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ریشه کالهربداری و کم فرویش چیست؟

شـاید ایـن جملـه را بارهـا وبارهـا از قدیمی ها شـنیده
باشـید امـا تـا بـه حـال چقـدر بـه آن اعتقـاد داشـته
ایـد؟ خداونـد در قـرآن در کنـار صفـات دیگـرش
بارهـا از صفـت روزی رسـان بودنـش (رزاق) سـخن به
ِیـن
الـرزَّاقُ ُذو القُـ َّو ِه ال َمت ُ
میـان آورده اسـت .ا َِّن اُ َ ...هـ َو َّ
(ذاریـات ،آیـه  )58خداسـت کـه خـود ،روزی بخـش
نیرومنـد اسـتوار اسـت و بـا صراحـت کالم اعلام کرده
اسـت کـه شـما بایـد تلاش کنیـد امـا روزی کـه بـه
دسـت تـان مـی رسـد از طـرف خداونـد متعال اسـت.
ایـن نـوع نگاه به درآمد شـخصی چندیـن اثر در زندگی
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فـردی و اجتماعـی افـراد مـی گذارد .مهـم ترین آن در
چگونگـی کار و تلاش آدمـی اسـت .اگر انسـان خدا را
روزی رسـان بدانـد ،پـس ریشـه بسـیاری از حرص ها،
بخـل هـا ،حیلـه هـا ،حسـدها ،کالهبرداریهـا و کـم
فروشـی هـا خشـکیده مـی شـود .شـاید کمـی حـرص
آدم هـا بـرای جمـع آوری مـال دنیا را کنتـرل کند که
خـود سـر منشـأ بسـیاری از انحرافـات اقتصـادی مانند
ربـا و غـش در معاملـه اسـت اما در این جا یک مسـئله
پیـش مـی آیـد .اگـر خـدا تنهـا رزاق اسـت پـس دلیل
ایـن همـه شـکاف های طبقاتی چیسـت؟ پاسـخ را می

تـوان در اعتقـاد بـه حکیم بـودن خداوند دانسـت ،چرا
کـه او خـود مـی دانـد بـه کـدام بنـده چه میـزان رزق
عطـا کند .شـغل هـا ،ابزارهـا و تخصص ها تنها وسـیله
هایـی هسـتند که بسـتری بـرای روزی رسـانی خدا به
وجـود مـی آورنـد .پـس اگر مـی خواهید وارد کسـب و
کار جدیـدی شـوید بـه رزاق بـودن خدا تـوکل کنید و
گام نخسـت را برداریـد.
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و
تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

کمانی که یک کارآفرین را ثروتمند کرد
همیشـه در میـان غرفـه هـای
سمیه محمدنیا حنایی
روزنامه نگار
فروشـگاهی ،غرفـه صنایـع
دسـتی جـزو گـران تریـن غرفه
هـای فـروش اسـت .خوشـبختانه شـرایط فرهنگـی و اقلیمـی
ایـران بسـتر مناسـبی بـرای بـروز انـواع هنرهای دسـتی فراهم
آورده اسـت .قالـی بافـی ،گلیـم و جاجیـم بافی از مشـهور ترین
هنرهای دسـتی اسـت که حاال شـکل و شـمایل صنعت به خود
گرفتـه .امـا در ایـن میـان نمـی تـوان از صنعت های وابسـته به
چـوب غافـل مانـد .بازار رو به رشـد صنایع دسـتی چـه در میان
گردشـگران ایرانـی و چـه گردشـگران خارجی فرصـت اقتصادی
مناسـبی را فراهـم آورده اسـت بـه طـوری کـه کمتـر کسـی به
آن بـی توجـه اسـت .امـا این توجـه باید از باب مناسـبی باشـد!
ایـن کـه شـما خـود را در بـازار پـر رزق و بـرق صنایـع دسـتی
یـک خریـدار بدانیـد یـا واسـطه و دالل یـا تولیـد کننـده خیلی
تفـاوت دارد .در ایـن نوشـتار روایـت زندگـی جوانـی را بازگـو
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حرفهای
مردم
حذف قبض های کاغذی برای همه کار خویب
نیست

