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مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیشود
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موفقیت

داستان موفقیت یک زن سالخورده با فروش آنالین تخم اردک
لیائو زیائینگ  ۸۶ســال ســن
دارد و حــاال بــا اســتفاده از
تکنولوژیهای امروزی توانسته
کسب و کارش را به شکل خوبی
رونق ببخشد .پدر و مادر لیائو در
جنگ با ژاپن کشته شده بودند و
او از کودکی روی پاهای خودش
ایستاده و برای کسب درآمد از
سن  ۱۶سالگی مشغول فروش
تخم اردک بوده اســت ،تخم اردکهایــی که او میفروخته
خیلی زود معروف میشوند ،چون طعم خیلی خوبی داشتند و
خودش از آنها به عنوان «تخم اردک شور» یاد میکند .اما بازار
کار به دلیل خراب بودن جادهها چندان رونق نمیگرفته است.
او با اینکه همیشه فروش مناسبی داشته و با تمام سختیها
توانســته در این بازار فعالیتش را ادامه دهد ،اما در تازهترین
برنامهای که داشته ،با کمک اهالی روستا که در کار کمکش
میکردند ،فروش اینترنتی این تخم اردکها را راهاندازی کند،
روشــی که تاثیر زیادی بر میزان فروش لیائو داشــته است.
فروش اینترنتی را ســال  ۲۰۱۵شروع کرده بود ،اما در ابتدا
مشکالتی هم سر راه وجود داشت ،تحویل این بستهها شرایط

را سختتر میکرد و البته مشــکالت مالیاتی هم برایش به
وجود آمد .اما لیائو راهحل را در بیشتر کردن همکاران خودش
دید و از این راه توانســت برای افراد زیادی از اعضای روستای
خــودش کار ایجاد کند .او تخم اردکهــا را در گل و الی و
چاشــنیهایی میخواباند ،کاری که در حدود  ۴۰روز طول
میکشد و میتوان گفت راز خوشمزگی تخم اردکهایش هم
در همین چاشنیهایی است که استفاده میکند .رسیدگی به
وبسایتهای فروش اینترنتی بچههای جوانتر بر عهده دارند.
زنهای روستا در تمیز کردن و جمعآوری تخم اردکها کمک
میکنند .بعد از سفارش آنالین تخممرغهای لیائو این سبدها
به دست مشتریان میرسد.

با کار آفرینان

ده جمله طالیی از جیم ران

مشاغل

چند درس کارآفرینی
چند درس و نکته بســیار عالی و آموزنده انگیزشی و کارآفرینی از جکما
کار آفرین و میلیاردر چینی و موســس ســایت عظیــم " علی بابا" که
ی بابا" نوشته پورتر اریسمن ( یکی از موسسان
گزیدهای از کتاب "دنیای عل 
 ) Alibaba.comرا انتخــاب کردهایم که در ادامه ،شــما را به مطالعه آنها
دعوت میکنیم.

راه قرار داشــت؛ اما وقتی علیبابا در چین به سراغ تجارت الکترونیک رفت
موانع آن بیحد و حصر به نظر میآمدند و بسیاری از افراد شکاک میگفتند
چین آنقدر مشکل دارد که تجارت الکترونیک هرگز جواب نخواهد داد .اما
ل دادن زیر ساخت تجارت الکترونیک
علیبابا بعد از صرف سالها برای شک 
در چین در موقعیتی قرار گرفت که بیشــترین سهم عایدش شد و حتی از
همتایان غربی خود هم جلو زد.

هر وقت جک از مدیران شــرکت میخواست که برای شرکت هدفگذاری
کنند ،معموالً اهداف تعیین شــده را ســه یا چهار برابــر بزرگتر میکرد.
علیرغــم مخالفت اولیه مدیــران ،معموالً جک آنها را بــه رؤیاپردازی فرا
ق شــدن چیــزی را تصور نکنید ،هیچ وقت
میخواند و میگفت :اگر محق 
محقق نخواهد شد .جک این حرف را به همه مدیرانش میگفت و در پایان
هر ســال میفهمیدیم ن ه تنها به اهداف خود رسیدهایم ،بلکه معموالً از آن
اهداف بلندپروازانه جلو هم زدهایم.

