
  حامد جمالي
يكي از مهم ترين مس��ائلي كه در جامعه امروزي بسيار 
حائز اهميت است مسئله پيچيده و بغرنج تجمل گرايي 
و مدگرايي است كه دامن خيلي از خانواده ها خصوصاً 
جوانان را گرفته اس��ت، اين مس��ئله در ش��كل گيري 
ازدواج جوانان تأثير زيادي گذاشته و باعث شده خيلي 
از خانواده ه��ا از هم جدا ش��وند و قدمي ب��راي ازدواج 

جوانان برندارند.
متأسفانه خانواده ها نيز به جاي اينكه كمك كار باشند و 
بحث ازدواج آسان را راه بيندازند خود مانع بزرگي براي 
ازدواج فرزندانشان ش��ده اند، با اينكه بعضي از دختر و 
پسرها راضي هستند كه با هزينه كم زندگي خود را آغاز 
كنند اما اين پدر و مادرها هستند كه رضايت نمي دهند 
و چه ازدواج هايي كه به خاطر پدر و مادرها به هم خورده 
است، زيرا توقع بي انصافانه از طرف مقابل دارند؛ توقعي 
كه واقعاً معقوالنه نيست چراكه بدون اين توقعات هم 

زندگي شكل مي گيرد و ادامه پيدا مي كند .
اين تفكر تجمل گرايي نش��ئت گرفته از سبك زندگي 
غربي است كه امروزه به اسم مدرنيته به جان خانواده ها 
افتاده است و خانواده ها با الگو گيري از غرب و تفكر غربي 
تمام فكر و ذكر خود را به س��مت تجمالت دنيا برده اند 
و هدف زندگي را رسيدن به تجمالت و امكانات متنوع 
قرار داده اند. اين همان تجمل گرايي افراطي اس��ت كه 
در اسالم مورد نهي واقع شده است. انسان ذاتاً زيبايي را 
دوست دارد به همين خاطر گرايش به تجمل و زيبايي به 
خودي خود بار منفي ندارد اما اينكه تجمل گرايي تمام 

زندگي يك شخص شود اين آسيب زا و بد است.
يكي از دوستان بعد از مدت كوتاهي از زندگي مشترك 
قصد جدايي از همسرش را داشت. وقتي علت را واكاوي 
كردم مشخص شد كه خانم ايشان هر روز يك بهانه اي 
براي خريد و تعويض وس��ايل گران قيم��ت مي گيرد، 
مبل هايي كه هنوز ش��ش ماه از خريد آنها نگذش��ته و 

قسط شان باقي مانده است به علت س��ت نبودن، بايد 
با مبل هاي س��لطنتي فيروزه اي كه قيمت گزافي دارد 
عوض ش��ود. تختخواب را عوض كرده و ب��ه جاي آن 
سفارش سرويس خواب داده كه قيمتش چندين برابر 
است. خب آن ش��وهر بيچاره كه كارمند با يك حقوق 
اندك است از كجا اين همه هزينه را بياورد، آن هم در 

اين وانفساي قيمت ها؟! 
علت چيست؟ چرا بايد يك جوان آن قدر درگير فرهنگ 
تجمل گرايي شود كه نتواند از پس امر واجبي همچون 
ازدواج بربيايد؟ مگر دنيا فقط زرق و برق هاست؟ واقعاً 
آيا انس��انيت و ارزش افراد در گرو زيبايي ها و تجمالت 
است؟ يعني اگر ش��خص خودور و خانه لوكس نداشت 

ارزشي در جامعه ندارد؟
ما چه مسلماني هستيم كه به اسم مدرنيته بزرگ ترين 
اس��راف ها را انجام مي دهيم؟ يخچالي ك��ه هنوز از مد 
نيفتاده و كلي هزينه براي آن ش��ده را عوض مي كنيم 
چراكه رنگ كابينت آش��پزخانه با آن يكي نيست، اين 

