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انتخابرفتارخرید،گامیسادهبرای
آموزشمالیکودکان

همه می دانیم که کودکان مان 
همواره در حال مشاهده و 
یادگیری اند )حتی زمانی که دل مان 
نمی خواهد(. این موضوع شامل 
نحوه ی مدیریت پول و استفاده 
از آن نیز می شود. شما روزانه 
تصمیمات مختلفی در حوزه ی پول 
می گیرید که ممکن است به چشم 
کودک تان نیاید. برای مثال، آن ها 
شاید ندانند که شما برای خرید 
مایحتاج خانه بودجه و لیست تهیه 
می کنید و در فروشگاه بر اساس 
یک برنامه ریزی مالی خرید می کنید. 
پس بهتر است برای آموزش مالی 
به کودکانتان این گام ساده را 
فراموش نکنید: توضیح فرایند 
خرید به فرزندانتان.

 از کجا شروع کنیم؟
اولیـن قانـون درمـورد موضـوع خریـد بـا خردسـاالن از فروشـگاه ها ایـن اسـت که کـودک را در 
صندلـی مخصـوص خـود بنشـانید و شـروع بـه خریـد کنید. امـا این تـازه شـروع راه اسـت. در 
واقـع آمـوزش رفتـار خرید مناسـب به کـودک، تنها این نیسـت که رفتـار او را با رفتـار کودکان 
بزرگ تـر از خـودش مقایسـه کنیـد. زمانـی کـه بـا آن هـا بـه فروشـگاه می رویـد، ایـن روش را 
امتحـان کنیـد: بلنـد فکـر کرده و کارهایـی را که انجـام می دهید برایشـان بازگو کنیـد. این کار 

بـه کودکان تـان یـاد می دهـد کـه شـما بـه نحـوه ی خـرج  کـردن پول خـود فکـر می کنید.
در ادامـه، چنـد روش کاربـردی را بـرای تبدیـل شـدن فراینـد خریـد، بـه فرصتی برای سـاخت 

عـادات مالـی کودکان تـان ارائه خواهیـم داد.
 

۱( مشارکت با کودک در تهیه لیست خرید
تهیـه ی لیسـت خریـد شـاید تـا این جا یـک فعالیـت »خامـوش« بـرای فرزندان تان بوده باشـد. 
پشـت میـز می نشسـتید، خـودکار و کاغـذ )یا گوشـی تلفن همـراه( در دسـت، چیزهـای مورد 
نیازتـان را یادداشـت می کردیـد. این بـار امـا سـعی کنیـد تا دربـاره ی لیسـت تان بـا کودکان تان 

نیز صحبـت کنید.
»این بـار بایـد بـرای خانـه مربـا بخرم؛ چـون بـرای لقمه هـای مدرسـه ی بچه ها الزمم می شـود. 
هم چنیـن بایـد یادداشـت کنـم کـه تخـم  مـرغ و شـیر را نیـز از یاد نبـرم؛ چـون از آن هـا برای 
خـوردن صبحانـه )یـا در دیگـر غذاهـا( اسـتفاده می کنم. ایـن دو کاال را هـر هفته حتمـاً باید از 

فروشـگاه بخرم.«
شـما هم چنیـن می توانیـد از کودکان تـان بخواهیـد تـا در تهیه ی لیسـت خرید یاری تـان کنند. 
بـه آن هـا بگویید کـه کابینت ها را بگردنـد یا درمورد چیزهایـی که به صورت هفتگی )یـا هر بازه 
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زمانـی دیگـر( مصرف می کننـد، فکر کنند.
این امر فرصت مناسـبی بـرای معرفی موضوع 
بودجـه به فرزندان تان اسـت. خـرج کردن پول 
می توانـد بـرای کـودکان یـک عمـل نامرئی یا 
رازآلـود باشـد. اگر بـه آن ها نگویید، خودشـان 
ذهنیتـی از آن بـرای خود خواهند سـاخت. با 
کودکانتـان درمـورد نیاز تـان صحبـت کنیـد. 
توضیـح دهیـد کـه تهیـه ی لیسـت خریـد به 
شـما کمـک می کنـد تـا از خریـد چیزهـای 
غیرضـروری جلوگیـری کـرده و خـرج اضافـه 
نتراشـید؛ حتـی اگـر بـه معنـی صرف نظـر از 

برخـی خواسـته های اضافه تـان باشـد.
کـودکان  همـراه  کـردن  خریـد  مشـکالت 
کنیـم؟ حـل  را  آن هـا  چگونـه  و  چیسـت 

 
۲( صحبت با کودک در زمان خرید

پـر کردن سـبد خرید بـدون هیـچ توضیحی، 
سـبب تسـریع فراینـد خریدتـان می شـود؛ اما 
کـودک از ایـن کار شـما چـه می آمـوزد؟ هیچ 
چیـز. اگـر در حـد چنـد ثانیـه برایشـان وقت 
گذاشـته و به کـودک بگویید که بـه چه دلیل 
خریـد یک جنـس را بـه جنس دیگـر ترجیح 
می دهیـد، درک او از خرید را به شـدت تقویت 

. می کنید
زمانـی کـه بـا فرزندان تـان در فروشـگاهید، 
وقـت آن اسـت کـه درمـورد فراینـد خریـد با 
آن هـا صحبـت کنید. شـما از پیـش می دانید 
کـه کـدام برند هـا را بـرای خرید می پسـندید، 
یـا این کـه در صـورت تخفیـف مناسـب بـرای 
یـک چیـز، دسـت بـه خریـد آن خواهیـد زد. 

شـاید حتـی فروشـگاه مـورد نظرتان را بسـته به قیمت هایـش، نیازهـای آن روزتان یـا بن های 
تخفیفـی خاصـی کـه در اختیـار داریـد، انتخـاب کرده باشـید. 

به جـای آن کـه تنهـا کودکان تـان را بـه دنبـال خـود بکشـانید، اسـتدالل های خـود را بـرای 
آن هـا توضیـح دهیـد. از هـر چیزی که در سـبد خریـد می گذاریـد به عنوان شـانس صحبت با 
کودکان تـان اسـتفاده کنیـد، بـرای مثـال درباره ی این کـه چرا ایـن محصول را به جـای کاالی 

مشـابه ولـی گران تـر از آن می خریـد؟
کـودکان بزرگ تـر می توانند شـما را در خرید مقایسـه ای و جسـت وجوی راه هـای صرفه جویی 
در پـول بـا انتخـاب برنـد یـا اندازه هـای مختلف، یـاری کنند. ایـن امر هم چنین فرصتی اسـت 

بـرای توضیـح این کـه چرا حتـی  گاهی ترجیـح می دهید یـک کاالی گـران را بخرید.
»می دانـم کـه ایـن برنـد صابون کمـی ارزان تر اسـت، اما بـه درد مـن نمی خورد. مـن می توانم 
۵۰۰ تومـان بیش تـر بدهـم و این یکـی را بخـرم؛ زیـرا همگـی از این نوعش بیش تـر خوش مان 
می آیـد. بیـا بـه دنبـال صرفه جویـی ۵۰۰ تومانی در خرید کاالی دیگر باشـیم تا ایـن فقدان در 

بودجه مان را جبـران کنیم.«
رفتارهـای خریـد مانند بسـیاری از رفتار های مالی تان، می بایسـت بر طبـق برنامه ریزی صحیح 
انجـام بگیـرد. شـما بـا رفتارهـای صحیـح خود هنـگام خریـد کـردن می توانید گامـی مهم در 
جهـت آمـوزش مالـی بـه کـودکان خود برداریـد. در هنـگام تهیه ی لیسـت خرید از مشـارکت 
کودک تـان بهـره ببریـد. هرچـه زودتر ایـن درس را بیاموزنـد، در آینده برای آن هـا بهتر خواهد 

بود.
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3( آموزش نحوه برخورد با کارکنان 
فروشگاه

وظیفه ی کارمندان فروشـگاه، راهنمایی شـما 
اسـت؛ چه قصد خرید خوراک داشـته باشـید، 
چـه پوشـاک. امـا چطـور از کمک آن هـا بهره 

ببریم؟
دوبـاره تکـرار می کنیـم: کـودکان از تماشـای 
رفتـار شـما درس می گیرنـد؛ امـا می بایسـت 
دربـاره ی رفتارتـان بـه فرزندتـان توضیـح هم 
بدهیـد. بـرای مثال به فرزندتـان بگویید: »من 
بـه دنبـال خریـد چیـزی هسـتم؛ ولـی آن را 
نمی یابم. بهتر اسـت از کسـی کمـک بگیرم«. 
در زمـان پـس دادن جنسـی کـه خریـداری 
کرده ایـد، نیـز همیـن عمـل را انجـام بدهیـد. 
بگذاریـد تـا فرزندتـان بفهمـد کـه تعامـل بـا 
صلح جویانـه  می بایسـت  همـواره  دیگـران، 

باشد.

4( به کودکانتان نشان دهید هنگام خرید، هر تصمیمی به پول بستگی دارد
کودکان در هنگام خرید از فروشـگاه عادت دارند که سـبد خرید را با هرچه دل شـان می خواهد، 
پـر کننـد. در ایـن مواقـع می بایسـت جلوی آن ها بایسـتید. بـه کـودک بیاموزیـد در مقابل تمام 
چیزهایـی کـه خریـد می کنید باید پـول بپردازید. ارزش قائل شـدن بـرای پول را باید از سـنین 

کم بـه کودکان آمـوزش دهید.
هنگامـی کـه بـه صنـدوق پرداخت می رسـید، شـاید از پیش یـک مقدار کلـی از هزینه هـا را در 

ذهن تـان تخمیـن زده باشـید، تـا با مقدار حقیقی شـگفت زده نشـوید.
حال بیایید این محاسبات را بلند انجام دهید، طوری که کودک تان نیز متوجه آن بشوند.

»فکر می کنم که مجموع کل خریدمان تقریباً ۵۰ هزار تومان شده باشد.
هـر خریـدی کـه انجـام می دادیم، مـن یک مقـدار تقریبـی از آن را در ذهنم جمع می کـردم. بیا 
از کارت بانکـی اسـتفاده کنیـم؛ زیـرا مـن آن قدر پـول نقد همراهم نیسـت. ایـن کارت هزینه ی 

خریدمـان را بالفاصلـه از موجـودی حسـاب بانکی مان کسـر می کند.«
اگـر فرزنـد خردسـال داریـد، ممکـن اسـت برایش مشـخص نباشـد که شـما آن همه وسـیله در 
سـبد خریدتـان را بـا پـول معاوضه می کنیـد؛ خصوصاً اگر پـول نقدتان را نیز نبیننـد )در صورت 
اسـتفاده از کارت بانکـی(. بحـث کـردن راجع بـه روند اتخاذ تصمیمـات، کودک را آگاه می سـازد 
کـه حتـی بـا وجـود این که فقـط چهار رقـم رمـز سـاده وارد می کنیـد، در حقیقت، بـرای خرید 
مایحتـاج  زندگـی در حـال پـول خرج کردن هسـتید؛ پولـی که به زحمـت به دسـتش آورده اید.
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پـر کردن سـبد خرید بـدون هیـچ توضیحی، 
سـبب تسـریع فراینـد خریدتـان می شـود. اما 
کـودک از ایـن کار شـما چـه می آمـوزد؟ هیچ 
چیـز. اگـر در حد چنـد ثانیه بـرای آن ها وقت 
گذاشـته و بـه کـودک بگوییـد کـه بـه چـه 
دلیـل خریـد یـک جنـس را بـه جنـس دیگر 
ترجیـح می دهیـد، بـه او در درک خرید کمک 

می کنیـد.
 

۵( اهمیت بودجه بندی هنگام خرید را 
به کودکانتان توضیح دهید

ایـن امـر هم چنیـن فرصـت خوبـی اسـت تـا 
بـه کودک تـان اهمیـت سـاخت و تکیـه بـر 
یـک بودجه ی مشـخص را نشـان دهیـد. مثاًل 
از کـودک بپرسـید: »آیـا این کاال در فهرسـت 
خریدمـان اسـت؟« ولخرجـی می توانـد تمـام 
برنامه هـای آمـوزش شـما را به خطـر بیندازد. 