امروز سخت است ،ولی پسفردا زیباست!

رؤیاهایت باید بزرگ باشند ،خیلی بزرگ!

چ وقت خودت را دست کم نگیر!
هی 

یکــی از محبوبترین تکیه کالمهای جک محقق شــد .او میگفت :امروز
سخته ،فردا سختتره ،پسفردا قشــنگه! ولی خیلی از شرکتها فردا عصر
س فردا را ببینــن .آدمهایی که در
میمیــرن و نمیتونن طلوع آفتــاب پ 
طوالنیمدت هدفمنــد میمانند ،باید بدانند همانقدر که تأســیس یک
شرکت نوپا لذتبخش اســت ،دردناک هم هست .تنها راه ساختن چیزی
ب آوردن در چالشهای فراوان است.
عظیم هم تا 

روی مشتری متمرکز شو ،باقی مشکالت خود ب ه خود حل خواهد شد!

اوایل که به علیبابا پیوسته بودم ،جک دائماً به همه میگفت قرار است بعد
از چهار سال استعفا کند .میگفت :من درس معلمی زبان انگلیسی خوندهام،
نه مدیر عامل شــدن .همیشــه مضطرب بود که شاید نتواند از پس سمت
تخصصی مدیرعامل شــرکت که یک مسئولیت اجرایی بود برآید .در همان
زمان به دوستان مؤسسش در علیبابا گفته بود نباید سمت مدیریت ارشد
را در شرکت بپذیرند چون تجربه کاری ندارند .ولی جک و رفقای مؤسسش
توانســتند از طریق تالش فراوان ،تحصیل خودخوان و پذیرش اندیشههای
گوناگون رشد کنند و مدیرعامل و مدیران ارشد شوند و حتی خودشان هم
از این مســئله تعجب کردند .این مسئله به من آموخت در محیطی مانند
چ کس حرفهای نیست و اولین
اینترنت و ..که ب ه سرعت تغییر میکند ،هی 
جایی که باید به دنبال استعداد گشت ،در آینه و بین اعضای گروه است.

علیبابا همیشه شــعارش این بوده که "اول مشتری ،بعد کارمند و آخر از
همه سرمایهگذار" این مسئله همیشه در تناقض آشکار با اندیشهی کسانی
است که میگویند ،اولین وظیفهی شرکت در قبال سهامداران است؛ اما هر
دوی این دیدگاهها مختص یک شرکت خاص نیستند و هر شرکتی میتواند
هر دو را داشــته باشــد .وقتی دوران حباب اینترنتی  B2Bبود ،دیدیم که
چطور رقبای ما در پی انتظارات سرمایهگذاران و تحلیلگران خود را به قعر
چاه انداختند .طی رقابتمان با (ایبی) فهمیده بودم که فشار سرمایهگذاران
ل استریت به (ایبی) اجازه نمیدهد روی اهداف بلندمدت متمرکز شوند.
وا 
مهمتر از گوشدادن به جدیدترین عقیدهی رایج میان ســرمایهگذاران این
است که برای مشتریهای خود کاال و خدمات بهتری فراهم کنید .اگر آنچه
برای مشتری و کارمند شما مفید است انجام دهید ،سرمایهگذار هم نهایتاً
از آن نفع خواهد برد.

وقتــی مــا کار تائوبائو را در آپارتمان جک شــروع کردیــم ،خیلی راحت
ممکن بود از عظمت رقیبمان (ایبی) جــا بزنیم( .ایبی) رهبر بازار بود و
محبوب رسانهها ،همچنین منابع بسیار بیشتری هم در اختیار داشت؛ ولی
شــرکتهای بزرگ دوست دارند تصویر اغراقآمیزی از قدرت و تسلط خود
نشــان دهند؛ در حالی که در درون معموالً ضعیفتر از چیزی هستند که
ت کم بگیرد ،نباید
چ کس نباید خود را دس 
ب ه نظر میآید .همانطور که هی 
ت باال بگیرد.
رقیب خود را هم خیلی دس 

از رقبای خود بیاموز ،ولی هرگز از آنها تقلید نکن!

