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 کسب و کار  به مطالب راجع

ػضیضاًی کِ تِ دًثال ساُ اًذاصی کسة ٍ کاسّای کَچک ّستٌذ  تاتَجِ تِ تجشتیات کِ دس دُ سال گزضتِ 

 تذست آٍسدم 

 تشآى ضذم یاداضتی  تشای ضوا تٌَیسن 

 هَاسد الصم تشای ضشٍع کسة ٍ کاس 

 ست اٍ استؼذادّای  فشدی خَدهاى  تخص اٍل ضٌاخت فضیلتْا

تؼذ فشدی اص ًظش اخاللی کِ دس دٍ حَصُ افکاس ٍ سفتاس  لاتل تحث است کِ  فشدی کِ تِ دًثال ضشٍع کسة کاس 

 :است تایذ 

غیش ایٌػَست دس آى کسة کاس تا هطکل  ،دساص ًظش فکشی ٍ اصًظش افکاسی تشای اٍى کاس آهادگی داضتِ تاضذ 

ِ خَاّذ ضذ چشاکِ ضشٍع یک کسة ٍکاس  فمظ تشای هٌافغ هالی یا تاصدُ پَلی ًیست اًساى راتا تِ دًثال  هَاج

 سضذ ٍ لذست ٍ اػتثاساجتواػی است ٍ ًطاط فکشی اص فؼالیت ٍ ٍاسد ضذى تِ دًیای التػاد تذست خَاّذ آهذ 

ِ  حتی اگش کسة ٍ کاسضاى سَدی ّن ًذاضتِ تاضذ ٍلی ػاضماًِ اداهِ هیذٌّذ  ِ خیلی اص افشاد ّستٌذ ک چشاک

پس هی تَاى گفت دس پس ایي هاجشا تفکشی هؼٌَی ٍ جذا اص هادیات ًْفتِ است کِ هي اص آى تِ ػٌَاى افکاس 

 هثثت دس تؼذ اخالق یاد هیکٌن 

ن کتاب حکوت ٌن  هغالة تسیاس صیاد است ٍلی اص ضوا دػَت هیکاگش تخَاّین دس صهیٌِ اخالق ٍاسد ضَی

 سمشاط سا هغالؼِ کٌیذ 

 تؼذ جسواًی ٍهْاست 

 ها هیذاًین کِ تؼضی اص کسة کاسّا ًیاص تِ لذست تذًی ٍجسواًی داسد پس لثل اص ضشٍع ایي کسة کاسّا تایذ 

 دهاى تش هیایین آهادگی داضتِ تاضین اگش کسی ها سا کوک ًکشد خَدهاى اص پس کاس خَ

هثال یک هکاًیک خَدسٍ سٌگیي حتوا تایذ تَاًایی جسواًی داضتِ تاضذ کِ تتَاًذ اص پس جاتجایی لغؼات 

 دس غیش ایٌػَست  حتوا تایذ ضخع ثالث دیگشی ّن حتوا دس کٌاس خَدش داضتِ تاضذ آیذهَتش تش

ی ها هاًذگاس ًیستٌذ ٍ اگش ّن تاضٌذ پس ها ًوی تَاًین هتکی تش اضخاظ دیگشی تاضین چشا تؼذ ّا افشاد تشا

 تایذ اًتظاسات آًْا سا تشآٍسدُ کٌین  ٍاتستِ آًْا ّستین  تخاعش ایٌکِ
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 ست اهْاست ،تؼضی اص کسة کاسّا ًیاص تِ ػلن ٍتَام تا ػول ًیاص داسًذ پس تثذیل کشدى ػلن تِ ػول هْاست 

 افشاد کسة ٍ کاسی سا ضشٍع هی کٌٌذ کِ  داضتي هْاست تشای کسة ٍکاس جضء الیٌفک خَاّذ تَد تؼضی ٍلتْا

ضوا اًجام تذُ یِ  !آلا کاس هي هیاسم،دس آى هْاست ًذاسًذ افشاد دیگشی سا استخذام هیکٌٌذ تا تِ لَل خَدضاى 

 !دسغذی هیذم تِ ضوا 

هذیش کسة کاس تایذ اص توام صیش هجوَػِ ّایص تسلظ تیطتشی تشای کاس ،اغال  تا ایي هَضَع هَافك ًیستن 

 تا تتَاًذ دس ساس لذست تواًذ ٍگشًِ خیلی صٍد ضیشاصُ کسة ٍ کاس ٍی اص ّن پاضیذُ خَاّذ ضذ داضتِ تاضذ 

