
  راهنماي كسب و كار

 :مرحله اول

وظايف و اطالعات در زمينه آن  شما قبل از اينکه يک کسب و کار را شروع کنيد و آنرا متعلق به خود بدانيد به تعدادي از

بدين منظور در اين جا بـه اطالعـاتي کـه شـما بـراي آغـاز و شـروع بـه کـسب و کارتـان نيـاز                             .  نياز داريد  ,کسب و کار  

از بازاريابي و استخدام کارکنان گرفته تا موارد مالي و قانوني شما را با بهترين نمونه ها در ايـن             . شده است اي  اشاره,داريد

  .کنيمزمينه آشنا مي

  :نکته براي انتخاب يک کسب و کار و شروع وآغازآن ۳ 

در . کنيـد؟ ع انتخـاب مـي  هاي صادقانه را در دست داشته باشيد کداميک را براي شروسوال اينکه اگر شما يکسري از ايده   

  .شود اشاره مي,انتخابهاي خود را محدود کنيد,توانيد که شما مي  گامي۳ذيل به 

  . جايگاه و راه خود را پيدا کنيد-

کارآفرينان در شهرهاي بزرگ و مهم شما نيز بايستي تصميم خـود را مبنـي بـر اينکـه در چـه سـطح و          مانند بسياري از  

  .اخذ نمائيد.  خدمت کنيدمنطقه جغرافيايي قرار است

براي مثال شما ممكن است فعاليتي مانند مراقبت بعد از مدرسه را براي کودکان کم درآمد در يکـي از بخـشهاي جامعـه              

  .انتخاب کنيد و يا يک کلوپ تمرينات تحصيلي فكري را براي جوانان در يک حوزه منطقه ثروتمند را مد نظر قرار دهيد

 پـس  -کننـد  که تعداد زيادي از رقبا در آن فعاليـت نمـي  - آن زياد توجه نشده را جستجو کردهيک راه و جايگاهي که به  

  .دارد انجام دهيد يک بازار ممکن و عملي را به شما عرضه مي,تحقيقاتي در زمينه اينکه آيا اين کسب و کار

کند که بر آنگاه شغل و کارتان ايجاب مي    . هاي بازار مالحظه نموديد   ي حوزه اگر شما تعداد بسيار زيادي از رقبا را در همه         

خالف آنها عمل کنيد و با استفاده از يک مفهوم کسب و کار نوآور و ليستي از خدمات يک جايگاه منحصر به فرد و براي                         

  .خود ايجاد کنيد



  . اعتقاد و عالقه قلبي خود را در نظر بگيريد و از آن پيروي کنيد-

  .جديدتان ايفا خواهيد کرد، مد نظر قرار دهيدنقشي را که شما در کسب و کار  ·

  آيا شما بيشتر به کارهايي عملي عالقه داريد يا به کارهاي اداري و مديريتي و نظارتي؟ ·

  .در مدد ساختار هر نوع کاري که قرار است آغاز کنيد فکر کنيد ·

اي ظر فعاليتهاي دانشجويان و کارهاي مشاوره     اندازي کنيد و بيشتر بعنوان نا     براي مثال شما اگر يک کمپ تابستاني را راه        

  .را در پيش بگيريد بيش از يک نقش اداري و مديريتي در يک مرکز مراقبتهاي روزانه کوچک براي شما بيارزد

  . يک مدل مالي بسازيد-

ز و ملزومات کند فکر کردن در مورد ميزان سرمايه مورد نيا     اي که ذهن شما را مشغول مي      در تمامي کسب و کارها مسأله     

  .باشدگذاريهاي مورد نياز مختلف و توان بالقوه فروش و حاشيه سود، ميسرمايه

هاي کسب و کار و يا ساير ايد؟ آيا شما شرايط دريافت وامريزي کردهگذاري در کارتان برنامه  چقدر در مورد ميزان سرمايه    

