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 نیمه پر لیوان
گاهـی ارتبـاط قـوی کودکان پیش دبسـتانی با برندهـا می تواند به نفع آن ها و والدینشـان باشـد. 
یکـی از دوسـتانم تعریف می کنـد از زمانی که برای پسـرش مسـواک »اورال بـی« فیروزه ای رنگ 
و خمیـر دنـدان باب اسـفنجی خریـده، او بـا شـوق بیش تـری دندان هایـش را تمیـز می کنـد. او 
همچنیـن دربـاره ی تأثیـر مثبـت شـخصیت های برنامه هـای محبـوب کودکانـه این طـور فکـر 
می کنـد: »اگـر یـک تیـم کامـل از شـخصیت های کارتونی را بـرای تشـویق کودکانـم در اختیار 
داشـته باشـم، خیالـم از انجـام دادن کارهایـی کـه در غیـر آن صـورت انجـام نمی دهنـد، راحت 

خواهد شـد.«
هشـدارهای تبلیغاتـی تا بـه حال والدین زیـادی را از تحقیقاتی که بازاریابـان روی کودکان انجام 
می دهنـد، آگاه کـرده اسـت. اما فعالیت هـای این گروه هم چنان شـخصی بـوده و از حمایت های 

دولتی بهـره نمی برند.
در کنـار این کـه بـه تأثیـرات مصرف گرایانـه ی تبلیغـات بر کـودکان توجـه می شـود، باید گاهی 
نیمـه ی پـر لیـوان را هـم در نظر گرفـت؛ منظورم وقتی اسـت که کاالی تبلیغ شـده نقش مثبت 

در زندگـی کـودکان ایفـا می کنـد و آن هـا را به کارهـای مفید تشـویق می کند.
 

 پیام اصلی از خانه ارسال می شود
برخـاف پیروزی هـای نمادیـن مؤسسـات مختلـف، تجـارت بازاریابی کـودکان هم چنـان به طور 
بسـیار سـودآور و با سـرعت زیاد روبه رشد اسـت. تقصیر تأثیرگذاری آن در ابتدا، بر گردن والدین 
پرمشـغله اسـت. والدینـی که زمان کافـی برای آموزش تفـاوت میان »نیاز«ها و »خواسـته« ها به 
کودک شـان، توضیـح درمـورد نقش دست کاری شـده  ی تبلیغـات و مهم تر از همه، ایسـتادگی در 

برابـر درخواسـت های ناتمام کودک شـان را ندارند.
»کریسـتینا کویـک« تمام تاشـش را برای تربیت عاقانه ی روحیـه مصرف گرایی کودکان به کار 
می گیـرد. او از یـک سیاسـت جالب جهت ایسـتادگی محکـم دربرابر درخواسـت های کودکانش 

)بخشدوم(

چگونهتبلیغاتکودکانشمارا
مصرفگرامیکند؟

در بخش قبل، برایتان گفتیم که 
شرکت ها و برند های مختلف چگونه 
به کمک تبلیغات در حال آموزش 
مصرف گرایی به کودکان  هستند و 
این آموزش ها حتی قبل از آن که 
قادر به تصمیم گیری صحیح باشند، 
رخ می دهد. در این بخش نیمه ی پر 
لیواِن تأثیر تبلیغات را می بینیم و 
از چند روش برای تربیت کودکان 
در فرهنگ مصرف گرای امروزی 
صحبت می کنیم.
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در هنگام خرید از فروشـگاه، اسـتفاده می کند: 
تصمیـم منطقـی، حتـی اگـر بـه قیمـت قهر 
بشـود. کویـک  تمـام  کـردن سـه کودکـش 
بـا خوانـدن  تـا  اسـت  تـاش  در  هم چنیـن 
کتاب هـای آموزنـده، ارزش هـای کودکانـش را 

بـه آن هـا یـادآوری کند.
بـرای کویک حفـظ تعـادل در بـرآورده کردن 
خواسـته های فرزندانـش، به سـان یـک نبـرد 
بی پایـان اسـت. ایـن امـر بـرای دیگـر والدین 
نیـز صـدق می کنـد. ایـن کار، هم چنیـن یک 
جهش اساسـی اسـت برای تاش در راسـتای 

شـادی حداالمـکان کودک تـان.
بـر طبق نظـر دکتـر »گولین«، گاهی تسـلیم 
شـدن در برابـر خواسـته های در اثـِر تبلیغـات 
کـودکان در مواقع خاص، امر مخربی به شـمار 
نمـی رود. اگرچـه گولیـن اشـاره می کنـد کـه 
مصمـم بـودن در نخریـدن هر چیـز، می تواند 
رد کـردن درخواسـت های کـودک در آینده را 
تسـهیل کنـد. او می گویـد: »به عنـوان والدین، 
مهـم اسـت کـه توانایـی »نـه گفتن« تـان را 
در خریـد محصوالتـی کـه بـرای کودکان تـان 

مضرنـد، تقویـت کنید.«
به عنـوان والدیـن یـک کـودک، مهـم اسـت 
کـه توانایـی »نـه گفتن« تـان را در برابر خرید 
محصوالتـی کـه بـرای کودکان تـان مضرنـد، 

کنید. تقویـت 
 

در  کودک  تربیت  برای  روش  چند   
فرهنگ تبلیغات کنونی

 مسـئوالنه مصـرف کنیـد. بـه یـاد داشـته 

باشـید کـه شـما الگوی اصلـی کودک تان هسـتید. صحبت کـردن محتاطانه از خریـد چیزهایی 
کـه آرزویـش را داریـد، باعـث تصحیـح طـرز فکـر غلـط »بـرای داشـتن زندگـی بهتـر، حتمـاً 

می بایسـت مادی گـرا بـود« خواهـد شـد.
 کـودک را درمـورد پیام هـای بازرگانـی آگاه کنید. در سـن ۶ سـالگی کودک تان قـادر به درک 
هـدف پنهـان در دل آگهی هـا خواهـد بـود. تفاوت میان خواسـته ها و نیازها را بـه کودک توضیح 
داده و از او بپرسـید کـه فکـر می کنـد با به دسـت آوردن چیـزی که دلش می خواهـد، چه نفعی 

کسـب خواهد کرد؟
 محدودیـت قائـل شـوید. اگر احسـاس می کنید که یک محصـول خطرناک یا بی ارزش اسـت، 

چرایـی آن را به کـودک توضیح دهید.
 سـاعات تماشـای تلویزیـون او را کاهـش دهیـد. کودکتـان هرچـه پیام های بازرگانـی کم تری 

ببینـد، تأثیـر منفـی کم تری خواهـد گرفت.
 بـا والدیـن دیگـر مشـورت کنید. وقتی بدانیـد که والدین دیگـر در این مواقع چـه کاری انجام 

می دهنـد، راحت ترمی توانیـد غـر زدن هـای کودک تـان را کنترل کنید.
 پول توجیبـی ترتیـب ببینیـد. بـه کودک تـان پول توجیبـی بدهید و او را تشـویق بـه ذخیره ی 
پولـش در قلّـک کنیـد. کودک بـه اسـباب بازی ای که با پول خـودش بخرد، بیش تـر ارج می نهد.

 از مادی گرایـی فاصلـه بگیریـد. برای فعالیت های سـاده ای که تخیل کـودک را تهییج می کند، 
وقـت بگذاریـد، مانند بازی کردن در فضای بیرون مطالعه و نقاشـی.
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 موانع پنهان در مسیر
 ثروت اندوزی زنان

ــیر  ــی در مس ــونده ی جالب ــای تکرارش الگوه
کــه  دارد  وجــود  زنــان  ثروت انــدوزی 
ــن مســیر را  ــل بسته شــدن ای ــد عوام می توان
روشــن تر کنــد. در ادامــه، مــا بــه ایــن موانــع 
ــخت  ــد و س ــان را کن ــدوزی زن ــه ثروت ان ک

پرداخته ایــم: می کنــد، 
 

 نگاه ستیزآمیز به پول
ــیت  ــه جنس ــی ب ــن ویژگ ــه ای ــد ک هرچن
ــا و  ــه باوره ــت ک ــد گف ــدارد؛ بای ــی ن ربط

چرازنانازثروتاندوزی
خودداری
میکنند

خیلی از زنان هیچ تمایلی به 
ثروت اندوزی از خود نشان نمی دهند. 

برای بسیاری از زنان رضایتمندی از 
زندگی، خودشکوفایی، خدمت به مردم 

و رسیدگی به اموری که به آن عالقه 
دارند، اهمیت بیشتری دارد. آن ها 

بیشتر از اینکه به فکر خود باشند، به 
دیگران فکر می کنند و در راه تعالی 

اطرافیانشان می کوشند. اما باید توجه 
داشت که زنان در مسائل مالی از 

مردان آسیب پذیرترند. آن ها باید برای 
تحقق رویاهای خود نیز تالش کنند و به 

استقالل مالی برسند.
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ــور  ــد یک ج ــن )مانن ــی والدی ــای مال رفتاره
منتقــل  فرزنــدان  بــه  مالــی(  دی اِن اِِی 
دربــاره ی  ناخــودآگاه  باورهــای  می شــود. 
ــز  ــروت« و نی ــای ث ــول« »معن ــت پ »سرش
ــرات شــگرفی  ــان« تأثی ــگاه زن »نقــش و جای

روی زندگــی مالــی زنــان می گذارنــد.

 دوراندیش نبودن و نداشتن برنامه ی 
درازمدت

ــه  ــی رود ک ــار م ــان انتظ ــّنت، از زن ــق س طب
ــه مشــغول شــوند  ــای کوچــِک خان ــا کاره ب
ــه  ــا هرچ ــد و ب ــت کنن ــدان مراقب ــا از فرزن ی
ــل  ــی مث ــا چیزهای ــازند. گوی ــد، بس ــه دارن ک
و  درازمــدت  اســتراتژی های  دوراندیشــی، 
ــی  ــدوزی جای تشــخیص فرصت    هــای ثروت ان
ــی  ــه ای و مال ــی، حرف ــای فرهنگ در نقش ه

ــد. ــان ندارن زن

 ترجیح  دادن امنیت
شــاید چــون زنــان در طــول تاریــخ بــه 
ــی کمتــری دسترســی داشــته اند،  ــع مال مناب
ــردن  ــداز ک ــه پس ان ــه ب ــد ک ــش دارن گرای
اولویــت بیشــتری بدهنــد تــا ســرمایه گذاری. 
ســرمایه گذاری  کــه  هــم  مــواردی  در 
ــه  ــردان ب ــتری از م ــاط بیش ــد، احتی می کنن
ــد. یکــی  خــرج می دهنــد و معمــوالً مرّددترن
ــت  ــن اس ــان ای ــای زن ــن ترس ه از بزرگ تری
ــا  ــوند و تنه ــان ش ــر بی خانم ــر عم ــه آخ ک
ــی را  ــن ترس ــد. چنی ــا برون ــول از دنی و بی پ
می تــوان کامــًا درک کــرد و الزم اســت کــه 
ایــن تــرس در هــر برنامــه ای بــرای موفقیــت 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ مال
 

 نیاز بیشتر به اطالعات
 مرتبط و معنادار

زنــان معمــوالً بیــش از مــردان بــه اطاعــاِت 
موثــق وابســته اند و وقتــی چنیــن داده هایی را 
در تصمیم هــای مالی شــان بــه کار می گیرنــد، 
امــا  دارنــد؛  بیشــتری  امنیــت  احســاس 
ــیوه ی  ــات و ش ــن اطاع ــی از ای بخــش بزرگ
ــان  ــرای زن ــات ب ــی اوق ــان خیل ارائه کردن ش

ســردرگم کننده اســت.

 دسترسی کمتر به منابع مختلف
طبــق آمــار ، منابــع مالــی ای کــه در اختیــار 
زنــان قــرار می گیــرد، کمتــر از منابعــی اســت 
کــه در اختیــار مــردان قــرار دارد. بنابرایــن، به 
ــای  ــه از روش ه ــود ک ــد ب ــان خواه ــع زن نف
دورنگرانه تــر، محکم تــر یــا نظام مندتــر در 

ثروت اندوزی شــان اســتفاده کننــد.

 روشن نبودن مسیر
ــاً  ــی عمدت ــازارِ کنون ــِی موجــود در ب ــع، کتاب هــا، برنامه هــا و محصــوالت مال بســیاری از مناب
به دســت مــردان و نیــز بــرای مــردان تهیــه و تنظیــم شــده اند. دیگــر این کــه، همیــن منابــع 
ــری کــه از زندگــی  ــا تصوی ــا را ب ــدان آن ه ــادر نیســتند چن ــان ق هــم جســته گریخته اند و زن
خــود دارنــد، پیونــد بزننــد. به رغــم کتاب هــای مالــی فراوانــی کــه در کتابخانه هــا وجــود دارد 
ــان ایــن اســت کــه  ــت یافــت می شــود، حــرف خیلــی از زن ــی کــه در اینترن ــع بی کران و مناب

»نمی دانــم بایــد چــه مســیری را طــی کنــم.«
هرچنــد بــا تغییــر نقــش زنــان، بــا حضــور روزافــزون آن هــا در جامعــه مواجــه شــده ایم، هنــوز 
هــم بســیاری از زنــان بــه کارهــای ســنتی خــود مشــغول هســتند و تمایلــی بــه ثروت انــدوزی 

از خــود نشــان نمی دهنــد.
 

