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آیارفتارهای
مالیشما

برکودکانتان
تاثیرمیگذارد؟
)بخشدوم(

مطلب  این  قبلی  بخش  در  که  همان طور   
مالی  امور  با  مواجهه  در  فرزندان تان  گفتیم، 
تابع  کاماًل  یا پس انداز پول،  مانند خرج کردن 
احساسی  یا  فکر  طرز  هر  هستند؛  شما  رفتار 
در  می تواند  باشید،  داشته  پول  دربارۀ  که 
چگونگی نگرش فرزندتان به پول و در نهایت 

نحوۀ مدیریت مالی او تأثیرگذار باشد.
»بازخورد  ایجاد  سبب  هم  پول  واژۀ  شنیدن 
شما  در  تجربی«  »بازخورد  هم  و  احساسی« 
شنیدن  از  پس  زیاد،  احتمال  به  شد.  خواهد 
پرداخت  درآمدتان،  میزان  یاد  به  واژه  این 
خریدی  اهداف  یا  دیگر  بدهی های   و  قبوض 
که برای آینده در نظر گرفته اید، بیفتید. این  

موارد بازخورد تجربی شما به پول هستند.
هم چنین ممکن است که به کلمه پول واکنش 
مقابل  در  شاید  شما  بدهید.  نشان  احساسی 
ممکن  بکنید،  اسارت  یا  درماندگی  حس  پول 
است با پول احساس راحتی کرده یا حتی هیچ 

حسی نسبت به آن نداشته باشید.
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 واکنش تجربی به پول
مجبورید  خانوار  سرپرست  به عنوان  شما 
هزینه های مختلفی مانند کرایه یا قسط خانه، 
ویزیت پزشک، خرید مایحتاج خانه و قبوض تان 
را پرداخت کنید. غیر از این ها، به فکر تغییر 
هزینۀ  یا  مسافرت  به  رفتن  خانه،  مبلمان 
تحصیل فرزندتان نیز هستید. شما چه دل تان 
بخواهد، چه نه، چه راحت باشید، چه پریشان، 
اجباراً تمام این کارها را انجام می دهید. این ها 
بدون  و  عهدۀ شما هستند  بر  که  وظایفی اند 
برای  ممکن،  نحو  بهترین  به  نیز  شما  شک، 

هرچه بهتر انجام دادن آن ها تالش می کنید.
برنامه ریزی  پول  به  دست یابی  برای  شما 
که  چیزهایی  یا  نیازها  خرید  برای  می کنید، 
می خواهید، تصمیم  می گیرید، میزان پولی را 
که می توانید برای آینده پس انداز کنید، تخمین 
می زنید. در این موارد نیز »واکنش های تجربی« 

مستقیماً به نحوۀ رفتار شما جهت می دهند.
فراوانی  اهمیت  تجربی  بازخوردهای  مشخصاً 
دارند، زیرا به شما اجازه می دهند که وظایف 

مالی ای  را که بر دوش تان است، انجام دهید.

 واکنش احساسی به پول
عمل گرایـی تنهـا یـک روی شـخصیت هـر فـرد اسـت. هـر کس عـالوه بـر آن، یک شـخصیت 
احساسـی نیـز دارد کـه بـر نحوۀ مدیریت شـخصیت تجربی اش تأثیـر می گذارد. بـرای مثال، اگر 
شـما شـخصی باشـید کـه با مسـئلۀ پـول راحت اسـت )البته بـه این معنی نیسـت کـه همواره 
تمـام امـور مالی تـان سامان دهی شـده اند،  بلکه یعنی شـما با مفهوم کلـی پول راحتیـد(، احتماالً 
قبوض تـان را به موقـع پرداخـت کـرده و از عـادت بـد ولخرجی رنج نمی بریـد؛ اما اگـر از موضوع 
پـول واهمـه داشـته باشـید، ممکن اسـت به انجـام دادن کارهـای مربوط بـه پول، بی میـل بوده 
یـا بـدون توجـه بـه عواقـب منفی خـرج کـردن پول تـان، بـه ولخرجی هـای خـود ادامـه  دهید. 

هم چنیـن ممکـن اسـت درمورد تصمیمـات سـرمایه گذاری نیز دودل باشـید.

 برای آگاهی بهتر از واکنش های احساسی تان به پول، این سؤاالت را از خود بپرسید:
• من آدم پرخرجی هستم یا صرفه جو؟

• آیـا مـن همیشـه در حـال خریـد کـردن هسـتم بـدون آن که بـه آن چیز نیاز داشـته باشـم یا 
حتـی بـدون توجـه بـه این کـه بعـد از خرید، چقـدر پـول در جیبـم می ماند؟

• آیـا یـک سـکۀ پانصدتومانـی را پیش خودم نگاه مـی دارم تا فقط از بودن آن در جیبم احسـاس 
رضایـت کنـم؟ و آیـا خـود را بـا ایـن حـرف کـه نمی توان بـا آن سـکه چیـز خاصی تهیـه کرد، 

می زنم؟ گـول 
اینکـه بتوانیـد بیـن ایـن دو جنبۀ اصلی شـخصیت تان یعنـی »ولخرجی« و »خساسـت« تعادل 
برقـرار کنیـد، بهتریـن حالت ممکن اسـت. تنها بـرای رفع نیازهایی کـه در بودجه تـان نیز دیده 
شـده اند، خریـد کنیـد و بـرای نیازهـای آینده خود پس انداز داشـته باشـید. هرچنـد در واقعیت، 

اغلـب مـا یـا از این  سـوی بـام می افتیم، یـا از سـوی دیگر آن.

 آیا واکنش شما به پول روی کودکانتان تأثیرگذار است؟
همان طـور کـه می بینیـد، روی احساسـی  شـما به طـرز برخوردتـان با پـول و احساسـتان به آن 
رنـگ و لعـاب می دهد. چه از پس مسـئولیت های  خود برآمده و چه بی خیال شـان شـده باشـید، 
چـه پول تـان را عاقالنـه خـرج کنیـد، چـه بی مالحظـه، تنها کافی اسـت بـه خاطر بسـپارید که 
کودک تـان نیـز یـک روی احساسـی دارد و ممکـن اسـت از همیـن حـاال نیـز فـردی ولخـرج یا 

صرفه جو تربیت شـده باشـد.
امـا موضـوع بـه این جا ختم نمی شـود. تجربۀ شـما درمـورد پول و مسـائل مالی تان نیـز بر رفتار 
کودکانتـان تأثیرگـذار اسـت. اگـر کودک شـما در خانـواده ای بزرگ شـود که رفتاری درسـت یا 
نادرسـت بـا پـول و مسـائل مالـی را ببینـد، ایـن موضـوع در واکنش تجربـی او بی تأثیـر نخواهد 
بـود. بـرای مثـال، کودکـی کـه شـاهد این اسـت کـه در خانـوادۀ او همه چیز طبـق بودجه بندی 
و نظـم مالـی پیـش مـی رود، به احتمال بسـیار زیاد ایـن الگوی رفتـاری را در مسـائل مالی خود 

نیـز دنبال خواهـد کرد.

 چه چیزی ارزش و باور های مالی کودکانتان را شکل می دهد؟
قبـل از پاسـخ بـه ایـن پرسـش باید مفهـوم ارزش در مسـائل پولـی را توضیح دهیـم.  این کلمه 
درمـورد پـول دو معنـی می دهـد: اول، نحـوۀ برخـورد و روش هـای تعامل تـان بـا پـول و دوم، 

ارزش گـذاری یـک کاال از لحـاظ مـادی.
ارزش هـا و باورهایـی کـه بـه آن ها تکیـه داده اید، مانند راهنمای شـما در زندگـی عمل می کنند. 
عقاید انسـان مانند سـروهای بلند در جنگل،  محکم و اسـتوارند. شـما نباید همیشـه با باورهای 
اکتسـابی تان زندگـی کنیـد؛ امـا در هـر صورت هم الزم نیسـت ایـن باورها را تغییر دهیـد. برای 
مثـال، شـما ممکن اسـت برای »صداقـت« احترام زیادی قائل باشـید؛ اما در عیـن حال، هیچ گاه 
قـادر نباشـید تـا صادقانـه بـه فرزندتـان بگویید کـه عملکردش تـا چه حد در مسـابقۀ مدرسـه 

افتضاح بوده اسـت.
شـما ارزش هـا و عقایـد خـاص خـود را دارید که در زمـان کودکـی از والدین تان و در بزرگسـالی 
بـا گرفتـن تصمیم هـای مختلـف آموخته ایـد. هرچنـد شـما تنهـا کسـی نیسـتید که بـه عقاید 
کودکان تـان جهـت می دهیـد؛ نکاتـی کـه آن هـا در مدرسـه می آموزنـد نیـز موجـب پـرورش 
عقایـد جدیـد در آن هـا می شـود، هم چنیـن چیزهایـی کـه در تلویزیـون و فیلم هـا می بیننـد یا 
چیزها یـی کـه از کالم موسـیقی ها بـه گوش شـان می رسـد و رفتارهایی که دوسـتان یـا خانوادۀ 

دوستان شـان از خـود نشـان می دهنـد.
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دنیایزنانهو
مشکالتمالی

از بین بردن تبعیض نژادی و جنسیتی برای 
تعیین دستمزد کارکنان مرد و زن، گامی بسیار 
مهم در جهت اجرای عدالت است. در آمریکا، 
در میان سفیدپوستان، دستمزد کارکنان زن 
معادل 80درصد از دستمزدی است که آقایان 
به ازای مشاغل تمام وقت دریافت می کنند. جالب 
است بدانید که این عدد برای زنان التین تبار و 
سیاه پوست، به ترتیب به ۵4 و 60 درصد می رسد 
که نمونه ای از بی عدالتی است. در ایاالت متحده، 
زنان جوان در تالشند تا به شرایط مالی ایدئالی 
برسند. این موضوع به سادگی و تنها با در نظر 
گرفتن تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزد 
توجیه پذیر نیست.

سازمان های زیادی در تالشند تا شرایط اقتصادی 
مطلوبی را برای خانم ها رقم بزنند. آن ها به بررسی 
دالیل رویارویی زنان امروزی با مشکالت اقتصادی 
می پردازند و به دنبال راهی برای بازنگری و تغییر 
در سیاست های اقتصادی و راه های سرمایه گذاری 
در جامعه هستند تا زنان هم بتوانند در 
فعالیت های اقتصادی حضوری مؤثر داشته باشند.

به گفته ی برخی محققان، مقایسه ی منصفانه ای 
بین انسان امروزی و نسل گذشته انجام نشده 
است. چراکه بسیاری از انسان های امروزی در 
دوره ی رکود اقتصادی وارد بازار کار شده اند و با 
درآمد پایین در شرایطی که قیمت ها روزبه روز باال 
می روند، زندگی کرده اند. نمونه ای از موارد این 
چنینی در ایران طی دهه اخیر دیده شده است.

