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کـودک،آمـــوزشمالــیوآیـنــدهایبهتــر
پرورش  اصلی مان  هدف  بلکه  نیست؛  کودکان  تربیت  تنها  مالی،  آموزش های  از  هدف 
هر  است.  مهم  بسیار  هدف  دو  این  بین  تفاوت  است.  کامل  ممکن  حد  تا  بزرگساالنی 
پدرومادری می تواند کودکانش را طوری تربیت کند که به شدت مطیع باشند و از آن ها 
بترسند؛ اما این نوع تربیت تضمین نمی کند که کودکان بهترین عملکرد را پس از آن که 
آشیانه ی امن شان راترکمی کنند، داشته باشند. برای پروراندن فرزندی که در بزرگسالی 
بی نقص باشد، می بایست از امروز رفتارهای صحیح را در وجود او نهادینه کنید؛ به طوری 
که از تصمیم ها و واکنش هایی که در آینده پیش رویش است، آگاهی کامل داشته باشد.

یکی از بهترین روش هایی که از طریق آن می توانید از سطح باالی آمادگی کودکانتان برای 
مواجهه با مشکالت دوران بزرگسالی شان اطمینان حاصل کنید، آموزش مدیریت پول از همین 
امروز به آن هاست؛ زیرا آگاهی داشتن از نحوه ی صحیح مدیریت پول، تنها محدود به خود 
پول نمی شود و تأثیرات آموزشی زیادی دارد. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:
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 با آموزش کار کردن به کودک حس مسئولیت پذیری را در او پرورش دهید
سـپردن مسـئولیت بـه کودکان عامل مهمـی در تربیت آن هاسـت. فرایند »کار کردن« مسـتلزم 
اسـتمرار، نظـم، سخت کوشـی و حسـاب گری اسـت. کار کـردن بـه فرزندتـان یـاد می دهـد کـه 
چطـور رفتـارش را کنتـرل کنـد. هم چنیـن می فهمـد که می بایسـت مسـئولیت عواقـب منفی 
کارهـای خـود را بـر عهـده بگیـرد؛ در حالی که پـاداش کارهای خوبـش را هم دریافـت می کند. 

یـک بزرگسـال بی نقص، حتماً می بایسـت مسـئولیت پذیر باشـد.

 نحوه صحیح خرج کردن و مدیریت مالی شخصی را به کودک آموزش دهید
کـودکان به خوبـی می فهمنـد کـه خـرج کردن پـول، بسـیار لذت بخش اسـت؛ اما اگر شـما وارد 
صحنـه شـوید و بـه فرزندتان نحوه ی صحیـح خرج کـردن را بیاموزید، او متوجه می شـود که در 
کنـار لذت بخـش بـودِن خرج کـردن پول، بایـد درمـورد آن محتاط بـود. خرج های هوشـمندانه 
مسـتلزم قضاوت آگاهانه اسـت. مدیریت مالی شـخصی یکی از مهم ترین مهارت هایی اسـت که 

هـر بزرگسـال بی نقصی می بایسـت از چگونگی آن مطلع باشـد.
یکـی از بهتریـن روش هایـی کـه از طریق آن می توانید از سـطح بـاالی آمادگـی کودکانتان برای 
مواجهـه بـا مشـکالت دوران بزرگسالی شـان اطمینـان حاصـل کنیـد، آمـوزش مدیریت پـول از 

همیـن امـروز به آن ها اسـت.

 پس انداز کردن و صبور بودن را به 
کودک بیاموزید

کـودکان امـروزی در دنیایـی پـر از لذت هـای 
بـه  پـول  پس انـداز  می شـوند.  بـزرگ  آنـی 
رابـه  لذت هایشـان  کـه  می آمـوزد  آن هـا 
اسـت  ایـن موضـوع ممکـن  تأخیربیندازنـد. 
کمی سـخت به نظربرسـد، امانتیجـه ی حاصل 
بـود. پس اندازپـول  بسـیارمفید خواهـد  ازآن 
بـه فرزندتـان نشـان می دهدکـه الزم نیسـت 
کـه همـه ی آن چـه را می خواهـد، در لحظـه 
به دسـت آورد. بزرگسـال موفـق صبـر پیشـه 

می کنـد.

 با آموزش صدقه دادن به کودک، در 
حقیقت بخشندگی را به او می آموزید

بـه  داشـتن  تمایـل  به معنـی  سـخاوتمندی 
اهـدا اسـت؛ اما ایـن آتـش به صورت خـودکار 
در وجـود انسـان شـعله ور نمی شـود. به عنوان 
کودکانتـان  در  اهـدا  رفتـار  مشـوق  والدیـن 
باشـید و تأثیـر مثبـت آن را در هـر بـاری کـه 
ایـن عمـل خیـر را انجـام می دهنـد، بـه آن ها 
ارزانـی دارید. بخشـندگی یک سـالح ضروری 
جهـت مبـارزه بـا خودخواهی و حرص اسـت. 

