وام خود اشتغایل
ایرنـا -رئیـس اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان کاشـان از ابلاغ تسـهیالت قـرض
الحسـنه بـرای پرداخـت در زمینـه طرحهـای مشـاغل خانگـی خبـر داد.
بـه گـزارش ایرنـا ،حسـن رمضانـی روز جمعـه بـه خبرنـگاران گفـت :مبلـغ پنج میلیـارد ریال
تسـهیالت در ایـن مرحلـه بـرای کاشـان ابلاغ شـده کـه بایـد تـا پایـان شـهریورماه بـا کمک
بانکهـا و دسـتگاههای ذیربـط در بیـش از  ٣٠٠رشـته شـغلی جـذب شـود.
وی افـزود :شـخصیتهای حقیقـی بیـکار و فاقـد ارتباط بیمهای با سـازمان تامین اجتماعی (به
عنـوان بیمـه شـده اصلـی) کـه در واحد مسـکونی خـود امکان فعالیـت اقتصـادی در چارچوب
مـورد تاییـد وزارت کار را دارنـد ،میتواننـد از این تسـهیالت قرض الحسـنه بهره مند شـوند.
وی افـزود :متقاضیـان گروه نخسـت تسـهیالت مشـاغل خانگی به صورت مسـتقل بایـد دارای
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گواهینامـه مهارتـی در زمینـه شـغل مـورد نظـر باشـند تـا بـه واسـطه آن از مجـوز دریافـت
تسـهیالتی حداکثـر تـا سـقف  100میلیـون ریـال اسـتفاده کنند.
متقاضیـان نیـز میتواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت وزارت کار در جریـان فرایندهـای دریافـت
مجـوز ،تسـهیالت و نـوع مشـاغل قـرار بگیرنـد و بـا مراجعـه بـه سـامانه مشـاغل خانگـی
نامنویسـی کننـد.
رمضانـی همچنیـن گفـت :دسـتگاه ذیربـط بـرای مشـاغل روسـتایی -کشـاورزی ماننـد
پرورش دام و طیور ،ماهیان زینتی و پرورش قارچ جهاد کشـاورزی اسـت و وزارت صنعت،
معـدن و تجـارت نیـز فعالیتهایـی ماننـد خیاطـی ،قالـی بافـی و تعمیر گوشـیهای همراه
را بـر عهده دارد.

بررسی مشاغل پررونق عیدانه

و برنامه ریزی شده پاشش میگردد و بدین ترتیب عالوه بر کاهش
هزینه ها ،از ورود بیش ازاندازه مواد شیمیایی به محیط زیست
جلوگیری میشود.
در مورد سبک کاری کارواش نانو هم که دیگر حرفی باقی نمیماند
به این دلیل که تنها با داشتن چند عدد دستمال نانو و فضای قابل
قبول و چند کارگر میتوان بدون هیچ اسرافی کار مورد نظر مشتری
را انجام داد.

کارواش از دسیت ات اتومات

هزینههای کارواش دسیت

طبق تحقیق تیم دخل و خرج برای یک کارواش دستی حداقل لوازم
مورد نیاز پمپ باد ،پمپ آب ،پمپ کفشوری ،جاروبرقی ،منبع آب،
شیلنگ ،تجهیزات و اتصاالت الزمه و دکوراسیون است که با یک
حساب سرانگشتی به نسبت کیفیت اجناس بین  3تا  150میلیون
هزینه دارد.

