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وقیت وکیل ویص کیس یم شوید ،چه وظیفه ای دارید؟
گاهـی اتفـاق می افتد که از طرف کسـی مـورد اطمینان
قـرار مـی گیریـد و فرد مد نظر شـما را بـرای انجام کاری
وکیـل خـود قـرار می دهد .ایـن اطمینان ممکن اسـت
گاهـی شـما را مامـور فـروش قـرار دهـد یعنی شـخصی
کاالیـی را بـرای فـروش بـه شـما امانت می دهـد .گاهی
هـم ممکـن اسـت شـما از طـرف شـخصی مامـور خرید
شـوید ،یعنـی بـه شـما پولی سـپرده شـود تـا خریدی را
بـرای فـردی انجـام دهیـد .شـاید بـا خودتان فکـر کنید
کـه در ایـن مواقـع وظیفـه ای جز انجام کار محول شـده
بـه شـما وجـود نـدارد .امـا اسلام نظـر ویـژه ای در این
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بـاره دارد .از نظـر اسلام هـر گاه از جانـب فـردی مامـور
شـدید تـا کاالیـی را بـرای او بخرید و اتفاقـا خودتان نیز
همـان کاال را بـرای فـروش داشـته باشـید ،بهتـر اسـت
بـرای خریـد کاال بـاز هم به بازار برویـد و از فروش کاالی
خـود بـه آن فـرد بپرهیزیـد .همچنین اگر مامـور فروش
کاالیـی شـدید نیـز بایـد از خریدن کاالیی که فروشـش
بـه شـما محـول شـده اسـت ،بـاز هـم بپرهیزیـد! شـاید
دلیـل ایـن توصیـه کمی دور از ذهن باشـد .اما آن عاملی
که باعث می شـود اسلام این توصیه را بکند این اسـت
کـه مـی خواهد افراد را از هر گونه بزنگاه سـوء اسـتفاده

و حتـی سـوء ظـن دور کنـد .بـر اسـاس چهـار حدیـث
چنـان چـه کسـی بـه شـما دسـتور داد بـرای او چیـزی
بخریـد و خـود شـما همـان کاال را داشـتید ،مـال خود را
بـه او نفروشـید بلکـه حتما برای او بخریـد ،گرچه جنس
شـما از جنـس بـازار بهتـر باشـد ،مگـر این کـه از تهمت
مطمئن باشـید ( .مـن الیحضره الفقیـه،ج،3ص)159
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق
در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

با کسی که خانه ها را گازدار کرد آشنا شوید

سمیه محمدنیا حنایی
یکـی از مشـخصه هـای بـارز
روزنامه نگار
کارآفرینـی ایـن اسـت کـه آن هـا
از حـواس پنـج گانـه خـود به نحو
احسـن اسـتفاده مـی کننـد .آن هـا دقیقـا در همیـن دنیایـی کـه ما
زندگـی مـی کنیـم  ،زندگـی می کنند امـا کارآفرینان مانند کسـانی
کـه پیچـش مـو را مـی بینند منظره دیگری از چیزهایـی را که ما می
بینیـم مشـاهده مـی کننـد کـه دلیل ایـن توانایـی آن هـا در ورزیده
نگه داشـتن ذهن خالق و پرسشگرشـان اسـت .در این نوشـتار سـراغ
مـردی رفتـه ایـم کـه در مواجهه بـا یکی از روزمـره ترین صحنه های
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حرفهای
مردم
گل بود به سزبه نیز آراسته شد!

در ایـن بـازاری کـه همه خانـواده ها با بدبختی دارند سبدشـان
را پـر مـی کننـد ،این گـران کردن بنزین یعنی دقیقـا قوز باالی
قـوز ...دولـت هـر چـه هم ادعا کنـد که قیمت هـا تغییری نمی
کنـد بـاز هـم نمی تواند .تورم افسـار گسـیخته بود حـاال با این
افزایـش  300درصـدی بنزیـن خدا باید به داد ما برسـد.