بزرگسـال خـوب همواره سـخاوتمند اسـت.
پـرورش  و  کار  آمـوزش  طریـق  از  کـودک 
کـه  می کنـد  درک  مسـئولیت پذیری  حـس 
می بایسـت مسـئولیت عواقـب منفـی کارهای 
خـود رابرعهـده بگیـرد؛ درحالـی کـه پـاداش 
می کنـد.  دریافـت  راهـم  خوبـش  کارهـای 
بایـد  حتمـاً  وکامـل  بالـغ  بزرگسـال  یـک 

بی امـوزد. ازکودکـی  را  مسـئولیت پذیری 

بدهی،  به  از  پرهیز  آموزش  با   
کودکان تان صداقت می آموزید

تـا  فـراوان سـبب می شـود  بدهـی و قسـط 
انسـان بـه زندگـی در دروغ عـادت کنـد. بـا 
بدهـی می تـوان خانـه ی بزرگ تـری داشـت، 
خـودروی گران تری سـوار شـد و خوراکی های 
تفننی تـر میـل کـرد؛ امـا اگـر بـه کودک تـان 
بیاموزیـد کـه در زندگـی اش از قسـط و بدهی 
فـراری باشـد، او نیـز با خـود و اطرافیـان خود 
درباره ی اسـتطاعت  مالـی اش و از همه مهم تر، 

چهـره ی واقعـی  خـود، صـادق خواهـد بود.
 

سن  به  فرزندان تان  آن که  از  قبل   
به  را  مالی  مفاهیم  برسند،  نوجوانی 

آن ها آموزش دهید
حـاال سـؤال مهـم ایـن اسـت کـه چـه زمانی 
بـرای ایـن آموزش هـا بـه کـودکان مناسـب 
اسـت؟ و این کـه چطـور بـرای یـاد دادن ایـن 

کنیـم؟ برنامه ریـزی  آموزش هـا 
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والدین همیشـه درپـی انتخاب میان اولویت های آموزشـی به کودکان شـانند. وقتـی فرزندان مان 
پابـه مدرسـه می گذارنـد، مامهارت های اجتماعـی آن هارا اولویـت آموزش های مـان قرارمی دهیم. 
در  و چطـور  کننـد  برقـرار  دیگرارتبـاط  کـه چطورباکـودکان  می آموزیـم  فرزندان مـان  مابـه 
محیـط مدرسـه دوسـت بیابنـد. از لحظـه ای کـه کـودک وارد مقطع متوسـطه اول می شـود، ما 
اولویت هایمـان را در راسـتای انعطاف پذیـری آن هـا در جهـت پیـروی صحیح از قوانین مدرسـه 
قـرار می دهیـم. مـا نگـران زورگویی هـای دیگـر کـودکان بـه فرزندان مان نیـز می شـویم و برای 
پیش گیـری از ایـن موضـوع، کودکان مـان را تشـویق بـه شـرکت در فعالیت هـای گروهـی مانند 
تیم های ورزشـی مدرسه شـان  می کنیم. کـودکان در سـال های ابتدایی دوران دبیرسـتان، کم کم 
وارد دوران بلـوغ می شـوند. اولویت بنـدی مـا در ایـن بـازه زمانـی، کمـک بـه آن ها جهـت مقابله 
بـا اثـرات ترشـح هورمون هـای دوران بلـوغ بـر روی سـالمت ذهـن و بدن شـان خواهـد بـود. ما 
می بایسـت قبـل از آن کـه فرزندان مان وارد دوره ی سرکشـی نوجوانی بشـوند، با مسـائل رفتاری 

آن هـا دسـت وپنجه نـرم  کنیم.
پس انـداز پـول بـه فرزندتـان نشـان می دهـد که الزم نیسـت کـه همه آن چـه را می خواهـد، در 

لحظـه بـه دسـت آورد. بزرگسـال موفـق، صبر پیشـه می کند.

 اولویت های دیگران، اولویت های ما
مـن متوجـه یـک نکتـه ی جالـب درمـورد اولویت ها شـده ام. معمـوالً به ایـن دلیل یک مـورد را 
به عنـوان اولویـت  آموزش هایمـان می پذیریـم کـه بقیه ی افـراد نیـز آن را اولویت خود قـرار داده 
باشـند. وقتـی بـا یـک گـروه از والدین گرد هـم می آییم و دربـاره ی اعمـال و رفتـار کودکان مان 
حـرف می زنیـم، شـروع بـه ارزیابـی اولویت هایمـان می کنیـم. تمـام نگرانی هـای تربیتـی مـا به 
لـوس شـدن فرزندان مـان منحصر نمی شـود؛ بلکـه بیش تر درمورد این اسـت که محـرک عادات 
خـوب در آن هـا باشـیم و در پـی آن به دنبال ارزیابـی اولویت های فعلی مان نیز باشـیم. آیا همگی 

