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چگونهباورهای
پولیصحیحرابهکودکان

آموزشدهیم؟

 پول خوشبختی نمی آورد
بـه فرزندان تـان توضیـح دهیـد که داشـتن پول،  تمام مشـکالت یک فـرد را حـل نمی کند. تنها 
کافی اسـت به زندگی آن دسـته از ورزشـکارانی که حقوق خوب می گیرند و سـتاره های سـینما 
نگاهـی بیندازیـد؛ متوجـه می شـوید کـه ایشـان در صدر اخبـار مصرف مـواد مخدرنـد، یا طالق 
گرفته انـد، یـا مشـکالت گوناگونـی بـا قانـون و مالیات دارنـد. حال بـه خوبـی درک می کنید که 

ایـن ضرب المثل هم چنان درسـت اسـت.

در مطلب  قبلی با موضوع »تأثیر 
رفتارهای مالی والدین بر کودکان« 
برایتان گفتیم، عقاید و باور های 
شما بدون شک در نگرش مالی 
کودکان تان تأثیرگذار خواهد 
بود. بنابراین آنچه اهمیت دارد 
این است که پیش از آن که 
بخواهید باورها و عقاید خود را 
به کودکان تان منتقل کنید، ابتدا 
بهتر است که 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 
کودکتان بخواهید که به فکر کسب 
عقاید دیگری باشد.

پس از آن که اخالق و باور های 
خود درباره ی پول را شناختید، 
زمان آن رسیده تا انتخاب کنید 
که کودکتان چه عقایدی را درمورد 
پول در خود بپروراند. برای این 
کار نگاهی به این ضرب المثل های 
قدیمی و باورهای عامیانه 
بیندازید که بعضی درست و بعضی 
نادرستند. برخی از آن ها در طول 
تاریخ بامعنا باقی مانده اند، زیرا 
هم چنان حقیقت دارند و برخی 
دیگر ممکن است در آینده تنها 
یک خاطره به حساب آیند.
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 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
پـول  کـه  دهیـد  توضیـح  کودکان تـان  بـه 
می توانـد امنیـت و راحتـی بـه ارمغان بیـاورد، 
امـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ارزش ذاتـی 
شـخص ثروتمنـد صرفـاً بـه پـول او محـدود 
می شـود. سـالطین فروش مـواد مخدر همگی 
ثـروت فراوانـی دارنـد؛ اما هرگز از نظـر افرادی 
کـه از شـغل اصلـی آن هـا آگاهنـد، به عنـوان 
ذات  نمی شـوند.  تلقـی  شـرافتمند  شـهروند 
یـک شـخص بـا کارهایـی کـه انجـام می دهد 
تعریـف  دیگـران  بـا  برخـوردش  نحـوه ی  و 

می شـود، نـه بـا ثروتـش.

 مرغ همسایه غازه
مقایسـه ی موقعیت مالـی خود بـا اطرافیانتان 
حسـادت ها  این گونـه  اسـت.  بیهـوده ای  کار 
باعث می شـوند شـما دائمـاً از داشـته های تان 
ناراضـی باشـید. مهـم نیسـت که چقـدر پول 
دارید،  همیشـه یک شـخص ثروتمندتر از شما 

نیـز وجـود خواهـد داشـت. گالیه های رایـج بسـیاری از کودکان این اسـت که فالن اسـباب بازی 
را می خواهنـد، یـا فـالن لبـاس را و بـدون در نظر گرفتـن عوامل دیگر، تنها به داشـتن آن ها فکر 

می کننـد. آیـا ایـن حسـادت اجـازه ی زندگـی آسـوده را به آن هـا می دهد؟
بـه کودکان تـان توضیـح دهیـد که پول می توانـد امنیـت و راحتی  به ارمغـان بیاورد، امـا به این 
معنا نیسـت که ارزش ذاتی شـخص ثروتمند صرفاً به پول او محدود می شـود. ذات یک شـخص 

بـا کارهایـی کـه انجام می دهـد و نحوه ی برخـوردش با دیگران تعریف می شـود، نـه با ثروتش.
 

پـول ماننـد کـود می ماند؛ تنهـا وقتی بـه کار می آید کـه آن را در اطراف مزرعه تـان پخش کرده، 
تـا بتوانید بـه چیزهای کوچک توانایی رشـد بدهید

پـول ماننـد کـود می ماند؛ تنهـا وقتی بـه کار می آید کـه آن را در اطراف مزرعه تـان پخش کرده، 
تـا بتوانیـد بـه چیزهای کوچک توانایی رشـد بدهیـد. این دیالوگ توسـط »دالی لـوی« در فیلم 
»دالل عشـق« گفتـه شـد. ایـن گفتـه را می بایسـت به افـراد تنگ نظر یـادآوری کرد تـا بفهمند 
کـه قایـم کـردن پـول زیـر بالشـت هیـچ دسـتاوردی نخواهـد داشـت، جز تسـلی خاطـر ذهن 
یـک خسـیس. بـه عبارت دیگـر، اسـتفاده از پول بـرای پرداخت هزینـه ی تحصیـالت، راه اندازی 
یـک تجـارت یـا اهدا به مؤسسـه ی خیریـه، رویکردهـای ارزنده ای  بـوده و اصلی تریـن دلیل پول 

داشـتن، همین  موارد هسـتند.

 فرد احمق و پولش الجرم از هم جدا می شوند
ایـن ضرب المثـل انگلیسـی بـر اهمیـت مدیریـت هوشـمندانه ی پـول تأکیـد می کنـد. رفتـار 
نسـنجیده بـا پـول ممکـن اسـت بـه افـراد هزینه هـای سـنگینی تحمیـل کنـد. هرچـه زودتـر 
کودکان تـان را از اهمیـت تنظیـم یـک بودجـه ی دقیـق، پس انـداز پـول، پرهیـز از خریدهـای 
هیجانـی و سـرمایه گذاری محتاطانـه مطلـع کنیـد، آن ها نیز تمایـل کم تری به رفتـار احمقانه با 

پول شـان پیـدا خواهنـد کرد.

 فرزندان در هجده سالگی باید از والدین خودرو هدیه بگیرند
اغلـب مـردم تحـت تأثیر چیزهایی که به سـادگی به دسـت می آورنـد، قرار می گیرنـد و به تدریج 
حـس می کننـد کـه داشـتن آن  امکانـات، حق شـان اسـت. این تصـور غلط ممکن اسـت به علت 
فرهنـگ غلطـی کـه در جامعـه وجـود دارد، ایجـاد شـود و کم کم به قانـون زندگی تبدیل شـود. 
این گونـه اخـالق حق طلبـی کاذب بـر کودکانـی که دوسـتان خود را غـرق در امکانـات گوناگون 
مشـاهده می کننـد، تأثیـر گذاشـته و آن ها کم کم به این نتیجه می رسـند که حق  مسـلم همه ی 
افـراد جامعـه اسـت کـه از این  امکانـات بهره مند باشـند. به طـور مثـال، بسـیاری از نوجوانان به 
محـض اینکـه دوران نوجوانـی را سـپری کردند، بـدون در نظر گرفتن شـرایط مالـی و اقتصادی 
خانـواده ی خـود از آن هـا درخواسـت خرید ماشـین و کاالهای لوکسـی را دارند. این خواسـته در 
نتیجـه ی فرهنگ چشم  وهم چشـمی شـکل می گیـرد. خواسـته هایی که درصورت تأمین نشـدن 
توسـط خانواده، مشـکالت بسـیاری مثل نارضایتی فرزندان و نگرانی و ناراحتی والدین را ممکن 

اسـت به همـراه بیاورد.
رفتـار نسـنجیده بـا پـول ممکـن اسـت هزینه هـای سـنگینی بـه بـار بیـاورد. هرچـه زودتـر بـا 
کودکان تـان دربـاره ی دانش مدیریـت مالی، پرهیز از خریدهای وسوسـه کننده و سـرمایه گذاری 
محتاطانـه صحبـت کنیـد، آن ها قطعـاً تمایل کم تری به رفتـار احمقانه با پول شـان پیدا خواهند 

کرد.
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»نامالیمتیهایارادیمالی«
چیستودرکودکانچه

تتأثیریدارد؟
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خانواده هـای معمولـی سـاکن در کشـورهای 
اغلـب  کـه  امکاناتی انـد  دارای  پیشـرفته 
فقـط  توسـعه نیافته  کشـورهای  در  افـراد 
در  مـا  دارنـد.  را  آن هـا  داشـتن  آرزوی 
لوله کشی شـده، سـقفی  خانه هـای خـود آب 
بـر باالی سـر، غـذای مورد عالقـه، تخت خواب 
گـرم و هم چنیـن مکانـی امـن و راحـت بـرای 
زندگـی در اختیـار داریم. بـرای پختن و گرم 
کـردن غـذا فـر، اجـاق گاز و مایکروویـو را در 
و  یخچـال  هم چنیـن  داریـم.  آشـپزخانه مان 
فریـزر کمک مـان می کننـد تـا خوراکی هایمان 
را تـازه و خنـک نـگاه داریـم. بسـیاری از مـا، 
دوسـتان متعـدد و خانواده ای داریـم که روح  

و روان مـان را تغذیـه می کننـد.
امـا در واقـع، اغلب مان در پایین ترین سـطح 
رضایـت از زندگی، یا همان »سلسـله مراتب 
نیازهـای مازلـو« قـرار داریـم. بـدون نیاز به 
مطالـعۀ عمیـق دربـارۀ نظریـه »مازلـو«، قصد 
داریـم تـا بـه دو دسـته نیـازی کـه هریـک از 
مـا در زندگـی داریـم، اشـاره کنیم. خـوراک، 

آب، مسـکن، و اکسـیژن نیازهایـی هسـتند 
کـه جهت بقـا و فعالیت هـای روزانه مـان باید 
وجـود داشـته باشـند. سـطح باالتـر، نیازهای 
روحـی مانند اعتمادبه نفس، دوسـتی،  عشـق 
و امنیت هسـتند که بـرای رضایت از زندگی 
و بهتـر زندگـی کـردن بـه آن احتیـاج داریم.

با باال رفتن سـطح امکانات، مدت ها اسـت که 
رونـد زندگـی بسـیار سـاده تر از پیش شـده  
اسـت؛ به طور کلی، سـختی ها و شکست هایی 
کـه در زندگـی بـا آن هـا دسـت و پنجـه نـرم 
و  می سـازند  را  قوت مـان  نقـاط  می کنیـم، 
عط ش مـان را بـرای ارتقـای خودمـان و سـطح 
زندگی مـان تقویـت می کننـد؛ به شـرط آن که 
ارتـکاب  از  آینـده  در  چطـور  بگیریـم  یـاد 

خطاهـای مشـابه اجتنـاب کنیم.
 کـودکان نیـز همین گونه انـد. اگـر مـا دائمـًا 
فرزندان مـان را بـرای داشـتن زندگـی خـوب 
و راحـت تأمیـن کنیـم، آن هـا نیـز قـادر بـه 
تقویـت نقـاط قـوت یـا پـرورش توانایی هـای 
خـود برای مقابلـه با سـختی ها نخواهند بود.