سفره مان را خایل تر کرده اند

بـا ایـن کـه دولـت در حـال شـعار دادن بـرای برگردانـدن پـول
بنزیـن بـه جیـب خانـواده های کـم درآمد اسـت اما مثلا برای
منـی کـه به صورت شـخصی مسـافر کشـی مـی کـردم و نانم را
درمـی آوردم ،ایـن گرانـی بنزین یعنی بیچارگـی .من یک کارگر
سـابق سـاختمانی هسـتم .نه بیمه ای دارم که تحت پوشش این
سـبد حمایتی قرار بگیرم و نه از جایی حقوق بازنشسـتگی می
گیـرم .تنهـا دارای ام یـک پراید مدل  89اسـت که دو گانه سـوز
هـم نیسـت و چـون کار کـردن در تاکسـی های آنالیـن اصال به
صرفـه نبوده خودم به صورت شـخصی کار مـی کردم بنابراین از
سـهمیه پیشکشـی دولـت هم چیـزی به من نمی رسـد.

قیمت های کدام ابزار تغییر نکرده است؟

همیـن که بنزین گران شـد در تلویزیـون و رادیو چندین گزارش
تهیـه و پخـش شـده اسـت کـه نشـان از این می دهـد که قیمت
هـای رب ،نخـود و لوبیـا همچنان ثابت اسـت .اما انگار خبرنگارها
یادشـان رفتـه اسـت کـه سـری هـم بـه بازار طلا و سـکه بزنند.
قیمـت در ایـن بازارهـا دقیقـا از بعـد از گرانـی بنزیـن در حـال
افزایـش اسـت .انـگار اگر گرانـی بنزین برای ما مـردم بیچاره آبی
نداشـت بـرای یـک عـده دالل سـکه و طال کلی نـان دارد!

پویل که از جیب یم رود و پویل که به جیب یم آید

خیلـی جالـب اسـت دولـت برای این که سـبدهای خانـواده های
کـم برخـوردار را پـر کنـد تصمیم گرفته اسـت کـه از جیب بقیه
مـردم اسـتفاده کنـد .خـرج که از کیسـه مهمان بـود ،حاتم تایی
شـدن آسـان بـود! البتـه در این میـان دولت ادعا کرده اسـت که
بـرای بعضـی از خانـواده هـا هـم ایـن پول فقـط از ایـن جیب به
آن جیب خواهد بود .فقط این وسـط یک مشـکل وجود دارد که
آیـا تناسـبی میـان پولی که از جیب ما مـی رود و پولی که دوباره
بـه جیـب مـا بـاز می گـردد ،وجـود دارد؟ آیا دولت در تشـخیص
خانـواده هـای برخـوردار و کم برخـوردار کامال درسـت عمل می
کنـد؟ تـا چـه حـد معیارهـای دولـت برای تعییـن ایـن خانوارها
قابـل اعتمـاد اسـت؟ و نکته آخر مثال دربـاره خانوارهای یک نفره
آیـا واقعـا ایـن  55هـزار تومـان مـی توانـد جوابگوی تـورم هایی
کـه مثلا در همیـن چنـد روز در بـازار میـوه و تـره بار بـه وجود
آمـده اسـت ،باشـد؟ یا بـاز هم قرار اسـت فقیران فقیرتر شـوند؟

سازمانحمایتازحقوقمرصفکنندهکجاست؟

مـن در اواخـر مـرداد از ایران خـودرو یک تیبا  2تحویل فوری ثبت
نـام کـرده ام .بـا آن کـه ایـن نوع ثبـت نام مثال تحویل فـوری بوده
اسـت بـاز هـم مـن  40روزی را بـرای گرفتن خـودرو منتظر بودم.
امـا بـا ایـن کـه چیزی حـدود دو مـاه از این تحویل فوری گذشـته
اسـت ،هنـوز خبـری از خـودروی من نیسـت .چرا سـازمان حقوق
مصـرف کننـده در برابـر ایـن همـه حقـه و فریب مشـتری آن هم
در سـطح ملـی سـکوت اختیـار کرده اسـت؟ چـرا این سـازمان به
عنـوان یـک مدعـی العمـوم وارد این قضیه نمی شـود؟ چـرا برای
هـر روز دیرکـرد در تحویـل فوری هیچ توبیخی در کار نیسـت؟