با وجود این که امروزه، همه از برابری جنسیتی 
صحبت می کنند و معتقدند زنان با مردان در 
محیط های کاری برابرند، اما دستمزد زنان از مردان 
همچنان پایین تر است.
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 قوانینی که شیوۀ زندگی امروزی را
 در نظر نگرفته اند

ــروزی  ــان ام ــا، زن ــام این ه ــر از تم صرف نظ
روبــه رو  منحصربه فــردی  چالش هــای  بــا 
هســتند. امــروزه، بیشــتر خانم هــا در ســنین 
ــد  ــح می دهن ــا ترجی ــد ی ــاال ازدواج می کنن ب
مجــرد بماننــد. صادقانــه بایــد گفــت اقتصــاد 
و سیاســت های اجتماعــی هنــوز هــم حــول 
محــور خانواده  هایــی کــه در آن هــا یکــی 
و  می کنــد  کار  مــرد(  )غالبــاً  زوجیــن  از 
دیگــری خانــه را اداره می کنــد، می گــردد 
ــای  ــاغل مرخصی ه ــیاری از مش ــرای بس و ب
بــا حقــوق کافــی در نظــر گرفتــه نمی شــود؛ 
ــن  ــر ای ــذاران ب ــم قانون گ ــوز ه ــه هن چراک
ــل  ــان متأه ــادران، زن ــر م ــه اکث ــد ک باورن
و خانــه دار هســتند. ایــن سیاســت ها، در 
زیــرا  ندارنــد؛  کارایــی  امــروزی  جوامــع 
اســاس  بــر  امــروزی  انســان های  کــه 
ــد.  ــی  نمی کنن ــته زندگ ــتانداردهای گذش اس
از طرفــی زنــان مجــردی کــه تحــت پوشــش 
ــار  ــتند، باال جب ــی هس ــای اجتماع حمایت ه
ــد و  ــی کار کنن ــای دولت ــرای ارگان ه ــد ب بای
از ایــن رو بــا محدودیت هــای خاصــی مواجــه 
ــان در  ــه زن ــه این ک ــر از هم ــتند. مهم ت هس
جوامــع امــروزی، بیــش از گذشــته ناگزیــر بــه 
نگهــداری از پــدر و مادر هســتند؛ چــون آن ها 
نیــاز بــه مراقبــت دارنــد. ایــن مســئولیت،  بــار 
ــان امــروزی می گــذارد. ــر دوش زن دیگــری ب

چــرا امــروزه رفــاه مالــی زنــان اهمیــت 
بیشــتری یافتــه اســت؟

 
 هزینه های تحصیل و وام های دانشجویی

ــای دانشــجویی  ــل و وام ه ــای تحصی هزینه ه
ــکالت  ــر مش ــر ب ــل مؤث ــر عوام ــز از دیگ نی
اقتصــادی بانــوان اســت. در حــال حاضــر 
و  زن  دانشــجویان  تعــداد  افزایــش  بــا 
ــش  ــاهد افزای ــکا( ش ــت )در آمری رنگین پوس
ــای  ــگاه ها و هزینه ه ــهریۀ دانش ــودی ش صع
ــی  ــا کم ــن ادع ــاید ای ــتیم. ش ــل هس تحصی
ــی بی شــک  ــد؛ ول ــه نظــر بیای ــه ب غرض ورزان
بیــن افزایــش دانشــجویان زن و رنگین پوســت 
و افزایــش شــهریه ها رابطــه ا ی مســتقیم 
ــتان  ــان و رنگین پوس ــه زن ــود دارد. هرچ وج
بیشــتری بــه تحصیــل به عنــوان ســکوی 
ــد  ــی درآم ــس از مدت ــد، پ ــگاه کنن ــاب ن پرت
بیشــتر  آموزشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
خواهــد شــد. خانم هــا به طــور میانگیــن 
دالر   ٢۰.3۶3 فارغ التحصیلــی،  از  پــس 
ــرای  ــن بدهی هــا ب ــود. ای ــد ب بدهــکار خواهن
کــه  التیــن  و  سیاه پوســت  دانشــجویان 
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پیشــینه ی مالــی ضعیف تــری دارنــد و در 
ــت  ــجویان سفید پوس ــر از دانش ــه، کمت نتیج
ــرار  ــان ق ــی خانواده هایش ــت مال ــورد حمای م

می گیرنــد، بســیار ســنگین تر اســت.
ــا  ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــرده ع ــان تحصیل  ک زن
مشــکل کمبود پیشــنهادهای شــغلی مناسب 
ــری در  ــکالت دیگ ــا مش ــتند، ب ــه رو هس روب
ــه  ــای پیشــرفت شــغلی، رســیدگی ب حوزه ه
خانــواده و فرزنــدان، حضــور در محــل کار و... 

مواجــه هســتند.
 

 تبعیض در موقعیت های شغلی و دستمزد
ــان های  ــیاری از انس ــی بس ــکاری زندگ بده
امــروزی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؛ امــا 
ــرای پرداخــت  ــوان، مشــکالت بیشــتری ب بان
عالوه بــر  زنــان  دارنــد.  بدهی هایشــان 
افزایــش روزافــزون هزینه هــای زندگــی و 
ــنهادهای  ــود پیش ــکل نب ــا مش ــل، ب تحصی
هســتند.  روبــه رو  نیــز  مناســب  شــغلی 
مطالعــات نشــان می دهنــد در ۶3 درصــد 
مــوارد، در شــرایط برابــر و بــه ازای انجــام 
دادن کاری یکســان، دســتمزد کمتــری بــرای 
خانم هــا در نظــر گرفتــه می شــود. همچنیــن 
در مقایســه بــا نســل قبــل، مشــارکت خانم ها 
در فعالیت هــای علمــی، علــوم مهندســی، 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــاوری  کاه ــات و فن ریاضی
مشــاغلی کــه بــا ایــن 4 حــوزه در ارتباط نــد، 
جــزو مشــاغل پردرآمــد بــه حســاب می آینــد 
ــراد  و در گســترش فعالیت هــای اقتصــادی اف
مؤثرنــد؛ ولــی جــو مردانــه ی حاکــم بــر 
ــر  ــا را ب ــن عرصه ه ــوژی، ای ــت و تکنول صنع

ــرده اســت. ــگ ک ــوان تن بان
 

 قوانین باید اصالح شود
زنــان  اقتصــادی  مشــکالت  حــل  بــرای 
امــروزی، کارفرمایــان بایــد سیاســت هایی 
مــادران  دغدغه هــای  کاهــش  بــرای  را 
کارمنــد اعمــال کننــد تــا آن هــا هــم بتواننــد 
فرزندانشــان  در کنــار  بیشــتری  ســاعات 
باشــند. همچنیــن ارگان هــای اجتماعــی بایــد 
همان طورکــه از مــادران متأهــل حمایــت 
می کننــد، حامــی مــادران سرپرســت خانــوار 
ــه  ــد ب ــا، بای ــا و اداره  ه ــز باشــند. کارخانه ه نی
دور از هــر گونــه تبعیــض و تعصب جنســیتی، 
دســتمزد عادالنــه و مناســبی بــرای کارکنــان 
ــت و ســالمت  ــد و امنی ــم در نظــر بگیرن خان
ــد. حضــور  ــن کنن ــا را تأمی ــط کار آن ه محی
ــل کار  ــودن در مح ــا ب ــواده ی ــار خان در کن
دغدغــه ی بســیاری از زنــان کارمنــد امــروزی 
ــان  در کالنشــهرهایی مثــل تهــران اســت. زن
کارمنــدی کــه فرزنــدان خــود را هــر روز بــه 
مهدهــا می ســپارند و خــود راهــی اداره مــی 

راهنمایسرمایهگذاری
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ــه شــمار  ــی ب ــان از دغدغه هــای اصل ــن دســته از زن ــرای ای ــه کــودکان ب شــوند. رســیدگی ب
مــی رود. در کنــار ایــن مســئله بایــد بــه کــم بــودن دوره ی مرخصــی زایمــان در ایران نیز اشــاره 
ــار قانــون 9  کــرد. بســیاری از ســازمان ها و شــرکت های دولتــی و خصوصــی به راحتــی زیــر ب
مــاه مرخصــی زایمــان نمی رونــد و ایــن کار را بــرای زنانــی کــه قصــد فرزنــدآوری دارند، دشــوار 
ــس از مرخصــی زایمــان موقعیــت  ــان معمــوالً پ ــد گفــت زن ــا، بای ــر این ه ــد. عــالوه ب می کن
شــغلی قبــل را از دســت می دهنــد و ایــن مســیر پیشــرفت و افزایــش درآمــد را بــرای آنــان 

ــد. ــر می کن ــی ت طوالن
باورهای غلط درباره توانمندسازی اقتصادی در سطح جهانی.

 

عالوه براین طرفداران برابری جنسیتی، خواستار افزایش سرمایه گذاری 
می توانند  نیز  بانوان  که  هستند  فعالیت هایی  در  سیاست مداران 
مدیریت آن ها را در دست بگیرند. به عقیده ی این عده، هرچه زنان 
در جامعه قدرت تصمیم گیری بیشتری داشته باشند، می توان به تغییر 
وضعیت کنونی که در آن نیازهای بانوان سهوًا یا عمدًا نادیده  گرفته 
می شوند، امیدوارتر بود. افزایش شمار زنانی که ریاست سازمان ها 
و ادارات را بر عهده دارند یا در مقام قانون گذاری هستند، می تواند 
به ایجاد و توسعه ی سیاست هایی که با نیازهای زنان امروزی مطابقت 

دارند، کمک کند.
باید سیاست های حمایتی از زنان در راستای افزایش امنیت شغلی، 
برابری دستمزدها با مردان و دسترسی به شغل های مدیریتی وضع 
شود تا زنان فعالیت های مؤثرتری در محیط های کاری داشته باشند. در 

کنار این مسائل، حمایت از مادران شاغل ضروری به نظر می رسد.
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شماجزء
کدامیکاز

انواعخریداران
هستید؟
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 خریداران چانه زن/ شکارچیان حرفه ای
بن هـای تخفیـف، تخفیفـات و حراج هـا همـۀ چیزهایـی 
هسـتند کـه یک خریدار چانـه زن مانند ببری کـه به دنبال 
شـکارش اسـت، دنبـال آن هـا می گـردد. اگر بتـوان فقط از 
یـک چیـز دربارۀ خریـداران چانه زن مطمئن بود این اسـت 
کـه آن ها همیشـه پایین ترین قیمـت را پیـدا خواهند کرد. 
فرقـی هـم ندارد کـه در دنیای واقعی باشـد یـا در اینترنت. 

