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شماره 67
 21تیر۹۹

کسب و کار

چگونه تعمیرگاه موبایل راه بیندازیم؟

چرا در شراکت های
تجاری(شغلی)شکست
می خوریم؟
نویسنده :سوزان وارد
مترجم :سوده قدیمی

روزنامهنگار

قسمت آخر

نبود اعتماد :پایه و اساس هر
شراکت شغلی موفق ،وجود
یک رابطه شفاف ،واضح و
صادقانه میان شرکاســت.
بنابراین هیــچ چیز به اندازه
نبود اعتماد شــراکت را خراب و
نابود نمی کند .با توجه به مسئولیت
های ذاتی مشــترک در یک شراکت
تجاری ،هر گونه فعالیــت تجاری یا
شغلی غیر اخالقی یا غیر قانونی توسط
یکی از شــرکا ،وضعیت دیگر اعضای
شراکت را نیز در معرض خطر قرار می
دهد .شما هرگز نمی توانید با اطمینان
و یقین کامل تضمین کنید که شریک
یا شرکایتان همیشــه پایبند اصول
اخالقی خواهند بــود و بر همان مدار
رفتار خواهند کرد .اما با تحقیق کردن
درباره سابقه و شهرت و اعتبارشان در
سال های گذشته  ،به ویژه کسانی که
از قبل با آن ها آشنایی نداشته اید ،می
توانید احتمال چنین خطراتی را برای
شراکت تان کم کنید ؛ برای مثال:
آیا در گذشته مشــاغل و کسب و
کارهای دیگری هم داشــته اند و اگر
بله ؛ در نظر شرکای شان ،مشتریان،
کارپردازان ،کارمندان و  ، ...چگونه به
نظر می رسیدند؟
آیا در جامعه پیرامونشان از شهرت
و اعتبار خوبی برخوردارند ؟
آیا در گذشــته مشکالت حقوقی و
قانونی داشته اند ؟
آیا تا به حال ورشکسته شده اند؟ یا
رتبه اعتباری ضعیفی داشــته اند؟ یا با
مسئوالنمالیاتیبهمشکلبرخوردهاند؟
آیا آن ها با نوشــتن یــک قرارداد
شــراکت کتبی که همه جنبه های
بحرانی و ســود و ضرر یک کســب و
کار را لحاظ کرده است ،موافقت می
کنند؟
با این توصیفات اگر فردی سابقه شغلی
خوب و باثباتی داشته باشد ،و از اعتبار
نســبتا خوبی برخوردار باشد و رفتار
اخالقی مناســبی در جامعه داشته
باشــد  ،می تواند یک شریک تجاری
قابل اعتماد به حساب بیاید.

میالد قارونی

کسب و کاری اســت که نیازی به تحصیالت خاصی ندارد .هر کسی در هر
سنی اگر اراده کند و همت و پشتکار داشته باشد ،می تواند وارد این حرفه
شود .شغل تعمیرکار تلفن همراه از آن دسته کارهایی است که کوچک و
بزرگ نمی شناسد .البته باید گفت که عالقه خیلی مهم است .این که آن فرد
دوست داشته باشد تا در این حوزه فعالیت کند و همیشه اطالعات خود را
به روز نگه دارد .حاال اگر تحصیالت مرتبط با آن در رشته های الکترونیک و
سختافزارهمداشتهباشد،خیلیهمبهترخواهدبود.اینروزهاکهاستفاده
از تلفن های همراه افزایش پیدا کرده و فناوری آن ها چه سخت افزاری و چه
نرم افزاری تخصصی تر شده است ،نیاز به متخصصان برای تعمیر گوشی هم
بیشتر احساس می شود .بیشتر جوانان هم وقتی اوضاع این کسب وکار را در
هرشرایط اقتصادیخوبمیدانند،درصددورودبهآنهستند؛اماهرکسب
وکاری حتی اگر هم ورود به آن آسان باشد ،اصولی دارد که باید رعایت شود.