كارها به نوعي جاهليت اس��ت منتها از ن��وع مدرنيته. 
ريش��ه اين تجمل گرايي مي تواند چند چيز باش��د كه 
مهم ترين آنها چشم و هم چش��مي است، اقوام نزديك 
نقش اصلي را در اين چش��م و هم چش��مي ها دارند. به 
عنوان مثال دختر دايي ها و دخترخاله ها الگوي زندگي 
طرف شده اند، چون دختر خاله من يخچال سايد باي 
س��ايد خارجي گرفته اس��ت من نيز بايد بگيرم، چون 
دختر عمه من در هر مهماني يك جور لباس مي پوشد 
من نيز بايد لباس تكراري نپوش��م، چون همسايه من 
ماشين آنچناني گرفته است من نيز بايد هر طور شده 
ماش��ينم را عوض كنم حتي اگر زير فش��ار وام و قرض 
له ش��وم. بي ترديد همان گونه كه در روايات و احاديث 
آمده تجمل گرايي آثار سوء زيادي را به همراه دارد كه 
مهم ترين آنها غفلت از ياد خداست زيرا كسي كه تمام 
فكرش تجمالت و زيبايي دنيا باشد ديگر فرصتي براي 
ياد خدا باقي نمي ماند و همچنين از آثار تجمل گرايي، 
دنيازدگي است. شايد به ظاهر شخص تجمل گرا زندگي 
راحتي داشته باشد اما اين گونه نيست بلكه سخت ترين 
زندگ��ي را مدگراي��ان و تجمل گرايان دارن��د، چراكه 
خود و خانواده خود را خس��ته مي كنند و دنيا برايشان 
لذت بخش نيس��ت. چون فكر مي كنند ب��ا خريد فالن 
ماشين زندگي شان فرق مي كند حال آنكه با خريد آن 
نيز متوجه مي شوند كه چيزي عايدشان نشده و همان 
هستند كه بودند، بنابراين دلسردي و بي رمقي برايشان 

ايجاد مي شود.
با اين اوصاف چاره اي جز تغيير الگوها نيست. بايد الگو ها 
را تغيير داد و الگو هاي سبك زندگي ايراني- اسالمي را 
جايگزين الگو هاي غربي كرد. قناعت را بر زياده خواهي 
ترجيح داد، س��ادگي را بر تجمالت بي رويه برتري داد، 
ياد خدا را جايگزين تفكرات تجمالتي و مدگرايي كرد 
و بي ترديد اين كار موجب مي ش��ود آرامش بر زندگي 

حاكم شود.

  سيداميرحسين حسيني*
شرط اول موفقيت در كسب و كارهاي مجازي همانند 
دنياي حقيقي، صداقت است. خريد اينترنتي و سهولت 
در انتخاب و سفارش كاال در فضاي مجازي بسيار شيرين 
و لذت بخش است. با توجه به گسترش ارتباطات مجازي 
و افزايش فروش�گاه هاي اينترنتي و كس�ب و كارهاي 
مجازي امروزه افراد به راحتي و تنها با چند كليك ساده 
مي توانند نيازهاي خود را به شيوه مجازي تأمين كنند. 
خصوصاً با در نظر گرفتن بيماري شايع و همه گير كرونا 
و تمايل ش�هروندان به عدم خ�روج از منزل و ترجيح 
خريد اينترنتي، بازار كس�ب و كار مجازي نيز بس�يار 
پررونق است اما گاهي فروشندگان كاالهاي اينترنتي 
با تظاهر به كيفيت خوب كاالهايشان و تبليغات دروغين 
و فريب مخاطبان سبب تبديل لذت خريد اينترنتي به 
تلخي كام خريداران و عدم رضايت خاطر آنها مي شوند.