   چيست؟ هاي مالي را داريد؟ اهداف مالي شخصي شماکمک

  .الي فرضي را براي مفاهيم مرتبط با کسب و کارهاي مختلف ترسيم کنيد و سپس آنها را با هم مقايسه کنيدمدلهاي م

اي را براي شروع يک کسب و کار در موارد انتخابي مختلف مد نظر قرار دهيد سپس به مقدار فروش و هاي سرمايههزينه-

لبته بعـد از اينکـه هزينـه تـسهيالت و تجهيـزات و نيروهـاي        ا ,سود بالقوه براي هر يک از اين کسب و کارها توجه کنيد           

  .ستادي را مورد محاسبه قرار داديد

  .خواهيد خواهيد يافتبا تلفيقي از عالقه قلبي و منطق عقلي يک حوزه مناسب و يک کسب و کاري که مي -

 ارزيابي اهداف کسب و کارتان :مرحله دوم 

 و تمام وقتوقت اي از کارهاي پارهحرفه يک ارزيابي



اولويتها و چگونگي خرسندي و . وقت و يا تمام وقت به اهداف شما بستگي دارد گرچه تصميم براي شروع يک کاره پاره

 .بيني استرضايت شما همواره توأم با خاصيت عدم پيش

-  يک کار پارهبه طور مثال شروع. وقت دشواريهاي مرتبط با خودشان را دارندوقت و هم کارهاي تمامهم کارهاي پاره

  .خواهد بود) در بعضي موارد(وقت به معني ريسک کمتر 

از طرف ديگر شروع يک کار تمام وقت . تري نياز دارداندازي کامل به مدت زمان طوالتي آن کار احتماالً براي راه اما

اه با اختصاص زمان اما آن به تعهد بيشتري همر. بطور بالقوه سرعت بيشتري را به توسعه کسب و کارتان خواهد داد

  .بيشتر به جهت تمرکز روي موفقيت آن نياز خواهد داشت

البته بطور واقعي آن به چگونگي خرسندي و رضايت شما با جوانب مختلفي که بايستي مدنظر شما قرار گيرد بستگي 

  .دارد

ممکن . اي شما باشدبراي مثال اگر مسأله بيمه سالمتي و يک پرداخت منظم مسائلي با اهميت نه چندان زياد بر

  .وقت راحتتر باشيداست با کار پاره

البته اين استراتژي ممکن است به معني فشار کمتر از کار تمام وقت بر روي يک پروژه تمام وقت مانند پرورش 

  .تواند تا قبل از شروع کسب و کار بطور کامل استرس کمتري را بهمراه داشته باشدجوجه باشد و همچنين مي

  .وقت به چگونگي موفقيت کسب و کارتان بستگي داردنتخاب شما از کار تمام وقت و يا پارههمچنين ا

آيا انتظار داريد که کسب و کارتان يک موفقيت قريب الوقوع را در پيش رو داشته باشد؟ و يا اينکه در زمينه، ايجاد 

  هاي مشابه به زمان بيشتري نياز داريد؟اي از مشتري و گروهشبکه

  اندازي کنيد؟ايد آنرا با موفقيت راهکنيد، آمادگي الزم را براي انجام آن داريد و آمادهاينکه شما احساس ميو آيا 

 قضاوت با هدف و راه ,کنيد که آمادگي توسعه يک شبکه حمايتي خوب را داريد آنگاه کار تمام وقتاگر شما فکر مي

  .تر باشدت مناسبوقباشد و گرنه شايد شروع يک کسب و کار پارهشما مي



توانيد عدم  و تا حدي نيز مي- اما اگر شما آماده انجام کارهاي بزرگ و پر سر و صدا در کسب و کارتان هستيد

از اين به بعد بطور مستقيم . تر براي شما باشد شايد کار تمام وقت راهي متناسب-اطمينان در زندگيتان را تحمل کنيد

گيري در رابطه و حتماً آماده باشيد تا برخي از پيشنهاد را در مورد تصميم. ار خواهيد دادتان را نيز تحت تأثير قرخانواده