 آن هـا حتمـاً ایـن کار را خواهند کرد.
 

 خریدار محقق/ دانشمندان خرید
 LCD تصـور کنید کـه می خواهید یـک تلویزیـون 4٢ اینچ
بخریـد. چـه کار می کنیـد؟ چندیـن مجلـه و کاتالـوگ را 
ورق می زنیـد. 14 سـایت مختلـف را بـرای دیـدن نظـرات 
مختلـف دربـارۀ تلویزیون هـا نـگاه می کنید. پنج مـاه تمام 
را صـرف تحقیـق دربـارۀ تمامـی تلویزیون هـای 4٢ اینچی 
کـه وجـود دارند، می کنید و براسـاس ایـن اطالعات ممکن 
اسـت تصمیمی بگیرید. یا شـاید هم منتظر بمانید تا سـال 
بعـد کـه مدل هـای دیگـری نیـز تولیـد شـوند. خریـداران 
محقـق زمـان زیـادی را صـرف تحقیق درمورد جنسـی که 
مـی خواهنـد بخرنـد، می کننـد. اگرچـه نتیجـۀ تحقیقات 
فراوانشـان ممکن اسـت نهایتـاً به خرید منتهی نشـود. این 
دسـته از خریـداران معمـوالً پس از خرید کـردن به آرامش 

می رسـند و نگرانـی بـه دلشـان راه نمی دهند.

چه بخواهیم چه نخواهیم،  همه ما مجبور 
هستیم بعضی مواقع به خرید برویم. در 
خرید، هر کدام از ما رفتار متفاوتی داریم. 
بعضی  و  خوشحال  همیشه  بعضی هایمان 
دیگر همیشه ناراضی هستیم. تا به حال به 
این فکر کرده اید که این تفاوت ها ناشی 
از چیست؟ پاسخ این سوال واضح است. 
هرکدام از ما تیپ های شخصیتی متفاوتی 
در خرید داریم. خیلی خوب است که شما 
نسبت به تیپ شخصیتی خود آگاهی کافی 
که  واکنشی  از  بتوانید  تا  باشید  داشته 

پول شما را تمام می کند، جلوگیری کنید.
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 خریدار هیجانی/
 خرید امروز پشیمانی فردا

چـه المـپ زیبایـی! چـه مبـل زیبایـی! چـه 
کلیـدی  این هـا جمـالت  بی نظیـری!  لبـاس 
خریـدارن هیجانـی اسـت. خریـداران هیجانی 
درخریـد بیش تـر از سـایر خریـداران، تحـت 
تأثیر هیجانات و احساساتشـان قرار می گیرند. 
آن هـا حاضرنـد بـرای چیزهای کوچـک مبالغ 
سـنگینی پرداخت کننـد. صرف نظـر از اینکه 
بـه کیف پـول و جیب هایشـان نگاهـی بکنند. 
بـرای این دسـته از خریداران،  خریـد امروز در 
بسـیاری از مـوارد پشـیمانی فـردا را بـه دنبال 

دارد.
 

 مذاکره کننده/
 شکنندۀ قیمت ها

بـرای فـردی کـه به مذاکـره عالقـه دارد، هیچ 
قیمتـی، ثابـت نخواهـد بـود. برای هـر چیزی 
می شـود مذاکـره کـرد. تکیـه کالم ایـن افـراد 
هـم ایـن اسـت: »این کـه به انـدازه کافی خوب 
نیسـت!« انـگار هدف اصلـی آن هـا در زندگی 
این اسـت که بـا هر فروشـنده ای که می بینند 
مسـابقه دهنـد و البتـه همـۀ مسـابقه ها را نیز 
برنـده شـوند. شـاید هـم گاهـی ببازنـد؛ ولـی 
چیزی که مشـخص اسـت این اسـت که آن ها 
مبـارزه بـرای قیمـت کمتـر را دوسـت دارنـد. 
خریـداران مذاکره کننـده در مذاکـرات خـود 
خسـتگی ناپذیرند. آن هـا بـه دنبـال شکسـتن 
قیمت هـا هسـتند و تـا زمانـی کـه موفـق بـه 

ایـن  کار نشـوند، خریـد نمی کنند.
 

 وفادار/ 
پادشاهی که وارد قلعه اش می شود

وفاداران همه چیز، تاکید می کنیم همه چیز را 
از یک فروشگاه می خرند. 14 نوع بن تخفیف 
این فروشگاه دارند  برای  را  انواع عضویت ها  و 
و هر کدام را بر روی یکی از وسایل همراه شان 
را  یکی  کنند.  فراموش  مبادا  تا  گذاشته  اند 
روی کیف پول، جاکلیدی ،  کیف و کوله پشتی 
بن های  از  یکی  چیز  همه  روی  خالصه  و 
تخفیف را دارند. خریداران وفادار وقتی که وارد 
هستند  پادشاهی  مانند  می شوند  فروشگاهی 
که وارد قلعه اش شده است، یعنی همه آن ها 
را می شناسند. وفاداران به غیر از فروشگاه های 
همیشگی شان اعتماد کمی به جاهای دیگر و 
قلمرو  از  تنها خرید  و  دارند  محصوالت دیگر 
خریدشان به آن ها حس رضایت و خشنودی 

می دهد.
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 مرد عمل/ 

به سرعت برق خرید کردن
مـردان عمـل یـک هـدف مشـخص دارنـد. به 
فروشـگاه می روند و به سـرعت بـرق آنچه الزم 
دارنـد می خرنـد. رکـورد آن هـا از نظـر زمـان 
رفتـن بـه فروشـگاه و خریـد یـک وسـیله و 
برگشـتن به خانه شـگفت انگیز اسـت و هر بار 
هـم که بـه خریـد می روند به دنبال شکسـتن 
رکـورد قبلـی خود هسـتند. زمانی کـه مردان 
عمـل خریـد می کننـد هیـچ فرقـی بـا یـک 
موشـک کـه هدفـش نابـودی اسـت، ندارنـد. 
اگـر شـما زمـان خریـد در کنار آن ها هسـتید 
هیچ وقـت، تکـرار می کنیـم هیچ وقـت،  بـرای 
دیـدن چیـزی یـا پرسـه زدن در فروشـگاه ها 
و مراکـز خریـد نایسـتید. چـون ایـن کار یک 
اشـتباه نابخشـودنی از دیـدگاه آنـان اسـت و 
بـرای مجازات، شـما را تنها خواهند گذاشـت.

خریداران  از  دسته  کدام  شبیه  بیشتر  شما 
هستید؟ آیا تحت تأثیر هیجانات و احساسات 
خرید  برای  آیا  کنید؟  می  خرید  سریع  خود 
چیزی که الزم دارید مدت زمان زیادی تحقیق 
می کنید تا به بهترین شکل خرید کنید؟ آیا 
یا  هستید  خوبی  مذاکره کنندگان  خرید  در 
به راحتی تسلیم فروشندگان قهاری می شوید 
که هر قیمتی را به شما پیشنهاد می دهند؟ آیا 
تا به حال فکر کرده اید کدام دسته از خریداران 
در مدیریت جیب شان موفق تر هستند و کدام 
خانه  به  خالی  جیب های  با  معموالً  آن ها  از 

برمی گردند؟ 

 آگاهی از  تیپ شخصیتی تان هنگام
 خرید کردن، به شما کمک می کند تا 
درجریان خرید آگاهانه تر عمل کنید و
 در نتیجه مدیر کیف پولتان باشید.
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 محصوالت رایگان و عملکرد ذهنی افراد
دالیـــل متعـــددی می توانـــد چرایـــِی ســـوگیرِی افـــراد را بـــه ســـمت محصـــوالت رایـــگان 
ـــوگیری  ـــن س ـــی در ای ـــش مهم ـــات نق ـــف و هیجان ـــه عواط ـــد ک ـــد بدانی ـــد، بای ـــه کن توجی
دارد. هدیه هـــای غیرمنتظـــره بـــا خودشـــان یک جـــور بـــار مثبـــت در ذهـــن افـــراد القـــا 
می کننـــد و ایـــن تجربـــه ی شـــیرین، بـــه احتمـــال زیـــاد روی انتخاب هـــای بعـــدِی فـــرد 
ـــه  ـــی ک ـــگان در جای ـــوالت رای ـــِت محص ـــاِل دریاف ـــع، احتم ـــود. در واق ـــد ب ـــذار خواه تأثیرگ
ـــر  ـــتثنایی به نظ ـــادر و اس ـــول داد، ن ـــد پ ـــم بای ـــی اش ه ـــویی های عموم ـــرای دستش ـــی ب حت
می رســـد. بـــه خصـــوص اینکـــه وقتـــی یـــک محصـــول رایـــگان در اختیـــار مـــردم قـــرار 
ـــت و ایـــن  ـــن اس ـــش وجـــود دارد نســـبتاً پایی ـــاره ی کیفیت ـــه درب ـــی ک می گیـــرد، انتظارات

ــوند. ــرآورده می شـ ــی بـ ــن به راحتـ ــاراِت پاییـ انتظـ
وقتـــی مـــردم می بیننـــد کـــه کاال یـــا خدمتـــی رایـــگان نصیب شـــان می شـــود، ذهـــن 
و روان شـــان بـــه آن هـــا می گویـــد کـــه بایـــد آدم خاصـــی باشـــند کـــه الیقـــش شـــده اند. 

چـرامحـــصوالت
رایگـــانبرایمــا
جذابیـــتدارند؟

»رایگان«  برچسِب  با  که  کاالهایی 
عرضه می شوند، همیشه مردم را 
به سمت خود می کشند. نمونه های 
خدماِت  یا  محصوالت  رایگاِن 
مختلف، در مقایسه با آن هایی که 
مشتریان  دارند،  مشخصی  قیمت 
به  را  بیشتری  مصرف کنندگان  یا 
سمت خود جلب می کنند. اما آیا تا 
به حال به این موضوع فکر کرده اید 
ما  برای  رایگان  چرا محصوالت  که 

جذابیت دارند؟

ـــه  ـــوند ک ـــث می ش ـــگان باع ـــوالت رای محص
ــچ  ــدون هیـ ــته اند بـ ــد توانسـ ــر کننـ فکـ
ـــزی  ـــری، چی ـــالش کمت ـــا ت ـــا ب ـــی، ی تالش
ــد  ــر می کننـ ــردم فکـ ــد. مـ ــت آورنـ به دسـ
ــگان  ــوالت رایـ ــردن محصـ ــه امتحان کـ کـ
ریســـک کمتـــری دارد و در هـــر صـــورت، 
ـــس  ـــد. پ ـــت دادن ندارن ـــرای ازدس ـــزی ب چی
بـــرای امتحان کـــردن محصـــوالت رایگانـــی 
کـــه نـــه ریســـکی دارنـــد و نـــه ضـــرری، 
اقـــدام می کننـــد. رواِن انســـان در مواجهـــه 
ـــا  ـــت کااله ـــه روی قیم ـــی ک ـــا تخفیف های ب
یـــا خدمـــات می خـــوَرد نیـــز واکنـــش 
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مشـــابهی نشـــان می دهـــد و این گونـــه 
اســـت کـــه جذب شـــان می شـــود.