در مسـیر صحیحـی از پـرورش مهارت هـای زندگـی بـه کودکان مان قـرار گرفته ایم؟
متأسـفانه اغلـب والدیـن آمـوزش درباره ی پول بـه کودکان شـان را در اولویت خود قـرار نداده اند. 
وقتـی بـه این موضوع مهـم بها ندهیم، قطعـاً درمورد چگونگـی آموزش هایمان دربـاره ی پول به 
آن هـا نیـز صحبت نمی کنیـم. اگر هیـچ  پدرومـادری در گروه دوستانشـان، از چگونگـی آموزش 
پـول بـه کودکانشـان صحبـت نکننـد ، دیگـر والدین نیز آمـوزش مسـائل مالی به فرزندان شـان 
را جـدی نمی گیرنـد. البتـه کـه قصـد نداریـم تـا از آمـوزش ایـن موضـوع مهـم سـر بـاز بزنیم. 
فقـط می بایسـت خودمـان هرچـه زودتر بـر چگونگـی آموزش هایمان دربـاره ی پول بـه کودکان 

بنگریـم؛ زیـرا ایـن موضوعی اسـت کـه در بحث هـای والدین بـه آن پرداخته نمی شـود.
 

 دشواری آموزش درباره پول به نوجوانان
بـه دالیلـی کـه گفتـه شـد، بسـیاری از کـودکان یـاد نمی گیرند کـه چطور بـا پول رفتـار کنند. 
در ایـن مقطـع زمانـی، والدیـن کم کم متوجه می شـوند که فرزندشـان چیزهای جدی تـری را از 
آن هـا طلـب می کنـد. ایـن موضـوع هم چنین به تمایـل بعضی از نوجوانـان بـه کار نیمه وقت نیز 
ربـط پیـدا می کنـد و در نهایـت، سـبب می شـود بسـیاری از والدین بـه فکر بیفتند کـه آموزش 

مسـائل مالـی به کودکان شـان را آغـاز کنند.
آمـوزش مهارت هـای مهـم زندگی بـه نوجوانان برای اولین بار، ممکن اسـت کمی دشـوار باشـد. 
نه تنهـا آمـوزش مسـائل مالی، کـه آغاز آمـوزش باقـی مهارت های مهـم زندگی نیـز در نوجوانی 
بسـیار سـخت اسـت. سرپرسـتی و تربیت صحیح یک نوجوان، با چالش های خاصی همراه اسـت 
کـه در تربیـت کـودکان کم سـن با آن ها مواجه نیسـتیم. یک نوجـوان تحت تأثیـر عوامل زیادی 
خـارج و داخـل خانـه اسـت که نحـوه ی فکـر و رفتـار او را جهت می دهنـد. هورمون هـای دوران 
بلـوغ می توانـد بـر معیارهای قضاوت نوجـوان تأثیر بگـذارد و سـبب تصمیم گیری های بی منطق 
او شـود. نوجوانـان بـه نظـرات دوستان شـان، شـبکه های اجتماعـی و دیگر هم ساالنشـان بسـیار 
اهمیـت می دهنـد. وظایـف والدیـن در زمـان نوجوانـی فرزنـدان، وارد دوره ای پرهیاهو می شـود. 
در طـول ایـن مـدت، بایـد بکوشـیم کـه به قـدر کافـی ارزش هـا و عقایـد صحیـح را در وجـود 

کودکان مـان بپرورانیـم تـا چـراغ راه آن ها در طول مسـیر زندگی  باشـد.
اگـر هیـچ  پدرومـادری در گـروه دوستان شـان، درمـورد چگونگـی آموزش پـول به کودکانشـان 
صحبـت نکند، شـما نیز آمـوزش درباره ی پـول به فرزندان  تـان را جدی نمی گیریـد؛ زیرا معموالً 
پـدرو مادرهـا زمانـی یک موضـوع را به عنوان اولویت آموزشـی خـود می پذیرند که بقیـه ی افراد 

نیـز آن را در اولویـت خود قرار داده باشـند.

 بهتریـن سـن آمـوزش به کـودکان، 
قبـل از رسـیدن بـه نوجوانی اسـت

زمـان مناسـب بـرای شـروع آموزش 
عـادات خـوب مالـی بـه فرزندان مان، 
دوره ی  بـه  آن هـا  ورود  از  قبـل 
مالـی  عـادات  اسـت.  سرکشی شـان 
باورهـا،  بـه  واقـع  در  کودکان مـان، 
رفتارها و ارزش هـای خودمان درباره ی 
پـول بازمی گردنـد. کـودکان کم سـن، 
بـدون پرسـیدن هیچ سـؤالی پذیرای 
باورهـا، رفتارهـا و ارزش هـای والدین 
خـود، نـه فقـط در موضوعـات مالـی 
کـه در همه ی مسـائل، هسـتند. آن ها 
همـواره در حـال پرسـش از صحـت 
گفته هـا و شـنیده های والدین شـانند. 
تـالش جهت تثبیـت عـادات مالی در 
یک نوجـوان بـرای اولین بـار، آن هم 
در دوره ای کـه در حـال شـناخت خود 
دارد.  زیـادی  دشـواری های  اسـت، 
هیچ شـکی نیسـت که تمامی والدین 
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درگیـر چالش هـای خـاص نوجـوان خـود هسـتند. زمـان ایدئـال برای شـکل دهی 
عـادات مالـی فرزندان مـان وقتـی اسـت کـه آن ها هنـوز کم سـن و تابـع ایده های 
آموزشـی مـا هسـتند. باورهـا، رفتارها وارزش هـای خوبی کـه درباره ی پول درسـن 
کـم بـه کودکان مـان تزریـق می کنیم،درادامـه تبدیـل بـه نقطه قـوت آن هاهنـگام 
گرفتـن تصمیم هایـی اسـت کـه در آینـده به عنـوان یـک نوجـوان بایـد بـا آن ها 

