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این ۹ بازی اصول پولی و مالی 
را به کودکتان آموزش می دهد

دانستنی های مالی

سخت است باور کنیم یکی از مهم ترین جنبه های مربوط به 
آیندۀ کودکانمان اغلب نادیده گرفته می شود: یاد گرفتن دربارۀ 
مسائل مالی! متأسفانه، به این قبیل مفاهیم که بسیار هم تغییر 
ــود،. بنابراین، این  ــه ها توجه کافی نمی ش می کنند، در مدرس
ــا قرار می گیرد. یک راه عالی  ــۀ مهم به عهدۀ پدر و مادره وظیف
و البته جالب برای آموزش مسائل مالی به کودکان انجام دادن 

بازی های مالی با کودکان است.

این بازی ها کودکان را با نقش های مرتبط با کارهای بانکی 
ــنا می کند که آن ها در طول رشدشان با آن  یا مدیریت پولی آش
مواجه می شوند. ویژگی مثبت این بازی ها این است که کودکان 
ــک های مالی  می توانند بدون این که جریمۀ مالی بدهند، ریس
کنند. تعطیالت عید و تابستان زمان مناسبی است که آموختن 
مسائل مالی به کودکان را از طریق این بازی ها، آموزش دهیم.
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Net Worth
ــت که هدف آن آموزش تفکر  «ارزش خالص» یک بازی جالب و هیجان انگیز اس
ــت؛ مخصوصًا یادگیری عملکرد مناسب در جهت خالص  استراتژیک به کودکان اس
شدن از بدهی ها و جمع آوری دارایی ها برای کسب آمادگی در موقعیت های نامطمئنی 
ــت دادن شغل یا سقوط بازار. بازیکن ها در این بازی می توانند برای دیگر  مثل از دس
بازیکن ها هم مشکل ایجاد کنند. ارزش خالص بازی سرگرم کننده ای است که مفاهیم 

دنیای واقعی را به شکل جذابی به کودکان آموزش می دهد.
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Cashflow
ــت که استراتژی های مالی و  ــادگی، یک بازی جذاب اس «گردش مالی» در عین س
ــابداری را به کودکان آموزش می دهد. این بازی را رابرت کیوساکی، سخنران  اصول حس
انگیزشی مشهور، طراحی کرده است. مشکل اصلی این بازی پول نقد بیش از حد و پیدا 
ــت کردن آن ها است، قبل از آن که حسابرسی های  ــرمایه گذاری ها برای ورشکس کردن س
ــود. بازیکن ها برای عبور  ــت دادن آن ها ش ــی موجب از دس مالیاتی و پرونده های دادرس
کردن از فضای متعلق به شما باید چیزی بپردازند و سپس از یکی از دسته های چهارتایی 

کارت ها، بسته به جایی که شما هستید، یکی بیرون بکشند.
بیشتر بخوانید «Cashflow101 ؛ بازی گردش مالی»
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Farkle
«فارکل» یک بازی ساده با تاس است. همۀ چیزی که در این بازی الزم است، شش تاس، 
یک قلم و یک صفحه است. این بازی را با دو بازیکن یا بیشتر می شود انجام داد که دورهایشان 
با انداختن تاس تعیین می شود. هر بازیکن نتایج را در هر امتیاز تغییر می دهد و معموًال تا ده 
هزار برای برنده امتیاز جمع می شود. همچنین، بازی فارکل به کودکان یاد می دهد چه وقتی 

بهترین زمان برای ریسک کردن است و چه وقتی نباید ریسک کرد.
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Monopoly
ــواد مالی است. مونوپلی مفاهیم دنیای واقعی کسب وکار  «مونوپلی» یک بازی قدیمی در حوزۀ س
امالک را در قالب بازی آموزش می دهد؛ مفاهیمی مثل خرید دارایی هایی که مال ما نیستند، فروختن 
آن هایی دیگر به شان نیاز نداریم و پرداختن اجاره بابت خانه هایی از بازی که مال دیگران است. این بازی 
تاکتیک های مذاکره، بانک داری، خرید کردن و تفکر راهبردی را یاد می دهد. مونوپلی به عنوان یک بازی 
مالی کالسیک برای کودکان، تا کنون توسط حدود یک میلیارد نفر در سراسر جهان بازی شده است.
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The Game of Life
ــال است. هدف  ــت که البته قدمت آن بیش از ١۰۰ س «بازی زندگی» بازی جذاب دیگری اس
این بازی این است که بازیکنان بیشترین دارایی را در پایان بازی داشته باشند. دارایی ها در درجۀ 
اول با کار کردن و به دست آوردن نشانه ها در ازای دالر به دست می آیند. این بازی نحوۀ برخورد با 
چالش هایی را که افراد در طول زندگی شان در دانشگاه، هنگام تشکیل خانواده، خریدن خانه، کار 

کردن و بازنشستگی با آن مواجه می شوند، آموزش می دهد.
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Payday
این بازی واقعًا خوب است. بازی ِپی ِدی کار کردن و حقوق گرفتن ماهانه را برای کودکان 
شبیه سازی می کند. بازیکن ها باید با هزینه ها و صورت حساب های متفاوتی معامله کنند، در 
حالی که با معاملۀ امالک هم می توانند پول به دست بیاورند. در پایان هر ماه هم، بازیکن ها 

باید تمام صورت حساب های پرداخت نشده را از حقوقشان بپردازند یا برایش وام بگیرند.
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Charge Large
ــاالن  ــت که هم برای کودکان هم بزرگس ــرگرم کننده اس این بازی یک بازی خالقانه و س
آموزش های مالی مفید دارد. بازیکن ها با پول نقد بازی را آغاز می کنند و در ابتدای هر مرحله 
یک کارت اعتباری طالیی دارند.  هرقدر آن ها عاقالنه تر منابعشان را بخرند، بفروشند و استفاده 
کنند، شانس این را دارند که کارت اعتباری شان را ارتقا دهند؛ دقیقًا مانند زندگی واقعی. هدف 

نهایی بازیکنان این است که به کارت سیاه که مهم ترین کارت بازی است، دست یابند.

Catan
ــًا باید در  ــت که حتم ــازی عالقه مندید، کاتان بازی ای اس ــما به ب اگر ش
ــید. کاتان یک بازی خوب برای آموزش تجارت  ــه های اتاقتان داشته باش قفس
ــت. این بازی تعامل ساده و متقابلی از بازیکن ها را در یک  و مدیریت اموال اس
ــتراتژی می طلبد. این بازی به بازیکن های جدید و  ــانس و اس تعادل عالی از ش
اولیه اجازه می دهد با یک تیم به طور رقابتی بازی کنند و همیشه این شانس را 

داشته باشند که یکدیگر را از دور خارج کنند.

بیشتر بخوانید «کاتان؛ بازی آموزش 
استراتژی پیشرفت»
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Financial Peace Junior Kit
ــخصی در صنعت بازی، بازی صلح مالی پایدار  ــن نام در عرصۀ آموزش های مالی ش اولی
است. دیو رمزی (مجری رادیو، نویسنده و بازرگان اهل ایاالت متحده آمریکا) فلسفۀ خود را از 
طریق فعالیت ها و کارهای عادی و روزانۀ مناسب سن آموزش می دهد. شما همۀ چیزهایی را 
که برای یاد گرفتن دربارۀ پول در زندگی روزمره تان نیاز دارید، در این بازی دارید. او درس هایی 
ــتان هایی جالب در کتاب فعالیتش  راجع به کار کردن، پس انداز کردن و خرج کردن را با داس

به زندگی روزمره آورده است. برای کودکان پیش بردن جریان این بازی بسیار جالب است.
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ــکا برای خرید عینک  ــهرهای اروپا یا آمری اگر در یکی از ش
ــوید، حتما با مدل ها و برندهای  ــی ش وارد مغازه عینک فروش
مختلفی مواجه می شوید که انتخاب و خرید را برای شما دشوار 
می سازند. بنابراین شروع به مقایسه عینک ها می کنید تا بتوانید 
بهترین خرید را انجام دهید حتی ممکن است به مغازه های دیگر 
ــر بزنید و جنس هایشان را با هم مقایسه کنید چون فکر  هم س

شرکت ناشناخته ای که قیمت 
عینک را ۱۰۰۰ برابر کرد

دانستنی های مالی

ــا در حال رقابت با یکدیگرند اما در  می کنید حتما این مغازه ه
واقع باید بدانید تمام این عینک ها متعلق به یک شرکت واحد 
هستند و شما از هر مغازه و با هر برندی خرید کنید در واقع از 
ــرکت واحد خرید کرده اید. شرکتی که صاحب تمام این  یک ش

برندهاست. شرکتی با نام الکساتیکا.
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Luxottica – داستان برند: الکساتیکا
الکساتیکا شرکتی ایتالیایی است که بر بخش بزرگی از بازار 
عینک جهان سلطه دارد. تقریبًا نیم میلیارد نفر از مردم جهان، 
ــاتیکا  ــکایت از قیمت های گران، از عینک های الکس بدون ش
استفاده می کنند. الکساتیکا برندهای معروف آرمانی، بروکس 
ــو رالف الرن، ری بن،  ــول، پل برادرز، باربری، الیورر پیپلز، پرس
تیفانی، اوکلی، والنتینو، ووگ و ورساچه را یا خریده یا برایشان 
ــیاری از شرکت های تولید  عینک تولید می کند. همچنین، بس
ــی های عینک را در کشورهای مختلف  لنز، بیمه ها و تک فروش
جهان متعلق به این ابرشرکت یعنی الکساتیکا هستند؛ در حالی 
که خریداران از این موضوع خبر ندارند. در واقع پشت پردۀ همۀ 
بازی های رقابتی بین برندهای عینک و لنز، الکساتیکا نشسته 
است شرکتی که با ارائه دادن گزینه های مختلف به مشتریانش 
ــردن را ایجاد می کند و به این  ــا حس خوب انتخاب ک در آن ه
شکل عینک های گران قیمتش را به راحتی آب خوردن به فروش 
می رساند. اما الکساتیکا چگونه به این موفقیت دست پیدا کرد؟

