نوشـته بودید .تقریبا تمام این اپلیکیشـن
هـا خیلـی خـوب عمل می کننـد و جایی بـرای رزرو دارند
امـا فقـط مشـکلش این اسـت کـه ایـن اقامتگاه هـا خیلی
گـران هسـتند .در حالـی کـه اگـر خودمـان بخواهیـم این
خانـه هـا را اجـاره کنیـم با قیمتـی کمتر موفق می شـویم
تـا به توافق برسـیم.

آن که یافت نشود آمن آرزوست!

مطالـب آموزشـی در ارتبـاط بـا آمـوزش اقتصـادی بچـه
هـا ،خیلـی جالـب اسـت امـا واقعـا ایـن خیلـی غیـر قابل
بـاور اسـت کـه بتوانیـم کودکـی تربیـت کنیـم کـه در این
بازارهـای پـر زرق و بـرق چیـزی دلـش نخواهـد و اولویت
هایـش تغییـر نکنـد .اصلا همچیـن بچـه ای وجـود دارد؟

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

مطلب جالبی درباره نوشـت افزار نوشـته بودید .متاسـفانه
قیمـت هـا خیلـی بـاال رفتـه اسـت .خریـد یک عـدد مداد
سـیاه بـرای خانـواده هـا چیـزی حـدود دو هـزار تومان در
مـی آیـد .مـداد کوچـک تریـن و ارزان ترین قلم از نوشـت
افـزار اسـت .بقیـه داسـتان را خودتان حـدس بزنید.

ارزاین در کار نیست

هسم خدا را از مال اتن برپدازید

ایـن کـه یـک کاالیـی گـران بشـه بعـد ارزان بشـه خیلـی
اتفـاق افتـاده شـاید بـه قیمـت قبـل برنگـردد ولی تـو اوج
گرانـی هـم نمانـده اسـت مثـل دالرشـد20تومن بعد شـد
9500االن هم 13500هسـت پوشـک بسـته ای20هزاربود
شـد 100هزار االن شـده 45چسـب حرارتـی دونه ای300
بـود شـد 1500االن دونـه 800خـودرو هم206بود35شـد
120بعد میشـه 75تا 80پراید بود 20شـد60بعد میشـه40
ال نودبود 40بعد شـد 140بعد میشـه 100همیشـه توایران
افزایـش و کاهـش این جوری هسـت ،یـک کاال 300درصد
گران میشـه بعد 70درصد ارزان میشـه ما هم خوشـحالیم
کـه اون جنس ارزان شـده اسـت!

دسـت ندهید.
از نظـر آن هـا اگـر مـی خواهیـد آدم هـای ثروتمنـدی شـوید
بایـد چنـد اصـل مهم اقتصادی را برای خودتان داشـته باشـید.
اول از همـه ایـن کـه حسـابی پولکـی باشـید امـا نه بـه معنای
کسـی کـه حاضر اسـت برای به دسـت آوردن پـول از هر راهی
اسـتفاده کنـد و نیـم نگاهـی به مردم اطرافش نـدارد .از نظرآن
هـا پولکـی بـودن بـه ایـن معناسـت کـه فـرد بتواند پول سـاز
باشـد و همچنیـن حاصل دسـت رنجـش را در بهترین موقعیت
هـا خـرج کنـد .چیـزی کـه از نظر آن هـا متاسـفانه در جامعه،
گـم شـده اسـت .مظاهـری مـی گویـد :متاسـفانه در جامعه به
افـراد موفـق و کارآفریـن بـه عنوان مرفه های بـی درد جامعه و
بـزرگ شـدگان الی پـر قـو نگاه می کننـد .در حالی که او برای
موفقیـت بسـیار رنـج برده اسـت .تـا زمانی که نگاه بـه مالکیت
خصوصـی ایـن گونـه باشـد و پول چرک کف دسـت ،نمی توان
اندیشـه ثـروت انـدوزی سراسـری را برای جامعـه متصور بود.
آن هـا بلای دیگـری را کـه بـه جـان اقتصـاد جامعـه افتـاده
اسـت ،ترجیـح پولـداری بـه پـول سـازی مـی داننـد .از نظـر
خانـم جاللـی اگـر دختـران در زمـان ازدواج بـه جـای انتخاب
فـرد پولـدار (پسـر کارخانـه دار!) فـرد پـول سـاز را انتخـاب
کننـد ،نشـانه بلـوغ فکـری آن هـا در زمینه اقتصادی اسـت .با