ـــرار  ـــول درآوردن و ام ـــه پ ـــد ک ـــه می دانن هم
معـــاش کار آســـانی نیســـت و زحمـــات 
ـــه  ـــی ک ـــادی از پول ـــش زی ـــادی دارد. بخ زی
ــد  ــت می آوریـ ــه دسـ ــدان بـ ــا چنگ ودنـ بـ
ــارج ضـــروری و واجـــب مثـــل  بـــرای مخـ
ــل  ــوخت ها مثـ ــواع سـ ــوراک، انـ خوردوخـ
ـــا، و  ـــت قبض ه ـــن، پرداخ ـــرق و بنزی گاز و ب
ـــود.  ـــرف می ش ـــت مص ـــن دس ـــواردی از ای م
می توانیـــد  کـــه  می فهمیـــد  وقتـــی 
یـــک چیـــز رایـــگان به دســـت آوریـــد، 
ـــوید؛  ـــیده می ش ـــمتش کش ـــه س ـــوالً ب معم

چـــون احســـاس می کنیـــد کـــه بـــا ایـــن 
معاملـــه ی فوق العـــاده ای کـــه پولـــی هـــم 
بـــرای آن پرداخـــت نکـــرده ایـــد، درواقـــع، 
پـــول بیشـــتری در جیـــب خودتـــان نگـــه 

داشـــته ایـــد.
 

 استقبال کنندگان از محصوالت رایگان چه 
کسانی هستند؟

افـــراد زیـــادی هســـتند کـــه حاضـــر 
نیســـتند بـــرای کاالهـــا و خدمـــات غیـــر 
ضـــروری پـــول خـــرج کننـــد، بـــا این کـــه 
کـــه  اســـت  به قـــدری  درآمدشـــان 

ـــوالت  ـــه محص ـــوند ک ـــه می ش ـــی متوج ـــراد وقت ـــن اف ـــد. ای ـــم بکنن ـــداز ه ـــد پس ان می توانن
یـــا خدماتـــی به صـــورت رایـــگان عرضـــه شـــده اند، بـــه احتمـــال خیلـــی زیـــاد، بـــرای 

کـــرد. خواهنـــد  اقـــدام  امتحان کردن شـــان 
برخـــی افـــراد پـــول زیـــادی درنمی آورنـــد و درآمـــد ماهیانـــه ی پایینـــی دارنـــد. چـــون 
ـــه  ـــن، ب ـــرای همی ـــتند و ب ـــادی نیس ـــای زی ـــه خرج کردن ه ـــادر ب ـــت، ق ـــم اس ـــان ک پول ش
ـــد. ـــتفاده کنن ـــا اس ـــد از آن ه ـــت دارن ـــوند و دوس ـــذب می ش ـــگان ج ـــوالت رای ـــمت محص س

 
 تأثیر معکوِس محصوالت رایگان

ـــت  ـــد گف ـــود دارد بای ـــگان وج ـــوالت رای ـــه محص ـــه ب ـــه  ای ک ـــق و عالق ـــه ی عش ـــم هم به رغ
ـــه در  ـــتانی ک ـــود دارد. داس ـــد وج ـــک و تردی ـــان ش ـــه ارزش ش ـــبت ب ـــدودی نس ـــا ح ـــه ت ک

ـــاره دارد: ـــی اش ـــه ی خوب ـــه نکت ـــد ب ـــی خوانی ـــه م ادام
مـــردی تـــازه بـــرای خانـــه اش یـــک یخچـــاِل نـــو خریـــده بـــود و نمی خواســـت خـــودش 
را درگیـــر دردســـرهای جابه جایـــی و فـــروش یخچـــال قدیمـــی اش کنـــد؛ بـــرای همیـــن، 
یخچـــال قدیمـــی را کنـــار خیابـــان گذاشـــت و رویـــش نوشـــت: رایـــگان. چندیـــن روز 
ـــه  ـــت ک ـــم گرف ـــرد تصمی ـــن م ـــرای همی ـــرد. ب ـــب نک ـــی را جل ـــه کس ـــد و توج ـــا مان همان ج
ـــان.  ـــی، ٢۰۰۰۰۰توم ـــاِل فروش ـــد: یخچ ـــن را بنویس ـــش ای ـــردارد و به جای ـــی را ب ـــوی قبل تابل
ـــده  ـــک روز دزدی ـــرض ی ـــرد، در ع ـــم نمی ک ـــش ه ـــی نگاه ـــا االن کس ـــه ت ـــی ک ـــان یخچال هم

ـــد! ش
ـــه  ـــردم نســـبت ب ـــا م ـــد: ی ـــگان دارن ـــه محصـــوالت رای ـــر معکوســـی اســـت ک ـــان تأثی ـــن هم ای
آن بی اعتمادنـــد یـــا اینکـــه در نگاه شـــان بـــی ارزش جلـــوه می کنـــد. محصـــوالت رایـــگان 
ســـؤاالتی »مثـــل چـــرا رایـــگان اســـت؟ مشـــکلش چیســـت؟« را در ذهـــن مـــردم ایجـــاد 
ـــد  ـــال بای ـــد آن یخچ ـــر می کردن ـــردم فک ـــه م ـــت ک ـــح اس ـــاال، واض ـــتان ب ـــد. در داس می کن
ـــد.  ـــول می گرفتن ـــش پ ـــاً بابت ـــه حتم ـــد، وگرن ـــاده باش ـــا ازکارافت ـــی، ی ـــی قدیم ـــراب، خیل خ
ـــد. ـــده ش ـــرعت دزدی ـــد و به س ـــع ش ـــکل رف ـــن مش ـــال، ای ـــت روی یخچ ـــتن قیم ـــا گذاش ب

ــی از  ــت رفتِن بخـــش مهمـ ــث ازدسـ ــی باعـ ــی و تبلیغاتـ ــرکت های بازاریابـ ــفانه شـ متأسـ
ـــدگان  ـــی تولیدکنن ـــه وقت ـــت، چراک ـــف اس ـــده اند. حی ـــگان ش ـــوالت رای ـــوم محص ـــا و مفه معن
واقعـــاً می خواهنـــد بـــرای معرفـــی محصوالت شـــان آن هـــا را به صـــورت رایـــگان عرضـــه 
ـــال،  ـــن ح ـــگان و در عی ـــای رای ـــر روزه چیزه ـــا ه ـــوند. ام ـــه رو می ش ـــی روب ـــا موانع ـــد، ب کنن
ــان  ــه حواس تـ ــت کـ ــرد؛ کافی سـ ــرار می گیـ ــردم قـ ــار مـ ــادی در اختیـ ــاده ی زیـ فوق العـ
ـــرا  ـــید: چ ـــان بپرس ـــت را از خودت ـــش های درس ـــه پرس ـــد ک ـــان باش ـــد و یادت ـــع کنی را جم
ـــای  ـــا یک ج ـــن دارد؟ آی ـــرای م ـــودی ب ـــه س ـــان دارد؟ چ ـــودی برایش ـــه س ـــت؟ چ ـــگان اس رای

کار می لنگـــد؟ آیـــا واقعـــاً رایـــگان اســـت؟
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دهرازخلقثروت
ازکتابهمسایهیمیلیونر

اگر کتاب همسایه ی میلیونر )The Millionaire Next Door( را هنوز نخوانده اید، 
آن را فورًا در فهرست مطالعه ی خود قرار دهید. این کتاب پرفروش درباره ی 
 برخی ویژگی    های مشترک افراد ثروتمند است. عمارت   های اعیانی و قایق   های 
تفریحی را فراموش کنید؛ چراکه »همسایه ی میلیونر« درمورد کسانی است 
که متفاوت به نظر نمی رسند. آن  ها همان   هایی هستند که در سوپرمارکت  ها 
پشت سر شما در حال خرید هستند و در خیابان ها، در ماشین   هایی نه چندان 

لوکس از کنارتان عبور می کنند.
این افراد به این دلیل میلیونر شده اند که استراتژی    های متعدد خلق ثروت 
را به کار گرفته اند. استراتژی    هایی که شما هم می توانید از آن  ها بهره مند 

شوید. در ادامه، به 1۰ مورد از این استراتژی ها اشاره می کنیم:

راهنمایسرمایهگذاری
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 هدف گذاری می کنند.
مــردم ثروتمنــد فقــط بــه فکــر بیشــتر پــول 
درآوردن نیســتند، آن  هــا در راســتای اهــداف 
می کننــد.  کار  و  برنامه ریــزی  مالی شــان 
ــر  ــد، تصوی ــه می خواهن ــزی ک ــا از چی آن  ه
ــای الزم را  ــد و قدم   ه ــن دارن ــتی در ذه درس

ــد. ــه آن  برمی دارن ــیدن ب ــرای رس ب

 به طور فعاالنه پس انداز و سرمایه گذاری 
می کنند.

اکثــر بازنشســته   های ثروتمنــد پس انــداز 
روز   هــای بازنشســتگی خــود را از دهه ی ســوم 

ــد. ــاز کرده ان ــود آغ ــی خ ــارم زندگ و چه
 

 شغل ثابتی دارند.
تحقیقــات نشــان می دهــد ثروتمندتریــن 
ســی  تــا  بیســت  نزدیــک  بازنشســته   ها 
ســال از عمــر کاری خــود را در خدمــت 
یــک کارفرمــا بوده انــد. کارکــردن بــرای 
ــل  ــادی مث ــای زی ــت مزای ــای ثاب ــک کافرم ی
پــاداش پایــان خدمــت خــوب و حقــوق بهتــر 
ــرروز  ــه ه ــود اینک ــا وج ــتگی دارد. ب بازنشس
ــراج  ــرو و اخ ــل نی ــاره ی تعدی ــاری درب اخب
کارکنــان می شــنویم، کســانی ماننــد معلمــان 
و کارکنــان دولــت هســتند کــه موفــق 
ــات را در زندگــی خــود  شــده اند نوعــی از ثب
حفــظ کننــد. منظــور ایــن اســت کــه نیــازی 
ــا  نیســت در یــک مســند پرقــدرت باشــید ت

ــوید. ــد ش ثروتمن

 دنبال نصیحت هستند و اطرافشان پر از 
افراد متخصص است.

