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 سیزده سالگی: کودک را با بازار بورس آشنا کنید
از سیزده سـالگی، نوجـوان در خانـه یـا مدرسـه صحبت هایـی دربـاره ی بـازار بـورس می شـنود 
و دربـارۀ آن کنجـکاو می شـود. بسـیاری از والدیـن درمـورد مدیریـت پـول اعتمادبه نفـس کافی 
ندارنـد. شـاید همیـن دلیلـی باشـد بـرای این کـه آن هـا نخواهنـد فرزنـد نوجوانشـان درمـورد 
روش های سـرمایه گذاری سـؤال بپرسـد. بهتر است سـعی کنید برای سـؤالت فرزندانتان درمورد 

روش هـای سـرمایه گذاری در بازار سـهام، پاسـخی داشـته باشـید.
 فعالیت پیشنهادی: به کودکتان بگویید: »من پولم را در بازار بورس سرمایه گذاری می کنم 
تا از طریق سود آن، پولم افزایش یابد؛ در کوتاه  مدت احتمال ضرر و از دست دادن پول نیز 

وجود دارد؛  اما در درازمدت، یکی از بهترین روش ها برای افزایش دادن پول خواهد بود.
اوراق بهـادار و سـوابق سـهامتان را بـه او نشـان دهیـد. بـا ایـن کار او می فهمـد که اگرچـه ارقام 

گاهـی نزولی انـد؛  ولـی در طـول زمـان می تـوان بـر روی بـورس حسـاب کرد.
درسـی کـه کـودک می آمـوزد: چگونگـی فراینـد بـازار بـورس و دالیل سـرمایه گذاری مـردم در 

آموزشالفبای
مالیبه
کودکــان
)بخشسوم(

بلوغ تأثیر زیادی بر رفتار فرزندتان 
این  او درباره ی  و طرز فکر  با پول 
عالوه  نوجوانان  می گذارد.  موضوع 
باید  می کنند  احساس  اینکه  بر 
مستقل باشند، به مسائل اقتصادی 
خانواده ی خود توجه بیشتری نشان 
می  دهند و همواره در حال مقایسه 
در  هستند.  دیگران  با  خود  کردن 
بخش های  در  که  همان طور  ادامه، 
بیشتری  توضیحات  گفتیم،  قبلی 
درباره ی روش های آموزش در این 

برهه ی زمانی خواهیم گفت.

این بـازار.
در نوجوانـی، فرزندتـان را بـا بـازار سـرمایه و 
روش هـای سـرمایه گذاری در آن آشـنا کنیـد.

 
 چهارده سالگی: کسب مهارت و کار

نوجوانـان در ایـن سـن بیشـتر عالقـه دارند با 
دوستانشـان وقت بگذرانند و بـه گردش بروند. 
در نتیجـه، نسـبت بـه گذشـته، بـه اسـتقالل 
مالی بیشـتری نیـاز دارند. دیگـر پول توجیبی 
کفـاف هزینه های آن هـا را نمی دهـد؛ بنابراین 
این جا زمانی اسـت کـه از او بخواهید کار کند.

 فعالیت پیشنهادی: از هر طریقی که شده 
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)مانند فعالیت در شبکه های اجتماعی(، به کودک اجازه دهید توانمندی خودش را برای کسب 
پول افزایش دهد و پول دربیاورد. بدانید که او برای خرج کردن درآمدش نیز باید آزادی 

عمل داشته باشد.
بـه او کمـک کنیـد تـا بتوانـد مدت زمان مـورد نیاز بـرای بـه دسـت آوردن اهدافش را محاسـبه 
کنـد. بـرای مثـال اگـر نوجوانتان یک تی شـرت 12۰ هـزار تومانـی بخواهد، توضیـح دهید که با 

درآمـد 1۰ هـزار تومـان در سـاعت، باید 12 سـاعت کار کند تـا پـول آن را دربیاورد.
 درسی که کودک می آموزد:

 هـر شـخص می بایسـت بـرای دسـتیابی بـه چیزی کـه می خواهـد، تـالش کند. هم چنیـن اگر 
پـول دربیـاورد، گزینه هـای فـراوان دیگری نیـز در اختیار خواهد داشـت.

شـما می توانیـد فرزندتـان را تشـویق کنیـد که بـا کسـب مهارت های جدیـد و کاربـردی درآمد 
داشـته باشـد. او متوجـه می شـود بـا کسـب درآمد و اسـتقالل مالـی می توانـد آینـده ی بهتری 

بـرای خود بسـازد.
 

 پانزده سالگی: تعادل برقرار کنید
معمـوالً در ایـن سـن نوجوانان مشـغول فعالیت هـای زیادی ماننـد ورزش، کالس های آموزشـی 
مختلـف، فعالیت هـای فـوق برنامه و... هسـتند. اما ممکن اسـت نتوانند فشـار ناشـی از همزمان 
جلـو بـردن چنـد کار را تحمـل کنند. باید بدانید که این سـن زمان مناسـبی بـرای هدایت آن ها 

در مسـیر درست است.
 حتـی بزرگسـاالن نیـز ممکـن اسـت بـه علت 
عـدم برقراری تعـادل بین شغل شـان،  پروژه های 
زندگـی  و  کار  محیـط  بیـرون  فوق برنامـه ی 
شخصی شان خسـته و کالفه شـوند. افراد موفق 
زیـادی دربـارۀ چنین شـرایطی هشـدار داده اند. 
آن هـا معتقدنـد زمانی که زیر فشـار و اسـترس 
باشـید، ممکـن اسـت تصمیماتـی بگیریـد که 

سـرمایه تان را نابـود کنـد.
»در ایـن دوران پـول یکـی از اولیـن چیزهایی 

اسـت که رو بـه تباهی مـی رود.«
اگر احساس می کنید   فعالیت پیشنهادی: 
روزانه ی  برنامه های  حجم  از  نوجوانتان  که 
خود کالفه و خسته شده است، یک روز را به 
پیدا کردن راه حل آن اختصاص دهید. چای 
او  فعالیت های  برنامه ی  به  و  کنید  درست 
نگاهی بیندازید. کارهای اضافه ای را که به 
سالمت او آسیب می رسانند، بررسی کنید. 
و  استرس  کنترل  چگونگی  درباره ی  او  به 

راه کارهای کسب آرامش، مشاوره بدهید.
درسی که کودک می آموزد:

و  دارد  حـدی  یـک  شـخص،  هـر  توانایـی   
می بایسـت بـه همـان انـدازه اکتفـا کنـد. پول 
درآوردن خـوب اسـت، امـا اگـر باعـث بـه هم 
ریختـن نظـم زندگی تـان شـود، هیچ ارزشـی 

نخواهـد داشـت.
بـه فرزنـدان خـود آمـوزش دهیـد کـه پـول 
درآوردن و آمـوزش دیـدن بـرای این کار، عالی 
اسـت؛ امـا اگـر باعـث بـه هـم ریختـن نظـم 
زندگی تان شـود، هیچ ارزشـی نخواهد داشـت. 
پـس همیشـه بـه دنبـال تعـادل در زندگـی 
خـود باشـید. گاهـی نیـاز اسـت فـارغ از تمام 
مسـائل مالـی و مـادی بـه خـود و اطرافیانتان 

کنید. فکـر 
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 الیه های زیرین افکارتان دربارۀ پول را کشف کنید
آیـا باورهـای خـود را شناسـایی کرده ایـد؟ آیـا تابه حـال بـه آن هـا فکـر 
کرده ایـد؟ آیـا تابه حـال آن ها را با شـخص دیگر به اشـتراک گذاشـته اید؟ 
در ادامـه، یـک آزمـون خودشناسـی که می تواند به شـما دربارۀ شـناخت 
عقایدتـان کمـک کند، آورده شـده اسـت. نگران نباشـید، در ایـن آزمون 
هیـچ  خبـری از نمـره یا مـردودی وجـود نـدارد. بنابراین سـعی کنید که 
بـه آن هـا پاسـخ های صادقانـه بدهیـد. محتـوای ایـن آزمـون به سـادگی 
چشـمان شـما را بـه روی ارزش هـای درونی  تان نسـبت به مسـائل مالی، 

بـاز خواهـد کرد.
 

 آزمونی برای عقاید و باور های مالی شما
1( وقتی یک فروشنده به شما پول خرد اضافه برمی گرداند:

الف( آن را در جیب خود می گذارید؛
ب( خطای فروشنده را متذکر شده و پول اضافه را باز می گردانید؛

ج( پول اضافه را به امور خیریه اختصاص می دهید.
2( وقتی همسایه تان یک خودروی جدید می خرد:

الـف( بـه ایـن فکر می کنید که لیاقت شـما بـرای خرید آن خـودور بیش 
از همسـایه تان بوده  است؛

ب( از این کـه همسـایه تان توانسـته خـودروی جدیـد بخـرد خوشـحال 
می شـوید و بـرای او آرزوهـای خـوب می کنیـد؛

ج( هیچ واکنش خاصی از خود نشان نمی دهید.
اسباب بازی  فروشگاه های  از  کودکان  دزدی های  درباره  وقتی   )3

می شنوید، فکر می کنید که:

آیارفتارهای
مالیشمابر
کودکانتان
تاثیر
میگذارد؟
)بخشاول(

پیش از آن که بخواهید باورها 
و عقاید خود را به کودکان تان 
منتقل کنید، ابتدا بهتر است 
درمورد اصول و باورهای 
خودتان کاماًل روراست باشید و 
آن ها را خوب بشناسید. امکان 
ندارد که خود به یک سری از 
عقاید تکیه کرده باشید؛ ولی 
از کودکان تان بخواهید که 
به فکر کسب عقاید دیگری 
باشند. نحوۀ رفتار شما با عقاید 
شخصی تان جهت می گیرد و 
نهایتًا تالش های مفید دیگرتان 
را از ریشه نابود خواهد کرد.
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الـف( ایـن کار تنهـا یـک سـرگرمی اسـت و آن ها پـس از بزرگ تر شـدن 
آن را رهـا می کننـد؛

ب( تأسف بار است و آن ها می بایست به خاطر این کارشان تنبیه شوند؛
ج( کار اشتباهی مرتکب می شوند و باالخره یک روز گیر می افتند.