زندگی جنوبی ها با هزاران سـوال رو به رو شـد و در نهایت توانسـت
از چالشـی کـه هـر روز هـزاران متـر مکعب از آن می سـوخت و بر باد
می رفت ،یک فرصت سـودآور و کارآمد بسـازد .زندگی نامه مهندس
فقیـد محمـود خلیلـی بنیان گـذار شـرکت گاز بوتـان را در ادامه می
خوانید.محمـود در یـک خانـواده تقریبا ضعیف در تهـران به دنیا آمد،
او عضـو یازدهـم ایـن خانواده بود اما اسـتعداد مادرزادی او باعث شـد
کـه خانـواده اش بـرای فرسـتادنش به مدرسـه هیچ تردیدی نداشـته
باشـند .محمـود در مدرسـه دارالمعلمیـن شـاگرد اول بـود و همیـن
موضوع باعث شـد که بعد از فراغت از تحصیل دو سـال معلم فیزیک
و ریاضـی همـان مدرسـه هـم باشـد .اما روحیـه آرمان گـرای محمود
در مقـام معلمـی آرام نمـی گرفـت .او بـه تعمیـر ماشـین آالت بزرگ
پرداخـت و توانسـت اولیـن کارگاه تعمیر این ماشـین هـا را در تهران
احـداث کنـد .مسـیر پیشـرفت محمـود خیلـی زود هموار شـد .او که
توانسـته بـود در کارگاهـش بـه خوبـی از عهـده تعمیر ماشـین آالت
خارجـی بـر بیایـد بـه ریاسـت اداره برق تهـران منصوب شـد .وی در

همیـن مقـام توانسـت اولیـن کارخانه برق دولتـی را راه انـدازی کند.
در همیـن سـال هـا بـود که محمود به خوزسـتان سـفر کـرد و در آن
جـا بـا مشـعل های سـوزانی مواجه شـد که تقریبا همه مـردم هر روز
آن هـا را مـی دیدنـد و از کنـارش بـه آسـانی رد مـی شـدند .محمود
خلیلـی متوجـه شـد کـه ایـن شـعله هـای سـوزان حاصل شـعله ور
شـدن گازهـای مایـع متصاعـد شـده از ذخایر فسـیلی اسـت .منظره
شـعله های سـوزان تا دو سـال برای ذهن خالق محمود جای سـوال
گذاشـته بود تا این که در سـفری که به اروپا و آمریکا داشـت متوجه
شـد که در آشـپزخانه های این کشـورها خبری از هیزم و پیت های
بـد بـوی نفت نیسـت .در واقـع کدبانوهای خارجـی از گازهای تمیز و
براقی برخوردار بودند که به وسـیله سـوختی ناشـناخته شـعله قابل
تنظیم و بی دودی را برای پخت و پز داشـت .بله سـوخت ناشـناخته
همـان گازهایـی بـود کـه هـر روز در همیـن خوزسـتان خودمـان به
قیمـت آلودگـی هـوا مـی سـوخت و دود می شـد!ملی شـدن صنعت
نفـت بهتریـن فرصتـی بـود کـه محمـود خلیلی مـی توانسـت از آن

بـرای اسـتفاده کاربـردی از گاز بهـره ببـرد .مهنـدس مهـدی بازرگان
در کتاب «شـصت سـال خدمت و مقاومت» در این باره می نویسـد:
«یـادم مـی آید خلیلی چقدر با مسـئوالن شـرکت ملـی نفت در زمان
کنسرسـیوم کلنجـار رفـت تا گردنشـان بگـذارد گازهایـی را که هدر
داده و می سـوزانند ،تصفیه کرده و بوتان و پروپان آن را در تانکرهای
تحـت فشـار بـه ایشـان بفروشـند و گاز نفـت در ایران توزیع شـود».
امـا بعـد از قبـول نظراتش ،مهندس خلیلی تازه خـود را در ابتدای راه
دید .او باید تدابیری برای پخش سراسـری گاز می اندیشـید  .بنابراین
دسـتور سـاخت کپسـول هـای گاز را در برنامه هایـش گنجاند .بعد
از موفقیـت مهنـدس خلیلـی در ایـن مـورد ،فرزنـدش محسـن بـه
او پیشـنهاد راه انـدازی کارخانـه هایـی بـرای تولیـد محصـوالت گاز
سـوز داد .اولیـن محصـوالت آن هـا را آب گرمکـن هـای  40لیتری و
گاز پیـک نیـک هـا تشـکیل مـی دادنـد .کم کم پـای اجـاق گازهای
رومیـزی تـک شـعله تا چهار شـعله نیـز در میان محصوالت شـرکت
بوتـان کـه حـاال از شـرکت گاز بوتان منشـعب شـده بود ،باز شـد.