 کودکان را در معرض نامالیمتی های
 ارادی مالی قرار دهید

کـودکان امـروزی، در حـال رشـد در محیطـی مملـو از امکاناتی انـد که 
آن هـا را از سـختی های روزگار مصون مـی دارد. »نامالیمتی هـای ارادی 
مالـی« روشـی اسـت کـه  به وسـیلۀ آن، یـک محیـط امـن برای رشـد 
نقـاط قوت و پـرورش ذهن مالـی فرزندان مـان می سـازیم. کودکان مان 
در آینـده، وقتـی حمایت ما قطع شـود، دائماً درمعـرض نامالیمتی های 
مالـی قـرار خواهنـد داشـت. اگر بـا پشـتیبانی از آن هـا اجـازه دهیم تا 
خودشـان بر سـختی های مالـی غلبه کننـد، می توانیم مطمئن باشـیم 

تـا آخر عمـر در مسـیر صحیح قـرار دارند.
هـر خانواده ای نامالیمتی هـای مالی خاص خـود را دارد. نامالیمتی های 
مالـی یـک خانواده، ممکن اسـت از نظر خانـواده ای دیگـر »رفاه« تلقی 

شـود. نمی تـوان یـک حکم کلی بـرای نامالیمتی هـای تمـام خانواده ها 
داد. آن چـه اهمیـت دارد ایـن اسـت خانواده هـا بـرای تربیـت مالـی 
کودکانـی مسـتقل، بهتـر اسـت در برخـی مواقـع، به صـورت دواطلبانه 
و کامـاًل ارادی فرزنـدان خـود را در معـرض سـختی ها و نامالیمتی های 
مالـی قـرار دهند؛ زیرا همان طور که گفته شـد سـختی ها و چالش های 
زندگـی می توانـد نقاط قوت و توانایی انسـان ها را تقویـت کند و این امر 
درمـورد کـودکان هم صادق اسـت. در خیلـی از مـوارد والدین با»لی لی 
به الال گذاشـتن «های افراطی خود، ناخواسـته، سـبب اختـالل در روان 
آنـی تمامـی خواسـته های  کودکان شـان می شـوند. تهیـه و تـدارک 
کـودک، بـه او ایـن بـاور را می دهـد که تا ابد می بایسـت تغذیه شـود و 
هنگامـی کـه ایـن وضعیت تغییر می کند، ناراحت شـده وایـن تمایل به 

ناراحتـی بـه داسـتانی ادامـه دار در زندگی اش تبدیل می شـود.
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در نامالیمتی هـای ارادی مالـی بایـد ایـن دو 
مسـئلۀ را حتمـاً مـد نظر داشـت:

1. گاهی مواقع الزم اسـت والدین به خواسـتۀ 
کـودکان خـود »نـه« بگوینـد؛ یعنـی آن ها را 
در جریـان سـختی ها و نامالیمتی هـای مالـی 
قـرار بدهنـد و ایـن توقع را که همیشـه امکان 
برآورده کردن خواسته هایشـان وجـود دارد، از 

بیـن ببرند.
۲. در عیـن حـال، کـودکان در نتیجـۀ برآورده 
نشـدن دائمی خواسته هایشـان، ممکن اسـت 
احسـاس ناراحتی و به عبـارت دیگر نامالیمتی 
کننـد و به طورمسـتمر ایـن حـس را بـا خـود 

یدک بکشـند.
در این جـا به چهـار مـورد از رایج ترین مواردی 
کـه در کودکان نارضایتـی مالی ایجاد می کند، 

می کنیم: اشاره 
 

 اسباب بازی
وسـایل  و  اسـباب بازی  فرزندان مـان  اغلـب 
سـرگرمی فراوانـی در اختیـار دارنـد؛ وسـایلی 
کـه هیچ کدام شـان را خـود تهیـه نکرده انـد. 
برخـی از والدیـن می گوینـد که فرزندان شـان 
همیشـه بـه هر چیـزی کـه دل شـان بخواهد، 
دسـت پیـدا نمی کننـد؛ امـا این موضـوع فقط 
در حـد حـرف اسـت. زیـرا تقاضاهـا و غرهای 
بی شـمار کـودکان بـرای خریـد اسـباب بازی، 
معمـوالً بـه خریـد آن هـا ختـم می شـود. مـا 
ایـن محصـوالت را به عنـوان کادو، عیـدی، یا 
پـاداش به خاطر رفتـار خوب بـا کودکانمان در 
نظـر می گیریم. بـا این منوال، کـودکان خیلی 
را  هرچـه  هروقـت،  کـه  می گیرنـد  یـاد  زود 
بخواهنـد، چطور به دسـت بیاورنـد. هم چنین 
نیـاز بـه صرف هیـچ تالشـی برای دسـت یابی 
دیگـری(  وسـیلۀ  هـر  )یـا  اسـباب بازی  بـه 
نخواهنـد داشـت. آن هـا به راحتـی از والدیـن 
خـود تقاضا کرده و در نهایت، به خواسته شـان 
می رسـند. این جـا اسـت کـه »نامالیمتی های 
فـراوان،  اسـباب بازی های  به خاطـر  مالـی« 
بـرای کـودک رقم می خـورد. به عبـارت دیگر، 
ایـن امـر بـه کـودک ایـن تفکـر را می دهـد 
کـه  رضایـت او از زندگـی در گـروی داشـتن 
اسـباب بازی اسـت.  آن هـا تنهـا درگیـر تمایل 
خـود بـه داشـتن اسـباب بازی  می شـوند و از 
آن،  کسـب  در  موجـود  دشـواری های  درک 
عاجزنـد. اگر والدیـن از نامالیمتی های مالی ای 
کـه کودکانشـان در معرض آن قـرار گرفته اند، 
بـر  می بایسـت  کـه  شـوند ،  می فهمنـد  آگاه 
آن غلبـه کننـد. در نتیجـه، دفعـۀ بعـدی کـه 
فرزندشـان بـه خریـد اسـباب بازی جدیـدی 
تـا  می کننـد  وادار  را  او  شـود،  عالقه منـد 
بیش تـر از قبـل درمـورد داشـتن آن فکر کند.

  تعطیالت خانوادگی
گشـت وگذار با کودکان هزینه بر اسـت. هرچه تعداد فرزندان مان بیش تر باشـد، مسـافرت ها یمان 
نیـز گران تـر خواهنـد شـد. در عین حـال نمی توانیـم مزایای مسـافرت بـا فرزندان مـان را نادیده 
بگیریـم. فرزندان مـان مهارت هـای فراوانـی را در هنـگام سـفر می آموزنـد. والدین نیـز تجریبات 
جدیـدی بـا کودکانشـان به دسـت می آورنـد. در این جـا هم چنیـن نمی تـوان انـکار کـرد کـه 
مسـافرت بـرای بسـیاری از افـرادی کـه آرزوی آن را دارنـد، یـک نـوع تجمل به حسـاب می آید؛ 

به خاطـر هزینه هایـی که مسـافرت با فرزنـدان در پـی دارد.
چـرا از کـودکان نخواهیـم کـه هزینۀ تعطیـالت خانوادگـی خـود را بپردازند؟ تقاضـای پرداخت 
هزینـه از کـودکان،   آن هـا را از میـزان هزینه های سـفر خانوادگـی آگاه می سـازد و به جای آن که 
به سـفر دوسـتان خود به مکان های مسـمومی که هزینۀ باالیی دارند، حسـادت بکنند، قدردان 
زحماتـی کـه والدین شـان بـرای پرداخـت هزینۀ تعطیـالت خانوادگی می کشـند، خواهند شـد. 
هم چنیـن مادامـی کـه کـودکان مجبـور باشـند تـا بـرای پرداخـت سـهم خـود در هزینه هـای 
گشـت وگذارهای خانوادگـی کار کننـد، تمایل بیش تری بـه قدردانی بابت تعطیالت شـان از خود 

می دهند. نشـان 
تهیـه و تـدارک آنـی تمـام خواسـته های کودک، بـه او این بـاور را می دهـد که تا ابد می بایسـت 
تغذیـه شـود و هنگامـی کـه بـه ایـن خواسـته دسـت نمی یابـد، ناراحـت شـده وایـن تمایـل به 

راهنمایسرمایهگذاری
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ناراحتـی بـه داسـتانی ادامـه دار در زندگی اش 
تبدیـل می شـود. کـودکان باید بداننـد هر چه 
را می خواهنـد نمی تواننـد بـه دسـت بیاورنـد 
یـا حداقـل نمی تواننـد سـریع آن را به دسـت 

بیاورند.

 لباس
از نظـر علمـی، کـودکان گـروه سـنی ۶ تا 1۲ 
سـال هیـچ نیازی به داشـتن پوشـاک فـراوان 
لباس هـای  کشـوی  این حـال،  بـا  ندارنـد. 
کـودکان معمـوالً پـر از لباس هـای مختلـف 
تعـداد  به خاطـر  کم سـن  کـودکان  اسـت. 
خـرج  بـه  سـخت گیری  لباس هایشـان 
نمی دهنـد. بـه کودکان خـود به طـور محدود 
هدیـه داده و بـه  آن هـا اجـازه بدهیـد از بیـن 
چنـد گزینه انتخاب کنند. کودکان همیشـه از 
انتخـاب میان محدوده ای که تعییـن  کرده اید، 

خوشـحال خواهنـد بـود. زمانـی که کودک به سـن 1۲ سـالگی می رسـد، دربارۀ مد آگاه شـده و 
بـه آن عالقه منـد می شـود. از کـودکان بزرگ تـر بخواهید تـا هزینۀ لباس هـای اضافه  خـود را به 
گـردن بگیرنـد. بـا اسـتفاده از ایـن روش، از صدمـات نامالیمتی هـای ارادی مالی ناشـی از خرید 
لبـاس جلوگیـری می کنید. اگـر از کودکان تان توقع صرف هزینۀ خرید پوشـاک اضافه را داشـته 
باشـید،  آن هـا نیـز می بایسـت از پول خـود خرج کننـد. این امر موجب می شـود بـه فکر بیفتند 

کـه آیـا هنـوز هـم آن لبـاس »باحـال« را می خواهنـد یـا خیـر.
 

 خوراکی ها
اغلـب خانواده هـا در خانـۀ خود انواع مختلف خوراکی هـا را دارند. به قدری که میـزان زیادی از آن 
را دور می اندازنـد؛ زیـرا یـا زیـاد می خرند یـا زیاد می پزند. مـا متمایل به پخت غذاهایی هسـتیم 
کـه کودکان مـان از مـا درخواسـت کرده انـد؛ خصوصـاً اگـر به نظر گرسـنه برسـند )نمی خواهیم 
کـه گرسـنگی بکشـند(. مـا هم چنیـن بـه کودکان مـان خوراکی هـای مّضـر فراوانـی می دهیـم. 
نامالیمتی هـای ارادی مالـی درمـورد خوراکی هـا، شـامل غذاهـای جیـره ای )تمام غذاها( سـالم 
و مضـر می شـود. درمـورد خوراکی هـای سـالم، نیازهای خانـواده خود را مشـخص کنیـد. به یاد 
داشـته باشـید کـه هرگاه مقدار جیـرۀ روزانۀ غذای سـالم تان تمام بشـود، کـودکان نیز مجبورند 
بـه سـراغ خوراکی هـای دیگـری برونـد. درمورد غذاهای ناسـالم نیـز از کودک بخواهیـد که خود 
پـول خوراکی هـای مضـر خـود را بپـردازد. بـا ایـن کار کودکان بـه فکر می افتنـد که آیـا واقعاً به 

خـوردن آن خوراکی هـا عالقـه دارنـد، یا نه؟
رفتارهـای »خرج تـراش« کودکان تـان در چـه زمینه هایـی سـبب نامالیمتی هـای مالـی شـده 

اسـت؟ بـا مـا در میـان بگذارید.
»نامالیمتی هـای ارادی مالـی« روشـی اسـت کـه به وسـیلۀ آن، یـک محیـط امن بـرای پرورش 
مالـی فرزندانمـان می سـازیم. کودکان مـان وقتـی حمایـت مالـی ما قطع شـود، دائمـاً درمعرض 
نامالیمتی هـای مالـی  قـرار خواهنـد داشـت. تـا زمانـی کـه بـا پشـتیبانی از آن هـا اجـازه دهیم 
خودشـان بـر سـختی های مالـی غلبـه کننـد، می توانیـم مطمئن باشـیم تـا آخر عمر در مسـیر 

صحیح مالـی قـرار دارند.
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مادربودنوتماموقتکار
کردنچهحسیدارد؟

زنان موفق همواره الهام بخش بقیه هستند. زنانی که با وجود داشتن فرزند 
و اداره ی کارها هنوز هم موفق به نگه داشتن موقعیت خوبی در شغل هایشان 
هستند. آن ها با کارکردن یا راه اندازی کسب وکارهای کوچک و بزرگ خود 
موجب ترقی خانواده می شوند. حاال بهتر است بدانید که ٧۰ درصد زنانی که 
بچه دارند، نیروی کار هم هستند. اما چگونه فقط در 24 ساعت همه ی امور 

مربوط به کار، خانه و فرزندان خود را انجام می دهند؟
در این مطلب، تجربیات زنان موفق برای شما بیان خواهیم کرد. زنانی که 
به رغم مادر بودن، کارمند بودن و همسر بودن موفق هستند. آن ها از دالیل 
خودشان برای کار کردن و تجربیات مفیدشان می گویند. قطعًا با خواندن این 
تجربیات، با آن ها احساس هم ذات پنداری خواهید کرد. چراکه بسیاری از 
شما هم مانند آن ها امور مربوط به محیط کار حرفه ای، خانه و فرزندانتان را 
به صورت کاماًل موفق به پیش می برید. در مطلب ده عادت مالی زنان موفق 

نیز با رفتارهای صحیح مالی آشنا خواهید شد.
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 کارها انجام می شوند؛ اما به سختی
به زبان ساده، تمام وقت کارکردن در حالی که بچه بزرگ می کنید، واقعاً سخت است. من واقعاً 
نمی دانم در جواب افرادی که از من می پرسند: »چگونه همه ی این کارها را انجام می دهید؟« 
چه بگویم. شاید بهترین جواب این است که »نمی دانم.« شاید سؤال اصلی باید این گونه باشد: 
»چگونه همه ی این کارها را عملی می کنید؟«

من با وجود سینک پر از ظرف های کثیف و بچه ای که در مهدکودک فوق العاده شیطنت می کند، 
به خودم این حق را می دهم که همان روز با خیال راحت در خیابان پیاده روی کنم. بهترین 
توصیه ای که می توانم بکنم این است:
- انعطاف پذیر باشید، انتظارات خود را پایین بیاورید و سعی کنید از هر لحظه لذت ببرید.
 )کریس، مدیر توسعه ی شرکت A Secure Life و مادر یک فرزند پسر(

 من کار می کنم؛ چون کار کردن را 
دوست دارم

من کار می کنم؛ چون دوست دارم از 
توانایی هایم استفاده کنم. هیچ کدام 
از ما مادرها، این کارها را به بهترین 
نحو انجام نمی دهیم. اما می دانم که 

هر مادری در جایگاه خودش بهترین 
عملکرد را دارد.

