چگونه از زباله پول بسازیم؟

 -13بازسازی قراضه های آهنی
یکی از با ارزشترین ضایعات در بنگاههای خرید و فروش ضایعات ،ضایعات فلزی است.
قراضههای آهنی بخش عمدهای از این ضایعات را تشکیل میدهند .انواع و اقسام لولهها،
میلگرد ،کمد و میز و صندلی و بسیاری دیگر از ضایعات آهنی از آن جمله اند .در این نوشتار
سعی خواهم کرد شما را با بازیافت این ضایعات با ارزش آشنا کنم .در قدم اول شما باید
برای انجام این کار با مهارتهای جوشکاری  ،برش ،رنگ کاری و صافکاری آشنا باشید .هر چه
میزان آشنایی شما با این مهارتها بیشتر باشد شما در انجام این پروژه موفقتر خواهید بود.
البته حتی اگر شما با هیچ یک از این مهارتها آشنا نباشید نیز میتوانید در این کار وارد
شوید اما مسلماً بدلیل برون سپاری خدمات مورد نیاز بازسازی  ،سود شما کمتر خواهد
شد.در قدم دوم باید مراکز و بنگاههای خرید و فروش ضایعات را در منطقه خود بیابید .در
بسیاری از این بنگاهها ضایعات آهنی تفکیک میشوند و این به شما در یافتن کاالی مورد
نیازتان جهت بازسازی کمک خواهد کرد.
شما در قدم سوم نیاز به یک کارگاه و تجهیز آن دارید .دستگاه جوش و برش ،فرز ،پیستوله
و  ...ادوات مورد نیاز شما در این کار محسوب می شوند .فرض کنید یک کمد آهنی قراضه را
یافته اید .ورق این کمد از فرم خارج و در چند نقطه زنگ زده و حتی سوراخ است! قفل آن
شکسته و(..واقعا اوضاع از این خرابتر نمی شود!!) اما این کمد پس از بازسازی با مقداری
صبر و مهارت  ،دیدنی خواهد شد.کمد را صاف و گونیا کنید ،با جوشکاری سوراخها را
بگیرید ،با فرزکاری برجستگیها را صاف و زنگها را برطرف کنید ،یک قفل نو به کمد متصل
کنید و نهایتا یک رنگ زیبا و درخشان (تاکید میکنم که رنگ شما جزء اساسی کارتان
است) و حاال کمد بازسازی شده شما آماده است.
شما میتوانید این قراضه های آهنی باارزش را پس از بازسازی  ،مستقیما یا بواسطه مراکز
فروش معتبر به فروش برسانید .نقطه قوت شما در این پروژه قیمت ارزانتر شماست و توصیه
آخر اینکه حتما به فکر یک برند معتبر باشید( .مخفف آهن بازیافتی)  Reironیا ققنوس
(مرغی اساطیری که از آتش متولد میشود) اسامی مورد عالقه و پیشنهادی من برای شروع
این کارند.موفق باشید.
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