ایـن کـه قبـض هـای کاغـذی را حـذف کننـد کار خیلـی
خوبـی اسـت .واقعـا نمـی شـود از مزایـای زیسـت محیطی
آن چشـم پوشـی کـرد امـا ایـن اتفـاق بـرای کسـانی کـه
توانایـی انجـام امـور مالـی و بانکـی با گوشـی هـای موبایل
شـان را ندارنـد خیلـی سـخت اسـت و حتـی باعـث سـوء
اسـتفاده هایـی می شـود .مثلا مادربزرگ من چـون کار با
کارت هـای اعتبـاری را بلد نیسـت ،یک بـار تمام موجودی
کارتش را بابت کمک خواسـتن از فردی در پشـت دسـتگاه
عابـر بانـک از دسـت داد .بایـد ایـن حـذف قبـض هـا را به
صـورت داوطلبانـه عملیاتـی کنیـد و بـرای ایـن کـه همـه
مردم شـرکت کنند یک سـری مشـوق های مالی بگذارید.

صندوق اماانت ابنک ها گران است

موضـوع پرونـده تان دربـاره صندوق امانـات بانک ها خیلی
جالـب بـود .امـا چند نکتـه در آن وجود داشـت اول این که
آیـا از موجـودی صنـدوق هـا در هنـگام فـوت فـرد ،مالیات
گرفتـه مـی شـود؟ دوم این که وظیفـه بانک ها در خصوص
بازگشـایی صندوق اماناتی که صاحب آن فوت شـده اسـت،
چیسـت؟ بـرای بازگشـایی این صندوق ها چـه مدارکی نیاز
اسـت؟ آخرین مسـئله مبلغ کرایه این صندوق هاسـت که
نسـبت به یـک گاو صندوق خیلی باالسـت.

درآمد ریایل مخارج دالری

شـرایط اقتصادی متاسـفانه در حالت خیلی وخیمی اسـت.
ایـن موضـوع بـرای کسـانی کـه بـه ریـال در مـی آورنـد و
مجبـور هسـتند بـه دالر خـرج کنند ،مشـکل سـاز شـده و
در ایـن میـان انـگار دولت هم دسـت روی دسـت گذاشـته
اسـت .بـا تنهـا چیـزی کـه اصلا مبـارزه نمـی شـود گران
فروشـی اسـت .گـران فروشـی کـه بسـیار عیـان در بازارها
اتفـاق مـی افتـد و آدم هـا را شـرمنده زن و بچـه شـان می
کند .

زمان حمایت از مستاجرها یک فرا یم رسد؟

از ابتـدای سـال  98هزینـه هـای اجـاره بهـا چـه در بخش
رهـن و چـه در بخـش اجـاره بسـیار بـاال رفتـه اسـت تـا
جایـی کـه حتـی بعضـی از مـردم را مجبور کرده اسـت که
در مناطـق دورتـر و حاشـیه ای شـهر خانـه اجـاره کننـد.
امـا دولـت تنهـا ایـده مـی دهد و خبـری از عملیاتی شـدن
طـرح هـای حمایتـیاش نیسـت .ایـن طـرح هـا کـه اتفاقا
شـما هـم بـه آن هـا پرداختـه ایـد باالخره کی مـی خواهد
اجرایی شـود؟

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
موجـودی مـداد سـیاه مـان کـم اسـت فقـط یـک بسـته می
دهـم .ایشـان در جـواب تعجـب و دهـان باز مانـده من گفتند
کـه واردات مـداد مشـکی بـه کشـور متوقـف شـده اسـت! بـه
نظرم این مسـخره و فقط بهانه ای برای گران فروشـی اسـت.