4( یک ناحیه از شهرتان به دست بالی طبیعی تخریب شده؛ اما خانۀ 
شما سالم مانده؛ بنابراین شما:

الـف( تنهـا به دلیل آن کـه خود و خانواده تان سـالم مانده اید، خوشـحالید 
و دیگر هیچ.

ب( وقـت و پـول خـود را در راسـتای کمـک بـه همشـهرهای تان اهـدا 
می کنیـد.

ج( به فکر بیمه کردن خود و خانه تان می افتید.
۵( در کودکی شیشه همسایه تان را شکسته بودید و مجبور شده بودید 
پول تعویض آن را بپردازید. وقتی کودکتان درمورد این خاطره از شما 

می پرسد شما:
الف( به کلی انکارش می کنید؛

ب( بـه آن اعتـراف کرده و کودک تان را تشـویق می کنید تا از اشـتباه های 
شما عبرت بگیرند؛

ج( بحث را عوض می کنید.
6. دل تان یک تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ می خواهد، بنابراین:

الـف( بـدون هیـچ عـذاب وجدانی، از دیگـران بـرای خریـد آن وام یا پول 
می گیرید؛ قـرض 

ب( خودتان برای خرید آن پس انداز می کنید؛
ج( پولـی را کـه بـرای هزینه دانشـگاه فرزندتـان پس انداز کرده ایـد، برای 

خریـد تلویزیون اسـتفاده می کنید.
 

 جوانب احتیاط
دربـارۀ عقاید  خود با همسـرتان به صحبت بنشـینید. اگر باورهای 
شـما و همسـرتان بـا یک دیگـر متضادنـد، می بایسـت یـک راهی 
بیابیـد تـا بـا یک دیگـر بـه تعـادل و تفاهـم فکـری برسـید؛ زیـرا 
ممکـن اسـت کودک تان از شـنیدن نصایح شـما گیج بشـود )پدر 

یـک چیـز بگوید و مـادر چیـز دیگر(.

 باورهای شخصی به دست مفاهیم معینی که شما به آن ها 
تکیه کرده اید، تعریف شده اند. متأسفانه عقاید برخی از مردم 

از نظر اکثریت، بی ارزش شمرده می شوند.

در ادامـه لیسـتی از عقایـد )مثبـت و منفی( مرتبط با پـول را گرد 
آورده ایـم. از خودتـان بپرسـید کـه کـدام کلمـات به عقیده شـما 
مربـوط اسـت و کدام یـک را می خواهید که فرزندتـان نیز دنبالش 

: کند
خودخـواه خّیـر                                  
ولخـرج صرفه جـو                            
تنگ نظـر سـخاوت مند                         
تنبـل سـخت کوش                         
دروغ گـو صـادق                               

وابسـته  مسـتقل                              
ناامیـد کاردان                              
بی مالحظـه وظیفه شـناس                       
حسـود  قانـع                                

هم کالسـی های  بـا  را  خـود  اسـباب بازی های  کـه  کودکانـی 
مهدکـودک خـود شـریک نمی شـوند و در امتحـان ریاضـی سـال 
ششـم تقلـب می کنند، در واقع، شـاهد عقاید منفـی )خودخواهی 
بـدون  کـه  نوجـوان  یـک  بوده انـد.  والدین شـان  دروغ گویـی(  و 
گـوش زد والدینـش به صـورت مرتـب زباله هـا را به بیـرون می برد، 
یـا آن پسـری کـه پـس از یافتن کیف پـول در حیاط دبسـتانش، 
آن را بـه دفتـر مدرسـه تحویـل می دهد نیـز، شـاهد عقاید مثبت 
)وظیفه شناسـی و صداقـت( خانواده شـان بوده انـد. عقایـد انسـان 
چیـزی نیسـت که تنها بـر چگونگی رفتـار کودک تان در مدرسـه 
یـا خانـه تاثیـر بگذارند؛ بلکـه این عقاید یـک نقش کلیـدی را در 
نحـوۀ تعامـل کودک تـان بـا پـول برای امـروز، فـردا و تمـام طول 

زندگـی اش بـازی خواهـد کرد.
 

 جمع بندی
رفتارها و باورهای مالی خودر را بشناسـید، این مسـئله در آموزش 
بـه کودکانتـان حیاتـی اسـت. امکان نـدارد که خود به یک سـری 
از عقایـد تکیـه کـرده باشـید، ولـی از کودکان تان بخواهیـد که به 

فکر کسـب عقاید دیگری باشـد.
دربـارۀ عقایدتـان درمـورد ثـروت، پـول و راه هـای رسـیدن بـه 
موفقیـت مالـی با همسـر یا شـریک زندگـی خود صحبـت کنید. 
اگـر باورهـای خود و همسـرتان بـا یک دیگر متضادند، می بایسـت 
یـک راهـی بیابیـد تا با یک دیگر بـه تعادل و تفاهم فکری برسـید. 
رفتارهـای مالی شـما تأثیـر زیادی بـر رفتارهای مالـی فرزندانتان 

در آینـده خواهد داشـت.
در بخش بعدی، بیشتر به این مقوله خواهیم پرداخت.
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زنانموفقدرمحیطشغلیخود
چگونهرفتارمیکنند؟

آیا تا به حال به عنوان یک زن از شنیدن این جمله 
است«،  مردان  برای  کلیدی  شغل های  »همه  که 
این  به  حال  به  تا  آیا  شده اید؟  رنجیده  و  آزرده 
فکر کرده اید که صرف نظر از ریشه های این تفکر 
در  می توانید  چگونه  آن،  نادرستی  و  درستی  و 

و  شوید  ظاهر  قدرتمند  خودتان  شغلی  موقعیت 
موفق عمل کنید؟ جواب این سوال ساده تر از چیزی 
است که تصور می کنید. با درنظر گرفتن چند اصل 
زنان موفق  مالی  عادات  به دست آوردن  و  کلیدی 

می توانید در مسیر موفقیت شغلی قدم بردارید.

راهنمایسرمایهگذاری

تیر 1399/ سال پنجم/ شماره 42 8

وع
من

ن م
ایا

آق
ود 

ور
 



 آمادگی داشتن خیلی مهم تر از بهترین 
بودن است

به جـای اینکـه به دنبـال بهترین بودن باشـید، 
سـعی کنیـد تا حـد امـکان آمادگی تـان را باال 
ببریـد. کارهایتـان را انجام دهیـد و پیش بینی 
کنیـد بعداً ممکن اسـت چه اتفاقـی در کارتان 
کنیـد،  برنامه ریـزی  بیشـتر  هرچـه  بیفتـد. 
بیشـتر در خانـه و محـل کار موفـق خواهیـد 
بـود. بـرای موفقیت شـغلی بایـد آمادگی الزم 
را  پیش بینی ناپذیـر  و  بـرای شـرایط سـخت 
داشـته باشـید، در غیـر ایـن صـورت، حتـی 
اگـر کارمنـد نمونـه هم باشـید، ممکن اسـت 
بـه خاطـر عدم کنترل بـر شـرایط کاری دچار 

سـرخوردگی و حس شکسـت شـوید.

 ازمنطقه امن خود خارج شوید
زمانی که کارتان را تازه شروع 

می کنید، سعی کنید از موقعیت هایی 
که شما را از منطقه امن خارج 

می کند،  دوری کنید. اما زمانی که 
یاد بگیرید کمی ناراحتی را تحمل 

کنید، اعتمادبه نفس تان باال می رود 
و متوجه می شوید که بسیاری از 

موقعیت های جدید اصاًل چالش 
نیست، بلکه فرصت است. پس 

به مرور زمان، از منطقه امن خود 
فاصله بگیرید، از فرصت های جدید 

استقبال و مسیر پیشرفت را 
سریع تر طی کنید.

برای درخواست حقوق بیشتر مانند 
یک مرد فکر کنید؛ اما مانند او رفتار 

نکنید.

 شبکه سازی کرده و دایرۀ ارتباط تان را وسیع تر کنید
در محیـط کاری  و شـغلی خـود سـعی کنیـد شبکه سـازی کنیـد. شـبکه ای از ارتباطاتـی کـه 
می توانـد بـه شـما کمـک کنـد. به یـاد داشـته باشـید شبکه سـازی فقط این نیسـت کـه مردم 
را به دلیـل کمـک گرفتـن مالقـات کنیـم. بلکه بـه این خاطر اسـت که شـما نیز بـه بقیه کمک 
کنیـد. می دانیـد چـرا ایـن موضـوع می توانـد اهمیـت داشـته باشـد؟ ما همیشـه کسـانی را که 
تـالش مـی کننـد تـا به بقیـه کمک کننـد، به یـاد داریم. پس سـعی کنیـد طوری رفتـار کنید 
کـه فـردی دیـده شـوید که می شـود بـه او بـرای کمـک گرفتن اعتمـاد کـرد. خواهیـد دید که 
ایـن مهربانـی از راه هـای دیگر به شـما برخواهد گشـت و در مسـیر شـغلی تان چقـدر تأثیرگذار 

خواهـد بود.
اگـر بتوانیـد شـبکۀ خود را از دوسـتان نزدیک خودتان فراتـر ببرید، تأثیر مثبـت و منفعت آن را 
در کار خـود مشـاهده خواهیـد کرد. اگـر با همکارانتـان در گروه ها یا مسـئولیت های دیگر رابطه 
داشـته باشـید، ایـن کار بـه شـما حمایتـی شـبکه ای خواهـد داد کـه می توانیـد آن را تبدیل به 
موقعیتـی بـرای پیشـرفت شـغلی کنید. فکـر می کنم که داشـتن یک شـبکه و ارتباطـات خوب 

می توانـد در انجـام دادن بهتـر کارتـان نیـز کمک کنـد و به شـما قدرتی وصف نشـدنی بدهد.
مقایسـه کردن و رقابت ناسـالم را کنار بگذارید. موفق ترین زنان کسـانی هسـتند که با شـناخت 

توانایی هایشـان، شـغل خود را بـر پایۀ اولویت هـا، ارزش ها و رویاهایشـان بنا می کنند.
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 شما به رویا، هدف و انگیزه نیاز دارید
در قـدم اول، بایـد رویـا داشـته باشـید. قـدم 
دوم این اسـت که هدف داشـته باشـید و قدم 
سـوم اشـتیاق و انگیزه است. مشـخصاً داشتن 
مهـارت و سخت کوشـی مهـم هسـتند؛ اما اگر 
شـما رویـا و هـدف نداشـته باشـید هیچ وقـت 
ایـن موقعیت هـا شـگفت زده  بـه  از رسـیدن 
نخواهیـد شـد. اگـر رویای خـود را با اشـتیاق 
بـرآورده نکنیـد، آن هـا می تواننـد بـه نقـاط 
ناامیدکننـده ای در انتخـاب شـغلتان تبدیـل 

شـوند. بدون رویا، هدف و داشـتن انگیزه ی کافی، آنچه انتظارتان را می کشـد تکرار، خسـتگی و 
دل زدگـی از شـغلی اسـت کـه انتخـاب کرده ایـد.

