 01درس کسب و کار که باید تا پیش از چهل سالگی بدانید
یک کاسآفشیي تٌگاُ اقتصادی ،پس اص سی سال تدشتِ هذاٍم دس کسة ٍ کاس ،دُ هَسد اص هْن تشیي دسس ّایی سا
افطا هی کٌذ کِ آسصٍ داضت صٍدتش دس صًذگی اش آهَختِ تَد  :هي حشفِ کسة ٍ کاسم سا سی سال پیشص آغیاص
کشدم .آى سٍصّا ،صهاًی کِ کاس سا ضشٍع کشدمّ ،شگض فکشش سا ًوی کشدم کِ تشای ضشکتی تضسگ کاس خَاّن کشد.
تا سِ ضشکت ٍ یک سشهایِ اٍلشِ ضشٍع کشد ٍ تِ یک هَلف دس صهشٌِ کسة ٍ کاس ،یک سخٌشاى اًگشضُ دٌّذُ ٍ
یک هطاٍس تثذیل ضذم .تاسّا اخشاج ضذم ،اص طشف ضشکاین کٌاس گزاضتِ ضذم ٍ تاسّیا اص کسیة ٍ کیاسی کٌیاسُ
گشفتن ٍ تِ سوت کسة ٍ کاس تاصُ ای حشکت کشدم.
سٍیکشد هي ًَعی پطشٍی هخاطشُ آهشض تَد ،چشضی هثل یک ساًٌذگی دیَاًِ ٍاس .اها تا گزس عوش ٍ ّوِ آى فشاص ٍ
فشٍدّا ،تدشتشات صیادی کسة کشدم ٍ تا ّواى تدشتِ ّای رسُ ای داًص ٍ خشد حاصل ضذ.
دس ایٌدا دُ آهَصُ ای سا تشاى هی کٌن کِ ای کاش پشص اص سسشذى تِ چْل سالگی هی داًستن.

ً .1وی تَاًشذ کٌتشل ّوِ چشض سا تذست تگششیذ .ایي هْن ًشست کِ چِ کساًی سا هی ضٌاسشذ یا چقذس سخت
کاس هی کٌشذ ،چشضّای صیادی ٍخَد داسًذ کِ اص کٌتشل ضوا خاسج ّستٌذّ .شچِ صٍدتش ایي هْن سا دسیاتشذ،
کوتش تا ضکست هَاخِ خَاّشذ ضذ .تا خذیت سٍی آى اهَسی کِ اص پس کٌتشل ضاى تش هی آیشذ کاس کٌشذ ٍ
تشاهَصیذ کِ چطَس قاطعاًِ تِ چشضّایی کِ خاسج اص کٌتشل ضوا ّستٌذ ٍاکٌص ًطاى دّشذ.
 .2پَل یکی اص هعشاسّای هَفقشت است .دس اختشاس داضتي پَل ٍ سشهایِ اّوشت داسد صیشا ٍاضح تشیي ضشَُ ای
است کِ افشاد خاهعِ تِ ٍسشلِ آى تِ ّذف هی سسٌذ .تا تِ دست آٍسدى پَل کافی هی تَاًشیذ آًچیِ سا کیِ
دٍست داسیذ اًدام دّشذ ٍ اص خاًَادُ تاى حوایت کٌشذ .دس ٍاقع پَل دس خذهت تقَیت ٍ سضذ پشًَذ عاطفی
هشاى ضوا ٍ خاًَادُ ٍ دٍستاى عول هی کٌذ .پس داسیذ اص سشهایِ دیگشی دس خای دیگشی هایِ هی گششیذ.

ّ .3وِ سا دٍست داضتِ تاضشذ ،تِ عذُ کوی اعتواد کٌشذ ٍ فقط تِ خَدتاى هتکی تاضشذ .فشض کٌشذ کِ هشدم
تْتشیي ًشت ّا سا ًسثت تِ ضوا داسًذ ،اها فقط تِ کساًی کِ استحقاقص سا داسًذ اعتواد کٌشذ .کسة ٍ کیاس
ضوا ّواى چشضی است کِ ضوا ٍ تشن تاى آى سا ساختِ ٍ پشداختِ ایذ .تشای هَفقشیت ّیای کیاسی تیاى تیِ
دیگشاًی کِ خاسج اص حَصُ اعتوادتاى ّستٌذ ٍاتستِ ًثاضشذ.
 .4هسالِ ایي ًشست کِ چی کاسی اًدام هی دّشذ ،هْن ایي است کِ داسیذ تا چِ کساًی کاس هی کٌشذ .هي دس
تسشاسی اص تدشتشات کسة ٍ کاسم ،اص فقذاى آدم ّایی کِ ٍاقعا تطَد دس ضشایط دضَاس کاسی سٍیطاى حساب
کشد دس سًح ٍ ًاساحتی تَدُ ام .کسة ٍ کاس ،دس ًْایت ،هسالِ ای دستاسُ ضشیک ّیا ،کاسهٌیذاى ،هطیتشیاى ٍ
فشٍضٌذُ ّا است.