      
  مبناي كسب و كار در دنياي مجازي

س��اختار دنياي مجازي به گونه اي اس��ت ك��ه به راحتي 
مي توان در آن به دروغ و اغ��راق در رابطه با هر موضوعي 
پرداخت و ارزش هر چيز را بيش��تر از آنچه هس��ت نشان 
داد و حتي كيفيت عكس هايي كه از كاال ها با دوربين هاي 
حرفه اي گرفته مي شود به قدري است كه براي مخاطب و 
بيننده عكس ها مي تواند گول زننده و فريبنده باشد تا جايي 
كه عيب و ايرادات محصوالت و كاالهاي به نمايش گذاشته 
شده توسط فروشندگان از ديد خريدار پنهان مانده و قابل 
تشخيص نيستند و اين خود نمونه اي از اجحاف در حقوق 

مصرف كنندگان كاال در فضاي مجازي مي باشد.
تجارت در دنياي بزرگ مجازي تنها بر پايه اعتماد اس��ت 
و فروش��نده اي كه با فريب اعتماد مخاطبانش را از دست 
مي دهد ديگر چيزي برايش باقي نمي ماند. عرضه محصول 
يا خدمات خوب و باكيفيت در فضاي مجازي همانند يك 

تير است با چندين هدف. هم سبب كسب اعتماد مخاطب 
مي ش��ود، هم در بلندمدت به افزايش خريدار و سوددهي 

منجر مي شود و هم پاداش دنيوي و اخروي به دنبال دارد.
امروزه تبليغات در اينترنت و فض��اي مجازي مدرن ترين 
نوع تبليغات است كه گرايش هاي بسياري را جذب كرده 
است. تكنيك تبليغات در فضاي مجازي ابزاري براي جلب 
توجه و جذابيت محصول براي مخاطبان است. تكنيك ها 
و جذابيت در تبليغات هم��ان چگونگي جذب مخاطب و 
روش هاي اثرگذاري بر روح و روان و دستكاري در افكار و 

ترجيحات اوست.
  تكنيك هاي تبليغ كاال در فضاي مجازي

ادعاي كاذب يكي از تكنيك هاي تبليغات اس��ت، به طور 
مثال گفته مي ش��ود كه محصول ما دش��من جرم دندان 

است.
تكنيك ديگر، مقايس��ه محصول با نمونه نامعلوم اس��ت، 
به عنوان مثال گفته مي ش��ود كه محصول آن ش��ركت، 

پرفروش ترين محصول بهداشتي در جهان بوده است.
سومين تكنيك، هم آيي اس��ت. به عنوان مثال فردي كه 
لبخند به لب دارد، محصولي را تبليغ مي كند. خيلي از افراد 

مشهور نيز در اين حوزه فعاليت مي كنند.
تكنيك ديگر، نظرسنجي كاذب است. مثاًل گفته مي شود 
كه از هر پنج پزش��ك، چهار نفر اين محص��ول را توصيه 

كرده اند يا خودشان استفاده مي كنند.
يكي از مهم ترين تكنيك ها، طنز اس��ت. زبان طنز باعث 
مي ش��ود كه حتي اگر مخاطب با آن محصول هم موافق 
نباش��د، باز هم آن تبليغ را ب��راي ديگران ارس��ال و آن را 

منتشر كند.
  دنياي مجازي هم حرام و حالل دارد

اگر قرار باش��د مصرف كننده اي نياز هاي خود را از طريق 
اينترنت و در دنياي مجازي تأمين كند، بايد توجه داشته 
باشد كه تنها به وب سايت ها و سايت هاي معتبر اعتماد كند. 

در دنياي بي انتهاي مجازي نوع جديدي از كسب و كارها 
نظير استارتاپ، كارآفريني اينترنتي و... در حال گسترش 
هستند. در اين ميان نيز بس��ياري از سودجويان كه تنها 
به دنبال نفع شخصي خود هس��تند با تبليغات دروغين و 
انگيزشي تالش مي كنند شكل ديگري از كسب و كارهاي 

اينترنتي را در ذهن مخاطبان ايجاد كنند.
بايد توجه داش��ت كه دنياي مجازي ني��ز همانند دنياي 
حقيقي حرام و ح��الل دارد و فقط با ي��ك دروغ كوچك 
مي توان كار را خراب كرد و مديون مخاطباني ش��د كه بر 
اساس اعتمادي كه به فروش��ندگان دارند محصول خود 
را تهيه مي كنند و متوجه تف��اوت تبليغ واقعي و دروغين 