 
  اشتباهات خود را قبول کنید

یادتـان باشـد کـه همـۀ ما انسـان هسـتیم و بهتر اسـت کـه به اشـتباهات خـود اعتـراف کنیم، 
نـه اینکـه آن هـا را پنهـان کنیـم. به عـالوه، ماه پشـت ابـر نمی مانـد. به عنـوان یـک زن قدرتمند 
همیشـه ایـن قـدرت را داشـته باشـید اگر اشـتباه کردیـد آن را بپذیرید. درسـت اسـت که هیچ 
چیزی ترسـناک تر از این نیسـت که شـما بفهمید اشـتباهی را مرتکب شـده اید و پذیرفتن این 
کار اعتمادبه نفـس زیـادی را می طلبـد؛ امـا بدانیـد که قبـول نکردن اشـتباهاتتان شـما را فردی 
ضعیـف و بـدون اعتمـاد بـه نفس نشـان می دهد و برعکـس، پذیرفتـن آن باعث ایجـاد احترام و 
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اعتمـاد بیـن اعضـای گروهـی می شـود کـه با 
آن کار می کنیـد.

 
 شفافیت و صداقت کلید انجام دادن کار 

است
شـفافیت و صداقـت کلیـد اصلـی مدیریـت 
رابطه هـا و بـه دسـت آوردن اعتمـاد اسـت و 
این سـخت تر از چیزی اسـت که شـما فکرش 
را بکنیـد. بلـه درسـت اسـت. بعضـی اوقـات 
خیلـی سـخت می شـود کـه شـما در مقابـل 
فـردی کـه نمی خواهـد چیـزی را بشـنود و یا 
انتقـادی بپذیرد، شـفافیت داشـته باشـید و با 
صداقـت صحبت کنید؛ امـا در درازمدت کاماًل 
مشـخص خواهد شـد کـه بایـد تا حـد امکان 
در هـر موقعیتی شـفافیت داشـته باشـید. این 
موضـوع در موقعیت هـای شـغلی خـاص کـه 
نیـاز بـه تصمیم گیری هـای مهـم و حسـاس 

دارنـد، اهمیـت دوچندانـی پیـدا می کنـد.
 

 داشتن یک راهنما را فراموش نکنید
هـر  در  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  و  یادگیـری 
موقعیـت شـغلی، بخش سـادۀ کار اسـت. این 

سـروکله زدن با مردم اسـت که بخش سـخت کار اسـت. اگرچـه کیفیـت کار و توانایی هایتان به 
شـما کمـک می کند تا از این قسـمت سـخت سـربلند بیرون بیایید؛ اما داشـتن یـک راهنما نیز 
فوق العـاده ارزشـمند اسـت. زنـان در مقایسـه بـا مـردان خیلی راحـت درگیر مشـکالت کوچک 
و بـزرگ می شـوند و خیلـی خـوب می شـود اگـر کسـی را داشـته باشـند که پیشـش رفتـه و از 
او کمـک بگیرنـد. کسـی کـه بتوانـد از زاویـۀ دیگـری به مسـائل نگاه و چشم شـان را به سـمت 

اهدافشـان و راه درسـت بـاز کند.
 

 راه خودتان را بروید
به کار دیگران کاری نداشـته باشـید. بهترین عملکردتان را نشـان دهید و بر اسـاس اولویت ها و 
مهارت هایتـان پیـش برویـد. حتـی اگر فضا رقابتی باشـد، خونسـرد باشـید و درحـد توان تان بر 
اهدافـی کـه داریـد، تمرکز کنیـد. فضـای رقابتی ناسـالم انرژی مثبت شـما را نشـانه می گیرد و 
شـما را از مفیـد بـودن در موقعیـت شـغلی تان دور می کنـد. بدون اینکـه با دیدن دسـتاوردهای 

دیگـران بخواهیـد از مسـیر اصلی خارج شـوید، راه خودتـان را بروید.
بـه عنـوان یـک زن قدرتمنـد همیشـه این قدرت را داشـته باشـید که اگر اشـتباه کردیـد آن را 
بپذیریـد. درسـت اسـت که هیـچ چیزی ترسـناک تر از اعتراف به اشـتباه نیسـت؛ امـا بدانید که 

قبـول نکـردن اشـتباهاتتان شـما را فردی ضعیـف و بـدون اعتمادبه نفس نشـان می دهد.
راحت تـر از چیـزی کـه تصـور می کنیـد، می توانیـد بـا در پیـش گرفتن چنـد اصل سـاده ای که 
برایتـان گفتیـم مسـیر موفقیت شـغلی تان را طی کنید. داشـتن انگیـزه و هدف بـرای هر کاری 
الزامـی و اجتناب ناپذیـر اسـت. پـس رویاهـای خـود را در موفقیت های شـغلی تان کنـار نگذارید 
و تـالش کنیـد تـا بدون مقایسـه بـا دیگران، بـا آمادگـی الزم برای روبرو شـدن با مشـکالت، به 
رویاهایتـان جان تازه ای ببخشـید. در این مسـیر از راهنمایی گرفتن از دیگـران و ایجاد ارتباطات 

مؤثـر کاری هرگز غافل نشـوید.
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چرازناناز
ثروتاندوزی

خودداری
میکنند

خیلی از زنان هیچ تمایلی 
به ثروت اندوزی از خود نشان 

نمی دهند. برای بسیاری از زنان رضایتمندی 
از زندگی، خودشکوفایی، خدمت به مردم و 

رسیدگی به اموری که به آن عالقه دارند، اهمیت 
بیشتری دارد. آن ها بیشتر از اینکه به فکر خود 
باشند، به دیگران فکر می کنند و در راه تعالی 
اطرافیانشان می کوشند. اما باید توجه داشت که 

زنان در مسائل مالی از مردان آسیب پذیرترند. 
آن ها باید برای تحقق رویاهای خود نیز تالش 

کنند و به استقالل مالی برسند.

راهنمایسرمایهگذاری
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 موانع پنهان در مسیر ثروت اندوزی زنان
الگوهـای تکرارشـونده ی جالبـی در مسـیر ثروت انـدوزی زنـان وجـود دارد کـه می توانـد عوامل 
بسته شـدن ایـن مسـیر را روشـن تر کنـد. در ادامـه، مـا بـه این موانـع کـه ثروت اندوزی زنـان را 

کنـد و سـخت می کنـد، پرداخته ایـم:

 نگاه ستیزآمیز به پول
هرچنـد کـه ایـن ویژگی به جنسـیت ربطی ندارد؛ باید گفـت که باورها و رفتارهـای مالی والدین 
)ماننـد یک جـور دی اِن اِِی مالـی( بـه فرزنـدان منتقـل می شـود. باورهـای ناخـودآگاه دربـاره ی 
»سرشـت پـول« »معنـای ثـروت« و نیز »نقـش و جایـگاه زنان« تأثیـرات شـگرفی روی زندگی 

مالـی زنـان می گذارند.

 دوراندیش نبودن و نداشتن برنامه ی 
درازمدت

طبق سـّنت، از زنان انتظار می رود که با کارهای 
کوچـِک خانـه مشـغول شـوند یـا از فرزنـدان 
مراقبـت کننـد و بـا هرچـه کـه دارند، بسـازند. 
گویا چیزهایی مثل دوراندیشـی، اسـتراتژی های 
درازمدت و تشـخیص فرصت    هـای ثروت اندوزی 
جایـی در نقش هـای فرهنگی، حرفـه ای و مالی 

زنـان ندارند.

 ترجیح  دادن امنیت
شـاید چـون زنـان در طـول تاریـخ بـه منابـع 
مالـی کمتـری دسترسـی داشـته اند، گرایـش 
دارنـد که به پس انـداز کردن اولویت بیشـتری 
بدهنـد تـا سـرمایه گذاری. در مـواردی هم که 
سـرمایه گذاری می کننـد، احتیاط بیشـتری از 
مـردان به خـرج می دهند و معمـوالً مرّددترند. 
ایـن  زنـان  ترس هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی 
اسـت کـه آخر عمـر بی خانمـان شـوند و تنها 
را  ترسـی  چنیـن  برونـد.  دنیـا  از  بی پـول  و 
می تـوان کامـاًل درک کرد و الزم اسـت که این 
تـرس در هر برنامـه ای برای موفقیـت مالی در 

نظـر گرفته شـود.
 

 نیاز بیشتر به اطالعات مرتبط و معنادار
زنـان معمـوالً بیـش از مـردان بـه اطالعـاِت 
موثـق وابسـته اند و وقتـی چنیـن داده هایی را 
در تصمیم هـای مالی شـان بـه کار می گیرنـد، 
امـا  دارنـد؛  بیشـتری  امنیـت  احسـاس 
اطالعـات و شـیوه ی  ایـن  از  بزرگـی  بخـش 
زنـان  بـرای  اوقـات  خیلـی  ارائه کردن شـان 

اسـت. سـردرگم کننده 

 دسترسی کمتر به منابع مختلف
طبـق آمـار ، منابع مالی ای کـه در اختیار زنان 
قـرار می گیـرد، کمتـر از منابعـی اسـت که در 
اختیـار مـردان قرار دارد. بنابرایـن، به نفع زنان 
از روش هـای دورنگرانه تـر،  بـود کـه  خواهـد 
محکم تـر یـا نظام مندتـر در ثروت اندوزی شـان 

اسـتفاده کنند.