مـی کنیـم کـه تصمیـم می گیـرد در بـازار صنایع دسـتی نقش
تولیـد کننـده را بـه عهـده بگیـرد .جوانـی کـه به گفتـه خودش
بـا یـک میـز و کمـان اره کارش را شـروع کرد ولـی االن صاحب
کارگاهـی اسـت کـه چیـزی حـدود  400میلیـون تومـان ابزار و
چیـزی حـدود  300میلیـون تومـان هـم مـواد اولیه بـرای خلق
آثـار هنـری اش دارد .مهـدی اویسـی کارآفریـن حـوزه صنایـع
دسـتی در شهرسـتان خمیـن روسـتای اسـفنجه مهمـان ایـن
هفته ماسـت.
اویسـی در سـال  1358به دنیا آمد .عالقه او به هنرهای دسـتی
باعـث شـد کـه از همـان کودکـی بـه حرفـه معـرق کاری عالقه
منـد شـود .او بـا صحبـت های مقـام معظم رهبـری در خصوص
اقتصـاد مقاومتـی تصمیـم گرفـت که هنـر خود را بهینه سـازی
کنـد .اویسـی بنـا بـه دالیـل شـخصی و مطابـق بـا روحیاتـش
تصمیـم گرفـت تـا روسـتا را بـرای تاسـیس کارگاهـش انتخاب
کنـد .ایـن انتخـاب او چندیـن مزیت برای ارتقای شـغلی اش به

دنبـال داشـت .اول از همـه این که محیط آرام و سـاکت روسـتا
باعـث مـی شـد که او بـا آرامش و تمرکز بیشـتری بـه خلق آثار
هنـری اش بپـردازد امـا نکتـه مهـم دیگـر در تهیـه مـواد اولیـه
بـرای کارگاهـش خالصـه مـی شـد .بنا بـه گفته خود اویسـی تا
بـه حـال حتـی یـک درخـت بـرای تهیـه چـوب الزم کارگاهش
بریـده نشـده اسـت بلکه او چـوب مورد نیـازش را از کارگاه های
چـوب بـری بـزرگ تهیه می کنـد .چوب های ضایعاتـی که قرار
بـوده در کـوره هـا بسـوزد و بـه زغـال تبدیـل شـود حـاال مـاده
اصلـی تابلوهـای نفیس او و شـاگردانش می شـود.
اویسـی تنهـا به تولیـد کارگاهی محصوالت خود اکتفـا نکرد .بنا
بـه گفتـه خـودش« ،سـال ها بـرای آموزش هنرهـای تخصصی
معـرق ،منبـت و خراطی در سراسـر کشـور سـفر کـردهام و وقت
گذاشـتهام تـا آموزههـای تخصصـی و هنری خـودم را کامل کنم
چـون مطمئـن بـودم اول بایـد خـودم را بـه سـطحی از هنـر و
تخصـص برسـانم تـا بتوانم دسـت دیگـران را بـرای ورود به این

حرفـه بگیـرم و
در پیـچ و تـاب گردش کار
دچـار مشـکل فنـی نشـوم و از حیـث هنـر
و تخصـص در حرفـهام خوداتکا باشـم ».از نظـر اویسـی
بـازار صنایـع دسـتی پایانی نـدارد و با توجه به مـواد اولیه ارزان
قیمـت و همچنیـن نیازنداشـتن بـه فنـاوری بـرای انجـام کارها
مـی تـوان از ایـن حـوزه بـه عنـوان یکـی از سـنگرهای کارآمد
بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتی بهره جسـت .در ایـن بین تکلیف
سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری و همچنین صدا و سـیما
بـرای تبلیـغ هـر چه بیشـتر این حوزه روشـن اسـت.

آشنایی با کسب و کاری که همیشه مشتری دارد

رایانه محل خود شوید

ایـن روزهـا کسـی کـه بتوانـد خدمـات تعمیراتـی انجـام دهـد ،همیشـه مشـتری دارد .البته این همیشـه به یک عامل خیلی مهـم بسـتگی دارد و آن کیفیت کار اوسـت .در واقع فـرد تعمیرکار
میالد قارونی
نبایـد فقـط آچارفرانسـه باشـد بلکـه بایـد در تخصـص خـودش همـه فـن حریف باشـد .خدمـات کامپیوتری که از همـان زمان ورود به وجود آمده اسـت ،از این قاعده مسـتثنا نیسـت .شـاید
روزنامه نگار
اوایـل بـه دلیـل ایـن کـه بیشـتر مـردم در خصـوص کامپیوتر اطالعات کافی نداشـتند ،سوءاسـتفادههایی پیش میآمـد؛ اما این روزهـا هم دانش مردم زیاد شـده و هم این که فناوری پیشـرفت
کـرده اسـت .دیگـر نمیتـوان بـا چهار حرکت سـاده گذشـته دسـتگاهی را تعمیر کرد بلکـه باید تخصـص را در این زمینـه افزایش داد.
هـم شـامل میشـود .در همـه اینهـا شـما خدماتـی را عرضـه
میکنیـد .تعمیـر کامپیوتـر و لپتـاپ چـه سـخت افـزاری و چه
نرم افزاری سـادهترین شـکل این کار اسـت .هرچند سـاده اسـت
امـا پیچیدگیهـای زیـاد مخصـوص به خـود را دارد.