ماجرای عینک های گران قیمت اما پرفروش
ــیلۀ تجملی  ــته، عینک آفتابی یک وس ــا اوایل قرن گذش ت
ــناس ماندن یا پوشاندن قرمزی  ــه ها برای ناش بود که هنرپیش
ــدت زیر نورهای  ــان به دلیل قرار گرفتن طوالنی م چشم هایش
صحنه، از آن استفاده می کردند. تا اینکه بعد از حدود سی سال 
ــتر، Sam Foster در نیوجرسی آمریکا  ــام فوس برندی به نام س
عینک آفتابی های ارزان قیمتی تولید کرد و به فروش رساند. مردم 
از محصوالت سام فوستر استقبال شدیدی کردند و به این ترتیب 
روند جهانی شدن استفاده از این محصول و تولید آن آغاز شد. 
ــابق با قیمت های  ــدای قرن ۲۱، عینک های ارزان س اما از ابت
ــدند به طوری که عینکی که روی هم رفته چهار  جدید عرضه ش
ــاخت داشت، دویست دالر قیمت گذاشته  یا پنج دالر هزینۀ س
شد اما با وجود عجیب بودن این قیمت ها، فروش عینک ها نه 
تنها کاهش پیدا نکرد بلکه بازار فروش آن ها داغ تر هم شد. یک 
ــرکت الکساتیکا در راس ماجرا  علت بزرگ این اتفاق، حضور ش
بود. اما چگونه الکساتیکا توانست عینک های گران قیمت را پر 

فروش نگه دارد؟
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راز موفقیت الکساتیکا
ــای فروش محصول ایجاد  ــای امروز، یکی از روش ه در دنی
ــوند پول هایی  ــت تا ترغیب ش ــای غیر واقعی در افراد اس نیازه
نامعقول برای محصوالت مصرفی شان پرداخت کنند. الکساتیکا 
ــتر این  ــت. برای درک بیش ــی این کار را انجام داده اس به خوب
ــن را در ادامه  ــک های ری ب ــنیدنی عین موضوع، ماجرای ش

بخوانید.
ــن مردم جهان و  ــنا در بی ــن، یکی از برندهای نام آش ری ب
البته ایران است که در شهرهای جنوبی این برند تبدیل به یکی 
ــخصه های فرهنگی نیز شده است. اما شاید داستان این  از مش
برند معروف برایتان جالب باشد. «ری بن» این برند معروف نیز 
متعلق به شرکت الکساتیکا است و جزء یکی از گران قیمت های 
پرفروش محسوب می شود اما جالب است بدانید قبل از این که 
ــن عینک هایی محبوب  ــرد، ری ب ــن برند را بخ ــاتیکا ای الکس
ــدند؛ در  ــه همه جا پیدا می ش ــد می کرد ک ــت تولی و ارزان قیم
داروخانه ها، سوپرمارکت ها و حتی پمپ بنزین ها. مشتریان ری 
بن نیز در ابتدا افسران ارتش آمریکا و سپس سیاستمداران و در 

نهایت هنرپیشه های معروف بودند. زمانی که الکساتیکا ری بن 
را خرید، یک سال تولیدش را متوقف کرد و بعد، با قیمت هایی 
ــاخت به  چندبرابر قبل و البته همراه با بازنگری در طراحی و س
ــتقبال از ری بن کم نشد. یک  جهان عرضه کرد. باید بگویم اس
ــط الکساتیکا به اوج قیمت  نمونه دیگر از عینک هایی که توس
ــال ۲۰۰۱،  ــت. این ماجرا به س ــید، برند اوکلی اس و فروش رس
ــر بازار عینک جهان  ــاتیکا به اندازۀ االن، ب پیش از آن که الکس
سلطه پیدا کند، باز می گردد. در آن زمان، صاحبان برند اوکلی 
تصمیم گرفتند با پایین آوردن قیمت عینک هایشان با الکساتیکا 
رقابت کنند اما این رقابت به یکی از مضحک ترین رقابت ها بین 
برندهای تجاری تبدیل شد زیرا الکساتیکا در واکنش به اوکلی، 
نه تنها قیمت هایش را پایین نیاورد؛ بلکه عینک های اوکلی را از 
همۀ فروشگاه هایش، خرده فروشی ها و تک فروشی های سراسر 
ــت که اوکلی زمین خورد. پس از  جهان، جمع کرد و واضح اس
آن برند اوکلی به فروش گذاشته شد و خریدار آن کسی نبود جز 

الکساتیکا.
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برای مدیریت زندگی تان 
هزینه های ثابت و متغیر رابشناسید

دودوتا چهارتای زندگی

واقعیت این است که هزینه های ثابت توطئه ی بزرگ زندگی 
ــت هزینه های ثابت  ــچ موقع درمورد پرداخ ــتند، ما هی ما هس
زندگی خود فکر نمی کنیم و آن ها به راحتی حجم زیادی از درآمد 

ما را از ما می گیرند.

ــما هزینه هایی ثابت و  ــک همه ی ش بدون ش
ــد. این هزینه ها  ــال داری متغیر در طول ماه و س

می توانند به گونه ای مدیریت شوند تا با مقولۀ درآمدتان 
آگاهانه تر برخورد کنید. حتمًا این سوال برای شما پیش خواهد 
آمد که چگونه می توان درمورد هزینه هایی که الجرم به پرداخت 
آن هستید مدیریت درست داشت؟ ما به شما خواهیم گفت که 
ــتی از هزینه های ثابت و هزینه  پیش از هر چیز باید تعریف درس
ــیوه ی درست مدیریت کردن  ــته باشید تا بتوانید ش متغیر داش
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ــر کنید برخی از هزینه  ها  ــاید با خود فک آن ها را یاد بگیرید. ش
ــت. ما در این مقاله، به شما آموزش  ناگزیر و غیر قابل تغییر اس
ــت  ــم داد تا همان هزینه های ثابت و ناگزیر را هم درس خواهی

مدیریت کنید.

هزینه های ثابت
هزینه های ثابت زندگی در واقع هزینه هایی هستند که برای 
ــتأجر هستید،  ــان اند. اگر مس هر ماه یا هر دوره، مبلغی یکس
ــاره ی خانه می پردازید. اگر  ــما هر ماه مبلغ ثابتی را بابت اج ش
ــتفاده کرده اید قطعًا مبلغ ثابتی  ــهیالت وام یک بانک اس از تس
ــه به بانک برمی گردانید. این هزینه ها  به عنوان پرداخت ماهیان
معموًال به صورت منظم در دوره های هفتگی، ماهانه، سه ماهه 

و یا سال به سال پرداخت می شوند.
نکته ی مهمی که درمورد هزینه های ثابت باید دانست، این 
ــت که این هزینه ها به راحتی قابل تغییر نیستند یا تغییر در  اس
ــا نیاز به یک برنامه ریزی بلندمدت دارد. به عنوان مثال اگر  آن ه
ــته باشید هزینه های پرداخت اجاره ی خانه خود را با  قصد داش

ــی به یک  خانه ی ارزان تر  تغییر محیط زندگی تان یا اسباب کش
تغییر دهید. این در واقع یک تغییر بزرگ در شیوه ی زندگی شما 

محسوب می شود؛ پس این یک کار بزرگ است.
ــان تر  برنامه ریزی برای پرداخت هزینه های ثابت معموًال آس
ــت و معموًال خانواده ها  از برنامه ریزی برای هزینه های متغیر اس
پرداخت هزینه های ثابت زندگی شان را در اولویت قرار می دهند.
ــورد هزینه های ثابت  ــتری درم اگر به دنبال مثال های بیش
هستید، چند مورد از هزینه های ثابتی را که در مصارف خانگی 
ــما معرفی می کنیم. به عنوان  ــتر با آن ها مواجه ایم به ش بیش
ــط خودرو، پرداخت حق بیمه یا مالیات بر  مثال، پرداخت قس
درآمد سالیانه، پرداخت هزینه های شارژ ماهیانه ی ساختمان و 

هزینه هایی از این دست که جزو هزینه های ثابت هستند.

مزیت های کاهش هزینه های ثابت زندگی
ــه ی مهمی که در مورد هزینه های ثابت وجود دارد این  نکت
ــت که آن ها نباید همچون اسمشان، ثابت و سنگی باشند.  اس
ــدنی از  به این معنی که این هزینه ها نباید حتما عنصر جدا نش
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زندگی شما باشد. به عنوان مثال اگر خدای نکرده شما کار خود 
ــت بدهید و یا شرایط اضطراری برایتان ایجاد شود که  را از دس
نیاز داشته باشید شروع به صرفه جویی کنید، باید بتوانید برخی 

از این هزینه ها را از بین ببرید.
ــای ثابت زندگی معموٌال  ● ــت اول: از آنجایی که هزینه ه مزی

بخش بزرگی از درآمد خانواده ها رادر بر می گیرد، پولی که از 
صرفه جویی در هزینه های ثابت تان جمع آوری می کنید مبلغ 

کامًال قابل توجهی خواهد بود.
ــی در هزینه های ثابت  ● ــت دوم صرفه جوی ــت دوم: مزی مزی

ــت که شما در زندگی احساس محدود بودن  زندگی این اس
ــت کمی در مورد این  ــا بدهکار بودن نمی کنید. کافیس و ی
هزینه ها فکر کنید و به انتخاب خانه ای با اجاره ای کمتر یا 
ــط ماهیانه کمتر بیاندیشید.  انتخاب اتومبیلی با مبلغ قس
ــما می توانید با انتخاب شرکتی که حق بیمه  همچنین ش
ماهانه کمتری نیاز دارد، زندگی آزادانه تری چه از لحاظ مالی 

و چه از لحاظ فکری داشته باشید.