 روشن نبودن مسیر
و  برنامه هـا  کتاب هـا،  منابـع،  از  بسـیاری 
محصـوالت مالِی موجـود در بازارِ کنونی عمدتاً 
به دسـت مـردان و نیـز بـرای مـردان تهیـه و 
تنظیـم شـده اند. دیگـر این کـه، همیـن منابع 
هـم جسـته گریخته اند و زنـان قـادر نیسـتند 
چنـدان آن ها را با تصویری کـه از زندگی خود 
دارنـد، پیونـد بزننـد. به رغـم کتاب هـای مالی 
فراوانـی کـه در کتابخانه ها وجـود دارد و منابع 
می شـود،  یافـت  اینترنـت  در  کـه  بی کرانـی 
حـرف خیلـی از زنان این اسـت کـه »نمی دانم 
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بایـد چه مسـیری را طی کنـم.« هرچند با تغییر نقش زنـان، با حضور روزافـزون آن ها در جامعه 
مواجـه شـده ایم، هنـوز هـم بسـیاری از زنان به کارهای سـنتی خود مشـغول هسـتند و تمایلی 

بـه ثروت انـدوزی از خـود نشـان نمی دهنـد.
 

 ترس از فریب  خوردن
نداشـتن درک چنـدان واضحـی  بـه منابـع و همچنیـن  نتیجـه ی دسترسـِی محدودتـر  در 
از محصـوالت، خدمـات، برنامه هـا، و هزینه هـای مربـوط بـه امـور مالـی و نیـز نگرانـی از نـگاه 
سـتیزآمیزی کـه نسـبت بـه زنان وجـود دارد، برخی زنـان از رجوع به مشـاوران مالـی خودداری 

می کننـد؛ چـون می ترسـند همـان چیـزی را هـم کـه دارنـد از دسـت بدهنـد.

 زمان و توان محدود
خیلی ها هسـتند که زندگی شـان به کمک زنان وابسـته اسـت، از جمله فرزندان، والدین مسـن، شـوهر، 
دوسـتان و همچنیـن افراد بهره منـد از اقدامات داوطلبانه. از آن جایی که زنان سرشـتی رابطه محـور دارند، 
معموالً اولویت بیشتری به مردم و نیازهایشان می دهند تا پول. وقتی یکی از فرزندان دست از گریه  کردن 
برنمـی دارد یـا وقتی نیاز باشـد که غذایشـان برای مدرسـه آماده شـود یا یکـی از والدیـن در خطر ابتال به 

یک بیماری کشـنده باشد یا دوستی در یک قدمِی 
طالق به سـر ببرد، چندان دور از انتظار نیسـت که 
اندیشـیدن به مبحث مبهم ثروت اندوزی را به یک 

روز دیگر موکول کنند.

 واگذار کردنش به دیگران
بسـیاری از زنـان بـه مدیریـت روزانـه ی امـور 
مالـی ای مثـل پرداخت قبض هـا، خرید کردن 
و پس انـداز کردن بـرای مواقع اضطراری عادت 
دارنـد و بـا آن آشـنایند؛ امـا وقتـی موضـوع 
ثروت انـدوزِی بـر اسـاس برنامـه مالـی ای بـه 
میـان می آیـد کـه رفته رفتـه پـرورش یابـد، 

اقدامـی می کننـد. به نـدرت 
اگرچـه زمانـه به وضـوح درحـال تغییـر و تحول 
اسـت، مدیریـت دارایی هـای شـخصی از دیرباز 
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جـزء نقش هـای مـردان تلقـی شـده اسـت یـا 
کـه  آورده انـد  به شـمار  چیـزی  را  آن  این کـه 
بهتـر اسـت تماماً بـه متخصصـان واگذار شـود. 
این چنیـن، بسـیاری از زنـان بی آن کـه چنیـن 
وضعیتـی را بـه پرسـش بگیرند، هدایت مسـیر 
و  کرده انـد  واگـذار  دیگـران  بـه  را  مالی شـان 
مسئولیتش را از دوش خود برداشته و کورکورانه 
بـه شـخص دیگـری سـپرده اند. بـا توجـه بـه 
فشـارهای فرهنگـی و رسـانه ای در تحکیـم و 
تقویـت این نقـش منفعالنه و مطیعانـه ی زنان، 
آن زنانـی کـه می خواهنـد خودشـان زمـام امور 
مالی شـان را در دسـت بگیرند، ناچارنـد آگاهانه 
و عامدانـه دسـت بـه تصمیم هـا و مذاکره هایـی 
بزننـد کـه نقشـی فعاالنه تـر در ثروت انـدوزی و 

مدیریـت مالی شـان کسـب کننـد.

 نبود پیش کسوتان، الگوها و 
شخصیت های تأثیرگذار در جامعه

بسیاری از زنان گفته اند که الگویی در 
میان زنان سراغ ندارند که توانسته باشد 
در ثروت اندوزی به موفقیت رسیده باشد 
یا دست کم تعداد این گونه الگوها بسیار 

معدود است. حتی اگر الگو قراردادِن 
شخصیت های رسانه ای مثل اُپرا )Oprah( دور 

و دست نیافتنی به نظر برسد، الزم است که 
زنان گستره ی نگاه شان را گسترش دهند تا 
بتوانند الگوهای بیشتری را شناسایی کنند.

چنانچه زنان از ارتباطات اجتماعی برای 
بحث و درمیان گذاشتن امور مالی شان 

محروم باشند، به شدت در مسیر ثروت اندوزی 
احساس تنهایی و انزوا خواهند کرد.

 وجود بازدارنده های فرهنگی
موارد بی شماری را می توان در این دسته 

قرار داد: از همسرانی که تاب مشارکت زنان 
در امور مالی را ندارند تا دوستان، همکاران 

و اعضای خانواده ای که زنان را به خاطر 
تمایل شان به کسب اطالعات بیشتر درباره ی 

پول و ثروت اندوزی سرزنش می کنند و نیز 
زنانی که به بی سوادِی مالی و اطاعت از 

شوهر افتخار می کنند.
چنین نگرش هایی حتی ممکن است این 

احساس را در زنان ایجاد کند که با پی گیرِی 
روش های افزایش امنیت مالی و ثروت شان، 
قوانین نانوشته ای را زیر پا می گذارند، مثاًل 

برچسب  »آدم حریص« را در نظر بگیرید. این 
موارد باعث می شود که زنان از همان آغاز 

کار در دام سردرگمی و کمبود اعتمادبه نفس 
گرفتار شوند و تمایالت نوپایشان شکوفا 

نشود.
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 زندگِی زنان و رؤیاهایشان
زنان اغلب آرزوها و رؤیاهای پُرشوری 
برای خود و عزیزان شان دارند. حتماً 
باید یک عامل احساس برانگیز، 
معنادار و مجاب کننده در زندگی شان 
وجود داشته باشد تا بتوانند در این 
مسیر گام بردارند و به پیش بروند.
اگرچه خیلی از مردان به خاطر 
دست یابی به کنترل، قدرت، زنان 
زیبا و چیزهای پُرزرق وبرق به 
ثروت اندوزی روی می آورند، زنانی 
که مسیر ثروت اندوزی را در پیش 
می گیرند باید نیازهای خودشان را 
نیز لحاظ کنند. هرچه باشد، این 
مسیر برای بیشتر افراد چندان آسان 
نیست و به سال ها صبر، پافشاری، 
دانش اندوزی و اقدام کردن نیاز دارد.

 
 نیاز به زمان برای درنظرگرفتن 
سناریوهای متفاوت و بررسی 
تمام وکمال هرکدام

معموالً زنان در تصمیم گیری هایشان 
توجه زیادی به احساساتشان و 
نیز دیگران دارند. آن ها به زمان 
نیاز دارند تا اطالعات جمع آوری 
کنند، ایده های مختلف را بکاوند، 
نگرانی ها را در نظر بگیرند، امکانات و 
احتماالت گوناگون را امتحان کنند، 
ریسک ها را بسنجند، امور مالی را 
ارزیابی کنند، نیازهای دیگران را 
اِعمال کنند، به احساس کلّی شان 
درباره ی این قضایا رجوع کنند و 
تأثیرات متقابل عناصر مختلف را 
به دقت بررسی نمایند. زمانی که 
زنان اقدام به ثروت اندوزی می کنند، 
رویکردی که به کار می گیرند، یک 
رویکرد ُکل نگرانه خواهد بود.

برنامه ها و دستورالعمل های مالِی 
موجود فقط توجهی سطحی و 
سرسری به گرایش ها و تمایالت 
زنان در این امور دارند. زنان به 
برنامه ها و روش های بسیار عمیق تر و 
جزئی تری نیازمندند.
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 تابوها و خط قرمزهای مربوط 
به پول

نهایتاً بحث تابوها و خط 
قرمزهای مربوط به پول پیش 

می آید. این مورد تأثیرش 
خیلی زیاد است. همان طور 

که پیش تر اشاره کردم، زنان 
سرشتی رابطه محور دارند. 

آن ها با امتحان کردن ایده های 
مختلف، جست وجوی مفاهیم 

متعدد، توجه به بازخوردها، 
درخواست راهنمایی، 

اشتراک گذاری منابع، و 
مواردی از این دست، به حل 

مسائل شان می پردازند. اما اگر 
قرار باشد تابوهای فرهنگی 
زبانشان را بسته نگه دارند 

و احساسات شان را سرکوب 
کنند، ضربه ی ناکارکننده ای 

خواهد بود به همه ی 
تالش هایی که برای بهبود 
و ارتقای باورها، احساسات 
و اَعماِل مالی شان کرده اند. 

