راُ اًذاسی ًغة ٍ ًار در دُ رٍس

هیؾل كیؼ در ؽزٍع ًغةًٍار خَد تزای تاعیظ یي ؽزًت ًاریاتی تا ٍام ًاری ًِ اس
خَیؾاًٍذاًؼ دریاكت ًزدُ تَد ٍ هَجة ػذاب ٍجذاى تزای اٍ تَد ٍ ًَسادی ًِ ًیاس تِ هزاهثت
داؽت تِ اًذاسُ ًاكی سیز كؾار تَد تا ایٌٌِ تا اعالػیِای اس عاسهاى اهَر هالیاتی آهزیٌا ًیش
رٍتِرٍ ؽذ.
آًْا درخَاعت پزداخت ّزچِ عزیغتز هثالؾ عٌگیي هالیاتی ًغةًٍاری را ًِ هثال در آى
ؽزیي تَد ،داؽتٌذ ٍ ایي هَضَع اٍضاع را تذتز ًزد .عثن گلتِ كیؼٌّ ،گام راُاًذاسی ؽزًت
ًاریاتی در ؽارلَت ،توام اعٌاد ٍ هذارى ضثظ هالی ،پیؼتیٌیّا ٍ تزًاهِریشیّا تِ هحض
آهذى هثض در اٍلَیتّای تؼذی هزار هیگزكتٌذ.
در هَردی دیگز ،جزهی آعتیيهیلز تزای ایٌٌِ تذاًذ ،تایذ تٌگاُ هالی ٍ دیجیتالی خَد را تِ
عزػت راُاًذاسی ًٌذ یا ؽاّذ ًاتَدی آیٌذُ خَد تاؽذ ،هاًٌذ هیؾل كیؼً ،یاسی تِ ًاهِ اخغار
ًذاؽت .اٍ هیگَیذ« :هیداًغتن ًِ تایذ عَدهٌذ تاؽذ ،تِ ّویي دلیل آخزیي  055دالرم را
ّن در ایي ًار گذاؽتن ٍ كوظ اهیذٍار تَدم ًِ دٍتارُ تِ خاًِ پذر ٍ هادرم تزًگزدم».
یي اتلام عزیغ ٍ عَد تخؼ تاػث ؽذ ًِ تٌگاُّای هالی آعتیيهیلز ٍ كیؼ اس خغز
ٍرؽٌغتگی در اهاى تواًٌذ .ؽزًت ًاریاتی هیؾل كیؼ تِ گلتِ خَدػ اًٌَى تا گذؽت یي
دِّ تا  055ؽزًت تشرٍ ّوٌاری دارد ٍ عَهیي ًغةًٍار تشرٍ در ؽارلَت اعت ًِ تَعظ
یي سى هذیزیت هیؽَد .در ّویي حال تزای ًغةًٍار دیجیتالی آعتیيهیلز ًِ تثلیـات
هحقَالت را تِ ؽیَُ هذاًزات هٌاهقِای در  e-bayتغثین هیدّذ ،اًتظار هیرٍد ًِ اهغال
 05هیلیَى دالر درآهذ داؽتِ تاؽذ.
ؽزٍع یي ًغةًٍار در یي ّلتِ تذٍى پؾتٌار ٍ تالػ ًاهوٌي اعتّ .وچٌیي هاتلتَفیِ
ّن ًیغتٍ ،لی اهٌاىپذیز اعت .در حویوت ها ایي رًٍذ را در  05رٍس هتوزًش ٍ عخت كؾزدُ
ًزدُاین ًِ در اداهِ هیخَاًین.

ّویؾِ تزای ًٌتزل ٍ راُاًذاسی یي ًغةًٍار ،كوظ خَد را در هثال آى هغٍَل تذاًیذ.
رٍس اٍل :تزًاهِ یي ًغةًٍار را تزیشیذ.
ٌّگام راُاًذاسی ؽزًت  College Hunks Hauling Junkدر عال  ،0552اٍلیي هذم تزای
ًیي كزیذهي ٍ ؽزیٌؼ ،ایي تَد ًِ تزًاهِ ًاری هزتَط تِ دٍ عال هثل خَد را ًِ در سهاى
داًؾگاُ تزتیة دیذُ تَدًذ ،ؽلافتز ٍ دهینتز ًٌٌذً ًِ .تیجِ ایي ًار در اجزا تغیار ارسؽوٌذ
ٍ هلیذ تَد.آًْا تَاًغتٌذ  050555دالر عزهایِگذاری اٍلیِ خَد را تِ راُاًذاسی یي ًیزٍگاُ تا
ً 055ارهٌذ تثذیل ًٌٌذ.