 ترس از فریب  خوردن
در نتیجــه ی دسترســِی محدودتــر بــه منابــع و همچنیــن نداشــتن درک چنــدان واضحــی از 
محصــوالت، خدمــات، برنامه هــا، و هزینه هــای مربــوط بــه امــور مالــی و نیــز نگرانــی از نــگاه 
ــی  ــه مشــاوران مال ــان از رجــوع ب ــان وجــود دارد، برخــی زن ــه زن ســتیزآمیزی کــه نســبت ب
ــد. ــد از دســت بدهن ــد؛ چــون می ترســند همــان چیــزی را هــم کــه دارن خــودداری می کنن

 زمان و توان محدود
ــدان،  ــه فرزن ــت، از جمل ــته اس ــان وابس ــک زن ــه کم ــان ب ــه زندگی ش ــتند ک ــا هس خیلی ه
والدیــن مســن، شــوهر، دوســتان و همچنیــن افــراد بهره منــد از اقدامــات داوطلبانــه. از آن جایی 
ــه مــردم و نیازهایشــان  ــد، معمــوالً اولویــت بیشــتری ب ــان سرشــتی رابطه محــور دارن کــه زن
ــی  ــا وقت ــی دارد ی ــردن برنم ــه  ک ــدان دســت از گری ــی از فرزن ــی یک ــول. وقت ــا پ ــد ت می دهن
نیــاز باشــد کــه غذایشــان بــرای مدرســه آمــاده شــود یــا یکــی از والدیــن در خطــر ابتــا بــه 
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یــک بیمــاری کشــنده باشــد یــا دوســتی در 
ــدان دور  ــرد، چن ــِی طــاق به ســر بب یک قدم
از انتظــار نیســت کــه اندیشــیدن بــه مبحــث 
ــر  ــک روز دیگ ــه ی ــدوزی را ب ــم ثروت ان مبه

موکــول کننــد.

 واگذار کردنش به دیگران
بســیاری از زنــان بــه مدیریــت روزانــه ی امــور 
ــد  ــا، خری ــت قبض ه ــل پرداخ ــی ای مث مال
کــردن و پس انــداز کــردن بــرای مواقــع 
ــنایند؛  ــا آن آش ــد و ب ــادت دارن ــراری ع اضط
امــا وقتــی موضــوع ثروت انــدوزِی بــر اســاس 
برنامــه مالــی ای بــه میــان می آیــد کــه 
ــی  ــدرت اقدام ــد، به ن ــرورش یاب ــه پ رفته رفت

می کننــد.
اگرچــه زمانــه به وضــوح درحــال تغییــر 
دارایی هــای  مدیریــت  اســت،  تحــول  و 
ــردان  ــای م ــزء نقش ه ــاز ج ــخصی از دیرب ش
ــزی  ــا این کــه آن را چی تلقــی شــده اســت ی

ــاً  ــت تمام ــر اس ــه بهت ــد ک ــمار آورده ان به ش
ــن،  ــود. این چنی ــذار ش ــان واگ ــه متخصص ب
بســیاری از زنــان بی آن کــه چنیــن وضعیتــی 
را بــه پرســش بگیرنــد، هدایــت مســیر 
ــد  ــذار کرده ان ــران واگ ــه دیگ ــان را ب مالی ش
و مســئولیتش را از دوش خــود برداشــته و 
ــپرده اند. ــری س ــخص دیگ ــه ش ــه ب کورکوران

بــا توجــه بــه فشــارهای فرهنگــی و رســانه ای 
در تحکیــم و تقویــت ایــن نقــش منفعانــه و 
مطیعانــه ی زنــان، آن زنانــی کــه می خواهنــد 
خودشــان زمــام امــور مالی شــان را در دســت 
بگیرنــد، ناچارنــد آگاهانــه و عامدانه دســت به 
تصمیم هــا و مذاکره هایــی بزننــد کــه نقشــی 
مدیریــت  و  ثروت انــدوزی  در  فعاالنه تــر 

ــد. مالی شــان کســب کنن
 

 نبود پیش کسوتان، الگوها و 
شخصیت های تأثیرگذار در جامعه

ــی در  ــه الگوی ــد ک ــان گفته ان ــیاری از زن بس

ــته  ــه توانس ــد ک ــراغ ندارن ــان س ــان زن می
باشــد در ثروت انــدوزی بــه موفقیــت رســیده 
ــه الگوهــا  ــا دســت کم تعــداد این گون باشــد ی
بســیار معــدود اســت. حتــی اگــر الگــو 
قــراردادِن شــخصیت های رســانه ای مثــل 
اُپــرا )Oprah( دور و دســت نیافتنی به نظــر 
برســد، الزم اســت کــه زنــان گســتره ی 
نگاه شــان را گســترش دهنــد تــا بتواننــد 

ــد. ــایی کنن ــتری را شناس ــای بیش الگوه
چنانچــه زنــان از ارتباطــات اجتماعــی بــرای 
بحــث و درمیان گذاشــتن امــور مالی شــان 
مســیر  در  به شــدت  باشــند،  محــروم 
انــزوا  و  تنهایــی  احســاس  ثروت انــدوزی 

ــرد. ــد ک خواهن

 وجود بازدارنده های فرهنگی
مــوارد بی شــماری را می تــوان در ایــن دســته 
ــارکت  ــاب مش ــه ت ــرانی ک ــرار داد: از همس ق
ــا دوســتان،  ــد ت ــی را ندارن ــان در امــور مال زن

راهنمایسرمایهگذاری

آذر 1399/ سال پنجم/ شماره 47 8



همــکاران و اعضــای خانــواده ای کــه زنــان را 
ــات  ــب اطاع ــه کس ــان ب ــر تمایل ش به خاط
ثروت انــدوزی  و  پــول  دربــاره ی  بیشــتر 
ــه  ــه ب ــی ک ــز زنان ــد و نی ــرزنش می کنن س
بی ســوادِی مالــی و اطاعــت از شــوهر افتخــار 

می کننــد.
ــت  ــن اس ــی ممک ــی حت ــن نگرش های چنی
ایــن احســاس را در زنــان ایجــاد کنــد کــه بــا 
پی گیــرِی روش هــای افزایــش امنیــت مالــی 
ــا  ــر پ و ثروت شــان، قوانیــن نانوشــته ای را زی
می گذارنــد، مثــًا برچســب  »آدم حریــص« را 
در نظــر بگیریــد. ایــن مــوارد باعــث می شــود 
کــه زنان از همــان آغاز کار در دام ســردرگمی 
و کمبــود اعتمادبه نفــس گرفتــار شــوند و 

تمایــات نوپایشــان شــکوفا نشــود.

 زندگِی زنان و رؤیاهایشان
ــوری  ــای پُرش ــا و رؤیاه ــب آرزوه ــان اغل زن
ــاً  ــد. حتم ــان دارن ــود و عزیزان ش ــرای خ ب

بایــد یــک عامــل احســاس برانگیز، معنــادار و 
ــده در زندگی شــان وجــود داشــته  مجاب کنن
باشــد تــا بتواننــد در ایــن مســیر گام بردارنــد 

ــد. ــه پیــش برون و ب
به خاطــر  مــردان  از  خیلــی  اگرچــه 
ــا  ــان زیب ــدرت، زن ــرل، ق ــه کنت دســت یابی ب
و چیزهــای پُرزرق وبــرق بــه ثروت انــدوزی 
مســیر  کــه  زنانــی  می آورنــد،  روی 
ــد  ــد بای ــش می گیرن ــدوزی را در پی ثروت ان
نیازهــای خودشــان را نیــز لحــاظ کننــد. 
هرچــه باشــد، ایــن مســیر بــرای بیشــتر افراد 
ــر،  ــه ســال ها صب ــدان آســان نیســت و ب چن
ــاز  ــردن نی ــدوزی و اقدام ک ــاری، دانش ان پافش

دارد.

  برای زنان ثروت چه معنایی دارد؟
 

نیاز به زمان برای درنظرگرفتن 
سناریوهای متفاوت و بررسی تمام وکمال 

هرکدام
معمــوالً زنــان در تصمیم گیری هایشــان توجه 
زیــادی بــه احساساتشــان و نیز دیگــران دارند. 
ــات  ــا اطاع ــد ت ــاز دارن ــان نی ــه زم ــا ب آن ه
جمــع آوری کننــد، ایده هــای مختلــف را 
بگیرنــد،  نظــر  در  را  نگرانی هــا  بکاونــد، 
ــان  ــون را امتح ــاالت گوناگ ــات و احتم امکان
ــی  ــور مال ــنجند، ام ــک ها را بس ــد، ریس کنن
را ارزیابــی کننــد، نیازهــای دیگــران را اِعمــال 
کننــد، بــه احســاس کلّی شــان دربــاره ی 
ایــن قضایــا رجــوع کننــد و تأثیــرات متقابــل 
عناصــر مختلــف را به دقــت بررســی نماینــد. 
ــدوزی  ــه ثروت ان ــدام ب ــان اق ــه زن ــی ک زمان
ــد،  ــه کار می گیرن ــه ب ــد، رویکــردی ک می کنن

ــود. ــد ب ــه خواه ــک رویکــرد ُکل نگران ی
ــِی موجــود  ــا و دســتورالعمل های مال برنامه ه
فقــط توجهــی ســطحی و سرســری بــه 
ــور  ــن ام ــان در ای ــات زن ــا و تمای گرایش ه
دارنــد. زنــان بــه برنامه هــا و روش هــای 
بســیار عمیق تــر و جزئی تــری نیازمندنــد.

 زنان همچون مردان می توانند پول را 
مدیریت کنند، اگر جامعه بگذارد.

تابوها و خط قرمزهای مربوط به پول
نهایتــاً بحــث تابوهــا و خــط قرمزهــای 
مربــوط بــه پــول پیــش می آیــد. ایــن مــورد 
تأثیــرش خیلــی زیــاد اســت. همان طــور 
ــتی  ــان سرش ــردم، زن ــاره ک ــر اش ــه پیش ت ک
ــردن  ــا امتحان ک ــا ب ــد. آن ه ــور دارن رابطه مح
ــم  ــت وجوی مفاهی ــف، جس ــای مختل ایده ه
ــت  ــا، درخواس ــه بازخورده ــه ب ــدد، توج متع
راهنمایــی، اشــتراک گذاری منابــع، و مــواردی 
مسائل شــان  حــل  بــه  دســت،  ایــن  از 
ــای  ــد تابوه ــرار باش ــر ق ــا اگ ــد. ام می پردازن
ــد و  ــه دارن ــته نگ ــان را بس ــی زبانش فرهنگ
ــه ی  ــد، ضرب احساسات شــان را ســرکوب کنن
ناکارکننــده ای خواهــد بــود بــه همــه ی 
تاش هایــی کــه بــرای بهبــود و ارتقــای 
مالی شــان  اَعمــاِل  و  احساســات  باورهــا، 
ــول در  ــوی پ ــان وتاب ــاره ی زن ــد. درب کرده ان
مطالــب بعــدی بیشــتر توضیــح خواهیــم داد.