با این که فناوری و دسـتگاههای کامپیوتری تغییرات گسـتردهای
داشـتهاند؛ امـا شـغلهایی ماننـد خدمـات کامپیوتـری از بیـن
نمیرونـد بلکـه فقـط سـبک آنهـا عـوض میشـود .به هـر حال
این دسـتگاهها الکترونیکی هسـتند .دسـتگاههای الکترونیکی هم
همیشـه مشـکالت نـرم افزاری یا سـخت افـزاری دارنـد .از این رو
نیـاز اسـت کـه افرادی آشـنا بـه تعمیرات آنها باشـند.
البتـه بایـد گفـت کـه تعمیـرات انـواع کامپیوتـر فقط بخشـی از
کار خدمـات کامپیوتـری اسـت .در چنیـن مراکزی میتـوان انواع
خدمـات را عرضـه کـرد .اگر به دنبـال قانونی کار کردن هسـتید،
باید یک رسـته را انتخاب و سـپس فعالیت خود را در آن شـروع
کنیـد .ایـن کـه چـه رسـتههایی وجـود دارد ،در سـایت اتحادیـه
فنـاوران رایانـه نوشـته شـده اسـت .هـم اکنـون حـدود  9رسـته
فعـال در ایـن زمینه وجـود دارد.
ما برای این که کمی بیشـتر با خدمات کامپیوتری آشـنا شـویم،
ایـن بـار بـه سـراغ آقـای احمـد بیگدلی رفتیم .کسـی کـه حدود
 15سـال اسـت درزمینـه خدمـات کامپیوتـری فعالیـت میکند.
احمد آقا در ابتدا کافی نت داشـت و سـپس رسـته خود را تغییر
داد و بـه سـراغ تعمیـرات نرم افـزاری رفت .توصیههـای احمد آقا
بـرای افـراد تازهکار بسـیار کاربـردی خواهد بود.

چه اجازهای دارد؟

از نظـر قانونـی هیـچ رسـتهای اجـازه فعالیـت و دخالت در رسـته
دیگـر را نـدارد .وظیفـه هرکـدام در سـایت اتحادیه نوشـته شـده
اسـت .بـرای کسـی کـه در حوزه تعمیـرات به ویـژه کامپیوتر کار
میکنـد ،اولیـن کار عیبیابـی و تعمیـرات نـرم افـزاری و سـخت
افـزاری اسـت .در واقـع نبایـد برای او فرقی داشـته باشـد .باید هر
کاری را انجـام دهـد .یـک تعمیـرکار کامپیوتـر بایـد بتواند نصب
نـرم افزارهـای بـهروز را انجـام دهـد ،مشـکالت نرم افـزاری مانند
نصـب نشـدن چاپگـر را برطـرف کنـد ،شـبکه بدانـد و مشـکالت
اولیـه و نـرم افـزاری شـبکه را تشـخیص دهـد .در واقـع در هـر
شـاخهای چیـزی را بداند.