دسـت وپنجه نـرم کننـد.
 کـودکان در مسـیر آمـوزش مرتکـب اشـتباه می شـوند؛ اما ایـن اشـتباه ها عواقب 
جبران ناپذیـر بـرای آن هـا در پـی نـدارد؛ زیرا هنـوز مسائلشـان جدی نیسـت؛ اما 
وقتـی بزرگ شـوند بـا تکیه بـر آموخته هـای کودکی شـان از عواقـب جبران ناپذیر 
تـا حـد زیـادی مصـون می ماننـد. به یـاد داشـته باشـید کـه آمـوزش مهارت های 
مهـم زندگـی بـه نوجوانـان، بـرای اولین بـار، می توانـد کمی دشـوار به نظر برسـد. 
سرپرسـتی و تربیـت صحیـح یـک نوجـوان، بـا چالش های خاصـی همـراه خواهد 
بـود کـه در تربیـت کودکان کم سـن بـا آن ها مواجـه نیسـتیم. باید تـالش کنیم در 
طـول ایـن مدت، به قـدر کافـی ارزش ها و عقایـد مناسـب را در وجـود کودکان مان 

بپرورانیـم، تـا چـراغ راه آن ها در طول مسـیر زندگی  باشـند.
 

 دربـاره ی رونـد آموزش هـای مالـی بـه کودکان تـان بـا دیگـر والدیـن نیـز صحبت 
کنید

روشـی کـه به وسـیله ی آن همـه ی مـا می توانیـم بـه دیـدگاه والدیـن دربـاره ی 
سـوادآموزی مالـی کـودکان جهـت بدهیم این اسـت کـه از چگونگـی آموزش های 

خـود بـه فرزندان مان بـا آن ها صحبت 
کنیـم. وقتـی کـه روند آموزشـی خود 
را بـه دیگـر والدیـن توضیـح دهیـم، 
آن هـا را ترغیـب می کنیم کـه به فکر 
ایـن آموزش هـا بیفتند. شـاید به فکر 
افتـادن به تنهایی کافی نباشـد و منجر 
بـه فعالیـت نشـود؛ اما ایـن صحبت ها 
حداقـل محـرک کوچکـی بـرای آن ها 

بود. خواهـد 
بنابرایـن دفعـه ی بعـد کـه بـا دیگـر 
به خوبـی  می شـوید،  جمـع  والدیـن 
می دانیـد که درمـورد چه چیـزی باید 

بنشـینید. صحبـت  به 
زمـان مناسـب بـرای شـروع آموزش 
عـادات خـوب مالـی بـه فرزندان مان، 
قبـل از ورود آن ها بـه دوره ی نوجوانی 
کودکان مـان،  مالـی  عـادات  اسـت. 
تـا حـد زیـادی بـه باورهـا، رفتارها و 
پـول  دربـاره ی  خودمـان  ارزش هـای 

بازمی گـردد.
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امـورمـــالیتافتــــۀجدابافتــــهنیسـتند،
آنراماننـدهـرمهـارتدیگـرییـادبگیریم

تازه کار  دلهره آور  احساس  از  باید  هستید،  جدیدی  چیز  یادگرفتن  درحال  اگر 
بودن دوری کنید؛ این که به دنیای جدیدی وارد می شوید و تنها کسی هستید که 
بلکه  مالی  مسائل  یادگیری  هنگام  نه تنها  احساس  این  گذاشته اید.  قدم  آن  در 
رسیدن  برای  بزرگی  مانع  و  بیاید  شما  به سراغ  است  ممکن  دیگری،  مهارت  هر 
مالی  بیشتری امور  دشواری  که با  زنانی  باشد.  راهتان  دادن  ادامه  و  هدف  به 
کنند:  تجربه  آزاردهنده تر  و  شدیدتر  را  حس  این  است  ممکن  گرفته اند،  یاد  را 
حس تنها بودن در دنیای مالی. با ما همراه باشید تا متوجه شوید چگونه یادگیری 
می توان  چگونه  و  باشد  راحت  می تواند  دیگری  مهارت  هر  مانند  مالی  مسائل 
شد. مواجه  پیچیده  به ظاهر  دنیای  این  با  شدن  روبرو  از  ناشی  دلهرۀ  حس  با 
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درمـورد  انجام شـده  تحقیقـات  از  یکـی  در 
راهکارهـای افزایـش اعتمادبـه نفس زنـان در 
مسـائل مالـی، یکی از سـواالتی کـه از خانم ها 
و متخصصـان امور مالی پرسـیده شـد این بود 
که چـه چیـزی باعـث افزایـش اعتمادبه نفس 