چ وقت رقیبت را دستباال نگیر!
هی 

ً
حتما ایدههای محشر داشته باش!

جک رهبری بســیار الهامبخش بــود؛ ولی هســتهی فعالیتهای علیبابا
ل کردن خریدار و فروشنده ب ه شکل آنالین
ایدهای محشــر و آن هم متص 
بود .کارآفرینها اغلب ســری پرشــور دارند ،ارزشهایی تعریف کردهاند و
رؤیاپردازند؛ ولی ایدهای محشر برای تجارت خود ندارند .شاید بیش از حد
بدیهی ب ه نظر برسد؛ ولی هیچ حجمی از انگیزه جای ایدهای را که موقع اجرا
درست از آب در میآید نمیگیرد.
شرکتی بساز که حداقل  ۱۰۲سال عمر کند!

وقتی تازه به علیبابا پیوسته بودم جک میگفت میخواهد شرکتی بسازد
که هشتاد سال عمر کند .میگفت :درست اندازهی عمر یک آدم .اما بهزودی
تغییر عقیده داد و گفت  80سال زمان کافی نیست و این زمان را به 102
ســال افزایش داد .گفت :اینطوری علیبابا ســه قرن را به چشم میبینه.
تعییــن چنین هدف بلندمدتی ذهنیت همه را عــوض میکند ،کارمندان
ل ب ه فصل تالش کنند ،تمام سعیشــان را میکنند تا به
بهجای اینکه فص 
هدف بلندمدت دست یابند.
مشکل هرچه بزرگتر ،فرصتش هم طالییتر!

( آرزو نکن که آن مشکل ساده تر باشد ،بلکه آرزو کن خودت بهتر شوی .برای
مشکالت کمتر آرزو نکن ،بلکه برای تواناییهای بیشتر خودت آرزو کن .آرزو نکن
که با چالشهای کمتری روبهرو شوی بلکه آرزو کن خرد و تدبیر تو بیشتر شود.
( چالش رهبری قدرتمند تر بودن است ،اما خشن تر بودن نیست؛ مهربان
باش اما ضعیف نباش؛ شجاع باش اما گردنکلفت نباش؛ اندیشمند باش اما تنبل
نباش؛ فروتن باش اما ترسو نباش؛ مغرور باش ،اما متکبر نباش؛ شوخطبع باش ،اما
بیخرد نباش.
( همه ما باید سختی یکی از این دو را تحمل کنیم (انتخاب با شماست):
سختی منظم بودن ،یا رنج ناشی از حسرت و افسوس.
( روزها گرانقیمت هستند .وقتی که روزی را سپری میکنید به این معنی
است که یک روز کمتر برای زندگی کردن دارید .پس مطمئن شوید که هر روز را
هوشمندانه استفاده کنید.
( انضباط پلی است بین اهداف و پیشرفت.
( اگر نمیخواهید بیشتر از معمول ریسک کنید ،پس باید به یک زندگی
معمولی بسنده کنید.
( انگیزه چیزی است که شما را وادار به شروع کار میکند .عادتها چیزی
هستند که شما را وادار به ادامه مسیر میکنند.
( موفقیت چیزی جز چند کار منظم و مداوم بیشتر نیست که هر روز تمرین
میشود.
( راهی که همه میروند شما نروید؛ پیشرفت نمیکنید .جایی بروید که
انتظارات و عملکرد باالیی از شما بخواهند.
( بیاموزید چگونه با آنچه دارید شاد باشید و در عین حال برای هر چه که
میخواهید تالش کنید.