یکـی از مشـاغلی کـه ایـن روزهـای نزدیـک بـه سـال نو طرفـدار زیاد پیـدا کرده و بـه نظر پر درآمـد میرسـد ،کارواش خودرو اسـت که البته بـا خواندن
فریده حبیبی
ادامـه مقالـه شـما هـم بـه ایـن نتیجـه میرسـید خـود کارواش داران چیـزی غیـر از ایـن را میگوینـد .بـرای شسـت وشـوی خودروهـا اخیرا شـاهد ظهور
روزنامهنگار
روشهـای متفاوتـی هسـتیم .شسـت وشـوی خـودرو بـا اسـتفاده از آب تحـت فشـار گـرم و سـرد پـر رونقتریـن این روش هاسـت .در سـالهای گذشـته
راننـدگان ترجیـح میدادنـد خودروهـای خـود را بـه روش سـنتی شـیلنگ آب و پارچهای به نام لنگ ،شسـت وشـو بدهنـد که باتوجه به مصرف بـاالی آب در ایـن روش ،کارواشهای
تحـت فشـار اخیرا مورد اسـتقبال مـردم قـرار گرفتهاند.

با پیشرفت علم نانو ذرات شاهد ورود این علم به کارواش هستیم
که موجب شده است که مصرف آب برای شست وشوی خودروها
به صفر برسد و چون نیازی به تخصص و ابزار خاصی ندارد ،خود
رانندهها نیز میتوانند این کار را خود انجام بدهند .همچنین این
روش موجب رونق کارواشهای سیار شده است .این یعنی یک
تیر و دو نشان صرفه جویی در آب ،زمان و تا حدی مکان .در این
روش انجام مراحل مختلف شست وشوی خودرو شامل شست وشو
با مواد شوینده ،آب کشی و خشک کردن ماشین به روش دستی،
فرآیندی خسته کننده ،زمان بر و پرهزینه میباشد .این فرآیند به
دلیل اتالف قابل توجه آب و مواد شوینده و همچنین وارد کردن
حجم باالیی از آلودگی به محیط ،با محیط زیست سازگار نیست.
از سوی دیگر ،روش دستی به دلیل استفاده از آب حاوی امالح و
رسوبات ،نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و ممکن است عالوه
بر اینکه سطح خودرو را به خوبی شست وشو ندهد ،لکه امالح
پس از شست وشو روی سطح باقی بماند .همزمان با پیشرفت روز
افزون تکنولوژی ،دستگاههای کارواش اتوماتیک به تدریج جایگزین
روشهای سنتی گردیده و به دلیل سرعت و کیفیت باالتر ،مقرون
به صرفه بودن و سازگاری بیشتر با محیط زیست به شدت مورد
استقبال قرار گرفتهاند .بدون تردید رشد روز افزون بازار دستگاههای

کارواش اتوماتیک عالوه بر رضایت خاطر مشتریان ،موجب استقبال
سرمایه گذاران از راهاندازی این مدل از دستگاههای شست وشوی
ماشین شدهاند.

مزایای کارواش اتوماتیک در مقایسه اب کارواش
دسیت

استفاده از دستگاه کارواش اتوماتیک برای شست وشوی خودرو در
مقایسه با روشهای دستی دارای مزایای متعدد میباشد که باعث
افزایش روز افزون استفاده از این دستگاهها شده است .طراحی و
ساخت این دستگاهها به گونهای کاربر پسند بوده و استفاده از آن
بسیار ساده میباشد ،به همین دلیل استفاده از آنها رواج یافته است.
برخی از مزایای این دستگاهها عبارتند از:

کیفیت ابالتر

بهرهمندی سیستمهای کارواش اتوماتیک از تجهیزات تصفیه آب
سبب میشود ،برخالف شست وشوی دستی خودرو ،پس از پایان
عملیات هیچ گونه لک یا رد آب روی بدنه خودرو برجای نماند .از
سوی دیگر کاربرد مواد شوینده تخصصی و استاندارد در دستگاههای
کارواش اتوماتیک نه تنها از آسیب دیدگی رنگ خودرو جلوگیری
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میکند و کیفیت عملیات را به طرز چشمگیری افزایش میدهد ،بلکه
باعث میشود الیهای محافظ روی خودرو تشکیل شده و میزان جذب
آلودگی بر سطح خودرو کاهش یابد.