ــع  ــادی مان ــل احساســی و فرهنگــی زی عوام
ــد  ــان بای ــوند. زن ــان می ش ــدوزی زن ثروت ان
بداننــد بــرای دســت یافتــن بــه رویاهــا 
و اســتقال مالــی توجــه بــه اقتصــاد و 
ــی برایشــان ضــروری اســت. برنامه ریــزی مال
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چرا زنان بهترین مشتری برای فروشنده ها هستند؟
شما خرید کردن را دوست دارید؟ پاسخ به این سوال تا حدی به 
یک عامل بستگی دارد: زن هستید یا مرد. البته، این خیلی کلی  
است اگر بخواهیم بگوییم گه »زن ها عاشق خرید کردن هستند؛ 
ولی مردها نیستند.« مطمئنًا همه ی ما کسانی را می شناسیم که 
خالف این جمله هستند. در وهله ی اول فهمیدن اینکه چرا زنان 
خرید می کنند،  گامی مهم در روشن شدن این موضوع است که چرا 

می گویند زنان عاشق خرید کردن هستند؟
دلیل واقعی این امر، هوشمند بودن است. در حقیقت، در هر 
جامعه ای زنان وظیفه و مسئولیت نگهداری از کودکان و سالمندان 
را دارند. در خالل این نقش مراقبتی، زنان در زندگی شان بیشتر 

اوقات به نیابت از دیگران خرید می کنند.
زنان عالوه بر این که برای خودشان خرید می کنند، به نیابت از 
اقوام،  دوستان،  والدین،  همکاران،  فرزندان،  شوهران،  طرف 
پدربزرگ و مادربزرگ، اقوام شوهر و حتی برای فرزندان دوستان 
و همکارانشان نیز خرید می کنند. البته این ها فقط چندین مورد 
از آن لیست بلندباالست. اگر یکی از این افراد در جایی نیاز به 
هدیه داشته باشد، این احتمال وجود دارد که زنی نیز به  این فکر 
بیفتد که آن را بخرد،  کادو کند و به همراه یک پیام تبریک شخصی 
در روز موعود به دست او برساند. بعضی اوقات فکر می کنم که 
اگر زنان این خصلت »به فکر بودن« خود را کنار بگذارند، صنایع 

یک شبه نابود می شوند.
این برای شما به چه معناست؟ اگر حرفه ای دارید که نیازمند 
مشتری است، هر خانمی برای شما می تواند چندین خریدار در یک 
بدن باشد. آنان دروازه های رسیدن به دیگران هستند. فکر کنم 
این بهترین دلیل ممکن برای مطالعه ی تأثیر جنسیت در فرایند 
فروش و بازاریابی باشد. هر بار که به یک خانم خدمات خوبی 
ارائه کنید، او اثری چندجانبه را بر حرفه ی شما خواهد گذاشت، 
چون او این رفتار شما را بین طیف وسیعی از مشتریانی که قابلیت 
خرید از شما را دارند، به اشتراک می گذارد و به آن ها از خدمات 

عالی شما می گوید.
زنان معمواًل بیشتر از مردان به فکر اطرافیان خود هستند. آن ها 
به نیازهای خانواده و آشنایان توجه بیشتری دارند. پس آن ها 
خریدارانی هستند که برای تعداد افراد بیشتری نسبت به یک 
نیابتی  خریدهای  زنان  به عبارتی  می کنند.  خرید  مرد  خریدار 

بیشتری انجام می دهند.

نکاتیکهفروشندههاباید
دربارهخریدزنانبدانند
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در هـر جایـی از مسـیر بهینه سـازی فروش و بازاریابی برای مشـتریان زن هسـتید، 
همیشـه این سـه تاکتیک را در ذهن داشـته باشـید:

 »به او درباره ی دیگران گوشزد کنید«
زنـان همیشـه در حـال ارزیابـی ایـن مسـئله هسـتند که خریـد کردنشـان ممکن 
اسـت چگونـه روی کسـانی کـه اهمیتی زیـادی برایشـان دارنـد، تأثیر بگـذارد. در 
طـول فراینـد خریـد خیلـی مهم اسـت که بـه آن ها دربـاره ی ایـن افـراد تأثیرگذار 
گوشـزد کنیـد و افـرادی را که می تواننـد از این محصول اسـتفاده کنند، پیدا کنید. 

بـا ایـن کار احتمـاالً می توانیـد بـر محدودیت های پنهـان خرید غلبـه کنید.

 »همان طور که یک بازار فروش خارجی را بررسی می کنید، جنسیت را 
بررسی کنید«

زنـان و مـردان هـر دو در فرهنگی که مختص به جنسـیت خودشـان اسـت، رشـد 
می کننـد. آن هـا هـر کـدام کدهـای رفتـاری مختـص بـه خـود را دارنـد، سـبک 
صحبـت کردن هـای مختـص بـه خـود را دارنـد و از روابط شـخصی نیـز انتظاراتی 
دارنـد کـه فقط و فقط مختص خودشـان اسـت. مطالعـه ی تأثیر جنسـیت بر روند 
خریـد هنـوز بـه حد کافـی موضوعـی عـام نیسـت و نمی شـود از آن در حرفه های 
مختلـف اسـتفاده  بـرد. و در ضمن ایـن احتمال نیز وجـود دارد که رقیبان شـما به 

سـراغ ایـن موضوع رفته باشـند.

 »یک رابطه ی احساسی ایجاد کنید«
بـه دلیـل اینکـه زنـان بـه نیابـت از افـراد زیـادی خریـد می کننـد، تصمیماتی که 
دربـاره ی خریـد می گیرنـد، اغلـب دارای بـار احساسـی بیشـتری اسـت. شـما باید 
مطمئـن شـوید که در فـروش، بین زنان و خرید رابطه ی احساسـی برقرار می کنید، 
چـون یـک فراینـد فـروش کامـل هـم می توانـد ناگهـان خراب شـود. داشـتن تیم 
فروشـی متعـادل از نظـر جنسـیتی، می توانـد به شـما در شناسـایی نـکات ظریف 
ایـن کار کمـک کنـد. آن گاه بهتر خواهید دانسـت که چه زمانی زنـان حین فرایند 

خریـد بـه خـود می گویند: ایـن افـراد زندگـی مـن را درک می کنند.
هیـچ اشـتباهی نکنید. داشـتن کفش، کیـف و چیزهای پر زرق وبرق اصًا مشـکلی 
نـدارد. امـا مسـئله ی مهـم این اسـت که بتوانیـد دلیل اصلـی خرید کـردن زنان را 
بدانیـد و از آن اسـتفاده کنیـد؛ وگرنـه در خطـر هسـتید کـه از دیگر رقیبـان خود 
عقـب بیفتیـد. دلیـل دانسـتن این نـکات این اسـت که فرقی نـدارد فنـاوری تا چه 
حـد پیشـرفت کرده اسـت یا مـردم تا چه حـد روش خرید خـود را تغییـر داده اند، 
در هـر حالـت یک چیز ثابـت می ماند: زنان خریـداران این دنیا هسـتند و فهمیدن 
اینکـه چـرا خرید می کننـد بهترین راه برای تضمین موفقیت در حرفه ی شماسـت.

اینکـه فروشـنده نیسـتید دلیـل خوبی نیسـت بـرای اینکـه نخواهیـد تکنیک های 
فـروش را بدانیـد. آشـنایی بـا تکنیک هـای فـروش بـرای مصرف کننـدگان اهمیت 
بیشـتری دارد. شـما به عنوان یک خریدار زن، زمانی می توانید در دام فروشـندگان 
نیفتیـد کـه بـه تکنیک هـا و روش هـای فـروش آنـان واقف باشـید. در ایـن صورت 

بدلـکاران خوبـی در ایـن زمینه خواهید شـد.
 

 و اما نکته مهم برای خریداران زن: هوای جیب تان را داشته باشید
در رشـته های ورزشـی انفـرادی به ویژه رشـته های رزمی، کشـتی یـا بوکس معموالً 
بـه ورزشـکاران گفتـه می شـود اگـر می خواهیـد بدلـکار خوبی باشـید، بایـد فنون 
را بشناسـید و آن هـا را به خوبـی اجـرا کنیـد. بـدل زدن حتـی از اجـرای فـن هـم 
گاهـی اوقـات ضروری تر اسـت. این مسـئله درمورد خریـد کردن هم صادق اسـت. 
شـما به عنـوان یـک خریـدار زمانـی می توانیـد در دام فروشـندگان نیفتیـد کـه به 
تکنیک هـا و روش هـای فـروش آنـان واقـف باشـید. هرچنـد هر فـروش بـرای آنان 
مسـاوی بـا پیروزی اسـت. برای شـما پیـروزی در خریدن چیزهایی اسـت کـه اوالً 
بـه آن هـا نیـاز داریـد و قبًا نیـز دربارۀ کیفیـت و قیمـت آن تحقیق کرده ایـد. اگر 

ایـن طـور عمل کنید، هـوای جیبتـان را خواهید داشـت.
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 خوشحال و راضی نگه داشتن کودک حین خرید
از خرید کردن در روزهای آخر هفته و به خصوص ساعت ۵ عصر به بعد خودداری کنید

فروشـگاه ها در روزهـای آخـر هفتـه و همچنیـن بعـد از تعطیل شـدن ادارات، شـلوغ  هسـتند. 
فروشـگاه های شـلوغ معمـوالْ فضایـی را بـرای سـرگرمی کودکان شـما بـه وجـود می آورند که 
عمومـاً باعـث افزایـش اضطراب شـما می شـود. اگـر نمی توانیـد در این سـاعات به فروشـگاه ها 
برویـد پـس بهتر اسـت با برنامه ریزی، بعد از سـاعت 7 این  کار را انجام دهیـد. زمانی را انتخاب 

کنید که فرزندتان سـرحال و خوشـحال اسـت.
 

 با کودک سرحال و سیر به خرید بروید
اگـر کـودک شـما هـر روزه حوالی سـاعت 1 چـرت کوتاهی می زنـد، پس بهتر اسـت که خرید 
مـواد غذایـی را بـرای سـاعت 1۲:3۰ برنامه ریزی نکنید. زمانی را انتخاب کنید که کودک شـما 

سرحال، سـیر و خوشحال باشد.
یک کودک خسـته یا گرسـنه احتمال بیشـتری دارد که در فروشـگاه دردسـر درست کند. اگر 

چگونهبا
کودکانخودبه

خریدبرویم

خرید کردن با کودکان می تواند سخت، 
عذاب آور و از طرفی هم جذاب باشد. 
اگرچه کودکان به این معروف اند که 
مشکل ساز هستند، ولی با این حال 
می توان با آن ها به فروشگاه رفت 
و از خرید کردن لذت برد. با کمی 
برنامه ریزی، تالش و همچنین روش هایی 
درست برای درگیر کردن کودکان 
در فرایند خرید، می توانید یک خرید 
بی دردسر را همراه با کودکان خود 
داشته باشید.

)بخشاول(
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شـما بعـد از صبحانـه یا هـر زمـان دیگری که 
بعد از اسـتراحت و غذا خوردن باشـد به خرید 
برویـد، شـانس تان بـرای داشـتن یـک کودک 
مؤدب و سـربه راه در حین خرید خیلی بیشـتر 
اسـت. با خـود خوراکی یـا نوشـیدنی ببرید تا 
در حیـن خریـد بـا کودکی عصبانی و گرسـنه 
باعـث  کار  ایـن  همچنیـن  نشـوید.  روبـه رو 
می شـود تا او از شـما درخواسـت خرید چیزی 
را نکند. اگر کودک شـما در فروشـگاه گرسـنه 
باشـد، خیلی بیشـتر تمایـل خواهد داشـت تا 
هـر چیزی را کـه می بیند، بخواهـد. همچنین 
می توانیـد یـک قمقمـه آب بـا خـود ببریـد تا 
هـر زمان که کودک تان تشـنه اش شـد مجبور 

نشـوید برای خریـد نوشـیدنی هزینه کنید.
 

 با کمک کودکتان لیست خرید تهیه کنید
در حیـن خریـد با کودکان، زمان عامل بسـیار 
مهمـی اسـت. یعنـی شـما نمی توانیـد زمـان 
خـود را صرف گشـتن فروشـگاه یـا فکر کردن 

بـه اینکه چـه چیـزی می خواهیـد، کنید. 
قبـل از رفتـن بـه خرید، یک لیسـت با تمامی 
جزئیـات تهیـه کنیـد تـا کامـا بدانیـد دنبال 

چه هسـتید.
دانسـتن اینکه دقیقاً چه چیـزی را می خواهید 
بخریـد، آن هـم قبـل از اینکـه وارد فروشـگاه 
شـوید، بـه شـما کمـک می کنـد بـا اضطراب  
کمتـری خرید کنیـد و خریدهـای هیجانی را 

تـا حد امـکان کاهـش دهید.
 اجـازه دهیـد کـه کودک تـان نیـز در تهیـه ی 
لیسـت همـکاری کند یـا این که بـه او بگویید 
برای خودش یک لیسـت کوچک بنویسد. این 
کار بـه کـودکان نشـان می دهد کـه می توانند 
بـه خریـد کـردن بـه چشـم یـک تفریـح نگاه 

کننـد، نه یـک فرایند خسـته کننده.
 اگـر کـودک شـما بـه تکنولـوژی عاقه منـد 
بـا  تـا  کنیـد  کمـک  او  بـه  پـس  اسـت 
اپلیکیشـن های مختلف در گوشـی همراه یک 

لیسـت خریـد آمـاده کنـد.
سـاختن یـک لیسـت خریـد نه تنهـا به شـما 
بـه  را  کمتـری  دفعـات  تـا  می کنـد  کمـک 
دلیـل فراموش کـردن خرید بعضـی چیزها به 
فروشـگاه برویـد، بلکه کمک می کنـد تا با کم 
کـردن خریدهای هیجانی پول بیشـتری را نیز 

کنید.  پس انـداز 
بـرای جلوگیری از اینکه کودک شـما کاالهای 
او  کـه  شـوید  مطمئـن  بخـرد،  غیرضـروری 
می دانـد شـما فقـط چیزهایـی را می خرید که 

در لیسـت وجود داشـته باشـند.
آن هـا  کـه  دهیـد  اجـازه  می توانیـد  حتـی   
خودشـان مواردی را در لیسـت جـای دهند تا 
خیلـی راحت تـر متوجه این موضوع شـوند که 

خریـد فقـط از روی لیسـت انجـام می شـود.