تزًاهِ ًغةًٍار هْنتزیي ػاهل تزای راُاًذاسی ًغةًٍار ؽوا ٍ عزیغتزیي راُ تزای
عَدهٌذی ؽواعت؛ چِ در پؾت یي دعتوال ًاؿذی ًَؽتِ ؽذُ تاؽذ ٍ چِ در  00فلحِ تِ
عَر دهین تِ آى تپزداسیذ.
رٍس دٍم :درتارُ تاسار تحوین ًٌیذ.
تز اعاط گلتِ یاًغی ،هغالؼِ تاسار تزای جلَگیزی اس سهیي خَردى ًغةًٍار ٍاجة ٍ حیاتی
اعت .السم اعت ًِ ؽوا یي چؾناًذاس ًلی اس فحٌِ رهاتتی ًِ هیخَاّیذ تِ آى ٍارد ؽَیذ
داؽتِ تاؽیذ :هحقَالت ؽوا در هوایغِ تا هحقَالت هَجَد چگًَِ اعت؟ هؾتزیاى هَرد ًظز
ؽوا چِ ًغاًی ّغتٌذ ٍ تزای فذٍر هجَس اس جاًة دٍلت چِ هوزراتی را تایذ رػایت ًزد؟
ّوچٌیي هیتَاًیذ اس اتشار تخویٌی تزای ادارُ عاسهاىّای ًَچي ،دعتزعی تِ دادُّای
جوؼیت ؽٌاختیً ،وؾِ تزداری هؾتزیاى تالوَُ ،رهثا ٍ تاهیيًٌٌذگاى اعتلادُ ًٌیذ.
هیؾل كیؼ در ایي تارُ ّؾذار هیدّذ« :تا ٍجَد ارسؽوٌذ تَدى تحوین درتارُ پیؼ راُاًذاسی
ٍ تزًاهِریشی ،اس سیادُ رٍی دٍری ًٌیذ ًِ رًٍذ ًار ؽوا را ًٌذ هیًٌذ ،خقَفا اگز اس لحاػ
سهاًی در هضیوِ تاؽیذ .هؾخـ ًزدى تزًاهِ تغیارهْن اعت؛ اها تا تیؼ اس حذ كٌز ًزدى ٍ
تزًاهِ ریختي ٍهت خَد را تِ ّذر ًذّیذ ٍ عْن خَد را در تاسار تا پیؼتیٌیّای ًادرعت اس
دعت ًذّیذ».

عثیؼی اعت ًِ ؽوا عَالّایی راجغ تِ اعتزاتضیّا ٍ ًٌات هزتَط تِ راُاًذاسی ًغةًٍار
خَد داؽتِ تاؽیذ .هیتَاًیذ تزای دریاكت پاعخ خَد تذٍى هزاجؼِ تِ هزًشّای هؾاٍرُ
گزاىهیوت ،اس اؽخاؿ تاكزاعت در سهیٌِ توَیت تَاًاییّا ٍ هْارتّایی ًِ در آًْا كوذاى
داریذ؛ ًوي تگیزیذ.
رٍس عَم :تِ ًؾاى تجاری خَد كٌز ًٌیذ.
َّیت یي ًؾاى تجاری ًِ ؽاهل ًام ٍ لَگَی حزكِای هیؽَد ،حتی هیتَاًذ هثل اس
راُاًذاسی تاػث هؾزٍػیت كَری ًغةًٍار ؽوا ؽَدً .غاًی ًِ هایلٌذ خَدؽاى ایي ًار را
اًجام دٌّذ ،هیتَاًٌذ اس اتشارّای ایٌتزًتی هاًٌذ لَگَعاس آًالیي ًِ ًیاس تِ تخقـ ًذارد،
اعتلادُ ًٌٌذ .اگز ّن هیخَاّیذ ًارتاى ارساى ٍ تیدردعز اًجام ؽَد ،هیتَاًیذ اس خذهات
لَگَّای آهادُ اعتلادُ ًٌیذّ .ویي ًِ ًار لَگَ توام ؽذ ،تزای چاج عزتزًٍ ،ارت ٍیشیت،
پَعتزّا ٍ  ...تِ خذهات چاج عزیغ هزاجؼِ ًٌیذ.