چگونه موفق شود؟

در چه حوزهای کار یم کنید؟

خدمـات کامپیوتـری فقـط نصـب وینـدوز و عـوض کـردن رم و
نصـب چهارتـا برنامـه کاربـردی نیسـت .متأسـفانه اسـم خدمات
کامپیوتـری از اول بـه اصطلاح خـوب جـا نیفتـاده اسـت .اوایـل
هـم اتحادیـه آنچنـان به صـورت امروزی این کار را رسـته بندی
نکـرده بـود .حـاال چیزی که وجـود دارد ،در خدمـات کامپیوتری
شـما میتوانیـد خدمات فـروش و تعمیر انواع کامپیوتر و ماشـین
اداری را عرضـه کنیـد .البتـه هرکـدام در یک رسـته هسـتند .اگر
شـما در رسـته فروش ماشین اداری هسـتید ،اجازه تعمیر ندارید.
اگر در رسـته فروش و تعمیر ماشـین اداری هسـتید ،اجازه فروش
کامپیوتـر را نداریـد .آنهایـی هـم که در رسـته شـبکه هسـتند،
اجـازه تعمیـر ماشـین اداری را ندارنـد .تمامـی ایـن رسـتهها در
سـایت اتحادیه در قسـمت درخواسـت جواز نوشـته شـده اسـت.
ایـن شـما هسـتید کـه بایـد تعییـن کنیـد در کـدام رسـته کار
خواهیـد کـرد .آیـا فروشـتان خـوب اسـت؟ آیـا بـه سـخت افـزار
بیشـتر تسـلط داریـد یـا نـرم افـزار؟ عالقه شـما بیشـتر در کدام
حـوزه اسـت؟ جـواب دادن بـه ایـن سـؤاالت میتواند به شـما در
انتخـاب رسـته و نـوع شـغل کمـک بسـیاری زیـادی کنـد .البته
اگـر صرفـاً فقـط کار تعمیرات نـرم افزاری را بلد هسـتید ،بهترین
گزینـه شـروع بـا خدمـات کامپیوتـری سـاده ماننـد عیبیابـی
و نصـب وینـدوز اسـت .البتـه اینهـا کار سـادهای نیسـت .در
کشـورهای پیشـرفته همیـن کـه یـک نفـر بـه چنیـن مـواردی
تسـلط کامـل داشـته باشـد ،متخصـص نامیـده میشـود.

الکترونیـک و تعمیـر تخصصـی را بـا موفقیـت بگذرانـد .حتـی
آنهایـی هـم کـه قصـد تعمیر انـواع ماشـین آالت اداری را دارند،
نیـاز اسـت کـه دورههـای مربـوط بـه تعمیـرات سـخت افـزار را
بگذراننـد .در ایـن دورهها شـما حداقل با سـاختار سـخت افزارها
آشـنا خواهید شـد.
آنهایـی کـه قصـد راه انـدازی کافـی نـت را دارنـد ،بایـد شـبکه
بداننـد .مشـکالت شـبکه در کافـی نـت هـا بـه حدی زیاد اسـت
کـه اگـر خـود فـرد ندانـد ،در ادامـه به مشـکل بر خواهـد خورد.
آنهایـی کـه فقط تعمیـرات نرم افـزاری کار میکننـد ،باید همه
فـن حریـف باشـند .چنین فـردی عالوه بر تسـلط به نصـب انواع
وینـدوز و بـهروز بـودن در خصوص دانسـتن مشـکالت آنها ،باید
کمـی بـا کار کـردن بـا دیگر نرم افزارها و شـبکه ها آشـنا باشـد.
بـرای مثـال ممکـن اسـت کسـی از شـما مشـکلی در خصـوص
نصـب یـا فونت فتوشـاپ بپرسـد .تعمیـرکار باید بدانـد که چنین
مشـکلی از خـود نـرم افزار اسـت یـا ویندوز.

چه دانیش مورد نیاز است؟

چه رستههایی وجود دارد؟

اول از همـه بایـد بگوییـم کـه این کاری  50-50اسـت؛ یعنی 50
درصـد دانشـی اسـت کـه بایـد در کالس یا دورههـای مختلف فرا
بگیریـد و  50درصـد بقیـه تجربـه اسـت .ایـن روزهـا هـر کسـی
کـه کار بـا کامپیوتـر را یـاد گرفتـه اسـت ،بـرای خـود خدمـات
کامپیوتـری دارد امـا اینهـا خدمـات حرفهای مدنظر ما نیسـتند.
منظورمـان خیلـی فراتر از اینهاسـت.
کسـی کـه قصـد وارد شـدن در حـوزه تعمیـرات سـخت افـزار را
دارد ،بهتـر اسـت کـه در دانشـگاه یـا مؤسسـات عالـی دورههـای