وسایل مورد نیاز

قیمت متوسط

گیره برد

 260هزارتومان

شابلون تلفن همراه

 75هزارتومان

لوپ جهت بزرگ نمایی قطعات

از  2میلیون تا  4میلیون تومان

هیتر ساده و حرفه ای

از یک میلیون تا  7میلیون تومان

دسته هیتر

از  100تا  350هزار تومان

دسته هویه

از  100تا  300هزار تومان

انواع نازل

از  50تا  150هزار تومان

قالب پری هیتر

 700هزار تومان

پیچ گوشتی مخصوص

 50هزار تومان

منبع تغذیه

یک میلیون و  250هزار تومان

کابل پاور و اتصال

 300هزار تومان

کابل تست شوکر

 50هزار تومان

مولتی متر

از  250تا  700هزار تومان

سیم قلع کش و لحیم و روغن لحیم

 50هزار تومان

پایه هویه

 45هزارتومان

خمیر قلع

 50هزار تومان

چسب نسوز و دو طرفه

 60هزار تومان

المپ یو وی

 160هزار تومان

اسپری فریز

 200هزار تومان

عایق برد

 50هزار تومان

کاردک

 50هزار تومان

پنس سرصاف و سرکج

از  50تا  200هزار تومان

قاب باز کن گوشی

 50هزار تومان

سیم چین و کف چین

 60هزار تومان

فن و هواکش

 200هزار تومان

سشوار صنعتی

 350هزار تومان

تستر خروجی ولتاژ و آمپر

 70هزار تومان

ست پیچ گوشتی

از  200هزار تومان

اسیلوسکوپ

 700هزار تومان

دستگاه تعویض کننده صفحه ال
سی دی

 900هزار تومان

گذراندندورههایخاصتعمیرات

سرمایه الزم
برای شروع به
کار به چندین
بخش تقسیم
می شود .اول از
هزینه آموزش
است .حداقل
یک میلیون
تومان باید هزینه
شرکت در دورهها
را بپردازید.
هزینه مربوط به
جواز است که آن
هم حدود همین
قیمت می شود.
دیگر هزینه برای
اجاره است که
بسته به هر ناحیه
متفاوت خواهد
بود؛ اما مهمترین
بخشی که باید
سرمایه خود
را برای آن نگه
دارید ،خرید
تجهیزات است

تعمیر گوشی فعالیت کامال تخصصی است .با این که بدون پیش نیاز به تحصیالت خاصی
هم می توان وارد این کار شد؛ اما قبل از ورود اصلی باید دوره خاص مربوط به تعمیرات آن را
بگذرانید .تا قبل از آن هر فردی باید به صورت تجربی و از طریق فیلم تمامی موارد را آموزش
می دید؛ اما امروزه به راحتی در کالس ها و در طی مدتی تمامی اصول فنی مربوط را یاد
خواهد گرفت .البته که فقط گذراندن دوره نیست ،بلکه هر فردی باید در دوران آموزش و
حتی بعد از آن همیشه اطالعات خود را با مطالعه کتاب ها و دیدن فیلم های آموزشی به روز
کند .این روزها کسی موفق است که بتواند خاص ترین تلفن های همراه را هم تعمیر کند.

اجارهکردنیکواحدکوچک

یکی از مزیت های این کار ،نیاز نداشــتن به واحد بزرگ است .این کار را می توان حتی از
یک مکانی به اصطالح زیرپله هم شروع کرد .اگر بودجه ای برای اجاره نداشتید ،بهترین
حالت شریک شدن با یک فروشنده و اجاره کردن میزی در آن برای تعمیر است .اتفاقا اگر
بتوانید چنین کاری کنید ،خیلی بهتر است .بیشتر واحدهای تعمیراتی تلفن همراه در خود
فروشگاه ها وجود دارند .به این صورت که هر وقت شخصی برای خرید تلفن همراه مراجعه
کند ،با شما هم آشنا شده و برای تعمیر ،گوشی را به فروشگاه تان خواهد آورد .در صورتی که
چنین امکانی را نداشتید ،بهتر است که مغازه ای را نزدیک
به پاســاژهای فروش تلفن همراه یا در مکان های شلوغ
شهر اجاره کنید.