درباره ی زنان وتابوی پول در 
مطالب بعدی بیشتر توضیح 

خواهیم داد.
عوامل احساسی و فرهنگی 

زیادی مانع ثروت اندوزی زنان 
می شوند. زنان باید بدانند 

برای دست یافتن به رویاها و 
استقالل مالی توجه به اقتصاد 

و برنامه ریزی مالی برایشان 
ضروری است.
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کـــالهتخفــیــفبرسرخریــدار
کاال، در  برای یک  با پرداخت پوِل کمتر  شاید فکر کنید 
هزینه ها صرفه جویی می کنید و مبلغ کمی هم پس انداز 
می کنید، اما باید گفت در حقیقت هیچ پس اندازی انجام 
تا  اینکه چند گام بیشتر هم بردارید  نخواهد شد، مگر 

بتوانید مبلغی را در جیب خود نگه دارید.
زمانی پس انداز صورت می گیرد که شما مبالغی را برای 
بودجۀ اضطراری، مبلغی برای مخارج آینده )مانند رفتن به 
سفر( یا افزایش میزان سرمایه گذاری ها کنار بگذارید. در 
این موارد مبلغ دقیقی از حساب اصلی شما خارج می شود و 

برای اهدافی به خصوص پس انداز می شود.
وقتی که کاالیی را از حراجی می خرید در حقیقت، بخشی از 
قیمت واقعی آن را نمی پردازید؛ ولی به هرحال پول خرج 
می کنید. در این حالت اواًل شما پول خرج کرده اید و دیگر 
نمی توانید از آن در قالب سرمایه گذاری یا خرج کردهای 
برنامه ریزی شده در آینده استفاده کنید. دومًا اینکه تا 
وقتی که مابه تفاوت قیمت پرداختی و قیمت اصلی کاال را 
در حساب پس انداز یا سرمایه گذاری خود نگذارید، عماًل 

هیچ پس اندازی نکرده اید.
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 صرفه جویی یا خرج کردن با تأخیر؟
شـما از پول تـان بـرای بهتـر شـدن وضعیـت 
مالی تـان  و  سـرمایه گذاری بـرای سـودآوری 
در آینـده اسـتفاده می کنید. اگر پولـی را برای 
خریـد خـرج کنیـد، چـه یـک ابـزار کاربردی 
بخریـد، چه یک تجربۀ مهیـج، هرچند ممکن 
اسـت از خرج کردن خود خوشـحال باشـید؛ با 
این خریدها از سـرمایۀ خالصتـان کم کرده اید 
و در نتیجـه، پـول کمتـری در جیب تـان باقی 

می مانـد.
دیگـر زمـان آن رسـیده کـه این طـرز تفکر را 
کـه اگر جنسـی بـا قیمتـی کمتر بخریـد کار 
بسـیار بزرگـی کرده ایـد، تغییـر دهیـد. همـۀ 
شـما یـک حـراج خـوب را دوسـت داریـد و 
می دانیـد کـه پیـدا کـردن چیـزی کـه نیـاز 
داریـد بـا قیمت کمتـر خیلی خوب اسـت. اما 

فقـط تفـاوت بیـن دو قیمـت را دیگـر »پـول صرفه جویی شـده« ننامیـد؛ چـون به احتمـال زیاد 
همیـن پـول را بعـداً بـر روی کاالی مورد عالقه ی دیگـری خرج می کنید، پس بهتر اسـت که به 

آن »خـرج کـردِن بـا تأخیـر« بگویید.
تفکرتـان را نسـبت بـه خریـد در حراجی هـا تغییـر دهیـد. حراجی هـا در صورتـی که شـما نیاز 
اساسـی به یک کاال نداشـته باشـید، چیزی جز ضرر نیسـتند. در نتیجه بهتر اسـت همیشـه در 

برابـر وسوسـۀ خریـد از حراجی ها مقاومـت کنید.
 

 مأموریت جدید برای خرید از حراجی
دفعـۀ بعـد کـه کاالیـی را از حراجـی خریدیـد، میـزان تفـاوت دو قیمـت را از حسـاب اصلی تان 
بـه حسـاب پس اندازتـان واریـز کنیـد. )یعنی اگـر قیمت اصلـی 2۰ هـزار تومان و قیمـِت بعد از 
تخفیـف 1۵ هـزار تومـان بود، شـما ۵ هـزار تومان به حسـاب پس اندازتـان واریز کنید(. سـپس 
حداقـل نیمـی از آنچـه این گونه پس انـداز کرده اید، سـرمایه گذاری کنید و نیمی دیگـر را نیز اگر 

حسـاب مواقـع اضطراری تـان به حـد کامل نرسـیده، به این حسـاب واریـز کنید.

 به کوچک بودن اعداد نگاه نکنید. این کار می تواند برای خریدهای بزرگ تر هم اتفاق بیفتد. 
آنچه  اهمیت دارد توجه شما به اختصاص مبلغی که بعد از خرید ذخیره کرده اید، به عنوان 
پس انداز است. تنها در صورتی می توانید بگویید که با خرید در حراجی صرفه جویی کرده اید 
که مبلغ تخفیف را پس انداز کنید تا میزان سرمایه تان را برای سرمایه گذاری ها در آینده 

بیشتر کرده باشید.
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پولدارهاازچهدروغهاییی
دوریمیکنند؟

همه ی ما روزانه سِر خودمان را با 
دروغ های به ظاهر کوچکی شیره 
می مالیم؛ مثاًل »یک تکه ی کوچک 
از کیک کالری زیادی ندارد و چاق 
نمی کند.« اما بعضی دروغ هایی که 
درباره ی پول به خودمان می گوییم 
می توانند برای ما خیلی گران تمام 
شوند؛ به خصوص وقتی وضع 
مالی مان تعریفی ندارد. این ها 
دروغ هایی هستند که ما را زیر 
بار قرض و بدهی نگه می دارند و 
امکاِن داشتِن زندگِی دل خواه مان را 
سلب می کنند. در ادامه، درمورد 9 
دروغ بزرگی صحبت خواهیم کرد که 
آدم های گرفتار هفته به هفته، به 
خودشان می گویند؛ اما افراد موفق 
همیشه از آن ها دوری می جویند.
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 نیازش دارم
بایـد خواسـته هایتـان را از نیازهایتـان جدا کنید. آیا واقعـاً به جدیدترین گوشـی های همراه نیاز 
داریـد؟ آیـا  واقعـاً الزم اسـت همـه ی آخـِر هفته هایتان را بیـرون غذا بخوریـد؟ آیا واقعـاً به یک 
جشـِن عروسـِی چندصـد میلیـون تومانی نیـاز داریـد؟ )نه، هیچ کـس به این هـا نیاز نـدارد.( آیا 

بـه لباس هـای جدید احتیـاج دارید؟
مـا همیشـه خودمـان را بـا توجیهـات و عذرتراشـی های مختلـف قانـع می کنیـم که به داشـتن 

فالن چیـز نیـاز داریم. 
امـا غالبـاً فقط دل مان می خواهد که آن کاالی جدید را داشـته باشـیم. کسـانی که مسـائل مالی 

را خـوب درک می کننـد، متوجِه تفـاوت میاِن 
نیازها و خواسته هایشـان هسـتند و اگر نتوانند 
از عهـده ی هزینه ی چیـزی برآیند، بی خیالش 

می شوند.
بـه خودتان دروغ نگویید و از واقعیت فرار نکنید. 

برای آینده برنامه ریزی داشـته باشید. 
هـر مـاه بـر اسـاس بودجه بنـدی تعیین شـده 
مخارجتـان را تنظیـم کنیـد و از تکیـه کردن بر 
بخـت و اقبـال بپرهیزید. افراد موفـق هیچ گاه به 
خـود دروغ نمی گوینـد و توجیه نمی آورند. قطعاً 
یکـی از دالیـل پولدار بـودن آن ها همین اسـت.

  وام پول بادآورده است
نـه، این طـور نیسـت. اگـر کمـی دربـاره اش 
فکـر کنیـد، اتفاقـاً وام هـا برایتـان گـران  تمام 
می شـوند. وقتـی وام می گیریـد، نه تنهـا پولی 
را کـه دریافـت کرده ایـد، بلکـه سـودش را هم 

بایـد بـه بانـک بپردازید.
بـا وام گرفتـن  بعضی هـا فکـر می کننـد کـه 
بـادآورده  پـوِل  کلـی  آن جـا،  و  این جـا  از 
نصیب شـان می شـود؛ امـا باالخره زمانـی باید 

ایـن پول هـا را بـا سودشـان پـس بدهیـد.
نگاهتـان را بـه وام عوض کنید. اگر آن را نوعی 
پـول بـادآورده می بینیـد، بایـد بدانیـد وام هـا 
صرفاً بدهی هایی هسـتند بـا قابلیت برهم زدن 
امنیـت اقتصـادی شـما در آینده. هـر وقت به 
وام گرفتـن فکـر می کنید لطفاً به سـود زیادی 
کـه بابـت آن باید باید بپردازیـد نیز فکر کنید.

  پولدار نمی شوم
از کجـا می دانیـد؟ افـراد بسـیاری بوده انـد که 
بـا جیـب خالی توانسـته اند به ثـروت هنگفتی 
 Oprah( دسـت یابنـد. احتمـاالً اُپـرا وینفـری
Winfrey( معروف ترین شـان باشـد. اگر مدام به 

خودتـان بگوییـد که قرار نیسـت موفق شـوید 
یـا سرنوشـت تان این اسـت کـه تا ابـد بی پول 
بمانیـد، آن وقت چنیـن آینـده ای را برای خود 

می زنید. رقـم 
 اگـر مثبـت فکـر کنیـد، دسـت کم می توانید 
از ایـن ذهنیـِت همیشـگی  بیـرون بیاییـد و 

فرصت هایـی بـرای خـود فراهـم کنیـد.
همیشـه مثبـت فکـر کنیـد. اگـر به ایـن فکر 
کنیـد کـه هیـچ گاه پولـدار نمی شـوید، قطعـاً 
همیـن می شـود؛ زیـرا تالشـی بـرای پولـدار 
شـدن نیـز نخواهیـد کـرد. شـما بـا ایـن طرز 
تفکـر خود را قانـع کرده اید تا تالش بیشـتری 

. نکنید
 

محسوب  خوبی  خرید  دارد  تخفیف  چون    
می شود

از چنـد زاویـه می تـوان بـه تخفیف هـا نـگاه 
کـرد. تخفیف هـا می توانند فرصت هایـی برای 
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خـرج  کمتـر یا حتی درآمد بیشـتر باشـند. اگر بـه محصول خاصی نیـاز دارید و تخفیـف خورده 
اسـت، بی درنـگ آن را بخریـد. هرچنـد، خریـد محصوالتی که تخفیـف می خورند، صرفـاً به این 

دلیـل کـه تخفیف دارنـد، یکـی از بدتریـن روش های هـدردادن پول هایتان اسـت.
اگـر مثـاًل یـک مخلوط کـِن 3۰۰ هـزار تومانـی را کـه ۵۰ هـزار تومـان تخفیـف خـورده اسـت 
بخریـد، گمـان می کنیـد سـود کرده ایـد. اما اگـر واقعاً بـه یک مخلوط کـِن جدید نیازی نداشـته 
باشـید )تفـاوت بیـن نیازهـا و دل خواسـت ها را یادتـان نـرود(، آن وقـت فقـط 2۵۰ هـزار تومان 
ضـرر کرده ایـد. ایـن موضـوع زمانـی بغرنج تر می شـود که کلّـی از محصـوالت تخفیف خـورده را 
می خریـد؛ چـون حـس می کنیـد که این کار باعث می شـود بیشـتر و بیشـتر سـود کنیـد. نباید 
در ایـن دام بیفتیـد. تـا زمانـی کـه از نیـاز داشـتن بـه کاالیـی مطمئـن نیسـتید، باید سـریعاً از 

تخفیف هـای وسوسـه کننده فاصلـه بگیرید.