مهم ترین کاری که می توانیم انجام 
دهیم این است که یکدیگر را قضاوت 
نکنیم و با خودمان و دیگران مهربان 

باشیم.
 )آماندا پونزار، مدیر مارکتینگ 

Community Health Charities و مادر دو 
فرزند پسر(

 این یک ضرورت مالی است
چرا من کار می کنم؟ این یک 

ضرورت مالی است و خانوادۀ من باید 
بتواند که در محیطی که دوست دارد 

و با سبکی که دوست دارد زندگی 
کند. من عالقۀ خاصی به این دارم 

که مشکالت محل کارم را -که ملزم 
به حل آن ها هستم- رفع کنم.

حتی اگر از نظر مالی، ضرورتی 
برای کار کردن من وجود نداشت، 
همچنان شغلم را به عنوان قسمتی 
از زندگی  ام می  دانستم. هرچند که 
چالش بزرگی  است و استرس های 

مخصوص به خودش را هم دارد؛ اما 
من همچنان امیدوارم که با گفتن 
از زندگی ام و به عنوان مادری که 

دارای شغل است، بتوانم به فرزندانم 
هم درس  هایی مهم دربارۀ کارم 
بدهم. این که چطور کاری را که 

دوست دارند انجام دهند، چطور فرد 
مستقلی باشند و چگونه در جامعه 

حضور پیدا کنند.
 )لزلی فورد، حامی مراقبت از خود و 

بالگر، مادر دو فرزند(

 حامیانی برای خود پیدا کنید
خودتان را با کسانی احاطه کنید که افکاری شبیه به شما دارند. فوق  العاده 
ارزشمند است که زنانی در کنار شما باشند که بدانند درگیر چه مشکالتی 
هستید. آن ها به شما انرژی می  دهند، روش  ها و راه حل های جدید را با شما 
در میان می  گذارند؛ حتی اگر فقط گوش شنوایی برای شما و شانه ای برای 
اشک هایتان باشند. بدون چنین حمایت  هایی، بسیار دشوار است که ما وظایف مان 
را به عنوان یک بانوی شاغل و همچنین به عنوان یک مادر -که یکی از مهم ترین 
مشاغل است- انجام دهیم.
 )تری تیلتون، مؤسس سایت فروش صابون های دست ساز و یک مادر(

بسیاری از زنان کارمند، می خواهند 
تجربه ای آموزنده برای فرزندان 
خود خلق کنند. اینکه چطور فرد 

مستقلی باشند و چگونه در جامعه 
حضور پیدا کنند.
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 در خانه و محل کار فقط تمرکز کنید
سـرانجام، همـۀ ایـن سـخنان به اینجا ختم می شـود کـه کارها را باید تقسـیم کنیـد و از کمک 
خواسـتن خجالـت نکشـید. البتـه کـه مهم اسـت که شـما یک مـادر عالـی و کاربلد باشـید؛ اما 
مهم  تـر از آن، ایـن اسـت کـه در هـر دو نقش، به بهترین نحو ظاهر شـوید و مدام نگران نباشـید 
کـه کسـی از کار شـما بـه اندازۀ کافی راضی نباشـد. وقتی مـن با دخترم وقـت می گذرانم، تلفنم 
را در اتـاق دیگـری می گـذارم و مدتـی هـم از کامپیوتـر فاصلـه می  گیـرم. همۀ راه  هـای ارتباطم 
بـا اینترنـت را قطـع می کنـم، تلفنـم را در کشـویی می گـذارم و تا زمانـی که برای تمـاس کاری 
بـه آن نیـاز پیـدا نکنم، از کشـو خـارج نمی کنم. شـاید بعضی مواقـع این موضوع سـخت به نظر 
بیایـد؛ امـا وقتـی کـه به جای تـالش برای انجـام دادن هم زمـان چنـد کار، تمرکـزم را فقط برای 
یـک کار بگـذارم و کامـاًل در آن محیـط و آن لحظه حضور داشـته باشـم، تبدیل به مادر، همسـر 

و کارمند بهتری می  شـوم.
 )مگان زاواال، کارمند شرکت ویراستاری، مادر یک فرزند دختر(

 خودتان را فدا نکنید
خانم ها باید به این رفتار 
یعنی فدا کردن خودشان 
برای خانواده )که یک ارزش 
محسوب می شود(، پایان 
دهند.
ما برای اینکه بتوانیم 
بهترین  ها را برای خانواده  مان 
به ارمغان بیاوریم، اّول از همه 
نیاز داریم که از خودمان 
مراقبت کنیم. خیلی وقت 
است به این موضوع پی 
برده ام که بهترین راه این 
است که بتوانید هم یک مادر 
یا کارفرما باشید و هم یک 
زندگی شاد داشته باشید.
 )کری بوآن، مربی، مادر(

راهنمایسرمایهگذاری
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 محدودیت هایتان را 
بشناسید

توصیۀ من به مادرهایی 
که تمام وقت کار 

می کنند این  است که 
محدودیت های خودشان 

را بشناسند. بدانید که 
چقدر زمان برای تنها 

بودن خارج از محل کار 
و بدون بچه ها نیاز   دارید، 
چون زمانی که انرژی تان 
را از دست بدهید، هردو 

کار خود را از دست 
داده اید.

 )کنا کوک، مادر مجردی که 
تمام وقت کار می کند و یک 

پسر دارد( 

 کار می کنم؛ چون می توانم
اخیـراً قـرار مالقاتـی بـا یکی از مشـتریان داشـتم. مردی از مـن و یکی دیگر از خانم ها پرسـید 
کـه بچـه دار هسـتیم یا نـه. وقتی به او گفتیـم که هر دو مادر هسـتیم، از ما پرسـید که چطور 
می توانیـم در تابسـتان کـه بچه ها مدرسـه نیسـتند، ادارۀ کمپین او را به عهده داشـته باشـیم. 
حرفـش را این گونـه بیان کرد: »شـما مادر هسـتید و قاعدتـاً باید از بچه هایتـان مراقبت کنید. 

پـس به مـن بگویید که چطـور می توانیـد کمپین مرا هدایـت کنید؟«
مـن مسـتقیم بـه چشـم های او زل زدم و جـواب او را این گونـه دادم: »همان طـور کـه پـدری 
کـه فرزندانش تابسـتان مدرسـه نیسـتند، می توانسـت کمپیـن شـما را اداره کند.« جنسـیت 
مـن مشـخص نمی کنـد کـه می توانـم کار خوبـی از خود ارائـه دهم یا نـه. من به خاطـر اینکه 
نیـاز دارم کار نمی کنـم. مـن کار می کنـم؛ چـون می توانم کار کنم. مـن قدرت ایـن را دارم که 
انتخـاب کنـم کـه می خواهـم کار کنـم یـا نـه. خانم هایـی هسـتند کـه کار می کنند تا شـکم 
بچه هایشـان را سـیر نگه  دارنـد. زنانی را می شناسـم که نمی توانند کار کننـد؛ چون نمی توانند 
هزینـه ی مهد کـودک را تأمیـن کننـد؛ امـا مـن انتخـاب کـرده ام کـه کار کنم چـون دو دختر 
دارم و می خواهـم آن هـا هـم متوجه شـوند کـه به اندازۀ مـردان اطرافشـان آزادی و فرصت های 

شـغلی دارند.
 )کریستال هنری، نویسنده و مادر دو فرزند دختر(

 هیچ چیزی مثل تعادل نمی شود
تعادل برقرار کردن اولین و مهم ترین نکته 
است. من طرفدار  برقرار کردن تعادل و 

هماهنگی بین کار و زندگی هستم؛ چرا که 
همیشه در مسئولیت هایم باالوپایینی وجود 
دارد. همچنین تعهداتی  نسبت به خانواده 
و کسب وکارم به عنوان یک کارآفرین دارم. 
همچنان که در برابر دوستانم، جامعه ام و 

خودم نیز مسئولیت هایی دارم.
 Embrace Yourژاکلین شالس، نویسنده    ی کتاب( 

Awesome و مادر یک فرزند پسر(

 از هر لحظۀ زندگی تان لذت ببرید
ریلکس کردن و لذت بردن از هر چیز 
کوچک و بزرگی را فراموش نکنید، چه 

در محل کار و چه در اوقاتی که با خانواده 
هستید. از لحظات خود لذت ببرید. 

چراکه در پایان روز این از هر چیزی برای 
شما مهم تر است.

 Consultancy Media ژوان باتلر، مدیر شرکت( 
و مادر یک فرزند پسر(

زنان موفق توصیه می کنند با کسانی در ارتباط 
باشید که افکار و موقعیتی شبیه به شما دارند. 
اگر زنانی در کنار شما باشند که بدانند درگیر 

چه مشکالتی هستید، برایتان دلگرم کننده بوده 
و به شما انرژی می دهد.

اگر شما مادر هستید و تمام وقت کار می کنید، 
از تجربه و حسی که دارید برای ما بگویید. 
از دالیلی که کار می کنید و تجربیات که فکر 

می کنید برای موفقیت سایر زنان می توانید در 
اختیارشان بگذارید، بنویسید.
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دستورالعملهایمالیکه
هرزنیبایدبداند

ما در دنیایی برابر زندگی نمی کنیم. ما 
در دنیایی زندگی نمی کنیم که جوامِع 
دسترسی  دارای  به حاشیه  رانده  شده 
همان  یا  مشابه  ابزارهای  یکسان، 
توسعه یافته  جوامع  موقعیت های 
باشند. آیا شما باور دارید که مردان 
پول،  از  استفاده  در  غریزی  به طور 
نسبت به زنان برتری دارند؟ معلوم 
باور  اما آیا شما بر این  است که نه. 
تا  هستید که مردان تربیت شده اند 
تصمیم گیرنده باشند و در طول تاریخ 
فرصت های بیشتری برای کار با پول 
این  به  پاسخ  متأسفانه  داشته اند؟ 

سؤال تا حدودی مثبت است.

چنین  مردان  به  که  حقیقت  این  و 
با  طوری  و  شده  داده  فرصت هایی 
می توانند  انگار  که  شده  رفتار  آنان 
به  منجر  کنند،  حل  را  مسائل  این 
فقط  آن  در  که  شده  دنیایی  ایجاد 
در  هستند.  پول  مسئول  مردان 
تحت  که  شرکت هایی  کل   ،2016 سال 
مدیریت زنان بوده اند، فقط ۵ درصد 
خود  به  را  سرمایه ای  بودجه ی  از 
توجه  با  حتی  می دادند.  اختصاص 
باید  نیز  ناامیدکننده تر  آمار  یک  به 
گفت میزان مدیریت زنان در ادارات 
تنها 2 درصد  مالی و صنایِع مربوطه، 
کردن  کار  برای  پولی  زنان  به  است. 
قدرتمند  پست های  و  نمی شود  داده 
تعلق  زنان  به  مالی  شرکت های  در 

نمی گیرد.
چالش های  با  معمول  به طور  زنان 
مواجه  مردان  به  نسبت  بیشتری 
نقشه  یک  به  زنان  یعنی  هستند؛ 
آنان  موانع  که  دارند  نیاز  مالی  راه 
را مشخص کرده و به آنان در مسیر 

رسیدن به حقوقشان کمک کند.
ادامه،  در  موارد،   این  به  توجه  با 
ارائه  شما  به  مالی  دستورالعمل   10
می شود که هر زنی باید در زندگی اش 

آن ها را رعایت کند:

 باید همیشه برای حقوق خود مذاکره کنید
بله، مذاکره کردن راحت نیسـت. زنان ممکن اسـت به دلیل کمی خشـن بودن، در محیط کارشـان 
جریمـه شـوند و تـاوان سـنگینی پس بدهنـد. مذاکره کـردن نیاز بـه تحقیـق و مهارت های حقیقی 
بـرای برگردانـدن مذاکـره بـه سـمت خودتـان دارد؛ ولـی به هر حال شـما بایـد در هر صـورت و هر 
شـرایطی انجامـش دهیـد. زنـان به طور میانگین پنج سـال بیشـتر از مـردان عمر می کننـد. ما برای 

زندگـی کـردن بـه پـول نیـاز داریم. ما به پـول نیاز داریم و الزم اسـت کـه آن را درخواسـت کنیم.
برای درخواست حقوق بیشتر مانند مردان فکر کنید؛ ولی مانند آن ها رفتار نکنید.

