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نقش راب در افزایش دالیل

کسـانی کـه ربـا مـی خورنـد( ،از گور) برنمـی خیزند مگر
مانند برخاسـتن کسـی که شـیطان بر اثر تماس ،آشـفته
سـرش کرده اسـت .این بدان سبب اسـت که آنان گفتند:
( داد و سـتد صرفـا ماننـد رباسـت) و حـال آن که خدا داد
و سـتد را حلال ،و ربـا را حـرام گردانیـده اسـت .پـس،
هـر کـس ،انـدرزی از جانب پـروردگارش بدو رسـید ،و (از
آن اوسـت ،و
رباخـواری) بـاز ایسـتاد ،آن چـه ،گذشـته ،از ِ
کارش بـه خـدا واگـذار مـی شـود ،و کسـانی کـه ( بـه ربا
خـواری) بازگردنـد ،آنـان اهـل آتشـند و در آن مانـدگار
خواهنـد بـود( .سـوره بقره  ،آیـه )275
ربـا در لغـت بـه معنای زیـادی و افزایش اسـت .این کلمه
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در قوانین شرعی به معنای زیاده گرفتن در وام بیع است.
بیشـتر مـا با ربای پولی (وام) آشـنا هسـتیم .بـه این معنا
کـه زمانـی کـه پولـی به شـخصی قـرض داده می شـود،
فـرد قـرض گیرنـده مجبور اسـت مبلغی را علاوه بر پول
اولیـه بـه صاحـب پـول در هنگام پـس دادن آن بپـردازد.
امـا گاهـی نیـز اتفـاق می افتد کـه فردی کاالیـی را قرض
مـی گیـرد امـا باید چیزی بیشـتر از آن چه را کـه در ابتدا
گرفتـه اسـت پـس دهد .ربـا در معامالت نیـز گناه کبیره
محسـوب مـی شـود و در دیـن اسلام به تکرر نهی شـده
اسـت .از نظـر امـام صـادق علیـه السلام علت ایـن تکرار
را ،آمـاده سـازی ثروتمنـدان برای کار خیـر و صدقات می

داننـد و مـی افزاینـد :چـون از یـک سـو ربا حرام اسـت و
از طـرف دیگـر انباشـتن ثـروت بـه صورت راکـد نیز حرام
اسـت ،پـس چاره ای برای ثروتمنـدان جز انفاق و کارهای
تولیـدی مفیـد باقی نمـی ماند( وسـائل ،ج  ،12ص.)423
واقعیـت ایـن اسـت که در جامعه ای که ربـا به روال عادی
معاملات تبدیل شـود افراد متمول کمتـر به فکر کارهای
تولیـدی و تلاش مـی افتنـد و چـون قـرض گرفتن دیگر
دارای مزیـت اقتصـادی نیسـت افـراد رو بـه سـوی داللی
مـی آورند.
گزیده ای از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