ــت  ــخت اس ــه که این کار برای بعضی از خانواده ها س البت
ــما می گوییم که اگر توانستید در یکی از این هزینه ها  ولی به ش
ــد، انتخاب های دیگر به صورت خودکار  صرفه جویی ایجاد کنی

توسط خود شما انجام می گیرد.

یک واقعیت دیده نشده درمورد هزینه های ثابت
واقعیت این است که هزینه های ثابت توطئه ی بزرگ زندگی 
ما هستند، ما هیچ موقع درمورد پرداخت هزینه های ثابت زندگی 
ــاز به تصمیم گیری های  ــر نمی کنیم و درمورد آن ها نی خود فک
ــم و این هزینه ها فرصت دارند که به راحتی حجم  ماهانه نداری
ــت که حجم  زیادی از درآمد ما را از ما بگیرند. این در حالی اس
ــه تصمیم گیری در خصوص  ــادی از تصمیمات روزمره ما، ب زی
ــت. مثًال از خود  ــای متغیر زندگی اختصاص یافته اس هزینه ه
ــتوران بروم یا نه؟ آیا این  ــوال می کنیم که امشب به این رس س
ــلوار جین را خریداری کنم یا نه؟ آخر هفته به کجا بروم که  ش
ــد؟ و ازین دست سواالت. درمورد  هزینه ی کمتری داشته باش
ــم؛ اما تا اینجا این  ــای متغیر در ادامه توضیح می دهی هزینه ه
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نکته را از ما داشته باشید که دشمن واقعی اقتصاد خانواده ی ما 
هزینه های ثابت و سنگین زندگی ما است.

هزینه های متغیر
هزینه های متغیر در واقع هزینه هایی هستند که به خودی 
خود وجود ندارند، ما بر اساس انتخاب هایمان و همین طور به 
ــتفاده مان، این هزینه ها را برای  میزان تعداد نفرات یا میزان اس
خود افزایش می دهیم. به عنوان مثال پرداخت قبض برق خانه، 
یک هزینه ی متغیر است. چراکه بسته به میزان مصرفی که در 
هر دوره ی زمانی داریم هزینه های متفاوتی را پرداخت می کنیم. 
ــای خرید لباس، هزینه ی  هزینه های خورد و خوراک، هزینه ه
ــیدنی، هزینه های تفریحات و دیگر هزینه هایی که به  خرید نوش
«انتخاب خود» آن ها را انجام می دهیم، از عمده ی هزینه های 

متغیر زندگی هستند.

نکات مهم در تعیین هزینه ی ثابت یا متغیر
پرداخت سوخت خودرو، می تواند هم جزو هزینه های ثابت و 
هم جزو هزینه های متغیر زندگی مان حساب شود. به این صورت 

که اگر شما کارمند هستید و هر روز مسافت مشخصی را از خانه 
ــا محل کار و از محل کار تا خانه با اتومبیل تان طی می کنید،  ت
این هزینه ی سوخت یک هزینه ثابت برای شما محسوب می شود 
ــخصی هزینه همواره برای شما خواهد  (چراکه تقریبا مقدار مش
ــت). اما اگر شما از ماشین تان به ندرت استفاده می کنید و  داش
ــته  ــن ماه قصد دارید یک ایران گردی بزرگ با خودروتان داش ای
ــما یک هزینه ی متغیر  ــید، این هزینه ی سوخت، برای ش باش
محسوب می شود. چراکه بسته به میزان مصرف شما این هزینه 

افزایش پیدا می کند و هر ماه رقم ثابتی نیست.
ــه ی مهمی که درمورد هزینه های متغیر وجود دارد این  نکت
است که ما نسبت به پرداخت اکثر هزینه های متغیر زندگی مان 
دارای «اختیار» هستیم، و با «بصیرت و آگاهی» این هزینه ها را 
برای خود ایجاد و کنترل می کنیم و یا از برخی از آن ها خودداری 

می کنیم.
ــای متغیر،  ــده ی هزینه ه ــد که عم ــما فکر  کنی ــاید ش ش
ــتوران و تفریحات و پوشاک و  هزینه های اختیاری ای مانند رس
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ــتند؛ اما باید بدانید که برخی از هزینه های  این جور چیزها هس
متغیر، ضروریات زندگی ما را تشکیل می دهند.

ــال اکثر خانواده ها هر ماه مبلغی متغیر بابت مواد  برای مث
ــی می پردازند. اکثر مردم هر ماه مبلغ زیادی را برای خرید  غذای
ــور به صورت  ــود هزینه می کنند و همین ط ــن اتومبیل خ بنزی
ــری را برای تعمیر و نگهداری  ماهانه یا فصلی هزینه های متغی

خودرویشان می پردازند.

صرفه جویی در هزینه های متغیر
هزینه های متغیر معموًال جزو اولین هزینه هایی هستند که 
ــعی می کنند زمانی که نیاز به صرفه جویی پیدا کردند،  مردم س
ــی از خانواده ها نیز  ــفانه در برخ ــا را کاهش دهند. متأس آن ه
هزینه های قابل توجهی بابت هزینه های متغیر زندگی پرداخت 
ــود. اصالح هزینه های ثابت زندگی مانند قسط ماهانه ی  می ش
اتومبیل یا اقساط وام یا حتی شارژ ماهانه ی اینترنت فقط یک 
ــری واحد را می طلبد و بعد از آن، تا چند ماه یا چند  تصمیم گی

سال آینده با آن تصمیم زندگی خواهید کرد.
ــتلزم  ــه اصالح هزینه های متغیر مس ــت ک این در حالی س
ــت که درمورد خرید برخی  تصمیمات چندگانه و هرروزه ی ماس

اقالم یا شرکت در مراسم خاص و رویدادهای دیگر زندگی انجام 
می دهیم.

نکته پایانی
اگر شما نیاز به صرفه جویی و کاهش هزینه های ثابت یا متغیر 
ــد، حتمًا به «صورت هزینه های ثابت و متغیر»  زندگی تان داری
زندگی تان نگاه کنید. کافی است که یک جمعه بعدازظهر برای 
ــت بگذارید. برنامه های بیمه و  ــی همه ی این هزینه ها وق بررس
ــاب های ماهانه تکراری خود را فهرست کنید و سعی  صورتحس
کنید با کاهش برخی از آن ها درآمد خالص زندگی تان را افزایش 
دهید. به جرئت می توانیم بگوییم که با این کار تا چند صد هزار 
تومان می توانید از بودجه ی ثابت ماهانه ی خود را اصالح کنید.

اگر می خواهید نگاهی آینده نگر به زندگی تان داشته باشید 
ــنهاد می کنیم جدای از همه ی هزینه های ثابت زندگی تان  پیش
ــری در نظر بگیرید که  ــش کوچکی را برای هزینه های متغی بخ
البته به عنوان سرمایه گذاری آینده محسوب می شوند. می توانید 
ــتگی یا برای روز مبادا  ــن هزینه ی کم را برای دوران بازنشس ای
پس انداز کنید و همچنین برای خرید یا سرمایه گذاری در ارز یا 

طال صرف کنید تا در آینده پول بیشتری نصیب تان شود.
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اگر فکر می کنید تنها راه رسیدن به استقالل مالی پس انداز 
است، طرز فکرتان را عوض کنید. چراکه دارید زمانتان را فدای 
ــب ثروت می کنید. اگر جزء کسانی هستید که شدیدًا برای  کس
ــه قیمتی این قدر  ــول درآوردن تالش می کنند، ببینید به چ پ
تالش می کنید. بدانید که قرار نیست تمام عمرتان را برای پول 
ــتید، اوضاعتان هیچ وقت  ــد. اگر این گونه هس درآوردن بگذاری

بهتر نخواهد شد.

برای مدیریت زندگی تان 
هزینه های ثابت و متغیر رابشناسید

دودوتا چهارتای زندگی

کمتر خرج کنیم یا بیشتر پول در بیاوریم؟
ــاب وکتاب زندگی تان با هم جور نشد و تعادلی بین  اگر حس
دخل وخرجتان ایجاد نشد، چه کار می کنید؟ اولویت با کاهش 
هزینه هاست یا بهتر است درآمدتان را افزایش دهید؟ این سوال 
ــابه هم پیش می آید: سرمایه گذاری  ــائل مالی مش البته در مس

مهم تر است یا تسویه ی بدهی ها؟
خیلی از شما شاید نتوانید پاسخ قاطعی به این سؤال بدهید 
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و حتی خودتان در مقاطع مختلف زندگی و با توجه به شرایطی 
که دارید ممکن است یکی را بر دیگر ترجیح دهید؛ اما با بررسی 
ــت در حقیقت آن ها  ــدان باید گف ــیاری از ثروتمن تجربه ی بس
ــرمایه گذاری  ــان را می پردازند و هم س هم زمان هم بدهی هایش
می کنند یا به صورت موازی هزینه هایشان را کمتر و درآمدشان 

را بیشتر می کنند.
اما ما به شما توصیه می کنیم برای شروع ابتدا به وضعیت 
فعلی تان نگاه کنید و ببینید کدام مورد بیشتر اذیتتان می کند؟ 
ــرمایه گذاری  ــم؟ بدهکار بودن؟ یا س ــودن؟ درآمد ک ولخرج ب
نکردن؟ با این کار می توانید یک چارچوب مشخص برای انتخاب 

خود در این زمینه داشته باشید.