هم چنیـن در زمـان پرداخـت پـول بـه صنـدوق دار نیـز بـه شـدت پشـیمان خواهید شـد.
در هنـگام خریـد همـواره می توانید بـه بودجه  ی خود نگاه کنیـد. اگر کودک تـان تقاضای چیزی 
خـارج از لیسـت کـرد، شـما می توانید بـا یک دیگـر ارزیابی کنید کـه آیا خرید محصـول مدنظر 
او به صرفـه هسـت یـا نـه. شـاید کاال مـورد نظـر او را بـه حراج گذاشـته باشـند، یا بـن تخفیفی 
در اختیـار داشـته باشـید. در غیـر ایـن صـورت، می بایسـت بـه آن ها یـاد بدهید که بـرای خرید 

خواسته شـان صبـوری کنند.
شـما هم چنیـن می توانیـد بررسـی کنید که آیـا به بودجـه ی تعیین شـده تان وفـادار مانده اید، یا 

این بـار الزم اسـت تـا کمـی بیش تر از حـد بودجه تـان خرید کنید؟
وقتـی افـکار خـود را بـر زبـان می آوریـد، اعمال تـان و چرایـی آن هـا را بـرای کـودک شـفاف 
می سـازید. چـه بـا فرزندان تـان در حال خرید از فروشـگاه باشـید، چـه پرداخت قبـوض یا خرید 
آن الیـن، خـود را بـه بلنـد فکر کـردن درمـورد کارهای مالـی روزانه تـان و فعالیت هـای مدیریت 

زمان تـان عـادت داده، تـا آن هـا نیـز بتوانند از شـما پیـروی کنند.
بر اساس بودجه بندی خرید کنید.

 ایـن کار فرصـت خوبـی اسـت تا بـه کودک تـان اهمیت تهیه ی یـک بودجه ی مشـخص و تکیه 
بـر آن را نشـان دهید.

 بـه فرزندانتـان یـاد بدهیـد طبـق بودجـه ی پیش بینی شـده حرکت کننـد. در غیر ایـن صورت، 
می بایسـت بـه آن هـا گوشـزد کنید کـه بـرای خرید خواسته شـان صبـوری کنند.
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بـا توجـه بـه تحقیقـات اخیـر زنـان و مـردان تعریف هـای مختلفـی از ثـروت دارند. زنـان اغلب 
تمایـل دارنـد ثـروت را بـا چیزهایـی غیـر از پول تعریف کنند. شـاید یکـی از اصلی تریـن عوامل 
روی گردانـِی زنـان از »ثروت انـدوزی« در پاسـخی نهفتـه اسـت کـه بـه ایـن پرسـش می دهیم: 

»معنـای ثروت چیسـت؟«
آیا آزادی مالی در پول خالصه می شود؟

شما ثروت را چگونه تعریف می کنید؟
۱( واژه ی »ثروت« چه معنا و مفهومی برای شما دارد؟

۲( چه احساسی به این معنا و مفهوم دارید؟
3( فکر می کنید نقش »پول« در معادله ی »ثروت« چیست؟

برایزنانثروتچهمعنایییدارد؟
برای برخی افراد ثروت در مادیات خالصه می شود: خانه ای بزرگ، اتومبیلی لوکس، 
نظر  از  بیشتر  را  ثروت  دیگر  برخی  اینستاگرام.  درآمدزای  و  پرجمعیت  صفحات 
وضعیت روزمره شان تعریف می کنند: آزادی  ای که پول برای آنان به همراه دارد و 

باعث ایجاد حس آرامش، آسایش، نو شدن زندگی و فرار از روزمرگی می شود.

4( اگـر بـه شـما بگوینـد کـه بایـد از همیـن 
کنیـد،  »ثروت انـدوزی«  بـه  شـروع  امـروز 

داد؟ خواهیـد  نشـان  واکنـش  چگونـه 
خوانـدن  از  پیـش  کـه  می خواهـم  شـما  از 
ایـن  بـه  را  ایـن مطلـب، پاسـخ تان  ادامـه ی 

کنیـد. یادداشـت  سـؤاالت 

 تعریف های رایج ثروت
تعریـف امروزی »ثـروت« معمـوالً باعث ایجاد 
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احساسـات ضدونقیضـی در زنـان می شـود و 
همان طـور کـه در ادامـه خواهیـد دیـد، ایـن 
تعاریـف بیشـتر شکل وشـمایل مردانـه دارنـد.

از یـک سـو، خیلـی از زنـان »ثـروت« را یـک 
زندگـی  شـریک  بـرای  »جـذاب«  خصلـت 
طـول  در  می آورنـد.  به شـمار  فرضی شـان 
تاریـخ، ازدواج بـا شـوهران پولدار روشـی بوده 
اسـت کـه بسـیاری از زنان از طریقـش به پول 
دسـت پیدا کرده انـد. اما، از سـویی دیگر، زنان 
در طـول تاریـخ قـادر نبوده انـد کـه خودشـان 
به تنهایـی و با تکیه بر خود، راه ثروتمندشـدن 
را طـی کننـد. غالبـاً به خاطـر امـور مربـوط به 
مالکیـت، بانکـداری، قوانیـن سـرمایه گذاری، 
و هنجارهـای اجتماعـِی محـل کار و خانـه. 
دیگـر آن کـه، تعاریـف امـروزِی ثـروت معموالً 
چنـدان بـا ارزش هـا و کانـون توجه زنـان جور 

درنمی آیـد.
بگذارید بیشتر توضیح دهیم.

امـروزه در گوشـه وکنار اینترنـت بـه چنیـن 
برمی خوریـم: ثـروت  از  تعاریفـی 

 وفور دارایی و داشتن منابع ارزشمند؛
 مقادیـر یـا ذخیره ای فـراوان از پـول، دارایِی 
ارزشـمند، ملـک، یـا دیگر چیزهـای گران بها؛

 تعـداد روزهایـی کـه می توانیـد بـدون کار 
جسـمانی )چـه از سـوی شـما و چه از سـوی 
دیگر اعضای خانـواده( دوام بیاورید و همچنان 
بـه اسـتانداردهای زندگی تـان خدشـه ای وارد 

نشود.
عـالوه بـر تعریف هـای کالمـی ای کـه باالتـر 
آوردیم، معنـا و مفهوم »ثروت« در ظاهر اغلب 
با داشـتن وسـایل گران قیمت یا پُرزرق و برق، 
امکانـات ویـژه و انحصـاری گره خورده اسـت.

بیاییـد کمی بیشـتر ایـن موضوع را بـاز کنیم 
و تعریـف زنـان و مـردان از ثـروت را بخوانیم.

 
 تعریف مردان از ثروت

نگاهی کـه درصد باالیی از مـردان به »ثروت« 
چنیـن  معمـوالً  دارنـد  »ثروت انـدوزی«  و 

دارد: سبک وسـیاقی 
 مسابقه ای با برندگان و بازندگان؛

 قمـاری بـا ریسـک های بـزرگ و بُردهـای 
؛ عظیم

 توده ای از پول؛
 ثمره های سخت کوشی و داشتن قدرت.

 تعریف زنان از ثروت
در مقابـل، زنـان نـگاه احساسـی تری بـه ایـن 
موضـوع دارنـد. زنـان در تعریفشـان از ثـروت 
کـه  می آورنـد  روی  چیزهایـی  بـه  بیشـتر 
بـا پـول آن هـا را خریـد. داشـتن  نمی شـود 
سـالمت جسـمانی برای آن ها ارزش بیشـتری 

نسـبت به داشـتن مبلغ زیـادی پول دارد. در ضمن بـرای زنان مضطرب نبودن و داشـتن آرامش 
ذهنـی در مسـائل مالـی ارزش قابـل توجهـی دارد.

بـه طـور مثال طبق تحقیقات، زمانی که از افراد پرسـیده شـد بین این دو گزینـه کدام را انتخاب 
می کننـد: آیـا ترجیـح می دهند درباره ی پـول در آینده هیچ نگرانی ای نداشـته باشـند یا بتوانند 
هـر چیـزی را کـه می خواهند االن خریـداری کنند، 84 درصـد زنان گفته اند که داشـتن آرامش 
ذهنـی در آینـده بـرای آنـان مهم تـر اسـت، در حالی که تنهـا ۷8 درصـد از مردان ایـن گزینه را 

کردند. انتخاب 
زنان نظرشان را درباره ی »پول« و »ثروت اندوزی« این گونه بیان کرده اند: 

 سبک زندگی ای که می تواند آرامش برایشان به ارمغان آوَرد
 کمکی که می تواند به اعضای خانواده و دنیای پیرامون شان کند

 خوشبختی، دوستی، آزادی، امنیت
 تنفرانگیز، وفور، آسایش

زنـان از قدیـم بـه کارکـردن بـا پول عـادت داشـته اند، چراکه ابـزار کاربـردی و روزمـره ی گذران 
زندگـی بـوده اسـت کـه کمک شـان می کـرده از عهـده ی هزینه هـای زندگی شـان برآینـد، از 

اطرافیان شـان مراقبـت کننـد و ارزش هایشـان را تحقـق بخشـند.
زنـان بـه لحظه ی حاضـر توجه دارنـد و زمان حال برایشـان ملموس تر از آینده اسـت. همچنین، 
ایـن موضـوع بـه »هویـت مالـی « کـه در فرهنـگ جامعه جـا افتاده اسـت برمی گـردد؛ زیـرا در 
جامعـه ای زندگـی کرده انـد کـه مـردان نقـش مهم تـری در ثروت انـدوزی بـه معنـای مـادی آن 

داشـته اند.
در مقابـل، »ثـروت« اغلب از نظرشـان یـا »تنفرانگیز« و »کسـل کننده« و »بی اهمیت« اسـت یا 
همچـون کلیـدی ناشـناخته برای رسـیدن بـه »آزادی« تلقی می شـود. خیلی هایشـان ثـروت را 
یـک رؤیـای دسـت نیافتنی می بیننـد و خیلی هـای دیگـر هم اصـاًل زحمـت فکرکردن بـه آن را 

بـه خـود نمی دهند.
 زنان درباره پول بهتر عمل می کنند یا مردان؟

معنـای متفـاوت ثـروت از نـگاه زنـان و مـردان باعـث شـده اسـت کـه زنـان بـه ثروت انـدوزی 
تمایلـی نداشـته باشـند؛ زیرا برخـالف مردان زنان بـه ثروت نگاه مـادی ندارند. بـرای زنان ثروت 
در آرامـش، کمـک بـه دیگـران،  حـس خوشـبختی و امنیـت خالصـه می شـود و بـرای مـردان 

ثروت انـدوزی مسـابقه ای اسـت کـه داشـتن پـول ابـزاری بـرای پیـروزی در ایـن رقابت اسـت.
زنـان نسـبت بـه مـردان نـگاه احساسـی تری بـه موضـوع ثـروت دارنـد. زنـان در تعریفشـان از 
ثـروت بیشـتر بـه چیزهایـی روی می آورنـد که نمی شـود با پول آن ها را خرید. داشـتن سـالمت 
جسـمانی بـرای آن ها ارزش بیشـتری نسـبت به داشـتن مبلغ زیـادی پـول دارد. در ضمن برای 
زنـان مضطـرب نبـودن و داشـتن آرامـش ذهنی در خصوص مسـائل مالـی ارزش قابـل توجهی 

دارد.
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»بیــــداریمالــــی«چیـست؟
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 داستان نگار: پولداری که همیشه 
جیبش خالی بود

آگاهـی مالـی مـن زمانـی رخ داد که دیـدم، با 
این کـه مـن و شـوهرم هـر دو کار می کردیـم 
و پولمـان را روی هـم می گذاشـتیم، بـاز هـم 
پـول  آن همـه  مـا  بودیـم.  بی پـول  همیشـه 
ورشکسـتگی  احسـاس  کـه  درمی آوردیـم 
کنیـم؟! عـالوه بـر آن، نمی دانسـتم پولـی که 
به دسـت می آوردیـم واقعـاً خـرج چـه چیـزی 
می شـد. بیرون غذا خوردن؟ خرید؟ مشـخص 

بـود کـه چیـزی بایـد تغییـر کند.
من شـروع بـه تحقیق دربـارۀ روش های جدید 
بودجه بنـدی کـردم و اتفاقـی بـا کتاب هـای 
دیـو رمـزی )نویسـنده و مشـاور مالـی( آشـنا 
شـدم. بعـد از این کـه نـکات مالـی او را دربارۀ 
»قدم هـای کوچـک« خوانـدم، بسـیار بـه این 
موضـوع عالقه منـد شـدم. باالخـره، انگیـزه ای 
درون خـودم احسـاس کـردم کـه بـا مسـائل 
و  مـن  تـا  کنـم  برخـورد  جـدی  مالی مـان 
شـوهرم بتوانیـم بدون بدهی زندگـی کنیم. ما 
االن باهـم قدم هـای کوچـک را برمی داریـم و 
هیـچ راه دیگـری را بـرای ادارۀ  امـور مالی مان 

نمی توانیـم تصـور کنیـم.