مي شوند.
يكي از مشكالت در زمينه كسب و كارهاي اينترنتي عدم 
نظارت الزم و كافي در بازار آنالين اس��ت. دروغ گفتن در 
فضاي مجازي به دليل رودررو نبودن با مش��تري بس��يار 
راحت تر از فضاي حقيقي است، به همين خاطر بايد بيشتر 
مراقب بود و به هر تبليغ و تعريفي اعتم��اد نكرد و بدانيم 

چيزي كه انديشه اي را تحميل كند بسيار مخرب است.
در اسالم يكي از موارد كسب  و كارهاي حرام، كسب درآمد 
از طريق فريب و دروغ است. در گذشته كسب درآمد از راه 
دروغ، بسيار كمتر ديده مي شد. اما امروزه عده اي در دنياي 
مجازي از طريق دروغ گفتن و فريب مردم، نان مي خورند!

مي توان گفت برخي افراد دنياي مجازي كه در رسانه هاي 
صوتي و تصويري نيز فعاليت دارند، دروغ مي سازند و بابت 
آن نيز پول مي گيرند. اين معامله اي است كه بر پايه دروغ بنا 

شده و اگر دروغ را حرام بدانيم اين كار نيز حرام مي باشد.
  نماد اعتماد الكترونيك براي كسب و كار مجازي

به طور كلي اينترنت با توجه به مزاياي بس��ياري كه دارد، 
آسيب هاي زيادي نيز، همانند كالهبرداري، سوءاستفاده 
از كاربران به وسيله دروغ و فريب آنها را به دنبال دارد. هر 
روز بر گستره فضاي مجازي افزوده شده و افراد بسياري، 

فعاليت هاي خ��ود را ب�ه اي��ن فضا منتق��ل كرده اند. اگر 
فعاليت ها در فضاي مج��ازي و كس��ب و كار اينترنتي بر 
پايه اخالق و صداقت باش��د مي تواند موجب ايجاد اعتماد 
و رضايت در مش��تري ش��ود و امكان تكرار خريد توسط 
مصرف كننده را افزايش دهد. معيارهايي همچون امنيت 
تجارت، عدم فريب، قابليت اطمين��ان، بازيابي خدمات، 
صداقت و ش��فافيت و ارزش هاي مش��ترك مي توانند به 
عنوان مهم ترين اصول اخالق��ي در فضاي مجازي جهت 
ايجاد حس اعتماد در مصرف كننده مؤثر واقع شوند. يكي 
از راه هاي باالبردن اعتماد مش��تريان در كسب و كارهاي 
مجازي، دريافت نماد اعتماد الكترونيك مي باش��د و اين 
نماد نشانه اي است كه منحصراً توسط مركز توسعه تجارت 
الكترونيك صادر و به كس��ب و كاره��اي مجازي با هدف 

ساماندهي، احراز هويت و صالحيت آنها اعطا مي شود.
 معيارهاي كسب اعتماد مشتريان در فضاي مجازي

براي كسب اعتماد مشتريان در فضاي مجازي معيارهايي 
وجود دارد كه بايد مورد توجه صاحبان كس��ب و كار قرار 

گيرد، برخي از اين معيارها عبارتند از:
- عدم مبالغه در مورد كيفيت، مزايا و ويژگي هاي خدمات 

و محصوالت خود
- ع��دم فري��ب و گمراه��ي ب��راي تش��ويق و ترغي��ب 

مصرف كنندگان به خريد محصوالت خود
- عدم دروغگويي و سوءاستفاده از خريداران كم تجربه از 

فرصت خريد آنها
- عدم ترغيب افراد به خريد و استفاده از كاالهايي كه مورد 

نياز فرد نمي باشد
عالوه بر رعايت اصول و موارد اخالقي توسط فروشندگان 
اينترنتي كاالها، مصرف كنندگان نيز  بايد نسبت به حقوق 
خود اطالع كافي داشته باشند و حتي االمكان از سايت ها و 