کاهش هزینه ها
همه ی ما رویای استقالل مالی را در سر می پرورانیم. شاید 
ــرایط اقتصادی متفاوتی داشته باشیم؛ ولی همگی تقریبًا در  ش
ــرفت تالش می کنیم.  ــطح هستیم و به نوعی برای پیش یک س

ــتن درآمد مشخص همچنان  ــیاری از ما حتی با وجوِد داش بس
نیاز به درآمد بیشتر داریم. در این بین، سوالی که بیشتر از همه 
ذهن افراد را درگیر کرده، این است که برای رسیدن به استقالل 
مالی یا حتی برای پس انداز بیشتر، افزایش درآمد کارسازتر است 
ــؤال هر دو گزینه را  ــخ به این س ــا کاهش هزینه ها؟ برای پاس ی

بررسی می کنیم.
فرقی نمی کند در چه جایگاه اجتماعی یی قرار گرفته باشید؛ 
ــاس  ــید باز هم احس ــک با درآمد کافی باش حتی اگر یک پزش
ــال ها تالش و درس، شایستگی بهترین ها را  می کنید بعد از س
ــه ی درآمدتان را در ماه خرج  ــاید به همین دلیل هم دارید و ش
کنید. در هر حال، ممکن است برخی با هزینه ی کمتر و برخی 
ــتری در سال راضی شوند. این بستگی به شما  با هزینه ی بیش
دارد. اما باید گفت کاهش هزینه ها، مزایا و معایبی دارد که آن 

را با هم بررسی خواهیم کرد.
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مزایای کاهش هزینه ها
به محـض کاهـش هزینه ها، نتایجـش را خواهید دید: هر  ●

ــود، معادل ٢۰ هزار تومان  ده هزار تومانی که پس انداز می ش
از درآمدتان است. چرا؟ چون بیشتر افرادی که درآمد باالیی 
ــر مالیات، از هر ٢۰ هزار تومان، ١۰ هزار  دارند، پس از کس
ــان می ماند. اگر ماشینتان ٢۰۰ هزار تومان در  تومان برایش
ماه هزینه برایتان دارد، می توانید با انتخابی درست هزینه ی 
ــج آن را در زندگی تان  ــین را کاهش دهید ونتای تعمیر ماش
ــتمزد  ــال، انتخاب تعمیرگاهی که دس ــد. به طور مث ببینی
مناسب تری دارد می تواند در کاهش هزینه ها به شما کمک 

کند.
ــایل  ● ــه کمتر خرج کنید و وس زندگـی بدون آالیش: هرچ

کمتری داشته باشید، قدر داشته هایتان را بیشتر می دانید. 
این قضیه برای هر قشری می تواند صادق باشد.

عادت به صرفه جویی شـما را قانونمند بـار می آورد: یکی  ●
ــرمایه گذاران موفق، در خصوص سبک غلط زندگی و  از س
راه های جلوگیری از آن می گوید: «مثل فردی با درآمد پایین 

زندگی کنید. با تقویت فکر اقتصادی در خود، قانون مدارتر 
ــوید. این قانون مداری بر تمام بخش های زندگی تان  می ش
ــی برایتان به  ــتری در زندگ ــت و رضایت بیش تأثیرگذار اس

ارمغان می  آورد.»

معایب کاهش هزینه ها
موارد زیادی برای حذف کردن وجود ندارند: قطعًا نیازهای  ●

پایه و ضروری را نمی توان حذف کرد. پس باید در بخش های 
دیگری مانور داد. اگر از هیچ موردی نتوانید صرف نظر کنید، 
ــید و آن قدر که می خواستید نمی توانید  به بن بست می رس

پسانداز کنید.
ــاید به  ● صرفه جویی محرومیت به همراه خواهد داشت: ش

ــید که فکر کنید همیشه باید خود را از چیزهای  جایی برس
ــته هایتان متمرکز  ــوب زندگی محروم کنید و روی نداش خ
ــود؟ و  ــوید و با خود بگویید پس لذت زندگی چه می ش ش
ــما  همین موضوع از نظر روحی تأثیری منفی در زندگی ش

داشته باشد.



راهنماى سرمايه گذارى

 آذر مـاه 1398 / ســال چهارم / شــماره 2235

راهکاری به نام افزایش درآمد
ــت. چرا یک ماه  ــکه، افزایش درآمد اس و اما روی دیگر س
ــتوران رفتن شویم؟ در عوض بهتر است راهی پیدا  بی خیال رس
کنیم تا همیشه دو برابر هزینه ی ماهی یک بار رستوران رفتن در 
ــد. این گونه خودمان را از لذت های زندگی محروم  جیبمان باش
نخواهیم کرد. بودجه بندی مهم است، ولی به قیمت محرومیت 

از لذت های زندگی؟ این گونه خوشحال تریم یا افسرده تر؟

مزایای افزایش درآمد چیست؟
ــقف  ● ــه ی Ramit Sethi تا س بی حدومـرز بـودن: به گفت

ــب درآمد هیچ  ــخصی می توان پس انداز کرد؛ ولی کس مش
ــه عملکرد  ــبک زندگی قطعًا ب ــدارد. انتخاب س ــقفی ن س

خودمان بستگی دارد.
تمرکز بـر توانایی هـای شـخصی به جـای محرومیت ها و  ●

کمبودها: با وجود تمام دالیل منطقی، گذشتن از چیزهایی 
ــتند، برای کمی بیشتر پس انداز  که برایمان لذت بخش هس
کردن، ممکن است افسرده کننده باشد؛ در حالی که اگر فرد 
با تکیه بر توانایی ها و افزایش درآمدش قدم هایی رو به جلو 
ــادی را تجربه خواهد کرد. یکی از رازهای  بردارد، زندگی ش

زندگی شاد، احساس رشد و پیشرفت روزافزون است.

معایب افزایش درآمد چیست؟
تغییر سـبک زندگی: به طور قطع برای افزایش درآمد باید  ●

ــیفت کار  ــر کند. اگر یک ش ــبک زندگی تان کمی تغیی س
ــن کار بگذارید.  ــتری برای ای می کنید حاال باید وقت بیش
قطعًا می توانید روی مهارت های خودتان حساب ویژه ای باز 
کنید. اما افزایش درآمد معایبی دارد از جمله این که باید از 
راحتی خود بگذریم و به شرایط جدید پایبند باشیم. یعنی 
زندگی روزمره مان را کنار گذاشته و مهارت های جدید کسب 
کنیم.  کسب مهارت های جدید و موقعیت های جدید کاری 
یکی از چالش برانگیزترین بخش های کاری هر فردی است و 
ــت در شرایطی قرار بگیریم که احتمال  از طرفی، ممکن اس
ــتمان وجود داشته باشد. ولی باید بدانیم راکد بودن  شکس

بهای سنگین  تری نسبت به شکست خوردن دارد.
داشـتن اوقات فراغت کمتر: هدف نهایی تمام تالش های  ●

ما استقالل مالی و مهم تر از آن، داشتن زمان بیشتر است. 
ــتن وقت کافی برای استفاده از آن چه  پول زیاد، بدون داش

فایده ای دارد؟
کسـب درآمد بیشـتر ممکن اسـت با افزایش هزینه های  ●

زندگی همراه باشد: تغییر سبک زندگی کار آسانی نیست. 
ــینی بهتر بخرید؛ ولی باز هم  ــاید خانه ای بزرگ تر و ماش ش
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دنبال جبران کسری بودجه باشید. من و همسرم در دوران 
ــفر می کردیم در مهمان خانه های  ــجویی مان وقتی س دانش
ــاال که به هتل های  ــت اقامت می کردیم؛ ولی ح ارزان قیم
ــت به گذشته کمی  ــیک و گران عادت کرده ایم، بازگش ش
سخت به نظر می رسد. چراکه سبک زندگی مان تغییر کرده 
ــتیم و  ــه آن عادت کرده ایم. پس انگار روی تردمیل هس و ب

هیچ وقت به هدفمان یعنی استقالل مالی نمی رسیم.

تمام وقت تان را صرف پول درآوردن نکنید
ــتر و چه هزینه هایمان را کمتر کنیم،  چه درآمدمان را بیش
ــم: در پایان روز  ــانی را دنبال می کنی در هر صورت هدف یکس
ــایت های زیادی وجود دارند که  پول بیشتری می خواهیم. وبس
ــه می کنند، ولی هدف  ــیوه های متعددی برای پس  انداز ارائ ش
اصلی پس انداز کردن نیست، بلکه رسیدن به مرحله ای است که 

دغدغه ای برای پس انداز کردن نداشته باشیم.

ــت با  ــت؛ ولی ممکن اس ــًال منظورمان ولخرجی نیس اص
ــی درباره ی رفتن به کافه  خود بگویید من دلم نمی خواهد حت
ــتوران تأمل کنم. بلکه عاشق دست ودل باز زندگی کردن  یا رس

هستم.
ــیس و  ــری چیزها خس ــرای خریدن یک س ــت ب بهتر اس
ــید. چنین رفتاری را  ــری چیزها ولخرج باش برای خرید یک س
«صرفه جویی انتخابی» می نامند. این رفتار برای خیلی ها کامًال 

کارساز است.
ــت بگویید از پوشیدن فالن مارک لباس و بردن  ممکن اس
ــرای این تفریحات، در  ــهربازی لذت می برم. ولی ب بچه ها به ش
ــم. در عوض، برای تأمین هزینه ها  کار کردن زیاده روی نمی کن
ــی زندگی، به دنبال راه هایی برای کسب درآمد  و نیازهای اساس
منفعالنه هستم. شاید تالش زیادی برای رسیدن به این مرحله 
ــد؛ ولی هدف نهایی همیشه چنین چیزی بوده است.  نیاز باش
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این گونه با خیال راحت تری به کارهای موردعالقه تان می پردازید.
ــتقالل مالی  ــیدن به اس پس اگر فکر می کنید تنها راه رس
پس انداز است، طرز فکرتان را عوض کنید. چراکه دارید زمانتان 
را فدای کسب ثروت می کنید. اگر جزء کسانی هستید که شدیدًا 
ــد، ببینید که به چه قیمتی  ــرای پول درآوردن تالش می کنن ب
ــت تمام عمرتان را  این قدر تالش می کنید. بدانید که قرار نیس
برای پول درآوردن بگذارید. اگر این گونه هستید، اوضاعتان هیچ 

وقت بهتر نخواهد شد.
مانند بسیاری از مسائل زندگی، مسائل مالی هم به تعادل 
ــب درآمد هوشمندانه تر و  نیاز دارند. باید انرژی تان را صرف کس
ــاعتی تان کنید. این گونه تمرکز از صرفًا کسب  افزایش درآمد س
درآمد باال و پس انداز بیشتر، به سمت اهمیت زمانی می رود که 

صرف کار کردن می کنید.
ــیله ای برای رسیدن به هدف نهایی است و هدف  پول، وس
نهایی این است که هر طور می خواهیم از وقتمان استفاده کنیم.
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ــئولیت های  ــان می توانند به طور همزمان مس ــا این که زن ب
ــترک خود به عهده بگیرند؛ اما معموًال  زیادی را در زندگی مش
در برنامه ریزی های مالی ترجیح می دهند به نفع همسران خود 
کناره گیری کنند. این موضوع در تحقیقات جدید نیز اثبات شده 
ــت  ــت. اما صرف نظر از این که دالیل این کناره گیری چیس اس
موضوع جالب تر برای بررسی و تأمل این است که این کناره گیری 
زنان از عرصۀ برنامه ریزی های مالی و واگذار کردن این مسئولیت 

چرا زنان برنامه ریزی مالی را به 
همسرانشان واگذار می کنند؟

ورود آقایان ممنوع

به همسرانشان، باعث می شود که زنان از نظر مالی عقب بیفتند 
و بیشتر به همسرانشان وابسته شوند.