بیداری مالی اتفاق خوشایندی است که معمواًل نتیجه ی تغییرات بزرگ 
مانند ازدواج، فرزنددار شدن یا تجارب ناخوشایند در زندگی مانند 
یا تحت فشار مالی شدید بودن رخ  از دست دادن والدین، همسر 
می  دهد. بیداری مالی »میل و نیاز به تغییر« را در زندگی افراد ایجاد 
می  کند و باعث می شود شخص بفهمد نیاز دارد بر روی پولش کنترل 
داشته باشد، پولش را به کار بیندازد تا بدهی هایش را بپردازد،  برای 

آینده پس انداز کند و به اهداف مالی اش دست یابد.
خواندن داستان زندگی زنان معمولی  ای که توانسته  اند وضعیت مالی 
خود را تغییر دهند، می  تواند محرکی باشد که به ما انگیزه دهد از 
خواب بیدار شده و تغییرات بزرگی در زندگی مالی  مان ایجاد کنیم تا 

امنیت و سود بلندمدت به دست بیاوریم.
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با فهمیدن این نکته که چقدر بودجه بندی اهمیت دارد، ما 
توانستیم وضعیت مالی مان را تغییر دهیم. من و شوهرم تصمیم 
گرفتیم، گذران مالی زندگی مان را از »باری به هرجهت خرج کردن« 

به سمت بودجه بندی ببریم؛ به سوی آزادی مالی. ما قرض هایمان را 
می پردازیم، پول بیشتری پس انداز می کنیم، به آسانی هزینه هایمان 

را پیگیری می کنیم و کمتر از حد توانمان، خرج می کنیم.
هدف مالی فعلی نگار: اولین هدف مالی بزرگ ما این است که 

قرض های باقی مانده مان را به طور کامل پرداخت کنیم و بتوانیم 
اولین خانه مان را بخریم.

توصیه ی مالی نگار برای زنان: گرچه در دنیای امروز بدهی داشتن 
طبیعی محسوب می شود؛ اما شما این هنجار را بشکنید و یک زندگی 

آزاد از بدهی را تجربه کنید تا به آزادی مالی برسید.
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 داستان جیران: زنان قوی می توانند زنان قوی تر را تربیت کنند

پدرومـادر مـن وقتـی خردسـال بـودم، از هم جدا شـدند. بایـد بگویم بیـداری مالی من در سـن 
بسـیار کمـی اتفـاق افتـاد؛ وقتی مـن می دیدم چقدر برای مادرم سـخت اسـت که چهـار کودک 
را بـا حقوقـی انـدک، بـزرگ کند. او بـدون این که بداند، ارزش کار سـخت را با انجام دادن دوسـه 
شـغل همزمـان بـرای سـیر کـردن بچه هایش، به مـا یاد مـی داد. من به خاطـر مـی آورم یک روز 
مـادرم بودجه بنـدی ماهانـه اش را نشـانم داد و مـن دیدم هزینۀ اجـارۀ ماهانه چقدر می شـود. او 
مـن را بـا مفهـوم پس انداز کردن برای دوران بازنشسـتگی آشـنا کـرد. درس های او آویزۀ گوشـم 
شـد. ایـن مسـائل پایـه ای بـه مـن اعتمادبه نفـس داد تا بـا مردانـی که دربـارۀ تصمیمـات مالی 
بـزرگ مثـل درخواسـت وام مسـکن و خریـدن اتومبیـل بنـا به دالیلـی فقط با شـوهرم صحبت 

می کردنـد، معاملـه کنم.
به وضـوح به خاطـر مـی آورم کـه یک بار، یکـی از اطرافیانم به مـن گفت که درآمـدم در بلندمدت 
اهمیـت نـدارد. چـون مـن احتماالً مجبـور خواهم بـود بعـد از بچه دار شـدن در خانـه و در کنار 
فرزندانـم باشـم. امـا من حرف او را قبول نداشـتم زیرا الگویـی مانند مادرم در زندگی  ام داشـتم و 
دقیقـاً برعکـس نظـر او، تصمیم داشـتم به خاطر فرزندانـم، از موضوعات مالـی کناره  گیری نکنم.

اطالعـات موجـود نشـان می دهـد کـه زنـان از بـه کار بـردن اصطالحات مالـی و سـرمایه گذاری 
می ترسـند. آن هـا بیشـتر از مـردان نگـران مراقبت از اعضـای خانواده هسـتند و اغلـب فراموش 
می کننـد بـرای نیازهـای شخصی شـان پس انـداز کنند. بـرای تغییر ایـن وضعیت باید زنـان را از 
طریـق آمـوزش قدرتمنـد کنیـم و این عقیـده را کـه سـرمایه گذاری کاری مردانه اسـت، از بین 

ببریم.
هدف فعلی جیران: من و همسـرم در دسـتیابی به اسـتقالل مالی، شـرکای برابری هسـتیم. من 
و او دربارۀ مسـائل مالی باید نسـبت به یکدیگر پاسـخگو باشـیم. ما توقع داریم طی شـش سـال 
آینـده که به سـن بازنشسـتگی می رسـیم، بدهی وام مسـکن را تسـویه کنیم. همچنیـن، باید از 
طریـق پس انـداز و سـرمایه گذاری، درآمـد زیـادی کسـب کنیـم تـا بتوانیـم هزینه هـای زندگی 

روزانـۀ خـود را در دوران بازنشسـتگی پوشـش دهیم و دچار نگرانی نشـویم.
توصیـۀ مالـی جیـران برای زنان: مسـیر دسـتیابی به ثـروت، از زندگی کردن کمتر از اسـتطاعت 
مالـی، سرسـختانه پس انـداز کـردن و جلوگیـری از ایجاد بدهی می گـذرد. اجـازه ندهید کلمات 
پرآب وتـاب نظـر شـما را تغییـر دهنـد. فروشـنده ها فقـط تـالش می کننـد چیزهایی را به شـما 
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بفروشـند که اصـاًل به آن نیـاز ندارید.
کسـی را کـه هسـتید و کاری را کـه انجـام می دهیـد، بشناسـید و نگذارید کسـی سـر راه شـما 
بایسـتد. اگـر دربـارۀ توانایی هـا و پتانسـیل هایتان بـا خودتان صادقیـد، به خودتـان اعتماد کنید 

و خطـر کنید.
 

 داستان مینا: زنی که خود را باور داشت
بـرای من سـخت اسـت کـه دوره ای را به نام بیـداری مالـی در زندگی ام پیدا کنم؛ چون همیشـه 
در مسـائل مالـی باهـوش بـودم و پـول ذخیره می کـردم. با این حـال من یک بیـداری مالی مهم 

دارم کـه بعـد از ازدواجم رخ داد.
من معلم انگلیسـی دبیرسـتان بودم، تا زمانی که صاحب فرزند شـدم. راه حل پیش روی من این 
بـود کـه یک سـال مرخصـی بگیرم؛ امـا زمانی کـه اولین فرزنـدم به دنیا آمـد، دنبـال پروژه هایی 

برای نوشـتن گشـتم و توانسـتم اندکی پول به دسـت بیاورم.
بـا این کـه در شـغل جدیـد دورکارم به سـرعت موفـق شـدم، بـرای شـوهرم سـخت بود کـه باور 

کنـد، مـن با نوشـتن، پـول واقعی به دسـت مـی آورم.
مـن مـدت کمـی پـس از به دنیـا آمدن پسـرم فهمیدم که دیگـر نمی توانـم بـه درس دادن ادامه 

دهم. سـطح اسـترس من وقتی فرزند نداشتم 
غیـر قابـل قبـول بـود و حـاال مـادر هم شـده 
بـودم، به  عـالوه، عالقـۀ زیـادی بـه خانـه داری 

نیز داشـتم.
مشـکل ایـن بود کـه شـوهرم از حرفـۀ جدید 
مـن )نوشـتن(، نوعـی اطمینـان بـرای ثبـات 
بـه  نمی توانسـتم  مـن  و  می خواسـت  مالـی 
او قـول بدهـم یـا او را مطمئـن کنـم کـه اگر 
مشـتریان فریلنسینگم ناپدید شـوند، می توانم 
یک شـغل معمول پیدا کنم. عـدم اطمینان او 
به علـت ریسـک پذیری کمـش بـود. او از درک 
آنچـه مـن انجام مـی دادم و این که چـرا در آن 
خوب هسـتم، ناتـوان بود و همیـن امر موجب 
می شـد، نپذیـرد کـه مـن در حـال سـاختن 
حرفـه ای باثبـات و سـودآور هسـتم. مـا بحث 
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شـدیدی بـا هـم کردیـم؛ امـا مـن نگذاشـتم 
ترس هـای او رویاهـای مـن را متوقـف کنـد.

مـن  شـد.  بیـداری ام  موجـب  موضـوع  ایـن 
فهمیـدم کـه بایـد کاماًل خـودم را باور داشـته 
به شـکل  باشـم. مـن دانسـتم کـه می توانـم 
فریلنسـینگ کار کنـم؛ امـا اگـر می گذاشـتم 
نگرانی هـای شـوهرم بـر مـن تأثیـر بگـذارد، 
بایـد یـک شـغل معمولـی پیـدا می کـردم و 
امـا مـن  فریلنسـینگ را کنـار می گذاشـتم. 
تمام وقـت کار کـردن بـدون بچه هـا را کامـاًل 
کـه  راهـی  تنهـا  و  کـردم  بیـرون  سـرم  از 
خـودم  بـرای  آزاد  شـغل  یـک  می توانسـتم 
دسـت وپا کنـم کـه بـه دردم بخـورد، انتخـاب 
نویسـندگی دورکار به عنـوان حرفـۀ اصلـی ام 

بـود. بنابرایـن همـان کار را انجـام دادم.

اکنون من هفت سـال پس از آن موقع، یک شـغل آزاد پردرآمد دارم؛ با چهار کتاب منتشرشـده. 
شـوهرم بعـد از این کـه توانسـت بـر ترس هـای مالـی اش غلبه کنـد، با شـغل جدیدم کنـار آمد؛ 

البتـه هرگـز نگذاشـت ترس هایش انتخاب مـن را تحت تأثیر قـرار دهد. 
آن انتخـاب لحظـۀ سـختی در زندگـی مشـترک مـن و مهم تریـن تصمیمی بـود که تـا به حال 
گرفتـه ام. شـناخت خـودم، اسـتعدادهایم، ارزش هایـم و توانایی -هایـم برای گرفتـن تصمیم های 
مالـی درسـت، موجـب شـد تصمیم بگیرم این شـغل را دنبال کنـم؛ حتی زمانی کـه باعث ایجاد 
تنـش در زندگی مشـترکم شـده بـود. من به این نتیجه رسـیدم که تنهـا راه اثبـات توانایی ام در 

شـغل جدیـد به شـوهرم، ایـن بود که آنچـه در ذهن داشـتم، انجـام دهم.
هـدف مالـی فعلـی مینا: مـن هنوز نتوانسـته ام به درآمد شـوهرم برسـم. رسـیدن بـه این هدف 
کمـی سـخت به نظـر می رسـد؛ امـا می خواهـم بـه او، به خاطـر تمـام کـردن کـردن نگرانی های 

مالـی اش، کـه خیلـی از آن هـا به علت ترسـش از اخراج شـدن بـود، هدیـه ای بدهم.
 او در مسـائل مالـی آدم ترسـویی اسـت و مـن نمی توانـم کامـاًل درکـش کنم؛ امـا می خواهم هر 

کاری انجـام دهم تـا خـودم را ثابت کنم.
توصیـۀ مالـی مینـا بـرای زنان: کسـی را کـه هسـتید و کاری را که انجـام می دهید، بشناسـید و 
نگذارید کسـی سـر راه شـما بایسـتد. اگر دربارۀ توانایی ها و پتانسـیل هایتان با خودتان صادقید، 

بـه خودتـان اعتماد کنیـد و خطر کنید.
 

 داستان هلن: شناختن خود به وسیله ی خود
به عنـوان یـک زن نسـبتاً جـوان، من می دانسـتم باید در مسـائل مالـی به خودم تکیـه کنم. من 
مجبـور بـودم بفهمـم چطور بایـد برای پرداخت صورت حسـاب هایم پـول دربیـاورم؛ در حالی که 
هنـوز درسـم کامـاًل تمـام نشـده بـود. بایـد روش هایی پیـدا می کـردم کـه مخـارج بزرگی مثل 
اجاره خانـه و هزینۀ وسـیلۀ نقلیـه را کم کنم. من برای پولم احسـاس مسـئولیت می کردم؛ چون 

مجبـور بودم. کسـی نبود کـه هزینه هایـم را بدهد.
نمی دانـم کـه واقعـاً بیـداری مالی برایم اتفـاق افتاده اسـت یا نه. مـن عادت های مالی درسـت را 
از جوانـی یـاد گرفتـم و ملکـۀ ذهنم کـردم. وقتی که بـه دریای زندگـی جدی پرتاب شـدم، این 

عادت هـا ماننـد قایـق نجات برایـم عمل کرد.