تجارت الکترونیک در غرب خیلی ســریعتر از چین جای خود را باز کرد و
بازاری بســیار پر سود پدید آورد .در آمریکا و اروپا مشکالت کمتری بر سر

ع به رقبایش اســت
برایم جالــب بود که جک اغلب کتابهایی را که راج 
ی کردن یک طرح تجاری
نمیخواند؛ اما این کار او معنی خاصی داشت .کپ 
از یک بازار و اجرای آن در بازار دیگر کار خالقانهای نیست .همیشه میتوان
از رقبا آموخت؛ ولی مهمتر از آن این است که برای مشتری کاال و خدمات
فراهم کرد ،نه اینکه آنها را از روی دست رقیب کپی کرد .وقتی آدم میفهمد
دیگران چطور کاری را انجام میدهند ،آن شــیوهی انجام کار در ذهن آدم
رخنه میکند .جک قضیه را اینطور تعریف میکند :از رقبایت یاد بگیر؛ ولی
چ وقت ازشون تقلید نکن ،ازشون تقلید کنی میمیری.
هی 

خرگوش را عوض نکن!

ل قولهای محبوب جک این اســت :اگه تو یه گرگ باشی
یکی دیگر از نق 
کــه دنبال خرگوشها میکنه روی یه خرگوش تمرکز کن .خودت را برای
گیرانداختــن خرگوش عوض کن؛ ولی خرگوش را عوض نکن .شــرکتها
وقتی رســالت بنیادین خود را از یاد میبرند ،بهسهولت موقعیت خود را از
دســت میدهند .علیبابا علیرغم تغییر مدل تجاری و ورود به عرصههای
ن کردن
جدید هرگز تمرکز خود را بر رسالتش از دست نداد ،رسالت او آسا 
انجام تجارت است.

کاری کن گروه برای هدف بکوشند نه برای رئیس!

بســیاری از مدیران سنتی ،مخصوصاً در آسیا ،سبک مدیریتی باال ب ه پایین
دارند .رئیس دستوراتی صادر میکند و کارمندان توان خود را صرف راضی
کردن رئیس میکنند .معموالً رئیس از این وضعیت بســیار راضی اســت؛
امــا در علیبابا جک هدفی بزرگ تعیین میکرد و تمام اعضای گروهش را
تشویق میکرد تا بهدنبال تحقق هدف باشند .این مسئله باعث میشد همه
روی چیزی متمرکز شوند .همچنین جلوی منازعات سیاسی را میگرفت،
آن منازعات معموالً زمانی پیش میآیند که همه توان خود را میگذارند تا
رئیس را از خود راضی نگه دارند.

چند شغل کم سرمایه و پر درآمد
شــغلهای زیر ،شــغلهای قابل تامل و بسیار
جالبــی از لحاظ درآمد هســتند .فقط با کمی
تالش و کوشــش در آموختن آنهــا و با صبر و
حوصله و تبلیغات فراوان میتوانید درآمد باالیی
از آنها بدســت آورید .به فکر استخدام دولتی و
استخدامهای شرکتی نباشــید ،خودتان شغلی
بیافرینید و لذت آن را ببرید .امروزه با داشــتن
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
به دســت آوردن شــغل،کاری بســیار سخت
اســت زیرا هزاران فارغالتحصیل کارشناســی و
کارشناسی ارشد در کشور وجود دارد و هیچ نوع
شغلی برای آنها وجود ندارد.
 -1تعمیرکار خودرو (تعمیر پژو وسمند و پراید)

سرمایه مورد نیاز 5 :میلیون تومان
درآمد سال اول 500 :هزار تومان در ماه
در آمد سال دوم به بعد 800 :هزار تومان به
باال در ماه
پیشنیاز :گذرانــدن دوره در مراکز فنی حرفه
ای+خرید چند ابزار و وسایل مورد نیاز
(رهن یک مغازه از  5میلیون تومان در شهرهایکوچک تا  100میلیون تومان در شمال تهران)
-2صافکاری و نقاشی خودرو

تعمیر زیر بند و جلوبندی و تنظیم فرمان خودرو
خدمات تعویض روغن خودرو
خدمــات باالنس چرخ خــودرو و پنچرگیری و
فروش الستیک خودرو
تراشکاری قطعات خودرو و موتور
سرمایه مورد نیاز :پنج میلیون تومان
درآمد سال اول 500 :هزار تومان در ماه
در آمد سال دوم به بعد 800 :هزار تومان به
باال در ماه
پیشنیاز :گذرانــدن دوره در مراکز فنی حرفه
ای+خرید چند ابزار و وسایل مورد نیاز
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در شمال تهران)
-3تعمیــرگاه موتــور ســیکلت به همــراه فروش
قطعات موتور سیکلت