تمایل به واگذاری تصمیمات مالی به همسر، در زنان جوان شایع تر 

است یا در زنان میانسال و سالخورده؟

ــازمان مدیریت ثروت  ــط س طبق تحقیق جدیدی که توس
ــت، ۵۸ درصد زنان انتخاب های  جهانی UBS انجام شده اس
مهم از جمله انتخاب های اقتصادی را به همسرانشان می سپارند 
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ــر – آن هایی که بین ۲۰ تا  ــن موضوع در میان زنان جوان ت و ای
ــت. نکتۀ جالب تر این است  ــال سن دارند – شایع تر اس ۳۴ س
که زنان در این ردۀ سنی  حتی مستعدتر هستند که به همسر 
خود وابسته باشند و تا ۵۶ درصد آن ها چنین وضعیتی دارند. 
ــاوت چندانی با  ــن تر نیز تف ــاله و مس در این حال، زنان ۵۱ س
هم جنسان جوان تر خود نشان نمی دهند و طبق تحقیقات، ۵۴ 
ــان تصمیمات مالی را با تمایل قلبی به همسران خود  درصدش
ــذار می کنند. اما این عادت بد می تواند زنان را از نظر مالی  واگ
ــی قرار دهد مخصوصًا اگر طالق بگیرند یا  در وضعیت خطرناک

همسرشان فوت کند.

مشـارکت زنان در تصمیمات اقتصادی خانواده 
چه منافعی برایشان دارد؟

طبق تحقیق UBS ، وقتی زوج ها برای دستیابی به اهداف 
ــبت به  بلندمدت باهم همکاری می کنند، نه تنها امیدواری نس
ــود زنان در  ــان باالتر می برد، بلکه موجب می ش ــده را در زن آین
رفتارهای مالی و اقتصادی نیز مرتکب اشتباه های کمتری شوند 

و اضطراب کمتری هم در برابر مسائل مالی پیدا کنند.
در این جای بحث جالب است اگر بدانید متخصصان مالی 
ــالم چند  برای کمک به مردها و زن ها در ایجاد ارتباط مالی س

توصیه دارند:

-از کم شروع کنید
ــی ثروت در  ــز کینگزبری، متخصص روان شناس کتلین ِبرن
ــروع،  ــرای ش ــت ب ــد اس KBK Wealth Connection معتق
ــت این  گفتگوهای مالی با زنان را زیاد طوالنی نکنید. کافی اس
ــند و محتوایی دربارۀ  گفتگوها فقط پنج تا ده دقیقه طول بکش
افکار و باورهایتان دربارۀ پول داشته باشند. همچنین خوب است 
که در حین گفت وگوی کوتاهتان با زنان درمورد برنامه ریزی های 
ــتباه  ــوید: هیچ کس از اش اقتصادی یک قانون مهم را یادآور ش
ــتباهاتش  ــت؛ اما هیچ کس هم تا ابد در اش کردن مصون نیس
نمی ماند؛ بلکه اشتباه های ما در باتجربه شدنمان در زمینه های 

مالی کمک کننده هستند.
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-درگیر بمانید
ــاید وسوسه برانگیز باشد که یکی از زوجین خود را عقب  ش
ــائل رسیدگی کند؛ زیرا  ــد و بگذارد دیگری به همه ی مس بکش
ــودش را دارد. به همین  ــرهای خ همکاری همزمان نیز دردس
ــیم کارها اشکالی ندارد ولی  دلیل طبق گفتۀ کینگزبری «تقس
هر دو طرف باید دورادور در جریان روند پیگیری امور باشند. نه 
اینکه مسئولیت ها فقط بر عهدۀ یک نفر باشد و دیگری بی خیال 
ــود. نکتۀ مهم و جالب دیگری که کینگزبری یادآور  موضوع ش
ــت که زمانی را در ماه مشخص کنید تا باهم  ــود این اس می ش

هماهنگ شوید و وضعیت را ارزیابی کنید.

-به مصالحه تمایل داشته باشید
ــی منابع درآمد محدود و اهداف مالی متفاوت  زوجین وقت
ــته باشند اغلب به بن بست می رسند. شاید یکی از طرفین  داش
اتومبیلی جدید بخواهد در حالی که دیگری بخواهد اتاق نشیمن 
ــتوارت ریتر، برنامه ریز مالی  را از نو تزئین کند. طبق گفته ی اس
ارشد در شرکت T. Rowe Price اتفاقی که اغلب می افتد این 

است که آن ها می گویند: «بیا هر دو کار را بکنیم.»
ــئله را به تعویق می اندازد  ــر می گوید: «این کار حل مس ریت
ــعی کنید باهم  و فقط وضعیت را بدتر می کند.» در عوض، س

ــه ای بریزید که به هر هدف به ترتیبی معین می پردازد. در  برنام
ــورت، اهدافتان را  ــرایطی الزم است با مش واقع، در چنین ش

اولویت بندی کنید.
ــای مالی و واگذار  ــان از عرصۀ برنامه ریزی ه کناره گیری زن
کردن این مسئولیت به همسرانشان، باعث می شود که زنان از 
نظر مالی عقب بیفتند. تقسیم کارها اشکالی ندارد ولی هر دو 
ــند نه اینکه  طرف باید دورادور در جریان روند پیگیری امور باش

مسئولیت ها فقط بر عهدۀ یک نفر باشد

- در مورد ارزش های خود صحبت کنید
 T. Rowe ــتوارت ریتر، برنامه ریز مالی ارشد در شرکت اس
Price داستانی را تعریف می کند در مورد زوجی که می خواستند 
خانۀ دومشان را بخرند؛ اما زن برای این تصمیم گیری مهم مردد 
بود. درنهایت زوجین به گفت وگو دراین باره پرداختند و زن دالیل 
خود را مطرح کرد. این گفتگو که تا نیمه شب ادامه پیدا کرد به 
ــرح بود که زن می خواست مطمئن شود آن ها پول کافی  این ش
برای تحصیل فرزندانشان دارند. در واقع نگرانی زن از ناتوانی در 
تأمین هزینۀ تحصیالت فرزندانشان باعث می شد در مورد خرید 

خانۀ دوم مردد شود و این امر را در اولویت قرار ندهد.
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- هیچ وقت دیر نیسـت که دربـارۀ توقعات مالی و دالیلتان 
حرف بزنید

ــادی هم از  ــه می کند برای تصمیمات ع ــری توصی کینگزب
یکدیگر سؤال بپرسید. وقتی دربارۀ برنامه های آخر هفته صحبت 
ــرت یا اسکی – نظر  می کنید – مثل انتخاب بین رفتن به کنس
همسرتان را بپرسید و از او بخواهید تا بگوید پول چه نقشی را در 
تصمیم گیری اش ایفا می کند. او می گوید از این طریق می توانید 
افکار و باورهای مالی دیگران را بفهمید. مهم نیست چند سال 
ــترک شما می گذرد و مهم نیست که قبًال هرگز در  از ندگی مش
مورد برنامه ریزی های مالی با هم گفت وگو نکرده اید. هر گز برای 

شروع این گفتگو دیر نیست.

- آینده را هم در نظر داشته باشید
تغییر شیوۀ نگرش شما و همسرتان به پول احتماًال یک شبه 
ــو در مورد برنامه ریزی های مالی و  رخ نمی دهد. در طول گفتگ
ــد یا  ــت خراب می ش دغدغه های اقتصادی تان اگر اوضاع داش
کسی داشت مقصر انگاشته می شد، کمی به خود زمان بدهید. 
ــاه متوقف کنید و با کمی تأمل دوباره  ــث را برای زمانی کوت بح
ــه بدهید. به قول کیگز بری: «اگر می خواهید تا زمانی که  ادام
ــار یکدیگر بمانید، هنگام  ــما را از هم جدا می کند کن مرگ ش
گفتگو با رسیدن به بن بست یا اختالف به جای کش دادن بحث 
ــت همه ی  ــف کنید و کمی به خود زمان بدهید. قرار نیس توق

مسائل با یک بار گفت وگو حل شوند.»
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گام های ابتدایی ورود کودکان به دنیای اقتصاد
ــیر  ــت که می تواند در مس ــی، همان چیزی اس ــواد مال س
توانمندسازی کودکتان به شما کمک کند. برای آموختن سواد 
ــی اقتصادی شروع  ــاده و اساس مالی به کودکتان از مفاهیم س

کنید. ذهن کودکان کنجکاو و آماده ی یادگیری است.

