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آداب تجارت سامل در اسالم

در اسلام هـر چیـزی بـرای آن کـه بـه صـورت درسـت و
اصولـی عملیاتـی شـود دارای آداب خاصـی اسـت ،بـه بیان
بهتـر بایـد گفـت کـه خداونـد بـرای ایـن کـه کارهـا به بی
راهـه نـرود آداب خاصـی را برایـش وضـع کـرده اسـت .این
نـص صریـح قـرآن و گاه در احادیـث و روایـات
آداب گاه در ِ
ائمـه اطهـار متجلی می شـود.
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داشنت اخالص و به یادخدا بودن

در بعضـی از احادیـث کاسـب را حبیـب خـدا معرفـی کرده
انـد .امـا باید گفت که به معنای هر کاسـبی نیسـت! پیامبر

اکـرم (ص) در ایـن بـاره فرمایشـی دارنـد :هرکسـی در بازار
و محـل کسـب و کار بـا اخلاص ،خدا را یاد کنـد ،در حالی
کـه مـردم از خـدا غافلنـد و بـه کارهـای خـود مشـغولند،
خداونـد بـرای او هـزار حسـنه ثبت مـی کنـد و روز قیامت
او را مـورد مغفـرت ویـژه خویـش قـرار مـی دهد ( .تفسـیر
مجمـع البیان)
حقیقت این اسـت که اگر فردی در هر شـرایطی خداوند را
حاضـر و ناظـر بر تمام اعمالش بداند دیگر در هنگام کسـب
و تجـارت بـه راه هـای نامشـروعی که بـه افزایش مال منجر
مـی شـود ،وارد نمـی شـود .از نظـر چنیـن کاسـبی ایجـاد

غـش در معاملـه ،کـم فروشـی ،نادیده گرفتـن حق یتیمان
و محجـوران و ...چـون خلاف خواسـت خداوند اسـت نباید
انجـام شـود .از آن جـا کـه جامعـه از تک تک افراد تشـکیل
شـده اسـت ،درسـتکاری یـک فـرد بـه کل جامعه سـرایت
مـی کنـد و عدالـت اجتماعـی برپا می شـود .گفتنی اسـت
ایـن فرمایـش پیامبـر اکـرم (ص) در رابطـه با هر کسـی که
مشـغول درآمـد زایی اسـت صـدق می کند.
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

کارخانه دار  ۲۰ساله!
شـاید بیشـتر افـراد بـه ایـن فکـر
سمیه محمدنیا حنایی
کننـد کـه بـرای آن کـه موفـق
روزنامه نگار
شـوند بایـد راه طوالنـی و زمـان
زیـادی از عمـر خـود را در پشـت
میزهای دانشـگاه بگذرانند .از نظر بیشـتر آن ها اگر جوانی در سـنین
پاییـن کارخانـه دار باشـد حتمـا آن میـز و صندلـی را از پـدرش بـه
ارث بـرده اسـت! در واقـع از نظـر روان شناسـان یکـی از علـت هـای
اصلـی شکسـت و یـا تاخیـر در موفقیـت افـراد در برنامه های شـان،
قـرار دادن زمانـی بـرای بـه بـار نشسـتن محصـول اسـت .البته این
صحبـت ناقـض برنامـه های زمان بندی شـده نیسـت .ایـن جمله به
ایـن معناسـت کـه مثلا  افرادی کـه وارد دانشـگاه می شـوند ،زمان
رسـیدن بـه موفقیـت را بـرای خود در چشـم انداز  4سـاله و حتی 6
سـاله ،ترسـیم مـی کننـد .در حالی که اگر بـرای موفقیت چنین بازه
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زمانـی طوالنـی مدتـی را تـدارک ندیـده بودند چه بسـا کـه چندین
سـال جلوتـر بـه قلـه رسـیده بودنـد .امـروز در این نوشـتار داسـتان
کارآفرینـی را بازگـو مـی کنیـم که منتظر گذر زمان نشـده اسـت .او
آن قـدر بـرای موفقیـت عجلـه داشـته که حتـی زمانی برای سـپری
کردن در دانشـگاه هم نداشـته اسـت .آقای بابایی مدیر عامل شرکت
یـزد گل مالمیـن مهمـان ایـن هفتـه همراه بـا کارآفرینان اسـت.
بابایـی در خانـواده ای کاسـب و اهـل دو دو تا به دنیـا آمد .پدر او یک
شـرکت سـاختمانی داشـت و او از کودکی مانند یکی از کارکنان پدر
در این شـرکت به کار سـاختمان سـازی پرداخت .در خانواده او کار
کـردن بـرای پسـربچه ها نه تنها که عیب نبود بلکـه از او مردی برای
روزگار سـخت می سـاخت .بابایی در کنار کارگری به ادامه تحصیل
تـا مقطـع دیپلـم پرداخـت .بعـد از دیپلـم زمان اعـزام بـه خدمت او
فرارسـید .او زمان خدمت سـربازی بازهم دسـت از کار نکشـید و در