کارخانه داری که تعمیر کار بود!
در روزگاران نـه چنـدان قدیم این
میالد قارونی
مـرز و بـوم انـگار پسـر بچـه هـا
زودتـر از امـروز مـرد و از گرفتـن
مبلغـی بـا عنـوان پول تو جیبی شـرمنده می شـدند .خیلی زودتر
از بچـه هـای مـا بـه دنبـال پیدا کـردن منبـع درآمد مـی افتادند
و خیلـی زودتـر هـم مسـتقل مـی شـدند .در آن روزهـا کار کردن
بچـه هـا بـه هشـتگ کـودک کار ختـم نمی شـد و بیشـتر جامعه
بـه کار کـودک نـگاه ویـژه ای داشـتند .از نظـر آن هـا این سـاعت
هـایِ بیـگاری از نظـ ِر امروزی ما ،در واقع سـاعت هـایِ درس برای
زندگـی فـردا بـود .بـه هر حـال در این نوشـتار زندگـی کارآفرینی
را زیـر ذره بیـن قـرار داده ایـم کـه در نوجوانی به دنبـال حرفه ای
کـه دوسـتش مـی داشـت رفـت و انصافا که موفق هم شـد .شـما
در ادامـه زندگـی نامـه محمـود ضرابی اولین تولیـد کننده جوراب
هـای نانـو را مـی خوانید.
محمـود ضرابـی در یـک خانـواده پرجمعیـت نظامـی متولد شـد.
شـغل پـدر محـل سـکونت او را در زنجـان تعییـن کـرد .او زمانـی
کـه در  17سـالگی دیپلـم گرفـت ،ماننـد تمـام بچـه هـای هـم
دوره اش سـودای دانشـگاه را نداشـت .دلـش بـرای امـور فنـی و
بـازار مـی تپیـد .خانـواده اش نیـز بـا عالیقـش سـازگار بودنـد و
بنابرایـن بـه جـای کالس کنکـور و مهارت های تسـت زنی ،راهی
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مـن یکـی از پرسـنل آتـش نشـانی هسـتم .قبـل از هـر چیـز از
مقالـهای کـه دربـاره شـغل آتـش نشـانی نوشـته بودیـد تشـکر
میکنـم .در ایـن نوشـته شـما دربـاره شـرایط شـغلی و مزایـای
درآمـدی و بیمـه مـا نوشـته بودید .مهمترین معضل شـغل ما در
نبود بیمه مسـئولیت مدنی اسـت .متاسفانه هیچ حمایتی صورت
نمیگیـرد .در صورتـی کـه شـغل مـا ایجـاب مـی کند کـه بیمه
ای داشـته باشـیم تـا در مواقعـی که به دلیل اشـتباهات سـهوی
موجـب خسـارت مالـی و جانی بشـویم ،حمایت شـویم.

کاربروجیههجهاین

با سلام .من یک پرسـتار هسـتم ،و البته به دلیل شـرایط کاری
مـان توسـط بیمـه های پرسـتاری از زیر شـاخه های مسـئولیت
مدنـی تحـت حمایـت هسـتیم .متاسـفانه از سـال اخیـر تعـداد
شـکایت ها از پرسـتاران و سـایر دسـت اندرکاران در بخش های
بیمارسـتانی بسـیار زیاد شده اسـت .حتی پرونده هایی در دادگاه
بـاز مـی شـوند کـه تاریخش بـه چندین سـال قبل برمـی گردد.
گاهـی اتفـاق مـی افتـد کـه پرسـتاری در پرونـده ای محکوم به
قصـور در خدمـت رسـانی شـده اسـت و بـرای وی دیـه در نظـر
گرفتـه انـد .در این شـرایط چشـم امید پرسـتار به شـرکت بیمه
گـذاری اسـت کـه سـال ها به صـورت ماهانه حق بیمـه پرداخته
مـی کـرده اسـت .امـا براسـاس قوانیـن ایـن شـرکت ها هـر گاه
پرونده ای از سـال های قبل به دادگاه ارجاع داده شـود شـرکت
بیمـه ای مبلـغ دیـه و جبـران خسـارت مربـوط بـه آن سـال را
محاسـبه و پرداخت می کند و این در حالی اسـت که دادگاه ها
دیه و یا از کار افتادگی را براسـاس تاریخ روز محاسـبه می کنند.
مابه التفاوت پرداختی بیمه و مبلغ تعیین شـده از سـوی دادگاه
بایـد توسـط پرسـتار تامین شـود که همیـن موضوع بـا توجه به
درآمـد ناچیـز ما بسـیار سـخت اسـت و در بیشـتر مواقـع کار به
گلریزان می کشـد .آیا نباید شـرکت های بیمه ای پوشـش بیمه
ای مناسـب تـری را بـرای پرسـتاران در نظر بگیرند؟

کاربرمحمدمقتدر

تقریبـا بیشـتر کسـانی کـه مغـازه پارچه فروشـی دارنـد در حال
ورشکسـتگی هسـتند .متاسـفانه بیشـتر اجناس مغازه ما حالت
وارداتـی دارد و همیـن یعنـی جنـس هـای ما خیلی گران شـده
اسـت .ایـن وسـط مـن فروشـنده بـی تقصیـر هسـتم ،امـا چون
فـروش نداریـم در حال ورشکسـتگی هسـتیم.

