چگونه از زباله پول بسازیم؟
-5بازسازی ماشینهای قدیمی اسقاطی
همه ما وقتی یک ماشین قدیمی و زیبا را می بینیم  ،نوعی حس نوستالژیک و تحسین آمیز
داریم .ماشینهای قدیمی که حاال دیگر از مد افتادهاند و از رده خارج.این ماشینها با اینکه
سالهای سال خادمان خوبی برای ما بوده اند حاال جایگاهی بهتر از مراکز اسقاط خودرو ندارند،
که در آنجا هم تبدیل به مواد اولیه سازندهاش می شوند .اما یک پیشنهاد خوب برای بازسازی
ماشینهای قدیمی ،اول خیالتان را بابت حرکت این ماشینها راحت کنم .اصال قرار نیست این
نوع ماشینها حرکت کنند (آنها به اندازه کافی راه رفته اند!!) بلکه حاال نوبت استراحت است!
با این اوصاف ما قصد داریم از یک ماشین قدیمی به عنوان دکور استفاده کنیم.برای اینکار
ابتدا باید با یک یا چند مرکز اسقاط خودرو مذاکره کنید .شما اصال نیازی به موتور خودرو
ندارید و فقط بدنه  ،الستیک و صندلیهای خودرو را نیاز دارید که آنها حتما آسیب دیده (اما
قابل بازسازی است) اصال نگران اینکه مثال اینگونه ماشینها را ناقص تحویل بگیرید نباشید.
قطعات این خودروها با وجودیکه مدت زیادی است از رده خارج شده اند هنوز در مراکزی
مانند میدان شوش تهران و...موجود است .شما برای ترمیم چنین خودروهایی به یک صافکار
 ،یک نقاش و یک دکوراتور اتومبیل نیاز دارید.و اگر در هر کدام از اینها مهارتی دارید در
اینکار از بقیه یک گام جلوترید.ماشینتان را بیابید  ،آنرا صافکاری و سپس نقاشی کنید .رنگ
خودرو خیلی مهم است و اگر از رنگهای شاد و جذاب (مثل :قرمز  ،آبی  ،زرد و )...استفاده
کنید قاعدتا مشتریان بیشتری خواهید داشت .داخل خودرو هم خیلی کار دارد از کف آن
گرفته تا صندلیها که باید به دست یک استاد کار تشک دوز اتومبیل ترمیم و روکش شود.
 الستیک خودرو را هم میتوانید با کمک یک آپاراتی هنرمند و همکاری نقاشتان (برای بزک
کردن الستیک!) با نمایی مثل روز اول جلوه گر کنید.
 حاال خودروی زیبا و قدیمی شما بازسازی شده و چشم انتظار مشتری است.
 شک ندارم که برای چنین ترکیب جذابی  ،مشتری کم نیست .از بنگاه داران اتومبیل گرفته
تا صاحبان فروشگاههای بزرگ و...
 این میتواند یک شغل تمام وقت  ،سود آور و دوست داشتنی باشد.میتوانید امتحان کنید.
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