فروشگاه هاي آنالين معتبر خريد كنند.
*پژوهشگر سواد رسانه
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سبك رفتار 

   نظم و انضباط چيست؟
انضباط و نظ��م را ب��ا واژه هايي همچ��ون برپا 
داشتن، ترتيب دادن امور، مهارت برنامه ريزي 
و فكر كردن قبل از عمل كردن تعريف كرده اند. 
در واقع هر كاري نظ��م خاص خود را مي طلبد. 
احتياج به نظم و انضباط جزو احتياجات اساسي 
روان محسوب مي ش��ودو رنگ و شكل خاصي 
به زندگي مي دهد. نظم و انضباط، شرط اصلي 

موفقيت است. 
   خودكنترلي و نظم و انضباط

بر اساس نظريه اسكينر، از جمله روش هايي كه 
مي توان براي تغيير رفتارها و عادات مختلف در 
خود از آن استفاده كرد، روش خودكنترلي است. 
روش خودكنترلي باعث ايجاد نظم در رفتارهاي 
ما مي شود. برنامه ريزي درست مي تواند به شما 
براي تصحيح رفتارهاي نامناسب كمك كند. در 
اين روش شما اهدافي را براي رفتارهاي خود در 
نظر مي گيريد و اگر در انتها به نتايج مورد نظر 
نرسيديد، مي توانيد با ايجاد تغيير در متغيرهاي 
بيروني، رفتار خ��ود را براي رس��يدن به هدف 

خودتان اصالح كنيد. 
   نكاتي ريز اما مهم براي نظم و انضباط

نكات ري��زي وج��ود دارد ك��ه با رعاي��ت آنها 
مي تواني��د تأثير مثب��ت و بزرگ��ي در زندگي 
روزمره خ��ود بگذاريد. نگاه��ي اجمالي به اين 

نكات مي اندازيم: 
- اگر دنب��ال چي��زي مي گردي��د و آن را پيدا 
نمي كنيد، سيس��تم نظم و چيدمان وسايلتان 

را تغيير دهيد. 
- داش��تن يك دفترچه يادداشت براي نوشتن 
ليس��ت كارها و برنامه ها، كه جاي آن را بدانيد 
و هميشه در دسترستان باشد بهتر از اين است 
كه يادداش��ت هاي زي��ادي در جاهاي مختلف 

بگذاريد. 
- ب��راي هر روز اه��داف مش��خصي را تعيين و 
س��عي كنيد براي ه��ر روز وظاي��ف و كارهاي 
مش��خصي را براي خودتان مشخص كنيد كه 
مطمئنيد مي توانيد آنها را انجام دهيد. بيش��تر 
روي كارهاي مهم ت��ان تمركز كنيد. وقتي يك 
يا چند كار مش��خص براي انجام دادن داش��ته 
باشيد، راحت تر مي توانيد به كارهاي تان برسيد 
ولي وقتي برنامه ريزي مشخص و دقيقي نداشته 
باشيد، به سختي مي توانيد به همه كارهاي تان 
برسيد و براي مسائل غيرقابل پيش بيني آمادگي 
داشته باشيد. هر هدف يا كار بزرگي را به كارهاي 
كوچك تر تقس��يم كني��د. با توجه ب��ه اندازه و 
اهميت هر كاري، مي توانيد آن را به بخش هاي 
كوچك تري تقسيم كنيد تا بتوانيد آن را كنترل 
و مديريت كنيد. وقتي هدف تان جلوي چشم تان 
باشد، انگيزه پيدا مي كنيد و كمتر براي انجام آن 
اس��ترس داريد. هر موقعيت يا چيزي را كه در 
حال حاضر داريد و چيزهاي��ي را كه نياز داريد، 
ارزيابي كنيد. اين به شما كمك مي كند تا مسير 
پيشرفت تان را حفظ كنيد و فرصت هايتان را از 