کاربرمهدی...

اینکـه یـک کاالیی گران بشـه بعد ارزان بشـه خیلـی اتفاق افتاده
شـاید بـه قیمـت قبـل برنگـرده ولـی تـو اوج گرانـی هـم نمانده
مثـل دالرشـد20تومن بعـد شـد 9500االن هـم ۱۲هـزار تومان
اسـت .پوشـک بسـته ای20هزاربود شـد 100هزار االن شـده45
چسـب حرارتـی دونـه ای 300بـود شـد 1500االن دونـه800
خودرو هم206بود35شـد 120بعد میشـه 75تـا 80پراید بود20
شـد60بعد میشـه 40ال نودبود 40بعد شـد 140بعد میشـه100
همیشـه توایـران افزایـش و کاهـش ایـن طـور اسـت یـک کاال
300درصـد گـران میشـه بعـد 70درصـد ارزان میشـه مـا هـم
خوشـحالیم کـه اون جنس ارزان شـده اسـت!

کارخانـه نسـاجی در کسـوت یـک کارگـر آموزشـی شـد .هر چند
بعدهـا دوبـاره دنبالـه علـم را گرفـت و مقطـع کارشناسـی ارشـد
را نیـز گذرانـد .دوره سـه ماهـه آموزشـی را بـه خوبی پشـت سـر
گذاشـت و با شایسـتگی که از خود نشـان داد ،زیر نظر مهندسـان
اسـلواکیایی آمـوزش دیـد .حـاال نوبـت آن بـود کـه در بحبوحـه
جنـگ کارخانـه اش را راه بینـدازد .او بـا پولـی که از شـاگردی در
کارخانـه جمـع کـرده بود و البته کمک مالی خانـواده اش کارخانه
ای بـا دو دسـتگاه و یـک کارگـر تاسـیس کرد.
داسـتان پـا گرفتـن کارخانـه هـم جالـب اسـت .ضرابـی تعریـف می
کنـد بـرای آن کـه بتوانـد از عهـده مخـارج نگهـداری دسـتگاه هـا و
حقـوق کارگـر بربیایـد به صـورت نیمه وقـت به بقیه کارخانه ها سـر
مـی زد و بـا توجـه بـه فنـی که آموخته بود ،ماشـین آالت و دسـتگاه
هـای کارخانـه هـا را سـرویس و تعمیـر مـی کـرد .دسـتمزد او هـر
چقـدر کـه بـود بـرای تامین مخـارج کارخانه کوچکـش و بعدها برای
جمع کردن سـرمایه و گسـترش آن صرف می شـد .فکرش را بکنید
کارخانـه داری کـه بـرای مخـارج کارخانـه اش کار می کـرد تا هر چه
زودتـر جـان بگیرد و گسـترده شـود! پذیرش قطعنامـه  598روزهای
سـختی را از نظـر اقتصـادی بـه ضرابـی تحمیـل کـرد و او را تـا ورطه
ورشکسـتگی نیـز کشـاند امـا اراده و سـخت کوشـی اش بازهـم او و
کارخانـه کوچکـش را سـر پـا نگه داشـت .ضرابی با آنکه در یک شـهر