 همه قسط ماشین پرداخت می کنند
بیـن همـکاران و دوسـتان و فامیـل  پرس وجـو کنید. می بینید که قسـط ماشـیِن بعضی ها اندک 
اسـت، بعضی هـا خیلـی زیـاد و کسـانی هم هسـتند که اصاًل قسـطی ندارنـد. آن هایـی که هیچ 
قسـطی ندارنـد باهوش انـد. این افراد یا پول ماشـین  را یک جـا پرداخت کرده اند یـا ماهانه پولش 
را پرداخت کرده و سـپس ماشـین را تحویل گرفته اند. همه با ماشـین های آخرین مدل وسوسـه 
می شـوند و از آن جایـی کـه فقط تعداد محـدودی می تواننـد از عهده ی پرداخـت 2۰۰میلیون یا 
بیشـتر برای یک ماشـیِن نسـبتاً لوکس برآیند، دسـت به دامِن قسـط هایی می شـوند که زندگی 
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ماهانـه  قسـط های  آن  می کنـد.  دشـوار  را 
بـه قیمتـی گران تـر از پولـی کـه می پردازیـد 
برایتـان تمـام می شـود؛ چـون پولی را از شـما 
می گیـرد کـه می توانسـتید پس انـداز کنید یا 
بـرای تجربه هـای دل نشـینی مثـل تفریـح و 

تحصیل خـرج کنید.

 استحقاقش را دارم
ایـن هفتـه خیلـی سـخت کار کـردم؛ بـرای 
همیـن، مسـتحق این قهـوه ی ۵ هـزار تومانی 
هسـتم یـا ایـن مـاه چنـد شـیفت اضافـه کار 
کـردم، پس واقعاً اسـتحقاق خرید یک شـلوار 

کتـان خـوب را دارم.
همـه  ی مـا خـود را بـا ایـن توجیهـات فریـب 
می دهیـم. سـخت کار می کنیـم و سـپس بـه 
خودمـان می گوییم کـه مسـتحقیم بابتش به 
خـود پـاداش دهیـم. اما هرگـز فکـر نکرده ایم 
را  مـا  واقعـاً  کوچـک  جایزه هـای  ایـن  کـه 
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متحمـل چـه هزینه هایـی می کننـد.
یـک قهوه ی ۵ هـزار تومانی در مـاه 1۵۰ هزار 
تومـان برایتان آب می خورد؛ سـاالنه می شـود 
یـک میلیـون و هشـتصد هـزار تومان. بـا این 
مقـدار پـول، کارهـای خیلـی بهتـری می توان 
انجـام داد؛ مخصوصـاً وقتی که می شـود همان 
قهـوه را بـدون هزینـه ی خاصـی در خانه برای 
خودتـان درسـت کنیـد. بـا کارکردِن بیشـتر، 
چیـزی کـه واقعـاً نصیب تان می شـود فرصتی 
بـرای داشـتن یـک زندگـِی بهتـر اسـت؛ اما با 
مصـرف ایـن پـول بـرای چیزهـای بیهـوده و 
غیرضـروری، آن هـم فقـط بـرای یـک لـذِت 
خودتـان  از  را  فرصـت  ایـن  چنددقیقـه ای، 

می گیریـد.
 

 پول چرک کف دست است
ایـن  بـا  را  ول خرجی هایشـان  بعضی هـا 
ضرب المثـل توجیـه می کننـد؛ امـا مـا بـرای 
زندگی کـردن بـه پول نیـاز داریم )مگـر این که 
راهِ دیگـری بـرای زندگـی پیدا کنیـم که باید 
گفـت چنیـن چیـزی در بهتریـن حالـت نادر 
اسـت(. ایـن بی اعتنایـی بـه پـول چیزی سـت 
مـی دارد.  نگـه  فقیـر  را  فقیـر  آدم هـای  کـه 
آدم هـای پولـدار هیچ وقـت این طـور بـه پـول 

نمی کننـد. نـگاه 
چنیـن نگرشـی یکـی از مهم تریـن ملزومـاِت 
زندگـی  را کوچـک و بـی ارزش جلـوه می دهد. 
اگـر جـوری پول تـان را خـرج کنیـد کـه انگار 
فردایی در کار نیسـت، در واقع، فردایی سـخت 

بـرای خودتـان تـدارک دیده اید.
 شـاید پول لزوماً شـما را خوشـبخت نکند، اما 
نداشـتنش قطعاً از شـادی و حتی سالمتی تان 

کـم خواهد کرد.
پـول علـف خـرس نیسـت کـه بخواهیـد بـه 
آن مثـل چـرک کف دسـت نـگاه کنیـد. پول 
بـرای  آیـد و شـما  به دسـت مـی  به سـختی 

زندگـی کـردن بـه آن نیـاز داریـد.
 پـس درسـت خـرج کنیـد. اگـر سـخت کار 
می کنیـد بایـد درآمـد حاصـل از کار سـخت 
زندگـی  کیفیـت  افزایـش  بـه  منجـر  شـما 
شـما و خانوادتـان شـود، نـه خـرج چیزهـای 

غیرضـروری.

خرج  که  کنیم  می  زندگی  سال  چند  مگر   
نکنیم؟!

عمـر  یک بـار  فقـط  »آدم  مثـل  جمالتـی 
می کنـد« و »تـا جـوان هسـتی و می توانـی 
خـوش بگذرانـی، بـرای خـودت خـرج کـن« 
را هـم بـه ایـن مجموعـه اضافـه کنیـد. ایـراِد 
ایـن طـرز فکـر ایـن اسـت کـه بعـد از یـک 
مـدت پول تـان بـه تـه می رسـد، بدهـی به بار 

می آوریـد و آینـده ای پُـر از دغدغـه و دل شـوره و بـدون آسـایش بـرای خـود می سـازید. عمـر 
انسـان ها درحـال افزایـش اسـت. شـاید تـا ابـد زنده نباشـید؛ امـا باید طـوری زندگـی کنید که 

گویـی آینـده ی درازی در پیـش داریـد و منطبـق بـا آن، پول هایتـان را پس انـداز کنیـد.
اگـر هـم فکـر می کنید که خیلـی عمر نخواهید کـرد، دنبال افزایـش کیفیت زندگی تـان در این 

عمـر کوتاه باشـید. قطعاً نتیجه ی بهتـری خواهد گرفت.

راهنمایسرمایهگذاری

تیر 1399/ سال پنجم/ شماره 42 24



 خودش درست می شود
اتکا کردن به بخت و اقبال برای تغییر مسـیر زندگی  به دور از مسـئولیت پذیری و آینده نگری اسـت. 
بله، شـاید ناگهان شـانس درِ خانه تان را بزند و مثالً میلیون ها تومان در یک قرعه کشـی برنده شـوید. 
احتمالش ناچیز اسـت اما غیرممکن نیسـت. همچنین، احتمال دارد ناگهان در شـغل تان یک ترفیِع 
بزرگ بگیرید. اما بیشـتِر اوقات خودتان هسـتید که سرنوشـت تان را رقم می زنید. باید تالش هایتان 
را بـه سمت وسـویی متمرکـز کنید کـه در مواجهه با فرصت ها، از دست شـان ندهید. چه بسـا که این 
اتفاقاِت شانسـی چندان هم خوشـایند نباشـند، مثل هزینه های پزشـکِی غیرمنتظره، ازدسـت دادِن 

ناگهانِی شغل یا ورشکستگی.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

25تیر 1399/ سال پنجم/ شماره 42



آیاشغل
باید
وسیلهای
برایرسیدن
بهپول
باشد؟
در حال حاضر بیشتر مردم شغلی دارند 
که  شاید هیچ وقت فکر نمی کردند آن 
را در زندگی شان انجام دهند. اغلب 
پول، علت پذیرفتن شغلی است که 
عالقه ای به آن ندارید.

درحالی که پول عالی است و وقتی 
از صفر به ثروت می رسید، شما را 
خوشحال می کند، نمی تواند شادی 
ماندگاری برای شما به ارمغان بیاورد. 
تحقیقات نشان داده اند که پول و 
شادی لزومًا همراه هم نیستند. این 
حرف جدیدی نیست. پس چرا مردم 
هنوز هم دنبال پول هستند؟

یک وقت نگاه می کنید به مسیر 
گذشته تان و می بینید که کاری که 
سال ها پیش برای داشتن درآمد 
مشغول آن شده اید، مسیری حرفه ای 
زندگی تان شده است؛ در حالی که آن 
را نمی خواستید و چون به پول نیاز 
دارید، از خطر کردن هم می ترسید. 
امنیت را انتخاب می کنید و در همان 
شغل می مانید، تسلیم می شوید.