 هدف مالی هلن: پس انداز کردن برای پرداخت پیش قسط یک خانه.
توصیـۀ مالـی فعلـی هلن بـرای زنـان: زمانی که همۀ اهداف ضروری هسـتند، سـخت اسـت که 
بلندمـدت فکـر کـرد. من فعـاٌل بـرای پیش پرداخت یـک خانـه پس انـداز می کنم. زمانـی که در 

جریـان کنـد زندگی قـرار می گیری، این کار بسـیار خسـته کننده می شـود.
 اگـر مـن بخواهـم فقط یک توصیه بکنم این اسـت که حتـی وقتی هیجان تعییـن هدف جدید 
از بیـن رفـت و رسـیدن بـه آن غیـر ممکـن به نظر رسـید، بـه کارتـان ادامـه دهید. پافشـاری و 

پشـتکار در ایـن مرحلـه، معجـزه می کند؛ حتی اگر خیلی سـخت باشـد.
حتـی وقتـی هیجـان تعیین هدف جدیـد از بین رفت و رسـیدن به آن غیر ممکن به نظر رسـید، 
بـه کارتـان ادامـه دهیـد. پافشـاری و پشـتکار در ایـن مرحله، معجـزه می کند؛ حتـی اگر خیلی 

باشد. سخت 
معموالً ایجاد تغییرات از یک نیاز و نارضایتی آغاز می  شـوند؛ البته در کسـانی که خود را تسـلیم 
شـرایط موجـود نمی  کننـد. بی پـول بـودن همیشـگی نگار با وجـود درآمد بـاال، باعث شـد که او 

بـه راه حـل فکـر کند و از طریـق بودجه  بندی مشـکلش را حل کند.
 دشـواری  های زندگـی مـادر جیـران باعـث شـد او بدانـد که نبایـد به بهانـۀ زن بودن از مسـائل 

مالـی کناره  گیـری کند. 
اسـترس زیـاد و مسـئولیت مـادر شـدن موجب شـد مینـا تغییر شـغل دهد که با حـس رضایت 
برایش همراه بود و تنهایی هلن موجب شـد که او خودش آسـتین هایش را برای حل مشـکالت 
مالـی زندگـی بـاال بزنـد. همۀ این افـراد موفق شـدند تغییـرات مالـی موفقـی را در زندگی خود 

ایجـاد کنند؛ زیـرا به دنبـال آن بودند.
همـۀ انسـان  ها، داسـتان زندگـی خـود را دارنـد. زندگـی هـر یـک از مـا می  توانـد بـرای دیگران 

الهام بخـش و آغازگـر یـک تغییر باشـد.
 بـه دنبـال ایـن باشـید کـه داسـتان زندگـی خودتـان را شـکل دهیـد. قطعـاً برای هر مشـکلی 

راه حل هـای متعـددی وجـود دارد.
 بـه آن فکـر کنیـد، آن را بیابیـد و داسـتان موفقیت خود را بـرای دیگران و ما نیـز تعریف کنید. 

در بخـش بعـدی با داسـتان بیـداری مالی چند زن دیگر آشـنا خواهیم شـد.
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یـک تیم تحقیقاتی در دانشـگاه Wharton می خواسـتند فـروش آنالین عینک آفتابی را شـروع 
کننـد. آن هـا متوجـه شـدند پرداخـت قیمـت 3۰۰ دالر بـرای یک عینـک، در حالی کـه هزینۀ 
سـاختش بسـیار کمتـر اسـت، مسـخره به نظر می رسـد. دلیـل اینکه برخـی قیمت ها باالسـت، 
ایـن اسـت کـه این شـرکت ها توسـط چندین شـرکت بزرگ تـر کنترل می شـوند تـا قیمت ها را 
بـاال نگـه دارنـد. آن هـا می خواسـتند عینک هـا را به قیمت 4۵ دالر بفروشـند. اسـتاد مشـاور در 
ایـن پـروژه بـه آن هـا گفت کـه هیچ مشـتری ای به کیفیـت محصول شـما اعتماد نخواهـد کرد. 
ایـن نکتـه نشـان می دهد کـه چرا می گوییـم قیمت مهم ترین عامل نشـان دهندۀ کیفیت اسـت. 
دلیـل دیگـری که قیمـت 4۵ دالر اصاًل بـرای آن ها جوابگو نبود، این اسـت کـه آن ها هزینه های 
فـروش را در قیمـت تمام شـدۀ محصـول حسـاب نکرده انـد. باالخـره آن ها عینک هـا را به قیمت 

9۵ دالر بـه فروش رسـاندند.
معمـوالً بیشـتر مـردم فکـر می کنند که قیمت یـک جنس نشـان دهندۀ کیفیت آن اسـت. برای 

آیاهرقدرپولبدهیدآشمیخورید؟
خیلی از افراد فکر می کنند 
که اگر پول بیشتری برای یک 
جنس بدهند، لزومًا آن جنس 
برای آن ها نسبت به یک جنس 
ارزان تر بیشتر کار می کند. 
بر اساس نتایج تحقیقات 
درباره ی رفتار مشتریان، یک 
کاالی گران قیمت هم می تواند 
کیفیت بد داشته باشد هم 
کیفیت خوب و همین شرایط 
برای یک جنس ارزان قیمت 
نیز صدق می کند. در حقیقت، 
باید گفت مشتریان همیشه 
درباره ی جنسی که می خرند 
اطالعات کافی ندارند و به 
همین دلیل سعی می کنند 
دلیل قانع کننده ای برای 
خریدن آن جنس بیاورند، 
دلیلی مانند قیمت.

بیشتر مردم فکر می کنند که 
قیمت یک جنس نشان دهنده ی 
کیفیت آن است. جنسی 
که گران است دلیلش این 
است که هزینه ی زیادی برای 
تولیدش خرج شده است. 
در یک تحقیق که نشریه ی 
وال استریت منتشر کرد، 
آمده است که یک سازنده 
برای قیمت گذاری جنس خود 
قوانین خاصی دارد، مثل:

قیمت باید آن چیزی باشد 
که مشتری بخواهد آن را 
پرداخت کند.

قیمت بزرگ ترین عامل برای 
نشان دادن کیفیت است.

راهنمایسرمایهگذاری
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تولیـد جنسـی که گران اسـت، هزینـۀ زیادی 
خـرج شـده اسـت؛ امـا تحقیقـات نشـان داده 
اسـت که سـازندگان برای قیمت گذاری جنس 
خـود قوانیـن خاصـی دارند مثـل »قیمت باید 
آن چیـزی باشـد کـه مشـتری بخواهـد آن را 
پرداخـت کنـد« و »قیمـت بزرگ تریـن عامل 

بـرای نشـان دادن کیفیت اسـت«.
چند سـال بعـد، در مطالعه ای که در دانشـگاه 
اسـتنفورد انجـام شـد، محققـان دریافتند اگر 
شـخصی بـه مشـتریان بگوید دو نـوع مختلف 
نوشـیدنی را تست کرده اسـت که یکی ۵ دالر 

و دیگـری 4۵ دالر بـوده اسـت؛ در صورتـی که هـر دو یک نـوع بوده اند، مغز فرد 
به طـور طبیعـی بـه مصرف نوشـیدنی گران تـر واکنش نشـان داده و از نوشـیدن 
آن لـذت بیشـتری می بـرد. با این حـال مشـتریان معتقدند که چـون محصولی 
گـران اسـت، پـس کیفیت باالیـی هم دارد و دلیلشـان هـم دقیقاً همین اسـت: 

گران اسـت!
تکنیک هـای فـروش تأثیـر زیادی بر مشـتریان دارند. این تأثیر این طور گذاشـته 
می شـود که مشـتری باور کند این جنس گران اسـت؛ چون باکیفیت اسـت. به  
عنـوان مثـال، به محصوالت اپل نگاه کنید. مشـتریان همیشـه بیشـترین هزینه 
را بـرای ایـن محصـوالت می پردازنـد. آن هـا مدت هاسـت کـه قبـول نمی کننـد 
قیمـت محصـوالت خـود را کاهش دهنـد؛ چـون معتقدند کاهـش قیمت باعث 
کاهـش شـهرت  آن هـا می شـود. با ایـن حال ممکن اسـت مجبور شـوند این کار 

را بـه دلیل رقابت با شـرکت سامسـونگ انجـام دهند.
تکنیک هـای فـروش تأثیـر زیادی بر مشـتریان دارند. این تأثیر این طور گذاشـته 
می شـود کـه مشـتری بـاور کنـد کـه این جنـس گـران اسـت؛ چـون باکیفیت 

است.
 

بـا توجـه بـه مطالبی که گفته شـد به نظر می رسـد همیشـه باید دنبـال بهترین 
قیمـت در کنـار بهتریـن کیفیت باشـیم. امـا چگونـه؟ همان طور کـه در مطالعۀ 
ژورنـال تحقیقات مشـتریان دیده شـد،  دلیـل اینکه مشـتریان از قیمت به عنوان 
نشـانۀ کیفیـت اسـتفاده می کنند، نداشـتن اطالعات کافی اسـت. اگرچـه تقریباً 
غیرممکـن اسـت اطالعـات کامـل دربارۀ هـر محصولی کـه می خواهیـد بخرید 
به دسـت آوریـد، امـا بـا این حـال فکـر می کنم مشـتری بایـد قبل از هـر خرید 
کمـی دربـارۀ آن جنس به صورت آنالیـن تحقیق کند. مخصوصـاً اگر این جنس 
گران قیمـت باشـد. در ضمـن، اگـر امکانـش وجـود دارد یک جنس مشـابه، ولی 
کمـی ارزان تـر را نیـز امتحـان کنیـد تا ببینیـد می توانیـد تفاوتـی را بین جنس 
گـران و ارزان پیـدا کنیـد یـا نـه. مثـاًل درمـورد غـذا می توانید از حس چشـایی 
خودتـان بـدون توجه بـه برند اسـتفاده کنید. آیا واقعاً حک شـدن نـام یک برند 
معـروف بـر روی غـذا باعـث بهتر شـدن مزۀ آن نسـبت بـه یک غـذای معمولی 

می شـود؟
حـاال بیاییـد یک نتیجۀ خوب از آنچه تا به حال گفته شـد، بگیریم. سـاده لوحانه 
به نظـر می رسـد اگـر انتظـار داشـته باشـیم قیمـت فـروش یـک کاال نزدیک به 
قیمـت تمام شـدۀ آن باشـد. هزینه هـای فـروش هـم بایـد در این قسـمت مورد 
توجـه باشـد. در کنـار ایـن بایـد بدانیـد کـه برندهـا بـرای تولیـدات خود سـود 

مناسـبی را در نظـر می گیرند.
بهتـر اسـت پیـش از هـر خریـد زمـان مناسـبی را بـه تحقیـق و مقایسـه بیـن 
محصـوالت مشـابه اختصـاص دهیـد. اگـر فکـر می کنیـد بـرای تحقیـق کردن 
تخصـص نداریـد، از افـراد متخصـص بخواهید به شـما کمـک کنند. مثـاًل اخیراً 
برای خرید گوشـی موبایل در حال بررسـی محصوالت سامسـونگ بودم. بیشـتر 
از اینکـه توانایـی سـخت افزاری گوشـی برایـم مهـم باشـد، بـه ابعـاد صفحـه و 
کیفیـت دوربیـن فکـر می کـردم. امـا وقتی نظر یکـی از دوسـتانم را دربـارۀ یک 
مـدل از برنـد سامسـونگ پرسـیدم، بـا پیشـنهادهای خیلـی جذاب تـری مواجه 
شـدم. دوسـتم یـک مـدل از برنـد شـیائومی معرفـی کـرد کـه امکانـات یکی از 
پرچمدارهـای برنـد سامسـونگ را داشـت، از نظر زیبایی هم خوب بـود؛ اما نکتۀ 
جذابـش ایـن بود که تنها یک سـوم گوشـی پرچمدار سامسـونگ قیمت داشـت 

و ایـن عالـی به نظـر می رسـید.
بـه نظر شـما  چگونه می تـوان مطمئن شـد بهترین کیفیت را بـه بهترین قیمت 
خریده ایـد؟ آیـا  شـما تـا بـه حـال، یـک جنـس گران قیمت را بـه ایـن دلیل که 

فکـر می کردیـد قیمـت باالتر نشـان دهندۀ کیفیـت باالتر اسـت، خریده اید؟
بهتـر اسـت پیـش از هـر خریـد زمـان مناسـبی را بـه تحقیـق و مقایسـه بیـن 
محصـوالت مشـابه اختصـاص دهیـد. اگـر فکـر می کنیـد بـرای تحقیـق کردن 

تخصـص نداریـد، از افـراد متخصـص بخواهیـد بـه شـما کمـک کننـد.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

17دی ۱399/ سال پنجم/ شماره 48



چگونه
مدعیانمالی
رابشناسیمو
باآنهابرخورد
کنیم؟

اگر تاکنون پیش آمده که از شما سؤالی درباره ی 
پول بپرسند و در جواب، احساس ناراحتی یا 

شرمندگی کرده یا حالت تدافعی بگیرید، ممکن 
است شما نیز متوجه مدعیان پولی شده باشید. 