کوچـک کار خـودش را آغـاز کـرده بود اما سـودای صادرات داشـت و
توانسـت بـا سـه عامـل اصلـی بـه ایـن بازارهای پر سـود دسـت یابد.
ابتـدا علـم نویـن را وارد چرخـه تولید کـرد .او را باید به عنوان کسـی
کـه افـراد را از شـر بـوی بـد جـورابِ در کفـش مانده رهانیده اسـت،
تقدیـر کـرد .بلـه! فنـاوری ی نانـو در تولید جوراب ماننـد غول بزرگی
بـود کـه در چـراغ جادوی کوچک گذاشـته باشـند .دومیـن ابتکار او،
تاکیـد و توجـه ویـژه اش بـر روی بسـته بنـدی محصول بود .شـاید از
نظـر بسـیاری جـوراب ،جـوراب بـود و نیـازی بـه زرق و بـرق و جعبه
هـای آن چنانـی نداشـت امـا او بـه بازارهـای طوالنـی مـدت فکر می
کـرد و همیـن توجـه اش نگاه ویـژه خارجی ها را جلب کرد .سـومین
عاملـی کـه او را بـه عنـوان یـک چهره بیـن المللی تجاری شناسـاند،
تاکیـدش بـر حضـور پـر رنگ در نمایشـگاه هـای بین المللـی بود.
در کارنامـه درخشـان ضرابـی موفقیـت هایـی چـون کارآفریـن برتـر
اسـتانی ،صنعتگـر برتراسـتانی ،برگزیـده منتخـب یادمـان همایـش
ملـی تکریـم کارفرمایـان نمونـه اسـتان از طـرف تامیـن اجتماعـی
مـرداد 94و برگزیـده منتخب تندیس اسـتاندارد تشـویقی کنفرانس
اسـتاندارد ملـی در سـالهای  91و  ، 93برگزیـده منتخـب تندیـس
عالیـم و نشـان تجـاری کشـورهای اسلامی  ،93برگزیـده منتخـب
تندیـس همایـش مدیـران برتـر ملـی و کسـب رتبـه اول جشـنواره
کارآفرینـان برتـر دانشـگاهی اسـتان زنجـان اشـاره کرد

کابینت سازی با MDF

کسبوکاری سخت اما سودآور و پر از ایده
سمیه محمدنیا حنایی
روزنامهنگار

در نـگاه اول خیلـی سـخت بـه نظـر میرسـد؛ راسـتش را هـم بخواهیـد ،واقع ًا کار خیلی سـختی اسـت .اندازهگیری دقیق ،سـنگینی چوبهـا ،برش دقیـق و منظم از جمله مواردی اسـت که
کابینـت سـازی بـا  MDFرا بـه یکـی از کسـبوکارهای سـخت تبدیـل کـرده اسـت؛ امـا وقتی به نتیجـه کار و بـه کابینتهایی که با طرحهـای زیبا قرار گرفتـه در کنار هم نـگاه میکنید،
تمامی خسـتگی و زخمهایی وارد شـده از ذهنتان پاک خواهد شـد.