اگـر بـه پذیرفتـن کاری فقـط به خاطـر پولـش فکر می کنیـد، نمی گویـم نباید 
ایـن کار را بکنیـد. در هـر شـغلی نکاتی را یـاد می گیرید، پس ضـرر نمی کنید. 
ولـی پـس از مدتـی، وقتی دیگر درسـی بـرای یادگرفتن وجود نداشـته باشـد، 
بایـد وسـایلتان را جمـع و آن کار را تـرک کنیـد. تنهـا دلیلـی کـه مـردم بـه 
کارهایـی ادامـه می دهند که درسـی بـه آن ها نمی آمـوزد، پول اسـت. پولی که 

حقـوق زیاد یـا امکان ترفیـع دارد، معموالً وسوسـه کننده اسـت.
شـاید نتوانید تمام مسـیر حرفه ای خـود را برنامه ریزی کنید؛ ولـی وقتی کاری 
را شـروع می کنیـد، بایـد بدانیـد در چـه راهی قـرار داریـد و قرار اسـت به کجا 
برسـید. مسـیر حرفـه ای و شـغلی شـما مثل یـک قایـق بادبانی اسـت. به جای 
اینکـه همیشـه بادبـان را رها کنید و با مسـیر بـاد پیش بروید، بایـد بدانید چه 

زمانـی بادبـان را رها کنید.
تصمیـم بگیریـد کـه فکرتـان مهم تریـن مسـئله در زندگـی شـما باشـد. پول 
درآوردن عیبـی نـدارد؛ ما همه باید مخـارج خانواده و خودمـان را تأمین کنیم. 
ولـی برده ی پول نشـوید. در سـطحی زندگی کنید که بتوانیـد به راحتی از نظر 

مالـی آن را کنترل کنید.
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 یادگیری در برابر پول
فکر می کنم همه باید یادگیری را به پول ترجیح 
دهند. اگر روی توسعه ی مهارت ها و دانشتان 
تمرکز کنید در طوالنی مدت پول بیشتری به 
عامل مهمی  پول  وقتی  ولی  دست می آورید. 
در پذیرفتن شغلی باشد و به خود شغل عالقه 
بی تفاوت  شغل  آن  به  نسبت  باشید،  نداشته 
باید  چرا  که  می کنید  فکر  این  به  می شوید. 
وقت بگذارم تا مهارت هایم را بهبود ببخشم؟ و 
اصاًل به تأثیری که روی کارتان می گذارد فکر 
نمی کنید. کسی شما را شماتت نمی کند؛ کاماًل 
طبیعی است که وقتی به کاری عالقه نداشته 

باشید، آن کار برایتان جالب نخواهد نباشد.
را  شغلی  باید  باشد:  برعکس  باید  اصل  در 
را  شما  که  است  کاری  شامل  که  بپذیرید 
هیجان زده می کند. عالوه بر این، باید کاری 
تا  دارید  مهارت  آن  در  که  دهید  انجام  را 
و  قوت  نقاط  همه  باشید.  مفیدتر  بتوانید 
تمرکز  خود  قوت  نقاط  روی  دارند.  ضعفی 
کنید. بهبود دادن شغلی که همین حاال هم 

آن را به خوبی انجام می دهید، شما را بیشتر 
پیش  ضعیفتان  مهارت های  دادن  بهبود  از 
که  نیست  معنی  این  به  حرف  این  می برد. 
نباید روی نقاط ضعف خود کار کنید. توسعه 
و بهبود مهارت های ضعیف بخشی از فرایند 

رشد یک فرد حرفه ای محسوب می شوند.
انجام  و  کاری  دادن  انجام  خوب  بین  ولی 
تفاوت  دارید،  عالقه  آن  به  که  کاری  دادن 
وجود دارد. کار باید برای مردم و کسب وکار، 
کاری  دادن  انجام  با  فقط  شما  باشد.  مفید 
که به آن عالقه دارید حقوق نمی گیرید، باید 
مسئله  این  دهید.  انجام  به خوبی  را  کارتان 
بازی  از  می کند،  صدق  موارد  تمامی  در 
کردن با بازی های ویدئویی گرفته تا آشپزی، 
بودن  متوسط  برنامه نویسی.  و  فروشندگی 

شما را به جایی نمی رساند.
قایق  یک  مثل  شما  شغلی  و  حرفه ای  مسیر 
بادبانی است. به جای اینکه همیشه بادبان را رها 
کنید و با مسیر باد پیش بروید، باید بدانید چه 

زمانی بادبان را رها کنید.

درنهایت، دوباره به مفهوم کار فکر کنید. ما اغلب 
کار و زندگی را از هم جدا می کنیم. کار راهی 
تا  نظر گرفته می شود  برای پول درآوردن در 
بتوانیم به طرز دلخواه زندگی کنیم؛ ولی واقعیت 
این است که ما وقت زیادی را سر کار هستیم. 
پس برای کدام  یک ارزش بیشتری قائل باشیم؟ 

وقت یا پول؟
کنید.  نگاه  واحد  به صورت  کار  و  زندگی  به 
انجامش  به خوبی  که  کنید  پیدا  را  کاری 
بخواهید  تا  دارید  عالقه  آن  به  و  می دهید 
وقتی  ببخشید.  بهبود  را  کارتان  و  مهارت ها 
در زندگی دیگران مفید واقع شوید، پولی را 

که لیاقتش را دارید به دست می آورید.
باید  هستید  آن  مشغول  که  کاری  هر  در 
کنید.  توجه  فردی  مهارت های  توسعه ی  به 
سرمایه گذاری روی مهارت های جدید بهترین 
راه برای پیشرفت و موفقیت است. اگر برای پول 
درآوردن کاری را انجام می دهید که به آن عالقه 
از آن نمی آموزید،  ندارید و چیز جدیدی هم 

بهتر است در تصمیمتان بازنگری کنید.
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آرسنلوپن؛
نسخهایرانی

جرایم: سرقت از 
جواهرفروشی، قتل، 
کالهبرداری، فرار از دست 
مأمور پلیس، همراه داشتن 
مواد مخدر و اعتیاد.

هنوز هوا تاریک بود. خنکای صبح آب دریا را سرد کرده بود؛ اما 
شنیدن صدای خروپف مأموران این پیغام را به مهدی می داد 
که تنها فرصتش برای رهایی دقیقاً همان لحظه است. پس 
پیراهنش را درآورد و به دل خلیج فارس زد. این دومین باری 
بود که سید مهدی بلیغ از دست مأموران می گریخت؛ این بار 
اما از دست مأموران کویتی که قصد تحویل دادن او به پلیس 

ایران را داشتند.
به خاطر  که  است  مجرمان  از  دسته  آن  جزء  بلیغ  مهدی 
نبوغشان در جنایت شهرتی هم به دست می آورند. دفعۀ قبل 
در دستشویی دادگستری تهران، در حالی که سرباز نگون بخت 
همراهش پشت در منتظر بیرون آمدنش بود، از پنجره گریخت 
و قبل از آن که بتوانند پیدایش کنند، از کشور خارج شد. جرم 
او کشتن دوست و همکارش در سرقت از جواهرفروشی های 

تهران بود.
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آن ها سه نفر بودند: مهدی بلیغ، مهدی نظری 
و هوشنگ مجتبایی. این سه نفر با نقشه هایی 
کردند.  سرقت  جواهرفروشی  چند  از  زیرکانه 
قرارشان این بود که هر کدام به دام افتادند، بقیه 
برای آزادی او تالش کنند. مهدی بلیغ دستگیر 
شد و هوشنگ مجتبایی با نیمی از جواهرات و 
پس از فریب دادن همسر بلیغ به خارج فرار 
کرد. مهدی نظری که در ایران مانده بود، به 
گفتۀ بلیغ برای در امان ماندن از انتقام وی، با 
تحویل دادن سهم خود به بلیغ سعی کرد خود 
را خیرخواه او نشان دهد؛ اما این کار مانع نشد 
که مهدی بلیغ با کشتنش به طرزی فجیع از او 

انتقام نگیرد.
مهدی بلیغ در زمان انقالب با حکم حبس ابد 
در زندان بود و در شلوغی های آن دوره توانست 
بعد،  سال  یکی دو  ولی  بیاید؛  بیرون  زندان  از 
به خاطر حمل مواد مخدر و اعتیاد دستگیر و 

اعدام شد.
را جلب  توجه من  بلیغ  آنچه موجب شد  اما 
یا  انتقام جو  بنویسم، روحیۀ  تا درباره اش  کند 
سرنوشتش نبود. مهدی بلیغ بیشتر از هرچیز 
به خاطر نبوغش در کالهبرداری شناخته شده 

است.
بود  توانسته  بود  زندان  در  که  مدتی  در  او 
تلویزیون زندان را به قیمت 1۰۰ تومان، به یکی 
آزادی  موقع  بیچاره  مرد  بفروشد.  زندانیان  از 
وقتی می خواست تلویزیون را زیر بغل بزند و 

برود، فهمید چه کالهی بر سرش رفته است.
بزرگ ترین کالهبرداری بلیغ اما، مورد دیگری 
این  جمله  از  او  زندگی  راجع به  روایت ها  بود. 
ماجرا، مختلف است؛ ولی نخستین روزنامه هایی 
را  تاریخی  کالهبرداری  این  ماجرای  که 

نوشته اند، چنین گفته اند:
به طرز  بود،  بی سواد  این که  با  بلیغ  مهدی 
داشت.  تسلط  انگلیسی  و  عربی  به  عجیبی 
شده  متوجه  شهر  درون  رفت وآمدهایش  در 
حاضرند  که  هستند  زیادی  خارجی های  بود، 
در ایراِن پس از کودتای 2٨ مرداد، با شرایط 
پس  کنند.  سرمایه گذاری  پیش آمده،  جدید 
یک دفتر کار در گیشا اجاره کرد. سرووضعش 
را به شکل مقبولی درآورد و شروع به شناسایی 
سرمایه گذاران خارجی مشتاق و اندکی ابله کرد.