مدعیان پولی طیف وسیعی دارند؛ اما همه ی آن ها 
یک ویژگی مشترک دارند: تالش می کنند تا این 

حس را به وجود بیاورند که »دانش مالی« موضوع 
زیاد مهمی نیست. ویژگی دیگر مدعیان مالی 

این است که همیشه این تصور غلط را دارند که 
بیشتر از دیگران در زمینه های مالی می فهمند، 

اطالعات دارند و روشی که آن ها انتخاب کرده اند، 
بهترین روش ممکن است. آن ها با این رفتار 
خود معمواًل شما را ناامید کرده و ممکن است 

اعتمادبه نفس تان را از بین ببرند.
مدعیان پولی می توانند همه جا باشند. برخی 
از افراد با این مدعیان ازدواج کرده اند! این 

افراد ممکن است در حلقه ی خانواده یا دوستان 
شما کمین کرده باشند. اینترنت نیز پر از آن ها 

است. در ادامه روِش پیدا کردن آنان را به شما 
می گوییم. اگر خودتان یکی از آن ها باشید هم، 

می توانید این ویژگی ها را در خود شناسایی کنید.

راهنمایسرمایهگذاری
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 توصیه کننده
زمانی که شما این دسته از افراد را به مدعی 
بودن متهم می کنید، احتماالً دستپاچه شده و 
شاید هم بتوان گفت عمیقاً از این رفتار شما 

ناراحت می شوند.
 این متخصصان خودمحور ممکن است واقعاً باور 
داشته باشند که افراد مفید و کمک کننده ای 
هستند؛ درحالی که این حِس خودبزرگ بینی را 
با شما دارند و شما نیز آن را  در هر مالقات 

حس می کنید.
ناراحت  ناخواسته  این توصیه های  از  اگر شما 
آن،  از  نجات  برای  راهی  به دنبال  و  هستید 
می توانید با یک تشکر پر احساس و تغییر دادن 
موضوع بحث به او نشان دهید که تمایلی برای 

شنیدن حرف های او ندارید.
این مدعیان را متوجه  اگر وسوسه شدید که 
رفتار نادرست شان کنید، از آن ها بپرسید وقتی 
درباره ی  ناخواسته  توصیه ی  یک  فردی  که 
برایش  یا هر چیزی که  یا ظاهرش  کودکش 
اگر  دارد؟  حسی  چه  می کند،  دارد  اهمیت 
این برای شما کافی نبود، بهتر است در گوگل 
جست وجو  را  ناخواسته«  »توصیه ی  عبارت 
کنید تا متوجه شود که بقیه ی مردم دنیا در 

این باره چه حسی دارند.

  ناامیدکننده
آیا بدهی دارید؟ شغل خود را از دست داده اید؟ 
در دام کالهبردار افتاده اید؟ از چشم افراد ناامید 
کننده همیشه و در هر حالتی این مشکالت 
تقصیر شماست. از نظر این افراد، اگر شما کمی 
باهوش تر باشید هیچ نتیجه ی بِد مالی ای وجود 

ندارد که نتوانید از آن جلوگیری کنید.
را  شما  می کنند  سعی  فقط  ناامیدکننده ها 
ناامید کنند. آنان خودشان را قانع کرده اند که 
هیچ وقت هیچ اتفاق بدی برایشان رخ نمی دهد 
بدشانسی،  هستند.  تیزهوش  خیلی  چون 
وضعیت بد اقتصادی و مشکالت سالمتی فقط 
امیدوار  آنان  اینکه  یا  می دهد  رخ  بقیه  برای 
هستند این گونه باشد. مشارکت با این افراد یک 
معامله ی دو سر باخت بوده و به شما توصیه 

می کنم هرچه سریع تر از آنان دور شوید.
 

 همه چیزدان
هیچ کدام از ما وقتی که به دنیا آمدیم همه چیز 
از همان  را درباره ی پول نمی دانستیم. برخی 
ابتدا معلم های خوبی داشته اند؛ اما همه ی ما 
یاد  براساس آزمون و خطا  اشتباه می کنیم و 
می گیریم. در مقابل، افراد همه چیزدان تظاهر 
می کنند که همه چیز را می دانند. اگر حس کنند 
با آن ها مخالفت شده، کاماًل عصبانی و پرخاشگر 
می شوند؛ چون بقیه ی افراد احتماالً چیزی را 
که آنان می دانند، نمی دانند. اعتمادبه نفس زیاد 
می تواند نقطه ضعف شان باشد چون به دنبال 
یا اگر هم فردی  یک نصیحت خوب نیستند 
به آن ها نصیحت کند، از آن نصیحت پیروی 
نمی کنند و برایشان اهمیتی ندارد. مقابله کردن 
با افراد همه چیزدان دقیقاً مانند سروکله زدن با 
یک فرد بی تربیت است، پس سریعاً عذرخواهی 
کرده و فرد مناسب تری را برای صحبت کردن 

پیدا کنید.
 

 چانه زن
آیا تا به حال سِر قیمِت باالی یک ماشین چانه 
زده اید؟ چانه زن ها شما را وادار می کنند که پول 
بیشتری بپردازید؛ ولی کسی را می شناسند که 
همین ماشین را با قیمتی بسیار کمتر گرفته 
است و اگر سرمایه گذاری شما 8 درصد سود 
داشته باشد، این افراد دوبرابر آن سود می گیرند.

همیشه  که  هستند  همان هایی  افراد  این 
انجام  که  خوبی  سرمایه گذاری های  درباره ی 
داده اند )یا دستاوردهای کودکان خود( صحبت 
افرادی که الف می زنند در اجتماع  می کنند. 
عموماً ساکت هستند و تنها واکنشی که نشان 
می دهند، ممکن است این باشد: »خیلی جالب 
و خوب بود. خب نظرت درباره ی این موضوع 

چیست؟«

 متعصب سختگیر
نه تنها داشتِن کارت بانکی کار اشتباهی است؛ 
حتی داشتن فکر آن نیز از نظر آن ها گناه به 
دنیای  شما  می خواهند  آن ها  می آید.  حساب 
پول  چیزی  هر  برای  کنید،  هدایت  را  بیرون 
نقد بدهید )حتی برای خانه!( و نقش کارت های 
اعتباری را که جابجایی آسان پول است، نادیده 

بگیرید.
این افراد این مفهوم را که کارت بانکی مساوی 
با بدهی نیست یا اینکه میلیون ها نفر از کارت 
بانکی استفاده می کنند، برای اینکه نخواهند پول 
نقد همراه خود ببرند، نمی فهمند. این دسته به 
به روز کردن نگاهشان به جهان عالقه ای ندارند 
و بهتر است که شما هم سعی نکنید نظر آنان 
را عوض کنید. بهتر است که برای پایان دادن به 
مشاجرات خود با این افراد از جمله ی »ممکن 
است تو درست بگویی« استفاده کنید و از آن ها 
نگفته اید حرف   بگویم که شما  البته  بگذرید. 
آن ها درست است. شما فقط از ادامه دادن یک 

بحث جلوگیری کرده اید.
 

 خسیس
هر چیز راحت یا مجلل از دید این افراد مشکوک 
است. وقتی که هنوز حساب بازنشستگی خود را 
به طور کامل پر نکرده اید، چگونه می توانید به 
مسافرت رفتن فکر کنید؟ چرا وقتی می توانید 
موهایتان را خودتان اصالح کنید به آرایشگاه 
می روید؟ و چگونه جرئت می کنید که سیستم 

تهویه ی هوا را روشن کنید؟
برخی اوقات افراد خسیس زندگی را برای خود 
که  می کنند  فکر  و  می کنند  دردناک  خیلی 
زندگی شان اقتصادی است. بهترین روش برای 
به آن ها  این است که  افراد  این  راضی کردن 
کمتر  پولی  کردن  خرج  با  می توانند  بگویید 
از خرج کردن پولی بیشتر در فردا  امروز،  در 

جلوگیری کنند.
محیط  نامناسب  شرایط  به  که  رئیسی  مثال 
اینکه  به  است  ممکن  نمی دهد،  اهمیت  کار 
شما میزان کارایی کارمندان را مشخص کنید، 

اهمیت دهد. 
همسری که از رفتن به تعطیالت یا جلسات 
مشاوره ی زوجین امتناع می کند، نیاز دارد تا 
زندگی  در  این یک سرمایه گذاری  که  بشنود 
از یک  این کار می تواند  مشترک آن هاست و 

جدایی ناخواسته جلوگیری کند.
از  تر  موفق  را  خود  همواره  مالی  مدعیان 
دیگران می دانند و گاهی اوقات با توصیه های 
ناراحت  را  شما  است  ممکن  ناخواسته شان 
و ناامید کنند. بهتر است با شناخت این گونه 
افراد از آن ها دوری کنید و به یک گفت وگوی 

بی نتیجه با آن ها پایان دهید.
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صرفهجوییییافومو
وترسجاماندن؟

این که شما به اراده ی خودتان صرفه جویی کنید، عالی است؛ 
ولی بعضی وقت ها هم مجبور می شوید که صرفه جو باشید 
کنید. در هر  بودجه بندی محدود زندگی  بر اساس یک  و 
دو صورت شما با دو روی یک سکه مواجه هستید. وقتی 
به کار مورد عالقه تان دست  بعدًا  تا  صرفه جویی می کنید 
بزنید، مثل کاهش هزینه ها به منظور پول جمع کردن برای 
یک تعطیالت یا خرید یک خانه، این صرفه جویی تبدیل به یک 
چالش بامزه و دوست داشتنی می شود؛ زیرا شما را به هدفی 

که دارید برای آن سختی می کشید، نزدیک تر می کند.
در برخی موارد هم صرفه جویی اصاًل باحال و بامزه نیست. 

چه صرفه جویی برای کاهش هزینه ها باشد و چه فداکاری 
پرداخت  مثل  ناخوشایند  هزینه های  پرداخت  برای  شما 
وام های جورواجور. ترس واقعی این است که دیگران در 
حال خوش گذرانی هستند، آن هم بدون شما و شما دارید 

این فرصت را از دست می دهید و از قافله جا می مانید.
اما شما درباره ی زندگی آن ها چه می دانید؟ شاید در حالی 
پایه های  کردن  محکم  برای  صرفه جویی  مشغول  شما  که 
اقتصادی زندگی خود هستید، آن ها دارند از درآمدهای 
استفاده  امروزشان  خوش گذرانی  برای  خود  آینده ی 

می کنند.
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 فومو چیست؟
 فومـو )FOMO( یـا تـرس از دسـت دادن و جاماندگـی یک موضوع واقعی اسـت؛ مخصوصاً وقتی 
در زندگـی قـرار اسـت صرفه جویـی کنید. وقتی بـا صرفه جویی زندگی می کنیـد، حس می کنید 
همـه ی دنیـا بـدون شـما خوش هسـتند و تنهـا تعطیالتی کـه می توانیـد هزینـه ی آن را تقبل 

کنیـد، اقامتـی کوتـاه در شـهری نزدیـک و کوچک با یک وعده غذای سـرد اسـت.
ترس ناشـی از صرفه جویی گاهی می تواند مانند خوره به جان شـما بیفتد؛ چون شـما احسـاس 
می کنیـد از قافلـه جامانده ایـد. تصور می کنید همه در حال خوشـگذرانی هسـتند و شـما مجبور 
بـه صرفه جویـی و تحمـل سـختی های ایـن راه هسـتید. ولـی بدانید الزاماً همیشـه هـم این طور 

نیسـت و بـا ایـن تصورات حس تـرس و جاماندگی را در خودتـان تقویت نکنید.
بـرای اینکـه بتوانیـد یـک دوره ی صرفه جویـی را راحت تر پشـت سـر بگذارید بـه توصیه های ما 

کنید. توجه 
 

 مقایسه نکنید
شـاید شـما چـون زیربـار بدهـی هسـتید مجبـور بـه صرفه جویـی شـده اید. مهم نیسـت چقدر 
درآمـد داریـد، یـا چقـدر خـرج کرده ایـد، شـاید حاال بـه این مسـئله پی برده باشـید کـه زیر بار 
بدهـی رفتـن، فشـار روی شـما را افزایـش می دهـد و می خواهیـد تا از این فشـار خارج شـوید و 
ایـن آزاردهنـده اسـت کـه ناگهـان بفهمید درآمد شـما تمـام هزینه هـای زندگی تان را پوشـش 

نمـی دهـد و مجبور بـه صرفه جویی هسـتید.
زمانـی کـه شـما در حـال صرفه جویـی هسـتید ممکن اسـت افـرادی را ببینیـد کـه گران ترین 
غذاهـا را می خورنـد و بهتریـن لباس هـا را می پوشـند. درحالـی کـه شـما کـه نمی دانیـد آن هـا 
چگونـه از پـس ایـن هزینه هـا برمی آینـد. ممکـن اسـت آن ها به انـدازه ی شـما واقع گرا نشـده و 
هنـوز هـم در تلـه ی بدهـی باشـند. پـول که علف خـرس نیسـت و اگر یک پـدر پولدار نداشـته 
باشـند )کـه احتمـاالً ندارنـد( چیـزی کـه شـما می بینید، یک سـراب اسـت. شـاید الکی خوش 
هسـتند یـا تمام تالششـان را می کننـد تا با اسـتفاده از »اجناس جدید« صورتشـان را با سـیلی 

سـرخ نگـه دارند.
اگـر از خـود می پرسـید کـه چطـور ممکـن اسـت کسـی کـه می دانیـد به انـدازه ی خود شـما یا 
حتـی کمتـر درآمـد دارد، می توانـد هزینه هـای باالیی را تقبل کند و شـما این توانایـی را ندارید، 
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به احتمـال بسـیار زیـاد آن هـا مثل بسـیاری دیگـر روی کارت اعتباری خـود حسـاب کرده اند تا 
نمـای خارجـی را رنگارنـگ نگـه دارنـد. بلـه، ایـن نما باعث می شـود شـما هـم بخواهید همین 
کار را انجـام دهیـد؛ ولـی اگـر آمـاده هسـتید تـا از دام بدهی خارج شـوید، به یاد داشـته باشـید 
پـول از آسـمان نمی بـارد و خیلـی از ایـن افـراد به زحمت زندگی شـان را سـر هم نگه داشـته اند.