 تؼذ التػادی    

ػادی ضشایظ الت هٌظَس اص تؼذ التػادی  ایي است کِ فشدی کِ کسة ٍکاس ضشٍع هیکٌذ تسلظ تِ اٍضاع  

ت گشفتِ سا تایذ هذ ًظش لشاس تذّذ ایت کطَس ًطؼیت ضغلی کِ اص جَ اجتواع ٍ سیاست ٍ هَلؼحاکن  تش هَل

 کسة ٍکاس ضشٍع کٌذ ست ایت التػادی ٍ اجتواػی  کِ دس آى ؼعثك هَل

 ًکتِ تسیاس هْن    

 سػایت لَاًیي ػاهشُ کطَس ٍ تشآٍسد ّضیٌِ ّایی کِ عثك لاًَى تایذ دس تاصدُ عشح کسة ٍ کاس لحاػ ضَد 

 لَاًیي هْن   

 هالیات ٍ سػایت لَاًیي هالیاتی  -1

 لاًَى کاس دس خػَظ استخذام کاسگش  -2

 سػایت لَاًیي ساصهاى تاهیي اجتواػی  -3

ی تشای ٍاحذ تجاسی یا یک غٌف کِ کسة کاس ضشٍع ػذم سػایت ّشکذام اص ایي لَاًیي تثؼات تسیاس سٌگیٌ

 کشدُ سا داسد 

 دس خػَظ هالیات   

ّوِ افشاد جاهؼِ تایستی تکالیف هالیاتی خَد سا اًجام دٌّذ چِ کساًی کِ هؼاف اص هالیات ّستٌذ چِ کساًی 

 کِ هطوَل هالیات هی تاضٌذ 
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 دس خػَظ لاًَى کاس    

عثك لاًَى کاس ّش ضخػی یک سٍص ّن کاس کشد تایستی عثك لاًَى کاس توام حمَق ٍ هضایای خَد سا دسیافت 

 کٌذ 

 دس خػَظ ساصهاى تاهیي اجتواػی   

ُ کشدم تاسصس تیوِ ٍاسد کاسگاّا ضذُ ٍ ًفشاتی  ِ تاسّا هطاّذ حتوا کاسگش تایستی تیوِ ضًَذ دس تجشتیات گزضت

ُ تؼذ اص تػَست سٍص هضد تَدُ سا  کِ ُ کِ توام سَدی کِ 2ضٌاسایی کشد سال جشیوِ سٌگیٌی گشیثاى کاسگاُ ضذ

 ایي دٍ سال کشدُ تا یک سْل اًگاسی تایذ فذا ضَد 

 هٌاتغ الصم تشای کسة ٍ کاس    

 الصم ًیست صیاد تَضیح تذم تالخشُ ّش کسة ٍکاسی تِ هیضاى کوی پَل ًیاص داسد :پَل کافی -1

 ذس ضشٍع کسة ٍکاس سا تطشیفاتی کٌین کِ دس هشحلِ ضشٍع تذلیل ّضیٌِ تاال اها ایٌکِ تخَاّین  آًم

 اًگیضُ ها سا اصتیي تثشد 

 ًیشٍی اًساًی  هاّش  چشا کِ یک ًیشٍی هاّش تجای سِ تا ًیشٍی تاصُ کاس هی تَاًذ تاصدُ داضتِ تاضذ   -2

 دس جاّایی کِ ًیاص تِ کاسگش هاّش داسیذ اص کاسگش سادُ استفادُ ًکٌیذ  اخَاّط

 تاصاس فشٍش -3

 هَلیت جغشافیایی  هٌاسة تشای تاصاس فشٍش-4

  :هَاًغ کِ دس کسة ٍ کاس است   

 سلثای لذیوی  -1

 سلثای جذیذ  -2

 هحػَالت ٍ کاالّای هطاتِ  -3

 هطتشیاى  -4

 !کِ غشف ًظش هیکٌن اص تَضیحات داسدکِ ّش کذام اص هَاسد تاال ًیاص تِ تحث ّای هفػل 
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 هماتلِ تا هَاًغ       

 لیوت هٌاسة  -1

 کیفیت هٌاسة  -2

 هتوایض کشدى هحػَل   -3

 حفؼ هطتشی  -4

َفك  هیکٌن کِهي اص توام ػضیضاًن خَاّص  دس هَسد ایي هغالة تحمیمات تیطتشی کٌٌذ تا دس کسة ٍ کاسضاى ه

 .تاضٌذ 

 

 

 باشید تندرست و  پیروز

 ابوذر محققی

 