رسعت ابالتر

برای شست وشوی کامل یک خودرو و انجام کلیه مراحل شست وشو،
آب کشی و خشک شدن آن توسط یک دستگاه کارواش اتوماتیک
به حداکثر  10دقیقه زمان نیاز میباشد .از مقایسه این زمان با مدت
زمان الزم برای شست وشوی خودرو به روش دستی میتوان به
کارایی باالی دستگاه و میزان صرفه جویی در زمان پی برد.

هزینههای کارواش اتوماتیک

لوازم مورد نیاز برای کارواش اتوماتیک بالطبع بسیار بیشتر از کارواش
دستی است از جمله دستگاه شست وشوی مکانیزه میباشد که
فرآیند شست وشوی بدنه خودرو و تایرها را به صورت تمام اتوماتیک
به انجام میرساند .این دستگاه ترکیبی از سیستم شست وشوی
مکانیزه (برس زنی) ،زیرشویی ،سیستم پاشش واکس و سیستم
خشک کن هوشمند بوده ،دستگاه واترجت یا کارواش صنعتی ،مواد
کارواش ،تنظیف نظافت و هر آنچه در کارواش دستی مورد نیاز بود.
با اضافه کردن قیمت این دستگاهها به هزینههای قبل به قیمتی
حدود  50تا  130میلیون رسیدیم.
پس ما امیدواریم با این هزینهها و درآمدی که دوست خوب کارواش
دار ما گفته بودند دخل و خرج با هم جور در آیند.

به گفته یکی از
کارواش داران که
البته خودش صاحب
ملک نیز بود ،درآمد
یک کارواش دار
روزانه به صورت
میانگین  400هزار
تومان است که 200
هزار تومان آن خرج
هزینههایروزانه
بابت آب و برق و
کارگر و ... .میشود.
با این حساب یک
کارواش برای
صاحبش حدودا
ماهی  6میلیون تومان
درآمدزایی دارد

چگونه یمتوان صاحب یک کارواش شد

افزایش تولید وسایل نقلیه و گسترش روز از افزون استفاده از
خودروها به مشاغلی مانند کارواش رونق بخشیده و آن را به یکی
از پرطرفدارترین کسب و کارهای حال حاضر تبدیل نموده است .با
توجه به این که امروزه افراد زیادی در این زمینه مشغول به فعالیت
هستند ،به منظور جذب مشتریان بیشتر و جلب رضایت آن ها،
تجهیزات مورد استفاده در کارواش از اهمیت زیادی برخوردار است
و کیفیت و کارایی آنها در درجه اول اهمیت قرار میگیرد .تولید
تجهیزات پیشرفته ،نوآورانه و حرفهای کارواش تحوالت بزرگی در
این کسب و کار ایجاد نموده و آشنایی کامل با این لوازم میتواند
به راهاندازی کارواش مدرن و تخصصی بینجامد .در ادامه به توضیح
مراحل گام به گام داشتن یک کارواش و تجهیزات کاربردی برای آن
پرداخته میشود.

جواز کسب کارواش

برای داشتن چنین شغل پر رونقی به ویژه در چنین ایام به خصوصی
همچون نوروزابتدا باید برای گرفتن جواز کسب اقدام کرد که طبق
پرس و جو تیم دخل و خرج برای گرفتن جواز کسب کارواش نیاز
به آزمون و مدرک خاصی نیست تنها چالش آن  6ماه رفت و آمد
به اتحادیه و ... .است و هزینه تقریبی آن حتی با تخمین هزینههای
رفت و آمد تقریبا  3میلیون تومان میباشد.

مکان مورد نیاز برای کارواش

در حین همین رفت و آمدها به شما خواهند گفت که حداقل مکان
مورد نیاز برای داشتن یک کارواش کوچک  40متر است که باز با
بررسی تیم ما قیمت چنین ملکی در این شرایط اقتصادی حدود
 600میلیون تومان است.