در تیؾتز هَارد ،در ؽزٍع راُاًذاسی یي ًغةًٍار ًیاس تِ حضَر ایٌتزًتی اعت تا ًام تجاری
ؽٌاختِتز ؽَد .یادتاى تاؽذ تا هَهؼیتّایی را در جاّای هختلق هاًٌذ كیظتَى ،تَییتز،
ایٌغتاگزام ٍ لیٌٌذیي تزای خَدتاى تِ ٍجَد تیاٍریذ .هوٌي اعت در حال حاضز اس ؽثٌِّای
اجتواػی اعتلادُ ًٌٌیذ؛ ٍلی تزای اتزاس ٍجَد خَد تْتز اعت ّزچِ سٍدتز اهذام ًٌیذ.
رٍس چْارمً :غةًٍار خَد را ثثت ًٌیذ.
اگز هقذ داریذ ًغةًٍار خَد را هاًًَیتز ًٌیذ ٍ تتَاًیذ تِفَرت یي ؽخقیت حوَهی
كؼالیتّای خَد را آؿاس ًٌیذ ،تایذ ؽزًت ثثت ًٌیذ .تزای ثثت ؽزًت ًیاس تِ هؾاٍرُ
تخققی حوَهی داریذ .هاّیت راُاًذاسی یي ًغةًٍار تغتگی تِ ثثت ؽزًت ،ایذُّای ًام
تجاری ٍ هحقَالت ٍ رعوی ًزدى هزاردادّای ؽزاًتی ٍ ؿیزُ دارد.
رٍس پٌجن :یي تٌیِگاُ پیذا ًٌیذ.
تا گذؽت دهیوِّا ٍ ؽزٍع ًار آعتیيهیلز تِ ًوي ًیاس داؽت؛ اٍ تَاًغت اس عزین تثلیـات دٍ
ًلز را پیذا ًٌذ ًِ جذیذا اس داًؾگاُ كارؽالتحقیل ؽذُ تَدًذ ،تذٍى هؼغلی آًْا را اعتخذام

ًزد ٍ یٌی را در تخؼ كزٍػ ٍ دیگزی را در تخؼ اجزایی گذاؽت .تا ایٌٌِ حوَهی
ًویگزكتٌذ ٍ تِ ػٌَاى ًارآهَس ًار هیًزدًذ؛ ٍلی آعتیيهیلز تِ آًْا هَل دادُ تَد ًِ اگز ّوِ
چیش خَب پیؼ تزٍد عِ هاُ دیگز آًْا را تِ عَر رعوی عز ًار خَاّذ گذاؽت.
تذٍى ّیچ هحل ًاریً ،ارآهَسّای آعتیيهیلز در ًاكیؽاجّا ًار خَد را اًجام هیدادًذ ٍ
خَد اٍ اس آؽپشخاًِ هٌشلؼ تِ ّوِ چیش رعیذگی هیًزدّ .واىعَر ًِ اٍلیي ادارُ College
ً Hunks Hauling Junkیش سیزسهیي خاًِ پذری كزیذهي تَد .كیؼ هیگَیذ« :هیخَاعتین
هقزف هاّاًِ را تِ حذاهل تزعاًین».
ّوچٌیي اس ٍػذُ ٍ ٍػیذّای جذاب ؽزًتّای ًزماكشاری ٍ تٌٌَلَصی تزای تْثَد ٍ عزػت
تخؾیذى تِ ًار دٍری ًٌیذ .كزیذهي هیگَیذ« :اگز تٌٌَلَصی اس السهِّای ًار ؽوا ًیغت تْتز
اعت هزاهة عزهایِگذاری پیؼ اس هَػذتاى رٍی آى تاؽیذ ،چَى خیلی سٍد تزایتاى گزاى توام
هیؽَد .تْتز اعت اٍل الگَی ًاریتاى را تٌظین ًٌیذ ٍ عپظ رٍی راُحلّای تٌٌَلَصی
حغاب ًٌیذ».
رٍس ؽؾن :كزٍػ خَد را آؿاس ًٌیذ.
عَدآٍری تِ هؼٌی كزٍػ اعت .آعتیيهیلز ٍ ًارآهَسّای اٍ حتی هثل اس راُاًذاسی رعوی
ؽزًت خَد ًاًالّای كزٍػ كؼال را دًثال هیًزدًذ .تالػّای خغتگیًاپذیز كیؼ تزای
كزٍػ تا ؽثٌِّای ارتثاعی ؽزٍع ؽذ .اٍ هیگَیذ« :هي ّیچ پَلی ًذاؽتن پظ اس پؾت هیش
تلٌذ ؽذم ٍ ٍارد اجتواع ؽذمّ .ز رٍیذادی ًِ تا ً 00لز یا تیؾتز در ؽْز اتلام هیاكتاد هي
آًجا تَدم .فثحاًًِْ ،ار ٍ ؽام .كزهی ًذاؽت».