افـراد پولـدار مـی تـوان لـذت هـا و خوشـی هـا را آنـی تجربه
کـرد امـا هیـچ ضمانتـی بـرای تداوم این خوشـی وجـود ندارد.
در حالـی کـه بـا انتخـاب فـرد پـول سـاز شـاید میـان تقاضا و
بـرآورده شـدن فاصلـه بیفتد امـا در نهایت موفقیت بیمه شـده
در آینـده دو جـوان وجـود دارد.
آن هـا مـی گوینـد متاسـفانه در خانـواده هـا چیـزی بـه اسـم
تربیـت اقتصـادی نیسـت .بیشـتر بچه ها مفهوم پول و ارزشـی
را کـه دارد نمـی داننـد .نیازهـای بچـه هـا یـا بی قید و شـرط
برطـرف یـا ایـن که بـدون هیچ دلیلی رد می شـود .این حالت
نوعـی جیـره خـواری دم دمی مـزاج را به کودک القـا می کند.
در نهایـت از جوانـی کـه تـا بـه حـال بـرای بـه دسـت آوردن
چیـزی نجنگیـده ،برنامـه ریـزی نکـرده و حتـی از بسـیاری از
دلخوشـی هایش چشـم نبسـته اسـت چگونـه می تـوان انتظار
قبول مسـئولیت عاقالنه ای داشـت؟ از نظر آن ها سـومین راه
حـل بـرای ثـروت انـدوزی تربیـت کودکانـی اسـت کـه از امور
مالـی سـردرمی آورنـد و اگر هم آب از سـر گذشـته بـود تغییر
نگـرش نسـبت بـه دخـل و خرج اسـت .هـر چند کمی سـخت
باشـد .اگـر پـای گفـت وگـوی آن هـا بنشـینید حـرف هـای
شـان پـر اسـت از خاطراتـی که بـرای تربیت درسـت اقتصادی
دخترشـان داشـته اند .خاطراتی گاهی بعد از چند سـال هنوز

هـم برایشـان کمـی دردآور اسـت .امـا آن هـا بـاور دارنـد کـه
اگـر خودشـان ایـن چیزهایی را کـه االن می دانسـتند ،در اول
تشـکیل خانـواده آگاه بودنـد حتـی ممکن اسـت  20میلیارد از
االنـی کـه هسـتند جلوتـر بودنـد! خـدا را چـه دیده اید شـاید
کودکـی پـر از انتخـاب حنانه آن ها
در آینـده نزدیـک داسـتان
ِ
را هـم بـه عنـوان یـک کارآفرین موفـق بگوییم.