پـروژه هـای سـاختمانی در تهران به کارگـری می پرداخت.
پایـان خدمـت سـربازی بـرای او ،آغـاز جدیـدی را رقـم زد .بابایی تا
آن روز فقط با فنون سـاختمان سـازی آشـنا بود ،اما او اندیشـه های
بلندپروازانـه ای بـرای موفقیـت در سـر داشـت .بنابرایـن در کنار کار
سـاختمان سـازی که حاال برای او درآمد خوبی به همراه داشـت در
سـن  20سـالگی کارخانه تولید مالمین را در شـهر یزد (زادگاهش)
تاسـیس کرد.
از نظـر بابایـی ،مالمیـن جـزو ظروفـی اسـت کـه از مد نمـی افتد
امـا بایـد بـرای آن کـه هنـوز هـم جایـی در کابینـت هـا در کنـار
انـواع ظـروف کریسـتال ،چینـی و آرکوپال داشـته باشـد خیلی به
روز و مرغـوب شـود .او بـرای همیـن بـه دنبـال تولیـدات مرغوب
خارجـی بـه خصـوص آلمانـی رفـت .از نظـر او تولیـدات آلمانی با
کیفیـت و بـا تنـوع باالیـی بودنـد که تمـام این ها بر اثـر باال بودن

تمام آن چه که باید برای آموزش بچه ها بدانید

چگونه فرزندان را اقتصاددان ابر بیاوریم ؟
فاطمه سوزنچی کاشانی
روزنامه نگار

از آن جـا کـه اقتصـاد در تمـام مراحـل زندگـی همراهمـان اسـت ،نمـی توانیـم آن را نادیـده بگیریم و بهتر اسـت مفاهیم اقتصادی را در سـنین مختلف بـه فرزندان مان بیاموزیـم تا بدانند
در زندگـی چگونـه تصمیـم گیـری کننـد و بـه موفقیـت برسـند .در مقالـه امروز به برخی از مفاهیم اقتصادی مناسـب برای سـنین  3تا  18سـال اشـاره کـرده ایم:
دهیـد کـه بـا ایـن کار بـه گونـه ای جلـوی اسـراف را مـی گیرید.
همچنیـن میتوانیـد موقـع غذا خـوردن برای او مقدار مشـخصی
غـذا بکشـید و بگوییـد کـه اگـر بیـش از نیـاز غذا بکشـید موجب
اسـراف مـی شـود .علاوه برایـن می توانیـد هنگامی کـه به خرید
مـی رویـد بیـش از نیـاز یـا طبـق ُمـد خریـد نکنیـد تـا فرزندتان
از رفتـار شـما قناعـت را بیامـوزد .یکـی دیگـر از مفاهیم مناسـب
ایـن سـن ،آمـوزش صرفـه جویـی اسـت؛ به دلیـل این کـه منابع
و امکانـات محـدود هسـتند ،پـس بایـد از ایـن منابـع محـدود به
بهترین شـکل اسـتفاده کنیم و آن را هدر ندهیم .بنابراین باید از
سـنین کـم بـه فرزنـدان خود صرفـه جویی را آمـوزش دهیم تا در
آن ها نهادینه شـود و این منابع محدود بیهوده تلف نشـود .سـاده
تریـن و مهـم تریـن نـوع صرفه جویـی که می توانید بـه دلبندتان
آمـوزش دهیـد ،صرفـه جویی در منابع انرژی مثـل آب ،برق و گاز
اسـت و دلبندتان باید این کار را در رفتار شـما نیز مشـاهده کند
تـا در او نهادینه شـود.