ثروتمنــدان خودشــان کار   هــای مالــی را انجام 
نمی دهنــد، بلکــه از آنجــا کــه نقــاط قــوت و 
ــه  ــور را ب ــن ام ــد، ای ــود را می دانن ــف خ ضع

ــد. ــذار می کنن متخصصــان واگ

 به دنبال تنوع منابع درآمدی خود 
هستند.

ــد،  ــاد درآم ــاده زی ــت فوق الع ــل اهمی به دلی
ثروتمنــدان کاری می کننــد کــه حداقــل ســه 
منبــع درآمــد مشــخص داشــته باشــند. ایــن 
منابــع درآمــدی معمــوالً ترکیبــی از حقــوق 
بازنشســتگی، بیمــه ی عمــر، شــغل نیمه وقت 
ــر از  ــه مهم ت ــی و البت ــای قانون ــایر مزای و س
از ســرمایه گذاری  همــه، درآمــد حاصــل 

می شــود.
 

 به مشغول بودن اعتقاد دارند.
افــرادی کــه سرشــان شــلوغ تر اســت، معمــوالً 
ــا  ــتند و ب ــراد هس ــایر اف ــحال تر از س خوش
ــی و  ــای اجتماع ــتیاق بیشــتری فعالیت   ه اش
ســرگرمی    های خــود را دنبــال می کننــد. 
یــک شــغل دوم کــه بتوانــد اشــتیاق شــما را 
ــگاه دارد و  پاســخ دهــد و شــما را مشــغول ن
پــول بیشــتری بــه حســاب شــما وارد کنــد، 
گزینــه ای ایدئــال محســوب می شــود. بیشــتر 
ــادی  ــول زی ــود پ ــرگرمی خ ــرای س ــراد ب اف
را خــرج می کننــد. حــال فــرض کنیــد 
ــرگرم  ــرای س ــول ب ــرف پ ــای ص ــه ج ــه ب ک
ــاز  ــید. نی ــته باش ــم داش ــدی ه ــدن، درآم ش
نیســت کــه ایــن شــغل دوم حتمــا شــغلی بــا 
موقعیــت اجتماعــی بــاال باشــد، هــرکاری کــه 
ــن  ــر گرفت ــدون درنظ ــید آن را ب ــر باش حاض
حقوقــش و صرفــاً بــرای ســرگرم شــدن انجام 

ــد، مناســب اســت. دهی

  موقع خرج کردن محتاط هستند.
تــا  هســتند  مراقــب  ثروتمنــد  افــراد 
طعمــه ی شــیادان نشــوند. آن  هــا بــه خوبــی 
ــه  ــان اضاف ــه ثروتش ــه ب ــه هرچ ــد ک می دانن
برایشــان  زیادتــری  کالهبــرداران  شــود، 
ــی  ــت کاف ــدان وق ــد. ثروتمن ــن می کنن کمی

ــده  ــرکت   های خدمات دهن ــد و از ش می گذارن
ســؤاالت درســت و به جــا می پرســند و قبــل 
از انجــام دادن هرگونــه معاملــه ای بــا کســی، 

می کننــد. پرس وجــو  به دقــت 

  چیزی را هدر نمی دهند.
ثروتمندان معتقدند اگر بـه چیزی نیاز ندارند، 
دلیلـی نـدارد بـرای آن پـول خـرج کننـد. آن 
چیـز می تواند هزینه ی اشـتراک یـک مجله یا 
سیسـتم   های ضدسـرقت منـزل باشـد. از یک 
بودجـه ی ماهیانـه پیـروی می کننـد و این امر 
بـه آن  هـا کمـک می کنـد تـا بتواننـد مخـارج 
خـود را مدیریـت کننـد و هرجـا نیـاز شـد، از 

هزینه   هـا کـم کنند.
 

 می دانند که با پول نمی توانند خوشبختی 
را بخرند.

تحقیقات نشان می دهد که افراد بازنشسته ی 
ثروتمند، با افزایش ثروت احساس خوشبختی 
از  بعد  روند  این  ولی  می کنند،  بیشتری 
تغییر می کند و حس  مقدار ۵۵۰ هزار دالر، 

خوشبختی بیشتر نمی شود.

 به مفید بودن صبر اعتقاد دارند.
ثروتمنـدان یـک باور اساسـی دارند کـه ثروت 
صرفه جویـی،  طریـق  از  و  می آیـد  به تدریـج 
سـرمایه گذاری و بودجه بنـدی در طی چندین 

دهـه جمع می شـود.
بـر خالف بـاور عمـوم، ذهنیت افـراد ثروتمند 
اصـاًل آن طـور کـه به نظـر می رسـد پیچیـده 
و  هدف گـذاری  کوچـک،  تغییراتـی  نیسـت. 
برنامه ریـزی مالـی می توانـد هرکسـی را بـه 
سـمت یک بازنشسـتگی پرپول هدایـت کند. 
به تدریـج  ثـروت  کـه  معتقدنـد  ثروتمنـدان 
سـرمایه گذاری  و  صرفه جویـی  و  می آیـد 

ابزارهـای کسـب ثـروت هسـتند.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

17مرداد 1399/ سال پنجم/ شماره 43



CASH FLOW
بازیگردشمالی

راهنمایسرمایهگذاری
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 دو چیز وجود دارد که شما می توانید روی آن ها سرمایه گذاری کنید
رابـرت کیوسـاکی طـراح بـازی گـردش مالی می گویـد: »وقتی مـن جوان تر بودم، فکـر می کردم 
کـه اگـر بـه یـک مـرد یک ماهـی بدهیـم، او را یـک روز سـیر کرده ایـم و اگـر بـه او ماهیگیری 
یـاد بدهیـم، او را یـک عمـر سـیر کرده ایـم. همه جـا کسـانی هسـتند کـه می خواهنـد به شـما 
ماهـی بفروشـند؛ امـا کسـی به شـما ماهیگیری یـاد نمی دهـد. بازی گـردش مالی اختراع شـده 
تـا بـه مـردم ماهیگیـری یـاد بدهـد. یـک علـت مهـِم این کـه بسـیاری از مـردم فکـر می کنند 
سـرمایه گذاری کار خطرناکی سـت ایـن حقیقـت سـاده اسـت که مدرسـه های ما چیـزی دربارۀ 
پـول یـاد نمی دهنـد. بسـیاری از مـردم به علـت نبـود آموزش هـای مالـی پولشـان را در جاهایی 
سـرمایه گذاری می کننـد کـه به خیـال خودشـان امن اسـت. بعضـی از خطرپذیرتریـن جاهایی 
کـه بـه خیـال مـردم سـرمایه گذاری امنـی اسـت، پس انـداز، سـهام، اوراق قرضـه و صنـدوق 
سـرمایه گذاری مشـترک اسـت. اگـر هنـوز نمی خواهید بـرای آموزش هـای مالی زمـان بگذارید، 
پس انـداز، سـهام، اوراق قرضـه و صنـدوق سـرمایه گذاری مشـترک انتخاب های پیش روی شـما 
بـرای کاری اسـت کـه می خواهید با پولتـان بکنید. در کل، دو چیز وجود دارد که شـما می توانید 

روی آن سـرمایه گذاری کنیـد: یکـی زمانـی بـرای یادگیـری مسـائل مالی و دیگـری پول.«
 

ما  که   Cashflow بازی 
مالی«  »گردش  را  آن  به بعد  این  از 

رابرت  که  است  جدی  بازی  یک  می نامیم، 
کیوساکی، سرمایه گذار، تاجر و نویسندۀ کتاب های 

خودیاری آن را طراحی کرده است تا افراد با بازی 
کردن، راهبردهای اساسی مالی و اصول حسابداری را 
بیاموزند. کیوساکی پس از بازی گردش مالی، چند 

بازی دیگر هم طراحی کرده تا مطالبی را که در 
کتاب هایش بیان کرده، به شکل عملی نیز به 

مخاطب ارائه دهد.
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 چرا بازی گردش مالی ساخته شده است؟
ســرمایه گذاری یــک مهــارت اســت کــه اغلب 
ــود.  ــه نمی ش ــاد گرفت ــاب، ی ــدن کت ــا خوان ب
ــی تجــارت  ــای واقع ــوزش وارد دنی ــدون آم ب
شــدن، گــران تمام می شــود. شــما ابتــدا، باید 
رفتــار شــخصی خودتــان را درک کنیــد. بازی 
ــی  ــب و تجرب ــه روشــی جال ــی ب گــردش مال
ــرمایه گذاری و  ــا س ــت ت ــده اس ــاخته ش س
ــن  ــی ای ــد. ط ــوزش ده ــروت را آم ــد ث تولی
ــد و  ــا، خری ــوال و بدهی ه ــت ام ــازی مدیری ب
ــان از  ــروش ســهام و بیــرون کشــیدن راهت ف

ــد. ــاد می گیری ــل را ی ــیر دور باط مس
 

 چطور یک بازی می تواند کسی را
 ثروتمند کند؟

چــه چیــزی گــردش مالــی را از دیگــر 
می کنــد؟  متفــاوت  مالــی  بازی هــای 
ــه شــما نحــوۀ  ــی فقــط ب ــازی گــردش مال ب
ــای  ــه دارایی ه ــتیابی ب ــرمایه گذاری و دس س
ــر از  ــه مهم ت ــد؛ بلک ــاد نمی ده ــد را ی جدی
ــای  ــا فرصت ه ــه ب ــوزد چگون ــن دو، می آم ای
ســرمایه گذاری برخــورد کنیــد. شــما در ایــن 
بــازی می توانیــد اســتراتژی هایی را بــرای 
ــز  ــه هرگ ــد ک ــان کنی ــروت امتح ــاد ث ایج
نبایــد در دنیــای واقعــی به دنبــال آن هــا 
ــو  ــان صرفه ج ــک انس ــما ی ــر ش ــد. اگ بروی
هســتید و بــه پس انــداز کــردن اهمیــت 
ــۀ  ــی روحی ــا کم ــد ب ــالش کنی ــد، ت می دهی
ماجراجویانــه، ســرمایه گذاری کنیــد. اگــر 
ســعی  هســتید،  ریســک پذیری  شــخص 
ــد.  ــر کنی ــدتان را آرام ت ــرعت رش ــد س کنی

ــد. ــاد بگیری ــد و ی بَبری
 

 چطور گردش مالی را بازی کنیم؟
صفحـۀ بـازی گـردش مالـی دو مسـیر دارد: 
»دورباطـل« کـه دایـرۀ کوچکی اسـت و برای 
جلـو رفتـن بایـد یـک بـار تـاس انداخـت و 
»مسـیر سـرعت« کـه دو تـاس دارد. در دور 
باطـل بـرای عبور از خانۀ »فیـش حقوق« باید 
هزینه هایـی پرداخـت کنیـد، درسـت ماننـد 
زندگـی واقعـی که سـر مـاه با گرفتـن حقوق 
بایـد اجاره خانـه و قسـط و... را پرداخت. بعد از 
آن بایـد بسـته به خانـه ای که مهره تـان درآن 
قـرار گرفتـه، یک کارت از یکی از چهار دسـتۀ 
کارت هـا بیـرون بکشـید: کارت هـای معامالت 
بـزرگ، کارت هـای معامـالت کوچک، بـازار و 
هزینه هـای غیـر ضـروری. بعضـی از معامالت 
خوب هسـتند و بعضی دیگر بد. مشـکل اصلی 
در مسـیر دور باطل کمبود پول نقد اسـت؛ اما 
در مسـیر سـرعت، مشـکل پول نقـد اضافی و 
یافتـن جایی بـرای سـرمایه گذاری کـردن آن 
اسـت، پیـش از آن کـه همـۀ پـول موجـود بـا 
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پرداخـت تعهدات مالی، مثل مالیات از دسـت 
برود.

