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هنیب قرآن بر کم فروشان

وای بـر کم فروشـان ،کسـانی که هـر گاه از مردم پیمانه
بگیرنـد کامـل مـی گیرنـد و هـر گاه بـه ایشـان پیمانه
دهنـد یـا بـر ایشـان (کاالیـی را) وزن کننـد ،کـم مـی
گذارنـد .آیـا آن ها گمـان ندارند کـه برانگیخته خواهند
شـد؟ (مطففین )4-1
در توضیـح ایـن آیـه به نکات زیر اشـاره شـده اسـت .اما
مهمتریـن موضـوع آن کـم فروشـی اسـت .بایـد بدانید
کـه کـم فروشـی تنهـا بـه معنای دسـتکاری تـرازو ها و
کاالهـای مبادلـه ای نیسـت .در احادیث آمده اسـت که
کـم فروشـی در تمـام اصنـاف و مشـاغل دارای مصـداق
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گلیم شـان را از آب بکشـند .به دلیل همین موضوع کم
فروشـی از گناهـان کبیره دارای آثار اجتماعی اسـت .به
ایـن معنـا کـه چنانچـه در جامعه ای کم فروشـی رواج
پیـدا کنـد زمیـن روئیدنـی های خـود را از مـردم بازمی
دارد و مـردم بـه قحطـی تهدید می شـوند.
( تفسیر المیزان)

اسـت و منظـور از آن نوعـی کـم کاری محسـوب مـی
شـود .کم کاری در شـغل معلمی ،نویسندگی ،مهندسی
و پزشـکی ایـن روزهـا بـه وفـور دیده می شـود .سـاعت
هـای طوالنـی اسـتراحت کارمنـدان کـه گاهـی دسـت
مایـه طنـز تلـخ می شـود .فـارغ از بحث هـای اجتماعی
انـواع کـم فروشـی ،این موضـوع ارتباط ماهـوی با بحث
توحید نیـز دارد.
کـم فروشـان خـود را زرنـگ مـی دانند ،آن هـا به مردم
ظلـم روا مـی دارنـد و در حالـی کـه بـه رزاق بـودن
خدایشـان شـک کـرده انـد سـعی مـی کنند خودشـان

برگرفته از کتاب آموزه های
پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
حسن پور اشکذری

 ۲کتاب الهامبخش برای یک تولیدکننده بتن
بیشـتر افـراد ناموفـق یکـی از دالیـل موفق نشـدن خود
سمیه محمدنیا حنایی
را نداشـتن پارتـی خـوب در میان دولتمـردان و حکومت
روزنامه نگار
مـی داننـد .بـه نظـر آن ها چون دنبالـه ای را که به خوبی
بتواند از آن ها حمایت کند نداشـته اند  ،نتوانسـته اند به رغم داشـتن اراده و توان علمی
و عملـی بـه جایگاهـی که واقعا شایسـته آن هسـتند برسـند .ما در این نوشـتار به سـراغ
کارآفرینـی مـی رویـم کـه بـدون هیچ پشـتوانه دولتی فعالیت خـود را آغاز مـی کند و در
نهایـت بـه یکـی از کارآفرینـان برتـر حوزه بتـن تبدیل می شـود .مجید بصیرنیـا زیر ذره
بین امروز ماسـت.
مجیـد بصیرنیـا در سـال  48در شـهر قـم به دنیـا آمد .زندگی تحصیلی او فراز و نشـیب
های زیادی را پشـت سـر گذاشـته اسـت .شـاید زمانی که خود را برای کنکور آماده می
کـرد ،کمتـر کسـی پیـش بینـی می کـرد که دانش آموزی که سـه سـال تـرک تحصیل
کرده اسـت بتواند حتی در پایین ترین رشـته دانشـگاهی قبول شـود اما او توانسـت و در
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مـا نفهمیدیـم کـه اقتصـاد بـازار مـا ربطـی بـه دالر دارد یا
نـه؟ زمانـی کـه دالر  14هـزار تومـان بود قیمـت اجناس دو
سـه برابـر شـده بـود .و هـر حرفـی کـه میزدیم مـی گفتند
دالر گـران شـده اسـت و قیمـت ها بـاال رفته اسـت .اما االن
کـه دالر قیمـت کاهشـی پیـدا کـرده اسـت ،قیمـت هـا باز
هـم افزایـش پیـدا مـی کننـد .جالـب ایـن اسـت کـه حتی
محصـوالت وطنـی ماننـد شـیر و ماسـت و میوه هـا هم باال
مـی رود و هیـچ دلیلـی برایـش ندارند.

