
1. همة آدم ها باید یاد بگیرند كه كسب درآمد كنند، اما ما 
گاهي از این موضوع غفلــت مي كنیم. براي اینكه مخاطبان 
ما مادي نشــوند، اصل موضوع را حذف مي كنیم. در نتیجه، 
گاهي انســان هاي نخبه اي تربیت مي كنیم كه حساب پول 
جیبشان را هم ندارند و از پرسیدن چند سؤال ابتدایي دربارة 

بیمه و مدل دستمزد خود ناتوان هستند.
2. گاهي ما نفس كســب درآمد و تولیــد ثروت را مذموم 
مي دانیــم، چون دغدغــه داریم از علم و فضل دور شــویم. 
اما توجه نداریم كه همة ما انســان ها در كنار تنظیم شــیوة 

پول درآوردن خود، باید یاد بگیریم:
الف ( چگونه سرمایه به دست بیاوریم؟

ب ( چگونه سرمایه و درآمدمان را خرج كنیم؟ یعني سبك 
زندگي مالي در زمینة نحوة خرج كردن چگونه اســت. روش 

خرج كردن چگونه باشد؟
ج ( درآمد خود را در كجا خرج كنیم؟

3. در مدرسه، به خطا، گرد مباحث مالي 
خط قرمز كشیده ایم، اما دانش آموزان 
ما به شکل روزافزوني در پي درآمد 
بیشــترند. در ادبیــات رســمي 
واقعیت  این  از  آموزش وپرورش 

دوري مي كنیم، اما در پهنة جامعه این مسئله هر روز بیشتر 
ذهن و عمل نوجوانان ما را فرا مي گیرد. 

4. توجــه ویژة نوجوانان به رشــتة تجربــي و عالقة وافر 
این نســل به »فقط پزشك شــدن«، حكایت از پررنگ شدن 
جنبه هاي مادي در ذهن كودكان و نوجواناني است كه شیفتة 
»پزشك« یا »دندان پزشك« شدن هستند. یعني عرصة كالن 
علم و دانش عمومي همه چیز و همة مشــاغل كنار گذاشته 
شــده اســت و فقط یك شــغل پردرآمد، انرژي بسیاری از 

دانش آموزان را به خود جلب كرده است.
5. باید توجه داشته باشــیم، اگر دربارة ثروت و روش هاي 
كسب آن هوشمندانه حرف نزنیم، نمي توانیم در مورد خیلي 
از امور دیگر نیز صحبت كنیم: ربا، رشوه، صرفه جویي، صرف 
مال در امور خیریه، مقولة قرض الحســنه، سپرده گذاري در 
بانــك، خرید ســهام و تبعات مثبت و منفــي آن. حتي در 
مورد برخي رشته هاي علمي و كاري هم نمي توانیم به خوبي 

صحبت كنیم، چون مســئلة محوري و اصلي 
آن ها مورد توجه و عنایت ما نیست.

توليد،  درآمد،  ثروت
مسئله اين است؟!

فرید الدین حداد عادل
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