ساعت های خایص که کاربرد ندارد

بعضـی از سـاعت هایـی کـه در هفتـه پیـش در رابطـه بـا
سـاعتهای کوهنـوردی معرفـی کـرده بودیـد قیمـت خیلـی
باالیـی داشـتند و واقعـا فقـط بـرای کسـانی کـه اورسـت نـورد
بودنـد کارایـی داشـت .امـا متاسـفانه بعضـی از کاربـرد هایـی
کـه بـرای سـاعت هـای کوهپیمایـی گفتـه بودید مانند ارسـال
خـودکار پیـام  SOSبـه واحـد هـای امـدادی در ایـران کارایـی
نـدارد .و بـه بیـان بهتر کسـی که حدود  5میلیـون تومان هزینه
مـی کنـد امـا برایـش کاربردی نـدارد.

شیوه درآمد زایی اب یک راهکار فریبکارانه

پرونـده دربـاره آشـنایی بـا سـئو خیلـی جالب بـود .امـا به نظر
مـن یـک تقلـب بـزرگ اسـت .ماننـد تبلیغاتـی کـه بـا پـول
بزرگنمایـی مـی شـود .اگر واقعا شـرکتی یـا محصوالتی آن قدر
کـه بایـد خـوب نیسـت نبایـد بـه صورتـی باشـد که بقیـه فکر
کننـد خیلـی هـا به آن ها اعتمـاد کرده اند .به نظرم باید شـیوه
هـای درسـتکارانه تـری بـرای رقابت پیـدا کنید.

حرف آخر را چه کیس یم زند؟

موضـوع تـان دربـاره اسـتارت آپ هـای مـادر و کـودک خیلـی
جالـب بـود .امـا تنهـا چند نکته مهـم در این رابطـه مورد غفلت
واقـع شـده بـود .اول ایـن کـه واقعـا در ایـن حـوزه بـدون حد و
مـرز بـه حـرف هـا و توصیـه های کدام یـک از این اسـتارت آپ
هـا مـی تـوان اعتمـاد داشـت و آن را عملـی کـرد؟ دوم این که
بعضـی از ایـن اسـتارت آپ هـا حالـت تـاالر گفـت وگـو دارند و
کارشناسـی در آخـر بـه عنـوان دانـای کل نقطـه پایانـی بر نظر
هـا و تجربیـات افـراد نمـی گـذارد .مثال شـما با مطالعـه نی نی
سـایت هیـچ گاه بـه یک دسـتور العمـل نهایی نمی رسـید.

به طمع سود بیشرت مالباخته نشوید

مطلـب کـدام بانـک سـود بیشـتری مـی دهـد خیلـی خـوب و
کاربـردی بـود .مـن فکـر مـی کـردم که ایـن که در کـدام بانک
سـپرده گـذاری کنید فرقـی نمی کند چون خـود بانک مرکزی
رقـم سـود سـپرده را تعییـن مـی کنـد .فقط یـک سـوال ایا در
میـان ایـن بانـک هـا امکان ورشکسـت شـدن هم وجـود دارد؟
مثلا چند سـال پیش بسـیاری از مـردم در موسسـات اعتباری
کـه نـرخ سـود بیشـتری داشـتند سـرمایه گـذاری کردنـد امـا
بعـداز چنـد مـاه تبدیل بـه مالباخته شـدند.

همین آش و همین کاسه!

مطلـب گـول نخوریـد این هفتـه خیلی جالـب بود و متاسـفانه
در ایـن روزهـا بسـیاری از مـردم بـه آن مبتال هسـتند .واقعیت
ایـن اسـت کـه بعضـی وقـت هـا نمـی شـود بیـن دو کاال یکی
را انتخـاب کـرد و خریـد هـر دوی آن هـا واجـب و ضـروری
اسـت بنابرایـن چـاره ای جز خریدن جنس هـای بنجل و ارزان
نداریـم و همیـن مـی شـود که سـر هر مـاه همین آش و اسـت
و همین کاسـه.

حقیقت را پررنگ تر جلوه دهید

هفتـه پیـش دربـاره  4مجموعـه آبـی در مشـهد نوشـته بودید
و قیمـت بلیـت هـای آن هـا هـم زده بودیـد ،بـا ایـن کـه ما به
راحتـی توانسـتیم بلیـت تخفیـف دار پیدا کنیم .اما شـما فقط
گفتـه بودیـد ممکـن اسـت کیفیـت آب مجموعه ها بـه خاطر
جمعیـت کمـی نامطلـوب باشـد در حالـی کـه مـا کـه رفتیـم
کیفیـت آب مجموعـه هـا در حـد افتضـاح بـود و تقریبا چیزی
از لجـن کم نداشـت.

