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وقتی بزرگ شدی، می خواهی چه کاره شوی؟

بزرگ  ترها چطوری پول درمی  آورند؟

آیا تو کارآفرینی؟

آماده  ای؟ بزن برویم.

چند نمونه از کسب  وکار  هایی که می  توانی داشته باشی!

کسب  وکارهای اینترنتی

کسب وکار سبز و اصول اخالقی

شبکه  سازی

ِدینت را به جامعه ادا کن!

تو می  توانی انجامش بدهی!



برادران تورِن

سالم!
اگـر داری ايـن کتـاب را می خوانـی، حتمـًا از کار کردن خيلی بيشـتر از فقط پـول درآوردن 
خوشـت می آيـد. راسـتش، شـايد بـه نظـر مامـان، بابـا يـا معلمـت، کارآفرين خيلـی خوبی 
می  شـوی ـ يـک کارآفريـن کوچک ـ و بـرای همين هم اين کتاب را بهت داده  اند. کسـب 
درآمـد فقـط يکـی از کارهايی اسـت که کارآفرين  هـا می  توانند انجام دهنـد. آن  ها می  توانند 
برای مشکل  های بزرگ راه  حل پيدا کنند، به محيط زيست کمک کنند، الهام  بخش جامعه    شان 
باشـند و روی لـب آدم  هـا هـم لبخنـد بياورند. به نظر مـا، کارآفرينی يکـی از باارزش  ترين 
کارهايی است که می  توانی انجام بدهی! هر کارآفرينی دوست دارد کارها را کمی متفاوت 
از بقيـه انجـام بدهـد. ايـن کتـاب کمکـت می  کنـد بفهمـی کـدام راه بـه درد تـو می  خـورد.

اگر داستان بزرگی داری که دلت می  خواهد آن را با ما در میان بگذاری، لطفًا به 

Kidpreneurs.org :وب  سایتمان سر بزن و با ما در تماس باش. نشانی ما

ممنونيم که اين کتاب را می  خوانی و اميدواريم هر روز موفق و موفق  تر شوی!

نویسنده، کارآفرین کوچک نویسنده، کارآفرین کوچک
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یک جورهایی انگار بزرگ ترها همیشه از بچه  ها می  پرسند وقتی بزرگ شدی، می  خواهی چه شغلی 
داشته باشی؟ اما دلیل پرسیدن این سؤال چیست؟ آن  ها دوست دارند بهت کمک کنند تا برای 
سـال  های آینده برنامه  ریزی کنی. شـغل  های متفاوت به شـرایط متفاوتی هم نیاز دارد و پدر و 
مادر  ت می  خواهند مطمئن شـوند تمام شـرایط الزم برای موفق شـدن را داری. مثالً اگر بخواهی 
پزشک بشوی، باید به دانشکده  ی پزشکی بروی؛ اما اگر دوست داشته باشی نقاش بشوی، الزم 
اسـت به کالس  های هنری بروی و برای خودت مجموعه  ای از رنگ  های نقاشـی داشـته باشـی. 
شـاید می  دانی می  خواهی چه  کاره شـوی، شاید هم نمی  دانی؛ البته اشکالی هم ندارد. یک عالمه 

وقت  داری تا به آینده  ات فکر کنی. راستش این کتاب هم درباره  ی همین موضوع است.

می  دانسـتی بعضـی از بزرگ ترهـا آخـرش، کاری را انجـام می  دهنـد کـه کامالً با خواسـته های 
بچگی شـان فرق دارد؟ بعضی از آدم  ها وقتی بزرگ می  شـوند، نظرشـان را تغییر می  دهند، اما 
بیشتر وقت  ها، چون برنامه  ای نداشته اند تا کمکشان کند رؤیاهایشان را به واقعیت تبدیل کنند، 

نظرشان را عوض می کنند.

یعنی بهترین زمان برنامه  ریزی برای آینده  ات به عنوان یک بزرگ سال، همین حاالست! اما برای 
انجام این کار، باید کمی از دنیای آدم بزرگ  ها سر دربیاوری.

این کتاب کمکت می  کند این کار را انجام بدهی. تازه، راه هیجان  انگیزی هم نشانت می  دهد تا 
بتوانی از همین حاال برای خودت درآمد داشته باشی!
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درسـت اسـت! الزم نیست تا بزرگ سـالی صبر کنی و تازه آن وقت شروع کنی به یاد گرفتن 
درباره  ی تجارت و درآمد باال. راسـتش، هرچقدر زودتر درباره ی کسـب  وکار بیاموزی، راحت  تر 

می  توانی درباره  ی شغل آینده    ات تصمیم   بگیری.