 
 هدفتان را تصور کنید تا آنچه می خواهید، به دست بیاورید

اگـر بـرای خرید یـک اتومبیل پس انـداز می کنید و مجبورید فعـاًل با صرفه جویـی زندگی کنید، 
بـه حـس رانـدن آن اتومبیـل بـه خـارج از پارکینگ فکر کنیـد. صادقانـه بگویم، شـاید احمقانه 
بـه نظـر برسـد کـه عکس  هایی از هدفتـان را چاپ کنیـد؛ ولی ایـن کار واقعاً کمک کننده اسـت.

بریدن تصاویری که به شـما الهام می بخشـند و درباره ی حسـی هسـتند که می خواهید داشـته 
باشـید، می توانـد انگیـزه ی شـما را پابرجـا نگـه دارد. یکی از تخته هـای هـدف موردعالقه ی من 
تصاویـری از افـراد الهـام بخشـی داشـت کـه می خواسـتم مثـل آن ها بشـوم، اهداف شـخصی و 
حرفـه ای بـه همـراه اعـداد بزرگ و درشـتی کـه می خواسـتم بپـردازم و پس انداز کنـم. اگر برای 
خـودم وضعیـت مناسـبی داشـتم آن را کنـار می گذاشـتم؛ ولـی چـون نـدارم، آن را بـاالی میـز 

کامپیوتـرم نصب کـرده ام تـا دالیـل را به خـودم یـادآوری کنم.
به عـالوه، وقتـی بـه هدفتـان برسـید می خواهیـد چه مسـئله ای را جشـن بگیرید؟ پرداخـت وام 
دانشـجویی بـه جذابـی پس انـداز بـرای گذراندن تعطیالتی در شـمال نیسـت؛ ولی آیـا پرداخت 
همـه ی وام هایتـان حـس خوبـی ندارد؟ شـاید وقتی به هدفتان برسـید نتوانید کنار سـاحل قدم 
بزنیـد؛ ولـی آیـا می توانیـد یـک مهمانـی راه بیندازید یـا کاری کنید که به شـما خـوش بگذرد؟ 

شـاید یـک مهمانـی با دوسـتان بـه همراه کیـک و شـیرینی فکر بدی نباشـد، نه؟
 

 مذاکره ی خالقانه راهی برای حفظ روابطتان
یکـی از دردناک تریـن قسـمت های فومـو در زندگـی صرفه جویانـه ایـن اسـت کـه مجبوریـد 
پیشـنهادهای باحـال مـردم را رد کنیـد. دعوت هایـی کـه قباًل لذت بخـش بودند، االن ترسـناک 
می شـوند و اغلـب فشـار ناامید کـردن دیگران را کـه دعوتشـان را رد کرده اید، روی شـانه هایتان 

حـس می کنیـد کـه خـودش غم انگیـز و افسـرده کننده اسـت.
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اگـر ایـن حـس را هـم داریـد که همـه دارند بدون شـما خـوش می گذرانند، پس بـا حس ترس، 
گنـاه و میـزان زیـادی غـم دسـت وپنجه نرم می کنیـد. قطعـاً این زندگـی مطلوبتان نیسـت؛ اما 
می توانـد باشـد! الزم نیسـت اوقـات خـوش را کامـاًل بی خیال شـوید، بلکه الزم اسـت به شـکلی 
مؤثـر بـا دیگران ارتباط و تعامل داشـته باشـید و وضعیت خود را به وضوح برایشـان شـرح دهید. 
اگـر دوسـتی خیلـی کمتـر از شـما نگران مسـائل مالی اسـت، وضعیـت را بـرای او تعریف کنید. 
ولـی آیـا واقعـاً راهی وجـود دارد که ایـن حرف ها و گفت وگوها نتیجه بدهند؟ مسـئله این اسـت 
کـه شـما بایـد رک باشـید و با خجالت و سربسـته حـرف نزنید. مـردم که نمی توانند ذهن شـما 
را بخواننـد و معمـوالً اگـر بـدون صداقت دسـت رد به سـینه ی افراد بزنید، فکر می کننـد با آن ها 
مشـکلی داریـد و اصـاًل هـم نمی فهمنـد که شـما داریـد یـک دوره ی صرفه جویی مالی را پشـت 

سـر می گذارید.
رک بـودن در همـان ابتدا سـخت اسـت؛ ولی واقعاً به شـما کمک می کند. بعـد از این که صداقت 
بـه خـرج دادیـد، آیـا می توانیـد طـوری مذاکـره کنید که همـه خوشـحال بمانند؟ احتمـال این 
مسـئله وجـود دارد کـه وقتـی دوسـتان و خانواده به شـما فشـار می آورند تا در مراسـمی حضور 
داشـته باشـید، آن هـا صرفاً بودجه بنـدی متفاوتی از شـما دارنـد و متوجه نمی شـوند که زندگی 
بـا بودجه بنـدی محـدود چقدر ممکن اسـت سـخت باشـد. درعین حال، شـما می خواهیـد آن ها 
را قانـع کنیـد و تلفـن را رویشـان قطـع نکنیـد. توصیـه ی مـن این اسـت که اگر کسـی از شـما 
می خواهـد بـه مهمانـی اش برویـد یا در عروسـی اش شـرکت کنیـد، بـرای روابـط و بودجه بندی 
محدود شـما خوب اسـت کـه راه های خالقانـه ای بیابید تا بـدون نپذیرفتن دعـوت، طرف مقابل 
و خودتـان را راضـی نگـه داریـد. رک بـودن شـاید اذیتتان کنـد؛ ولی حس بیگانگـی و تنهایی با 

کشـیدن دیـواری بـه دور خـود چون همـه ی کارها خـرج دارند، بدتر اسـت.
هروقـت توانسـتید، در ایـن زمینـه خالقانه عمل کنید؛ زیرا روابط شـما مهم هسـتند و سـالمت 
روانـی و مالـی شـما هـم همین طـور. بـرای یافتـن راه حل گاهـی باید خالقیـت به خـرج دهید. 
شـما قطعـاً می دانیـد کـه نمی توانید هزینـه ی هـر کاری را تقبل کنیـد؛ ولی می توانیـد کاری را 

کـه توجهتـان را بـه آن معطـوف کرده اید، انجـام دهید!
 

 رنج موقت برای پیروزی دائمی
 زندگـی بـا صرفه جویـی مثـل تمریـن برای یک مسـابقه ی ماراتن اسـت، تمرین بسـیار سـخت 
و طاقت فرسـایی خواهـد بـود کـه ممکـن اسـت بارها شـما را تا مرز تسـلیم شـدن پیـش ببرد؛ 
ولـی نتیجـه ی مثبـت همیشـه از آِن شماسـت. در آن زمان هایـی کـه مجبوریـد بر اسـاس یک 
بودجه بنـدی سـخت گیرانه زندگـی کنیـد تـا هزینه هایتـان را پاییـن نگـه داریـد، ممکن اسـت 

وقتـی  باشـید.  داشـته  بـدی  خیلـی  اوضـاع 
نمی توانیـد  ولـی  می خواهیـد؛  را  وسـیله ای 
آن را بخریـد حالتـان گرفتـه می شـود یـا در 
را  دیگـران  تعطیـالت  اجتماعـی  شـبکه های 
می بینیـد، حالتـان را بیشـتر هـم می گیـرد. 
ولـی می توانیـم بـه شـما بگوییـم که سـال ها 
بعـد، وقتـی وام هـا را پرداخـت کرذیـد، حـس 

معرکـه ای خواهیـد داشـت.
کـه  بگوییـم  شـما  بـه  را  ایـن  می توانیـم 
بدهـی نداشـتن یـا پرداخـت پـول نقـد بـرای 
دارد.  عالـی  حسـی  هـدف،  بـه  دسـتیابی 
وقتـی بـا داشـته هایتان زندگـی کنیـد و روی 
خواسـته هایتان در فهرسـت خواسته های خود 
خط بزنید، شـرایط مناسـبی در آینده خواهید 
داشـت. مهم نیسـت زندگی چه مانعی سـر راه 
شـما می گـذارد، شـما می توانیـد بـه آن غلبه 
کنیـد. درد موقتـی اسـت؛ ولـی آینـده بـرای 

شماسـت.
احسـاس فشـار ناشـی از صرفه جویـی یـا آزاد 
نبـودن در خـرج کـردن، موقتی اسـت. شـاید 
لحظات خوشـی را از دسـت بدهیـد؛ ولی بعداً 
داشـت.  بیشـتری خواهیـد  لحظـات خـوش 
سـواحل دریـا که جایـی نمی رونـد، لباس های 
و  هسـتند  جـذاب  همیشـه  روز  مـد  طبـق 
غذاهـای گران هـم وقتی به اهدافتان برسـید، 
بازهـم وجـود خواهنـد داشـت تـا بـا آن هـا و 
بـدون نگرانی جشـن بگیریـد. تمـام این ها در 
آینـده وجود خواهند داشـت و در انتظار شـما 
هسـتند. فراموش نکنید خوشـی های بیشتری 

در آینـده وجـود دارد!
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چگونهرویاهایمانرامحققکنیم؟
همه ما به دنبال تحقق رویاهای مان هستیم، اما بسیاری از ما نمی دانیم چگونه آن ها را 
به واقعیت تبدیل کنیم. بعضی از ما هم آن قدر رویاها را غیر قابل دسترس می بینیم 
که قید رسیدن به آن ها را می زنیم. شاید به این خاطر که نمی دانیم چطور می توانیم به 
رویاهایمان برسیم. بهتر است بدانیم برای دست یافتن به هر هدفی چه مراحلی را باید 
گذراند یا اینکه چگونه باید برای یک هدف برنامه ریزی کرد. در بیشتر موارد شناخت 
اصول کار ضروری است تا قدم های مهم را برداریم؛ اما ما معمواًل از کنار برخی اصول 

اساسی با بی توجهی رد می شویم.
مثاًل اگر هدف تناسب اندام است یا آرزوی داشتن اندامی مانند آرنولد شوارتزنگر یا 
سیلوستر استالونه را داریم باید بدانیم که ورزش مداوم و تغذیه ی مناسب از اصول 
اولیه ی تحقق این رویا است. حاال باید بدانیم که برای حرفه ای شدن در این زمینه 
نیازهای دیگری نیز وجود دارد که به ما کمک می کند مثل آرنولد یا سیلوستر حرفه ای 
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چگونهرویاهایمانرامحققکنیم؟

 با راه های داشتن زندگی مرفه چگونه آشنا شویم؟
به نظر می رسـد در شـرایطی که نمی دانید اصول اولیۀ موفقیت چیسـت، بهترین راه گفت  وگو 

بـا افرادی اسـت که قباًل ایـن راه را پیموده  اند و موفق شـده اند.
مثـاًل قبـل از شـروع بدنسـازی، بایـد با مربیان حرفه ای مشـورت کنیـم. یا وقتی کـه بدهکاریم  
بـرای رهایـی از بدهـی بایـد با افرادی که در گذشـته این مرحلـه را به خوبی مدیریـت کرده اند، 

صحبت کنیم. آن ها از تجربیاتشـان ما را آگاه می کنند و این بسـیار ارزشـمند اسـت.
خوانـدن کتاب هایـی کـه زندگـی افـراد موفـق را روایـت می کننـد قطعـا دارای نـکات آموزنده 
بسـیار زیادی اسـت. مثاًل کتاب های وارن بافت، ناپلئون هیل، آنتونی رابینز و رابرت کیوسـاکی.