 .5هَفقشت ّای تضسگ یک ضثِ تِ دست ًشاهذُ اًذ .اغلة هالکاى کسة ٍ کاسّایی کِ تِ لحاظ هالی هَفق تَدُ
اًذ ،تشای تشص اص یک دِّ سخت کَضاًِ دس حال کاس ٍ توشکض تش حَصُ کاسی ضاى تَدُ اًذ .ضکشثایی حقشقتاً
یک فضشلت اسصضوٌذ تشای تسشاسی اص صاحثاى کسة ٍ کاسّای کَچیک هحسیَب هیی ضیَد .تپزیشییذ کیِ
سسشذى تِ هَفقشت یک پشٍسِ تسشاس تلٌذهذت است ٍ هی تَاًذ تشي ّفت تا دُ سال طَل تکطذ.
ّ .6وشطِ ًوی ضَد اص ضکست ّا چشضی آهَخت .تشخالف عقل سلشن عَام ،گاُ ضکسیت خیَسدى ّیش چشیض
هطخصی تشای یادگشفتي ًذاسد .تٌاتشایي سعی کٌشذ تا خایی کِ هی تَاًشذ عَاقة یک کاس سا تشسسیی کٌشیذ.
ٍقتی ضکست هی خَسیذ ،تشاهَصیذ کِ هی تَاًشذ چِ کاسّایی کٌشذ ٍ سیشیعا اص آى ٍضیعشت دس گزسییذ تیا
تتَاًشذ تِ سوت ضاًس هَفقشت تعذی حشکت کٌشذ.

ّ .7وَاسُ تشًذُ ّا ٍ تاصًذُ ّا ٍخَد خَاٌّذ داضت .یقشٌا اگش یک تشًذُ تاضذ ضادکاهی تشطیتش ٍخیَد خَاّیذ
داضت ،اها ّوچٌشي ،آهَختي ایٌکِ چطَس یک «تاصًذ خَب» تاضذ هْین اسیت .دس هیَسد ضکسیت خیَسدى
چٌذاى سخت گشش ًثاضشذ ،تلکِ تپزیشیذ کِ تاختي تِ ضوا هدال خَاّذ داد کِ ضشَُ ّیای تیاصُ تیِ پیشص
سفتي سا تشاتشذ ٍ سّسپاس ضَیذ.
 .8فشٍش هَخة غشٍس ٍ ٍخِ ًقذ هَخة خَش فکشی هی ضَد .فشاهَش کٌشذ کِ هشضاى دسآهذ ضوا چقذس صیاد
است ،یا چٌذ ًفش دس استخذام ضوا ّستٌذ .تش چگَگی صَست حساب گشدش ٍخَُ توشکض کٌشذّ .وچٌشي ،تش
ایٌکِ چطَس یک صَست ٍضعشت گشدش هالی ضفاف سا تْشِ کٌشذ ٍ ایٌکِ ٍاقعا چِ هشضاى ٍخِ ًقذ هی تَاًشذ
تِ دست آٍسیذ ٍ حفع کٌشذ توشکض کٌشذ.

 .9توشکض کٌشذ ،توشکض کٌشذ ،توشکض کٌشذ .آى دستِ اص صاحثاى کسة ٍکاسّای کَچک کِ هی خَاٌّیذ ّویِ
چشض سا تشای اًَاع هطتشی ّای تذاسک تثشٌٌذ احتواال ضکست خَاٌّذ خَسدٍ .فاداسی هطتشی اص اییي اصیل
ًتشدِ هی ضَد کِ یک چشض هطخص سا تِ ًحَ ضایستِ ای تشای آى ّا تِ اًدام تشساًشذ.

 .11دس صًذگی چشضّای دیگشی ّن دس کٌاس کسة ٍ کاس ٍخَد داسًذ .تشطتش کاسآفشیي ّا ٍقت تسشاس صیادی سا تیش
سش کاس یا اًذیطشذى دستاسُ کاس صشف هی کٌٌذ .ایي ٍسَاس ،تاعث تِ ٍخَد آهذى یک خْاى تسشاس هحذٍد ٍ
گاُ هٌفشد هی ضَد .حوایت کشدى ٍ اسائِ پطتشثاًی اص خاًَادُ ٍ دٍستاى ،صًذگی تاى سا تسشاس غٌی تش خَاّذ
کشد.
پرداخت
اسائِ دٌّذُ ساّکاسّای تداست الکتشًٍشک
تشای هطاٍسُ سایگاى ٍ ّوکاسی تا پشداخت تواس حاصل ًوائشذ