به زودی توانست دو تاجر آمریکایی پیدا کند 
که درصدد بودند در تهران هتلی بخرند. بلیغ 
بعد از آن که اطمینان آن ها را جلب کرد، به 
را،  دادگستری  آمریکایی ساختمان  تاجر  دو 
البته نه با این نام، برای فروش پیشنهاد داد. 
سپس آن ها را به دفترش برد و باب معاشرت 
و خوش وبش را باز کرد و برای چند روز بعد 

قرار بازدید از کاخ دادگستری را گذاشت.
قبل از آمدن تاجرهای ساده لوح دفتردار وزیر را تطمیع کرد و دفتر او را 
در ساعت غیر اداری برای یک ساعت اجاره کرد. همچنین چندصد جفت 
دمپایی خرید و جلوی درهای اتاق های وزارت دادگستری قرار داد. وقتی 
میهمانان آمدند، آن ها را به دفترش برد و سپس ساختمان را نشانشان 
داد؛ اما به بهانۀ حضور میهمانان هتل، با نشان دادن دمپایی ها نگذاشت 

آن ها داخل اتاق ها را ببینند.
بلیغ که حسابی موفق شده بود، از آن دو تاجر بیچاره پانصدهزار تومان 
پیش پرداخت گرفت و بالفاصله از کشور خارج شد و به مصر رفت و تا 
آب ها از آسیاب بیفتد چندماهی آنجا زندگی کرد. روزگار چنان چرخید 
که بلیغ بعدها بارها به ساختمانی که آن را فروخته بود، رفت و محکوم 

شد.
مهدی بلیغ در روزنامه های آن زمان به آرسن لوپن )شخصیت منفی 
یک داستان پلیسی( مشهور شده بود. جسارت و هوش او در انجام دادن 
این کار در کمتر کسی حتی از مجرمان پیدا می شود؛ اما به گمان من، 
این تنها دلیلی نیست که چنان کالهبرداری عجیب و خنده داری اتفاق 
افتاد. ناآگاهی و اطالعات اندک همین امروز هم آدم های زیادی را به دام 

کالهبرداران می اندازد.

کالهبرداران آدم هایی فرصت طلب و باهوش هستند که فقط استعدادشان 
را در روش نادرستی به کار بسته اند. در دیگر مطالب کالهبرداری، راجع به 
اتفاق  جهان  کشورهای  دیگر  در  که  عجیب وغریبی  کالهبرداری های 

افتاده اند، خواهم گفت.
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مدیرپولخودباشید:
ارزشخالصداراییی،معیارموفقیتمالی!
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 ارزش خالص دارایی مان را چگونه
 حساب کنیم؟

حسـاب هایتان  اسـت  بهتـر  شـروع  بـرای 
را بررسـی کنیـد، بعـد هـم منابـع و مبالـغ 
درآمدتـان را فهرسـت کنیـد. برای اکثـر افراد 
ایـن منبـع درآمـد ممکـن اسـت تنهـا یـک 
حقـوق ماهیانـه باشـد؛ اما بـرای شـاغالن آزاد 
و کارکنـان فصلـی میانگین ایـن مبلغ با جمع 
کل درآمد سـالیانه و تقسـیم آن به 12 ماه به 

می آیـد. دسـت 

پـس از ایـن مرحلـه، بایـد یـاد بگیریـد کـه 
چطـور وضعیـت ارزش خالص خود را ترسـیم 
کنید. فهرسـتی از دارایی هایتان درسـت کنید. 
بیش تر افـراد در این کار افـراط می- کنند. اگر 
درآمـد اصلی تـان از یـک راه تأمیـن می شـود، 
فقـط همـان را در نظـر بگیریـد. بـه چیزهایی 
ماننـد کلکسـیون تمبـر، ابـزار و وسـایل تـا 
وقتـی کـه سـرمایۀ نقدی نشـده اند )کـه البته 
نیسـتند( فکـر نکنید. فقـط دارایی هـای پولی 

را فهرسـت کنید.

تمـام حسـاب های جـاری، پس انـداز، حسـاب 
ایـن  در  را  اوراق  و  سـهام ها  بازنشسـتگی، 
فهرسـت قـرار دهیـد. هر چیـز دیگـری را هم 
کـه می توانیـد سـریعاً بـه پـول نقـد تبدیـل 
کنیـد، اضافـه کنید. ممکن اسـت مبلـغ خانه 
)اگـر متعلـق به خودتان اسـت( یـا دارایی های 
حقیقـی دیگر مثـل اتومبیل )به خصـوص اگر 
بابتـش وام گرفته اید( را بتوان در این فهرسـت 
جـای داد، اما باقـی دارایی های شـخصی را نه.

بـرای  این بـار  دیگـر،  مشـابه  فهرسـت  یـک 
بدهی هـای خـود تهیـه کنیـد. ایـن فهرسـت 
وام هـای  داریـد(،  )اگـر  منـزل  رهـن  پـول 
و  تحصیلـی  و  شـخصی  وام هـای  ماشـین، 
حسـاب های کارت هـای اعتباری تان را شـامل 
می شـود. هیچ بدهی شـخصی یا خانوادگی ای 

را، هرقـدر هـم کوچـک، از قلـم نیندازیـد.
حـاال بـه بخـش جالـب ماجـرا می رسـید. هر 
دو فهرسـت را ترکیـب کنیـد، سـپس مبلـغ 
بدهکاری هایتـان را از دارایـی خـود کـم کنید. 
امیدواریـم نتیجـه یک عـدد مثبت باشـد، که 
متأسـفانه معمـوالً نیسـت! ایـن عـدد هرچـه 
باشـد، بـرای شـما یـک رقـم مهم به حسـاب 
می آیـد: ایـن رقم ارزش خالص سـرمایه شـما 

است.
هرکسـی کـه بخواهد در مسـائل مالـی موفق 
شـود، باید بدانـد که در حال حاضـر دقیقاً چه 
مسـیری را طی می کنـد، در غیر ایـن صورت، 
نمی تواند راه درسـت برای رسـیدن بـه اهداف 

اقتصـادی را پیدا کند.
 

به محض این که از نظر ذهنی برای مدیریت حساب  هایتان آماده شدید 
و به این نتیجه رسیدید که مدیریت پول و حساب هایتان کار سختی 
نیست، در قدم بعدی باید یاد بگیرید که ارزش واقعی پول تان را 
محاسبه کنید. تعیین ارزش خالص حساب شخصی معمواًل کار آسانی 
است؛ اما بسته به نوع دارایی ها و بدهی  ها ممکن است برای برخی 

افراد پیچیده باشد.
خیلی از افراد عمدًا از دانستن جزئیات حساب هایشان سر باز می  زنند. 
بسیاری از آن ها حتی وضعیت حساب بانکی خود را هم چک نمی  کنند.

هرکسی که بخواهد در مسائل مالی موفق شود، باید بداند که در حال 
حاضر دقیقًا چه مسیری را طی می کند، در غیر این صورت، نمی  تواند 

راه درست برای رسیدن به اهداف اقتصادی را پیدا کند.
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 بهای ارزش خالص به دست آمده
یـک رقم خـوب چـه رقمی اسـت؟ مقایسـۀ این 
مـورد بـا بقیه نـه ایدۀ خوبی اسـت و نـه به بحث 
مـا مربـوط می شـود، امـا قطعـاً خیلی  ها دوسـت 

دارنـد راجع بـه آن بدانند.
اگـر میـزان ارزش خالص شـما از ارزش میانگین 
خیلـی کم تـر اسـت یـا حتـی یـک رقـم منفـی 
اسـت، نگـران نباشـید! در حـال حاضـر شـما در 
یـک برهـۀ جدیـد هسـتید و قطعـاً از فهمیـدن 
این کـه بـه چـه سـرعتی می تـوان این شـرایط را 

تغییـر داد، شـگفت زده خواهیـد شـد.
موضوعی که اهمیت دارد چگونگی اسـتفادۀ شما 
از این اطالعات اسـت. بررسـی افزایـش و کاهش 
ارزش خالـص در هـر مـاه بهتریـن راه سـنجش 
میـزان موفقیـت در رسـیدن به اهـداف اقتصادی 
اسـت. بخش هـای جزئـی زندگی مالـی ما ممکن 
اسـت باالوپایین داشـته باشـد، اما ایـن دورنمای 
کلـی ارزش خالـص ماسـت که روند پیشـرفت ما 

را می سـنجد.
کـه  اسـت  ایـن  مهـم  مـوارد  از  دیگـر  یکـی 
یادداشـت های خـود را دردسـترس نگـه داریـد، 
تـا هر مـاه ارزش خالـص دارایی خود را محاسـبه 
کنیـد. هرچنـد کـه معمـوالً در بازه هـای زمانـی 
ماهانـه اتفاق خاصـی در ارزش خالص دارایی های 
شـما نمی افتـد؛ امـا ایـن کار بـه شـما کمـک 
می کنـد تا یـک بایگانی دقیق داشـته باشـید که 

وضعیـت پیشـرفت شـما را نشـان دهـد.
 محاسـبۀ ایـن ارزش بـرای بـار اول شـاید جالب 
بـه نظـر بیایـد، امـا ادامـه دادنـش در ماه هـای 
آینـده اطالعاتـی بـه شـما می دهـد کـه شـما را 
در برنامه ریـزی بـرای سـرمایه- هایتان راهنمایی 
خواهـد کـرد. یاد گرفتـن محاسـبۀ ارزش خالص 
بـرای موفقیـت مالی بسـیار مهم اسـت، بنابراین 

به هیچ وجـه از آن غافـل نشـوید.

 کاربرد این روش ها
بـا داده هایی که در دسـت داریـد می توانید جمع 
کل هـر ماه را با ماه قبلی مقایسـه کنیـد، تا روند 
پیشـروی خودتـان را ببینیـد. بهتر اسـت طوری 
برنامه ریـزی کنیـد که بدهکار نشـوید، مگر اینکه 

ایـن بدهـی از نـوع بدهی های خوب باشـد.
بررسـی افزایـش و کاهـش ارزش خالـص در هـر 
مـاه بهتریـن راه سـنجش میـزان موفقیـت در 
رسـیدن بـه اهـداف اقتصـادی اسـت. بخش های 
جزئـی زندگـی مالـی ما ممکـن اسـت باالوپایین 
داشـته باشـد، اما این دورنمای کلی ارزش خالص 

ماسـت کـه روند پیشـرفت مـا را می سـنجد.
مخارجتـان  بـرای  باشـید:  خـود  پـول  مدیـر 

باشـید. داشـته  برنامه ریـزی 

راهنمایسرمایهگذاری
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