کابینـت سـازی از کسـبوکارهایی اسـت که ریشـه خیلـی قدیمی
در ایـران دارد؛ البتـه در گذشـته بیشـتر بـا فلـز ،کابینتها سـاخته
میشـد .االن حدود  10سـالی میشـود که روند سـاختاری کابینت
سـازی به سـمت  MDFرفته اسـت .طرحهای زیبا و جدید و به روز
بودن آن باعث اسـتقبال خانوادهها از کابینتهای  MDFو همچنین
رونق این کسـبوکار در چند سـال گذشـته اسـت.
نکتـهای کـه در کابینـت سـازی وجـود دارد ،ایـن اسـت کـه هـر
آشـپزخانهای در طـول عمـر خود حداقل یکبار بـه چنین خدماتی
نیـاز دارد؛ جـدا از اینکـه بیشـتر خانوادههـا هـم بعد از حـدود  10تا
 15سـال ،مجـدد به تغییـر ظاهر کابینتهای خـود میپردازند .این
بـه معنای مشـتری داشـتن در تمام فصل سـال اسـت.
کابینـت سـازی ،آن هـم بـا  ،MDFکسـبوکار سـختی اسـت .بـه
هرحال ،مشـکالت خاص خود را دارد؛ اما سـودآور اسـت .این روزها
خیلـی از نوجوانهـا کـه بـه دنبال ترکیبـی از هنـر و فعالیت فروش
هسـتند ،رو به این شـغل میآورند .نکته مهم اینکه ،سـودآور بودن
ایـن کار بـه همیـن راحتـی که فکر میکنید ،نیسـت .سـختیهای
زیـادی را بایـد قبـل از آن تحمـل کنید تا به اصطالح اسـتادکار این
تخصص شـوید.
علـی بـزاز ،کابینـت سـاز  MDFو صاحب برند المـاس کابین ،جوان
 27سـالهای اسـت کـه از همـان اول در  12سـال پیـش وارد ایـن
کسـبوکار شـد .علی آقا ،اول از همه حدود  5سـال به قول خودش
شـاگردی کرد تا توانسـت به یک اسـتادکار تبدیل شـود و امروز یک
کارگاه کابینـت سـازی بـا چـوب دارد .وی در تهران فعالیت میکند؛
امـا بـه حـدی بـه کار خـود تسـلط دارد کـه مشـتریان زیـادی را از
شـهرهای اطـراف بـرای خـودش پیـدا کرده اسـت .در واقـع ،او فقط
با ارائه کار خوب و با کیفیتش باعث شـده تا مشـتریان به سـراغ او
بیاینـد ،او به دنبال مشـتری نرفته اسـت.
مـا هـم نشسـتیم پـای صحبـت علـی آقـا و از او در خصـوص ایـن
کسـبوکار و چگونگـی وارد شـدن بـه آن و ریـز و بم آن پرسـیدیم.
خالصـهای از نـکات و صحبتهـا را بـرای شـما اینجـا آوردهایـم.

کابینت سازی اب  MDFچیست؟

کابینـت سـازی ،چـه بـا فلـز و چه بـا  ،MDFیک هنر اسـت .هنری
کـه در آن شـما بـه طراحـی و تولیـد انـواع کابینتهـای مختلـف
میپردازیـد .بـه کسـی کـه ایـن کار را انجـام میدهد ،کابینت سـاز
میگویند .کابینت سـاز کسـی نیسـت کـه فقط کابینتهـا را وصل
میکنـد ،بلکـه او از اول یعنـی از طراحـی تـا آخـر یعنی نصـب را بر
عهـده دارد؛ امـا از آنجـا کـه مرحله آخر بیشـتر دیده میشـود ،برای
همیـن چنیـن تصـور غلطی بـه وجود آمده اسـت.

کابینت ساز ابید چه ویژیگهایی داشته ابشد؟

شـما قبـل از ورود بـه ایـن حـوزه باید به آن عالقهمند باشـید .اگر به
دنبال سـود و فروش باال هسـتید ،باید سـختکوش باشـید .سختی
و مشـکالت ایـن کار زیـاد اسـت .بایـد بتوانیـد اندازهگیـری دقیـق
کنیـد .از همـه مهمتـر بـه روز باشـید .بایـد علم طراحی آشـپزخانه
بدانید؛ اینکه چگونه طرح کابینتها را بر اسـاس تغییر تکنولوژی و
ورود دسـتگاههای جدیـد تنظیم کنید .همچنیـن طرحهای بهروزی
داشـته باشـید .نکته آخر اینکه ،خوشقول باشـد .یک کابینت سـاز
بدقـول بیشـتر از یـک خوشقـول در ذهن مردم باقـی میماند.

