
چند سال پیش اگه تاکسی تلفنی یا همون 
آژانس ها رو می دیدید، برای خودشون برو بیایی 
داشــتن و خیلیا اونجا کار می کردن. ولی االن 
کمتر کســی زنگ مي زنه به تاکسی تلفنی و 
درخواست ماشین مي کنه. این روزا تاکسی های 
اینترنتی جاشون رو گرفتن. این روند ادامه داره 
و این موج بیرحمانه بســیاری از مشاغل رو با 
خودش می بره و مشــاغل جدیدی رو تعریف 
می کنه. شاید وقتی شــما هم بزرگ تر شدید، 
اگه یه نفر بگه من کارمند بانک هستم، براتون 
عجیب و غریب باشــه! به ســال های 14۰5 تا 
1415 فکر کنید. احتمااًل دارید دنبال کار توی 
یه شرکت یا سازمان می گردید. البته شاید هم 
بعضی هاتون خوداشتغالی یا همون »فریلنسری« 
رو انتخــاب کردید و دارید بــرای خودتون کار 
می کنید. شاید هم پا رو فراتر بذارید و بخواهید 
کســب و کار راه اندازی كنید و به جای اینکه 
دنبال استخدام شدن توی شرکت باشید، دنبال 
این باشید که برای خودتون چند تا نیروی کار 

هم استخدام کنید.

قدیم ندیما!

افراد کارآفرین تو بچگی هم توی بازی های 
گروهی وقتی می خواســتیم یارکشــی کنیم، 
می گفتن که کی با من. یه سری دیگه از بچه ها 
هم می گفتــن من با کی. احتمــااًل اونایی که 
می گفتن کی با من، از همون موقع دنبال این 
بودن که یه سری آدم دور خودشون جمع کنن، 
برنامه هایی رو بهشون بگن و با هم تالش کنن 

تا موفق بشن.
طبیعیه که یکی دوست داره کارمند باشه، یکی 
دوست داره کارآفرین باشه، و یکی هم دوست 
داره بــرای خودش کار کنه. هیــچ کدوم الزامًا 
خوب یا بد نیستن و انتخاب هر کدوم بستگی به 
فرد داره. هر کدوم  از این مسیرها رو که بخواید 
برای آینده انتخــاب کنید، باید از االن  به فکر 

باشید.

کارآفرین ها چطوری هستند؟
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 چينی بندزنی،  اجارة فيلم و خيلی از شغل های قديمی ديگه رو شماها 
يادتون نمی ياد، ولی اگر از بزرگ ترها بپرسيد، بهتون می گن اينا چه 
جور کارهايی بودن. يه زمانی وقتی خانواده ای می رفت خواستگاری و 
پدر عروس می پرسيد: آقا پسرتون چه کاره اس؟ خانوادة داماد با افتخار 
می گفتن: »پسرمون مسگره.« 
چرا مشاغل قديمي از بين رفتن؟ در اين بخش می خواهيم بدانيم 
که همه چيز به مدرسه ختم نمی شود. بهتر است فکری برای شغل 
آينده مان داشته باشيم.

چيزهايي كه در مدرسه
 ياد نمي گيريم!
نويد ورقائی
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اگه کاری که دلمون می خواد و عاشــقش 
هستیم رو پیدا نکنیم، باید به ناچار دنبال چیزی 
بریم که دوست نداریم و این جوری راه برای ما 
سخت تر می شــه. مثل اینکه یه صبح دوستت 
بهت زنــگ می زنه و می گه بیا بریم کوه و تو با 
کمال میل قبول می کنی و هر چیزی که الزم 
داری آمــاده می کنی، ولی وقتی می خوای بند 
کفشت رو ببندی، می بینی کفش ها پاره شدن، 
ولي خیلی هم دوست داری که بری. در نتیجه 
مجبوری کفشایی رو بپوشی که برای مهمونی 
اســتفاده می کردی و خیلی برای کوه مناسب 
نیستن. وقتی از کوه باال می ری، نه اینکه نتونی 
بری، می تونی، ولی هر لحظه ممکنه کفش از 

پات در بیاد، یه سنگ ریزه بره توش، بندش 
باز بشه، یا چسبش کنده بشه. یعنی 
مجبوری حواست به کفشات باشه که 
نکنه وســط راه تنهات بذارن، و این ها 

همه لذت کوه رفتن رو برات کمتر می کنه. 

چه کاری را دوست داریم؟

چراغ
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بذارید چند تا از چیزایی رو که باید دنبالش 
بگردید،  بهتون بگم. البته این یه راز نیست! 

اصاًل برای موفقیت نباید دنبال راز بود. 
بهتره به جــاش ببینید قلبتون چی 
بهتون می گه؛ چیزهایــی مثل تفکر 

ارتباطات،  افزایــش  خالقانه، چگونگی 
و اینکه: چطوری مفهوم شکســت رو به عنوان 
پله های موفقیت درک کنیم؟ چطوری پولمون 
رو  سرمایه گذاری کنیم؟ چطوری کسب و کاری 
رو کــه دوس داریــم، راه بندازیم؟ چه جوری 
هم تیمی پیــدا کنیم؟ کجا کارآموزی کنیم؟ و 
چه جوری اگه اشتباه کردیم و شکست خوردیم، 

دوباره بلند شیم تا موفق بشیم؟ 

نکته آخر

دور و برخودمــون معلم ها، مشــاور ها، پدر 
و مادر، و کتاب ها هســتند که می شــه ازشون 
بپرسیم: »چه کار کنیم که عالقه های خودمون 
رو بهتر بشناسیم و بفهمیم چی هستیم،  چی 
می خوایم و به کجا می خوایم  برسیم؟ اونجایی 
که می خوایم چند سال بعد بهش برسیم، چه 
ویژگی هایــی داره؟ و اینکه ما چه چیزهایی رو 
از االن بایــد یاد بگیریم تا برای اون موقع آماده 
باشیم؟ چه چیزهایی هســتند که تو مدرسه 
هیچ وقت یاد نمی گیریم، ولی برای رسیدن به 

رویاهامون به اونا نیاز داریم؟

از کی بپرسیم؟

قصة »آلیس در ســرزمین عجایب« یادتون 
هســت؟ یه جایی از داســتان، آلیس از گربه 
می پرســه: »لطفًا به من بگو از کــدام راه باید 
برم؟« گربه می گه: »بستگی به این داره که کجا 
می خواهی بــری؟« آلیس می گه: »خیلی برام 
مهم نیست کجا برم.« گربه جواب می ده: »پس 

مهم نیست از کدوم راه بری.«
اگه ندونیــم کجا می خوایم بریــم، چه فرقی 
می کنه که چه کاری انجام بدیم؟ درس بخونیم، 
ساعت ها پای بازی رایانه ای بشینیم، بخوابیم یا 
حتی تلویزیون ببینیم! هیچ فرقی نمی کنه چه 
جوری درس بخونیم یا حتی بریم مدرسه یا از 
مدرسه فرار کنیم. هیچ فرقی نداره، چون مقصد 

ما مشخص نیست.

پس مهم نیست!