  .با کسب و کارتان از همسرتان دريافت داريد

از آنجائيکه يکه موفقيت در . تر شده و در بعضي مواقع شما را مورد حمايت قرار دهدبا اين کار شايد همسرتان مشتاق

-رسد که هر چه زودتر بايستي خانوادهکسب و کارتان به طور وضوح متأثر از هر دوي شما خواهد بود بنابراين به نظر مي

  .ها درگير سازيدتان را در مورد تصميم

اين . پذير باشيدبلکه سعي کنيد در رابطه با آينده انعطاف. کنيدع اين نيست که کدام طريق و راه را انتخاب ميموضو

و اغلب داشتن يک طرح تجاري خوب، يک ايده خوب براي کاهش . چيزها ممکن نيست که از برنامه و راه شما خارج شود

  .باشده در کار تمام وقت ميوقت و خواخواه در کار پاره) عدم اطمينان(اين عوامل 

 اينکه -بيني برخوردار باشدو نهايتاً اينکه تقسيم شما بايستي مبتني بر اصل رضايت و خشنودي شما از قابليت پيش

در ) غير قابل اجتناب(اي براي اداره لحظات بحراني چقدر از پرداختهاي نامنظم رضايت داريد؟ و اينکه آيا شما برنامه

  آيد داريد؟ها بوجود مياف پرداختهنگامي که يک شک

تان در مورد تان براي زمان آغاز کار، شما احساس رضايت بيشتري با تصميمبا در نظر گرفتن همه اولويتهاي اساسي

تر کسب و کارتان خواهيد داشت که ممکن است اين مورد سبب شود تا شما بتوانيد روي کسب و کار در ادامه طوالنی

  .ر متمرکز شويددست اقدامتان بيشت

  آيا ايده من قانوني است  :مرحله سوم

  .در ذيل به پيشنهاداتي براي تعيين اينکه آيا ايده کسب و کارتان قانوني هست و يا غير اشاراتي شده است

يک قانون سرانگشتي براي تشخيص قانوني بودن موارد و چيزها اينست که از وجدان و سرشتتان براي درست يا غلط 

  .ا پيروي کنيدبودن کاره



عموماً سيستم دادگاه با تصميم قاضي و هيأت حاکمه در مورد توافق روي درستي موارد و پس يک توافق قانوني در 

  .باشدمورد آن و در نهايت حمايت از آن ايده، مشخص کننده قانوني بودن يا نبودن آن مي

 اگر شما -اي دارند کارهايي که سود قابل مالحظهالخصوص علي- رسندبنابراين خيلي از کارهاي غيرقانوني به نظر مي

تان يک ايده داريد و مقصد اطالع از قانوني بودن آن را داريد ابتدا سعي کنيد تحقيقات توصيه شده را براي طرح تجاري

  .انجام دهيد

ر در مواردي که هاي مرتبط براي استعالم هر چه بيشتتحقيقات بسيار زياد و مکفي را در مورد ايده کارتان و حوزه

  .بايستي انجام شود، انجام دهيد

  .المللي بحث کنيمافزاري در سطح بينتان در مورد يک محصول نرمبراي مثال فرض کنيد درمودر فروش ايده

  .توانيد مقدار پول زياد بدست آوريدکنيد ميشما فکر مي

  .فروشيدندکي هزینه ميکنيد و پس حق نشر آنرا بارها و بارها با اشما ابتدا آنرا خلق مي

نويسيد شما تحقيقاتي را در زمينه قوانين صادراتي و چگونگي صادرات حق نشر که تان را ميهنگامي که طرح تجاري

  .دهيدباشد، انجام ميهاي آغاز به کار ميبعنوان بخشي از هزينه

استعالم از سه آژانس دولتي که بر آن وقت شما خواهيد فهميد که دولت اياالت متحده براي صدور حق نشر نياز به 

بخش تجاري، بخش دفاع، بخش . (کند داردنحوه فروش و قرارداد با ساير کشورها در زمينه اجازه حق نشر فعاليت مي