کاربر مهین مالحیت

سلام قیمـت کالس هـای آموزشـی خیلی باال رفته اسـت.
مـن بـرای یک ترم سـه ماه خیاطی مبتـدی باید دو میلیون
و  200هـزار تومـان بدهم .اگر هم کالس های کانون بسـیج
یـا دیگرنهـاد هـای وابسـته بـه شـهرداری بـروم تقریبـا می
شـود گفت چیـزی یاد نمـی گیرم.

کاربر

سلام من یک اسـباب بازی فروش هسـتم .متاسـفانه مردم
بـا ایـن کـه قیمت اسـباب بازی هـای خارجی بـه خصوص
چینـی خیلـی باال رفته اسـت ،هنوز هـم از آن ها می خرند.
در حالـی کـه در همیـن ایـران اسـباب بـازی هـای خیلـی
خوبـی بـا کیفیت سـاخته می شـود که عمـر خیلی طوالنی
دارد .علاوه بـر ایـن که این اسـباب بـازی هـای ایرانی واقعا
خـوب هسـتند و مثـل نمونه های خارجی فقـط زرق و برق
و سـر و صـدا ندارند.

کاربر میمث ابراهیم زاده

بـا سلام و تشـکر از مطالـب هفته نامه تـان ،در هفته پیش
مطلبـی دربـاره بیمـه بیکاری نوشـته بودیـد .در این مطلب
اصلا حرفـی از مشـکالت پیـش روی مـا نـزده بودید .یعنی
هـر کسـی کـه مـی خواند فکر می کـرد فـردای روز بیکاری
خیلـی راحـت حـق بیـکاری ات را میگیـری  .امـا این طور
نیسـت .حرفـی از کالس هـای هفتگـی و لـزوم شـرکت در
آن هـا هـم نـزده بودیـد .لطفـا به این سـختی ها هم اشـاره
کنید.

کاربر مجتیب ظهوریان

بـا سلام .مطالـب هفته نامه تـان خیلی خوب اسـت .و ما را
از حـال و احـوال بقیـه مـردم هـم با خبر می کنـد .مثال من
فهمیـدم عـده زیـادی از مـردم هسـتند این قدر پـول دارند
کـه مـی خواهند آن ها را پس انداز کنند و شـما برای شـان
مقالـه می نویسـید کـه چطور و در کجا پس انـداز کنند .در
حالـی کـه ما بـه تامین نان شـب هم مانـده ایم.

کاربر مجید جوادی

سلام .مـن متاسـفانه حـدود  16سـال اسـت کـه مبتلا به
بیماری پزوزیاریس مقاوم به درمان هسـتم .متاسـفانه درمان
قطعـی بـرای ایـن نـوع بیمـاری و گریدی که مـن درگیرش
هسـتم وجـود نـدارد .فقط می تـوان با تزریـق داروهای قوی
کورتون دار از شـدت گرفتنش جلوگیری کرد .اما متاسـفانه
هزینـه تزریـق هـای مـن در مـاه از مـرز یک میلیـون تومان
گذشـته اسـت .در حالـی که بـه دلیل همین بیمـاری ،بیکار
هـم شـده ام و چـون داروهای من تحت پوشـش قـرار ندارند
بایـد بـه صـورت آزاد تهیـه کنم .لطفا مـن را راهنمایی کنید
کـه آیـا پوشـش های بیمـه ای وجود دارند کـه بیماری های
خاصـی را کـه از نظـر وزارت درمان و آموزش پزشـکی تحت
پوشش نیسـتند حمایت کند؟