 کودکتان در زمان خرید فرشته نیست
قبـل از اینکـه بـه خریـد بروید بـه کودک تان بگوییـد کـه از او چه انتظـاری دارید. یادتان باشـد 
کـه کودکتـان چه محرک هایی دارد و سـعی کنید او را در موقعیتی قـرار ندهید که ناگهان کاری 
ناخواسـته انجـام دهـد. به کـودکان بگویید که چه چیزی خـوب و چه چیزی بد اسـت. مثًا »تو 
می توانـی در برداشـتن وسـایل از روی قفسـه ها به من کمک کنـی؛ ولی نمی توانی بـدون من به 
دیگـر بخش هـا بـروی« یـا »تـو می توانی یک چیـز را که دوسـت داری، بـرداری؛ ولـی چیزهایی 

را کـه نیاز نـداری، نمی خریم.«
از تجربیـات گذشـته اسـتفاده کنیـد تـا بفهمیـد کـه کودک شـما تا چه میـزان می توانـد خرید 
کـردن را تحمـل کنـد. اگـر کودکتان فقـط 4۵ دقیقه تحمل می کنـد؛ پس 4 سـاعت زمان برای 

خریـد کردن صـرف نکنید!
 

 وسایل سرگرم کننده همراه داشته باشید
بهتـر اسـت قبـل از رفتـن بـه خریـد یکـی از اسـباب بازی های محبوبشـان را برداریـد. وسـایل 
کوچـک و سـرگرم کننده ای مثـل بازی های دسـتی، کتاب یا عروسـک بـرای همراه داشـتن امن 

و مناسـب هستند.
 

 زمان درست بدهید
اگـر قرار اسـت یک سـاعت در فروشـگاه باشـید پـس به آن ها نگوییـد که خرید فقـط 1۵ دقیقه 
طـول خواهـد کشـید. وقتـی که بـه آن ها مـدت زمان می دهیـد به آن هـا می فهمانید کـه تا چه 
حـد بایـد در فروشـگاه دوام بیاورنـد و تحمـل کننـد. ایـن کار همچنین به شـما کمـک می کند 
تـا وقتـی کـه از شـما می پرسـند »چقـدر دیگـه باید تو فروشـگاه باشـیم؟« بـه آن ها یـک عدد 

مشـخص بدهید.
 

 چند پیشنهاد دیگر برای خرید کردن همراه کودکان
اگـر کـودک شـما حیـن خرید بدرفتـاری می کند بهتر اسـت به این فکـر کنید که اصـًا آن ها را 
با خود نبرید تا خریدی بهتر داشـته باشـید. اگر امکان دارد کودک را پیش دوسـت یا همسـایه 

بگذاریـد یـا زمانی که همسـرتان خانه اسـت و می تواند کـودک را نگه دارد، بـه خرید بروید.
اگـر شـما دوسـتی دارید که وضعیت مشـابهی دارد، می توانیـد با برنامه ریزی از کـودکان یکدیگر 

نگـه داری کنید تا هـر دو به خرید خود برسـید.
برخـی از فروشـگاه ها پرسـتارهای موقـت رایـگان برای کـودکان ارائـه می دهند کـه وقتی عجله 

داریـد یـا وسـایل زیـادی را باید بخریـد،  می تواند یک پیشـنهاد عالی باشـد.
بـرای خریـد رفتـن بـا کـودک برنامه ریـزی داشـته باشـید. بهتریـن زمـان بـرای خریـد رفتن با 
کـودکان زمانـی اسـت که سـرحال و سـیر باشـند. از خرید رفتـن بـا کـودکان در زمان هایی که 

فروشـگاه ها خیلـی شـلوغ هسـتند، بپرهیزید.
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 خرید و تقویت مهارت های اجتماعی کودک
خریـد کـردن یک فرصت مناسـب بـرای آمـوزش و تمرین اعداد، رنگ ها و شـکل ها بـا بچه های 
کوچـک اسـت. بـرای بچه هـای بزرگ تـر می تـوان از فروشـگاه به عنـوان مکانـی بـرای تمریـن 
خواندن و مقایسـه کردن اسـتفاده کرد. فروشـگاه های مواد غذایی نیز می تواند یک جای بسـیار 
خـوب برای آشـنا شـدن کـودکان بزرگ تر بـا خوراکی هـای مغذی و مفید باشـد. کـودکان خود 
را در هـر سـنی تشـویق کنید تا با فروشـندگان صحبت کـرده و مهارت های اجتماعی خودشـان 

را تقویـت کنند.
 

 تقسیم وظایف با کودکان در خرید
بـرای کـودکان خـود وظایفـی تعییـن کنیـد تا آن هـا را در خرید سـهیم کنـد و بـه آن ها کمک 
کنـد در ایـن کار مشـارکت داشـته باشـند. بچه هـای کوچـک می تواننـد در انتخاب وسـایلی که 
نمی شـکنند کمـک کننـد، مثـًا وسـایل را از قفسـه ها، داخـل چـرخ خریـد بگذارنـد. بچه های 
بزرگ تـر می تواننـد کارهایـی ماننـد برگردانـدن وسـایل را انجام دهند یا مسـئول لیسـت خرید 

باشند.
بـه کـودک خود در فرایند خرید مسـئولیت دهیـد، این کار به او حس مسـئولیت پذیری می دهد 

و کمـک می کنـد که خـودش را جمع وجور کند.

تشویقرفتارهایخوبکودک)بخشدوم(
اگـر شـما بـا چنـد کـودک خریـد می کنیـد، 
بچـه ی بزرگ تر را مسـئول دیگـر بچه ها کنید 
و مطمئـن شـوید کـه او در صـورت نیـاز، بـه 
آن هـا کمـک کـرده و بـا آن هـا خوش رفتاری 

می کنـد.
 

 کودکتان را روی خرید متمرکز نکنید
اگـر جشـن تولـد فرزندتـان نزدیـک اسـت، یا 
سـریالی تلویزیونی یا کتابی را دوسـت دارد، از 
او سـؤاالتی دربـاره ی این موضوعات بپرسـید. 
سـعی کنید وقتی در فروشـگاه هستید تمرکز 
آن هـا را بـر روی چیـز دیگـری غیـر از خریـد 

کـردن بگذارید. 
 اگـر قـرار اسـت بـه زودی مراسـمی برگـزار 
شـود و کـودک شـما هم بـرای آن  خـودش را 
آمـاده می کنـد، می توانیـد از او بپرسـید: »آیـا 
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به واکنش اطرافیان به کج خلقی کودک بی اعتنا باشید
اگرچـه شـرمنده شـدن به دلیـل واکنش هـای دیگـران به کج خلقـی فرزندتـان کامـًا قابل فهم 
اسـت؛ امـا بایـد بدانیـد کـه آن هـا والدین کودک شـما نیسـتند. به طور خاصـه، اصـًا ربطی به 
آن هـا نـدارد. تـا جایی کـه می توانیـد واکنش های منفـی دیگـران را نادیده گرفتـه و تمام تاش 

خـود را بـرای آرام کـردن کودک خـود بکنید.
 

با احساسات کودکتان آشنا باشید
اسـم گذاشـتن روی احساسـات و تشـخیص احسـاس کـودک می توانـد بـه آرام شـدن او کمک 
کنـد. مثـًا بگوییـد »می دانـم از این کـه نمی توانـی آن را بـرداری یا نمی توانـی ایـن کار را انجام 
دهـی،  عصبانـی و ناراحت هسـتی. می فهمم.« همین جمـات می تواند بهترین راهـکار برای آرام 

کردن آن ها باشـد.
در هنـگام خریـد عـاوه بـر این که سـعی می کنید حـواس کودکتـان را از خرید و گـذر زمان در 
فروشـگاه پـرت کنید بـه رفتارهای مثبت او دقت کنید و آن ها را تشـویق کنیـد. تعریف کردن از 
کودکتـان وقتـی کـه رفتـار خوبـی دارد بـه او اعتمادبه نفس می دهـد و تمایل او بـرای بهتر رفتار 

کـردن در خریدهـای بعدی را بیشـتر می کند.

کنترلکجخلقیکودکان

بـرای رفتـن بـه خانـه ی دوسـتت و شـب 
مانـدن در آن جـا هیجـان داری؟ وقتـی که 
آن جـا هسـتی می خواهـی چـه بازی هایـی 

دهی؟« انجـام 
کـه  می بیننـد  را  چیـزی  آن هـا  اگـر   
نمی تواننـد از دیدنـش دسـت بکشـند، از 
آن هـا بپرسـید:  »می بینم کـه نمی توانی از 
دیدنـش سـیر شـوی. خب چـه چیـزی را 
بیشـتر از همـه درباره ی این برنامه دوسـت 

داری؟«
 اگـر بـرای آن هـا داسـتانی را خواندیـد 
از  برده انـد،  لـذت  آن  از  کـه  می بینیـد  و 
آن ها بپرسـید: »بـه نظر می آید از داسـتان 
دیشـب خوشـت آمـده اسـت. می خواهـی 
دوبـاره آن را برایـت بخوانـم؟ فکـر می کنی 
هیجان انگیزترین بخش آن کدام قسـمتش 

اسـت؟« بوده 
نزدیـک اسـت و  تولـد کودکتـان  اگـر   
خیلـی هیجـان دارد، از او بپرسـید: »بـرای 
تولدت هیجـان زده ای؟ نمی توانـم باور کنم 
کـه بـه ایـن زودی به این سـن رسـیده ای! 
خب دوسـت داری بـرای تولدت چه چیزی 

بگیری؟« هدیـه 
 

مشوق رفتارهای خوب کودکتان باشید
وقتـی کودک شـما رفتار خوبـی دارد، به او 
جایـزه دهیـد. با این کـه خرید کـردن برای 
والدیـن اضطـراب آور اسـت، بـرای کودکان 
اضطـراب آور  این هـا  از  بیشـتر  می توانـد 
باشـد. اگـر کـودک شـما به خوبـی رفتـار 
کـرد، حتمـاً بابـت ایـن کار بـه او تبریـک 

بگوییـد و حتـی برایـش جایـزه بخرید.
 تعریـف کـردن از کـودک وقتـی رفتـار 
خوبـی دارد، بـه او اعتمادبه نفـس می دهـد 
و تمایـل او بـرای بهتـر رفتـار کـردن در 

خریدهـای بعـدی را بیشـتر می کنـد.
 فرقـی نـدارد کـه می خواهیـد بگذاریـد 
چیـزی را کـه دوسـت دارنـد، بخرنـد، یـا 
پـس از خریـد آن هـا را بـه پـارک می بریـد 
یـا وقتـی بـه خانـه رسـیدید می گذاریـد 
برنامـه ی مـورد عاقه شـان را نـگاه  کننـد، 
ایـن  کـردن  منتقـل  همیشـه  به هرحـال 
فکـر به کـودکان کـه بعـد از خریـد، کاری 
بـرای انجـام دادن دارنـد، می توانـد به آن ها 
کمـک کند تا با اشـتیاق، تمـاِم تاش خود 

را بـرای خوش رفتـاری بکننـد.
پیـش از خریـد رفتـن بـا کـودکان حتمـاً 
لیسـت خریـد تهیه کنیـد و در ایـن کار از 
کـودکان نیـز کمـک بخواهیـد. در هنـگام 
بدهیـد.  بـه کودکتـان مسـئولیت  خریـد 
این گونـه تمرین هـا باعـث مسـئولیت پذیر 

شـدن او در آینـده خواهـد شـد.

)بخشسوم(
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  بی پول  هستید و احساس خستگی و فرسودگی می کنید.
چـــرا کســـی حاضـــر می شـــود وام بـــا ســـود 1۰ درصـــد بگیـــرد؟ چـــرا برخـــی بـــرای 
ــد،  ــان را درســـت کننـ ــه غذایشـ ــر در خانـ ــه اگـ ــد درحالی کـ ــول می دهنـ ــا پـ هله هوله هـ
ــد  ــرای خریـ ــان بـ ــزار تومـ ــه ای ۵۰ هـ ــرا هفتـ ــود؟ چـ ــام می شـ ــر تمـ ــان ارزان تـ برایشـ
محصـــوالت دارای قرعه کشـــی خـــرج می کننـــد درحالی کـــه می تواننـــد همـــان پـــول را 

چرادرزندگیتصمیماتمالی
)بخشاول(نادرستمیگیریم؟

میلیون ها نفر هر روزه دست 
به تصمیم های مالِی نادرست 
می زنند. شاید در زمان حاضر 
متوجه نادرست بودن این 
تصمیمات نشوند اما قطعا 
پس از گذشت زمان به این 
موضوع پی خواهند برد. بدون 
شک تصمیمات مالی نادرست 
هزینه های مادی، روحی و روانی 
زیادی را برای افراد به همراه 
خواهد داشت. اگرچه همیشه 
برای گرفتن تصمیمات مالی مهم 
و بزرگ راه حل های زیادی وجود 
دارد اما ممکن است مهمتر از 
پیدا کردن این  راه حل ها، پاسخ 
به این سوال اهمیت داشته 
باشد که چه دالیلی باعث می شود 
در زندگی مان تصمیمات مالی 
اشتباه بگیریم؟ با ما همراه 
باشید تا پاسخ این سوال مهم را 
پیدا کنید.