  )مرکزي

هاي آسان و سود آور آنچنان هم آسان و سودآور نيستند و حتي ممکن است قانوني نيز آنگاه خواهيد فهميد که ايده

  .گويند بستگي داردبه اينکه هم اين قوانين چه مينباشد و آن 

هاي قانوني که به ايد شما بايستي از حوزهتان انجام دادههنگامي که شما تحقيقات اساسي و مکفي را در مورد ايده 

  .بررسي بيشتري نياز دارد مطلع شويد

  .هاي مختلفي براي هدايت تحقيقتان وجود داردراه



  .ب و قوي براي اطالع و آگاهي شما از قوانين حکومتي و تيم فدرال وجود داردسايتهاي خو: اينترنت. ۱

تواند اطالعاتي ارزشمند را در زمينه موارد و عالوه بر سايتهاي موجود يک تحقيق معمولي در روي گوگل نيز مي

مي را از مراجع قانوني داريد و اگر شما قصد انجام تحقيقاتي رس. قوانين و ديگر سايتهاي مورد نياز در اختيارتان بگذارد

. ابتداً بايستي در مورد چگونگي انجام تحقيق بررسي کنيد تا به محدوديتهاي موجود در سيستم براي تحقيق پي ببريد

  .ها و چگونگي درک قوانين اخير را نيز بايستي بفهميدسلسله مراتب دادگاه

  کتابخانه قانون-۲

بعضي اوقات . ه بخشي از تيم دادگاه هر شهر است وجود دارددر نزديکي هر شهري يک کتابخانه قانون ک

  .و ساير اماکن) شهرداري(کتابخانه در ساختمان دادگاه وجود دارد و بعضي موارد هم در سيتي هال 

  .توان مطلع گشتبا سوال از متصدي دادگاه نيز از مکان منابع قانون مي

-توان از آن آگاهي يافت، که ممکن است زمانهاي حقوق نيز ميههاي حقوقي در بعضي دانشگابا استفاده از کتابخانه

  .بر نيز باشد

  : يک وکيل-۳

  . اگر چه آنها در سراسر زمين مورد تنفر هستند اما بودن آنها در کنار شما مفيد است-بلي

  .و سوال کنيداز ا...سعي کنيد يک وکيل را بشناسيد و در مورد تمامي موارد قانوني، حقوقي، اجاره، پول و چک و 



   

  خواهيد به يک کارآفرين برتر مبدل شويد؟آيا مي

  :هايي براي تبديل شدن يک کارآفرين بهترراه

  .کسب و کار خود را گسترش دهيد.١

  توسعه و پيشرفت شخصي خودتان را ادامه دهيد.٢

  ها بدانيددهنده در مورد غرامتهاي نجاتتاکتيک.٣

   و درک شدههاي بيشتري را بفهيمدتکنولوژي.٤

  .کارهاي بازاريابي را با کمک يکديگر انجام دهيد.٥

  زماني را براي مديريت زمان خود اختصاص دهيد.٦

  .از مسائل مالي موسسه خود آگاه باشيد.٧

  زني خود را افزايش دهيداي و چانهمهارتهاي مذاکره.٨

  .به موارد مالياتي آگاه باشيد.٩

  يدارتباطات شخصي خود را بهبود بخش.١٠

  سعي کنيد به يک رئيس بهتر و خوب تبديل شويد.١١

  ها قرار دهيد کسب و کار خود را در معرض رسانه.١٢

  کسب و کار خود را سازماندهي کنيد.١٣

  .مهارتهاي فروشي خود را براي سطوح باالتر اتخاذ کنيد.١٤



  از کسب و کار خود حمايت کنيد.١٥

  بي بهتر چه کسب باشيدياد بگيريد شما بايستي براي يک بازاريا.١٦

  خود را با جامعه درگير و مرتبط سازيد.١٧

  .مشتريان متعهد و وفادار را خلق کنيد.١٨

  .به اهداف و کسب و کارتان برسيد.١٩

   

 