مهم تریـن قسـمت بـازی برگه هـای بازیکنـان 
صورت هـای  تمـام  بایـد  بازیکن هـا  اسـت. 
مالی شـان را یادداشت کنند و از این طریق، پر 
کـردن جدول صورت حسـاب های مالـی را یاد 
می گیرنـد. بازیکن هـا اول، بایـد از میـان چند 
شـغل مثـل راننده کامیـون، مکانیـک، وکیـل 
و خلبـان، یکـی را انتخـاب کننـد و برگه هـای 
پـر  به درسـتی  را  مالی شـان  صورت حسـاب 
کننـد. بازیکن هـا بعد از برداشـتن هـر کارت و 
انجـام دادن معامله هـای جدیـد، بایـد به دقت، 
تغییراتـی را کـه در صورت هـای مالـی ایجـاد 
می شـود، ثبـت کننـد. بیشـتر مـردم بعـد از 
چنـد بار بـازی کردن، از پر کـردن صورت های 
مالـی در بـازی، بـه نوشـتن اطالعـات مالـی 

می رسـند. شخصی شـان 
بـازی کردن با تعداد کم سـخت و ناجوانمردانه 
و نزدیـک بـه دنیـای واقعـی اسـت؛ امـا با پنج 
یـا شـش بازیکـن، کارت هـا زودتـر کشـیده 

می شـوند و بـازی سـریع تر جلـو مـی رود.
 

 شما چگونه می خواهید از دور باطل رها 
شوید؟

بــا کســب ویژگی هــای جدیــد، خریــدن 
ســهام و فلــزات گرانبهــا و آموختــن و عملــی 
ــل  ــان را از دور باط ــب وکار، راهت ــردن کس ک
ــط  ــما فق ــازی ش ــن ب ــد. در ای ــارج کنی خ
مقابــل همدیگــر بــازی نمی کنیــد؛ شــما 
مقابــل بــازار مســکن، بــازار ســهام و هــر بــازار 
ــردش  ــد. در گ ــازی می کنی ــری ب ــادر دیگ م
ــغل  ــوع ش ــه ن ــا ن ــج ت ــا پن ــما ب ــی ش مال
ــاز  ــفری را آغ ــد و س ــروع می کنی ــازی را ش ب
ــان را  ــول آن دارایی هایت ــه در ط ــد ک می کنی
ذخیــره می کنیــد و به ســمت مســیر ســرعت 
ســوق داده می شــوید؛ جایــی کــه کــه ثــروت 

واقعــی به وجــود می آیــد.

بازی مثال خوبی برای رفتارهای ما 
در زندگی واقعی است. 

به رفتارهایتان در موقعیت های
 رقابتی فکر کنید. آیا وقتی که برنده 

می شوید بی مالحظه رفتار می کنید 
یا وقتی می بازید به کلی از

 عرصه کنار می روید؟
 بهتر نیست این درس ها را در یک بازی 
رومیزی یاد بگیرید تا در دنیای واقعی، 

با پول واقعی، 
در واقع پول خودتان؟
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پِـی دی یـک بـازی تخته ای اسـت کـه صفحۀ 
از سـال اسـت.  تقویـم یـک مـاه  آن شـبیه 
ایـن بـازی امـور مالـی خانوادگـی را به شـکل 
و  می کنـد  شبیه سـازی  سـرگرم کننده ای 
منتقـل  طریـق  ایـن  از  را  مهمـی  مفاهیـم 
می کنـد. بازیکن هـا در ابتـدای بـازی بـا توافق 
بـا یکدیگـر، تعـداد ماه هـای بـازی را انتخـاب 
می کننـد. در طـول ماه درسـت ماننـد زندگی 
بازیکن هـا مخـارج متعـددی دارنـد.  واقعـی، 
خریـد مواد غذایی، تعمیر ماشـین، هزینه های 
پزشـکی، شـروع یـک کسـب وکار و... . در این 
بـازی، هـم هزینه هـای مختلفـی وجـود دارد، 
هـم راه هایـی بـرای پـول درآوردن؛ امـا ممکن 
اسـت بازیکن هـا پـول به دسـت آمده را خیلـی 
زود خـرج کننـد. در بـازی، اتفاق هـای معمول  P
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بازی  یک  و  است  ماه  سه  بازی  ماه های  تعداد  معمول،  به طور 
بازی پی دی زندگی  سه ماهه حدود سی دقیقه طول می کشد. 
مالی روزمره را به ابعاد یک صفحه بازی درآورده و بازیکن ها 
و  شکست ها  صفحه،  روی  مهره ها  دادن  تکان  با  می توانند 
موفقیت های دنیای واقعی را در ابعاد کوچک تری تجربه کنند و 
از آن درس بگیرند. این بازی برای آموزش مهارت های مالی یک 
وسیله کمک آموزشی مؤثر است و شما در هر سنی باشید، پس 

از بازی کردن آن، مهارت های مدیریت پولتان بهبود می یابد.

منبع:
Wikipedia
BoardGameGeek
Noble Knight Games

یـک زندگـی روزمره، مثـل رفتن بـه تفریحی 
خانوادگی، مشـارکت در امور خیریه، پیاده روی 
یا جشـن گرفتن تولد هم وجود دارد. در پایان 
هـر مـاه، حقوقـی کـه بـرای همـۀ بازیکن هـا 
مشـابه اسـت، داده می شـود، بازیکن هـا بایـد 
صورت حساب هایشـان را پرداخـت کننـد و در 

صـورت نیـاز، می تواننـد قـرض کنند.
ــازی  ــده ب ــای تعیین ش ــام ماه ه ــی تم  وقت
شــود، همــۀ صورت حســاب ها و قرض هــا 
ــدۀ  ــول باقی مان ــدار پ ــود و مق ــویه می ش تس
بازیکن هــا یــا مقــدار  قرض هایشــان )در 
صورتــی کــه همگــی مقــروض شــده باشــند( 
ــتر از  ــه بیش ــی ک ــود؛ بازیکن ــه می ش مقایس
همــه پــول داشــته باشــد یــا کمتــر از همــه 

ــده اســت. مقــروض باشــد، برن
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مدیرپولخودباشید:
تفکرتانرادربارۀپولتغیییردهید
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دربارۀ  که  چیزهایی  تمام  میان  از 
به اندازۀ  هیچ  یک  می  گیرید،  یاد  پول 
نیستند.  مهم  پول«  »مدیریت 
اینکه  یعنی  سرمایه  و  پول  مدیریت 
مسیری  در  را  خود  پول  بتوانیم 
درست و برنامه ریزی شده قرار دهیم. 
یعنی  پول  مدیریت  دیگر،  عبارت  به 
وضعیت  و  درآمدی  منابع  به  اینکه 
مالی خود اشراف کامل داشته باشیم 
بررسی  با  بتوانیم  طریق  این  از  تا 
اقدامات مالی خود، نه تنها مشکالت را 
شناسایی کرده، بلکه از تغییرات غیر 

قابل پیش بینی جلوگیری کنیم.
مطالعه  بخش  این  در  که  مطالبی 
برای  این که  علی رغم  کرد  خواهید 
مهم اند،  بسیار  اقتصادی  موفقیت 
خیلی کم آموزش داده می شوند. این 
است  مباحثی  سلسله  از  بخش  اولین 
که به چگونگی مدیریت پول و حساب 
شما می پردازد. پس با ما همراه باشید 

تا بتوانید مدیر پول خود باشید.

 اول طرز فکر مناسب، بعد اقدام
اولیــن گام ایــن مرحلــه، یــک اقــدام فکــری اســت. ذهنیــت شــما راجع بــه پــول اســت 
کــه مشــخص می کنــد بــرای آن چــه می  کنیــد. جایــی کــه امــروز در آن قــرار داریــد، 
در واقــع، نتیجــۀ تصمیماتــی ا ســت کــه دیــروز گرفته  ایــد و ریشــۀ همــۀ تصمیمــات 

ــارۀ پــول هــم صــدق می کنــد. شــما باورهــای درونی تــان اســت. ایــن موضــوع درب
ــه نظــر  ــرای دیگــران بی  معنــی و بی  فایــده ب ــا این کــه ایــن مرحلــه ممکــن اســت ب ب
بیایــد، بایــد گفــت بــرای هــر کســی کــه می  خواهــد در امــور مالــی موفــق شــود، بســیار 
ــد از همین جــا  ــد بای ــت کنی ــان را مدیری ــد پول ت ــر بخواهی ــم اســت. اگ ــی و مه حیات

شــروع کنیــد.
ــول  ــد »نخریدمــش، چــون پ ــر می  گوی ــک نف ــر روز می  شــنوید: ی ــا را ه ــن جمله ه ای
نــدارم«، یکــی دیگــر می گویــد: »بایــد کارتــم را شــارژ کنــم، چــون پــول نداشــتم« و نفر 
ــه ایــن جمله هــا  ــه هــر حــال خریدمــش«. ب ســوم می  گویــد: »پــول نداشــتم، ولــی ب
فکــر کنیــد. شــرایط یکســان و تصمیم  هــای متفــاوت! طــرز فکــر مــا زمانــی کــه بحــث 

پــول مطــرح می  شــود خــودش را نشــان می  دهــد.