رشـته مهندسـی عمران در دانشـگاه علم و صنعت قبول شـد و به ادامه تحصیل پرداخت.
سـخت کوشـی او از دوران کودکـی اش سرچشـمه مـی گرفـت اما تجربه هـای خوانداری
اش نیـز در ایـن راه بـی تاثیـر نبودند .بصیرنیا پس از پایان تحصیالت دانشـگاهی فعالیت
در زمینه های تخصصی را آغازکرد و در  35سـالگی اولین ایده کسـب و کار شـخصی در
وی شـکل گرفـت ،در آن زمـان کارخانـه های متنوعی به تولید بتن مبـادرت می ورزیدند
امـا اسـتحکام آن هـا بـه اسـتانداردهای بین المللی نزدیـک نبود .بنابرایـن بصیرنیا اولین
مجموعـه تولیـدی خـود را بـا هدف تولید بتن مسـتحکم راهاندازی کـرد .کارخانه ای که
هماکنون و بعد از  15سـال از آغاز فعالیت همچنان سـر پاسـت .شـاید خواندن زندگی
نامـه او از زبانـش برای تان جالب باشـد.
طـی دوره متوسـطه بـه مـدت سـه سـال مجبور بـه ترک تحصیل شـدم و مـادرم همواره
لـزوم موفقیـت در زندگـی را بـه من گوشـزد و مرا به کار و تالش تشـویق میکرد .مطالعه
کتاب «سـنگفرش هر خیابان از طالسـت» از کیم وو چونگ و کتاب قدرت تفکر از ژوزف

مورلـی از نقـاط عطـف زندگـی مـن بود و پشـتکار و تلاش آقای
کیـم وو چونـگ تأثیر شـگرفی بر من گذاشـت.
تجربـه نامناسـب تولیـد بتـن آماده توسـط دیگر تولیـد کنندگان
و نیـاز بـه موفقیـت و عالقـه بـه نـوآوری موجـب شـد کـه بـه فکـر
تولیـد محصولـی با کیفیـت و همچنین تولید محصـوالت جدید در این
زمینـه افتـاده و فعالیـت خـود را آغـاز نمـودم .در ابتـدا کار تولیـد را با  10نفـر نیرو و در
یـک کارگاه آغـاز کردیـم کـه هـم اکنـون ایـن تعـداد بـه  300نفـر رسـیده اسـت که در
چنـد مجموعـه تولیـدی مشـغول بـه کار هسـتند و به رغـم وجود هرگونـه حمایت مالی
فعالیـت خـود را گسـترش دادم .همـت بلنـد ،پشـتکار و تالش فراوان ،عالقـه به مطالعه و
نبود هراس از شکسـت از ویژگیهای شـخصیتی و کاری من اسـت و همین امر موجب
شـد تـا در مواجهـه بـا مشـکالت با تلاش و تعامل با طـرف مقابل مسـئله را حل و فصل
کنـم بنابرایـن بـه ایـن دلیل خـود را آدم موفقـی میدانم.

راهنمای راه اندازی کارواش سیار نانو

خودروها را برق بیندازید و پول اپرو کنید

شسـتن خـودرو یکـی از ملزومـات اساسـی خـودرو داری اسـت .بیشـتر مالـکان خـودرو به صورت منظـم خودروی خـود را به کارواش مـی برند و از متصدیـان این موضوع مـی خواهند که
سمیه محمدنیا حنایی
حسـابی آن را بـرق بیندازنـد .اگـر بـه چشـم یـک شـغل بـه موضـوع کارواش نـگاه کنیـد مـی بینیـد که دارای نـکات مثبـت فراوانی اسـت .البته شـاید در همین ابتدا با یک حسـاب سـر
روزنامهنگار
توشـو قیـد راه انـدازی یـک کارواش را بزنید .ما
انگشـتی بـرای خریـد یـا اجـاره ملـک بـا متـراژ باال ،دردسـرهای گرفتن مجـوز ،خرید ماشـین آالت گران و صـد البته خارجی برای شس 
در ایـن نوشـتار بـرای شـما یـک پیشـنهاد ویـژه و جـذاب داریـم .پیشـنهادی کـه با آن که باز هم هدف شـغلی تـان برق انداختن خـودروی دیگران اسـت اما نیاز به سـرمایه اولیه هنگفت نـدارد .راه انـدازی کارواش
نانـو موضوعـی اسـت که مـا در ایـن پرونده مورد بررسـی قرار مـی دهیم.

کارواش اننو چیست؟

امـروزه شسـتن خـودرو بـه دو صورت امکان پذیر اسـت ،روش سـنتی
که در بیشـتر کارواش های شـهر اجرا می شـود و شـامل آبکشی ،کف
مالی و دوباره آبکشـی اسـت .روش نوین که با اسـتفاده از فناوری نانو
اتفـاق مـی افتـد ،نیـز روش دوم شستوشـوی خـودرو اسـت .در ایـن
روش کـه نیـازی بـه دسـتگاه هـای بـزرگ و دوش هـای پـی در پـی
آب نیسـت ،خـودرو بازهـم تمیـز می شـود .در این روش مـاده نانو که
میتوانـد از هـر مارکـی باشـد بـه بدنه خودرو اسـپری می شـود و بعد
از چند دقیقه به وسـیله یک دسـتمال که در بیشـتر مواقع آن هم به
واسـطه فناوری نانو بهینه شـده اسـت پاک می شـود.