سازگاری اب محیط زیست

درآمد کارواش داران

بررسیها نشان میدهد که میزان مصرف آب در روش دستی خودرو
به طور متوسط در حدود  570لیتر آب است ،حال آنکه برای شست
وشوی هر خودرو توسط کارواش اتوماتیک تنها  130لیتر آب مصرف
میگردد .از سوی دیگر ،امکان اضافه نمودن تجهیزات بازیافت آب
به سیستم باعث میشود که بخش اعظم آب مصرف شده ،بازیافت
گردیده و مجددا مورد استفاده قرار گیرد .همچنین هنگام استفاده
از دستگاه کارواش اتوماتیک ،ماده شوینده به صورت کامال دقیق

به گفته یکی از آنها که خودش صاحب ملک نیز بود درآمد یک
کارواش دار روزانه به صورت میانگین  400هزار تومان است که
 200هزار تومان آن خرج هزینههای روزانه بابت آب و برق و کارگر
و ... .میشود.
با این حساب یک کارواش برای صاحبش حدودا ماهی  6میلیون
تومان درآمدزایی دارد!

حاالعیدچیبپوشم؟!!
این روزها بازار عید بسـیار شـلوغ اسـت
فاطمه سوزنچی کاشانی
و حـال و هـوای خاصـی دارد؛ خصوصـاً
روزنامهنگار
بـازار پوشـاک کـه مردم اهمیـت زیادی
بـه آن میدهنـد .اگـر قصـد خریـد لبـاس داریـد و میخواهید بـا آگاهی
کامـل لباسهـای عیدتـان را بخریـد وخریـد خوب و مقتصدانهای داشـته
باشـید ،ایـن مقاله را از دسـت ندهید:

راهمنای خرید لباس ابنوان

مانتـو یکـی از پرکاربردتریـن لباسهایـی اسـت کـه خانمهـا با آن سـر و
کار دارنـد .مهمتریـن چیـزی که درخرید مانتو باید مدنظرداشـته باشـید،
ایـن اسـت کـه باتوجـه بهاندام و قدتـان ،مانتویی مناسـب انتخاب کنید و
توجـه داشـته باشـید که بلنـدی مانتو با قدتـان رابطه عکـس دارد؛ یعنی
اگـر کوتـاه قـد هسـتید ،مانتوهـای بلنـد انتخـاب کنیـد و اگر قـد بلندی
دارید،سـعی کنیـد مانتویـی بخریـد کـه زیـاد بلند نباشـد و بلنـدی آن تا
زانوی شـما باشد.
اگـر فـرد ریزاندامـی هسـتید ،مانتوهـای فـون ویـا مانتوهـای چیـن دار
مناسـب شماسـت و اگـر درشـتاندام هسـتید ،بهتـر اسـت مانتوهایی با
بـرش راسـته و ترکیـب رنگ تیـره انتخاب کنید تا الغرتر به نظر برسـید.
بعـد از خریـد مانتـو ،نوبـت بـه خریـد شـلوار میرسـد .در هنـگام خریـد
شـلوار ،توجه کنید که اگر باالتنه تان چاق اسـت ،سـعی کنید شـلوارهای

تنگ و سـاپورت نخرید و اگر قد کوتاه هسـتید ،شـلوارهای دم پا گشـاد
را انتخـاب نکنید.