علـم و فنـاوری هـای تولیـد مالمیـن میسرشـده بـود .بنابراین به
دنبـال وارد کـردن فنـاوری تولیـد محصـول افتـاد .به ایـن ترتیب
نسـل جدیـدی از ظـروف مالمیـن وارد بـازار ایران کرد کـه دارای
لعـاب بهتـر و درخشـندگی بیشـتر بود .امـا این پایان کار شـرکت
او نبـود .از نظـر او مالمیـن هنـوز هـم جـای کار داشـت .بنابرایـن
پـارچ هـای تصفیـه کننـده آب و فالسـک هـای بـا دوامـی را نیـز
تولیـد کردنـد کـه بـازار خوبـی بـرای خـود دسـت و پا کـرده اند.
بابایـی علـت موفقیتـش را در چگونگـی دیدگاهـش بـه کارهـا و
آینـده اش مـی دانـد .او مـی گویـد من بـه صورت خـدادادی اصال
اعتقـادی بـه شکسـت نـدارم .بـه نظرم در هـر کاری کـه وارد می
شـوم اگـر تمـام تلاش و همتم را خـرج کنم حتما موفـق خواهم
شـد .همیـن دیدگاهـم نیـز باعث شـد که در هـر کار و ایده ای که
وارد شـدم موفق شـوم.

مفاهیم اقتصادی کوچولوهای  3ات  5سال

سـن  ٣تا  ۵سـالگی بهترین زمان برای آشـنایی کودکان با نیاز و
خواسـته هاسـت؛ بـرای ایـن که کودک تان بتواند تفـاوت بین نیاز
و خواسـته را تشـخیص دهد ،باید درباره چیزهای مختلفی که در
اطرافتـان وجـود دارد صحبت کنیـد و در موقعیت های مختلف از
ً
مثلا می توانید
او بپرسـید کـه کـدام نیاز و کدام خواسـته اسـت.
بـه او بگوییـد کـه بـرای زنـده مانـدن و سـالم ماندن بـه پروتئین،
ویتامیـن و ...نیـاز داریـم کـه ایـن هـا از راه خـوردن غـذا ،میوه ها
و سـبزیجات تأمیـن مـی شـود؛ امـا به بسـتنی یا برخـی خوراکی
هـای دیگـر نیـاز نداریم و این ها خواسـته هسـتند .بعـد از این که
دلبندتـان ایـن مفاهیـم را آموخت ،صبر در مقابل خواسـته هایش
را بـه او بیاموزیـد؛ بـرای ایـن کار مـی توانیـد زمانـی کـه بـه بازار
میرویـد ،هنگامـی که فرزندتان می خواهد چیـزی برایش بخرید
بـا مهربانـی بـه او بگوییـد قـرار نیسـت هرچـه را خواسـت برایش
بخریـد؛ حتـی مـی توانیـد چیزهایـی را کـه او مـی خواهـد کمی
دیرتـر برایـش بخریـد .در ایـن سـن مـی توانیـد فرزندانتـان را با
پـول نیـز آشـنا کنیـد؛ مث ً
ال می توانید بازی فروشـگاه یا رسـتوران
انجـام دهیـد و بـرای ایـن بازی از اسـباب بـازی هـای دلبندتان و
مقـداری پـول اسـتفاده کنیـد؛ در ایـن بـازی یکـی از شـما نقش
صاحـب رسـتوران یـا صاحـب فروشـگاه را داریـد و دیگـری نقش
مشـتری .آخـر بازی مشـتری بایـد هزینه چیزهایی کـه خریده یا
غذایـی را کـه در رسـتوران خوردهاسـت ،پرداخـت کند.