مزیت های کارواش اننو

شـاید مهمتریـن مزیت کارواش نانو ،دوسـتی زیـاد این روش با محیط
زیسـت باشـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه کشـورهایی مانند ایـران که با
مشـکالت کـم آبـی و حتـی خشکسـالی دسـت بـه گریبان هسـتند،
از روش هـای سـنتی کـه چیـزی حـدود  300تـا  400لیتـر آب کـه
متاسـفانه در بیشـتر مواقع آب اشـامیدنی اسـت استفاده میکنند که
کاری عاقالنه نیسـت.
دومیـن دلیـل بـرای کارواش نانـو نیـازی به رفتـن و وقـت گذرانی در
مکان هایی به نام کارواش نیسـت .سـومین دلیل با اسـتناد به صحبت
مشـتریان ،تمیزی خودرویی که با کارواش نانو تمیز شـده اسـت دارای
دوام بیشـتری نسـبت به نمونه سنتی است.
چهارمیـن مزیـت اسـتفاده از کارواش نانـو بیشـتر از آن کـه بـه نفـع
مشـتریان باشـد بـه نفع کسـانی اسـت که مـی خواهند یـک کارواش
نانـو راه انـدازی کننـد .سـیار بودن ایـن نوع کارواش به افـراد اجازه می
دهـد کـه محـل کارشـان دقیقا محـل پارک خودرو باشـد و نیـازی به
اجـاره مـکان یا خرید ملک نداشـته باشـد.

راه اندازی کارواش اننو

اگـر بـا خوانـدن این چند سـطر شـما هم دوسـت داریـد در قالب یک
دوسـتدار محیـط زیسـت بـه درآمـد قابل توجهی دسـت پیـدا کنید،
بهتر اسـت با گام های اولیه راه اندازی یک کارواش سـیار آشـنا شـوید.
بـرای راه انـدازی یـک کارواش سـیار اول از همـه بایـد وسـایل مـورد
نیازتـان را تهیـه کنید.

وسایل غبار گیر

بدیهـی اسـت کـه هـر قسـمت از بدنـ ه خـودرو کـه قرار اسـت بـا مواد
شـوینده نانـو تمیز شـود ،بایـد از قبل به خوبی غبارگیـری و گردگیری
شـود .بـرای ایـن کار وجـود یـک فرچـه نرم و یـک دسـتمال ریزبافت
تمیـز کافـی اسـت .بیشـتر ایـن دسـتمال ها خـود نیز بـا فنـاوری نانو
بهینـه شـده اسـت .فرچـه هـا بایـد پالسـتیکی و نرم باشـد؛ زیـرا بدنه
برخـی از قطعـات همچـون رینگهـای آلومینیومـی یـا بخشهـای
داخلـی خـودرو در برابـر فرچههـای زبـر و فلزی به هیـچ وجه مقاومت
نشـان نمیدهنـد و دچـار رنگپریدگـی و خط و خش میشـوند .یکی
دیگـر از مهمتریـن ویژگـی ایـن فرچه هـا کوچکی آن هاسـت تا بتواند
بـه همه جاهای بدنه خودرو دسترسـی داشـته باشـد .قیمـت فرچه ها
از  20هزار تومان برای اسـتفاده خانگی و شـخصی شـروع می شـود و
در نمونـه هـای بـا دوام تـر بـه  70هزار تومـان هم می رسـد .البته باید
در نظـر داشـته باشـید کـه یـک کارواش سـیار حداقل باید سـه سـایز
متفـاوت از فرچـه را داشـته باشـد .دسـتمال های نانو در بیشـتر مغازه
هـای شـهر پیـدا می شـوند .قیمت بسـته هـای پنج عـددی آن حدود
 40هـزار تومـان مـی باشـد .امـا دسـتمال هـای میکروفابیـر کـه تاثیر
بسـیار خوبی روی تمیزی بدنه دارد گران تر اسـت و بسـته پنج عددی
آن در بهتریـن برنـد ،چیـزی در حـدود  200هـزار تومـان در مـی آید.

دستگاه جارو بریق

تمـام تمیـز کـردن خودرو به برق انداختن بدنه آن خالصه نمی شـود.