نحوه ورود به کسب و کاری فنی

چگونه آچار به دست شویم؟

کـودک کـه بـودم ،چیـزی حـدود  ۹سـالگی ،هر وقـت تلویزیون یا یکی از دسـتگاههای خانه خراب میشـد بـه همراه پدرم بـه نزدیکترین تعمیـرگاه  تخصصی  چنین دسـتگاههایی میرفتیم.
میالد قارونی
اولیـن چیـزی کـه در مغـازه آن جـا توجـه مـا را جلـب میکـرد ،وجـود تعداد بسـیار زیادی دسـتگاه بـرای تعمیر بـود .تعمیرکار برای هـر تعمیر دسـتگا ه مانند تلویزیـون یا تلفن ،نسـبت به آن
روزنامه نگار
زمـان ،مبلـغ باالیـی میگرفـت  .البتـه مـن خیلـی حسـابوکتاب سـرم نمیشـد ،بـه هرحـال بچه بـودم و نمیتوانسـتم بفهمـم که ما چقـدر برای تعمیـر هزینـه پرداخت کردهایـم؛ آیا بـاال بوده
اسـت یـا خیـر .هـر بـار کـه یکـی از دسـتگاههای خانـه خـراب میشـد ،پـدرم این نکته را بـه من یـادآوری میکرد کـه االن بهتریـن کار ،کار تعمیرات اسـت .اگر بلـد بودیم هـم خودمان میتوانسـتم انجام بدیـم ،هم این
کـه سـفارش بقیـه را میگرفتیـم و پـول خوبـی بـه جیـب میزدیـم  .البتـه ایـن فقـط طـرز تفکر پـدر من نبـود  بلکه همـه بزرگترها چنین فکـر میکردنـد و جالب این جاسـت کـه در دنیای مـدرن امروزی هـم هنوز این
تصـور وجـود دارد .خیلـی از افـراد بـه سـودای پولـدار شـدن وارد حـوزه تعمیـرات میشـوند  .کار تعمیراتی از دور خیلی قشـنگ اسـت  .یک کار فنی اسـت کـه وقتی چیزی را تعمیـر میکنید و نتیجه مثبـت آن را میبینید  ،
خسـتگی کل کار از وجودتـان خواهـد رفت؛ امـا از ایـن کـه یـک تعمیـرکار حرفـهای چـه مسـیری را پیمـوده اسـت ،اطالعی نداریـد .مشـتریان از  دور فکر میکنند که تعمیـر یعنی باز و بسـته کردن چهار مهـره و جابه جا
کـردن چنـد قطعـه و در نتیجـه بـه راحتـی دسـتگاه تعمیـر میشـود؛ امـا خـب نمیداننـد که  برای یـاد گرفتن همیـن مراحل تعمیر ،تعمیرکار چه سـختیهایی کشـیده اسـت .چیزی کـه ما زیـاد داریم تعمیرکار اسـت؛ اما
مـوردی کـه واقعـ ًا کم میتوان مشـاهده کـرد ،تعمیرکار  خبره اسـت.
حـوزه تعمیـرات میتوانـد یـک شـغل پردرآمـد باشـد .البتـه بایـد
گفـت سـختیهای خـاص خـودش را نیـز دارد؛ امـا اگـر اصـول آن
را بـه خوبـی بدانیـد و همیشـه خـود را بـه روز نگه داریـد در همان
اول کار میتوانیـد آوازه زیـادی کسـب کنیـد .متأسـفانه خیلـی از
تـازهواردان نمیداننـد بـرای ماهـر شـدن در ایـن کار چـه راهـی را
بایـد بپیماینـد .آنهـا بـا ایـن فکر وارد میشـوند کـه تعمیر کردن
یعنـی بـاز و بسـته کـردن دسـتگاه و تعویـض چنـد قطعه ،امـا باید
گفـت ایـن مرحلـه آخرین بخش تعمیرات اسـت .پیـدا کردن عیب
اولیـن قـدم اسـت کـه یک تعمیرکار ماهـر میتواند بـه خوبی آن را
تشـخیص دهد.بههرحال هسـتند جوانانی که عاشـق کار تعمیراتی
انـد و از ایـن رو مـا در ایـن مطلـب ایـن بـار به سـراغ آقـای مهدی
زاده رفتیـم .فـردی باتجربـه کـه از  ۱۸سـالگی در حـوزه تعمیـرات
دسـتگاه تلفـن ،فکـس و چنـدکاره فعالیت کـرده اسـت .االن هم با
 ۲۰سـال تجربـه دارای نمایندگـی تعمیـرات برنـد پاناسـونیک در
تهـران اسـت .آقـای مهـدی زاده بـرای آنهایـی کـه قصـد ورود به
ایـن کار را دارنـد چنـد توصیه داشـته اسـت که ما آنهـا را در ادامه
برای شـما نوشـتهایم.