 
 درباره ی پول صحبت کنید

شـفاف بـودن دربـاره  ی پـول یکـی از ابزارهـای قدرتمندی اسـت کـه زنان می توانند داشـته باشـند. 
دربـاره ی میـزان پولـی کـه تـالش می کنیـد پس انداز کنیـد، صحبت کنید. از همسـر خود بپرسـید 
کـه چقـدر درآمد دارد. از دوسـتان خود بپرسـید آنان در محل کارشـان برای حقـوق مذاکره کرده اند 
یـا خیـر و اگـر ایـن کار را انجـام داده انـد، بخواهید راهنمایی تـان کنند. به اشـتراک گذاشـتن اعداد 
و ارقـام واقعـی می توانـد وقتـی کـه بـه مشـکل خوردیـد، راه حل را نشـان دهد و به شـما در کسـب 

درآمد بیشـتر نیز کمـک کند.
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 بر مهارت های خود مانند بازارهای مختلف 
سرمایه گذاری کنید

شـما یـک قهرمان هسـتید. بعـد از مـن تکرار 
کنید: »من یک قهرمان هسـتم« و باید درست 
هماننـد یکـی از آن هـا با خودتان رفتـار کنید. 
مهارت هـای جدیـد یـاد بگیریـد، کالس هـای 
جدیـدی برویـد، تخصص هـای جدیـدی کـه 
باعـث افزایـش ارزش شـما می شـود، کسـب 
کنیـد. سـرمایه گذاری کردن بـر روی خودتان 

می توانـد به ایجـاد موقعیت هـای جدید منجر 
شـده و لذت شـخصی تان را نیـز افزایش دهد.

زنـان باید برای اسـتقالل مالی و بی نیاز شـدن 
از دیگـران تـالش کننـد. الزمـه ی رسـیدن به 
اسـتقالل مالـی بـرای زنان این اسـت که آن ها 
برنامه ریزی مالی داشـته باشـند، برای افزایش 
درآمدهـای خـود مذاکـره کننـد و از صحبـت 

کردن درباره ی پول هراسـی نداشـته باشـند.
 

 برای مواقع اضطراری بودجه داشته باشید
دقـت کنیـد! مشـکل همیشـه پیـش می آید. 
نمی دانـم کـی و کجـا؛ امـا می دانـم کـه برای 
همـه ی مـا اتفـاق می افتـد و زمانی کـه اتفاق 
بیفتـد، بایـد یـک بودجـه ی اضطراری داشـته 
باشـید کـه بتوانـد در عبـور از آن مشـکل بـه 

شـما کمـک کنـد. داشـتن پس اندازهایی ایـن چنین، به خصـوص بـرای زنانی که اغلب وابسـته 
بوده انـد و بایـد امـور مالـی منـزل را رفـع و رجـوع می کردنـد، از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت.

 
 برنامه ریزی مالی داشته باشید

دانـْش قـدرت اسـت. درک موقعیت و مدارک مالی خودتان به این معناسـت که کسـی نمی تواند 
سـر شـما کاله بگـذارد. بـه خانـواده یا همسـر خـود بـرای طراحـی و ایجـاد زندگی تان وابسـته 

نباشـید. خودتان زندگـی دلخواه خودتان را بسـازید.
 

 از شر بدهی راحت شوید
بدهـی برخـی مواقـع می توانـد برای شـما راهگشـا باشـد؛ مثاًل بیشـتر مـردم بدون رهـن کردن 
نمی توانند صاحب خانه شـوند. اما بیشـتر بدهی ها به سـادگی و راحتی، پول شـما را از دسـتتان 
خـارج می کننـد. از آن جایـی کـه زنـان کمتـر از مـردان درآمـد دارنـد، احتمـال اینکـه مقروض 
شـوند، بیشـتر اسـت. مطالعـات نشـان داده اسـت که قرض دهنـدگان، زنان را نسـبت بـه مردان 
بیشـتر تحـت فشـار قـرار می دهنـد. رهـا شـدن از بدهی ها به شـما کمک می کنـد تا پـول را در 

جیـب خـود نگـه داریـد و از موقعیت های پرخطـر مالی نیـز دور بمانید.
زنـان عـالوه بـر اینکه در بازارهـای مالی از جمله بازار سـرمایه سـرمایه گذاری می کننـد، نباید از 
سـرمایه گذاری بـر روی خـود و مهارت هایشـان غافل شـوند. ایـن پربازده ترین سـرمایه گذاری  ای 

اسـت که هـر زنـی می تواند انجـام دهد.
 

 پس انداز کنید
هـر میـزان پولـی که پس انداز شـود، خوب اسـت. نباید آن را دسـت کم گرفت. ۲۰۰ هـزار تومان 
بـه ازای هـر مـاه عالـی اسـت؛ ولـی ۲۰ هـزار تومـان هـم خـوب اسـت! خودتـان را بـا هیچ کس 
مقایسـه نکنیـد، حتـی دوسـتان و خانواده تـان. بـه خودتـان افتخـار کنیـد کـه هـر مبلغـی که 

توانسـته اید و بـه هـر طریقـی کـه توانسـته اید، پس انـداز می کنیـد.
هفت روش ساده برای پس انداز بیشتر.

 
 از همتایاِن زن خود حمایت کنید

از زنانـی کـه صاحب تجارت هسـتند، خرید کنیـد. وقتی که همکار زن تان صحبـت می کند از او 
حمایـت کنیـد. در طـول زندگی خـود از قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی خـود برای کمک 
بـه دیگـر زنـان اسـتفاده کنید. ایـن دسـتورالعمل های مالـی طوری تعیین شـده اند کـه همه ی 

شـما را به موفقیت برسانند.
 

 اجازه ندهید دیگران شما را از خودتان متنفر کنند و از آن سود ببرند
جهـان از زنانـی کـه از خودشـان متنفـر هسـتند، سـود می بـرد. شـما بایـد الغرتـر شـوید: این 
محصـول را بخریـد. شـما بـوی بـدی می دهیـد: ایـن را روی خود اسـپری کنیـد. پول تـان را در 
راسـتای ارزش هـا و چیزهایـی کـه باعـث می شـود، هـر روز زندگـی  حال تـان خوب باشـد خرج 
کنیـد و بـا ایـن کار از پـول خود دفاع کنید. بـرای مثال، یک نمونـه ی خوب از ایـن کار می تواند 

باشـد. خرید عطر 
 

 پول هدف نیست ابزار است
شـما می توانیـد بـرای اسـتفاده ی هوشـمندانه تر از پـول مهارت هـای خـود را بهبـود دهیـد. 
می دانیـد کـه می خواهیـد زندگـی بهتـری داشـته باشـید و پول می توانـد به شـما در این راه 
کمـک کنـد. تنهـا چیـزی کـه نیاز داریـد این اسـت که روشـی را برای ایـن کار پیـدا کنید، 

. همین
زنـان خـود می داننـد در جامعـه و محیط هـای کاری با چـه نابرابری های جنسـیتی ای مواجه 
هسـتند. عـالوه بـر ایـن، آن ها کارهـای زیـادی را همزمان پیـش می برند. زنان معمـوالً مادر، 
همسـر و کارمنـد هسـتند. آنچـه اهمیـت دارد این اسـت که آن هـا در موقعیت هـای مختلف 

از هم حمایـت کنند.
آیـا شـما نیـز از ایـن دسـتورالعمل ها اسـتفاده می کنیـد؟ فکـر می کنیـد تـا چـه انـدازه این 
دسـتورالعمل ها می توانـد مفیـد باشـد؟ در بخـش کامنت هـا دسـتورالعمل خودتـان را بـه ما 

یید. بگو
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ششمسئلهکالفهکنندهدرخریدکه
جیبتانراخالیمیکند
خیلی خوب بود اگر برخی از عواملی که خریداران را کالفه می کند، خودبه خود از بین 
می رفت. اما به احتمال خیلی زیاد، قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. با این وجود، 
بررسی دالیل وجود بعضی از این عوامل کمک می کند تا راحت تر با آن ها کنار بیایید.

راهنمایسرمایهگذاری
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 محصوالت پرفروش بهانه ی تحریک خریدار در طول مسیر
معمـوالً خواربارفروشـی ها شـیر، تخم مـرغ و دیگـر محصـوالت پُرفـروش و پُرطرفدارشـان را در 
دورتریـن نقطـه از ورودِی فروشـگاه می گذارنـد تـا وقتـی خریـداران از کنـار محصـوالت دیگـر 
می گذرنـد، بـه خریدشـان وسوسـه شـوند. مسـلماً ایـن یکـی از دالیلی سـت کـه فروشـگاه ها 
خریـداران را، کـه دل شـان می خواهد سـریع محصـول موردنظرشـان را بخرند و خارج شـوند، به 

زحمـت می اندازنـد.
امـا یـک دلیـل کاربـردِی دیگـر هـم بـرای ایـن کار وجـود دارد کـه هیـچ ارتباطـی بـا تحریِک 
خریـداران بـه خریدهـای هیجانی ندارد. بـه طور مثال، دلیـل دیگری که برای جای گذارِی شـیر 
در قسـمِت انتهـای فروشـگاه می آورنـد، ایـن اسـت که باعث می شـود از هزینه ها کاسـته شـود. 
کامیون هایـی کـه بـرای خالی کـردِن بـار می آینـد، می تواننـد خیلی راحت در پشـت فروشـگاه، 
جایـی کـه شـیرها بـرای فـروش گذاشـته می شـوند، توقف کننـد، که هـم راحت تر اسـت و هم 
کم هزینه تـر. همچنیـن، ایـن روش شـیرها را تازه تر نگه مـی دارد تا این که بخواهند کشان کشـان 
شـیرها را از تـِه فروشـگاه بـه یخچال هایی کـه مثاًل نزدیک صنـدوق داری هسـتند منتقل کنند.

 مرغ بریان های ارزان تر از مرغ خام!
بعضـی خواربارفروشـی ها و فروشـگاه های بـزرگ مرغ های سرخ شـده ی بریانـی و آماده به مصرفی 
می فروشـند که قیمت شـان از مـرغ خام ارزان تر اسـت. در نگاه اول، اصاًل با عقـل جور درنمی آید. 

بریان کـردن مـرغ هزینه برتـر اسـت؛ پس چرا مرغ خـام را گران تر می فروشـند؟
یکـی از دالیلـش ایـن اسـت که ایـن مرغ های بریـان درواقع جـزو محصوالت مشـتری آورِ برخی 
فروشـگاه ها محسـوب می شـوند و به سـمت مشـتریانی هـدف گرفتـه شـده اند کـه آخـِر وقـت 
می خواهنـد سـریع و بی دردسـر غذایـی بـرای شام شـان فراهـم کنند. ممکن اسـت فروشـگاه ها 
چنـدان سـودی از ایـن نـوع فـروش نبرنـد. درواقـع، حتی ممکن اسـت ضـرر هم بکننـد. اما اگر 
بتواننـد بـه بهانه ی این مرغ بریانی های ارزان، مشـتریانی را به فروشـگاه جـذب کنند، به موفقیت 

رسـیده اند.

دلیـل دیگـری که بـرای این قیمت گـذارِی 
عجیـِب مرغ هـا می آورنـد، ایـن اسـت کـه 
خیلـی از فروشـگاه ها، هنگامـی کـه تقاضـا 
بـاال مـی رود، بـه تعـداد بـاال مـرغ تهیـه 
می کننـد. آنهـا بـرای جلوگیـری از فاسـد 
نرفتـه  فـروش  کـه  را  مرغ هایـی  شـدن، 
ارزان  بـا قیمـت  بریانـی می کننـد و  انـد، 
می فروشـند تـا از زیـان بیشـتر جلوگیـری 

. کنند
هسـتند  اسـتعاره ای  بریانـی  مرغ هـای 
جلـوی  می توانـد  کـه  آن چیـزی  هـر  از 
درفروشـگاه ها قـرار گیرد تا مشـتریان را به 
سـمت فروشـگاه و خرید از آن  سـوق دهد.