رسمایهالزمبرایرشوعبهکار

سرمایه الزم برای شروع به کار به چندین بخش
تقسیم می شود .اول از هزینه آموزش است .حداقل
یک میلیون تومان باید هزینه شرکت در دوره ها
را بپردازید .هزینه مربوط به جواز است که آن هم
حدود همین قیمت می شود .دیگر هزینه برای اجاره
است که بسته به هر ناحیه متفاوت خواهد بود؛ اما
مهم ترین بخشی که باید سرمایه
خود را برای آن نگه دارید ،خرید
تجهیزات است .در جدول
زیر چندین وسایل الزم و
قیمت حدودی آن ها
را نوشته ایم:

پیکــــ موتوری

اــتارتآپی

وحیده امینی -در سال های اخیر با افزایش و رشد چشمگیر استارت
آپ ها روبه رو بودیم و آن دســته از استارت آپ هایی که خدمات
روتین تری را ارائه می دادند با استقبال گسترده تری روبه رو شدند
برای مثال یکی از نیازهای اساسی که اغلب مردم به خصوص در
روزهای کروناییدارندجابهجاییوسایلوبستههای پستی است
که در صورت کاهش تردد مردم نه تنها در زمان و هزینه این
جابجایی ها صرفه جویی می شود بلکه از نظر سالمت نیز
گزینه به مراتب بهتری است .این استارت آپ ها در واقع با
حذف واسطه ها جابه جایی های داخل شهری و حتی
بین شهری را تسهیل کرده اند و شما دقیقا
از زمان رسیدن بســته پستی خود مطلع
خواهید شد بدون آن که نگران دیر رسیدن
آن باشید .در ادامه همراه ما باشید با معرفی
چندسامانهپیکموتوریکهکارحملونقل
بسته های پستی را راحت تر کرده اند.

پیکاتو

اسنپ

پیکاتو یک سامانه هوشمند برای ارسال بسته و کاالست که ارسال این
بسته ها از هر نقطه به نقطه ای دیگر در شهر تعرفه ثابتی دارد .این مرجع
البتهبرایسازمانهاوفعالیتکسبوکارهاهزینهکمتریرامحاسبهمی
کند و این هزینه گاهی از هزینه پست نیز کمتر می شود .پیکاتو همچنین
برای آن دسته از ســازمان هایی که ارسال های متعددی در زمان های
بیشتری دارند برنامه و بسته های ویژه ای دارد و هزینه این ارسال ها بسیار
کمتر است .تحویل بسته ها در پیکاتو بر اساس انتخاب کاربر مدت زمان
 3ساعته 5 ،ساعته و یک روزه دارد.

اسنپ افزون بر درخواست خودرو امکان درخواست پیک موتوری خود را
نیز فعال کرده است و فعالیت خود را در شهرهای مشهد ،اصفهان ،شیراز،
قم ،تبریز ،کرمان ،یزد ،اهواز و کرج گسترش داده است .برای استفاده از
این خدمات اسنپ شما نیاز به نصب برنامه جدیدی ندارید و با همان برنامه
سابق اسنپ می توانید درخواست خود را ثبت کنید سپس اسنپ قیمت
این جابه جایی را بر اساس عواملی همچون مسافت ،ساعت درخواست،
حجم ترافیک و عرضه و تقاضا به شــما اعالم می کند .پرداخت در این
سامانه نیز به دو شیوه اعتباری و نقدی انجام می شود و شما می توانید به
صورت  24ساعته محموله خود را پیگیری کنید.

الو پیک تمامی خدمات جابه جایی وسایل را در اختیار شما قرار می دهد.
خدمات الو پیک در شهرهای تهران ،کرج ،شیراز و مشهد قابل ارائه است.
شما می توانید بسته های خود را در الو پیک افزون بر موتور ،با ماشین
یا وانت نیز جابه جا کنید یا از موتورهای این ســامانه برای جابه جایی
خودتان نیز استفاده کنید .الو پیک دارای سرویس های الوپیک ،الو وانت،
الو تاکسی ،الو پست و الو فروش است .شما با استفاده از الو پیک می توانید
چندین مرسوله را در چندین سفر به صورت همزمان داشته باشید و اگر
پیک شما رفت و برگشتی باشد هزینه آن کمتر نیز خواهد بود.

اتچ یس

الوپیک

تاچ سی یک سامانه هوشمند با ارائه خدمات تاکسی ،سواری ،ون ،پیک
موتوری ،کامفورت و تشریفات است که به چهار زبان فعالیت می کند.
قیمت های تاچ سی بسیار مقرون به صرفه بوده و برای سیستم عامل
های اندروید و ای او اس طراحی شــده است که ناوبری تحت وب آن
نیز فعال است .اولین قدم برای ثبت سفارش در تاچ سی پس از اعالم
مقصد مد نظر  ،اعالم هزینه مســیر است و شما می توانید بدون ثبت
سفارش همیشه استعالم قیمت انجام دهید.