چه مقدار رسمایه الزم است؟

تعیین سـرمایه در کابینت سـازی به نوع شروع فعالیت شما بستگی

دارد .شـما میتوانیـد بـه دو نـوع از صفر یا پرقـدرت ،فعالیت خود را
آغـاز کنیـد .در نـوع پرقـدرت همه چیز دسـت شـما اسـت؛ یعنی از
طراحـی ،رنـگ کردن ،برش و ...در کارگاه شـما انجام میشـود .همه
دسـتگاههای حرفـهای برش و رنگـرزی را در اختیار دارید .همچنین
فروشـگاهی هـم داریـد که محصـوالت خود را عرضـه میکنید؛ هم
فروشـگاه و هـم محلـی بـرای دریافـت سـفارشهای بـرش و رنـگ
کـردن .ایـن کار نیـاز به سـرمایه باالیـی دارد .حدودا ً شـما بین 300
تـا  500میلیـون نیـاز داریـد تـا فقط دسـتگاهها را خریـداری کنید.
بقیـه هـم که جـای خود.
در شـروع کار از صفـر ،شـما کننـده کار هسـتید .مشـتریان عـادی
بیشـتر بـه این دسـته از افـراد مراجعه میکننـد .در این نوع فعالیت،
شـما فقـط یـک کارگاه داریـد و بعـد از اندازهگیری دقیق ،سـفارش
را بـه طـراح و سـازنده میدهیـد .دسـتگاه برش هـم نیاز داریـد؛ اما
فقـط بـرای برشهـای جزئی اسـتفاده میشـود .حداقل حـدود 30
تا  50میلیون برای خرید دسـتگاه و ابزارآالت سـرمایه برای شـروع
این کار الزم اسـت.

چقدر دانش و میزان تجربه الزم است؟

شـما تا زمانی که اسـتادکار نشـدید ،حق ورود مسـتقل به این کار
را نداریـد .اگـر هـم تـا قبـل از آن وارد شـوید ،بیشـتر باعث تخریب
خودتان خواهید شـد .حدودا ً باید  4سـال شـاگردی کنید تا بتوانید
بـرای خـود کمکـم کسـبوکاری راه بیندازیـد .به غیـر از دانشهای
برشزنی و کار با چوب و اندازهگیری دقیق ،باید طراحی آشـپزخانه
را بدانید؛ نه اینکه آن را انجام بدهید ،بلکه بیشـتر بدانید که چگونه
سـاختار کابینت را بر اسـاس طرح آشـپزخانه طراحی کنید.
همچنیـن بایـد به روز باشـید .هرچه طرح شـما متفاوتتـر و به روز
باشـد ،مشـتریان بیشـتری را جـذب میکنیـد .همچنیـن باید علم
و دانـش بازاریابـی هـم بدانیـد .اینکـه بتوانید مشـتری را جـذب و با
آنهـا صحبـت کنیـد تـا ترغیب به سـفارش شـوند .کابینت سـازی
فقط شـامل تکنیک برش نیسـت .تا مشـتری نباشـد ،هیچ فعالیتی
نخواهید داشـت .یکی از بهترین راهها برای جذب مشـتری ،کیفیت
کار اسـت .اگـر کیفیـت کارتـان خـوب باشـد ،مشـتری ،مشـتری
میآورد.

چه مراحیل برای رشوع این کسبوکار الزم است؟

بعـد از اینکـه به درجه اسـتادی رسـیدید ،بایـد اول از همه به صنف
واحـد خـود کـه چوبفروشهـا و نجارهـا اسـت ،مراجعـه کنیـد.
در آنجـا از شـما امتحـان عملـی گرفتـه میشـود؛ بـرای مثـال ،بـه
شـما میگوینـد کـه فلان چیـز را بـرش بزنیـد یـا هـر چیـزی که
نشـاندهنده مهارت شـما باشـد .مدرک در اینجا از شـما خواسـته
نمیشـود (البتـه ممکن اسـت واحد صنفی مدرک را هـم در اولویت
قـرار دهـد)؛ بیشـتر روی مهـارت شـما تأکید میشـود .اگـر در این
مهـارت بتوانیـد نمـره قبولـی را کسـب کنیـد ،آنـگاه به شـما جواز
فعالیـت در کابینـت سـازی داده میشـود .بقیه موارد هم که شـبیه
بـه دریافـت جـواز دیگر کسـبوکارها اسـت.