تزای حلؼ تاساریاتی ٍ سهیٌِّای كزٍػ تزای راُاًذاسی ،كزیذهي دیگزاى را ٍارد ؽثٌِّایؼ
هیًزد تا آًْا را هتَجِ ریغي جذیذػ ًٌذ« .ها یي ؽثٌِ پؾتیثاًی داؽتین ،گزٍّی هؾَم
ًِ اس ایذُّای جذیذ ها الْام هیگزكتٌذ ٍ هثل اس راُاًذاسی آًْا تِ ها ًوي هیًزدًذ».
رٍس ّلتن :تا رعاًِّا ًار ًٌیذ.

تزای تِ ٍجَد آٍردى آٍاسُ ٍ كزٍػ ،ارتثاط تا رعاًِ را هوذم تؾواریذّ .واىعَر ًِ تزًز ٍ
كزیذهي دریاكتٌذ ،تَعؼِ رعاًِای تَعظ فاحة یي ًغةًٍار هیتَاًذ تِ عزػت عَد
هاتلتَجْی را پزداخت ًٌذ.
رٍس ّؾتن :تزای ایٌٌِ هَكن تؾَیذ ٍاًوَد ًٌیذ ًِ هَكویذ.
هَكویت هؼوَال یي پیؾگَیی هٌحقز تِ كزد اعتّ .زچٌذ ًِ ؽزٍع خَد را هتَعظ آؿاس ًٌیذ
ٍ عاتوِ ؽوا ًَتاُ تاؽذ؛ هاًٌذ یي ؽزًت تشرٍ كٌز ًٌیذ ٍ تقَر ًٌیذ ًِ تِ آى تؼلن داریذ.
كزیذهي هیگَیذ« :تا ایٌٌِ اس فحٌِ ًٌار گذاؽتِ هیؽذینٍ ،لی هاًٌذ یي ؽزًت تشرٍ حزف
هیسدین ،راُ هیركتین ٍ ػول هیًزدین»
رٍس ًْن :سیزٍ تن ًار را اجزایی ًٌیذ.
راُاًذاسی عزیغتزیي راُ تزای عَدآٍری ،حذاهل در رٍسّا ٍ ّلتِّای ًخغتیي اؿلة تِ هؼٌی
اًجام دادى سیزٍ تن ًار در آى ٍاحذ اعت .ایي یي جذال پایذار تیي پیؼ تزدى ًغةًٍار
جذیذ ٍ رعیذگی تِ هؾتزیاى تا خذهات هاتلتَجِ اعت.
ٍهتی ًِ حجن ًاری رٍس تِ رٍس اكشایؼ هییاتذ ًؾاًِ خَتی اعت ،چَى ًتیجِ ایي اعت ًِ
هؾتزی داریذ .اًٌَى تایذ ًارّایی هاًٌذ تزًاهِریشیّای اعتزاتضیي ،اعتخذام ًیزٍی جذیذ ٍ
تاساریاتی را در دعتَر ًار هزار دّیذ .كزیذهي تَفیِ هیًٌذ ًِ اتتذا رٍی تَلیذ جزیاى ًوذی
توزًش ًٌیذ.
رٍس دّن :جؾي تگیزیذ.
در آخز تزای جؾٌی تشرٍ ٍ ایجاد حغي ًیت در جاهؼِ آهادُ ؽَیذ ٍ اٍلیي پایِّای هجوَػِ
ًغةًٍارتاى ،راتظّای ؽثٌِ ،كزٍؽٌذگاى ،دٍعتاى ،خاًَادُ ٍ هؾتزیاى را دػَت ًٌیذ .اًجام
ایي ًار چْزُ ًغةًٍار ؽوا را هؼزكی هیًٌذ ٍ تِ دیگزاى ثاتت هیًٌذ ًِ ؽوا در اًجام ًار
خَد جذی ّغتیذ.

در عخٌزاًی جؾي اس ّز ًغی ًِ تِ ؽوا ًوي ًزدُ اعت ،تؾٌز ًٌیذ ٍ تِ دًثال تاسخَرد اس
هیْواًاًتاى تاؽیذ .تِ عَر خالفِ ،ؽوا تَاًغتِایذ اٍلیي گزٍُ هتوزًش خَد را تِ ٍجَد آٍریذ
ًِ تزای ؽوا كْزعتی اس تزكٌذّا ،ایذُّا ٍ پیؾزكتّا را كزاّن هیآٍرًذ ًِ هیتَاًیذ اس كزدا
آؿاس ًٌیذ.
هٌثغ - entrepreneur :هتزجن :هیٌا اكزٍسی -
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