 با خواندن این کتاب ها می فهمیم:
 پولدارهـا میانگیـن هوشـی باالتـری نسـبت بـه سـایر افـراد ندارنـد، امـا انتخاب هـای آن ها 

درمـورد نحـوه و میـزان خـرج کـردن پول هایشـان بـا سـایرین متفـاوت اسـت.
 هرچنـد روش هـای موفقیـت مالی نویسـندگان کتاب های مختلـف با هم متفاوت اسـت؛ اما 
بـه جرئـت مـی تـوان گفـت بسـیاری از آن ها بـر روی چنـد اصل اولیـه در ایـن راه اتفـاق نظر 

دارند.
 افـراد موفـق از نظـر مالـی از جریان هـا و روندهای اقتصـادی به خوبی آگاه هسـتند و به طور 

مـداوم دانش خـود را افزایـش می دهند.
 

 راه رسیدن به موفقیت مالی چیست؟
اسـتفاده از راهکارهـای میلیونرهای معروف گاهی خوب اسـت؛ ولی همیشـه عملی نیسـت. به 
نظـر می رسـد بهتریـن راه ایـن اسـت کـه ببینیم کدام یـک از ایـن راهکارهـا در زندگـی افراد 

معمولـی کاربرد داشـته اند.
بـرای همیـن به صـورت تصادفـی از 3۶ نفـر از افـرادی که زندگی مالـی موفقی دارند، سـواالت 

زیر پرسـیده شد:
۱( شما چگونه توانستید در زمینۀ مالی موفقیت کسب کنید؟

۲( به  نظر شما مهم  ترین کارهایی که باید در این راستا انجام شوند، چیست؟
بـه طـور خالصـه از بیـن آن  هـا، ۱۱ نفـر بـه اهمیـت پس  انـداز کـردن، ۱۰ نفـر به یکـی بودن 
دخل  و خـرج، ۷ نفـر بـه نادیـده گرفتـن حرف مـردم و متفـاوت زندگی کـردن، ۶ نفـر به کمتر 

خـرج کـردن مخصوصـاً در خریـد اقـالم بـزرگ و ۲ نفـر به داشـتن درآمد بـاال اشـاره کردند.
همان طـور کـه از نتایـج مشـخص اسـت از نظـر افـراد موفقـی کـه به سـوال مـا پاسـخ دادند، 

پس انـداز کـردن و کمتـر خـرج کـردن دارای اهمیـت زیـادی بـوده اسـت.
 

 پس انداز به عنوان یک اولویت
اگـر اقـدام بـه پس انـداز کنید از امنیـت مالی بیشـتری در آینده برخـوردار خواهیـد بود. حتی 
اختصـاص دادن بخـش کوچکـی از درآمـد خـود به ایـن کار می توانـد نتایج چشـمگیری را در 

آینـده به همراه داشـته باشـد.
مزیت های پس انداز کردن:

مدیریت بهتر زندگی با ایجاد حساب پس انداز
پس انداز و آرامش فکر و خیال

فراهم شدن امکان سرمایه گذاری
اگـر سـعی کنید بـا مرور زمـان برای خودتـان پس انداز درسـت کنید، ممکن اسـت درآینده ای 
نه چنـدان دور پس اندازتـان بـه گـردش در بیایـد و برایتان کار کنـد. چگونه؟ با سـرمایه گذاری 
پول هایـی کـه پس انـداز کرده ایـد. در واقـع به مـرور زمان، به جای اینکه شـما کار کنیـد تا پول 
در بیاوریـد، پـول اسـت کـه بـرای شـما کار می کند. به خاطر داشـته باشـید که یکـی از اصول 
بنیادین ثروتمند شـدن، این اسـت که سـرمایه گذاری کنید. تنها در آن صورت اسـت که شـما 

می توانیـد به یک فـرد پولدار تبدیل شـوید.
شـاید هنـوز هـم فکـر کنیـد کـه پولـدار شـدن، بایـد مسـیر پیچیده  تـری داشـته باشـد. ولی 
این گونـه نیسـت. تمـام نویسـندگان مسـائل مالـی و سـال ها تجربـۀ افـراد موفـق می  گوید که 
راه رسـیدن بـه ثـروت سـاده اسـت. ولی توجه داشـته باشـید که این سـادگی به معنای آسـان 

بودن نیسـت!

باشیم.
یا برای منظم بودن کافی ست بدانیم 
سر  را  چیز  هر  باید  اول  قدم  در 
مدیریت  برای  یا  گذاشت  جایش 
زمان باید به اهمیت اولویت بندی 
کارها آشنا باشیم و بدانیم باید هر 
کاری را بر اساس اولویت انجام داد.

این ها در شرایطی است که می دانیم 
با  اگر  اما  دهیم،  انجام  باید  چه 
این اصول اولیه ی موفقیت در هر 
زمینه ای آشنا نباشیم چه باید کرد؟
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کتابهایییکههرمدیریبرای
مدیریتکارمندانشبایدبخواند

کتاب ها و مقاالت زیادی درباره ی مدیریت 
انسانی وجود دارد؛، هم در فضای  منابع 
مجازی و هم در کتابخانه ها که هر کدام 
انسانی  منابع  مدیریت  برای  را  تعریفی 
ارائه کرده اند. شما نیز حتماً برای مدیریت 
تیم خود تعریف و روش خاصی را دنبال 
می کنید. اما بهترین شیوه ی  مدیریت کدام 
است؟ یک مدیر باید چه خصوصیات و روش 
تصمیم گیری ای در برخورد با کارمندانش 
به کار گیرد تا بیشترین انگیزه را در کارکنان 
ایجاد کند و منجر به افزایش بهره وری شود؟ 
آیا تاکنون به روش مدیریتی خود به طور 

عمیق فکر کرده اید؟ آیا سعی کرده اید که 
آن را بهبود دهید یا تغییری در آن ایجاد 

کنید؟
 خوشبختانه کتاب های کاربردی زیادی در 
این حیطه نوشته و ترجمه شده است که 
نکات آموزشی ارزشمندی را در بر دارد. 
مدیرعامل بودن دفترچه ی راهنما ندارد. 
مشخص است کسانی که در برترین رتبه ی 
کار خود قرار می گیرند، تجربه ی مدیریتی 
اولیه،  مراحل  در  ندارند.  کمی  اجرایی  و 
این افراد متوجه می شوند که درحال شکل 
دادن یک تجارت موفق هستند؛ اما هیچ 

ایده ای برای مدیریت کارکنان خود ندارند.
و  تازه کار  که  هستند  زیادی  مدیران 
جاه طلبند؛ اما در عین حال، باور دارند که 
برای رشد شخصیت و همچنین پیشرفت 
شرکت خود به کمک نیاز دارند. یکی از 
کارهایی که می شود انجام داد، کمک به 
عملکرد بهتر به وسیله ی ارتقای توانایی، 

مهارت  و بینش آن هاست.
خود  شرکت  اعضای  مدیریت  برای  اگر 
در تالش هستید، این مطلب یک نقطه ی 
توانایی های  افزایش  برای  خوب  شروع 

شما است.

 »Drive« کتاب درایو 
نوشته ی »دنیل پینک«

»پینک« فعالیت بسیار مفیدی در زمینه ی 
حل مسائل پیچیده و انگیزه دادن به افراد 
انجام داده است. از نظر او، سه عنصر اصلی 
برای انجام دادن این کارها وجود دارد و من 
هم از این سه مورد برای مراجعه کنندگان 
خود استفاده می کنم: استقالل و خودمختاری، 
تسلط به امور، رسیدن به هدف.

هر وقت درباره ی چگونگی انگیزه دادن و 
متقاعد کردن افراد بحث می کنیم، به سراغ 
بررسی این سه عنصر می رویم و به این فکر 
می کنیم که چگونه از این موارد برای تعادل و 
عملکرد بهتر شرکت استفاده می شود. این یک 
مفهوم ساده است که می تواند نتیجه ی خوب 
و بزرگی به دنبال داشته باشد.
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کتاب »رک وراست باشید«
 نوشته ی »کیم اسکات«

هنگامی که مردم از بیان انتقادها 
و نظرات خود اجتناب می کردند 
)کارمند با رئیس و کارمندان با 
یک دیگر(، »اسکات« سعی می کرد 
ُرک بودن را توضیح دهد. فقط 
در صورت وجود محیطی راحت و 
فضایی صادقانه می توان رشد کرد 
و آموزش دید. محیط کاری باید 
برای ابراز بازخوردهای منفی و 
همچنین نقد کردن آماده باشد.

 سکوت چیز خوبی نیست؛ بلکه 
نشان دهنده ی بی احساس بودن و 
بی اعتنایی به کار و پیشرفت است.

 کتاب »کشف توانمندی ها« 
نوشته ی »مارکوس باکینگهام«

من طرفدار پیشرفت شخصی و کاری 
هستم و به مراجعه کنندگانم توصیه 

می کنم که خواستار پیشرفت مداوم و 
پیوسته باشند. با این که هرکسی نقاط 

ضعفی برای مدیر شدن دارد، به مراتب 
بهتر است که روی قدرت و توانایی های 

خود تمرکز کنیم.
»مارکوس« به مردم کمک می کند تا 
نقاط قوت و چیزهایی را که در آن ها 

عملکرد خوبی دارند، پیدا کرده و 
پیشرفت خود را تأمین و تقویت کنند.

 کتاب »ذهنیت« نوشته ی »کارول 
دوک«

برای بسیاری از مدیرها، این یک 
کتاب مفید است. »کارول« به ما 

نشان می دهد که چرا علی رغم وجود 
توانایی ها، تجربه ها یا شایستگی و 

میل ذاتی، باید توجه داشته باشیم 
که آیا می توانیم آن کار را انجام دهیم 

یا خیر.
افرادی که ذهنیت باز و آماده ی 
رشد دارند، در مسیر تغییر بهتر 

عمل می کنند و کسانی که طرز فکر 
محدودی دارند، کم تر دچار این تغییر 

و پیشرفت می شوند. پس قبل از 
این که برای آموزش خود برنامه ریزی 

کنید، ذهنیت خود را آماده کنید تا در 
مسیر بهتری قرار بگیرید.

 کتاب »تأثیر« 
نوشته ی »رابرت سایالدینی«

این یک کتاب کالسیک درباره ی این 
موضوع است که مدیران چگونه افراد 
را به انجام دادن کارها تشویق کنند و 

چگونه در برابر تالش ها برای قانع سازی 
خود ایستادگی کنند. این کتاب به 

مدت بیش از ۲۵ سال برای تدریس در 
کالس های دانشگاه استنفورد استفاده 

شده است.
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 کتاب »قدرت نه گفتن« نوشته ی »ویلیام 
اوری«

هنوز اولین باری که این کتاب را خواندم به یاد 
دارم، هم بر زندگی کاری و هم بر زندگی شخصی ام 
تأثیر بسیاری داشت. یکی از اهداف و ارزش های 
اصلی من این است که به مردم خدمت کنم و به 
کمک آن ها بشتابم. به خودم آمدم و دیدم که به 
درخواست های همه پاسخ مثبت می دهم و سعی 
می کنم به آن ها کمک کنم؛ ولی درآخر فهمیدم 
که تالش های من مؤثر واقع نشده  است. »ویلیام« 
به من آموخت که تصاویر روشن تری از رویاها و 
هدف هایم را در ذهن داشته باشم و یاد بگیرم که 
در صورت لزوم به درخواست های بقیه نه بگویم و 
فقط در زمینه هایی که توانایی دارم و به من مربوط 
است، به درخواستشان پاسخ مثبت بدهم.

 کتاب »مدیر یک دقیقه ای« اثر
 »اسپنسر جانسون«

مدیر یک دقیقه ای نام کتابی مدیریتی است 
که تاکنون به 3۷ زبان زنده ی دنیا ترجمه 
شده است. کن بالنچارد و اسپنسر جانسون 
در کتاب مدیر یک دقیقه ای سعی کرده اند 
با راهنمایی های خود اثربخشی مدیران را در 
محیط کار افزایش دهند. نویسندگان این 
کتاب از یافته های خود در حیطه ی علوم 
رفتاری و علوم پزشکی گفته اند که چگونه 
بهبود آن ها می تواند باعث شود انسان ها به 

بهترین وجه با هم کار کنند.
نویسندگان این کتاب نام آن را مدیر 

یک دقیقه ای گذاشته اند تا از تشویق های 
یک دقیقه ای صحبت کنند. نکاتی آموزشی که 
رهبران با آن ها کارکنان خود را تشویق کنند 
و به آن ها بگویند که چقدر از کارشان راضی 

هستند.
این کتاب به مدیران یادآوری می کند که 
موفقیت سازمان در گرو این است که به 

تک تک کارمندان به عنوان مهم ترین منابع 
سازمان خود نگاه شود.