 فقط به یک تغییر کوچک ذهنی نیاز دارید
یکــی از مهم  تریــن حقایــق اقتصــادی ایــن اســت کــه اصــاًل مهــم نیســت شــما چقــدر 
درآمــد داریــد یــا چقــدر خــرج می  کنیــد، بلکــه کنتــرل و عــدم کنتــرل پولتــان اســت 
کــه اهمیــت دارد. حتمــاً شــما هــم پزشــکان و وکالیــی را ســراغ داریــد کــه بــا مشــکل 
مالــی دســت وپنجه نــرم می  کننــد و از طرفــی هــم منشــی  ها و پرســتارانی کــه بســیار 

موفق انــد.
ــال ٢۰۰  ــد، طــی ٢۰ س ــرج کنی ــر خ ــان بیش ت ــزار توم ــط 1۰۰ ه ــاه فق ــر م ــر ه اگ
ــا  ــاردر بازنشســته ب ــک میلی ــی ی ــرق زندگ ــد آورد. ف ــار خواهی ــه ب ــی ب ــون بده میلی
بازنشســته  ای کــه ٢۰۰ میلیــون بدهــی دارد از زمیــن اســت تــا آســمان. ایــن مهم  تریــن 
تغییــر ســاده  ای اســت کــه بایســتی در طــرز فکرتــان ایجــاد کنیــد. اگــر تصــور کنید که 
بــرای موفقیــت مالــی بــه یــک اصــالح بــزرگ نیــاز داریــد، تغییــر آینــده هــم برای تــان 
دشــوار خواهــد شــد. کافــی اســت بدانیــد کــه نتیجــه هزینه  هــای اضافــه هــر ماه تــان 
یــک بدهــی فاجعه  بــار اســت و می  توانیــد بــا پس  انــداز کــردن همــان مبلــغ دارایی تــان 

را مدیریــت کنیــد. در ایــن صــورت خیلــی راحــت بــه ایــن تغییــر تــن می  دهیــد.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

25مرداد 1399/ سال پنجم/ شماره 43



انگیزۀ انجام دادن این مراحل 
برای مدیریت پول تنها زمانی 
به دست می  آید که باور کنید 
می توانید از لحاظ مالی موفق 
باشید. خیلی از افراد تالش 
نمی  کنند، چراکه ذهنیت شان 
منفی  است و خودشان را باور 
ندارند. بر اساس تجربه، 
بیش تر افراد به محض این که 
بفهمند این تغییرات کوچک 
چقدر مهم اند، می توانند از 
لحاظ اقتصادی موفق شوند. 
برای اکثر افراد خالص شدن از 
دست بدهی تنها با صرفه جویی 
1۰۰-1۵۰ هزار تومان در ماه 
امکان  پذیر است. هر زمانی 
که تصمیم بگیرید دیگر بدهی 
درست نکنید، می توانید هر 
ماه 2۰۰  هزار تومان در یکی 
از طرح های پس  انداز کنار 
بگذارید. اگر 4۰ سال این کار 
را انجام دهید، پس از آن یک 
میلیونر بازنشسته خواهید بود.
اگر تصور کنید که برای 
موفقیت مالی به یک اصالح 
بزرگ نیاز دارید، تغییر آینده 
هم برای تان دشوار خواهد 
شد. انگیزۀ مدیریت پول تنها 
زمانی به دست می  آید که باور 
کنید می توانید از لحاظ مالی 
موفق باشید و موفقیت مالی کار 
سختی نیست. این مهم  ترین 
تغییر ساده  ای است که بایستی 
در طرز فکرتان ایجاد کنید.
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 ذهنیت شما راجع به پول: یک پتانسیل مثبت
هیچ کــدام از مــواردی کــه گفتــه شــد تــا زمانــی کــه ندانیــد 
چطــور بایــد پــول را مدیریــت کنیــد، اتفــاق نخواهــد افتــاد. اگر 
اســرار مدیریــت را ندانیــد، ممکــن اســت حتــی پس انــداز خــود 
را هــم خــرج کنیــد. بــا وجــود دانســتن ایــن مــوارد کوچــک 
ــه انجــام  ــن زمین ــراد کاری در ای ــم بعضــی از اف ــاز ه شــاید ب
ندهنــد، چراکــه موفقیــت اقتصــادی را کار ســختی می  داننــد. 
ــاور کنیــد ایــن موضــوع آن قدرهــا هــم کــه به نظــر می  آیــد  ب
ســخت نیســت. اگــر فقــط همیــن را بفهمیــد و یــک تغییــر 
ــور  ــه چط ــد ک ــاد می  گیری ــد، ی ــاد کنی ــک ایج ــی کوچ ذهن

ــد. ــت کنی ــان را مدیری ــق پول ت ــراد موف ــد دیگــر اف مانن
بایــد دوبــاره یــادآوری کــرد کــه کنتــرل مالــی بــا طــرز فکــر و 
رفتــار شــما دربــارۀ پــول شــروع می  شــود. بعــد از خوانــدن باقی 
مباحــث خواهیــد دیــد کــه چقــدر آســان می  توانیــد کنتــرل 
مــورد  نیــاز بــرای موفقیــت مالــی را بــه دســت آوریــد. در واقــع 
ایــن اطالعــات پایــۀ ســاخت یــک ذهنیــت مثبــت دربــارۀ پول 

. هستند
ــردم در  ــود م ــث می ش ــه باع ــود دارد ک ــادی وج ــل زی دالی
مســائل مالــی خــوب عمــل نکننــد. برخــی بــا اینکــه توانایــی 
خــود را بــاور دارنــد؛ امــا در محیطــی پــرورش پیــدا کرده انــد 
ــراد  ــه اف ــگار ک ــد. ان ــدی می دانن ــز ب ــول داشــتن را چی ــه پ ک
درســتکار و صــادق همــواره بی پــول هســتند! این هــا مــواردی 
ــرد.  ــد ب ــش خواه ــس پی ــت عک ــما را در جه ــه ش ــت ک ا س
متأســفانه در تعــدادی از کشــورها مــردم توســط سیاســت  های 
دولــت محــدود شــده اند. امــا هنــوز هــم بــرای هــر کســی در 
ــن  ــر ای ــئلۀ دیگ ــود! مس ــدا می  ش ــت پی ــی فرص ــر جایگاه ه
اســت کــه اگــر دیــر بجنبیــد، دیگــران فرصت هــای شــما بــرای 
مدیریــت پول تــان را خواهنــد دزدیــد و ایــن تنهــا بــه تصمیــم 

شــما بســتگی دارد.

 شما چطور به پول فکر می کنید؟
هیچ چیز نباید شما را از شناسایی 
توانایی  هایتان و اقدام برای عملی 

کردن شان منع کند، پس اگر 
صبور و مصمم باشید، قطعًا موفق 

می  شوید. موفقیت مالی با فهمیدن 
لزوم تغییر دادن عادت هایتان در 
هزینه و پس انداز و درک اهمیت 

این مدیریت به عنوان پایه و اساس، 
شروع می  شود. سوالی که باید از 
خودتان بپرسید این است که حاال 

از بین تمام این  ها، کدام راه را باید 
انتخاب کرد؟

یاد بگیرید که چطور دربارۀ پول فکر 
کنید؛ با انتخاب یک طرز فکر مثبت 
و مصمم شروع کنید و هر کاری که 
برای مدیریت پول تان نیاز است، 

انجام دهید.
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کسبثروتو
موفقیت
بابودجهبندی

هر کسی که بخواهد بر اساس شرایط کنونی زندگی اش هدف 
تعیین کند، قطعًا با شکست مواجه خواهد شد. برای موفقیت 
این  از  یکی  کرد.  برنامه ریزی  باید  اهداف  به  رسیدن  و 
برنامه ریزی ها »بودجه بندی« است. بودجه بندی برنامه ای ست 
که با فراگرفتن آن می توانید به آسانی به اهداف بلندمرتبه 
در زندگی دست یابید. بودجه بندی برنامه ای مالی است برای 
شرایطی خاص که همه ی مبالغ و مخارج در آن تعیین می شود 
و میان آن ها تعادل ایجاد می شود. بیشتر مردم بودجه بندی را 
برنامه ای می دانند که آن ها را از خطر فقیر شدن نجات می دهد؛ 

اما بودجه بندی برنامه ای ست برای ثروتمند کردن افراد.
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 انواع بودجه بندی
در دنیــای اقتصــاد دو نــوع بودجه بنــدی 
وجــود دارد: یکــی از آن هــا »بودجه بنــدی 
»بودجه بنــدی  دیگــری  و  کمبودهــا« 

اســت. اضافه هــا« 
بیشــتر مــردم تمایــل دارنــد کمبود هــای 
ــی  ــرا طراح ــد؛ زی ــدی کنن ــود را بودجه بن خ
برنامــه ای بــرای متعــادل کــردن دخل وخــرج 
خیلــی آســان تر از پــول درآوردن اســت. 
ــف  ــور تعری ــری این ط ــدی کم وکس بودجه بن
ــران  ــرای جب ــه ای ب ــن برنام ــود: »تعیی می ش
هزینه هــای مالیاتــی دولــت، شــرکت ها و 
اشــخاص.« واژه ی جبــران یعنــی خــرج کردن 

ــد. ــش از درآم بی
می خواهــد  دولــت  یــک  کــه  هنگامــی 
کمبودهایــش را بودجه بنــدی کنــد بایــد 
بدهی هایــش را مــد نظــر قــرار دهــد و 
بخشــی از آن را از طریــق مالیات هایــی کــه از 

مــردم می گیــرد، پرداخــت کنــد.
 بودجه بنــدی کم وکســری های یــک شــرکت 
تجــاری، بایــد از طریــق افزایش میــزان فروش 
و کاهــش مخــارج مصرفــی انجام شــود، وگرنه 
ــود.  ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــی زود ب خیل
چنانچــه یــک شــرکت بــا روش هــای فــروش 
ــرای  بیشــتر آشــنا نباشــد و مجبــور باشــد ب
جبــران کمبودهــا و پرداخــت هزینه هایــش از 
دارایــی و ســرمایه ی شــرکت اســتفاده کنــد، 
مطمئنــا بــا ورشکســتگی روبــرو خواهد شــد. 
ــی  ــای اضاف ــارج و هزینه ه ــری از مخ جلوگی
ــد  ــزاری مراســم و جشــن ها، خری ــد برگ مانن
و…  بی مصــرف  کاالهــای  و  دســتگاه ها 
مــوارد مهمــی هســتند کــه بایــد در برنامــه ی 

ــوند. ــاظ ش ــدی لح بودجه بن
بــه  اهمیتــی  کــه  معمولــی  اشــخاص 
بزرگ تریــن  نمی دهنــد،  بودجه بنــدی 
مقروضــان دنیــا هســتند؛ زیــرا آن هــا عــادت 
دارنــد کــه بیشــتر از درآمدشــان خــرج کننــد 
و همیشــه بــرای جبــران کمبودهایشــان بــه 
دنبــال یافتــن وام و خدمــات دولتــی هســتند. 
آن هــا در مقابــل ســرمایه های خــود احســاس 
مســئولیت نمی کننــد و ایــن بزرگ تریــن 
دلیــل درگیری شــان بــا مشــکالت مالــی 

ــت. اس
 نــوع دیگــر بودجه بنــدی »بودجه بنــدی 
مــازاد و اضافــات« اســت؛ به معنــای طراحــی 
یــک برنامــه بــرای جلوگیــری از مخــارج 
اضافــی و پرداخــت هزینه هــای غیــر ضــروری 