دست ندهيد. 
   برنامه زماني بلندمدت ترسيم كنيد

اگر برنامه ريزي و جدول زماني ش��ما مدت دار 
و مداوم نباش��د، هي��چ فايده اي ن��دارد. برنامه 
شما بايد طوري باش��د كه برايتان مفيد و انجام 
آن راحت باش��د. حتي مي توانيد براي ماه هاي 
آينده ه��م برنامه ري��زي كنيد. خودت��ان بايد 
تصميم بگيريد كه چند وقت به چند وقت بايد 
برنامه ريزي كنيد. از خودتان بپرسيد چرا بايد 
برنامه ريزي و نظم داش��ته باش��يد؟ اگر به اين 
سؤال س��اده صادقانه جواب دهيد، مؤثرترين و 
بهترين راه براي ي��ك برنامه ريزي موفق را پيدا 

خواهيد كرد. 
س��عي كنيد ب��ه ان��دازه وظاي��ف و تعهدات، 
تفريحات را هم در برنامه خود جاي دهيد. اگر 
در زندگي تان به تفريحات و سرگرمي ها هم به 
اندازه تعهدات و وظايف ت��ان اهميت دهيد، با 
رضايت بيش��تري زندگي و اهدافتان را دنبال 

خواهيد كرد. 
   كارهاي وقت گير و غيرضروري را تعطيل 

كنيد
قطعاً در زندگي هر كس مس��ائل و مش��كالت، 
تعهدات، اس��ترس ها و نگراني هايي وجود دارد 
و با خودكنترلي يا انضباط شخصي مي توان بر 
اين استرس ها فائق آمد. يكي از اصول مهم در 
منظم بودن اين است كه فرد از روي اختيار آن را 
بپذيرد. به عبارت ديگر فرد شخصاً اعمال و رفتار 
خود را كنترل نموده و تحت نظم و قاعده درآورد 
و با توجه به آثار و نتايج اعمال خويش اقدام كند. 
يك فرد منظم در مراحل مختلف زندگي خويش 
عاقالنه رفتار و ب��ا ارزيابي و تدبي��ر رفتارهاي 
خود را مديريت مي كند. نظم و انضباط، شرط 
اصلي موفقيت و پيش��رفت در زندگي اس��ت. 
بي نظمي مانع پيشرفت مي شود. افراد منظم راه 
و شيوه اي در پيش مي گيرند كه از انجام كارهاي 
غيرضروري و وقت گير صرف نظر كنند و بيشتر 
تمركز خود را بر آينده و هدف خود مي گذارند و 

در اين زمينه پيشرفت هم خواهند كرد. 
   وقت شناسي، راز بزرگ نظم و انضباط

وقت شناس باشيد. يكي از ويژگي هاي بارز افراد 
منظم، وقت شناس بودن آنهاست. هنگامي كه 
مي خواهيد با ديگ��ران قرار بگذاري��د، به همه 
جوانب از جمله ترافيك، مح��ل قرار و كارهاي 
ديگري ك��ه بايد در آن روز انج��ام دهيد خوب 
فكر كنيد. سعي كنيد براي ديگران نيز به اندازه 
خودتان احترام قائل ش��ويد. اگر بايد صبح زود 
در محل ق��رار يا محل كار خود حاضر باش��يد، 
بهتر است كمي زودتر از خواب برخيزيد. با اين 
كار دلهره دير رس��يدن به محل كار يا دانشگاه 
خود را نخواهيد داش��ت و روزتان را با استرس 
آغاز نمي كنيد. هنر مديريت زمان را بياموزيد. 
از مهم ترين راه هاي دس��تيابي به نظم، تقسيم 
وقت است. تنظيم وقت افزون بر آنكه باعث پديد 
آمدن نظم است، سبب مي شود انسان از اوقات 
فراغت نيز به خوبي بهره مند گردد و براي همه 
اوقات خود برنامه ريزي كند و از فرصت ها بهره 
جويد. براي تنظيم زمان خود در آغاز بايد بدانيد 
كه وقت تان صرف چه فعاليت هايي مي شود. يكي 
از ويژگي هاي بارز افراد منظم، وقت شناس بودن 
آنهاست. هنگامي كه مي خواهيد با ديگران قرار 
بگذاريد، به همه جوانب از جمله ترافيك، محل 
قرار و كارهاي ديگري كه بايد در آن روز انجام 
دهيد خوب فكر كنيد. سعي كنيد براي ديگران 