در این کتاب به جمالت تأثیرگذار زیادی 
برمی خورید که نکات ارزشمندی را گوشزد 

می کنند، مانند:
چیزی غیر منصفانه تر از برخورد یکسان با افراد 

غیر یکسان وجود ندارد.
همه بالقوه دارای عملکرد عالی هستند تنها 
باید بدانیم که از کجا می آیند و در آنجا به 

سراغشان برویم.
زیادتر کار نکن، زیرکانه تر کار کن.

 کتاب »رئیس خوب، رئیس بد«
 اثر »رابرت آی ساتن«

کتاب رئیس خوب، رئیس بد، نوشته ی رابرت 
آی ساتن، عالوه بر اینکه برای مدیران و 

رؤسای شرکت ها و سازمان ها مفید است، 
برای کارکنانی که از بی اعتنایی و ناآگاهی 

مدیران خود رنج می برند نیز کاربردی است. 
این نویسنده در کتاب خود به مدیران کمک 

می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی 
کنند و بتوانند با استفاده از رهنمودهایی 

عملی منابع انسانی خود را به بهترین نحو 
مدیریت کنند.

رابرت آی ساتن مدیران کارآمد را کسانی 
می داند که نه تنها رفتار کارمندان را زیر 

ذره بین قرار نمی دهند؛ بلکه گاهی آن ها را به 
حال خود واگذار می کنند. این نویسنده معتقد 

است مدیرانی که بیش از اندازه، کنجکاو 
هستند، با پرسیدن سؤال های ناراحت  کننده 

در کارشان اختالل ایجاد می کنند و خالقیت 
کمتری را از خود بروز می دهند؛ چون 

همیشه جلوی دید مدیر خود هستند و از 
ترس خرابکاری به همان روش های قدیمی و 

مطمئن ادامه می دهند.
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 کتاب »راه های ساده برای مدیریت کارمندان« اثر »پرمودا باترا«
ایـن کتـاب اثـری فوق العاده سـاده و کم حجـم از »پرمود باتـرا« و »ویجی باتر« اسـت. 
کتابـی مناسـب و کاربـردی بـرای رهبـران و مدیرانـی کـه به دنبـال راهـکاری بـرای 
افزایـش بهـره وری کارمنـدان خـود هسـتند یـا ایده هایـی را جسـت وجو می کنند که 

به وسـیله ی آن بتواننـد بـه کارمنـدان آمـوزش بدهند.
ایـن دو نویسـنده در یکـی از پاراگراف هـای کتـاب خـود از ذهـن کارمنـدان صحبـت 
کرده انـد. بـه اعتقـاد آن ها ذهـن کارمنـدان و همه ی آدم ها شـبیه قطعه زمینی اسـت 
کـه بایـد ایده هـا در آن ماننـد بـذر کاشـته و با مطالعه شـخم زده شـود. کارمنـدان با 

مالقـات هم ردیفانشـان باید ذهنشـان را تقویـت کنند.
وظیفـه ی مدیـران ایـن اسـت کـه بـا دادن انگیزه ذهـن کارکنـان خود را آفت کشـی 

کـرده و بـه آن هـا کمک کننـد تـا بهترین محصـول را ارائـه دهند.
حتمـا شـما هم بـه این جملـه ی معروف برخـورد کرده اید: »کسـانی را کـه فقط برای 
پـول کار می کننـد، اسـتخدام نکنید«. اما نویسـندگان ایـن کتاب معتقدنـد رهبران و 
مدیـران می تواننـد بـا عمل بـه توصیه هایـی این افـراد را بـه کارمندانی خـوب تبدیل 
کننـد. ایـن توصیه هـا شـامل موارد زیر می شـود کـه در این کتاب با تفصیل بیشـتری 

درمـورد آن هـا می خوانید:
به کارمندان اختیار دهید

اعتماد به نفس کارمندتان را افزایش دهید
موفقیت کارمندتان را موفقیت خود بدانید

اشتباهات کارمندان را با وقار و احترام ببخشید
از تیم خود یک برنده بسازید

از نظـر ایـن دو نویسـنده رهبـران می تواننـد بـا ۵ ایـده ی سـاده ی زیر بهتریـن تیم را 
داشـته باشند:

برابری در فداکاری کردن
کنار آمدن با کارمندان

خود را به جای دیگران گذاشتن
ارتباط درست برقرار کردن

تالش برای تغییر ذهنیت کارمندان
یادتان باشد شما وقت کارمندانتان را می خرید!

٩کتابی که معرفی کردیم فقط نقطه ی شروع 
هستند. تعداد بی شماری از این نوع کتاب ها 

وجود دارند که چگونگی مدیریت افراد و 
ایجاد فرهنگی مطلوب در محیط کاری را 

آموزش می دهند.
اگر می خواهید یک مدیرعامل موفق و بی نظیر 

باشید، سعی کنید این ٩ کتاب را به خوبی 
مطالعه کنید. قدرت مدیریت افراد و کارکنان 
تنها یک توانایی مثبت نیست؛ بلکه قدرتی 

است که باعث موفقیت شما و شرکتتان 
می شود.
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حادثهخبرنمیکند!
باپساندازبرایروزمبادابرایآنآمادهباشیم

عبارت »پولی را برای روز مبادا نگه  داشتن« پیشینه ای طوالنی دارد. ریشه ی این عبارت به این 
مطلب اشاره دارد که حادثه هیچ گاه خبر نمی کند، پس شما باید پولی برای این روزها کنار بگذارید. 
هنگامی که روز مبادا یا پیش آمدی ناخواسته رخ می دهد، داشتن پول برای گذراندن آن وضعیت 
نیازی ضروری است و می تواند شما را از لحاظ مالی در نقطه ی امنی قرار دهد؛ اما با وجود اهمیت این 
مسئله آمارها نشان می دهد بسیاری از افراد هیچ پولی را در حساب های پس انداز خود برای چنین 

مواقعی ندارند!
متأسفانه خیلی از مردم با وجود این که می دانند ممکن است برایشان چنین اتفاقاتی بیفتد، در این کار 
سهل انگاری می کنند. حتی با وجود این که چندین حساب را برای این کار دارند، باز هم در کنار گذاشتن 
پول برای روز مبادا تنبلی می کنند. با این حال، اگر در پایان ماه خرج و مخارج شما با درآمدتان همخوانی 

نکند، موقعیتی برایتان به وجود می آید که ضرر و زیان بیشتری برایتان به همراه خواهد داشت.
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 برای پس انداز کردن برای روز مبادا چه گام هایی باید برداریم؟
دیگـر بر کسـی پوشـیده نیسـت کـه زندگـی کامـاًل پیش بینی ناپذیر اسـت. در نتیجه، همیشـه 
احتمـال این کـه ناگهان یخچال خانه یا ماشـین تان خراب شـود یـا خدای ناکرده یکـی از اعضای 
خانواده تـان بـه بیمـاری ناگهانـی و پرهزینـه ای مبتـال شـود، وجـود دارد و اگر پولی را بـرای این 
مواقـع کنار نگذاشـته باشـید، می تواند شـما را با مشـکالت مالی شـدیدی روبه رو کنـد. پس انداز 
روز مبـادا پولـی اسـت که شـما کنار گذاشـته اید تـا زمانی که نیازی ضـروری پیدا کردیـد، از آن 

کنید. استفاده 
در ادامـه، دربارۀ سـه گام سـاده برای کنار گذاشـتن پـول برای مواقع ضـروری صحبت می کنیم. 
حتـی اگـر فکـر می کنیـد حقوق تان کفـاف ایـن کار را نخواهـد داد، برای داشـتن پس انـداز روز 

مبادا قـدم بردارید!

 قدم اول
مشـخص کنیـد کـه چه میـزان پـول می توانیـد کنـار بگذارید. بـا تقسـیم بندی شـروع کنید تا 
ببینیـد در هـر هفتـه، مـاه یا هر بـار حقوق گرفتن، چقـدر می توانیـد پس انداز کنیـد. اگر دیدید 
کـه فقـط می توانیـد مبلـغ ناچیزی کنـار بگذارید هم، مشـکلی نیسـت. باالخـره هـر کاری باید 
از جایـی شـروع شـود! بـرای مثـال، با کنار گذاشـتن تنها ۲۰ هـزار تومـان در هفتـه، در ماه 8۰ 

هزارتومـان پس انـداز می شـود و در سـال 9۶۰ هزارتومـان!

 قدم دوم
کنیـد.  پیـدا  را  خـود  بودجـۀ  مخفـی  پـول 
یعنـی مشـخص کنیـد کـه چقـدر می توانیـد 
 ۲۰ یـا   ۱۰ مثـاًل  تـا  کنیـد  صرفه جویـی 
بودجـۀ  بـه  هفتـه  در  بیشـتر  هزارتومـان 

کنیـد. اضافـه  خـود  اضطـراری 
 اغلـب شـما می توانیـد سـریعاً بفهمیـد کـه 
کجـا می تـوان ایـن پـول را پیـدا کـرد تـا بـا 
صرفه جویـی آن، مقـدار بیشـتری را بـه مبلـغ 

ضـروری خـود اضافـه کنیـد.
 مثـاًل هر صبـح قهـوه خریدن )به جـای اینکه 
در خانه آن را درسـت کنید( یا هر روز ناهار را 
در رسـتوران خـوردن )به جای اینکـه در خانه 
آن را میـل کنیـد( قسـمتی از پـول مخفـی 
بودجـۀ شـما را به خـود اختصـاص می دهند.
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 قدم سوم
پولـی را کـه برای روز مبـادا کنار گذاشـته اید، 
از دسـترس تان خـارج کنیـد. دور نگه داشـتن 
ایـن مبلـغ بهتریـن راه حـل اسـت تا فقـط در 
مواقـع نیـاز بـه سـراغ آن برویـد. در ضمـن 
ایـن  هیچ وقـت  می کنـم  تکـرار  هیچ وقـت، 
پـول را در حسـاب رورانـۀ خـود نگـه نداریـد. 
شـاید بپرسـید چرا؟ خب جواب سـاده اسـت. 
چـون راحـت خرج می شـود! متأسـفانه زمانی 
کـه ناگهـان نفسـتان بر شـما غلبه کنـد، این 
پـول نیز به سـرعت نیسـت ونابود خواهد شـد! 
اتفـاق، یـک  ایـن  از  بـرای جلوگیـری  پـس 
حسـاب جداگانـه بـاز کنید و آن را به حسـاب 
اصلـی خود متصـل کنیـد؛ ولی با ایـن تفاوت 
کـه بـرای آن کارت اعتبـاری نگیریـد تـا برای 
برداشـت از آن حسـاب مجبور شـوید به بانک 
رفتـه و حضـوری پـول را دریافـت کنیـد؛ ولی 
خیلـی راحـت بتوانید بـه آن پـول واریز کنید. 
البتـه وقتـی کـه نیـاز فوری پیـش بیایـد این 
روش کمی شـما را به مشـکل خواهد انداخت.

سـؤال جالبـی کـه بـرای همـه ممکـن اسـت 
پیـش بیایـد ایـن اسـت که:

چـه مبلغی را باید بـرای موقعیت های ضروری 
بگذاریم؟ کنار 

خـب باید گفت که این مسـئله کامـاًل به خود 
شـما مربوط اسـت. مبلغ مشـخصی بـرای این 
کار وجـود نـدارد؛ چون میـزان حقوق دریافتی 
و مخارج و سـطح نیازها برای همگان یکسـان 
نیسـت. امـا بـا این حـال بـا توجه بـه مقاالت 
و گزارش هـا و توصیه هـای متخصصـان مالـی، 
داشـتن هزینـۀ حداقـل سـه تـا شـش مـاه از 
زندگـی، بـرای مواقـع ضـروری مبلغـی قابـل 

قبـول بـرای مواقع اضطراری اسـت.
متأسـفانه در تحقیقـات اخیر مشـخص شـده 
اسـت که تنهـا ۱9 درصـد از مـردم مبلغی در 
حدود ۵۰ میلیون تومان یا بیشـتر را برای این 
گونه مواقع در یک حسـاب کنار گذاشـته اند و 

این واقعاً تأسـف بار اسـت.
در آخـر هـم بایـد بگویم داشـتن حتـی مقدار 
اندکـی پـول بـرای مواقـع الزم، خیلـی بهتر از 
نداشـتن آن اسـت. اجازه ندهید که مشـکالت 
سـد  اضطـراری  مواقـع  پس انـداز  در  مالـی 
راهتـان شـود. بدانیـد کـه نداشـتن پس انـداز 
روز مبادا مشـکالت مالی بسـیار بیشتری را به 

شـما تحمیـل خواهـد کرد.
ایـن نصحیت را هیچ گاه فراموش نکنید: »برای 
داشـتن  بـرای  کنیـد«.  پس انـداز  مبـادا  روز 
امنیـت خاطر بیشـتر، میانۀ خوبی بـا پس انداز 
کردن داشـته باشـید  و وسوسـۀ خـرج کردن 
پولـی را کـه بـرای شـرایط اضطـراری زندگی 

کنـار گذاشـته اید، از خودتـان دور کنید. 
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