مفاهیم ساده را به کودکان بیاموزید
ــائل  ــس از یک کودک توقع ندارد که با مس معموٌال هیچ ک

آموزش مالی به کودکان: 
آشنایی با کاال و خدمات

قلک

اقتصادی سروکار پیدا کند یا دنبال کسب درآمد و توسعه ی مالی 
ــد؛ زیرا تأمین نیازهای مالی  و اقتصادی خود و خانواده اش باش
ــت. از طرفی  کودکان به طور معمول به عهده ی والدین آن هاس
کودکان ما تا ابد کودک نمی مانند و دیر یا زود با ورود به دنیای 
بزرگسالی مجبورمی شوند با چالش های اقتصادی روبرو شوند. 
حاال این پرسش مطرح است که آیا ما به عنوان والدین، کودکان 

خود را برای این رویارویی چالش برانگیز آماده کرده ایم؟
ــوم «کاال و خدمات»  ــاده اما مهم، مفه یکی از مفاهیم س
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ــنایی با این مفهوم به کودک شما کمک می کند تا  ــت. آش اس
ــاد را نیز فرا بگیرد؛ زیرا علم اقتصاد  همزمان تعریف علم اقتص
به معنای روش های ساخت و تبادل کاال است. پس با آموختن 
ــات در واقع، کودک خود را با علم اقتصاد  مفاهیم کاال و خدم

آشنا می کنید.
ــان می توانید با حرف زدن  ــرای کودکان بزرگ تر و نوجوان ب
ــرفته تر مثل «کمبود منابع» یا  درباره ی مفاهیم اقتصادی پیش
ــه ی عرضه و تقاضا»، آموزش های عمیق تری در زمینه ی  «رابط
ــت به روشی  ــواد مالی بدهید. اما در مورد کودکان بهتر اس س
عینی تر عمل کنید؛ زیرا برای کودکان همه چیز باید قابل دیدن 
باشد تا بتوانند راحت تر درک کنند و بیاموزند. بنابراین توصیه 
می کنیم آموزش را با پول و اسکناس شروع کنید به این صورت 
ــتفاده از پول برای خرید کاال  ــه ابتدا کودک را با چگونگی اس ک
ــپس تفاوت میان «کاال» به معنای  ــنا کنید و س یا خدمات آش
ــات» به معنای روش های  ــاس قابل خریدوفروش و «خدم اجن

تولید و عرضه ی اجناس را به او آموزش دهید.

کاال چیست؟
ــد درمورد مفهوم کاال بیشتر  وقتی ذهن کودکتان آماده ش
برایش توضیح دهید. به او بگویید کاالها همان چیزهایی هستند 
ــوند. کاالها قابل لمس  ــاخته می ش ــتفاده ی ما س که برای اس
ــگاه ها و مراکز ویژه ی  ــتند و ما می توانیم آن ها را در فروش هس
ــم. حاال برای اطمینان  ــم و با پول، آن ها را بخری فروش ببینی
ــتی درک کرده یا نه،  ــه کودکتان مفهوم کاال را به درس از این ک
ــه اطراف خود کاالها را نام ببرد.  ــد با نگاه کردن ب از او بخواهی
ــما ممکن است به تلویزیون، یخچال، کمد، لباس یا  کودک ش
خوراکی هایش اشاره کند. در این صورت، باید به خودتان تبریک 
بگویید؛ زیرا شما موفق شده اید اولین مفهوم اساسی و مهم در 

علم اقتصاد را به کودکتان بیاموزید.

خدمات چیست؟
حاال وقت آن رسیده که گام دوم را بردارید و آموزش مفهوم 
مهم دیگری را به نام خدمات شروع کنید. به کودک خود بگویید 
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که کاال و خدمات در کنار هم معنا پیدا می کنند. همیشه کسانی 
هستند که کار می کنند تا کاالها را برای ما تولید کنند. خدمات 
ــق کار کردن به  ــت. افراد از طری ــع همان کار کردن اس در واق
ــغلی دارد که از  ــت می کنند. درواقع، هرکس ش دیگران خدم
طریق آن به دیگران خدمت می کند. خدمت کردن یعنی انجام 
دادن کاری برای دیگران. مثًال معلم ها در مدرسه با درس دادن 

به بچه ها خدمت می کنند.
ــودک توضیح دهید که  ــه، می توانید برای ک ــن مرحل در ای
ــول نمی خریم. مثًال  ــتقیم با پ ما همه ی خدمات را به طور مس
ــتقیم پولی به معلم خود  ــا در برابر یادگیری درس به طور مس م
نمی دهیم؛ اما سازمانی به نام آموزش وپرورش عهده دار پرداخت 
ــت . حاال از کودک خود بخواهید مثال هایی  پول به معلم ها اس

از خدماتی که مستقیمًا با پول خریداری نمی شوند، بزند. مثًال 
آتش نشانان، مسئوالن کتاب خانه، امدادگران، مأموران پلیس 

و پستچی ها.
در پایان، برای تکمیل این آموزش، از کودک خود بخواهید 
ــپس مشاغلی را که در تهیه و تولید آن  یک کاال را نام ببرد و س
ــما پیدا کند. سپس خودتان  کاال خدمت می کنند، با کمک ش
یک کاال یا خدمت را انتخاب کنید (مثًال کتاب به عنوان کاال و 
ــتاری به عنوان خدمت) و به کودکتان کمک کنید تا  فرق  پرس

آن دو را بیان کند.
ــواد مالی در کودکتان،  ــن گفتگوها، همزمان با ایجاد س ای
ــاغل و خدمات  او را برای مواجهه با دنیای اقتصاد و جهان مش

آماده می کند.
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ــیدن به هر آرزویی، انجام دادن کارهایی ساده که  برای رس
ــت. راه  معموًال مورد بی توجهی قرار می گیرند، به تنهایی کافیس
ــیدن به ثروت بسیار ساده است؛ ولی این سادگی به معنای  رس

آسان بودن نیست!

راز داشتن زندگی مرفه چیست؟
ــه البه الی  ــتید ک ــته افرادی هس ــما هم از آن دس ــر ش اگ
ــتن زندگی مرفه نیز به چشم می خورد، قطعًا  آرزوهایتان، داش
بهترین مخاطب این یاداشت هستید. البته اگر برای رسیدن به 

راز داشتن زندگی مرفه چیست؟
باشگاه موفقیت

آرزوهایتان به رویاپردازی، جادو و سحر و حتی خیالبافی متوسل 
می شوید باید به شما بگوییم که ما فارغ از قضاوت، در این متن 
ــورد خرافاتی بودن نیز صحبت خواهیم کرد. همٔه ما گاهی  درم
ــت به  ــورد آرزوهای دورودرازمان خیالبافی کرده ایم یا دس درم
دامن خرافات شده ایم؛ اما هرچه زمان بیشتری را هدر بدهیم، 
بیشتر متوجه خواهیم شد که به جای خیالبافی و خرافه پردازی، 
برای رسیدن به هر آرزویی، انجام کارهایی ساده که معموًال مورد 
بی توجهی قرار می گیرند، به تنهایی کافی ست. کارهایی ساده اما 



راهنماى سرمايه گذارى

33  آذر مـاه 1398 / ســال چهارم / شــماره 35

در راستای آرزویی که در سر داریم. به مثال های زیر دقت کنید:
- برای تناسب اندام، تغذیۀ مناسب و ورزش مداوم الزم است.
- برای منظم بودن، کافی ست هر چیز را سر جایش گذاشت.
- برای مدیرت زمان، کارها را باید به ترتیب اولویت انجام داد.

- برای نوشتن رمان، روزانه باید چند صفحۀ جدید نوشت.
این باید ها غیر قابل تغییر هستند و شاید در ابتدا سخت به 
نظر برسند؛ اماعمل کردن به آن ها گامی جدی و مهم در تبدیل 
شدن رویاهای ما به واقعیت است. همچنین شما می توانید با 
افرادی که آرزوی شما برایشان محقق شده گفت وگو کنید. این 
ــار از ایده ها  افراد قبًال راه موفقیت را پیموده اند و معموًال سرش
و تجربه های شگفت انگیز هستند. در مورد مثال های باال کمی 
فکر کنید و ببینید که برای نویسنده شدن می توان از کتاب های 
نویسندگان محبوب کمک گرفت یا مثال قبل از شروع بدنسازی، 
ــی در مورد بدهکاری نیز  ــورت کرد. حت با مربیان حرفه ای مش
می توان با دوستانی که قبال در این شرایط بوده اند صحبت کرد.

راه رسیدن به استقالل مالی چیست؟
دو سال پیش کتابی پرفروش از یکی از میلیونرهای موفق، 
ــتمان رسید که در عین جذاب بودن، نکات  وارن بافت، به دس
زیادی برای یاد گرفتن از سومین مرد ثروتمند جهان ارائه می کرد. 
ــتفاده از تجربیات و درایت نویسندۀ  ــتان ما با اس آن زمان دوس
ــتند سرمایه گذاری های موفق تر و مدیریت مالی  آن کتاب توانس
بهتری داشته باشند؛ اما این راهکار یعنی استفاده از تجربیات 
میلیونرهای معروف، همیشه و در مورد همه افراد عملی نیست؛ 
زیرا شرایط زندگی افراد مختلف با هم فرق دارد. بنابراین راه بهتر 
این است که ببینیم کدام یک از تجربیات میلیونرهای موفق در 

زندگی افراد معمولی به درد خورده اند.
به این منظور، به صورت رندوم از ۳۶ نفر از کسانی که دارای 

استقالل مالی هستند، سواالت زیر پرسیده شد:
ــدن بیفتید؟ ــر پولدار ش ــد به فک ــزی باعث ش ــه چی - چ
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- به نظر شما مهم ترین کارهایی که باید در این راستا انجام شوند 
چیست؟

ــاب  ــن آن ها، ۱۱ نفر به اهمیت حس ــه طور خالصه از بی ب
ــرج، ۷ نفر به نادیده  ــه یکی بودن دخل و خ ــداز، ۱۰ نفر ب پس ان
گرفتن حرف مردم و متفاوت زندگی کردن، ۶ نفر به کمتر خرج 
ــتن درآمد  کردن مخصوصًا در خرید اقالم بزرگ و ۲ نفر به داش
ــائل  ــاره کردند. به عبارت دیگر اگر از افراد موفق در مس باال اش
ــی از آن ها به کاهش  ــیم، نیم ــان بپرس مالی از راز موفقیت ش
هزینه ها و نیمی دیگر به تغییر سبک زندگی و همراهی نکردن 

با بقیه اشاره می کنند.