 قیمت های غیر رند!
)مثـاًل  بـود  ُرنـد  قیمـت محصـوالت  اگـر 
می نوشـتند   11,9۰۰ به جـای  اگـر 
مصرف کننده هـا  کار  تومـان(   1۲,۰۰۰
پدیـده ای  امـا  می شـد.  راحت تـر  خیلـی 
کـه به اصطـالح »تأثیـر رقـم چـپ« نامیده 
تصمیم گیری هـای  شـدیداً  می شـود، 
خریـداران را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد، 
چـون رقـم اولـی کـه در یـک عـدد ظاهـر 
می شـود، خیلـی بیشـتر از بقیـه ی رقم هـا 
می کنـد.  جلـب  خـودش  بـه  را  مـا  نظـر 
کـه  می رسـد  به نظـر  این طـور  بنابرایـن، 
قیمـت 11,9۰۰ تومـان خیلـی از 1۲,۰۰۰ 
تومـان ارزان تـر و مقرون به صرفه تـر باشـد، 
بـا این کـه تفاوت شـان فقـط  1۰۰ تومـان 

اسـت.
نتایج یک تحقیـق که در مجله ی آتالنتیک 
)The Atlantic( منتشـر شد، نشان می داد که 
فروشـنده ها بـرای جلـب توجـه مشـتریان، 
می تواننـد از قیمت گـذاری عجیب تـری هم 
اسـتفاده کننـد، یعنـی قیمت هایـی مثـل 

11,٧٨۰ یـا 11,۶٧۰ یـا 11,۲1۰.
مثـل  قیمت هایـی  بـا  بـس  از  مشـتریان 
11,9۰۰ تومـان برخـورد کرده انـد، بـه آن 
به چشم شـان  دیگـر  و   کرده انـد  عـادت 
نمی آیـد. امـا وقتـی یـک محصـوْل قیمـِت 
داشـته  تومـان  مثـل ۲1,۶٨۰  نامعمولـی 
باشـد، به شـکلی متفـاوت و تأثیرگذارتـر از 
۲1,9۰۰ تومان یـا ۲۲,۰۰۰ تومان در ذهن 
مشـتری نقـش می بنـدد. احتمالـش زیـاد 
اسـت کـه مشـتری بـا دیـدن ایـن قیمت، 
لحظـه ای درنـگ کنـد، نگاهی بـه محصول 
بینـدازد و )همان طور که فروشـنده امیدوار 
اسـت( تصمیـم به خریـد آن بگیـرد، چون 
قیمت گـذارِی خـاِص ایـن محصـوالت در 
ذهـن مخاطبان حاکی از یـک خریِد ویژه و 

اسـت. مقرون به صرفـه 
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قیمت گذاری هـای  ایـن  بـرای  دیگـر  دلیلـی 
غیرعـادی این اسـت که فروشـنده ها به کمِک 
ایـن قیمت هـا، اسـتراتژی های مختلـف  بـرای 
تخفیف گـذارِی محصـوالت را به صـورت کـد 
درمی آورنـد. مثـاًل ممکـن اسـت فروشـگاهی 
ارزان تریـن  کـه  بگویـد  کارکنانـش  بـه 
قیمت هایشـان به ٧۰۰ تومان )مثـاًل ٧۰۰,11 
در  درحالی کـه  می شـود،  ختـم  تومـان( 
فروشـگاهی دیگـر قیمـِت همیـن محصوالت 
را بـه 4۰۰ تومـان ختـم کننـد. پـس تعجـب 
نکنیـد اگـر فروشـنده ها بـا ایـن روش طوری 
وانمـود کننـد کـه انـگار بـا تخفیـف ویـژه ای 
روبـه رو هسـتید، بـا این کـه آن محصـول هیچ 

تخفیفـی نخـورده اسـت.
 

 ویترین طالفروشی بدون قیمت!
کار بسـیار دشـواری اسـت اگـر بتوانید قیمت 
جواهـرات براقـی را کـه در جواهرفروشـی ها 
ایـن  بزنیـد.  حـدس  می کننـد،  خودنمایـی 
موضـوع می توانـد شـدیداً مشـتریان را کالفـه 
جواهرفروشـان،  گفتـه ی  طبـق  امـا،  کنـد. 
اسـتراتژِی  یـک  جواهرهـا  قیمـِت  ننوشـتِن 
بـرای  مشـتریان  اسـت.  حساب شـده  کامـاًل 
فروشـنده  بـا  مجبورنـد  قیمت هـا  از  اطـالع 
صحبـت کننـد، و فروشـنده هـم فرصـت پیدا 
می کنـد تـا ویژگـی هـای خـاص آن محصول 
را برایشـان تعریـف کند، جایگاهـش را از نظر 
ُمـد و فشـن توضیح دهـد، جواهـِر موردنظر را 
بـرای بررسـِی دقیق تـر جلـوی آن هـا بگـذارد 
و از ایـن دسـت مـوارد. می بینیـد کـه نبـوِد 
قیمت هـا بـه فروشـنده کمـک می کنـد تـا با 
مشـتری هم صحبـت شـود و ترفندهایـش را 

بـرای متقاعدکردنـش پیـاده کنـد.
وقتـی  کـه  داده انـد  نشـان  هـم  پژوهش هـا 
خریـداران بـا کاالهـا تمـاِس فیزیکـی برقـرار 
می کننـد، احتمالـش بیشـتر اسـت کـه نوعی 
وابسـتگِی عاطفـی و حـس مالکیت نسـبت به 
آن پیـدا کننـد. خریـداران نه تنهـا بـه خریـد 
گرایـش  کرده انـد،  لمـس  کـه  محصوالتـی 
بیشـتری دارنـد، بلکـه حاضرنـد برایشـان، در 
مقایسـه با محصوالتـی که فقط با چشم شـان 

دیده انـد، پـول بیشـتری هـم بپردازنـد.
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 چک کردن فاکتور خرید پیش از 
خروج از فروشگاه

بررسی رسیدها راهکاری ست برای 
جلوگیری از ضرِر فروشگاه. هدفش 

این است که با بازرسِی اجبارِی 
خریداران در هنگام خروج از 

فروشگاه، از تعداد دزدی ها بکاهد. 
اما این توجیه باعث نمی شود که 

مشتریان آزرده نشوند.
عواملی که شما را در هنگام 

خرید کالفه می کنند، کم نیستند. 
بسیاری از این موارد کالفه کننده 

در واقع تکنیک هایی هستند 
که برای خالی کردن جیب 

شما )به عنوان مشتریان بالقوه( 
به کار می روند. آگاهی از دلیل 

هرکدام ازآن ها هم می تواند مانع 
از کالفگی تان شود و هم به شما 

کمک کند تا در خرید هایتان 
هوشمندانه تر عمل کنید.

 تنقالت گران تر از بلیت سینما!
اولین پاسخ این است که 

تماشاچیان در سینما محبوس اند 
و مجبورند با قیمت گزاِف این جور 
خوراکی ها کنار بیایند. اما قضیه به 

همین جا ختم نمی شود.
باید گفت که سینماها چندان 

پولی از فروش بلیت ها عایدشان 
نمی شود. به نظر می رسد که 

آن ها برای برپا نگه داشتن 
کسب وکارشان نیاز دارند تا جای 
ممکن جیب مشتریان را هنگام 

خریِد این خوراکی ها خالی کنند. 
اگر این خوراکی ها با قیمت های 
باال به فروش نمی رفتند، آن وقت 
مجبور می شدند قیمت بلیت ها 
را خیلی زیادتر کنند، که نه به 

نفع تماشاچیان است و نه به 
نفع سینماداران. در ضمن، اگر 
دقت کرده باشید، قیمِت پاییِن 

بلیت های سینما حکِم همان 
مرغ های بریانی را دارند که برای 

جذب مشتریان با قیمِت ارزان 
به فروش می رسند؛ اما در عوض، با 
فروِش محصوالت دیگر، فروشنده 

نهایتاً سود می بَرد.
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پنج نشانه ای که می گویند شما به خاطر پول استرس دارید
 دعواهای زناشویی دارید

آیـا می دانسـتید زوج هایـی کـه اسـترس مالی شـان را بـا حداقل درجه ی »حـدوداً باال« و بیشـتر 
رتبه بنـدی می کننـد، بحث وجدل هـای بیشـتری باهـم دارنـد؟ اسـترس مالی همچنیـن یکی از 
دالیـل اصلـی طالق اسـت. این اسـترس ممکن اسـت بـر کل زندگی شـما تأثیر بگـذارد، در این 

صـورت، همـه ی مسـائل زندگی تان بخشـی از آن اسـترس خواهند شـد.

 بودجه بندی ندارید
وقتـی به خاطر پول اسـترس داریـد نمی خواهید کاری با پولتان انجام دهیـد و حتی نمی خواهید 
بـه پولتـان نـگاه کنیـد. از مسـائلی دوری می کنیـد کـه بـه شـما کمـک می کنند کنتـرل مالی 
داشـته باشـید و اسـترس خـود را کاهـش دهید؛ ولی اسـترس را نادیـده می گیرید و امیـد دارید 
اگـر آن را نبینیـد، اسـترس هم شـما را نمی بیند و سـراغ شـما نمی آید. از »ذهن« بـرود هرآنچه 

از دیـده برفت!

آیادرباره
مسئلهپول
استرس
دارید؟

پول یکی از اصلی ترین دالیل 
دعوای  و  اضطراب  استرس، 
دانستن  است.  زناشویی 
اینکه چگونه از شر استرس 
مهم  مسئله ای  شوید  خالص 
از  باید  اول  گام  در  است. 
آگاه  استرس  این  وجود 
برای  آن،  از  پس  و  شوید 
اقدام  کردنش  برطرف 
اوقات،  گاهی  زیرا  کنید؛ 
سرتان  آن قدر  است  ممکن 
متوجه  حتی  که  باشد  شلوغ 
 استرس تان نشوید. اگر صبر 
کنید و به عالئمی نگاه کنید 
اضطراب  نشان دهنده ی  که 
هستند،  پول  به خاطر  شما 
شدن  برطرف  به  می توانید 

اضطرابتان امیدوار باشید.

راهنمایسرمایهگذاری

شهریور 1399/ سال پنجم/ شماره 44 20

ت
فقی

 مو
اه

شگ
با



 شما با خرج هر مقداری از پول برای هر چیزی مضطرب می شوید
این یکـی از مسـائلی اسـت کـه خـودم هنـوز دچار آن هسـتم. پول نقـش مهمـی در انتخاب ها و 
تصمیماتـم ایفـا می کنـد. از خـرج هر مقـداری از پول دوری می کنم و حتی سـختم اسـت، پولی 
را کـه بـرای هـدف خاصـی پس انـداز کـرده ام، برای همـان هدف خرج کنـم. گاهـی اوقات حتی 
از بنزیـن زدن هـم اجتنـاب می کنـم برای اینکـه پولی خرج نکنـم. حتی از فکر کـردن به اموری 

کـه بـرای آن بایـد هزینه بدهـم نگران و مضطرب می شـوم.

 از بررسی حساب بانکی تان پرهیز می کنید
مـا دوسـت داریـم پـاک کـردن صورت مسـئله آن را حـل کند؛ امـا واقعیـت این طور نیسـت. اگر 
حسـاب بانکی تـان را بررسـی نکنیـد، نخواهیـد فهمیـد دارید پولـی را خرج می کنید کـه درواقع 

آن را نداریـد و هزینـه اش بـه سـتون بدهی هایتـان اضافه می شـود.

 به خاطر هزینه ها نمی توانید برای یک زندگی سالم تصمیم بگیرید
3۲ درصـد افـراد بالـغ می گوینـد وضـع مالی شـان بـه آن ها اجـازه ی زندگـی سـالم را نمی دهد. 
اگـر از هزینه هـای زندگـی سـالم می پرهیزید، پـس تصمیمات ناسـالم می گیرید؛ چـون در اصل 

به خاطـر پـول اسـترس دارید.
پـس وقتـی چنیـن حسـی داریـم چـه بایـد بکنیـم؟ پیـدا کـردن راه خالص شـدن از اسـترس 
مسـئله ی دیگـری اسـت که سـر شـما را شـلوغ تر مـی کنـد. در ادامه بـه روش هایی سـاده برای 

رفـع اسـترس می پردازیم.
 

چگونه استرس را بدون کار بیشتر رفع کنیم؟
 بودجه بندی داشته باشید.