نيز به اندازۀ خودتان احترام قائل شويد. 
   دوس�تان منظم ب�ه زندگي ش�ما نظم 

مي دهند
افراد منظم را به عنوان دوس��ت انتخاب كنيد. 
دوستان و معاشران منظم، تأثيري بس بزرگ 
در به وج��ود آمدن نظ��م در زندگي انس��ان 
دارند. ش��ما مي توانيد با مش��اهده رفتارهاي 
دوس��تان منظم خود از آنها الگوبرداري كرده 
و از آنها سرمشق بگيريد. از طرف ديگر آرامش 
و اعتدالي كه در زندگي دوستان منضبط شما 
وجود دارد با گذش��ت زمان به زندگي شما نيز 

تسري مي يابد.

مهارت هاي نظم و انضباط را بياموزيم

دوست من! بيا منظم باشيم
 مهرنوش محمدي 

نظم و انضباط، شرط اصلي موفقيت و پيشرفت در زندگي است. بي نظمي مانع پيشرفت 
مي شود. افراد منظم راه و شيوه اي در پيش مي گيرند كه از انجام كارهاي غيرضروري و 
وقت گير صرف نظر كنند و بيشتر تمركز خود را بر آينده و هدف خود مي گذارند و در اين 
زمينه پيشرفت هم خواهند كرد. اما مهارت هاي نظم و انضباط چيست و چگونه مي توان 

به اين مهارت هاي مهم دست يافت و در زندگي به كار بست؟
كسب و كار در دنياي مجازي، اعتماد يا فريب؟

وقتيكاالياينترنتيتوزردازآبدرميآيد

سبك كسب و كار

وقت ش�ناس باش�يد. يك�ي از 
ويژگي ه�اي ب�ارز اف�راد منظم، 
وقت ش�ناس ب�ودن آنهاس�ت. 
هنگامي كه مي خواهيد با ديگران 
قرار بگذاريد، به هم�ه جوانب از 
جمله ترافيك، محل قرار و كارهاي 
ديگري كه باي�د در آن روز انجام 
دهي�د خ�وب فكر كنيد. س�عي 
كنيد براي ديگران ني�ز به اندازه 
خودتان احترام قائل ش�ويد. اگر 
بايد صبح زود در محل قرار يا محل 
كار خود حاضر باشيد، بهتر است 
كمي زودت�ر از خ�واب برخيزيد

خانواده ها جاي اينكه بحث ازدواج آسان را 
راه بيندازند خود مانع بزرگي براي ازدواج 
فرزندانش�ان ش�ده اند، با اينكه بعضي از 
دختر و پسرها راضي هستند كه با هزينه 
كم زندگي خود را آغاز كنن�د اما اين پدر 
و مادرها هس�تند كه رضايت نمي دهند و 
چه ازدواج هايي كه به خاطر پدر و مادرها 
به هم خورده است، زيرا توقع بي انصافانه از 
طرف مقابل دارند؛ توقعي كه واقعاً معقوالنه 
نيست چراكه بدون اين توقعات هم زندگي 
ش�كل مي گي�رد و ادام�ه پي�دا مي كند 

دنياي مجازي نيز همانن�د دنياي حقيقي 
ح�رام و ح�الل دارد و فق�ط با ي�ك دروغ 
كوچك مي توان كار را خراب كرد و مديون 
مخاطباني شد كه بر اساس اعتمادي كه به 
فروش�ندگان دارند محصول خود را تهيه 
مي كنن�د و متوجه تفاوت تبلي�غ واقعي و 
دروغين مي ش�وند. دروغ گفتن در فضاي 
مجازي به دليل رودررو نبودن با مش�تري 
بس�يار راحت ت�ر از فضاي حقيقي اس�ت

بدون تجمل گرايي هم مي توان زندگي كرد

چشم و هم چشمي بخت جوانان را بسته است

سبك نگرش