راز یک زندگی موفق
ــتورالعملی  ــب کنید تا به دس ــده را با هم ترکی ــن دو ای ای

ــید: برای رسیدن به اهداف تان  بی نظیر برای پولدار شدن برس
ــد. رازی که دنبالش بودید  ــی از درآمد تان را پس انداز کنی نیم
ــاید هنوز هم فکر کنید که پولدار شدن، باید  ــت! ش همین اس
ــد. ولی این گونه نیست. تمام  ــته باش ــیر پیچیده تری داش مس
نویسندگان مسائل مالی می گویند که راه رسیدن به ثروت بسیار 
ــان بودن نیست! ــت. ولی این سادگی به معنای آس ــاده اس س
ــاده را به شما  ــت که همین دو راهکار س تمام تالش ما این اس
ــت که تاکید می کنیم اهداف تان  بیاموزیم و به همین خاطر اس
را بنویسید و بدانید که برای رسیدن به آن ها هیچ چیز به اندازۀ 
ــس فهمیدیم که هیچ  ــداز اهمیت ندارد. پ ــش نرخ پس ان افزای
جادویی وجود ندارد و برای رسیدن به استقالل مالی بدون هدر 

دادن وقت فقط باید این دو مسیر را پیش گرفت.
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کاالهایی که شما مالک آن ها می شوید از نظر روانشناختی 
بخشی از وجود و شخصیتتان نمی شوند؛ اما تجارب تفریحی و 
ــی از وجودتان می شوند؛ زیرا  غیرمادی معموًال تبدیل به بخش

خاطرات شما را می سازند.
در یک فروشگاه پیدا کردن کاالهایی که به آن ها عالقه مند 
ــتید معموًال کار راحتی است. شما می توانید به راحتی در  هس
ــت دارید از روی قفسه ها  ــگاه قدم بزنید و هرچه را دوس فروش
بردارید؛ اما زمانی که پای پرداخت پول به میان می آید موضوع 

تجربه بخرید، نه کاال
پشت پرده خرید

ــود؛ زیرا شما برای مدیریت مالی  کمی متفاوت و پیچیده می ش
ــت کنید. بنابراین  ــتید در انتخاب هایتان دق خود مجبور هس
ــوید از بین تمام چیزهایی که به خریدشان عالقه  مجبور می ش
دارید فقط تعداد مشخصی را انتخاب کنید و قید بقیۀ اجناس 

را بزنید.
ــکل دقیقًا از همین جا شروع می شود. از همین جا که  مش
ــروع به مقایسه می کند و در نهایت  ذهن شما برای انتخاب ش
پس از انتخاب هم ممکن است هنوز ذهنتان درگیر این موضوع 
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باشد که آیا انتخاب درستی انجام داده اید یا خیر؟
ــد درگیری  حاال هر چه تنوع کاالیی که خریده اید باالتر باش
ذهنی و احساس نارضایتی شما هم بیشتر خواهد بود. به طور 
مثال، برای خرید یک مانتو در یک فروشگاه که پر از مانتوهای 
ــت دچار همین سردرگمی در انتخاب  ــت ممکن اس متنوع اس
ــوید؛ زیرا سلیقه و عالقۀ شما چندین مانتو را می پسندد اما  ش
جیب شما فقط از پس خرید یک مانتو بر می آید. در این شرایط 
انتخاب کردن برایتان سخت می شود. من دوستی داشتم که در 
شرایط مشابه تصمیم گرفت به کلی قید خریدن مانتو را بزند؛ زیرا 
مقایسۀ مانتوها با هم باعث می شد نتواند بین عالقه مندی هایش 

انتخاب درستی کند.
ــود دارد که معموًال  ــری از خرید کردن نیز وج اما نوع دیگ
لذت بخش تر است و این درگیری ذهنی و نارضایتی را به دنبال 
ــت از خودتان  ــت. ممکن اس ــدارد و آن خریدن «تجربه» اس ن
بپرسید خریدن تجربه یعنی چه؟ صبور باشید. ما این موضوع را 

به طور کامل برایتان شرح خواهیم داد.
ــد. در آنجا از بین  ــفر تفریحی رفته ای فرض کنید به یک س

ــات مختلف تعدادی را انتخاب می کنید. مثال یک غذای  تفریح
ــنا می کنید، از یک موزه و  ــتخر ش جدید می خورید، در یک اس
یک بنای باستانی دیدن می کنید و به این ترتیب پول شما بابت 
ــب این تجربیات لذت بخش خرج می شود. درواقع شما با  کس
پولتان سفر کرده اید و تجربیاتی خریده اید که برایتان لذت بخش 

بوده و تبدیل به بخشی از خاطراتتان شده است.
مقاله ای در مجلٔه شخصیت و روانشناسی اجتماعی در ژانویه 
۲۰۱۰ منتشر شد که دقیقًا به بررسی همین موضوع می پرداخت. 
در این مقاله تفاوت های افراد در انتخاب هایشان در هنگام خرید 
کاالهای مادی (چیزهایی مانند اسباب بازی، لوازم الکترونیکی، 
ــان در هنگام خرید کاالهای تجربی  جواهرات) و انتخاب هایش
ــفر یا بازدید از یک پارک تفریحی) بررسی شد و نتیجه  (مثل س
ــخت تر از  ــراد انتخاب محصوالت مادی س ــان داد برای اف نش

محصوالت تجربی است.
ــارک محلی یا  ــن انتخاب یک پ ــما بی ــه این معنا که ش ب
ــه دور از هرگونه چالش  ــوًال ب ــرای تفریح معم ــک پارک آبی ب ی
ــر دو موضوع  ــم می گیرید و چون محتوای ه ــدی ای، تصمی ج
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ــازید  ــرای خودتان می س ــا خاطراتی که ب ــت ب لذت بخش اس
ــا در مورد  ــتری می کنید. ام ــت بیش ــاس رضای ــوًال احس معم
ــادی،  مردد  ــوًال درانتخاب محصوالت م ــدن کاالها معم خری
ــدان از انتخاب  ــت چن ــز ممکن اس ــت نی ــتید و در نهای هس
ــت؟ ــد. اما چرا این طور اس ــاس رضایت نکنی ــان احس خودت
توضیح محققان در این باره جالب به نظر می رسد. آن ها معتقدند 
زمانی که افراد در حال انتخاب محصوالت مادی هستند معموًال 
وقت بیشتری را برای مقایسه کردن گزینه ها صرف می کنند؛ اما 
در مورد انتخاب های تجربی عمومًا در لحظه و با سرعت بیشتری 
ــان می دهند؛ زیرا  ــواس کمتری هم نش تصمیم می گیرند و وس
موقعیت های تجربی محدودترند و افراد معموًال در مورد تفریحات 
خود زیاد به مقایسه دست نمی زنند و وقت گذرانی همراه با لذت 

و ساختن خاطرات خوش برایشان مهم تر است.
نکتۀ مهم دیگر این است که محصوالت مادی فقط تبدیل 
ــران و مهم صرفًا  ــوند. حتی یک خرید گ ــه دارایی افراد می ش ب
چیزی است که به مرور زمان یا فرسوده می شود یا می شکند یا 

با چیزهای جدیدتر و (معموًال) بهتر جایگزین می شود.
ــما مالک آن ها می شوید  در واقع، باید گفت کاالهایی که ش
از نظر روانشناختی بخشی از وجود و شخصیتتان نمی شوند، اما 

تجارب تفریحی و غیر مادی معموًال تبدیل به بخشی از وجودتان 
ــما را می سازند که در نهایت بخش  ــوند. زیرا خاطرات ش می ش
مرکزی وجودتان را تشکیل می دهد. حتی تجربیات ناگوار اغلب 
ــتان هایی تبدیل می شوند که تعریف می کنید و از همان  به داس
طریق آن ها ارزش پیدا می کنند. شما تجربه هایتان را به راحتِی 

وسایل خود رها نمی کنید.
نهایتًا همانطور که در مقاله خاطرنشان می شود، مهم است 
که به یاد داشته باشید: بسیاری از چیزهایی که می خرید، ممکن 
است هر دو جنبٔه مادی و تجربی را دارا باشند. برای مثال، یک 
ــاب شود؛ چون  خودروی جدید می تواند یک کاالی مادی حس
ــرل، و قدرت موتور  ــای ظاهری ای مانند طراحی، کنت ویژگی ه
ــه کرد. در عین حال  ــایر خودروها مقایس دارد که می توان با س
ــوان آن را به عنوان یک کاالی غیرمادی نیز در نظر گرفت.  می ت
شما می توانید لذت بخش بودن رانندگی با خودرو و سفرهایی را 

که با آن می روید، به خاطره تبدیل کنید.
ــب  ــما در صورتی که هدفتان را در زندگی کس در پایان، ش
ــان راضی خواهید بود، نه  ــات تلقی کنید از انتخاب هایت تجربی
وسایلی که روی هم انباشته اید. وسایلتان می روند و می آیند اما 

تجربه هایتان، شما را به آن که هستید تبدیل می کند.
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ــان را از خریدهای ما درمی آورند. برای  ــندگان پولش فروش
همین همۀ تالششان را برای فروختن اجناسشان خواهند کرد. 
ــتیم که باید در خرید کردن باهوش عمل کنیم.  اما این ما هس
ــم که چرا و چطور خرید کنیم. فرقی نمی کند به چه  باید بدانی
ــیوه ای خرید می کنید. به هر حال، دفعٔه بعدی که خواستید  ش
چیزی بخرید، چه خریدتان اینترنتی باشد و چه در یک مغازه، 

دربارٔه این پانزده نکته فکر کنید تا خریدار باهوشی شوید.