صفر تا  ۱۰۰راه اندازی فروشگاه خشکبار

رمز و راز خشکبار فرویش موفق
اوایـل حـس تـرس را در شـما بـه وجـود مـیآورد .این که در شـهر بزرگی مانند مشـهد بتوان در بین این همه فروشـگاه خشـکبار کوچک و بزرگ فعالیت کـرد و دوام آورد .بـازاری که در
میالد قارونی
نـگاه اولیـه اشـباع شـده اسـت و بـه نظـر میرسـد که بهتر اسـت تا پول خود را در شـغل دیگری سـرمایهگذاری کنیم .در واقع به خطرات و شکسـت بعـد از راهاندازی آن نمـیارزد؛ خیلی
روزنامه نگار
زحمـت دارد .امـا مـا جـواب دیگـری بـرای شـما خواهیـم داشـت .اگـر چنین تصـوری دارید کـه کار پرزحمتی اسـت و با این همه فروشـگاه ،جایـی برای رقابت کـردن وجود نـدارد ،باید
بگوییم که این کار اص ً
ال برای شـما مناسـب نیسـت .شـما در این کار رقیبهای بسـیار زیادی به ویژه در شـهر مشـهد دارید .در خیابانهای نزدیک حرم و پاسـاژها از هر سـه مغازه ،یکی فروشـگاه خشکباراسـت؛
حـاال از سـادهترین محصـوالت تا لوکستریـن را به فروش میرسـاند.
بـه هـر حـال ایـن یـک بازار اسـت .بـازاری کـه با ایـن همه فروشـگاه
بسـیار زیـاد و رقیـب امـا هنـوز هسـتند آنهایی که بـه خوبی فعالیت
میکننـد .نکتـه ایـن جاسـت که برخلاف تصورتان ،هیـچ کار خاصی
هـم در ظاهـر انجـام نمیدهنـد و خیلـی فروشـگاه سـادهای دارند؛ اما
برای موفقیت خود روی دو نکته از همان اول تأکید داشـتند :کیفیت
و برندسازی.
امروزه در خشـکبار هیچ چیزی مانند کیفیت و فعالیتهای تبلیغاتی
نمیتوانـد شـما را موفـق کنـد .سـؤالی کـه در ایـن جا پیـش میآید،
ایـن دو مـورد باید چگونه باشـد تـا بتوانیم هم پای رقبـای بزرگ خود
پیش برویم .ما برای یافتن پاسـخ این سـؤال ،به بیرون از گود مشـهد
رفتیـم؛ تهـران .در تهران فروشـگاههای بزرگ خشـکباری وجود دارند
کـه بعضـی از آنهـا مشـتریانی از تمامـی نقاط شـهر و حتی خـارج از
کشـور دارند .مث ً
ال فروشـگاهی با حدود شـش سـال سابقه در منطقه
مرکـزی تهـران (پیچ شـمیران) درزمینه فروش انواع خشـکبار فعالیت
میکنـد .مدیریـت ایـن فروشـگاه را آقـای یـاری بـر عهـده دارد .البته
آقـای یـاری بـه همراه بـرادران خـود تجربه چندین سـاله در مدیریت
فروشـگاههای مختلف از جمله سـوپرمارکت و فروشـگاه لـوازم قنادی
را نیـز دارنـد .همچنیـن قبـل از آن هم در بازار تهـران درزمینه فروش
خشـکبار فعالیت داشتهاند.
خشـکبار فروشـی بـا شـش سـال فعالیت  ،بـه اصطالح هنـوز در این
حـوزه جـوان اسـت؛ امـا بـه خوبی بیـن رقبـای قدیمی خـود فعالیت
کرده اسـت .این فروشـگاه امروزه به یک برند تبدیل شـده اسـت و از
تمامی نقاط تهران مشـتری دارد .حتی از خارج از کشـور هم مشـتری
دارد .بـرای همیـن مـا امـروز پای صحبت آقای یاری نشسـتیم تـا از او
توصیههایی برای موفقیت در این کسـبوکار به دسـت بیاوریم .اینکه
چـه کار کنیـم تـا در این بـازار خاص بتوانیم فروش باالیی را به دسـت
بیاوریم و برند شـویم.

مثل بچه رسیدیگ یمخواهد

کیفیـت حـرف اول در خشـکبار را میزنـد؛ نکتـهای کـه بارهـا آقـای
یـاری از اول تـا آخـر صحبـت خـود بـر آن تأکید داشـت .در خشـکبار
تنها چیزی که باعث میشـود تا مشـتری جذب فروشـگاه شـما شـود،
کیفیـت بـاالی محصوالت تان اسـت.
مشـتری وقتی وارد فروشـگاه میشـود ،نگاهی به چیدمان یا فروشنده
و ...نمیکنـد؛ نـه این که اهمیت نداشـته باشـد ،بلکـه اول از همه برای
او کیفیت خشـکبار مهم اسـت .او ابتدا به بررسـی و خوردن چند نمونه
از خشـکبارهای مـورد نیـاز خـود میکند؛ اگـر تازه و بـدون هیچگونه
کرمـی و ...بـود ،خریـداری میکنـد؛ در غیـر ایـن صـورت حتـی اگـر
لوکستریـن فروشـگاه را هـم داشـته باشـید ،بـدون حتـی خرید یک
بـادام ،فروشـگاه تان را تـرک خواهد کرد.
فقـط کیفیـت اسـت کـه شـما را در ایـن حـوزه برند میکنـد .به هیچ
وجـه کیفیـت را فـدای چیـز دیگـری نکنیـد؛ ماننـد یـک بچـه بایـد
از آجیلهـای خـود محافظـت کنیـد .بـرای ایـن کـه بتوانیـد کیفیت
محصـوالت خـود را افزایـش دهیـد ،بهتـر اسـت که به صورت سـنتی
آنهـا را تهیـه کنیـد .در پخـت سـنتی از مواد طبیعی و بـه مقدار الزم
اسـتفاده میشـود؛ اما در پخت صنعتی و به اصطالح بازاری ،از جوهر
لیمـو اسـتفاده میکننـد کـه برای سلامتی بـدن هم ضـرر دارد.