تنظیـم بودجـه یکـی از بهتریـن کارهایـی اسـت کـه می توانیـد بـرای رفع اسـترس مالـی انجام 
دهیـد. سـر درآوردن از پیچ وخم بودجه بنـدی زمان و انعطاف پذیری می خواهـد؛ اما وقتی بتوانید 
انجامـش دهیـد، به شـما کمک می کند کنترل هزینه هایتان را به دسـت بگیریـد، بفهمید چگونه 

بـرای آینده تـان برنامه ریـزی کنید و بـرای موفقیت به شـما اعتمادبه نفـس می دهد.

  یک دوست برای مسائل مالی پیدا کنید که بتواند به شما کمک کند.
داشـتن کسـی کـه بتوانید بـا او درمـورد مسـائل مالی تان صحبت کنید به شـما کمـک می کند 
مسـئولیت پذیری بیشـتری داشـته باشـید و ببینیـد در چـه موردی عملکـرد خوبـی دارید. یک 

دوسـت همیشـه راه خوبی بـرای ایجاد تغییرات اسـت.

 لب هایتان را غنچه کنید.
شـما را نمی دانـم ولـی بـه نظـر مـن این  یکـی راه بامـزه ای برای رفع اسـترس اسـت! اصـاًل مهم 

نیسـت کـه مخاطب خاصـی دارید یـا نه چون 
می توانیـد بچه هـا یا مادرتـان را ببوسـید. این 
کاری اسـت کـه می توانـد به راحتـی بـه شـما 
کمـک کند تـا با دیگـران ارتباط برقـرار کنید 

و اسـترس خـود را کاهـش دهید.
Web MD تحقیقـی انجـام داد کـه نشـان داد 

»بوسـیدن بـا ایجـاد حـس ارتباطـی، موجب 
می شـود،  اندورفیـن  هورمون هـای  ترشـح 
و  اسـترس  ضـد  بـر  کـه  هورمون هایـی 
افسـردگی عمل می کنند و اسـترس را کاهش 
می دهنـد«. پـس لب هایتـان را غنچـه کنید و 
با بوسـیدن کسـانی کـه برایتان عزیز هسـتند 

از اسـترس خـود بکاهیـد.

 دوشاخه را از برق بکشید.
ایـن روشـی بـرای رفـع اسـترس اسـت کـه 
بـرای بسـیاری از مـردم سـخت اسـت. وقتـی 
وسـایل برقـی را خامـوش می کنید مغز شـما 
فرصـت پیـدا می کنـد از افـکار مختلـف خالی 
شـود و بـرای مـدت کوتاهـی اسـتراحت کند. 
ایـن بهبـود وضعیـت ذهنـی موجب می شـود 
شـرایط را همان طـور کـه هسـت، ببینیـد و 
فرصتـی بـه مغـز شـما می دهـد تا با اسـترس 
روبـه رو شـود. کمـی موسـیقی آرامش بخـش 
گـوش دهیـد. درهرصـورت، ایـن کار را انجـام 
دهیـد چون به شـما برای رفع اسـترس کمک 

می کنـد.

 از شنیدن و خواندن اخبار منفی اقتصادی 
بپرهیزید.

شـاید برای شـما هم پیـش آمده باشـد زمانی 
کـه اسـترس مالـی داریـد، قـرار گرفتـن در 
معـرض اخبار منفـی اقتصادی، اسـترس تان را 
تشـدید کرده باشـد. این اتفاق بـرای من بارها 
رخ داده اسـت. بهترین کار این اسـت که اخبار 

اقتصـادی را چک نکنید.
در نهایـت، به شـما پیشـنهاد می دهم هرآنچه 
بـرای سـایر اسـترس ها تجویـز می شـود، در 
ایـن مـورد هـم بـه کار ببریـد. بـرای کاهـش 
مقطعـی اسـترس مالی، کمی به خـود فرصت 
دهیـد، ورزش کنیـد، بـه پیـاده روی بروید و با 
خـود فکر کنیـد که چطـور می توانید خـود را 
بازیابیـد. مهم تـر از همـه، بـا یک مشـاور مالی 
مشـورت کنیـد. او بـه شـما خواهـد گفت که 
حداقـل نیمـی از اسـترس تان بی مـورد اسـت.

بهتریـن راه بـرای رهایی از اسـترس مالی این 
اسـت کـه بودجه بنـدی کنیـد، بـه آن وفـادار 
بمانیـد و در نهایـت، بـا یـک مشـاور مالـی 
مشـورت کنیـد.  زمانـی کـه دچـار اسـترس 
هسـتید از شـنیدن و خوانـدن اخبـار منفـی 
اقتصـادی بپرهیزیـد. کمـی بـه خـود فرصـت 

بدهیـد و ورزش کنیـد.
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کدام
عادتها
برایشما
ثروت
میسازند؟
خلق ثروت ساده است

تمام چیزی که دربارۀ 
خلق ثروت الزم است 
بدانید خیلی کوتاه است، 
خلق ثروت ساده است. 
به عبارتی دیگر، ثروتمند 
شدن نیاز زیادی به 
شانس، هوش یا ارتباطات 
خاص ندارد. الزم نیست 
که به سمینارهای 
گران قیمت مدیریت مالی 
بروید تا چند حقه و ترفند 
از بازاریاب ها یاد بگیرید تا 
بتوانید ایجاد ثروت کنید.
برای خلق ثروت نیاز به 
اطالعات عمومی و قابل 
فهم دارید. دلیل این 
که افراد بسیار کمی به 
ثروت می رسند این است 
که بیشتر آدم ها عادات 
مناسب برای رسیدن به 
ثروت را در خود پرورش 
نمی دهند.

راهنمایسرمایهگذاری
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 در واقع، قضیه چنان ساده است که در دو جمله می توان آن را بیان کرد:
1( بیشتر از آنچه هزینه می کنید درآمد داشته باشید و آن را عاقالنه سرمایه گذاری کنید.

۲( عادت های روزانهٔ ساده در خود ایجاد کنید که منجر به جمع ثروت شود.
ممکن اسـت با شـنیدن این دو جمله  سـرخورده شـده باشـید. شـاید جمله ای متفاوت، جدید و 

هوشـمندانه انتظار داشتید.
ویژگـی مشـخص افـرادی کـه بـه ثـروت دسـت می یابنـد، این اسـت کـه پـول خـود را به خوبی 
مدیریـت می کننـد و عادت هـای پولـی خوبـی دارنـد. بسـیاری از آن هـا باهوش ترین نیسـتند و 

هیـچ آمـوزش ویـژه ای ندیده انـد. آن هـا فقـط عادت هـای خوبـی دارند.
- عـادت روزمـرۀ صرفه جویـی، پـول کمـی را روزانـه برای شـما ذخیره می کنـد؛ اما ایـن پول در 

طـی یـک دورۀ طوالنـی روی هـم جمع شـده و ثـروت قابل مالحظه ای می شـود.
- عـادت روزانـۀ بـاال بـردن ظرفیـت درآمـد از طریـق تمریـن و یادگیری هـم می تواند به رشـد 

پس انـداز شـما کمـک شـایانی کند.
هـر دوی ایـن عادت هـا به شـکل فزاینـده ای، تفـاوت میـان آنچـه خـرج می کنید و آنچه کسـب 
می کنیـد، بیشـتر می کننـد و باعـث می شـوند بتوانیـد ثروت خـود را با سـرعت شـتابان افزایش 

دهید.
ایـن علـم پیچیـدۀ موشک سـازی نیسـت، بلکـه عادت هـای روزانـه اختصاص داده شـده بـه یـک 

هـدف خـاص، یعنـی ایجـاد ثروت اسـت.

ویژگی مشخص افرادی که به ثروت 
دست می یابند، این است که پول خود 

را به خوبی مدیریت می کنند و عادت های 
پولی خوبی دارند. بسیاری از آن ها 

باهوش ترین نیستند و هیچ آموزش 
ویژه ای ندیده اند. آن ها فقط عادت های 

خوبی دارند.
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ویژگـی بـارز افـرادی کـه به ثروت دسـت می یابند، این اسـت که پـول خود را به خوبـی مدیریت 
می کنند.

 
 از امروز شروع کنید

از امـروز شـروع کـرده و عاداتـی را که به شـما برای خلق ثـروت کمک می کنند، پـرورش دهید. 
تعـدادی از کارهایـی کـه برای شـروع می توانید انجـام دهید، در فهرسـت زیر می بینید:

1( در یک برنامۀ پس انداز اتوماتیک ثبت نام کنید.
۲( هزینه های اضافی را شناسایی کرده و از دست آن ها خالص شوید.

3( وسایل بالاستفادۀ خود را بفروشید.
4( به جای خرید یک وسیلۀ نو، قدیمی اش را تعمیر کنید.

۵( درمورد روش های پس انداز و سرمایه گذاری در بازار ملک آموزش ببینید.
فقـط یـک عـادت را انتخاب کنید و از امروز انجام دادنش را شـروع کنید. عـادت را آن قدر تمرین 
کنیـد تـا بـه یک عـادت دائمی تبدیل شـود. سـپس، یک عـادت دیگر را انتخـاب کـرده و آن را 

انجـام دهیـد. سـپس، یکی دیگـر و دیگری، تـا زمانی که بـه افزایش ثروت منجر شـوند.
بزرگ تریـن مانـع ایجـاد ثروت تعویق اسـت. عادت ها سـاده ترین راه برای غلبه بر تعویق هسـتند 
و باعـث اقـدام فـوری می شـوند. آن ها تمـام فرایند ساخت وسـاز ثـروت را به قطعه هایی تقسـیم 

موفق ترین افراد از نظر مالی روی 
هر دو قسمت معادله متمرکز 
می شوند. هم زمان با کنترل 

هزینه ها، هم پس انداز خود را 
به باالترین نقطه می رسانند و هم 
درآمد خود را به باالترین سطح 

می رسانند.

راهنمایسرمایهگذاری
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می کننـد کـه بـرای هـر کسـی قابـل هضـم 
اسـت. اثر ترکیبی تمـام ایـن اقدامات کوچک 

در طـول زندگـی، ثروت می شـود.
ایـن توصیـه تاریخ انقضا نـدارد و بـرای قرن ها 
اعتبـار خـود را ثابت کرده اسـت. اگر شـما هم 
آن را در زندگـی خـود بـه کار بگیرید، احتماالً 
بـرای شـما هـم جـواب خواهـد داد. به طـور 
خالصـه، اگر می خواهیـد در زندگـی به ثروت 
و موفقیت مالی دسـت پیدا کنید، دو جمله ای 
که در باال نیز اشـاره شـد، ضروری ترین نکاتی 

اسـت کـه به آن هـا نیاز خواهید داشـت:
بیشـتر از آنچـه هزینه می کنید درآمد داشـته 

باشـید و آن را عاقالنه سـرمایه گذاری کنید.
عـادت روزمـرۀ صرفه جویی، روزانـه، پول کمی 
را بـرای شـما ذخیـره می کنـد؛ امـا ایـن پـول 

در طـی یـک دورۀ طوالنـی روی هـم جمـع 
شـده و ثـروت قابـل مالحظـه ای  می شـود. 
عـادت روزانـۀ باال بـردن ظرفیـت درآمدی تان 
از طریـق تمریـن و یادگیـری هـم می تواند به 

رشـد پس انـداز شـما کمـک شـایانی نماید.
 

 یک ایده کاربردی برای خلق ثروت
دقـت کنیـد که این جمله سـه بخـش مجزا و 
در عیـن حـال متصل بـه یک ایدۀ واحـد دارد:

1( کمتر خرج کن
۲( درآمد بیشتر داشته باش

3( عاقالنه سرمایه گذاری کن
روش هـای گوناگونـی بـرای رسـیدن بـه ایـن 
هـدف وجـود دارد؛ ولـی همـۀ آن هـا زمینـۀ 

سـاده ای دارنـد:
• می توانیـد با روش های مختلـف صرفه جویی 

مخـارج خـود را بالفاصله کم کنید.
• می توانیـد بـا اسـتراتژی های متنـوع، مثـل 
یـک  ترفیـع، شـروع  گرفتـن  تغییـر شـغل، 
کسـب وکار و… درآمـد خـود را بـاال ببریـد.