تجربه کسب کنید

وارد شـدن بـه حـوزه تعمیـرات دسـتگاه ماننـد تلفـن فکـس و
چنـدکاره همیشـه بـا چالـش روبـه رو اسـت .هرسـال یـا هرچنـد
وقـت یکبـار نمونههـای جدیـدی وارد بازار میشـود .ایـن نمونهها
بـا مـوارد قبلـی از نظر سـاختار متفاوت اسـت ،تعمیـرکاری در این
جـا میتوانـد موفـق شـود کـه اطالعـات و دانـش خـود را در ایـن
زمینـه بـه روز نگـه دارد؛ یعنی هر روز در اینترنت به انواع مشـکالت
و چگونگـی برطـرف کـردن آنهـا آشـنا شـود .حتـی میتوانـد از
همـکاران خـود بپرسـد.تا میتوانیـد بایـد تجربـه کسـب کنیـد؛
حتـی اگـر کالسهای تعمیـرات الکترونیکی بروید ،بـاز هم توصیه
نمیکنیـم کـه بـدون کسـب تجربه و بـه اصطالح شـاگردی نکردن
در یـک مرکـز تعمیراتـی به فکر راهاندازی کسـبوکار خود باشـید.
بـه غیـر از چالـش تعمیـرات ،مـوارد دیگـری هـم وجـود دارد کـه
در دل کار خـود را نشـان میدهنـد؛ بـرای مثـال ،هنـگام رفتـار بد
مشـتری و چگونگـی برخـورد بـا آن ،خـراب شـدن قطعـه اصلـی و
نبـود آن در بـازار و غیـره.

حوزه تعمیرات خود را مشخص کنید

قبـل از ایـن کـه وارد مرحله کسـب تجربه شـوید ،حـوزه تعمیرات
خـود را مشـخص کنیـد .این کـه دقیقاً چه دسـتگاهی را میخواهید
تعمیـر کنیـد و قصـد ورود بـه حوزه کدام برنـد را دارید .بههرحال هر
دسـتگاهی ماننـد تلفـن ،چاپگـر و غیره سـاختار خـود را برای تعمیر
دارد .همچنیـن هـر برنـدی از یـک اصولی پیروی میکنـد .البته باید
گفـت شـخصی کـه تعمیـر تلفن یک برنـد را به خوبی یـاد میگیرد،
میتوانـد دیگـر برندهـا را هـم تعمیـر کنـد؛ اما خوب تا آشـنا شـدن
بـا چالشهـای آن بایـد زمانـی را اختصـاص دهـد .هر چـه در حوزه
تعمیرات با تخصصتر باشـید ،اعتبار و مشـتری بیشـتری به دسـت
خواهیـد آورد .بههرحـال بـرای افـرادی کـه قصـد ورود بـه این حوزه
را دارنـد ،توصیـه میشـود کـه اول از همـه اصـول کلـی تعمیـرات را
یـاد بگیرنـد .بعـد کـه بـه آنهـا مسـلط شـدند ،یـک حـوزه را برای
خود مشـخص کنند.