در واقـع بایـد بـرای تمیـزی داخل خـودرو نیز فکری بکنید .اسـتفاده
از دسـتگاه هـای جاروبرقـی بـرای تمیـز کـردن و غبارگیـری از داخل
اتاقـک خـودرو ایـن مشـکل را حل می کند .سـعی کنیـد جاروبرقی را
تهیـه کنیـد کـه دارای مکـش خوب و باالیی باشـد .همچنین در میان
تجهیـزات جاروبرقـی انـواع سـری هـا و فرچـه هـا بـرای تمیـز کردن
تمـام درزهـا و فاصلـه میان قطعات وجود داشـته باشـد .منظـور از این
تجهیزات عبارت از سـری فرچهدار ،سـری آبگیر و سـری گوشـهگیر
باریـک و پهـن اسـت .قیمت جـارو برقی های صنعتـی از یک میلیون
و  450هـزار تومـان آغـاز می شـود و در بهترین و بـا دوام ترین مدلش
 11میلیـون و  550هزار تومان اسـت.

دستگاه بخار صنعیت

اینکـه در ایـن فنـاوری خبـری از مصـرف آب نیسـت ،خیلی درسـت
نیسـت .در واقـع در ایـن نـوع کارواش بایـد از بخـار آب بـرای تمیـز
کـردن سـطوح بدنـه خودرو اسـتفاده کرد .مضاف ایـن که همین بخار
آب تاثیـر بـه سـزایی در ضـد عفونـی کـردن اجـزای داخـل اتاقک نیز
دارد .بخارشـو کـردن خـودرو بعـد از مرحلـه غبارگیـری و جـارو برقی
اسـت .اگـر مـی خواهیـد در مصـرف مـواد نانو هم صرفـه جویی کنید
و نتیجـه بهتـری به دسـت آورید نوعی از بخارشـو را بخریـد که دارای
محفظـه جداگانـه ای بـرای مـواد ضد عفونی کننده و شـوینده باشـد.
بـا خریدایـن نـوع دسـتگاه در واقع شـما یـک تیر و دونشـان می زنید.
قیمـت دسـتگاه های بخار شـو براسـاس میزان قدرت بخـار دهی بین
یـک میلیـون و  800هـزار تـا  5میلیون تومان اسـت.

دستگاه ابفر( پولیش)

دسـتگاه بافـر مهمتریـن جـزو کارواش اسـت .ایـن دسـتگاه چیـزی
شـبیه دسـتگاه فـرز اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه روی صفحـه گردانش
پدهـای مختلفـی نصـب می شـود و مـواد نانو را به خوبـی و به صورت
یکدسـت و کاملا بهداشـتی روی بدنـه پخش می کنـد و همزمان با
این کار بدنه خودرو را نیز بدون آسـیب زدن به آن میسـابد .شـایداز
نظـر عـده ای بتـوان از خرید این دسـتگاه چشـم پوشـی کرد و همین
کار را با دسـت انجام داد ،اما باید گفت که اگر می خواهید نتیجه کار
شـما دارای درخشـندگی و جالی یکسـان باشد باید حتما این دستگاه
را بخریـد علاوه بـر ایـن کـه مـواد نانـو می توانند به سلامت پوسـت
شـما آسـیب بزنند.پد یا دسـتمال نصبشـده روی سـری دستگاه بافر
هـم بسـیار مهم اسـت؛ پد ریزبافت ،پد درشـتبافت ،پـد دندانهدار ،پد
آبگیـر و پارچـه نخـی از جملـه یدکهایـی هسـتند که روی سـری

دسـتگاه پولیش نصب میشـوند .قیمت این دسـتگاه ها از  965هزار
تومـان تـا  3میلیـون و  890هزار تومان اسـت.

حداقل میزان آورده
شما در این شغل
چیزی در حدود 5
میلیون تومان است.
اگر بتوانید یک
تیم سه نفره ایجاد
کنید و با داشتن
 8ساعت کار در
روز می توانید در
عرض مدت  3ماه
ضمن این که آورده
اولیه را دربیاورید،
به سود نسبی 15
درصدی نیز دست
بیابید .یعنی برای
هر فرد چیزی
حدود  2میلیون
تومان در ماه درآمد
پیش بینی می شود