راهنمایسرمایهگذاری

آذر 1399/ سال پنجم/ شماره 47 16

ت
فقی

 مو
اه

شگ
با



بـــرای پرداخـــت وام هـــا و بدهی هایشـــان کنـــار بگذارنـــد؟
حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه، طبـــق گـــزارش جدیـــدی از بانـــک جهانـــی، افـــراد بی پـــول 
ـــرض  ـــول ق ـــد پ ـــراد بیش ازح ـــن اف ـــد. ای ـــط می افتن ـــِی غل ـــای مال ـــتر در دام تصمیم ه بیش
یـــا وام می گیرنـــد و خیلـــی کـــم پس انـــداز می کننـــد. امـــا ایـــن گـــزارش افـــراد بی پـــول 
ـــرروزه  ـــول ه ـــراد بی پ ـــه اف ـــواری ک ـــای دش ـــد انتخاب ه ـــه می گوی ـــد، بلک ـــر نمی دان را مقص
ـــار وارد  ـــان فش ـــی و اجتماعی ش ـــت روان ـــی روی وضعی ـــتند به نوع ـــه رو هس ـــا آن روب ـــاً ب و دائم

می کنـــد و درنتیجـــه تصمیم گیری هـــای 
قـــرار می دهـــد  را تحت الشـــعاع  آنـــان 
و منجـــر می شـــود کـــه دســـت بـــه 

ــد. ــتی بزننـ ــای نادرسـ انتخاب هـ
از  مـــورد  بـــه چنـــد  بانـــک جهانـــی 
ــرده  ــتناد کـ ــگاهی اسـ ــای دانشـ پژوهش هـ
ـــد کـــه ضعـــف  ـــد کن ـــای خـــود را تأیی ـــا ادع ت
در عملکـــرد شـــناختی ناشـــی از درگیـــرِی 
ـــی باعـــث کاهـــش 13  ـــا مســـائل مال ذهنـــی ب
ــل  ــود، مثـ ــی می شـ ــدِی ضریب هوشـ واحـ
اینکـــه فـــرد ُکل خـــواب شـــبانه ی شـــب 
ـــکل  ـــا به ش ـــد ی ـــت داده باش ـــش را از دس قبل
مزمـــن بـــه الـــکل اعتیـــاد داشـــته باشـــد. 
بـــه گفتـــه ی پژوهشـــگران، ایـــن موضـــوع 
می توانـــد نشـــان دهـــد کـــه چـــرا افـــراد 
بی پـــول بیـــش از بقیـــه تصمیم هایـــی 
را  مالی شـــان  اوضـــاع  کـــه  می گیرنـــد 

می کنـــد. وخیم تـــر 
یکـــی از افـــرادی کـــه اوضاعـــی مالـــی 
ـــن  ـــود را چنی ـــت خ ـــت وضعی ـــی داش وخیم
ـــه  ـــش ک ـــال پی ـــت س ـــد: »هف ـــرح می ده ش
ـــودم،  ـــجو ب ـــتم و دانش ـــن داش ـــال س 3۲ س
همزمـــان دو شـــغل بـــا حداقـــل دســـتمزد 
داشـــتم. ســـبک زندگـــی ام اینطـــور بـــود 
کـــه بایـــد ســـاعت ۶ صبـــح از خـــواب 
بیـــدار می شـــدم و پـــس از نیمه شـــب 
و اتمـــام ســـاعات کارِی شـــغل دومـــم بـــه 
ــیدم،  ــیگار می کشـ ــتم. سـ ــه برمی گشـ خانـ
قـــادر  و  می خـــوردم  هله هولـــه  مـــدام 
نبـــودم بـــرای آینـــده ام برنامه ریـــزی کنـــم. 
ــتراحت کردن نعمتـــی   ــر مـــن اسـ ــه نظـ بـ
ـــه  ـــد ک ـــد درک کنی ـــا. بای ـــرای پولداره ـــود ب ب
مـــا هیچ وقـــت احســـاس خســـته  نبـــودن 
نخواهیـــم کـــرد. هیچ وقـــت احســـاس 
ــای  ــرد. تصمیم هـ ــم کـ ــدواری نخواهیـ امیـ
مالـــی اشـــتباه زیـــادی می گیـــرم، امـــا 
اهمیتـــی  درازمـــدت  در  هیچ کدام شـــان 
ندارنـــد؛ چراکـــه هیچ وقـــت از بی پولـــی 

درنخواهیـــم آمـــد.«
پژوهشـــگران ایـــن مطلـــب را این گونـــه 
ــراد  ــد افـ ــر می خواهیـ ــد: »اگـ ــان کردنـ بیـ
ـــه  ـــد ک ـــور کنی ـــد، تص ـــول را درک کنی بی پ
ـــت.  ـــرت اس ـــر پ ـــی دیگ ـــه جای ـــان ب حواس ت
ــان  ــد. برایتـ ــم خوابیده ایـ ــل کـ ــب قبـ شـ
ســـخت اســـت کـــه واضـــح فکـــر کنیـــد 
ــید.  ــته باشـ ــرل داشـ ــان کنتـ و روی خودتـ
حواس تـــان پـــرت می شـــود و خیلـــی 
راحـــت آشـــفته می شـــوید. و هـــر روزتـــان 

ــذرد.« ــوال می گـ ــن منـ ــه همیـ بـ
افـــراد بی پـــول بیشـــتر در دام تصمیم هـــای 
انتخاب هـــای  می افتنـــد.  غلـــط  مالـــِی 
ــرروزه و  ــول هـ ــراد بی پـ ــه افـ ــواری کـ دشـ
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ـــار وارد  ـــان فش ـــی و اجتماعی ش ـــت روان ـــی روی وضعی ـــتند به نوع ـــه رو هس ـــا آن روب ـــاً ب دائم
می کنـــد و درنتیجـــه تصمیم گیری هـــای آنـــان را تحت الشـــعاع قـــرار می دهـــد و منجـــر 

می شـــود کـــه دســـت بـــه انتخاب هـــای نادرســـتی بزننـــد.
 

 در تست مارشمالو )تست خود کنترلی( شکست می خورید.
ـــه  ـــم گرفت ـــا فیل ـــه از بچه ه ـــی ک ـــتنفورد، در حال ـــگاه اس ـــناختی از دانش ـــی روان ش در آزمایش
ـــا  ـــد ی ـــمالو را بردارن ـــک مارش ـــه ی ـــان لحظ ـــد هم ـــه می توانن ـــد ک ـــا گفتن ـــه آن ه ـــد، ب می ش
ـــدت  ـــه م ـــاق را ب ـــه ات ـــگر عامدان ـــد. پژوهش ـــان آی ـــا گیرش ـــد و دوت ـــر کنن ـــی صب ـــه کم این ک
ـــه اِی  ـــذت لحظ ـــق ل ـــرای تعوی ـــو ب ـــش و تکاپ ـــا را در کوش ـــد و بچه ه ـــرک می کن ـــه ت 1۵دقیق

ـــذارد. ـــا می گ ـــمالو تنه ـــوردِن مارش خ
ـــد،  ـــان را بگیرن ـــوی خودش ـــه جل ـــه دقیق ـــش از س ـــد بی ـــادر نبودن ـــا ق ـــن، بچه ه ـــور میانگی به ط
ـــمالوی  ـــک مارش ـــه را دوام آورد و ی ـــت ُکل 1۵دقیق ـــر توانس ـــه نف ـــر س ـــر از ه ـــک نف ـــه ی اگرچ

ـــرد. ـــزه بگی ـــر جای دیگ
ـــده  ـــب دی ـــش را ترتی ـــن آزمای ـــه ای ـــی ک ـــل، کس ـــر میش ـــور والت ـــد، پروفس ـــال های بع در س
ـــه اِی  ـــذت لحظ ـــوی ل ـــد جل ـــته بودن ـــه توانس ـــر از بقی ـــه کمت ـــی ک ـــت آن بچه های ـــود، دریاف ب
ـــی  ـــوند و توانای ـــی می ش ـــت های تحصیل ـــار شکس ـــه دچ ـــتر از بقی ـــد بیش ـــان را بگیرن خودش

کمتـــری در برنامه ریـــزِی آینده نگرانـــه دارنـــد.
پژوهش هـــای بیشـــتر نشـــان می دهـــد کـــه ضریب هوشـــِی ذاتـــی یـــا هوش مـــان نیســـت 
ـــی  ـــرل خودشـــان اســـت. مهـــارت حیات ـــراد در کنت ـــدرت اف ـــه اهمیـــت دارد بلکـــه موضـــوْع ق ک
ـــتند  ـــه نمی خواس ـــود ک ـــن نب ـــد ای ـــان را بگیرن ـــوی خودش ـــد جل ـــته بودن ـــه توانس ـــی ک بچه های
ـــِش  ـــذت پی ـــود را از ل ـــواس خ ـــتند ح ـــه توانس ـــود ک ـــن ب ـــه ای ـــد، بلک ـــمالوها را بخورن مارش
ـــه  ـــی را زمزم ـــب آهنگ های ـــر ل ـــن کار، زی ـــرای ای ـــا ب ـــی از آن ه ـــد )برخ ـــرت کنن ـــان پ رویش
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می کردنـــد.(
ـــه  ـــر وسوس ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــام داد ای ـــل انج ـــور میش ـــه پروفس ـــی ک ـــِی پژوهش درس مال
ـــزی  ـــر چی ـــل از ه ـــد قب ـــد، بای ـــی کنی ـــن، ولخرج ـــرض  گرفت ـــا ق ـــن ی ـــا وام  گرفت ـــدید ب ش
ـــًا  ـــد. مث ـــت برداری ـــت دس ـــته اس ـــان خواس ـــه دل ت ـــی ک ـــاره ی چیزهای ـــردن درب ـــر ک از فک

می توانیـــد پیـــش خودتـــان آهنگـــی را زمزمـــه کنیـــد!
ـــا قـــرض  گرفتـــن،  ـــا وام  گرفتـــن ی ـــی مهـــم ایـــن اســـت: اگـــر وسوســـه شـــدید ب یـــک درس مال
ـــان  ـــاره ی چیزهایـــی کـــه دل ت ولخرجـــی کنیـــد، بایـــد قبـــل از هـــر چیـــزی از فکـــر کـــردن درب

خواســـته اســـت دســـت برداریـــد.
 

  کمتر از ۵۳ سال سن دارید... یا بیشتر از آن!
۵۳ سالگی سن مطلوب برای تصمیم گیری های مالی است؛ در هر طرف 

آن که باشید، احتمال اینکه اشتباه کنید زیاد است، اشتباهاتی مثل 
وام  گرفتِن بیش از حد، ناتوانی در محاسبه ی سود وام ها، پرداخت 
بیش ازمعموِل دستمزد، و حتی تخمین اشتباه قیمت خانه ای که در 

آن زندگی می کنید.
پژوهشی از دانشگاه هاروارد و دانشگاه ملی سنگاپور نیز هشدار 
داده اند حدود نیمی از افراد باالی ۸۰ سال دچار زوال عقل یا دیگر 
اختالل های شناختی می شوند، که از توانایی شان در تصمیم گیری های 

مالِی مهم به شدت می کاهد.
بر اساس یک پژوهش، نمره ی سواد مالِی افراد بعد از ۶۰ سالگی 
هرساله ۱ درصد کاهش می یابد. طبق مرکز پژوهش های دانشگاه 
بوستون، اگرچه حدود نیمی از افراد باالی ۸۰ سال متوجه می شوند 
که برای امور مالی شان به کمک نیاز دارند و این کمک را دریافت 
می کنند، نیمه ی دیگر متوجه چنین چیزی نمی شوند و این کمک را 

دریافت نمی کنند.
در ضمن، پژوهش بلندمدتی که در انگلستان درباره ی تأثیر سن 
انجام شد نحوه ی عملکرد حافظه و حل مسائل عددِی مرداِن باالی ۵۰ 
سال را اندازه گیری کرد. این پژوهشگران دریافتند که توانایی های 
این افراد تا سنین ۶۰ تا 64 سالگی ثابت باقی می ماند، اما پس از آن 
کم کم افول می کند. به طور میانگین، زمانی که به ۸۰ سالگی رسیده 
بودند، توانایی شان در یادآورِی اعداد حدود ۳۰ درصد کاهش یافته 