شـما در امـور مالـی می شـود؟
جواب هـای متنوعـی بـه این سـوال داده شـد؛ 
ولـی بیشـترین پاسـخ ایـن بـود کـه »افزایش 
دانـش و اطالعـات« در ایـن زمینـه، منجـر به 
افزایـش اعتمادبه نفـس می شـود. بـر اسـاس 
ایـن تحقیـق تـالش زیـادی صـورت  نتایـج 
گرفـت تـا بـه زنـان توضیـح داده شـود کـه 
مهـارت  هـر  مثـل  مالـی  مسـائل  یادگیـری 
دیگـری - ماننـد مهارت آرایشـگری- می تواند 
به دور از پیچیدگی و کاماًل در دسـترس باشد.

یک تجربه ی جالب
 تجربه یکی از زنان ثروتمند و موفق 

را با هم مرور کنیم:
مـن ده سـال پیـش تالش کـردم تـا اطالعات 
و دانشـم را دربـارۀ موضوعات مالـی باال ببرم و 
توانسـتم بنا بر شـرایط زندگی ام، موقعیت های 
گوناگـون مالـی را تجربه کنم. ولـی در نهایت، 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه اگـر بـه امـور مالـی هـم مثـل مهارت هـای آرایشـگری نـگاه کنم، 
اعتمادبه نفـس بیشـتری خواهم داشـت.

بنابرایـن، بـرای اولیـن بـار یـک سـری لـوازم آرایـش جدیـد خریـدم. همیشـه دوسـت داشـتم 
آرایشـگری یـاد بگیـرم. اگرچـه یادگرفتن آرایشـگری در ابتدا کمـی دلهره آور به نظر می رسـید؛ 
امـا آن را شـروع کـردم. بـه دالیـل بی شـمار مشـابهی، اقدام بـه آموختـن امور مالی هـم، چنین 

احساسـی را ممکـن اسـت در ما ایجـاد کند.
 

 در ابتدا تصور می کردم من تنها کسی هستم که آرایشگری بلد نیست!
افـراد مبتـدی در امـور مالـی و آرایشـگری یـا هر زمینـۀ دیگری، خـود را تنها فرد مبتـدی روی 
زمیـن می داننـد. البتـه بخـش جدایی ناپذیر یادگیـری مهارتی جدید، نداشـتن اطالعات اسـت و 
همیـن موضـوع موجـب اسـترس و دلهـرۀ زیـادی می شـود. زمانـی کـه مـا خانم هـا می خواهیم 
مسـائل مالـی را یـاد بگیریـم، در بسـیاری از مواقـع این حس را داریـم که تنهـا آدم مبتدی دنیا 
هسـتیم و ایـن حـس آزاردهنـده مانـع از ایـن می شـود که بتوانیـم راهمـان را بـا اعتمادبه نفس 
کافـی ادامـه دهیـم. غافـل از اینکه افـراد زیادی مثل مـا تازه، قـدم در راه یادگیری مسـائل مالی 
گذاشـته اند و فقـط بـا بـه دسـت آوردن کمی اطالعـات می توانیم بـر این حس ناخوشـایند غلبه 

کنیم.
 

 تصور می کردم که آرایشگری مهارتی بسیار تخصصی است و هیچ انتهایی برای 
یادگیری آن وجود ندارد

مـن همیشـه فکـر می کـردم که آرایشـگری مهارتی بسـیار تخصصـی اسـت و یادگرفتـن آن، از 
عهـدۀ مـن خارج اسـت. این احسـاس درمـورد یادگیری موضوعـات مالی هم وجـود دارد. خیلی 
از ما تصور می کنیم که موضوعات مالی بسـیار تخصصی، سـخت و پیچیده هسـتند و به همین 
دلیـل، تمایـل و اعتمادبه نفـس کافـی را بـرای یادگرفتن آن هـا نداریم. یـک مثال سـاده برایتان 
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بزنـم. مـن در آرایشـگری بـا مـاده ای بـه نـام 
هیالورونیک اسـید آشـنا شـدم که تـا دو هفته 
پیـش هیـچ اطالعاتی دربـارۀ آن نداشـتم. ولی 
فهمیـدم کـه ایـن مـاده بـرای رطوبت رسـانی 
بـه پوسـت اسـت. در زمینـۀ مالی هم هـر روز 
اطالعات ما می تواند نسـبت بـه روز قبل کامل 
و کامل تر شـود و با یادگیری بیشـتر می توانیم 

ایـن نگرانـی را از خودمـان دور کنیم.