اقتصاد برای نوگالن  5ات  8سال

یکـی از مفاهیـم مهـم اقتصـادی ،کمیابـی اسـت و همه مـا باید با
توجـه بـه محدودیـت پول ،زمـان ،منابـع و  ...تصمیمگیری کنیم.
دلبنـد شـما نیـز دیـر یـا زود بایـد بفهمـد کـه بـا توجـه بـه ایـن
کمیابـی هـا بایـد تصمیم گیری کنـد .اگر می خواهیـد کمیابی را
بـه دلبندتـان بیاموزیـد ،میتوانیـد مقـدار کمی بـه فرزندتان پول
بدهیـد و چندتـا از چیزهـای کوچکـی را کـه کودکتـان دوسـت
دارد و برایش مناسـب اسـت به او پیشـنهاد دهید؛ مث ً
ال چند مدل
خوراکـی ،کتـاب یا اسـباب بازی.
سـپس بـه او بگوییـد چـون پولش کم (محـدود) اسـت نمیتواند
همـه چیزهایـی را کـه دوسـت دارد بخرد و فقـط میتواند یکی از
آنهـا را انتخـاب کنـد .بعـداز این کـه فرزندتان بـا محدودیت پول
آشـنا شـد ،میتوانیـد بـه او یاد دهیـد زمانی کـه میخواهد خرید
ً
مثلا میتوانیـد
کنـد ،بـا فکـر و بررسـی ایـن کار را انجـام دهـد.
هنگامـی کـه کودکتـان را با خـود به خرید میبرید بـه او توضیح

دهیـد کـه چـرا بعضی از چیزها را میخرید و چـرا از بعضی اماکن
خـاص خریـد میکنید.

مفاهیم اقتصادی مناسب برای کودکان  8ات 10
سال

یکـی از درس هـای اقتصـادی کـه همـه خانـواده هـا به کـودکان
خـود یـاد مـی دهند ،دادن پـول توجیبی و چگونگـی خرج کردن
آن اسـت؛ بعضـی از بچـه هـا بـه محـض ایـن کـه پـول توجیبـی
بـه دسـت شـان مـی رسـد ،بـا آن خوراکـی مـی خرنـد و بـه فکر
پـس انـداز نیسـتند ،در صورتـی کـه بهترین زمان بـرای یادگیری
پسانـداز همیـن موقع اسـتً .
مثلا هنگامی که فرزندتان مدرسـه
مـی رود و مـی خواهـد بـا پول توجیبـی اش خوراکی بخـرد ،به او
بگوییـد کـه هـر روز خوراکـی نخـرد و مـی توانـد از خوراکی های
خانـه اسـتفاده کنـد .همچنیـن او را تشـویق کنیـد کـه پولهایش
را جمـع کنـد تـا بعـد بتوانـد چیزهایی را کـه دوسـت دارد بخرد.
بـرای آمـوزش پـس انـداز مـی توانید هنگامـی کـه دلبندتان یک
اسـباب بـازی مـی خواهـد ،بـه او کمـک کنیـد که برای رسـیدن
بـه هدفـش پـول هایـش را جمـع کنـد و بـه او توضیـح دهید که
اگـر پـول هایـش را صـرف خرید چیزهـای دیگر کنـد ،از هدفش
دور مـی شـود و دیرتـر بـه آن اسـباب بـازی دلخواهش می رسـد.
همچنیـن مـی توانیـد در یکـی از بانـک هایـی کـه طـرح هـای
پسانـداز ویـژه کـودکان دارنـد ،حسـاب پـس انـداز بـاز کنیـد و
کودکتـان را بـا خـود به بانـک ببرید و درباره بانک و حسـابهای
پـس انـداز بـه او توضیـح دهیـد .هنگامـی کـه بـه فرزندتـان پول
توجیبـی مـی دهیـد ،بهتریـن زمان اسـت کـه بـه او بودجه بندی
را نیـز آمـوزش دهیـد .بـرای ایـن کار می توانید بـه او کمک کنید
کـه پـول هایـش را  ٣قسـمت کنـد؛ یـک قسـمت را بـرای خـرج
کـردن ،یـک قسـمت را بـرای پس انداز کوتاه مدت و یک قسـمت
را بـرای خیریـه کنـار بگذارد .این گونه دلبندتـان یاد می گیرد که
بـرای پولـش برنامـه ریـزی کند و همیشـه همـه آن را خرج نکند.

آموزش اقتصاد به فرزندان  10ات  12سال

بـرای ایـن کـه فرزندتان در آینده حریص نباشـد و قانـع بار بیاید،
الزم اسـت کـه از کودکـی بـه او قناعـت را آمـوزش دهید؛ بهترین
راه بـرای آمـوزش قناعـت ایـن اسـت کـه خودتـان الگـوی خوبی
باشـید و قناعـت را سـرلوحه زندگـی تـان قـرار دهیـدً .
مثلا مـی
توانیـد هنگامـی کـه لبـاس تـان پـاره می شـود ،به جـای این که
آن را دور بیندازیـد ،لبـاس تـان را بدوزیـد و بـه دلبندتـان توضیح