بود.
یکی از دالیلی که می تواند منجر به تصمیم نادرست مالی شود، عدم 
خود کنترلی است. همیشه سعی کنید با خود کنترلی جلوی لذت های 
آنی کوچک را بگیرید تا همین لذت ها در آینده شما را گرفتار نکنند.
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  موقعیت مکانی مهم است
بـازی  را  مهاجـران  نقـش  اساسـاً  بازیکن هـا 
اجتماع هایشـان  می کننـد  تـاش  می کننـد، 
را بسـازند و منابعشـان را زیـاد کننـد )شـامل 
چـوب، پشـم، آجـر، سـنگ معـدن و گنـدم(. 
بونتـا  وینـی  کـه  همان طـور  نتیجـه  در 
)اهـل کلمبـوس اوهایـو، نماینـدۀ آمریـکا در 
رقابت هـای جهانـی کاتـان در برلیـن کـه در 
سـال ۲۰14 کـه در مجمـوع سـیزدهم شـد( 
گفتـه اسـت: »همه چیـز بـه این بسـتگی دارد 
کـه شـما از کجا شـروع می کنید. بـرای نمونه، 
اگر شـما الـوار بخواهیـد، باید شـهرکتان را در 
جایـی کـه محـل تولید چوب اسـت بنـا کنید 
تـا آن را به دسـت آوریـد. پـس موقعیت مکانی 

اسـت.« همه چیـز 
 

  رابطه ها کاالهای باارزشی هستند
مقـدار منصفانـه ای از تعامل هـای بـازی کاتان 
برمبنـای تجـارت اسـت. بازیکن هـا بر اسـاس 
آنچـه بـرای پیشـرفت نیـاز دارنـد، کارت های 
منابـع را بـا هـم ردوبـدل می کننـد. بنابرایـن، 
کاتـان یـک بـازی کامـًا مبتنـی بـر چرخش 
تـاس نیسـت، بلکـه بـه ایـن بسـتگی دارد که 

چـه کسـی بخواهـد با شـما تجـارت کند.
بونتـا در ایـن بـاره می گویـد: »ایـن مهم ترین 
نکتـه ای اسـت کـه مـردم فرامـوش می کنند. 
اگـر شـما روابـط دوسـتانه ای بـا افراد داشـته 
باشـید، احتمـاالً آن هـا بیشـتر مایـل خواهند 
بـود که با شـما تجارت کننـد. بنابراین، من در 
روابـط اجتماعـی ام، همیشـه سـعی می کنم با 
دیگـران صحبـت کـرده و رابطه برقـرار کنم.«

 
  برد-برد مبادله کنید

زمانـی کـه موقعیـت مبادلـه پیـش می آیـد 
فقـط بـه ایـن فکـر نکنید که چـه چیـز از آن 
مبادلـه به دسـت می آوریـد؛ بـه همـان انـدازه، 
بـه نیازهایی کـه بازیکن طرف حسـابتان دارد 
هـم، توجـه کنیـد. اگـر می توانیـد کارت هـای 
بقیـه را حفظ کنید تـا بدانید دقیقـاً آن ها چه 

دارند. کارت هایـی 
»افراد مختلـف منابع متفاوتی دارنـد؛ بنابراین 
هـر بازیکن می خواهـد منابـع را به صورت های 
مختلفـی ارزش گـذاری کنـد«، ایـن جملـه را 
اسـتورات ریتـر، برنامه ریز مالی ارشـد و معاون 
مدیریـت پولـی مسـتقر در بالتیمـور شـرکت 
تـی.رو پرایـس گفتـه اسـت. او مرتـب با پسـر 
نه سـاله اس کاتان بـازی می کنـد: »من ممکن 
اسـت یک تن چوب داشـته باشـم؛ اما به چیز 
دیگری نیاز داشـته باشـم. ایـن فرصتی به من 

می دهـد که یـک مبادلـۀ برد- بـرد کنم.«
 

 اگر تابه حال هرگز کاتان را بازی نکرده باشید، احتمااًل شانس این را داشته اید که 
درباره اش شنیده باشید. )مخصوصًا اگر مطالب مربوط به بازی های مالی را دنبال 
کرده باشید.( کاتان بازی محبوبی ست که توانسته یک عده طرفدار متعصب در 

سراسر جهان برای خودش درست کند.
و  بازی  این  درس های  دربارۀ  کاتان  طرفداران  از  برخی  با  رویترز  خبرگزاری 
اطالعاتی که والدین هنگام بازی کردن کتان با فرزندانشان می توانند به آن ها 
انتقال بدهند، صحبت کرده است. در ادامه شش نکتۀ مهم بازی کاتان گفته 

می شود:
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  صبور باشید
برنـده شـدن در کتان مثـل رعدوبرق اتفـاق نمی افتد؛ 
بلکـه شـبیه مات کـردن با چنـد حرکت در شـطرنج 
اسـت. مثـل برنامه ریـزی بـرای بازنشسـتگی، برنـده 
شـدن در کاتـان هـم بـه اسـتراتژی بلندمـدت نیـاز 
از  یکـی  روی  )نوشـتۀ  برسـد.  نتیجـه  بـه  تـا  دارد 
تی شـرت های محبـوب این بـازی در فروشـگاه آناین 
کاتـان این اسـت:  »سـریع ترین راه برای برنده شـدن 

را دارد.«( طوالنی تریـن جـاده 
ریتـر در ایـن بـاره می گویـد: »رسـیدن به یـک هدف 
چیزی نیسـت که در یک یا دو دور شـما به آن دسـت 
یابیـد. بنابرایـن بایـد صبور باشـید تا به منابع دسـت 
پیـدا کنیـد و چیزهایـی را کـه می خواهید بسـازید و 

به دنبـال رضایت هـای فوری نباشـید.«
 

  تنوع
اگـر فقـط روی یـک یـا دو منبـع حسـاب بـاز کنید، 
ممکـن اسـت ببریـد یـا بدبختانـه شکسـت بخوریـد؛ 
مثـل این کـه تمام سـرمایه تان را در یـک کار بگذارید.

از ایـن رو، حواسـتان باشـد کـه فقـط بـه یـک منبـع 
نچسـبید. اگـر ایـن کار را انجـام دهیـد، می بینید که 
بـرای بقیـۀ منابع معطل و مسـتأصل دیگـر بازیکن ها 
شـدید. مثـًا بـرای جاده سـازی بـه آجـر و الـوار نیـاز 
داریـد؛ در حالـی کـه بـرای شهرسـازی بایـد سـنگ 
معـدن و گنـدم داشـته باشـید. اگـر منابعتـان متنوع 
نباشـد، بـازی را به عنـوان قربانـی مبـادالت نامتعادل 

تمـام می کنیـد.
اسـتیون اسـتارنرز، برنامه ریـز مالـی گرنـد راپیـد در 
میشـیگان، این طـور گفتـه اسـت: »جایـی کـه مـی 
توانیـد منابـع متعـددی جمـع کنیـد، شـهرهایتان را 
بسـازید. شـما نمی توانیـد دقیقـاً پیش بینـی کنیـد 
بهتـر عمـل  از سـرمایه گذاری هایتان  کـه کدام یـک 
می کنند؛ پس مهم اسـت کـه روی چیزهای مختلفی 

کنیـد.« سـرمایه گذاری 
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  انعطاف پذیر باشید

ممکن اسـت مسـیر درخشـانی را تا پیروزی را طی کنید؛ 
امـا بایـد بدانیـد در هـر نوبـت بـازی، همه چیـز به شـکل 
جدیـدی تنظیـم می شـود. یک حرکـت توسـط حریفتان 
ممکـن اسـت نظـم پیش بینی شـدۀ بـازی را به هـم بریزد.

در نتیجـه، نیـاز اسـت کـه بـرای دور انداختـن نظریه های 
پیش بینی شـده تان آمـاده باشـید و به قـدر کافـی بـرای 
تغییـر دادن جهـت در صـورت نیـاز، زیـرک بمانیـد. بونتا 
گفتـه اسـت: »ایـن حیاتـی اسـت که بـه آنچـه روبرویتان 
قـرار دارد، واکنش نشـان دهید و خودتـان را با آنچه اتفاق 
می افتـد انطبـاق دهیـد. نبایـد بـه جایی کـه ایسـتاده اید 

بچسـبید و گمـان کنیـد وضعیت تغییـر نخواهـد کرد.«
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مردگانیکهبرایزندگان
سودآوردند
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امسال و پارسال در روزهای ٣1 اکتبر و 
1 و 2 نوامبر، همزمان با جشن هالووین، 

در مکزیک رژه ای با تم اسکلت و جمجمه 
برگزار شد. در این رژه پیکره های بادی 

بزرگ، افرادی در لباس جنگجویان آزتک 
و حدود هشتصد داوطلب در لباس های 

مختلف حضور داشتند. اما چه شد که 
مکزیکی ها تصمیم گرفتند این رژه را آن 
هم با این موضوع و به این شکل برگزار 

کنند؟
بگذارید از اول شروع کنم؛ از نخستین 

ریشه های این مراسم.

قبـل از این که اسـپانیایی ها به مکزیـک بروند، 
آزتک هـا در ایـن خطـه هـزاران سـال حضـور 
داشـتند. یکی از رسـوم دیرینۀ آن ها مراسـمی 
به نـام روز مـردگان بود. آزتک ها باور داشـتند 
روح انسـان ها پـس از مـرگ وارد سـرزمینی 
پـس  و  به نـام »چیکونامیک تلـن« می شـوند 
از رد کـردن 9 مرحلـۀ دشـوار کـه سـال ها 
سـرزمین  وارد  نهایـت،  در  می کشـد،  طـول 
»میک تلـن« محـل نهایی آرامش و اسـتراحت 

خـود می شـوند.
مـردم آزتـک در یکـی از روزهـای آگوسـت 
مردگانشـان  گرامی داشـت  بـرای  مراسـمی 
انجـام می دادنـد. آن هـا غـذا، آب و وسـایلی را 
بـرای کمک کردن به عزیزانشـان در این سـفر 

طوالنـی آمـاده می کردنـد.
در اروپای باسـتان پیش از ظهور مسـیح، مردم 
آیین هایـی برای جشـن مـردگان داشـتند که 
در پاییـز برگـزار می شـد. جشـن آن ها شـامل 
آتش بـازی، رقـص و میهمانـی گرفتـن بـود. 
بعضـی از ایـن آداب و رسـوم به دوران سـلطۀ 
کلیسـای کاتولیک رومی رسـید و با آیین های 
روز عید مقدسـان و روز ارواح که در اول و دوم 

نوامبـر گرامی داشـته می شـد، تلفیق شـد.
اسـپانیایی ها روز ارواح را بـا آداب مخصوصـی 
گرامـی می داشـتند. آن هـا نوشـیدنی و نـان 
مخصوصی را سـر مزار کسـانی که دوستشـان 
داشـتند، می بردنـد و روی گورشـان را بـا گل 
راه  ارواح  تـا  می پوشـاندند  روشـن  شـمع  و 
بازگشـت به خانه را پیدا کنند. در قرن 1۶ که 
اسـپانیایی ها قـدم بـه قـارۀ آمریکا گذاشـتند، 
رسـوم خـود را نیـز وارد فرهنـگ مـردم بومی 
کردنـد. پـس از آن مـردم مکزیـک تلفیقـی از 
ایـن آیین هـا را در قالـب جشـن روز مـردگان 

برگـزار می کننـد.
روز  جشـن  میـادی،  دهـۀ ٨۰  از  قبـل  تـا 
مـردم  و  روسـتایی ها  بیـن  فقـط  مـردگان 
توجـه  کم کـم  امـا  می شـد؛  برگـزار  بومـی 
مـردم شهرنشـین بـه آن جلـب شـد و آن هـا 
هـم ایـن مراسـم را گرامـی داشـتند. در سـال 
بیـن  مـردگان  روز  جشـن  میـادی   ۲۰۰٨
مکزیکی هـای سراسـر دنیـا از جملـه آمریـکا 
شـناخته شـده بود. در این سـال یونسـکو این 
مراسـم را به عنـوان میراث ناملمـوس مکزیک 
ثبـت کـرد و ایـن مقدمـه ای بر جهانی شـدن 

جشـن روز مـردگان بـود.

 اثر جیمز باندی
امـا آنچـه ایـن آییـن را تا حـدودی تغییـر داد 
و بـه مـردم دنیـا شناسـاند، ایـده ای بـود کـه 
در ذهـن نویسـندۀ فیلـم اسـپکتر جرقـه زد. 
او موجـب شـد یـک سـنت دیرینـه کـه به جز 
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مکزیکی هـا بـرای کمتـر کسـی آشـنا بود، به یک مراسـم جهانـی که مـردم برای حضـور در آن، 
سرودسـت بشـکنند، تبدیل شـود.