 با محصوالت آرایشی بی شماری مواجه 
شدم که به نظر کارکرد یکسانی داشتند؛ 

ولی کاماًل متفاوت بودند
تنوع محصوالت آرایشـی، حتی در داروخانه ها، 
به قـدری زیـاد اسـت کـه امـکان ندارد کسـی 
بتوانـد بـا تمام آن هـا آشـنایی پیدا کنـد. ولی 
از آن جایـی کـه اصـول آرایشـگری نسـبت بـه 
مسـائل مالی خیلـی پیچیده نیسـت و بدترین 
اتفاقـی کـه می تواند بیفتـد اشـتباه در انتخاب 
شـمارۀ رژ موردنظـر اسـت، خیلـی بـه خـودم 

سـخت نمی گرفتـم. تنهـا دلیلی کـه موضوع را کمـی بغرنج می کرد، این بود که دوسـت داشـتم 
هرچـه سـریع تر همه چیـز را یـاد بگیرم.

حیـن یادگیـری امـور مالی، قطعـاً این احسـاس آزاردهنده را تجربـه خواهید کـرد؛ ولی فراموش 
نکنیـد کـه یادگیـری هـر چیـزی، شـبیه به کشـف تدریجی دنیایـی جدیـد اسـت. در اینجا نیز 
ممکـن اسـت بـا دنیایـی از موضوعاتـی روبـرو شـوید که خـود را ملـزم بـه یادگیـری آن بدانید. 
این کـه انتظـار داشـته باشـیم از همـان روزهای ابتـدای یادگیری، حرفـه ای و ماهر شـویم قدری 

غیرمنطقـی و دور از باور اسـت.
بـاز هـم تأکیـد می کنیـم کـه ندانسـتن عیـب نیسـت بلکـه نپرسـیدن عیب اسـت! پـس بدون 

نگرانـی، دانشـتان را بـاال ببرید.
یادگیـری امـور مالـی مانند هر مهارت دیگری می تواند راحت باشـد و شـما می توانید به سـادگی 
بـا حـس دلهـرۀ ناشـی از روبرو شـدن بـا این دنیـای به ظاهر پیچیـده مواجه شـوید. بایـد از این 
احسـاس نگران کننـده که تـازه کاری در حال ورود به دنیایی جدید هسـتید و در این راه تنهایید، 

کاماًل دوری کنید.

 گام هایی به سوی یادگیری امور مالی
پیـروی آن چـه تاکنـون گفتـه شـد، در یادگیـری امـور مالـی مانند هر مهـارت دیگـری، ممکن 
اسـت بـا مسـائل مشـابه مواجه شـویم. آنچـه اهمیت دارد این اسـت کـه بدانیم امـور مالی تافتۀ 
جدابافتـه نیسـتند و بـا در نظـر گرفتن چنـد گام مهم می توانیـم با این موضـوع به ظاهر پیچیده 

روبرو شـویم.
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 گام اول: با قدم های کوچک شروع کنید
هیـچ آرایشـگری در اولیـن تجربه هایـش، عملکـردی حرفه ای نداشـته اسـت. شـما هـم در ابتدا 
نیـازی بـه مطالعـۀ کتب قطـور مالی یا بررسـی وضعیت تمـام کارخانه هـا و شـرکت ها را ندارید. 
یادگیـری هـر مهـارت جدیـدی را بـا قدم هـای کوچک شـروع کنید. همیـن قدم های بـه ظاهر 
کوچـک اعتمادبه نفس تـان را در مسـائل مالـی باال می برد و باعث می شـود تا مراحل رسـیدن به 

موفقیـت را یکـی پس از دیگری پشـت سـر بگذارید.

 گام دوم: خودجوش باشید
هنـگام مواجهـه با هر مشـکلی، اولیـن راه حل، تحقیقـات ابتدایی و فردی اسـت. هـرگاه به نکتۀ 
جدیـدی برخـورد کردیـد، سـراغ گوگل برویـد و خیالتان راحت باشـد که قضاوت نخواهید شـد.

اگـر دوسـت داریـد سـؤاالت مالی  تـان را از دیگـران بپرسـید، حتمـاً در انتخـاب فردی کـه برای 
پاسـخ دهی بـه سـؤاالتتان انتخاب می کنیـد، دقت کنید. مثاًل شـخصی که دائماً از ورشکسـتگی 
شـکایت می کنـد، نمی توانـد گزینۀ خوبی برای کمک به شـما باشـد. پس با هر کسـی مشـورت 

نکنید.

 گام سوم: برای خرید محصوالت موردنیازتان با افراد مطلع مشورت کنید
فروشـندگان اطالعـات مفیـدی دربـارۀ محصوالتشـان دارنـد. هنگام خریـد هر چیزی عـالوه بر 
اینکـه بایـد حواسـتان باشـد تـا سـرتان کاله نـرود، سـعی کنیـد در ازای خریدتان تـا جایی که 

می توانیـد از فروشـنده مشـاوره بگیرید.
مثـاًل هنـگام خریـد لـوازم آرایش، بـه توصیه هـای بیوتی بالگرها اکتفـا نکنید و نظر فروشـنده را 
دربارۀ رنگی که برای شـما مناسـب تر اسـت، بپرسـید. این گونـه پولتان را بیهوده خـرج نکرده اید.