چقدر رسمایه نیاز است

ایـن نـوع کسـبوکار ،کاری اسـت کـه بـه
سـرمایه دانشـی و مالـی نیـاز دارد .در خصوص
بحـث مالـی ،بـه هرحـال شـما نیـاز بـه ابزارهای
تعمیـرات و عیبیابـی دارید .همچنیـن باید قطعات
اولیـهای را هـم بـرای جایگزینـی داشـته باشـید .هـم
اکنـون و بـا توجـه بـه تـورم پیـش رو ،حـدود حداقل 30
میلیـون سـرمایه فقـط بـرای خریـد تجهیـزات اولیـه الزم
اسـت .ایـن تجهیـزات میتواند شـامل دسـتگاههای ریز مانند
پیـچ گوشـتی و آچـار یـا خریـد میـز ،کشـو و غیـره بـرای قـرار
دادن تجهیزات روی آنها باشـد .در خصوص اجاره مکان هم شـما
متـراژی حـدودا ً انـدازه اتـاق نیـاز داریـد .میـزان اجاره هـم به مکان
شـما بسـتگی دارد .توصیه میشـود که مکان خود را در نقاط شـلوغ
شـهر یـا نزدیـک مراکـز کامپیوتری اجـاره کنید.
اما بیشتر از هر چیزی بحث سرمایه دانشی در این جا اهمیت دارد.
تـا زمانـی کـه بـه صـورت کامل همه اصـول فنـی را یـاد نگرفتهاید،
وارد این حوزه نشـوید .هم اکنون تعمیر هر دسـتگاهی اصول اولیه
را دارد .بایـد بـه خوبـی آنهـا را بشناسـید و بـر تعمیرات آن مسـلط
شـوید .البتـه که همیشـه بایـد اطالعات خود را در ایـن زمینه به روز
نگـه داریـد .دسـتگاههای جدیـدی کـه وارد بـازار میشـوند ،حداقل
روش بـاز و بسـته کـردن آنهـا متفـاوت اسـت .از طرفی بـرد آنها
ممکـن اسـت متفاوت با نمونههای قدیمی باشـد .پـس باید از طریق
اینترنـت یـا پرسـیدن از طریـق دوسـتان و همـکاران خود همیشـه
اطالعـات تـان را در ایـن زمینه بـه روز نگه دارید.
کار کـردن در ایـن حوزه بسـیار سـخت اسـت .این روزها دسـت در
این کار زیاد شـده و کسـی موفق اسـت که اطالعات به روز داشـته
باشـد و بتوانـد بـا تجهیـزات خـود حداقـل  ۹۰درصـد مشـکالت را
برطـرف کنـد .قبـل از ورود بـه ایـن کار الزم اسـت کـه جواز کسـب
دریافـت کنیـد .دریافـت جـواز هـم مشـکالت خـاص خـود را دارد.
بایـد ابتـدا مـدارک الزم را تهیـه کـرده و سـپس در دوره تعییـن
شـده شـرکت کنیـد .در صورتـی که امتحان را به خوبی پشـت سـر
بگذاریـد ،بـه شـما جـواز کسـب میدهند.

موفق شدن در این حوزه

این روزها دست در
این کار زیاد شده
و کسی موفق است
که اطالعات به روز
داشته باشد و بتواند
با تجهیزات خود
حداقل  ۹۰درصد
مشکالت را برطرف
کند .قبل از ورود به
این کار الزم است
که جواز کسب
دریافتکنید

برای موفق شـدن در این حوزه فقط دانش فنی و داشـتن تجهیزات
به روز نیاز نیسـت بلکه باید پشـتکار داشـته و فعالیت خود را تبلیغ
کنید .همچنین اصول مشـتری مداری را بدانید .این روزها مشـتریان
به رفتار فروشـنده حسـاس هسـتند .فقط کافی اسـت که یک رفتار
بـد از یـک تعمیـرکار مشـاهده کننـد .حتی اگـر کارشـان هم خوب
باشـد ،سـری بعدی به سـراغ رقیب شـما خواهند شـد .از طرفی هم
بـه دلیـل زیـاد شـدن دسـت بایـد فعالیـت خـود را از طریـق فضای
مجـازی بـه صـورت فیزیکـی تبلیغ کنیـد .در کنار آن بـه روز بودن
دانـش خـود را هـم بـه هیچ وجه نباید به فراموشـی بسـپارید.

چالش این کار

تنهـا چالشـی کـه روبهروی تعمیرکاران دسـتگاه وجـود دارد ،به روز
شـدن دسـتگاه اسـت .هرسـال مدلهای جدیدی وارد بازار میشـود
کـه تعمیـرگاه بایـد تمامی اصـول تعمیرات آنها را یـاد بگیرد .گاهی
ایـن زمـان بهروزرسـانی آنقـدر کـم اسـت کـه تعمیـرگاه فرصـت
یادگیـری همـه چیـز را بـا هم نـدارد .از طرفی مشـکالتی کـه دولت
یـا بعضی مشـتریان سـر راه تعمیـرکاران قرار میدهـد مانع فعالیت
موفقیتآمیـز آنهـا خواهد شـد .کار سـختی اسـت؛ اما اگر پشـتکار
داشـته باشـید و همیشـه خود را به روز نگه دارید ،پیشـرفت خوبی
در آینـده به دسـت خواهیـد آورد.