دولت هــا، شــرکت ها و اشــخاص.
ایــن تعریــف بــه آن معنــا نیســت کــه جلــوی 
دســت یابی بــه اهــداف خــود، دولت هــا و 
شــرکت ها را بگیریــم، بلکــه راهــی بــرای 
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اســتفاده ی درســت و بهینه از سرمایه هاســت.
بودجه بنــدی کم وکســری ها الزمــهٔ بقــای 
بودجه بنــدی  امــا  اســت؛  تجــارت  یــک 
اضافــات یــک هنــر اســت کــه ســود آن 
را در آینــده می بینیــم. بــا جلوگیــری از 
را  ســرمایه ها  می تــوان  اضافــی  مخــارج 
ــده  ــرمایه ی پس اندازش ــرد و س ــداز ک پس ان
را در بخش هــای مطمئــن ســرمایه گذاری 
کــرد. در واقــع، اگــر بــه بخشــی از ســرمایه ی 
ــه ایــن معنــی  خــود نیــاز نداشــته باشــیم، ب
ــرای  ــی ب ــده، راه ــور ش ــر ط ــه ه ــت ک نیس
خــرج کردنــش پیــدا کنیــم، بلکــه می توانیــم 
و  آینــده  بــرای  کردنــش  پس انــداز  بــا 
ــم،  ــدا می کنی ــاز پی ــه آن نی ــه ب ــی ک زمان
ــرکت ها  ــم. ش ــری از آن کنی ــتفاده ی بهت اس
ــا اســتفاده از ســرمایه های مــازاد خــود کــه  ب
نتیجــه ی بودجه بنــدی اســت، می تواننــد 
ســرمایه گذاری کننــد یــا اینکــه امــور داخلــی 
و مالــی شــرکت خــود را گســترش دهنــد یــا 
ــخاص  ــد. اش ــیس کنن ــد تأس ــعبات جدی ش
اضافــۀ  بودجه بنــدی  بــا  نیــز می تواننــد 
درآمدشــان قرض هایشــان را بپردازنــد، یــا در 
ــد. ــرمایه گذاری کنن ــن س ــای مطمئ بخش ه

 
 چند نکته مهم درباره بودجه بندی

 بــرای بودجه بنــدی مــازاد درآمــد در ابتــدا، 
ــوان  ــی می ت ــرد و حت ــه ک ــی هزین ــد کم بای
کســی را اســتخدام کــرد تــا ایــن کار را انجــام 
دهــد. همچنیــن بودجه بنــدی اضافــات بایــد 
اولویــت  کم وکســری ها  بودجه بنــدی  بــر 
داشــته باشــد. البتــه ایــن بــه آن معنا نیســت 
ــیم.  ــا باش ــود بی اعتن ــای خ ــه بدهی ه ــه ب ک
اگــر بــا دریافــت درآمــد خــود پرداخــت 
بدهی هــا و ســپس هزینه هــا را دراولویــت 
هیــچ  نمی توانیــم  دیگــر  دهیــم،  قــرار 
ــم.  ــان کنی اســتفاده ی شــخصی ای از حقوقم
ــا مخصــوص قشــر  ــه بودجه بندی ه ــن گون ای
ــد  ــدا بای ــه اســت. شــما در ابت ضعیــف جامع
مبلغــی را بــرای ســرمایه گذاری پس انــداز 
ــش  ــرای افزای ــی را ب ــد راه ــا بتوانی ــد ت کنی
درآمــد خــود ایجــاد کنیــد. اگــر چنیــن کاری 
نکنیــد، خــود را محــدود کرده ایــد و بدهی هــا 
ــند و  ــاد می کش ــما فری ــر ش ــر س ــه ب همیش

ــد. ــت می گیرن ــما را در دس ــار ش اختی
بودجه بنــدی  نکتــه ی مهــم دیگــر در   
ــان  ــول و زم ســتون هزینه هــای شماســت. پ
ــا  ــتند. آنه ــی هس ــرمایه های مهم ــر دو س ه
را بادقــت صــرف کنیــد. میــان کســی کــه بــا 
دریافــت حقــوق خــود خریــد تنقــالت، کفش 
ــت تماشــای  ــد و بلی ــون جدی ــد، تلویزی جدی
و  می دهــد  قــرار  اولویــت  در  را  فوتبــال 
ــداز، شــرکت در طرح هــای  کســی کــه پس ان

ســرمایه گذاری و ســمینارها و فعالیت هــای ورزشــی و کمــک بــه مراکــز خیریــه را در اولویــت 
ــود دارد. ــاوت وج ــد، تف ــرار می ده ق

 از دیگــر نــکات مهــم در بودجه بنــدی، بهتریــن اســتفاده از دارایی هــا اســت. تفکــر بی پــول 
ــد. ایــن تفکــر  ــد تــالش کــرد کــه کاالهــای ارزان خری ــد بای معتقــد اســت کــه هنــگام خری
ــر از  ــا موفق ت ــد، در بودجه بندی ه ــی می کنن ــا صرفه جوی ــه در قیمت ه ــرادی ک ــد اف می گوی
دیگــران عمــل می کننــد. در حالــی کــه واقعیــت چیــز دیگــری اســت. خریــد کاالهــای گــران 
بــرای قشــر ضعیــف جامعــه بهتــر و به صرفه تــر اســت؛ زیــرا اجنــاس گــران بــا کیفیت ترنــد و 
آن هــا آن قــدر پــول ندارنــد کــه بتواننــد پــس از مدتــی دوبــاره آن جنــس را خریــداری کننــد و 

در طــول یــک ســال هزینه هــای گوناگونــی را خــرج یــک چیــز مشــابه کننــد.
 »خــرج کــن تــا پولــدار شــوی!« منظــور از ایــن نکتــه مصــرف بهینــه ی پــول اســت. یعنــی 
اگــر به موقــع خــرج کنیــم، به موقــع بــه ســود می رســیم. بــرای مثــال، هنگامــی کــه فــروش 
ــروش  ــی از ف ــال بهانه جوی ــه به دنب ــابداران بالفاصل ــود، حس ــت می ش ــار اف ــرکت دچ ــک ش ی
خــود و جلوگیــری از تبلیغــات می رونــد. در حالــی کــه هــر چــه تبلیغــات کمتــر شــود، فــروش 
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ــن  ــت بیشــتری مواجــه می شــود. از ای ــا اف ب
ــه دســت  ــائل دســت ب ــن مس ــی ای رو، تمام
هــم می دهنــد کــه شــرکت ورشکســته 
ــه  ــه چ ــه ک ــن نکت ــن، درک ای ــود. بنابرای ش
ــت دارد.  ــی اهمی ــم، خیل ــرج کنی ــان خ زم
ــان، مقــداری  ــاز اســت در یــک زم گاهــی نی
از دارایــی و وقــت خــود را صــرف کاری کنیــم 
ــاز گــردد. تــا در آینــده همــراه بــا ســودش ب

 مشکالت مالی، محرک تالش بیشتر و 
موفقیت

مشــکالت مالــی در زندگــی در واقــع، نوعــی 
ســرمایه هســتند، یعنی تــا آن ها نباشــند نیاز 
بــه پــول بیشــتر حــس نمی شــود. بــه همیــن 
خاطــر اســت کــه افــراد فقیــر زودتــر از افــراد 
متوســط ثروتمنــد می شــوند. بــرای موفقیــت 
و ثروتمنــد شــدن بایــد هــوش مالــی خــود را 
افزایــش دهیــد تــا درآمدتــان افزایــش یابــد و 
بدهی هایتــان به موقــع پرداخــت شــود. در 
هنــگام بودجه بنــدی بایــد بــه بدهی هایمــان 

ــه از چــه جنســی هســتند.  ــم ک توجــه کنی
مــا دو نــوع بدهــی داریــم: بدهــی خــوب کــه 
ــه  ثروتمندمــان می کنــد. مثــل زمانــی کــه ب
ــم  ــم و منتظری ــرض داده ای ــی ق ــران پول دیگ
کــه بــه مــا بازگرداننــد و بدهــی بــد. بدهــی 
ــی  ــطه ی قرض ــه به واس ــت ک ــی اس ــد زمان ب
ــه افــراد پــول  کــه قبــالً گرفتــه ایــم، بایــد ب
دهیــم. بــه عنــوان مثــال، شــخصی بــا وجــود 
ــده   ــه ای خری ــراوان خان ــی ف ــکالت مال مش
اســت کــه همــهٔ امکانــات از جملــه اســتخر و 
ــرای  ــا ب ســونا و جکــوزی را در خــود دارد. ام
ــراد  ــادی از اف ــداد زی ــول آن از تع پرداخــت پ
ــیار  ــرایط بس ــن ش ــت. ای ــه اس ــرض گرفت ق
خطرنــاک اســت کــه نــه تنهــا کســی را پولدار 
ــد را  ــای ب ــی از بدهی ه ــه نوع ــد، بلک نمی کن
ــخص  ــد. ش ــه می کن ــای بودج وارد برنامه ه
مجبــور اســت بــرای پرداخــت آن هــا از 
ــرمایه ها،  ــا، س ــر دارایی ه ــواع دیگ ــه ی ان هم
تفریحــات و حتــی هزینه هــای ضــروری 

ــمن  ــن دش ــع، بزرگ تری ــد. در واق ــود بزن خ
ــتند.  ــد هس ــای ب ــما بدهی ه ــای ش دارایی ه
هنگامــی کــه می خواهیــد پولــی قــرض 
کنیــد ببینیــد کــه آن پــول چقــدر می توانــد 
چگونــه  و  کنــد  حــل  را  شــما  مشــکل 
می خواهیــد آن را پــس دهیــد. شــاید بــا 
ایــن گونــه بررســی ها مشــکلتان حــل نشــود؛ 
ــر  ــد. اگ ــش می یاب ــان افزای ــا هــوش مالی ت ام
ــی  ــوان محرک ــان به عن ــکالت مالی ت ــه مش ب
بــرای تــالش بیشــتر و افزایــش درآمــد نــگاه 
کنیــد، به راحتــی می توانیــد مشــکالت را 
بــا موفقیــت پشــت ســر بگذاریــد و ثروتمنــد 

شــوید.
ــا برنامــه ی بودجه بنــدی آشــنا  اکنــون کــه ب
شــدید، بــرای انتخــاب برتریــن اهــداف اقــدام 
ــم  کنیــد و هرگــز نگوییــد کــه مــن نمی توان
چنیــن پولــی را بپــردازم؛ زیــرا اهــداف بــزرگ 
هســتند کــه شــما را بــه موفقیــت می رســانند 

ــد. ــد می کنن و ثروتمن

راهنمایسرمایهگذاری
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