دربـارۀ مسـائل مالـی هـم می توانیـد بـا مراجعه بـه بانک، دربـارۀ بیمه ها و شـرایط اخـذ وام های 
مختلـف اطالعات مفیدی کسـب کنید. مشـورت گرفتـن، مکمل تحقیقات اولیۀ شماسـت. پس 

به وسـیلۀ آن می توانیـد اطالعـات جامع تـر و کامل تری داشـته باشـید.

 گام چهارم: در مسائل حیاتی تر از مشاوران حرفه ای کمک بگیرید
شـاید مهم تریـن گام و الزمـۀ یادگیـری حرفـه ای هر چیـزی، مخصوصـاً موضوعـات حیاتی تر و 
تخصصی تـر، کمـک گرفتن از فردی متخصص باشـد. اگر احسـاس می کنید در آرایشـگری هنوز 
مهـارت کافـی نداریـد، آرایـش یـک عروس را بـه آرایشـگر حرفه ای تر واگـذار کنیـد؛ زیرا ممکن 
اسـت در غیـر ایـن صـورت، عکس هایـی را که قرار اسـت یک عمر جلوی چشـم عروس باشـند، 

خـراب کنیـد! بعـداً بـا رفتـن بـه کالس هـای 
آرایشـگری می توانیـد حرفه ای تـر عمل کنید.

ایـن موضـوع در مسـائل مالـی هـم صـادق 
کـه  مهمـی  مسـئلۀ  مدیریـت  اسـت. اگر 
به نوعـی با پـول در ارتباط اسـت مثـل بچه دار 
شـدن، خرید خانـه یا برنامه ریزی بـرای دوران 
بازنشسـتگی، نگرانتـان می کنـد، بهتریـن کار 
امـور مالـی اسـت.  بـا متخصصـان  مشـورت 
پرداخـت حـق مشـاوره مختـص ثروتمنـدان 
نیسـت و بـه شـما کمـک می کنـد تـا شـک 
و تردیـد را کنـار بگذاریـد و بـا خیالی آسـوده 

کنیـد. تصمیم گیـری 
یادگیـری مهارت هـای مالـی را بـا قدم هـای 
قدم هـای  همیـن  کنیـد.  شـروع  کوچـک 
در  را  اعتمادبه نفس تـان  کوچـک  به ظاهـر 
مسـائل مالـی بـاال می بـرد و باعث می شـود تا 
مراحـل رسـیدن بـه موفقیـت را یکـی پس از 

دیگـری، پشـت سـر بگذاریـد.
برایتـان  بـه تمـام چیزهایـی کـه  بـا توجـه 
گفتیـم، از شـما می خواهیـم که امـور مالی را 
آن قـدر پیچیده و تخصصـی تصور نکنید که از 

آن فـراری باشـید.
 آن هـا ماننـد هـر مهـارت دیگـری به راحتـی 
یادگیـری  بـرای  هسـتند.  یادگرفتـن  قابـل 
و  کنیـد  شـروع  کوچـک  هـای  قـدم  از 
کافـی  انـدازه  بـه  را  دانش تـان  و  اطالعـات 
بـاال ببریـد. درجایـی کـه احسـاس مـی کنید 
تصمیم گیـری مالی تـان مهـم و حیاتی اسـت 
همیشـه مشـاورانی وجود دارند کـه می توانید 

کنیـد. اسـتفاده  راهنمایی هایشـان  از 
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باترفندهایتبلیغاتیخرید
کنیمتاضررکنیم!

گاهی وقت ها که فقط برای گشت وگذار به پاساژها و مغازه ها می رویم، با کاالهایی که هرگز فکر نمی کردیم 
بخواهیم و یک حساب بانکی خالی برمی گردیم. چطور این اتفاق می افتد؟ ترفندهای تبلیغاتی ما را 
مجبور می کنند کاالهایی را بخریم که هرگز قصد خریدشان را نداشته ایم. درحالی که بخشی از مشکل 
به خاطر نگرش شخصی ما به خرید ایجاد می شود، بخشی دیگر، به خاطر تبلیغات و شیوۀ بازاریابی است.