مواد شوینده اننو

مهمترین جزو کارواش نانو اسـت .سـعی کنید از بهترین مواد شـوینده
اسـتفاده کنیـد تـا بـرای خودتان مشـتریان دایمی دسـت و پـا کنید.
پایـه و اسـاس تولیـد ایـن محلولهـا همـان واکسهـای بدنـه خودرو
هسـتند کـه بـا مـواد شـوینده اسـیدی ترکیب شـد و با بهرهگیـری از
علـم نانـو تکنولـوژی بـه صـورت بهداشـتی و ایمـن در اختیار مـا قرار
گرفتهانـد .در انتخـاب نـوع مواد شـوینده نانـو باید دقت کـرد؛ زیرا هر
کدام ،مخصوص طیف رنگی متفاوتی هسـتند .از همین رو بهتر اسـت
در زمـان خریـد شـویندههای نانـو بـا متخصصـان این حوزه مشـورت
کنید.

یک دست صدا ندارد!

این شـغل نیز مانند بسـیاری از شـغل ها می تواند به صورت تنهایی
یـا همـکاری چند نفر انجام شـود .وجود سـه نفر بـرای کارواش نانویی
در حد ایده آل می باشـد .اگر به گسـترش شـغلی می اندیشـید پس
همیـن ابتـدا بـا دو نفر دیگر شـریک شـوید .بـه ویژه این کـه برای تان
یک پیشـنهاد خوب کاری داریم.

از فضای مجازی غافل نشوید

یکی از محاسـن شـغل کارواش نانو ،بی نیازی اش به مکان همیشـگی
اسـت .بـه ایـن معنا که شـما می توانیـد تمام تجهیزاتـی را که گفتیم
در صنـدوق خودرویـی قـرار دهیـد و خودتـان بـه سـراغ مشـتریانتان
برویـد .پـس نیـاز به تبلیغـات گسـترده در فضای های مجـازی دارید.
بدیهـی اسـت در ایـن دوره کـه وقت برای بسـیاری طالسـت ،ترجیح
مـی دهنـد هنگامـی کـه در محـل کار یـا حتـی در خانـه هسـتند
خـودروی شـان در جـا تمیـز شـود! البته ایـن موضوع مزیـت دیگری
هـم دارد و ایـن کـه شـما از پرداخت قبـض های برق برای اسـتفاده از
دسـتگاه هایتـان معاف می شـوید.
حتمـا بـا شـرکت هـای خصوصی یـا برج های مسـکونی کـه خدمات
ویـژه ای بـه کارمنـدان یـا سـاکنین می دهند غافل نشـوید .شـما اگر
بازاریابـی خوبـی داشـته باشـید و صـد البتـه کارتان را بـه خوبی انجام
دهیـد مـی توانیـد قراردادهـای خوبـی را با این نوع مـکان ها ببندید و
بـه ارائه خدمـات بپزدازید.
حداقل میزان آورده شـما در این شـغل چیزی در حدود پنج میلیون
تومـان اسـت .اگـر بتوانیـد یـک تیم سـه نفره ایجـاد کنید با داشـتن
هشـت سـاعت کار در روز مـی توانیـد در عـرض مـدت سـه ماه ضمن
ایـن کـه آورده اولیـه را دربیاوریـد ،بـه سـود نسـبی  15درصـدی نیـز
دسـت بیابیـد .یعنـی برای هر فـرد چیزی حدود دو میلیـون تومان در
مـاه درآمـد پیـش بینـی می شـود .البته چنانچـه از دسـتگاه های با
کیفیـت اسـتفاده کنیـد کـم کم آوازه تـان بلندمی شـود و به اصطالح
زنـگ خورتـان بـاال مـی رود .بدیهـی اسـت ایـن شـغل نیـز مانند هر
کسـب و کاری نیـاز بـه بازاریابـی حرفـه ای و عقد قـرار دادهای خوب
و بلنـد مـدت دارد بنابرایـن از ایـن که بخشـی از درآمدتـان را به حوزه
تبلیغـات و بازاریابـی اختصـاص دهیـد نهراسـید کـه مـی توانـد برای
افزایش درآمدتان حسـابی کارگشـا باشـد.
بیشترینقیمت

کمترینقیمت

وسایل گردگیری

 60هزار

 270هزار

تجهیزات
جاروبرقیصنعتی

یک میلیون و  450هزار

 11میلیون و  550هزار

بخار شوی

یک میلیون و  700هزار

 5میلیون

دستگاه بافر( پولیش)

 965هزار

 3میلیون و 890هزار

مواد شوینده

 100هزار

 200هزار

 4میلیون و  275هزار

 ۲۰میلیون و  910هزار

جمع کل هزینه ها