سرمایه مورد نیاز :پنج میلیون تومان
درآمد سال اول 400 :هزار توماندر ماه
در آمد سال دوم به بعد 600 :هزار تومان به
باال در ماه
پیشنیاز :گذرانــدن دوره در مراکز فنی حرفه
ای+خرید چند ابزار و وسایل مورد نیاز
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در شمال تهران)
-4بــرق کار و خدمات باطریســازی خودرو(به
همراه فروش باطری خودرو )

سرمایه مورد نیاز :چهار میلیون تومان
درآمد سال اول 550 :هزار تومان
در آمد سال دوم به بعد 600 :هزار تومان به
باال(در زمستان باالی  1میلیون)
پیشنیاز :گذرانــدن دوره در مراکز فنی حرفه
ای+خرید چند ابزار و وسایل مورد نیاز
(رهن یک مغازه از  5میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در شمال تهران)
-5بنایی و کاشی کار و سرامیککار

لولهکش و برقکار ساختمان
طراح دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان
سرمایه مورد نیاز 2 :میلیون تومان
درآمد سال اول 600 :هزار تومان
درآمد سال دوم به بعد :یک میلیون تومان به
باال
پیشنیاز :گذراندن دوره در مراکز فنی حرفهای،
خرید وسایل مورد نیاز مثل دریل و…
(رهــن یک مغــازه از پنج میلیــون تومان در
شهرهای کوچک تا  100میلیون تومان در شمال
تهران)
-6تولید و ساخت مبل و صندلی(چوبی و فلزی)

سرمایه مورد نیاز 15 :میلیون تومان
درآمد سال اول 600 :هزار تومان

در آمد ســال دوم به بعد :یک میلیون تومان
به باال
پیشنیاز :گذراندن دوره در مراکز فنی حرفهای،
وسایل و ابزارهای نجاری
(رهــن یک مــکان از پنج میلیــون تومان در
شهرهای کوچک تا  100میلیون تومان در شمال
تهران)
-7پرورش گوســفند و شتر مرغ و ماهی قزلآال
و بلدرچین

ســرمایه مورد نیاز :از  50میلیــون تومان به
باال(بسته به بزرگی طرح)
درآمد سال اول :یک میلیون تومان به باال
در آمد سال دوم به بعد :دو میلیون تومان به
باال
پیشنیاز :داشتن یک زمین برای پرورش +اخذ
مجوزهای مربوطه
(رهــن یک مــکان از پنج میلیــون تومان در
شــهرهای کوچک تا  100میلیــون تومان در
تهران)
-8تعمیــرکار لــوازم خانگــی و ســیم پیــچ موتور
الکتریکی.تعمیرلوازمگازسوز(بخاری،آبگرمکن
،پکیج و)...

سرمایه مورد نیاز :سه میلیون تومان
درآمد سال اول 500 :هزار تومان
در آمد سال دوم به بعد600 :هزار تومان به
باال
پیشنیاز:گذرانــدن دوره در مراکز فنی حرفه
ای+خرید چند ابزار و وسایل مورد نیاز—
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)
-9تاســیس کارواش خودرو (خودروهای سواری
و کامیون و اتوبوس)

خشکشویی و نظافت داخل اتومبیل
سرمایه مورد نیاز 10 :میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 500 :هزار تومان
در آمد سال دوم به بعد 900 :هزار تومان به
باال
پیشنیاز :خرید ابزار و وسایل مورد نیاز
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)
-10تاسیس اتوشویی و خشکشویی لباس
تاســیس یک قالیشــویی و خشکشویی مبلمانمنازل

ســرمایه مورد نیاز :پنج میلیــون تومان به
باال+دستگاه ها
درآمد سال اول 500:هزار تومان
در آمد سال دوم به بعد 600:هزار تومان(در
نزدیکی عید نوروز باالی یک میلیون تومان)
پیشنیاز :خرید ابزار و وسایل مورد نیاز
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)
-11تاســیس آموزشــگاه موســیقی و یا نقاشــی و
خطاطی