چه آینده شغیل دارد؟

کابینـت سـازی بـا  MDFیـک هنـر اسـت .هنـری کـه همیشـه
مشـتری دارد .کار بـا  MDFهـم یـک کار باکالس به حسـاب میآید
و هـم اینکـه اگـر عالقهمنـد باشـید ،لذتبخشترین کار اسـت .این
کار انتهـا نـدارد؛ یعنی شـما تا هـر موقعی که تـوان دارید ،میتوانید
بـه فعالیـت خـود ادامه دهید؛ اما محدودیت سـنی از نظر کار عملی

دارد .حداکثـر تـا  40سـالگی میتوانیـد به خوبـی در این حوزه فعال
باشـید .فعـال یعنـی ماننـد گذشـته خودتـان بـرش دهیـد و اندازه
بگیریـد .بعـد از آن میتوانید مدیریـت واحد خود را بر عهده بگیرید.

سرمایه اولیه برای
راه اندازی این
کسب و کار چوبی
و مدرن بستگی به
نحوه شروع فعالیت
شما دارد .چنان چه
بخواهید کار را پر
قدرت آغاز کنید
و از صفر تا صد
طراحی ،ساخت و
نصب را خودتان
انجام دهید شما نیاز
به سرمایه ای حدود
۳۰۰تا۵۰۰میلیون
دارید .ولی چنان چه
می خواهید به عنوان
مجری کار به نصب
نهایی بپردازید باید
سرمایه ای حدود
۳۰تا ۵۰میلیون را
برای این کار کنار
بگذارید

مزیت کابینت سازی  MDFنسبت به بقیه
چیست؟

تکنولـوژی فعالیـت بـا ایـن کار خیلـی سـریع بـه روز میشـود .هنر
بسـتهای نیسـت .شـما هرروز میتوانید در آن نکات جدیدی را یاد
بگیریـد .بـه دلیـل داشـتن طرحهـای متنـوع در  ،MDFایـن روزها
مشـتریان زیادی دارد .هرچه طرح هم متنوعتر شـود ،آینده شـغلی
آن هـم تضمیـن شـده تر خواهد شـد.

چه محدودیتهایی دارد؟

محدودیتـی نمیتوان جز سـرمایه برای کابینت سـازی بـا  MDFدر
نظـر گرفت .هرچه سـرمایه شـما بیشـتر باشـد ،ابـزار خیلی بهتری
میتوانید خریداری کنید .محدودیت در این نوع کسـبوکار بیشـتر
برای مشـکالت در هنگام کار اسـت.
کابینـت سـاز در ایـن فعالیـت خاک زیـادی میخورد .ایـن خاک به
راحتـی وارد بـدن و در درازمـدت باعـث مریضی میشـود .همچنین
اینکـه طـول عمر فعالیت کمـی دارد .از طرفی دیگـر ،کار خطرناکی
اسـت .یـک حواسپرتـی کوچـک میتوانـد باعـث رفتن انگشـت یا
دسـت شـما زیر دسـتگاه برش و قطع آن شـود .این شغل همانقدر
کـه میتوانـد پرسـود و لذتبخـش باشـد ،نامرد هم اسـت.
برای رشد در این کسبوکار چه فعالیتی باید انجام داد؟
بـرای رشـد در ایـن فعالیـت بایـد همیشـه علـم خـود بـه ویـژه در
طرحهـا و طراحـی آشـپزخانه را بـه روز نگـه داریـد .هرچـه بـه روز
و کار تمیـزی داشـته باشـید ،مشـتری زیـادی بـه دسـت خواهیـد
آورد .مطمئـن باشـید که شـما نفـر اول برای طـرح کابینت خانهای
نخواهیـد بـود؛ امـا اگـر طرحتـان عالی و به روز باشـد ،شـما انتخاب
خواهید شـد .همچنین سـخت کوش باشـید .با چهار بار بلند کردن
چـوب ،کمرتـان نگیـرد .پس حسـابی باید در کنـار آن ورزش و بدن
خـود را ورزیـده کنید.