به طـور خالصـه، بایـد بیـن میـزان درآمـد و 
هزینه هـای خـود شـکافی ایجـاد کنیـد کـه 
بتوانیـد بـا آن سـرمایه گذاری کـرده و درآمـد 
دیگـری هم داشـته باشـید. راهکارهای مربوط 
بـه خرج کردن کمتـر و پول درآوردن بیشـتر، 
شـباهت هایی بـه یکدیگـر دارنـد؛ ولـی بایـد 
بدانیـد کـه ذهنیت هـای کامـاًل متفاوتـی نیاز 

دارند.
صرفه جویـی یعنی با پول کمتـر زندگی کردن 
و داشـتن انضباط شـخصی بیشتر. برای خیلی 
از افـراد، این کار حس قربانی شـدن می آورد و 
برای همین ادامه دادن مسـیر برایشـان دشوار 
می شـود. اگر شـما هـم این طور هسـتید، باید 
بدانیـد قـدم گذاشـتن در مسـیر صرفه جویـی 
آهسـته و سـخت اسـت؛ چراکـه همـواره در 
معـرض تضـاد بیـن نیازهـای زندگـی و آزادی 
مالـی قرار خواهید داشـت. بـرای بعضی دیگر، 
آن  چراکـه  اسـت؛  لذت بخـش  صرفه جویـی 
را راهـی سـاده بـرای رسـیدن بـه آزادی مالی 
می بیننـد و هدر دادن پول برایشـان دلچسـب 
نیسـت. خیلی از کسـانی که راه صرفه جویی را 
در پیـش گرفته انـد، می تواننـد تـا ٧۰٪ درآمد 
خـود را پس انـداز کـرده و در کمتر از ده سـال 
بـه اسـتقالل مالـی برسـند؛ ولـی این مسـئله 

برای همه آسـان نیسـت.
هـر  روی  مالـی  نظـر  از  افـراد  موفق تریـن 
می شـوند.  متمرکـز  کار  معادلـه  قسـمت  دو 
هم زمـان بـا کنتـرل هزینه هـا هـم پس انـداز 
خـود را بـه باالتریـن نقطـه می رسـانند و هـم 
درآمـد خـود را به باالترین سـطح می رسـانند.

 

 افزایش درآمد
راهکار دیگر، افزایش درآمد، طرف 
دیگر این معادله است. مزیت این 

روش این است که دیگر محدودیت 
خاصی برای رشد ثروتتان وجود 

ندارد؛ چون در واقع، ظرفیت 
افزایش درآمد شما نامحدود است. 
خیلی از مشاوران مالی بیشتر روی 

قسمت افزایش درآمد به عنوان 
راهی سریع برای رسیدن به ثروت 
تأکید  می کنند، در حالی که اگر 

شما قسمت هزینه کردن معادله را 
به خوبی بلد نباشید، همچنان ریسک 

موفق نشدن شما باالست.
موفق ترین افراد از نظر مالی روی هر 
دو قسمت معادله متمرکز می شوند. 

هم زمان با کنترل هزینه ها، هم 
پس انداز خود را به باالترین نقطه 
می رسانند و هم درآمد خود را به 

باالترین سطح می رسانند.
این روش سریع ترین و مطمئن ترین 

راه برای افزایش پس انداز به منظور 
سرمایه گذاری است. سومین قسمت 
معادله، یعنی سرمایه گذاری عاقالنه 
هم ساده است؛ چراکه تنها چیزی 

که به آن نیاز دارید، اطالعات عمومی 
است. نیازی نیست در سمینارهای 

سرمایه گذاری شرکت کنید یا 
تخصص عجیب و غریبی پیدا کنید. 

دو سرمایۀ مطمئن برای این کار 
این ها هستند:

1. دارایی های کاغذی، مثل پول نقد 
و اوراق بهادار؛

۲. دارایی های ملکی، مثل آپارتمان 
و مغازه.

 به طور خالصه باید گفت که 
رسیدن به آزادی مالی خیلی ساده 

است:
- کمتر خرج کنید و تفاوت درآمد و 
هزینه را هوشمندانه سرمایه گذاری 

کنید.
- آن قدر این کار را تکرار کنید که 
درآمدی که از محل سرمایه گذاری 

کسب می کنید، از هزینه هایتان 
بیشتر شود.

باید بین میزان درآمد و هزینه های 
خود شکافی ایجاد کنید که بتوانید 
با آن سرمایه گذاری کرده و درآمد 

دیگری هم داشته باشید.
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از دیوانه وار تا بامزه، از جدی تا احمقانه، راه های بسیاری برای 
پول درآوردن وجود دارد که شما به آن ها فکر نکرده اید و 
هیچ وقت چیزی از آن ها نشنیده اید. بعضی از افراد مسیرهای 
شغلی معمول را کنار گذاشته اند و به سراغ کارهای انتزاعی  
جواهرات  طراحی  و  خوشامدگویی  کار ت های  نقاشی،  مانند 
رفته اند. کنجکاو شدید که اطالعاتی در این زمینه به دست 
بیاورید؟ خوب چند حرفه ی جالب و نه چندان خاص را در ادامه 
درآوردن  پول  اینجا  در  هدف  کرد.  خواهیم  معرفی  شما  به 
است. شاید بتوانید با کمک این گونه مهارت ها و مهارت هایی 
شبیه به این ها در کنار توانایی ها یا شغلی که دارید درآمد خود 
را افزایش دهید. در هر صورت خواندن مطالبی که در ادامه 

خواهد آمد، به شما توصیه می کنیم.

چهاردهشغلجالب،
خاصوعجیب

  شفادهنده ی آیورِودا
آیورِودا )Ayurveda(  نوعی داروی سنتی هندی است 
آیورِودا  از  استفاده  دارد.  قدمت  سال  هزاران  که 
به منظور تعادل بخشیدن به بدن است و به بسیاری 

از داروهای طبیعی و گیاهی شبیه است.
آیورِودا در فرهنگ های غربی هم محبوبیت و شهرت 
خود را پیدا کرده است، مصداق آن افزایش ایجاد 
است.  ایاالت متحده  در  طبیعی  سالمتی  مدارس 
و مؤسسه ی  ماساچوست  در  کریپالو  مدرسه ی  مثاًل 
خود  دانش آموزان  به  نیومکزیکو  در  آیورودیک 
دوره ی  طی  از  بعد  را  رشته  این  در  مهارت  گواهی 

آموزشی اعطا می کند.

 پیک دوچرخه ای
که  پرجمعیتی  شهرهای  در  دوچرخه ای  پیک های 
ترافیک آن ها شدید است و عبورومرور در آن ها با 
مشکل مواجه شده است، خدمت ارزشمندی را ارائه 
در  دوچرخه ای  پیک های  که  آن جایی  از  می دهند. 
ترافیک گیر نمی کنند و مشکالت دیگر وسایل نقلیه 
سریع تر  و  به راحتی  می توانند  معمواًل  ندارند،  را 
از یک اتومبیل ازیک طرف شهر به طرف دیگر آن 

بروند.
درحالی که عصر دیجیتال نیاز به پیک های دوچرخه ای 
برطرف  را  اسناد  و  کاغذی  نامه های  تحویل  برای 
در  این دوچرخه سواران  از  نموده است، هنوز هم 
به  مربوط  شرکت های  مانند  مختلفی  شرکت های 

خوراک و صنعت مد استفاده می شود.
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 نقاش بدن
در  معمواًل  گریمورها  همان  یا  بدن  نقاش های 
کار  رخدادهایی  دیگر  یا  فستیوال ها  نمایشگاه ها، 
تعداد  بدن  روی  آن ها  در  است  قرار  که  می کنند 
زیادی آدم نقاشی شود. بعضی از آن ها در نقاشِی 
صورت مهارت دارند که به ویژه محبوب خانواده هایی 
است که فرزند دارند. دیگر نقاش های بدن ممکن 
است در کنسرت ها یا فستیوال های موسیقی فعالیت 
کنند و خدمات خود را به بزرگ ساالن عرضه کنند. 
بیشتر نقاشان بدن به صورت مستقل کار می کنند و 

در جایی استخدام نیستند.

  متخصص رنگ
Colorcom یک سازمان متخصص رنگ یا یک مشاور 

تئوری های  از  که  است  رنگ  روان شناسی  و  رنگ 
شکل  بهترین  به  تا  کند  می  استفاده  رنگ  طراحی 
یا  که  کند  استفاده  پروژه  یک  در  رنگی  از  ممکن 
در طراحی یک اتاق یا در لوگوی یک شرکت به کار 

می رود.

 حساب کاربری جعلی در شبکه های اجتماعی
افراد از وب سایت هایی مانند Fiverr و Craigslist به عنوان مکانی برای خریدوفروش 

کارهایی در فیس بوک استفاده کرده اند.
برای مثال یک نابغه ی کامپیوتر ممکن است چندین حساب جعلی فیسبوک ایجاد کند 
که با استفاده از آن ها چندین کار انجام دهد؛ مثاًل خود را با یکی از آن ها به عنوان 
آشنای کسی جا بزند، تعداد دوستان کسی را در فیسبوک افزایش دهد یا صفحه ی 
پولی  برای آن ها  که حاضر است  به کسی  را  و چنین خدماتی  بپسندد  را  شرکتی 

بپردازد، بفروشد.

  مشاور فنگ شویی
فنگ شویی )Fengshui( فلسفه و هنری باستانی است 
که سابقه آن به 3۰۰۰ سال پیش در کشور چین 
بازمی گردد. بر اساس آن، هر فضایی دارای انرژی 
است و با به کارگیری و حفظ تعادل بین اشیا و فضا، 
می خورد.  رقم  انسان  برای  خوشبختی  و  سالمتی 
فنگ شویی را می توان در هر فضایی استفاده کرد؛ 
خانه، اداره، باغ، مغازه و غیره. بر همین اساس یک 
تزئین کننده ی فنگ شویی مسئول رنگ، نورپردازی 
مشاوران  بود.  خواهد  اتاق  یک  سازمان دهی  و 
فنگ شویی می توانند خودآموخته باشند؛ اما ممکن 
است برخی از آن ها گواهی رسمی داشته یا آموزش 

دیده باشند.
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  طعم دهنده
طعم دهنده ها شیمی دان هایی هستند که طعم های 
می کنند.  ترکیب  باهم  را  طبیعی  و  مصنوعی 
شیمی  یا  بیوشیمی  دکترای  اغلب  طعم دهنده ها 
شرکت های  در  آن ها  از  بسیاری  ولی  دارند؛ 
ورای  آموزشی  تا  می کنند  دستیاری  طعم دهنده 
تحصیالت خود دیده باشند و بر اساس تجربه ی خود 

در این زمینه فعالیت می کنند.

 رایحه سنج یا شیمی دان رایحه
رایحه سنج دانشمندی است که متخصص مولکول های 
بو است و می داند چطور می شود از این مولکول ها 
رایحه  شیمی دان  کرد.  استفاده  عطر  تولید  برای 
ممکن است عطر، صابون، کرم و دیگر لوازم آرایشی 
کند  آزمایش  زنان  و  مردان  برای  بهداشتی  را 
پیش زمینه ای  معمواًل  آن ها  بدهد.  پیشنهاد  و 
مطالعاتی در شیمی و بیوشیمی و اغلب مدارک سطح 

باالیی مانند فوق لیسانس یا دکترا دارند.

هیپوتراپیست
هیپوتراپی که از کلمه ی التین هیپو ریشه می گیرد، 
اسب  طبیعی  حرکت  از  که  دارد  اشاره  درمانی  به 
به عنوان بخشی از برنامه ی درمانی بیمار استفاده 

می کند.
است  سه بعدی  حرکات  دارای  اسب  یک  لگن  چون 
دارد،  شباهت  انسان  رفتن  راه  فیزیولوژی  به  که 
برای  زیادی  سود  می تواند  اسب  با  سوارکاری 
بیمارانی داشته باشد که ناتوانی های جسمی یا عصبی 
روان درمانی،  گفتاردرمانی،  در  هیپوتراپی  دارند. 
کاردرمانی و تن درمانی استفاده می شود و گزینه ای 
اوتیسم،  ام اس،  که  است  کودکانی  برای  محبوب 

سندروم داون یا شرایط ویژه ی دیگری دارند.

 درمانگر باغبانی
استراتژی  به عنوان  باغبانی  از  باغبان  درمانگر 
تقویتی  روش های  یا  ذهنی  بیماران  برای  درمانی 
می کند.  استفاده  کاردرمانی  درگیر  بیماران  برای 
درمان باغبانی در کلینیک های توان بخشی، زندان ها، 
روان شناسی  دفاتر  یا  بیمارستان ها  مدارس، 

استفاده می شود.
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  طب سوزنی حیوانات
طب سوزنی یک درمان سنتی در چین است که مربوط به استفاده از 

سوزن برای تحریک بخش های مختلف بدن است.
هم  حیوانات  بیماری  درمان  برای  جالب توجهی  طرز  به  سوزنی  طب 
روی  بر  اغلب  حیوانات  سوزنی  طب  می گیرد.  قرار  مورداستفاده 
روی  از آن  می توان  ولی  انجام می شود،  اسب ها  و  گربه ها  سگ ها، 
حیوانات کوچکی مانند پرنده، موش خرما و خرگوش هم استفاده کرد.