یکی از درس
های اقتصادی که
همه خانواده ها به
کودکان خود یاد
می دهند ،دادن پول
توجیبی و چگونگی
خرج کردن آن
است؛ بعضی از
بچهها به محض این
که پول توجیبی به
دستشان می رسد،
با آن خوراکی می
خرند و به فکر پس
انداز نیستند ،در
صورتی که بهترین
زمان برای یادگیری
پس انداز همین موقع
است

اقتصاد نوجواانن  12ات  15سال

در ایـن سـن فرزنـد شـما بایـد بدانـد به چـه کارهایی عالقـه دارد؛
هنگامـی کـه متوجه شـدید دلبندتان به چه کاری عالقـه دارد ،در
این مسـیر به او کمک کنید و در صورت امکان در فصل تابسـتان
که دلبندتان وقت بیشتری دارد ،او را تشویق کنید که مدت کمی
بـه آن کسـب و کار بپـردازد و مهـارت هـای زیـادی را یـاد بگیـرد.
همچنیـن در صورتـی کـه فرزندتـان یـک کار هنـری را بـه خوبی
انجـام مـی دهـد ،در فضـای مجـازی برای فـروش کارهـای هنری
فرزندتـان تبلیـغ کنیـد و درآمـد بـه دسـت آمـده را بـه دلبندتان
دهیـد و او را بـرای رسـیدن بـه هدفش حمایت کنیـد .عالوه براین
در این سـنین می توانید سـرمایه گذاری را به دلبندتان بیاموزید؛
بـرای ایـن کـه نوجـوان تـان را با سـرمایه گـذاری در بورس آشـنا
کنیـد مـی توانیـد ابتـدا او را تشـویق کنیـد کـه در تـاالر مجـازی
بـورس ایـران بـدون هیـچ سـرمایه ای به سـرمایه گـذاری مجازی
بپـردازد ،سـپس بـرای او یـک کـد بورسـی بگیریـد؛ بـرای این که
سـرمایه گذاری برای دلبندتان جذاب باشـد و همیشـه سود خوبی
بـه دسـت آورد ،مـی توانید ابتدا فقط بـرای او عرضه اولیه بخرید یا
پولش را در صندوق های سـرمایه گذاری بورس بگذارید؛ چون در
ایـن صـورت فرزندتان همیشـه سـود می کند و رشـد پـول هایش
برایش جذاب اسـت .توجه داشـته باشـید که آموزش تحلیل های
بـورس ممکـن اسـت بـرای نوجوانان سـخت و گیج کننده باشـد و
آن هـا را از بـورس بیـزار کنـد ،بنابرایـن ایـن گونه آمـوزش ها را به
بعـد از  ۱٨سـالگی موکول کنید.

اقتصاد مناسب برای نوجواانن  15ات  18سال

نوجـوان شـما اکنـون بسـیار بزرگ شـده و این توانایـی را دارد که
بـرای اهـداف بلندمـدت خـود پـس انـداز کنـد .بنابرایـن در ایـن
سـن مـی توانیـد به دلبندتـان آمـوزش دهید که هردفعـه پول به
دسـتش مـی رسـد ،مقـداری را برای هزینـه های دانشـگاه که در
آینـده بـا آن مواجـه مـی شـود پس انـداز کند .همچنیـن نوجوان
شـما بایـد بدانـد کـه همـه چیـز بـه راحتی به دسـت نمـی آید و
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت بایـد تلاش کنـد و ریسـک پذیر نیز
باشـد؛ بنابراین حتماً ریسـک پذیری را به دلبندتان بیاموزید .دیر
یـا زود دلبندتـان بایـد بفهمد کـه توانایی و اسـتعداد چه کارهایی
را دارد و بـه چـه شـغلی عالقـه دارد .بنابرایـن به او کمک کنید که
عالیقـش را پیـدا کنـد و او را راهنمایـی کنید تا در انتخاب رشـته،
بـا توجـه بـه عالقـه اش ،بهتریـن رشـته را انتخاب کنـد و در آخر
سـعی کنیـد جگرگوشـه تـان را کارآفرین بـار بیاورید و بـرای این
کار بایـد ویژگـی هـای کارآفرینانـه را در او تقویت کنید؛ همچنین
مـی توانیـد داسـتان کارآفرینـان مختلـف را بـرای او تعریف کنید
تـا بـا زندگـی آن ها آشـنا شـود و آن هـا را الگوی خود قـرار دهد.