 مراسـم مکزیکی ها در گذاشـتن غذاها و نوشـیدنی های مورد عاقۀ مردگانشـان در محراب هایی 
کـه در خانـه درسـت می کردنـد یـا رفتـن بـه گورسـتان ها خاصـه می شـد؛ ولـی جیمـز باند با 
سـاخت فیلم اسـپکتر این مراسـم را تغییر داد. در این فیلم، جشـن روز مردگان به صورت رژه ای 

جذاب و دیدنی نشـان داده می شـود.
یـک سـال پـس از اکـران اسـپکتر، در سـال ۲۰17 مـردم مکزیـک ایـن بدعـت واردشـده بـه 
جشنشـان را خـود، اجـرا کردنـد. مـردم بـر صورت هایشـان تصویـر اسـکلت نقاشـی کـرده و بـا 
پوشـیدن لباس هـای رنگارنـگ و رقـص و شـادی ایـن مراسـم را برگـزار کردند. سـال ۲۰17 هم 
انیمیشـن Coco سـاخته شـد؛ داسـتان آن دربـارۀ پسـربچه ای بود کـه در جشـن روز مردگان 
می خواسـت وارد دنیای آن ها شـود. با این که در این انیمیشـن رژه ای نشـان داده نشـد و مراسـم 

روز مـردگان طبـق آییـن محلـی به نمایـش 
درآمـد،  تأثیری در اسـتقبال مردم دنیـا از این 

نداشت. مراسـم 
 

 مردگانی که گردشگر جذب کردند
سـال ۲۰17 حدود صدهزار توریسـت و سـال 
۲۰1٨ سـیصدهزار نفر برای تماشـای این رژه 
بـه مکزیـک رفتنـد. می تـوان گفت نویسـندۀ 
بالقـوۀ  ظرفیـت  یـک  ایـده اش  بـا  اسـپکتر 
گردشـگری در مکزیـک ایجـاد کـرده بـود. اما 
بـه نظـر می رسـد مهم تـر از ایـدۀ او، پذیرفتن 
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آن از سـوی مکزیکی هـا بـود.
فکـر می کنیـد واکنش هـای محتمـل دیگری 
کـه ممکـن بـود بعـد از فیلـم جیمـز بانـد 
به وجـود بیایـد، چه بود؟ شـاید شـما وضعیتی 
را تصـور کنیـد کـه مـردم به خاطـر تحریـف 
و  کـرده  اعتـراض  چندهزارساله شـان  آییـن 
همگی اسـپکتر را تحریم  کننـد. رئیس جمهور 
مکزیک در یک سـخنرانی به خاطر غلط نشـان 
دادن آداب و رسـوم کشـورش عصبانی شـده و 
نویسـندۀ اسـپکتر مجبـور بـه عذرخواهـی از 

مـردم مکزیـک می شـود.

امـا مکزیکی هـا ایـن کار را نکردنـد و در عـوض، از ایـن آییـن جدید بـرای معرفی هرچه بیشـتر 
جشـن مـردگان به مـردم دنیـا و جذب صدهـا هزار گردشـگر اسـتفاده کردند.

به علـت همزمانـی جشـن مـردگان و هالوویـن بسـیاری از افراد فکر می کنند این جشـن شـکل 

مکزیکـی هالوویـن اسـت کـه البتـه همین هـم عامل جـذب گردشـگرانی شـده که بـا فرهنگ 
مکزیک آشـنایی چندانـی ندارند.

جشـن روز مردگان به مدت سـه روز برگزار می شـود. در این روزها مکزیک تعطیل رسـمی اسـت؛ 
امـا میلیون هـا دالر از حضـور گردشـگران کنجکاو و ماجراجویی که به این کشـور سـفر کرده اند، 

درآمد به دسـت می آورد.
فکـر می کنیـد مـردم مـا تـا چه حـد از تغییراتـی این چنین اسـتقبال می کننـد؟ ایـران نیز مثل 
مکزیک تاریخی چندهزارسـاله دارد که دسـتخوش تحوالت متعددی شـده اسـت. کشوری سـت 
بـا آیین هـا و آداب و رسـوم مختلـف کـه خیلـی از آن ها حتی بـرای مردم خودش هم ناشـناخته 
اسـت. به نظرتـان مـا هـم می توانیـم بـا اندکـی تغییـر، از ایـن آداب و رسـوم درآمد ارزی کسـب 

کنیم؟
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 روش پس انداِز »اول سهم خودت را 
بپرداز« چیست؟

تکنیــک »اول ســهم خــودت را بپــرداز« 
ــه ی  ــما بودج ــه ش ــت ک ــن اس ــد ای نیازمن
ــه، هفتگــی یــا روزانــه خــود را بررســی  ماهان
هرگونــه  پرداخــت  از  قبــل  تــا  کنیــد 
ــه ای،  ــا قســط ماهان ــض ی صورت حســاب، قب
ــا  بدانیــد چقــدر درآمــد داریــد. در نتیجــه، ت
ــوید و  ــان آگاه می ش ــه درآمدت ــای کار ب اینج
می توانیــد بفهمیــد درآمدتــان در کجــا خــرج 
می شــود و هزینــۀ کلــی ای را کــه بایــد بابــت 

ــد. ــد، بدانی ــارج بدهی ــن مخ ای
ــام  ــه ثبت ن ــاز ب ــن کار، نی ــرای ای ــرای اج ب
ــرکت  ــا ش ــرمایه گذاری ی ــرح س ــچ ط در هی
ــا  ــت. تنه ــی ای نیس ــه ی مال ــچ برنام در هی
ــل  ــی منفع ــاب بانک ــک حس ــت ی ــی اس کاف
ــرای  ــا از آن ب ــه آن دســت نمی زنیــد ی کــه ب
اســتفاده  روزمره تــان  حســاب کتاب های 

»اولسهمخودترابپرداز«؛
یکتکنیکمهمبرایسرمایهگذاریبیشتر

)بخشاول(

از میان تمام برنامه های مالی شخصی و همین طور تکنیک های سرمایه گذاری ای که تاکنون 
رواج پیدا کرده اند، یکی از آن ها برای پس انداز آسان پول، برتر از بقیه است. این 
استراتژی با نام »اول سهم خودت را بپرداز« شناخته می شود. به نظر می رسد اجرای این 
برنامه بسیار ساده است؛ اما باید دانست که این کار برای بسیاری از افراد، یک اقدام 

سخت و در بعضی حاالت انجام ناپذیر است.
روش »اول سهم خودت را بپرداز« روشی برای سرمایه گذاری است که ریشه در اقتصاد 
رفتاری افراد دارد. زمانی که این کار نهادینه و تبدیل به یک عادت رفتاری شود، می تواند 

تفاوت های فوق العاده ای در مقدار سرمایه ی خالص افراد یا خانواده ها ایجاد کند.
به عنوان مثال، اگر شما مقداری پول نقد اضافی دارید، قبل از آن که به سرعت برای خرج 
کردنش یا تبدیل آن به بدهی برنامه ریزی کنید، سهم خود را از این مبلغ بردارید و آن 
را پس انداز کنید یا در یک حساب سرمایه گذاری با سود روزشمار بلندمدت بگذارید یا 
خرج خرید سهام، دالر یا طال کنید. اگر مبلغ سرمایه گذاری  شما زیاد شد، می توانید به فکر 
سرمایه گذاری های بزرگ تر همچون خریدوفروش و اجاره دادن امالک و مستغالت باشید.

برخالف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، روش »اول سهم خود را بپرداز« در پیاده سازی 
اصاًل آسان نیست و برای کسانی که حقوق کم یا مخارج زیاد دارند، کار بسیار سختی 
است. با این وجود، قویًا به شما پیشنهاد می کنیم حتی با کمترین رقم ها، برنامه ریزی 

سرمایه گذاری را شروع کنید.
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نمی کنیــد، بــاز کنیــد و مبالغــی را کــه 
به عنــوان ســهم خــود کنــار می گذاریــد، 
بافاصلــه بــه آن منتقــل کنیــد. پــس از 
ــخص  ــان را مش ــهم خودت ــغ س ــه مبل آن ک
ــی  ــات بانک های ــد از خدم ــد، می توانی کردی
تاریخ هــای  در  خــودکار  به طــور  کــه 
مشــخص ایــن مبلــغ را از حســاب اصلی تــان 
ــان منتقــل می کننــد،  ــه حســاب پس اندازت ب

ــد. ــتفاده کنی اس
در ابتــدا، ایــن کار دارایی هــای منفعــل شــما 
ــه خاطــر داشــته  ــا ب ــد؛ ام ــش می ده را افزای
ــان« و  ــواد مالی ت ــد »س ــا رش ــه ب ــید ک باش
ــایت  ــن وب س ــه در ای ــی ک ــا کمــک مطالب ب
بــرای شــما بیــان می کنیــم، می توانیــد ایــن 
پس انــداز منفعــل را بــه ســرمایه هایی پویــا و 

بــا نــرخ رشــد بــاال تبدیــل کنیــد.
موفقیــت رمــزوراز و فرمول هــای پیچیــده 
ــام دادن  ــه انج ــدارد، بلک ــت نیافتنی ن و دس
ــه  ــای بســیار کوچــک اســت ک ــداوم کاره م

موفقیت هــای بــزرگ را ایجــاد می کنــد.
 

 چرا باید روش »اول سهم خودت را 
بپرداز« را اجرا کنیم؟

تکنیــک »اول ســهم خــودت را بپــرداز« 
ــول  ــه »پ ــت اســتوار اســت ک ــن واقعی ــر ای ب
همچــون آب بــرای پــر کــردن تمــام ظرفــی 
کــه درون آن اســت، گســترش پیــدا میکند.« 
اگــر شــما بــرای زندگــی خــود اهــداف 

مالــی روشــنی نداشــته باشــید، حتــی اگــر حقــوق زیــاد و ارثیــه ای میلیــاردی داشــته باشــید، 
احتمــاالً وقتــی بــه پایــان مــاه می رســید چیــزی را بــرای ســرمایه گذاری یــا پس انــداز باقــی 
ــن اســت  ــی هســتند. ممک ــا موقت ــام تغییره ــی روشــن، تم ــداف مال ــدون اه ــته اید. ب نگذاش
گاهــی تصمیــم بگیریــد کــه بــرای مــاه بعــد، برنامــه ی مالــی متفاوتــی بریزیــد و زحمــت زیادی 
ــی  ــای اضاف ــد، از هزینه ه ــط کنی ــت و ضب ــان را ثب ــاب کتاب های ماهانه ت ــید. حس ــم بکش ه
ــا  ــد؛ ام ــداز کنی ــرای آن هــا خرجــی نتراشــیده اید، پس ان ــوز ب ــد و مبالغــی کــه هن دوری کنی

ــرات دوره ای هســتند. ــن تغیی ای
ــرای  ــد ب ــول نق ــدار پ ــه مق ــت چ ــم نیس ــرداز« مه ــودت را بپ ــهم خ ــک اول س در »تکنی
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــور ب ــد و این ط ــز می کنی ــابتان واری ــه حس ــداز ب ــا پس ان ــرمایه گذاری ی س
کــه ایــن مبالــغ بــرای مدتــی طوالنــی قــرار اســت در حســابتان باقــی بمانــد. در واقع، شــما این 

ــد. ــده گرفته ای ــی نادی ــان را به نوع ــش از درآمدت بخ
ــدارد،  »واقعیــت ایــن اســت کــه موفقیــت رمــزوراز و فرمول هــای پیچیــده و دســت نیافتنی ن
بلکــه انجــام دادن مــداوم کارهــای بســیار کوچــک اســت کــه موفقیت هــای بــزرگ را در ادامــه 

ایجــاد خواهــد کــرد.«
تکنیــک ســرمایه گذاری مالــی »اول ســهم خــودت را بپــرداز«، یــک تکنیــک ســرمایه گذاری 
مبتنــی بــر روانشناســی اســت. انســان ها تمایــل دارنــد تــا بــا هــر شــرایطی خــود را ســازگار 
و منطبــق کننــد. اگــر گمــان می کنیــد تکنیــک »اول ســهم خــودت را بپــرداز« تأثیــر منفــی 
زیــادی بــر اقتصــاد فــردی یــا اقتصــاد خانوادگــی شــما می گــذارد، در اشــتباه بــه ســر می بریــد. 
ذهــن انســان و نیازهــای او بســیار ســاختاریافته خــود را بــا شــرایط موجــود تطبیــق می دهنــد. 
ــاده تر،  ــارت س ــه عب ــد. ب ــزی نمی کن ــدارد، برنامه ری ــود ن ــه وج ــزی ک ــرای چی ــا ب ــن م ذه
ایــن مــدل ذهنــی ایــن بــاور را در شــما ایجــاد می کنــد کــه بخشــی از درآمدتــان از کنتــرل 
شــما خــارج اســت و بنابرایــن، دنبــال هیــچ راه حــل و برنامه ریــزی ای بــرای خــرج کــردن آن 

نمی رویــد و در نتیجــه، در بلندمــدت وسوســه ی خــرج کــردن آن هــا را نخواهیــد داشــت.
در قســمت بعــد ایــن مطلــب، بیشــتر دربــاره ی ایــن تکنیــک ســرمایه گذاری صحبــت خواهیــم 
کــرد. در »تکنیــک اول ســهم خــودت را بپــرداز« مهــم نیســت چــه مقــدار پــول نقــد به عنــوان 
ــن اســت  ــد. آنچــه اهمیــت دارد ای ــز می کنی ــه حســابتان واری ــداز ب ــا پس ان ســرمایه گذاری ی
کــه شــما بســته بــه شــرایط زندگی تــان، بخــش معینــی از درآمــد خــود را نادیــده بگیریــد و 