ایـن کـه میگوییـم چـه رسـتههایی وجـود دارد ،در واقع صحبت
قانونی آن اسـت .بیشـتر افراد فعال در حوزه خدمات کامپیوتری
همـه کار میکننـد .متأسـفانه ایـن کار نـه تنهـا غیرقانونی اسـت
بلکـه بـه حیثیـت کلـی ایـن حوزه آسـیب جـدی میرسـاند .در
واقـع باعـث سـبکی این کار میشـود.
بـاال هـم نوشـتیم که خدمـات کامپیوتـری فقط تعمیـر کامپیوتر
یـا وینـدوز نیسـت بلکه فـروش و تعمیر انواع ماشـین اداری مانند
چاپگـر ،خدمـات شـبکه ،فـروش کامپیوتـر و نـرم افـزار و غیره را

کسی که قصد
وارد شدن به حوزه
تعمیراتسخت
افزار را دارد ،بهتر
است که در دانشگاه
یا مؤسسات عالی
دورههایالکترونیک
و تعمیر تخصصی را
با موفقیت بگذراند

ایـن روزهـا هر کسـی کـه قصد راه انـدازی خدمـات کامپیوتری را
داشـته باشـد ،باید اول از همه بتواند مشـکالت عمومی را برطرف
کنـد .ایـن دیگـر مزیتـی به حسـاب نمیآید .اگر کسـی بـه دنبال
موفقیـت در ایـن حـوزه کاری اسـت ،بایـد چنـد نکتـه کاری را
رعایـت کنـد.اول ایـن که در یک حوزه تخصص داشـته باشـد .اگر
کارهـای نـرم افـزاری میکند ،باید اطالعات و تخصـص خود را در
ف کـردن عیبهـای نرم افـزاری بـهروز کند و حتی
نصـب و برطـر 
بتوانـد نـرم افزارهـای تخصصـی را هـم نصـب کند .خیلـی از افراد
در اسـتفاده از یک نرم افزار متخصص هسـتند اما نصب آن را بلد
نیسـتند .اگـر عرضه کننـده خدمات کامپیوتری آنهـا را بداند ،به
راحتـی میتوانـد کار خـود را روی یـک برند در ایـن حوزه محدود
کنـد.در خصـوص تعمیـرات سـخت افـزاری هم به همیـن صورت
اسـت .بـه صـورت انحصـاری در یـک حـوزه کار کنـد .بـرای مثال
فقـط لپتـاپ یـک برنـد را تعمیـر کنـد .در بـازار امـروزی هرچه
تخصصیتـر در یـک حـوزه پیـش برویـد ،موفقتر خواهیـد بود.

چقدر رسمایه مورد نیاز است؟

سـرمایه ایـن کار بـه دو بخـش تقسـیم میشـود .اول از همه دانش
شماسـت که بخش عظیمی از سـرمایه کارتان را تشـکیل میدهد.
فنـاوری در حـال تغییـر اسـت .کار خدمات کامپیوتری بـه ویژه در
حـوزه تعمیـرات همیشـه وجود دارد اما مطمئن باشـید که سـبک
آن تغییـر خواهـد کـرد .شـاید تـا  50سـال آینـده کسـی وینـدوز
نصـب نکنـد امـا بـه دیگر برنامهها نیاز داشـته باشـد .پس شـخص
فعـال باید همیشـه خـود را در ایـن حوزه بهروز نگـه دارد.
بخـش دوم موضـوع مالـی آن اسـت .البتـه اگـر فرد قصـد فعالیت
مسـتقل را داشـته باشـد .اجـاره مـکان کـه در هر شـهر و نقطهای
متفـاوت اسـت .اگـر قصـد فـروش داشـته باشـد ،سـرمایه آن بـه
کاالهـای مـورد نیـاز بسـتگی دارد .اگـر قصـد تعمیـرات داشـته
باشـد ،بایـد تمامـی قطعـات مورد نیـاز را تهیه کند .خـود خدمات
کامپیوتـری بایـد حداقـل دسـتگاهها (کامپیوتـر و چاپگر و اسـکنر
و غیـره) را داشـته باشـد .هـر فـرد فقط دسـتگاه مورد نیـاز خود را
بـرای تعمیـر مـیآورد .بـرای سـخت افـزار هـم کـه بایـد ابزارهای
مـورد نیـاز خـود را از قبـل تهیـه کند .برای کسـی کـه در آغاز کار
اسـت ،بهتـر اسـت از نمونههـای دسـت دوم سـالم اسـتفاده کنـد.
البتـه بایـد بـهروز هم باشـد.