۱) به خریدتان فکر کنید و به این سواالت پاسخ دهید
ــت از قبل، برای خریدتان برنامه ریزی کنید. سعی  بهتر اس
ــخص کنید و به  کنید خوبی ها و بدی های خرید هر کاال را مش
چهار سؤال اساسی در ذهنتان پاسخ دهید. نخست آن که چرا 

نکته هایی که شما را تبدیل به یک 
خریدار باهوش می کند

پشت پرده خرید

ــت؟ آن را برای  به آن کاال نیاز دارید؟ آن را کجا خواهید گذاش
ــتفاده می کنید؟ و در آخر چه کسی از آن استفاده  چه کاری اس
می کند؟ اگر نمی توانید جوابی قطعی به این چهار سؤال بدهید، 
شاید واقعًا به آن کاال نیاز ندارید و فقط دلتان آن را می خواهد.

پیشنهاد ما این است که هر زمان تصمیم به خرید گرفتید، 
روز آن را مشخص کنید و یک هفته برای آن صبر کنید. هیچگاه 
از روی هوس به خرید نروید؛ چراکه این کار می تواند به خریدهای 

هیجانی و بی دلیل منجر شود.

۲) پول نقد، نه کارت بانکی
ــی را می بینید که آن را  ــتید و کاالی وقتی در مغازه ای هس
مدت ها بود، می خواستید، بیرون آوردن کارت بانکی و زدن چهار 
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دکمه کار راحتی است. از سوی دیگر، اگر برای خرید از اسکناس 
ــورده و دیدن آب  ــتفاده کنید، پرداخت پول تاخ و پول نقد اس
رفتن کیف پولتان ممکن است تجربٔه بسیار ناخوشایندی باشد. 

بنابراین در این شرایط کمی با احتیاط خرید خواهید کرد.

۳) بهترین قیمت
برای خریدهای معمولی مثل مواد غذایی حواستان به قیمت 
مغازه های مختلف باشد؛ چون این قیمت ها ممکن است با در 
نظر گرفتن مواردی مثل مالیات بر ارزش افزوده متفاوت باشند. 
قیمت ها را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید آن ها را 

باهم مقایسه کنید.
ــا را بخرید از  ــش می آید آن ه ــه کمتر پی ــی ک برای اجناس
ــٔه قیمت ها استفاده کنید. البته به یاد  ــایت برای مقایس یک س
ــید که ارزان ترین قیمت می تواند هزینه های دیگری  داشته باش
ــال داشته باشد. پس این مسئله را هم در نظر  مثل هزینٔه ارس
بگیرید. بهترین کار این است که وقتی تصمیم گرفتید چه کاالیی 
می خواهید، حتمًا فروشگاه های دارای تخفیف را نیز سرچ کنید.

۴) مراقب پیشنهادهای ویژه باشید
ــنهادهای  ــگاه ها به خصوص هایپرها پیش ــی در فروش گاه
ــما به خرید  ــراه یک ویزیتور ارائه می دهند تا ش ــژه ای به هم وی
ــوید. گاهی هم پیشنهادهای خوبی  کاالیی با تخفیف ترغیب ش
ــعی کنید در این  ــد؛ اما حتمًا ضروری نخواهند بود. س می کنن

مواقع هیجانی خرید نکنید.

۵) سبد کوچک تر = هزینٔه کمتر
در فروشگاه ها از چرخ دستی استفاده نکنید. بله، کارتان را 
راحت می کند؛ ولی وسوسه خواهید شد که آن را حتمًا پر کنید. 
بهتر است از یک سبد استفاده کنید. وقتی دیگر نتوانستید آن 
ــت. با این کار  ــگاه تمام اس را نگه دارید؛ یعنی کارتان در فروش
ــوید که فقط اجناس مورد نیازتان را می خرید و  مطمئن می ش
دیگر سراغ بستنی گرانی نمی روید که می دانید به آن نیازی هم 

ندارید.
پیشنهاد ما این است که هر زمان تصمیم به خرید گرفتید، 
روز آن را مشخص کنید و یک هفته برای آن صبر کنید. هیچ گاه 

از روی هوس به خرید نروید.

۶) به یک فهرست خرید پایبند باشید
ــگاه می شویم و  همٔه ما این کار را کرده ایم؛ وارد یک فروش
می دانیم چه می خواهیم؛ ولی بعد از بیست دقیقه به سبدمان 
ــه فقط دلمان  ــاس زیادی را می بینیم ک ــگاه می کنیم و اجن ن
ــت آن ها را بخریم. اگر یک فهرست خرید بنویسید و  می خواس
ــه صرف آن خریدهای هیجانی  ــه آن پایبند بمانید، پولی را ک ب

می شود، صرفه جویی و پس انداز خواهید کرد.

۷) با معدٔه خالی به خرید نروید
ــید سر کار ناهار  زمانی را به یاد دارید که فراموش کرده باش
ــه بوفه رفتید و زیباترین خوردنی را خریدید که ممکن  ببرید؟ ب
است گران ترین هم بوده باشد. با معدٔه خالی به خرید نروید چون 

باعث می شود بیشتر خرید کنید.

۸) هیچ چیزی نخرید
ــت، خریدهای  خیلی از مواقع مخصوصًا وقتی حراجی اس
ــتند، زیاد  ــل که قیمت ها پایین هس ــود فقط به این دلی بی خ

می شود. پیشنهادی که دارم این است که هیچ چیزی نخرید.
ــم واقعًا به آن نیاز  ــتید و فردا ه ــر دیروز به آن نیاز نداش اگ

ندارید، پس اصًال نیازی هست که امروز آن را بخرید؟

۹) در مقابل فروشنده مقاومت کنید
ــازه در حال  ــی فکر می کنید و در مغ ــی به خرید کاالی وقت
سبک سنگین کردن گزینه هایتان هستید حواستان به فروشنده 
ــما بیرون  ــد. این افراد آموزش دیده اند تا پول را از جیب ش باش
بکشند. پس این را به یاد داشته باشید. هر سؤالی دارید از آن ها 
بپرسید ولی نگذارید خرید جنسی را در آنجا و آن موقع به شما 
ــل کنند. قدمی بزنید و در مورد خرید فکر کنید؛ به خود  تحمی

سی دقیقه وقت دهید و بعد تصمیمتان را بگیرید.

۱۰) مذاکره کنید
در این مرحله شما تصمیم گرفته اید چه جنسی می خواهید. 
ــتید تا پول را  ــدا کرده اید و آماده هس ــن قیمت را هم پی بهتری
ــتید و هر چه که می خرید  ــد. نپردازید! هرکجا که هس بپردازی
ــت تخفیف کنید، بدترین اتفاقی که ممکن  ــه درخواس همیش
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ــد پول کمتری  ــت؟ به عالوه، اگر نمی توانی ــت بیفتد چیس اس
ــعی کنید جنس دیگری را به صورت رایگان بگیرید.  بپردازید س
اگر اسباب بازی گرفته اید می توانید چند باتری رایگان بگیرید یا 

اگر گوشی خریده اید چرا یک کیف برای آن دریافت نکنید؟
ــنگین کردن گزینه هایتان  وقتی در مغازه در حال سبک س
هستید، حواستان به فروشنده باشد. این افراد آموزش دیده اند 

تا پول را از جیب شما بیرون بکشند.

۱۱) اجتماعی باشید
بیشتر برندهای شناخته شده در شبکه های اجتماعی حضور 
ــال کنید و منتظر حراجی ها یا تخفیف های  دارند. آن ها را دنب
ــان بمانید. حتی می توانید برایشان پیامی بفرستید و  فصلی ش
ــان خوشتان می آید؛ شاید در عوض یک  بگویید چقدر از برندش

کد تخفیف دریافت کنید.

۱۲) زمان بندی کنید
ــعی کنید زمان خرید خوراک و مواد غذایی را برای پایان  س
ــون با این کار احتمال این که قید  ــا آخر هفته بگذارید؛ چ روز ی
ــتر می شود. از اجناسی که تاریخ  خیلی از خریدها را بزنید بیش
ــت، به راحتی نگذرید؛ چون می توانید  ــان نزدیک اس انقضایش
ــت  ــه پس از خرید آن ها را منجمد کنید یا غذا را درس بالفاصل

کنید و بعد آن را منجمد کنید.

۱۳) وقت تلف نکنید
ــتی هم  همان طور که به خوبی برنامه ریزی کرده اید و فهرس
نوشته اید، می توانید زمانی محدود را برای خود تعیین کنید تا در 
این بازه خریدتان را به اتمام برسانید. وقتی زمان به پایان رسید 
ــگاه رفتن و  حتمًا خرید را تمام کنید و به خانه بروید. به فروش
پرسه زدن کار راحتی است که می تواند منجر به خرید اجناسی 

شود که توقعشان را نداشتید.

۱۴) دست نزنید
در مورد عادات و ذات خریداران تحقیق های بسیاری شده 
ــان می دهد که اگر به جنسی دست بزنید  است. تحقیقات نش
احتمال این که آن را بخرید بیشتر است؛ چراکه با لمس آن کاال 

حس می کنید مالک آن هستید. پس دست نزنید!

۱۵) به خرید نروید
به عنوان آخرین تالش خردمندانه برای خریدار باهوش شدن 
ــید. اگر به مغازه ها  ــت که اصًال خریدار نباش توصیۀ من این اس
ــد وجود دارند. خبری  ــی برای خری نروید نمی دانید چه اجناس
ــگاه های پوشاک نخواهید داشت  هم از مدهای جدید در فروش
یا نخواهید دانست جدیدترین تلویزیون های صفحه تخت چقدر 
باریک هستند. باید ببینید می خواهید تا چه حدی در این زمینه 

پیش بروید.
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