سادهترین چیدمان را داشته ابشید

بـرای برندسـازی بـه فکـر تهیـه لوکستریـن چیدمـان نباشـید .اگـر

کیفیـت کار شـما خـوب باشـد ،مشـتری اص ً
ال بـه این مـوارد اهمیتی
نمیدهـد .همـه چیز در خشـکبار سـنتی اسـت .بیشـتر بـازار مصرف
خشـکبار در ایـران اسـت .در واقـع بهتریـن محصوالت اولیه خشـکبار
در شـهرهای مختلف وجود دارد .پس این کسـب وکار ریشـه قدیمی
دارد .کسـبوکاری که ریشـه قدیمی داشـته باشـد ،چیدمان سـنتی
را میطلبـد.
خـود را اسـیر چیدمـان لوکـس و گـران قیمـت نکنیـد .در واقـع بهتر
اسـت کـه سـرمایه خـود را بـه جـای چیدمان ،بـرای افزایـش کیفیت
محصـوالت خـود اختصـاص دهیـد .هـر طـور کـه انـواع خشـکبار را
قـرار دهیـد ،آخـر مشـتری بایـد بـرای خرید آن را تسـت کنـد .اگر از
نظـر او کیفیـت مناسـب بـود ،مشـتری میشـود .خشـکبار مثل بقیه
فروشـگاهها نیسـت که برای برندسـازی نیاز به طراحی لوکس داشـته
باشد.

قیمت هم متناسب اب ابزار ابشد

یکـی از مهمتریـن اصلهـا در برندسـازی قیمـت اسـت؛ امـا منظور ما
قیمت پایین نیسـت .قیمت باید مناسـب با اوضاع شـهر و بازار باشـد.
از طرفـی قیمـت نبایـد بـه صورتـی باشـد کـه شـما بـرای کاهش آن
مجبور شـوید تا کیفیت کار خود را تغییر دهید .مشـتری در خشـکبار
بـه دنبـال جنـس خـوب اسـت و واقعاً هزینـه میکند .شـاید یک نفر
سـالی یکبـار از شـما خریـد کند؛ امـا در همان یکبار هـم بهترینها
را انتخاب میکند .حاال این نکته در شـهر مشـهد که بیشـتر مشتریان
مسـافر هسـتند و ممکـن اسـت کـه هرچنـد سـال یکبـار بـه زیارت
بیایند ،خیلی مهم اسـت که بتوانید تا باکیفیت باال و قیمت مناسـب،
نـام برنـد خـود را در ذهـن او حـک کنیـد .ایـن حـک کـردن باعـث
میشـود تا در مسـافرت بعدی فقط به سـراغ شـما برای خرید بیایند.

فروشنده جنس شناس ابشد

برندسـازی که فقط بر کیفیت کار تأکید ندارد .فروشـنده تأثیر پنهانی
روی این مسـئله دارد .خشـکبار کسـبوکاری اسـت که فروشـنده آن
باید حوصله داشـته باشـد؛ یعنی به تمامی سـؤاالت مشـتریان پاسـخ
دهـد .شـما در خشـکبار هـرروز بـا سـؤاالت تکـراری زیـادی مواجـه
میشـوید .نباید خسـته شـوید و پاسـخ کلـی بدهید .فـرض کنید که
سـؤال هـر مشـتری کام ً
ال جدید اسـت.
از طـرف دیگـر ،بایـد جنس را بشناسـد .این که جنس آن خوب اسـت
و مـا بهتریـن را میآوریـم ،پاسـخ قانعکننـدهای برای مشـتری نخواهد
بـود .بلکـه بایـد مزیـت محصـول خـود را بیشـتر توضیـح دهیـد .این
کـه واقعـاً چـرا کیفیـت محصول شـما مناسـب اسـت .این نکتـه برای
فروشـگاههای خشـکبار در مشـهد بـه ویـژه نزدیک حرم یا پاسـاژهای
شـلوغ کـه افـراد زیـادی بـرای خرید بـه فروشـگاه آنها سـر میزنند،
خیلی مهم اسـت.
متأسـفانه بارها مشاهده شـده است که مسئول فروشگاه ،فروشندههای
بیتجربـهای را کـه بـدون رعایـت ادب یـا هیچگونـه احترامـی درصدد
فـروش محصول هسـتند ،اسـتخدام میکنـد  .این مسـئله کام ً
ال باعث
تخریـب برنـد فروشـگاه شـما در ذهـن مشـتریان میشـود .در واقع نه
تنهـا مشـتری ،بلکه رهگذران هـم رفتارهـا را خواهند دید.