ممکن است در نگاه اول این احساس را داشته باشید که این شغل ها 
با توجه به جامعه و شرایطی  که در آن زندگی می کنید خیلی کاربردی 
نیستند؛ اما نگاهی دقیق تر به شما نشان می دهد که در حال حاضر 
مشاغلی شبیه به آنچه گفته شد، در ایران وجود دارند که البته آمار 
دقیقی از میزان درآمدزایی آن ها دردسترس نیست یا اینکه هر 
کدام از این مشاغل می تواند ایده ی جدیدی را در ذهنتان جرقه بزند 

که منبعی برای درآمدتان باشد.

 نام گذار الک ناخن
هرکس که به ناخن هایش الک می زند، احتمااًل گاهی 
از خود سؤال می کند که این اسم های خاص الک از 

کجا می آیند.
برای جواب دادن به این سؤال فقط یک جواب وجود 
به  را  کار  این  شرکت ها  برخی  مثال،  برای  ندارد. 
مسئولین رده باالی Essie Weingarten از برند معروف 
نام گذاری  را  الک ها  همگی  که  می سپارند   Essie

کرده اند، درحالی که برخی دیگر، افراد حرفه ای خالق 
در تبلیغ و بازاریابی را استخدام می کنند تا این کار 

را برایشان انجام دهند.

 منتقد آنالین
مانند  بررسی کننده  و  انتقادی  سایت های  به لطف 
TripAdvisor و Yelp اینترنت به یکی از باارزش ترین 

منابع اطالعاتی برای مصرف کنندگان تبدیل شده است 
تا در مورد رستوران ها، هتل ها یا محصوالتی اطالعات 
کسب کنند که قصد خرید آن ها را دارند؛ اما به خاطر 
ناشناس بودن افراد در دنیای آنالین امکان این هم 
این  به  جعلی پست شوند؛  نقدهای  که  دارد  وجود 
صورت که یک فرد واقعی حسابی جعلی ایجاد می کند 
و نقدهای منفی یا مثبتی را می نویسد که هیچ ربطی 
به واقعیت ندارند؛ اما ممکن است تأثیراتی جدی در 

یک کسب وکار ایجاد کنند.
که  هستند  مستقلی  منتقدان  اساس،  همین  بر 
خدمات خود را به وب سایت هایی که کارشان بررسی 
هم  دیگر  طرف  در  و  می دهند  ارائه  است،  نقد  و 
وب سایت ها به نویسندگان پول پیشنهاد می دهند 
تا نقدهایی جعلی برای آن ها بنویسند. البته اخیرًا 
ُکرِنل  کامپیوتری  علوم  دپارتمان  توسط  مطالعاتی 
به منظور ساخت نرم افزاری برای شناسایی جاعالن در 

زمینه ی نقدهای جعلی انجام شده است.

 هکر کاله سفید
وقتی کلمه ی هکر را می شنوید، احتمااًل یک بچه 
ذهنتان  به  تاریک  اتاق  یک  در  کامپیوتر  پشت 
که  دارند  وجود  حرفه ای  هکرهایی  اما  می رسد؛ 
به صورت آزمایشی نرم افزار یک شرکت را هک 
می کنند تا مطمئن شوند آن نرم افزار ایمن است. 
هکرهای کاله سفید که به عنوان هکرهای اخالقی 
بابت وارد شدن  را  هم شناخته می شوند، پولی 
به شبکه ای می گیرند و بعد پیشنهاد هایی مبنی بر 

ایمن سازی آن شبکه ارائه می دهند.
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بودجهبرایمامثلنخهای
بادبادکاست!

از  بسیاری  است.  منفی  بودجه بندی  راجع به  افراد  دیدگاه   معمواًل 
مردم فکر می کنند بودجه آن  ها را محدود کرده و آزادی شان را سلب 
این گونه نیست. فراموش نکنید بودجه به شما  می  کند. ولی اصاًل 

آزادی عمل می  بخشد.

راهنمایسرمایهگذاری
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 بودجه چیست؟
هزینه  هـای  و  درآمـد  از  بـرآوردی  بودجـه، 
شـما در یـک بـازه زمانـی مشـخص اسـت. با 
ایـن تعریف، هر کسـی بودجـه  ای دارد. شـاید 
خودتان درآمدی نداشـته باشـید و از شـخص 
دیگـری پول  تو جیبـی  بگیریـد، ولـی بـاز هـم 
از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـتید. پـس بودجه 
کارت  هـای  موجـودی  یـا  نقـد  پـول  شـامل 

اعتبـاری افـراد می شـود.
موجـودی عابربانکتـان یـا پـول تـوی جیبتان 
نامحـدود اسـت؟ پـس هـر وقت هرچـه دلتان 

خواسـت می  توانیـد بخریـد.
هـم جیبتـان هـم کارت تـان خالـی اسـت؟ 

بخریـد! نمی  توانیـد  چیـزی  متأسـفانه 

بیشـتر شـما، در حد وسـط این دو دسـته قـرار داریـد و می  توانید بـا یک عملیات ریاضی سـاده 
وضعیـت بودجه  تان را حسـاب کنید.

 X = هزینه ها - درآمد

حاصـل ایـن تفریـق بسـیار مهم اسـت! اگر حاصـل تفریـق هزینه  هـا از درآمدتان عـددی منفی 
شـد، یعنـی بیشـتر از چیـزی کـه درمی  آورید، خـرج می  کنید. پـس از نظر اقتصادی در شـرایط 

بحرانـی قـرار داریـد و بایـد هر چـه سـریع  تر در رفتارتـان تجدیدنظر کنید.

 افزایش بودجه
تنها سه راه برای ارتقا ی بودجه وجود دارد:

• کسب درآمد بیشتر
• کاهش هزینه  ها

• ترکیبی از هر دو مورد فوق
اگـر در شـرایط اقتصـادی خوبـی قـرار ندارید، یـا درآمدتان کم اسـت یا هزینه  هایتان باالسـت یا 
هـر دو. کنترل اوضاع مالی شـخصی کار سـختی نیسـت. تنها کافی اسـت روی باال بـردن درآمد 

و پاییـن آوردن هزینه  ها تمرکز کنید.

 بودجه بندی چه کمکی به ما می کند؟
مشـاوران مالـی معتقدنـد بودجه تعیین می  کنـد که پولتـان را در چه راهی خـرج کنید و کمک 

می  کنـد کـه از خرج شـدن پولتان متعجب نشـوید.
اگـر بـرای بودجه  تـان برنامه  ریـزی صحیحـی داشـته باشـید و بـه آن پایبنـد بمانیـد، عملکـرد 
مثبتـش را خواهیـد دیـد. اگـر طبـق بودجه  تان و کمتـر از درآمدتـان خرج کنید از نظـر مالی به 

دردسـر نخواهیـد افتاد.
ولـی اگـر از بودجه  تـان فراتـر بروید و بیشـتر از درآمدتان خـرج کنید، مطمئن باشـید به -زودی 

دچار مشـکالتی خواهید شـد که رهایی از آن  ها کار سـاده  ای نیسـت.
پـس اگـر به مقدار بودجه  تان پایبند باشـید، از مشـکالت اقتصادی و تبعات ناشـی از آن که توان 

سـنگینی هم خواهند داشـت، در امان خواهید بود.
بودجه بنـدی محدود یت نیسـت، بلکه مصونیت اسـت. همان طور که گفتیم، هر کسـی بودجه  ای 
ریدارد؛ ولـی همـه برایـش برنامه  ریـزی نمی  کننـد. اگـر می  خواهیـد کنتـرل شـرایط مالی  تـان در 

ذا
ه  گ

مای
سر

ی 
نما

اه
ر

31شهریور 1399/ سال پنجم/ شماره 44



دسـت خودتـان باشـد، عالوه بـر بودجه، بـه برنامه  ریزی بـرای آن نیز نیـاز دارید.
اگـر درآمـد و هزینه  های تـان تحـت تأثیـر بودجۀ شماسـت، پـس برای رسـیدن بـه اهدافتان به 
طرحـی اقتصـادی نیـاز دارید. خـواه هدفتان پس  انـداز پول بیشـتر، خرید کاالیی خاص، تسـویۀ 

بدهی  هـا، رسـیدن بـه اسـتقالل مالی یا تمـام موارد فوق باشـد.
اگـر در شـرایط اقتصـادی خوبـی قـرار ندارید، یـا درآمدتان کم اسـت یا هزینه  هایتان باالسـت یا 
هـر دو. کنترل اوضاع مالی شـخصی کار سـختی نیسـت، تنها کافی اسـت روی باال بـردن درآمد 

و پاییـن آوردن هزینه  ها تمرکز کنید.

 بودجه مانع حرکت نیست!
تصـور کنیـد در وزش نسـیمی مالیـم در حـال بادباک  بازی هسـتید. با نیـروی باد، بادبـادک باال 
و باالتـر مـی  رود و در آسـمان محـو می  شـود. تـا جایی کـه فقط می  توانیـد با نخی که در دسـت 

داریـد حرکتش را در آسـمان احسـاس کنید.
حـاال خـود را بـه بادبـادک و بودجه  تان را به نخ بادبادک تشـبیه کنید. این نخ شـما را در آسـمان 
نگـه مـی دارد و اگـر بریده شـود زمیـن می  خورید. با قطع این ریسـمان )یا زندگی بـدون بودجه( 

چـه خواهد شـد؟ نه تنهـا اوج نخواهید گرفـت؛ بلکه فوراً سـقوط خواهید کرد!
پـس بودجـه نه تنها عامل محدودکننده نیسـت و شـما را پایین نمی  کشـد، بلکـه کمک می  کند 

اوج بگیرید.
هماننـد بادبادکـی کـه بدون وجود نخش نمی  توانـد اوج بگیرد، ما هم بـدون بودجه و برنامه  ریزی 
دقیـق، بـه اسـتقالل مالـی نخواهیم رسـید. بودجـه و برنامه  ای کـه برایش در نظـر می  گیریم، به 
هیـچ وجـه محدودمـان نمی کننـد و حتی باعـث افزایش قدرت عمل و پیشـروی بهتر در مسـیر 

رسیدن به اسـتقالل مالی می  شوند.
 

 بودجه و برنامه  ریزی دو بال استقالل مالی
اگر هدف نهایی و دراز مدت شـما، رسـیدن به استقالل مالی، یعنی مرحله  ای که سرمایه  گذاری  ها 
و دارایی  هایتان تمام هزینه  هایتان را پوشـش  دهی کنند، باشـد، بهتر اسـت هدفتان را به چندین 
هـدف کوچک تـر تقسـیم  بندی کنیـد. یکـی از این اهـداف بایـد افزایـش بودجه، یعنـی کاهش 

هزینه  هـا نسـبت بـه درآمـد )طبـق فرمـول 
ایـن پـول مـازاد  یادشـده( و سـرمایه  گذاری 
باشـد. این گونـه پولتـان برایتـان کار خواهـد 
کـرد و به زودی حاصـل کارش را خواهید دید.

خـود  الکپشـت  وار  حرکـت  از  گاهـی  شـاید 
خسـته شـوید. حتـی ممکن اسـت بـه جایی 
تفریـق  نکنیـد حاصـل  برسـید کـه جرئـت 
هزینه  هـا از درآمدتـان را حسـاب کنیـد. اگـر 
در چنین وضعیتی هسـتید صبور باشـید و به 

راهتـان ادامـه دهیـد.

 قبل از اینکه پول شما را کنترل کند، شما 
آن را کنترل کنید

اولین گام برای ثروتمند شدن را به یاد داشته 
باشید و برای کاهش هرچه بیشتر هزینه  های 
ماهانه  تان تالش کنید. پس  انداز کنید و رقمی را 
که در زندگی تان معجزه می  کند، کشف کنید. 
سپس آستین  هایتان را باال بزنید و شروع به کار 
کنید. فراموش نکنید که تا پا در مسیر موفقیت 

نگذارید، به انتهایش نخواهید رسید.
از  بیشتر  و  بروید  فراتر  بودجه  تان  از  اگر 
درآمدتان خرج کنید، مطمئن باشید به  زودی 
دچار مشکالتی خواهید شد که رهایی از آن  ها 
کار ساده  ای نیست. زندگی بدون بودجه، شما را 
در مسیر دستیابی به رویاهایتان متوقف خواهد 

کرد.

راهنمایسرمایهگذاری

شهریور 1399/ سال پنجم/ شماره 44 32


	Jeld 44
	Matn 44