راهمنای خرید لباس آقایان

یکـی از مهمتریـن لباسهـای مردانـه ،پیراهـن اسـت و نقـش مهمـی در
اسـتایل آقایـان دارد .آقایـان نیـز هنـگام خریدن لبـاس باید به قـد واندام
خـود توجـه کننـد و لباسـی را انتخـاب کنند که دقیقاً سایزشـان باشـد.
اگـر از مـردان الغـر و قدبلنـد هسـتید ،از لباسهایـی کـه سـرتا پـا رنگی
اسـت اسـتفاده نکنیـد و بایـد حداقـل از دو رنـگ متضـاد اسـتفاده کنید
تـا الغـری تـان را پنهـان کنـد .اگـر فـرد کوتاه قدی هسـتید ،بهتر اسـت
پیراهنهایـی را انتخـاب کنیـد کـه طـرح و نقـش ریـزی دارند.
یکـی دیگـر از مهمتریـن لباسهـای آقایـان کـه باعـث خـوش تیپتـر
شـدن آنهـا میشـود ،کـت میباشـد .در هنـگام خرید کـت توجه کنید
کـه حتمـاً کتـی را انتخـاب کنیـد کهانـدازه تـان باشـد و از شـانههای آن
میتوانیـد بفهمیـد کـه کـت دقیقاًانـدازه تان هسـت یا نـه .درضمن بهتر
اسـت آسـتینهای کـت تـا باالی مچ دسـت باشـد و یقه پیراهـن تان نیز
بـا لبـه کت در یک راسـتا باشـد.
هنگام خرید شـلوار توجه داشـته باشـید که هرگز شـلوارهای جین کوتاه
و پـاره را انتخـاب نکنیـد ،زیـرا باعـث میشـود ظاهرتـان از نظـر دیگـران
نازیبـا به نظر برسـد.

رنگ لباس خرب یمدهد از رس درون!

هـر کـدام از رنگهـا در درون خـود رازهایـی دارد کـه هـر کـدام از آنهـا
بیـان کننده شـخصیت انسـانها میباشـد.
لبـاس سـبز رنـگ بـه دیگـران احسـاس آرامـش میبخشـد؛ علاوه بـر
این،افـرادی کـه لباسهـای سـبز رنـگ میپوشـند بـه دیگـران نشـان
میدهنـد کـه فـرد صلـح طلبـی هسـتند.
لبـاس آبـی باعـث رویایـی شـدن شـما میشـود و بسـیار آرامـش بخش
است.
رنـگ بنفـش باعـث میشـود کـه شـما احسـاس قـدرت و اختیار داشـته
باشـید و احساسـات شـما را تقویـت میکنـد.
رنگ زرد انرژی بخش است و باعث ایجاد تصویری شاداب میشود.
رنـگ بـژ نشـان دهنده اصالـت اسـت و خانمهایی که لباسهایـی با رنگ
بژ میپوشـند ،دارای تلفیقی از جدیت و زنانگی هسـتند.
رنـگ مشـکی بیشـتر مناسـب افـراد خجالتی اسـت که میخواهنـد زیاد
بـه چشـم نیاینـد .علاوه بـر ایـن افـرادی کـه لباسهایی با رنگ مشـکی
میپوشـند ،معمـوالً آدم مرمـوز و بـا نفوذی هسـتند.
رنـگ نارنجـی بیشـتر مناسـب افـرادی خونگـرم و بـا اعتمـاد بـه نفـس
باالسـت.
رنگ قهوهای مناسب افرادی است که با محبت و مهربان هستند.
افـرادی کـه لباسهـای خاکسـتری میپوشـند،معموال دارای شـخصیتی

آرام و بـا اعتمـاد بـه نفس هسـتند.
و درنهایت کسـانی که لباسهای سـفید میپوشـند ،خوش قلب هسـتند
و از هـر فرصتـی برای رسـیدن به موفقیت اسـتفاده میکنند.

خرید لباس عید چقدر یف یمخورد؟

بـرای اینکـه از قیمتهـای مختلـف پوشـاک سـر دربیاورم،سـری بـه
سـایتهای فـروش پوشـاک زدم تـا مظنـه آنها دسـتم بیایـد و نتایج آن
را در جـدول زیـر آورده ام:
حداقل

میانگین

نوع لباس
مانتو

 76هزار توامن

 225هزار تومان

پیراهن مردانه

 39هزار تومان

 160هزار تومان

شلوار زنانه

 69هزار تومان

 304هزار تومان

شلوار مردانه

 59هزار تومان

 280هزار تومان

کفش زنانه

 59هزار تومان

 367هزار تومان

کفش مردانه

 54هزار تومان

 350هزار تومان