بستهبندیفقطاپکیت

اگـر دنبـال برندسـازی هسـتید ،برای کار خـود باید ارزش قائل شـوید.
بـه هرحـال ،هرچقـدر کیفیـت شـما خوب باشـد؛ امـا نیاز اسـت که از

فقط کیفیت است
که شما را در این
حوزه برند میکند.
به هیچ وجه کیفیت
را فدای چیز دیگری
نکنید .برای این
که بتوانید کیفیت
محصوالت خود را
افزایش دهید ،بهتر
است که به صورت
سنتی آنها را تهیه
کنید .در پخت سنتی
از مواد طبیعی و به
مقدار الزم استفاده
میشود؛ اما در پخت
صنعتی و به اصطالح
بازاری ،از جوهر لیمو
استفاده میکنند که
برای سالمتی بدن
هم ضرر دارد

طریقـی در ذهـن مشـتری بمانیـد .یکـی از بهتریـن راهها بسـتهبندی
شـکیل اسـت .بهتریـن بسـتهبندی هـم بـه صورت سـنتی و اسـتفاده
از پاکتهـای کاغـذی اسـت .در ایـن بسـتهبندی هـم شـما میتوانیـد
نـام و لوگـوی برنـد خـود را روی آن چـاپ کنیـد و هـم این که کیفیت
محصـول سـالمتر باقـی میمانـد .البتـه ایـن نوع بسـتهبندی مناسـب
آنهایـی اسـت کـه قصد خرید بـرای خودشـان را دارند .برای سـوغات
بهتـر اسـت کـه از حالتهای سـلفونی مخصـوص یا جعبهای اسـتفاده
کنیـد .بـه هرحـال ،بسـتهبندی شـکیل چیـزی اسـت کـه همـراه بـا
مشـتری بـا او بـه بیـرون مـیرود و در تثبیـت برند شـما در ذهن آنها
تأثیرگذار اسـت.

فقطکیفیت؛ دنبال پولنباش

در این کسـبوکار فقط کیفیت حرف اول را میزند .کسـبوکار بسـیار
سـختی اسـت و زحمـت زیـاد دارد .بیشـتر سـرمایه خـود را بایـد بـه
افزایـش کیفیـت محصـوالت خـود اختصـاص دهید .اگر فقـط به فکر
پـول جمـع کردن باشـید ،شکسـت میخورید .کار پرزحمتی اسـت و
بـا اینکـه قیمـت آنها باالسـت؛ اما سـود کمی دارد .حـاال فرض کنید
در شـهری مانند مشـهد با این همه فروشـگاه که رقابت بر سـر قیمت
بسـیار بیشـتر از شـهرهای دیگر اسـت .برای همین اسـت که همیشه
روی کیفیـت تأکیـد میشـود .اگـر میتوانیـد بـرای خـود کارگاهـی
بسـازید تـا خودتـان تولیدکننـده محصـوالت تان باشـید .بسـیاری از
فروشـگاهها تولیدکننـده نیسـتند و از بقیه یا بـازار خریداری میکنند.
چنین فروشـگاههایی اگر بعد از یک سـال جمع هم نشـوند ،در اندازه
یـک مـکان معمولـی خواهنـد بـود؛ امـا آنهایی که در مشـهد اسـم و
رسـمی بـه دسـت آورنـد ،بـرای ایـن اسـت که محصـوالت شـان را با
برنـد خودشـان تولیـد میکننـد .در واقـع فقط فروشـنده نیسـتند .به
هرحـال ،اگـر قـادر بـه خرید دسـتگاههای مخصوص و اجـاره یا خرید
مکانـی بـرای کارگاه نبودیـد ،بهتـر اسـت کـه از فروشـگاههای معتبر
محصـوالت خـود را خریـداری کنیـد تـا حداقـل بـه هویـت برند خود
آسـیب نرسانید.