ســهم خودتــان را در ابتــدا، از درآمــدی کــه داریــد، کنــار بگذاریــد.
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 تکنیک »اول سهم خودت را بپرداز« در دنیای واقعی هم کار می کند؟
ایـن موضـوع در بسـیاری از نقـاط دنیـا آزمایش شـده اسـت و نتایج شـگفت آور آن به 
ثبـت رسـیده اسـت. به عنوان مثـال، در یک شـرکت آمریکایی به طـور ناگهانی به تمام 
کارکنـان ابـاغ شـد کـه 1۵ درصـد از میـزان حقوق کارکنـان کم خواهد شـد. ضمن 
این کـه در ابتـدا ایـن اتفـاق بـا اعتراضـات بسـیاری همـراه بـود و کارکنـان از تطابـق 
نداشـتن برنامه ریزی هـای مالـی خـود بـا ایـن رویـه ی جدید شـکایت داشـتند؛ اما در 
مدت زمـان بسـیار کوتاهـی توسـط خود افـراد حل شـد و آن ها بـدون نیاز بـه آن 1۵ 

درصـد به خوبـی زندگی خـود را مدیریـت کردند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه »تکنیـک اول سـهم خـودت را بپـرداز، بـر مبنـای اقتصـاد 
رفتـاری پایه گـذاری شـده اسـت« و جـدای از بحـث سـرمایه گذاری های فـردی و 
فرصت آفرینی هـای آینـده، بـرای افـراد نیـز سـازنده و آموزنـده اسـت. ایـن شـرکت 
آمریکایـی پـس از گذشـت ۶ مـاه از اباغ کاهـش 1۵ درصـدی حقوق، بـه یک باره به 
تمـام کارکنـان گفـت که این مبلغ از حسـاب آن ها برداشـت شـده و در حسـابی برای 
خودشـان سـرمایه گذاری شـده اسـت و از آن ها خواسـت کسـانی که قصد دارند از این 
طـرح کناره گیـری کننـد خودشـان اعام کننـد؛ اما آن چیـزی که دیده شـد، این بود 
کـه قریـب بـه اکثریـت کارکنان از این طـرح اسـتقبال کردند. آن ها متوجه شـدند که 

بـا کسـر 1۵ درصـد از حقـوق ماهانه شـان نیـز می توانند زندگـی کنند.
تکنیـک سـرمایه گذاری »اول سـهم خـودت را بپـرداز«، یـک تکنیک سـرمایه گذاری 
مبتنـی بـر روانشناسـی اسـت. این تکنیک یـک گام بزرگ بـرای لذت بردن بیشـتر از 
زندگی تـان اسـت. ایـن تکنیـک بـه شـما آزادی عمـل می دهـد به طوری کـه خودتان 

تعیین کننـده خواهیـد بـود کـه کجا، با چـه شـرایطی و چگونه زندگـی کنید.

 چه درصدی از حقوق برای تکنیک »اول سهم خودت را بپرداز« 
مناسب است؟

حـال مـا به شـما می گوییم که انسـان ایـن قابلیـت را دارد که با درصدهای بیشـتری 
هـم بـه زندگـی عـادی خـود ادامه دهـد؛ امـا تعیین یـک درصـِد حداقلی برای شـما 
ضـروری اسـت. مـا بـه شـما عـدد ۲۰ درصـد را پیشـنهاد می کنیـم؛ ولـی ایـن شـما 
هسـتید کـه بـا توجه بـه شـرایط موجـود و برنامه ریزی هـای خـود این عـدد را تغییر 
می دهیـد. ممکـن اسـت بخواهیـد این عـدد را باال ببرید یـا مثًا بـه 1۰ درصد کاهش 
دهیـد؛ امـا نکتـه ی مهم تعهد شـما به اجـرای ماهانه ی ایـن کار و پس انـداز این مبلغ 

و نادیـده گرفتن آن اسـت.
تکنیـک »اول سـهم خـودت را بپـرداز« زمانی موثر شـناخته می شـود که شـما رشـد 

چشـمگیر پس انداز تـان را ببینید.
معمـوالً افـراد در هنـگام مواجـه شـدن بـا این تکنیـک و قبل از اجـرای آن دو سـؤال 

اساسـی در ذهنشـان ایجاد می شـود:
1. سـؤال اول این کـه چـه مـدت طـول می کشـد تا نتیجـه ی سـرمایه گذاری خـود را 

ببینم؟
۲. سـوال دوم این کـه چطـور بـا سـختی به وجودآمـده از کاهـش این بخـش از درآمد 

در زندگـی کنـار بیایم؟
جـواب مـا بـه هر دو سـؤال این اسـت که بـه درصـد سـرمایه گذاری و مبلـغ پس انداز 
ماهانه تـان بسـتگی دارد؛ امـا درمورد سـختی ایـن کار باید بگوییم که چه شـما ماهانه 
یـک میلیـون تومـان درآمد داشـته باشـید و چـه ده ها میلیـون تومان، کنار گذاشـتن 

ایـن مبلـغ برایتان سـخت خواهد بود.
بـه عبارت بهتر، تکنیک »اول سـهم خـودت را بپرداز« قدم محکم و سـنجیده ای برای 
رسـیدن شـما بـه اسـتقال مالی اسـت. شـما با هربـار دریافت چـک حقوق تـان و هر 
کسـر اتوماتیـک این مبلـغ از حسـابتان و پس انـداز آن در یک حسـاب منفعل بانکی، 

در اسـتفاده از ایـن تکنیـک جالب قدمی مثبت برداشـته اید.
 

 راه حل های عملیاتی تکنیک پس انداز »اول سهم خودت را بپرداز«
تـورم در زندگـی ما به صورت بسـیار آرامـی در حال مکیدن سـرمایه ها و دارایی هایمان 
اسـت، این یک کاهبرداری اسـت. تکنیک »اول سـهم خودت را بپرداز« راه حلی فوق 

در بخش اول گفتیم که تکنیک »اول سهم خودت 
را بپرداز« نیازمند این است که شما بودجه ی 
ماهانه، هفتگی یا روزانه ی خود را بررسی 
کنید تا قبل از پرداخت هرگونه صورت حساب، 
قبض یا قسط ماهیانه ای بدانید که چقدر درآمد 
دارید. تا اینجای کار به درآمدتان آگاه می شوید 
و می توانید جریان های درآمدی ویژه ای را برای 
افزایش درآمدتان، شناسایی کنید. با این کار 
شما می توانید بودجه بندی و حسابداری شخصی 
خود را بهینه تر کنید.

در قدم بعدی شما باید سهم خودتان را از 
هر درآمدی که دارید بردارید و به حساب 
پس اندازتان واریز کنید. این کار برای شما نقش 
یک سرمایه گذاری را دارد.
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العـاده بـرای مقابله با این سرمایه سـوزی اسـت. به شـما اطمینـان می دهیم که اگـر این تکنیک 
را بـه مـدت یـک سـال انجـام دهیـد، هرگـز دیگـر از انجـام آن سـر بـاز نخواهید زد و پشـیمان 
نخواهیـد شـد. هرچند با مشـاهد ه ی  نتایـج آن و بهبود اوضـاع زندگی تان تـاش خواهید کرد به 

مبلـغ سـرمایه گذاری و به درصد سـرمایه گذاری ماهیانه تـان بیفزاید.
تکنیـک پس انداز و سـرمایه گذاری »اول سـهم خودت را بپرداز«، تغییـرات دیگری نیز در اقتصاد 
فـردی و خانوادگـی شـما ایجاد می کند. یکـی از مهم ترین تغییـرات، تغییـر در جریان نقدینگی 
)cash flow( شماسـت. بـه ایـن صـورت کـه اگـر شـما ماهانه یـک میلیـون تومان درآمـد دارید 
و ۲۰ درصـد از درآمدتـان را بـه عنـوان سـهم خـود در ابتـدا پس انـداز می کنیـد؛ در نتیجه ٨۰۰ 
هـزار تومـان بـرای خـرج و مخـارج و نقدینگی زندگی تـان خواهید داشـت. این مدل با گذشـت 
زمـان عادتـی به شـما می دهـد که با ٨۰۰ هـزار تومان از درآمدتـان برای زندگی تـان برنامه ریزی 
کنیـد و الباقـی را به عنـوان سـهم خـود پس انداز کنید. ممکن اسـت درآمد شـما یک ونیـم برابر 
یـا دوبرابـر شـود؛ ولـی همچنان با همـان ٨۰۰ هـزار تومان زندگـی را برای خود تـدارک ببینید.

ایـن درحالـی اسـت که بعد از گذشـت یک سـال پس انـدازی بیشـتر از ۲ میلیـون و 4۰۰ تومان 
داریـد )1۲*۲۰۰ تومـان( و ایـن یکـی از معجزات اقتصـاد رفتاری تکنیک »اول سـهم خودت را 
بپـرداز« اسـت. ایـن تکنیک کنجکاوی عمیق شـما را برای ایجاد یک سـبک اقتصـاد فردی بهتر 

و انتخـاب یک شـیوه ی زندگـی اصولی تر فـرا  می خواند.
بـه عبـارت بهتر، تکنیک »اول سـهم خـودت را بپرداز« قدم محکم و سـنجیده ای برای رسـیدن 
شـما به اسـتقال مالی اسـت. شـما بـا هر بـار دریافت چـک حقوق تـان و هربار کسـر اتوماتیک 
ایـن مبلـغ از حسـابتان و پس انـداز آن در یک حسـاب منفعـل بانکی، در اسـتفاده از این تکنیک 
جالـب قدمـی مثبت برداشـته اید. ما درحالی که به شـما تأکیـد می کنیم در سـرمایه گذاری های 
خـود احتیـاط  الزم را بکنیـد، ایـن را هـم می گوییـم کـه ایـن تکنیـک یـک گام بـزرگ و اتفاقاً 
نزدیک تریـن گام بـرای لـذت بردن بیشـتر از زندگی اسـت. این چنین که خودتـان تعیین کننده 

خواهیـد بـود کـه در کجا و در چه شـرایطی و چگونـه زندگی کنید.
بـه شـما قـول می دهیم کـه تکنیک سـرمایه گذاری مالی »اول سـهم خـودت را بپـرداز« یکی از 

قدرتمند تریـن روش های سـرمایه گذاری اسـت.

 بدون برنامه ریزی هم می توان پس انداز کرد.
می خواهـم برایتـان از تجربـه ی خـودم در ایـن زمینـه بگویم. مدت هـا پیـش کارت بانکی ای که 

یارانـه ی مـن و خانـواده ام بـه آن واریـز مـی 
شـد، غیـر فعال شـده بـود. در واقـع، تاریخ آن 
کارت بـه پایـان رسـیده بـود، امـا مـن اقدامی 
بـرای گرفتـن کارت جدیـد انجام نـداده بودم. 
از طرفـی حسـاب خاصـی هـم روی 13۶۵۰۰ 
تومانـی کـه به عنـوان یارانـه به حسـابم واریز 
می شـد، باز نکـرده بودم. در حقیقـت، هیچ گاه 

برنامـه ی خاصـی بـرای این پول نداشـتم.
یـک سـال از غیـر فعال شـدن کارتم گذشـته 
بـود تا یـک روز بـا پیامک بانک متوجه شـدم 
موجـودی حسـاب منفعلـی کـه یارانه بـه آن 
واریـز می شـد بـه 1۶3٨۰۰۰ تومـان رسـیده 
اسـت. مبلـغ زیـادی نبـود، اما فهمیدم دسـت 
نـزدن بـه درآمـدی کـه حسـابی رویـش بـاز 
برایـم  خوبـی  پس انـداز  می توانـد  نکـرده ام، 

کند.  فراهـم 
مدتـی بعد با پولی که در این حسـاب داشـتم 
یـک نیم سـکه خریـدم و در طـول زمـان از 

افزایـش نـرخ طا و سـکه سـود بـردم.
اگـر شـما ماهانـه یـک میلیـون تومـان درآمد 
داریـد و ۲۰ درصـد از درآمدتـان را به عنـوان 
سـهم خـود در ابتـدا پس انداز می کنیـد؛ ٨۰۰ 
هـزار تومـان بـرای مخـارج زندگی تـان باقـی 

می مانـد. 
ایـن مـدل بـا گذشـت زمـان عادتـی به شـما 
می دهـد کـه همیشـه بخشـی از درآمـد خود 
را نادیـده بگیریـد و آن را به سـرمایه گذاری یا 

پس انـداز اختصـاص دهیـد.

راهنمایسرمایهگذاری
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 قیمت: 45هزارتومان

مردگانی که برای زندگان سود آوردند

چرا زنان از 
ثروت اندوزی 

خودداری می کنند

چرا در زندگی 
نادرست تصمیمات مالی 

می گیریم؟

نکاتی که فروشنده ها باید
 درباره خرید زنان بدانند
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