خب، بهترین راه برای اینکه درآمد خودت را داشته باشی، چیست؟ معلوم است؛ کارآفرین
بشو! (جی جی جی جینگ!)

خب اگر نمی  دانی کارآفرینی چیسـت، اصالً نگران نباش. ما برایت کامالً توضیح می دهیم. 
تازه، بهت ثابت هم می کنیم که چرا کارآفرینی بدجوری سرگرم  کننده است.

آماده  ای؟ برای شروع، می  خواهیم کمی درباره  ی دنیای کسب  وکار آدم بزرگ  ها یاد  بگیریم.

این کتاب جوری نوشته شده است که بتوانی هم ازش یاد بگیری و هم حسابی 
خوش بگذرانی! پس یادت نرود حتمًا حتمًا همیشه خودکار یا مداد و چندتا ورق 
کاغذ دم  دسـتت باشـد؛ در این مسـیر سرگرمی، بازی و سـؤال قرار داده  ایم. پس 

خوش بگذران، خالق باش و مهم  تر از همه، یاد بگیر. راستی، لذت هم ببر!
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روزها، وقتی   توی مدرسـه   سـرگرم درس خواندن هسـتی، پدر و مادرت احتماالً دارند کار می کنند و پول 
درمی آورند. شاید توی فروشگاه، کارخانه  ا  ی بزرگ، اداره  ای در مرکز شهر یا توی خانه مشغول کار هستند. 

پدر و مادرت با کار کردن می  توانند برای خرید غذا، لباس و همه  ی اسباب  بازی  هایت پول دربیاورند.

هر  چند همه  ی آدم بزرگ  ها مجبورند جایی کار کنند، اما می  توانند انتخاب کنند و کاری را انجام بدهند 
که دوسـتش دارند. مثالً، کسـی که واقعًا ریاضی و علوم را دوسـت دارد، ممکن است تصمیم بگیرد 
مهندس شود. یکی دیگر شاید بخواهد معلم یا پزشک بشود، یا مثالً ممکن است تصمیم بگیرد از راه 
کتاب نوشتن، پول دربیاورد. آدم بزرگ  ها می توانند از راه  های خیلی خیلی زیادی درآمد داشته باشند. 

فقط کافی است تصمیم بگیرند چه شغلی را دوست دارند و بروند دنبالش.

این روزها، در بسیاری از شغل ها برای یک نفرِ دیگر کار می  کنیم. اسم آن شخص، کار  فرما است و 
کسـی که برایش کار می  کند، کارمند نام دارد. در این نوع شـغل ها، کارفرما به کارمندها می  گوید که 
چه کاری را انجام دهند و همین  طور چطور آن را به نتیجه برسانند. قبل از اینکه کارمندها کارشان را 
شروع کنند، درباره  ی میزان درآمد و زمان دریافت حقوق با کارفرمایشان به توافق می  رسند. بعضی 
از کارمندها هفتگی حقوق می  گیرند، بعضی  های دیگر ماهیانه و بعضی  ها هم، هر دو هفته یک بار. 
فرقی نمی  کند درآمد شرکت چقدر است، کارمندها هر ماه حقوق ثابت می  گیرند. این نوع شغل برای 

بعضی از افراد واقعًا خوب است و راهی عالی برای پول درآوردن حساب می شود!

اما در نوع دیگری از مشـاغل، کارمند هم زمان کارفرما هم هسـت! این جور کارمندها، کارآفرین نام 
دارند و همان  طور که خواهید دید، با کار کردن برای یک نفر دیگر خیلی فرق دارد.

کارآفریـن کسـی اسـت که کسـب  وکار خـودش را دارد و به  جای کار کردن برای یـک نفر دیگر، برای 
خـودش کار می  کنـد. او بایـد مثل کارفرماهـای دیگر تصمیماتی بگیرد، اما خودش باید انجامشـان 
بدهد. نه اینکه کارآفرین  ها کارمند نداشته باشند، اما در ابتدا، خودشان مسئول بیشتر کارها هستند.

شاید فکر   کنی این کار چندان هم جالب نیست، پس چرا بعضی ها می خواهند کارآفرین شوند؟