سرمایه مورد نیاز :هفت میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 600 :هزار تومان
در آمد سال دوم به بعد 800 :هزار تومان به
باال
پیشنیاز :مجوزهای مربوطه از ادارات
(رهــن یک مــکان از پنج میلیــون تومان در
شــهرهای کوچک تا  100میلیــون تومان در
تهران)
-12تعمیــرکار  LCDنمایشــگر ها(تلویزیــون و
مانیتور) .تعمیرکار دســتگاههای خودپرداز و pos
در فروشگاهها و بانکها

سرمایه مورد نیاز :چهار میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 400 :هزار تومان
درآمد سال دوم به بعد 650:هزار تومان به باال
پیشنیاز :گذراندن دوره در مراکز فنی حرفهای
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)

-13تعمیر و شارژ دستگاههای زیراکس و کپی

سرمایه مورد نیاز :دو میلیون تومان
درآمد سال اول 600 :هزار تومان
در آمد سال دوم به بعد :یک میلیون تومان
پیشنیاز :گذراندن دوره در مراکز فنی حرفه ای
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)
-14آرایشگری(مردان و زنان)

سرمایه مورد نیاز :سه میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 400 :هزار تومان
در آمد سال دوم به بعد 600 :هزار تومان به باال
پیشنیاز :گذراندن دوره در مراکز فنی حرفه ای
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)
-15کابینتســازی و ســاخت درب و پنجــره
منازل(آلمینیوم و پیویسی ،آهن )

سرمایه مورد نیاز :شش میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 500 :هزار تومان
درآمد سال دوم به بعد 800 :هزار تومان به باال
پیشنیاز :گذرانــدن دوره در مراکز فنی حرفه
ای+خرید چند ابزار و وسایل مورد نیاز
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)
-16تاسیسیکمهدکودکخصوصی

سرمایه مورد نیاز 20 :میلیون تومان به باال
درآمد سال اول :یک میلیون تومان
در آمد سال دوم به بعد :یک میلیون تومان به
باال
پیشنیاز :اخذ مجوزهای مربوطه از ادارات
(رهن یک مکان از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)
-17تاســیس یــک آموزشــگاه زبــان ،تأســیس یک
مدرسهفوتبال

سرمایه مورد نیاز 10 :میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 600 :هزار تومان
درآمد سال دوم به بعد 800 :هزار تومان به باال
پیشنیاز :اخذ مجوزهــا از ادارات ،خرید میز و
صندلی و تخته وایتبرد و…
(رهن یک مکان از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در تهران)

-18تاسیسیککلینیکخصوصی(کلینیکتخصصی
مثل دندانپزشکی و)...

تأسیس کلینیک حیوانات خانگی
سرمایه مورد نیاز 200 :میلیون تومان به باال
درآمد سال اول :یک میلیون تومان
درآمد سال دوم به بعد :سه میلیون تومان به باال
پیشنیاز( :رهن یک مکان از پنج میلیون تومان
در شــهرهای کوچک تا  100میلیون تومان در
تهران)
-19تعمیرگاهاتوبوسوکامیون

سرمایه مورد نیاز 10 :میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 600 :هزار تومان
درآمد سال دوم به بعد :یک میلیون تومان به
باال
پیشنیاز :گذراندن دوره در مراکز فنی حرفهای
خرید ابزار و آچار و ….
(رهن یک مغازه از پنج میلیون تومان در شهرهای
کوچک تا  100میلیون تومان در شمال تهران)
-20تاسیس یک گیمنت یا کافینت

تأسیس یک رســتوران یا کافیشاپ (به شرطارائه غذا با کیفیت عالی)
تأسیس یک باشگاه بدنسازی
سرمایه مورد نیاز 10 :میلیون تومان به باال
درآمد سال اول 500 :هزار تومان به باال
در آمد سال دوم به بعد 600 :هزار تومان
پیشنیاز :اخــذ مجوزهای مروبوطه ،خرید چند
دستگاهها و وســایل مرتبط( ،رهن یک مغازه از
پنج میلیون تومان در شــهرهای کوچک تا 100
میلیون تومان در شمال تهران)