ناگهانی  خرید  به  افراد  تشویق  برای  که  را  تبلیغاتی  ترفندهای  رایج ترین  از  تا  پنج  اینجا  در 
کنید. کنترل  را  خود  هزینه های  و  بشناسید  را  آن ها  بیان  کرده ایم.  می شوند،  استفاده 

راهنمایسرمایهگذاری
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 1- محدودیت زمانی
»فقط امروز!!! برای مدت محدود!!! آخرین موجودی انبار!!!«

محدودیت هـای زمانـی یکـی از رایج تریـن ترفندهـای تبلیغاتـی برای تشـویق به خرید 
ناگهانـی اسـت. این اسـتراتژی برای ایجاد احسـاس وحشـت طراحی  شـده: »اگـر امروز 
خریـد نکنیـد، شـانس خود را از دسـت می دهیـد.« واقعاً بعید اسـت که اگر جنسـی را 
به محـض دیـدن، نخریـد، دیگـر نتوانیـد پیدایـش کنید. مگـر این که آنچـه می خواهید 
بخریـد قدیمـی یـا ازمدافتـاده باشـد کـه در ایـن صـورت هـم شـاید بهتـر باشـد مدل 

جدیدتـری را انتخـاب کنید.

 توصیه هایی در مورد ترفند محدودیت زمانی:
هـر موقـع کـه بـا محدودیت زمانـی بـرای خرید تحت  فشـار قـرار گرفتید، دسـت نگه 
داریـد. درمـورد این کـه آیـا واقعـاً آن محصـول را می خواهیـد و مشـابهش را در خانـه 
داریـد یـا نـه، فکر کنیـد. در نهایت، اگر در صورت منصرف شـدن نمی توانیـد آن را پس 

بدهید، خریـد نکنید.

»محدودیـت زمانـی« از رایج تریـن ترفندهای تبلیغاتی اسـت. در این روش تبلیغاتـی این گونه به 
شـما القـا می شـود کـه فرصـت بـرای خرید محـدود اسـت و اگـر از این خریـد جا بمانیـد، قطعاً 

ضرر خواهیـد کرد.

2- محصوالتی که حتمًا باید داشته باشید
تبلیغ کننـدگان آن قـدر گسـتاخ شـده اند کـه حـاال لـوازم ضروری تـان را هـم بـه شـما تحمیـل 
می کننـد. از خودتـان بپرسـید چـه اتفاقـی می افتـد اگـر آن محصول را نداشـته باشـید. احتماالً 
یکـی از آن  اجنـاس را از قبـل داشـته یـا به کاالیی شـبیه آن دسترسـی دارید. با این اسـتراتژی، 
تبلیغ کننـدگان احسـاس نیـاز ما به داشـتن ملزومـات ضـروری را تحریک می کنند. بـا این  حال 

بیشـتر اقـالم تبلیغ شـده اصالً ضروری نیسـتند.
 توصیه هایی درمورد اقالم ضروری:

از خودتـان بپرسـید آیـا واقعـاً ایـن محصـول را نیـاز داریـد؟ آیـا چیـزی که اکنـون داریـد کافی 
نیسـت یـا دوسـت دارید بـه گزینه های دیگر توجـه کنید؟ فقط به خاطر اینکه کسـی به شـما از 

ضـرورت می گویـد، کورکورانـه زنبیـل خود را پـر نکنید.

گاهـی تبلیغـات این حـس را ایجـاد می کنند 
که شـما حتماً باید یک کاال را داشـته باشـید 
تـا بـه روز یـا جذاب تـر شـوید. آن ها احسـاس 
نیـاز شـما بـه داشـتن ملزومـات ضـروری را 
تحریـک می کننـد. بـا این  حـال بیشـتر اقالم 

تبلیغ  شـده اصـاًل ضروری نیسـتند.

3- تخفیف با خرید چندتایی
درصـد   ۵۰ بـا  را  دومـی  بخریـد،  را  »اولـی 
تخفیـف داشـته باشـید. دوتـا بخرید، سـومی 
را رایـگان دریافـت کنیـد. چهارتـا یا بیشـتر با 

قیمـت ویـژه.«
ایـن  حرف هـا یـک نـوع تقلـب واقعـی اسـت، 
کمتـر  کنیـد  فکـر  می شـود  باعـث  چراکـه 
هزینـه می کنیـد؛ درحالی که هزینۀ بیشـتری 
روش  ایـن  بـا  کم کـم  می گوینـد  می کنیـد. 
صرفه جویـی می کنیـد. چطـور چنیـن چیزی 
ممکن اسـت؟ مطمئنید تخفیـف در محصول 
دوم، سـوم، چهارم یا پنجـم باعث صرفه جویی 
این طـور  خیـر،  می شـود؟  هزینه هایتـان  در 

. نیست
مثاًل تصور کنیم معامله بر سـر تی شـرت هایی 
اسـت که قیمت هرکدام ٨۰ هزارتومان اسـت. 
شـما یکی را می خریـد و ٨۰ هزارتومان هزینه 
را  دومـی  و  بخریـد  را  یکـی  اگـر  می کنیـد. 
نصـف قیمـت دریافـت کنیـد، فکـر می کنیـد 
تنهـا 4۰ هـزار تومـان هزینـه کرده ایـد؛ اما در 
حقیقـت 1٢۰ هزارتومـان پرداخته اید و اگر دو 
ریتی شـرت بخریـد تا سـومی را رایـگان دریافت 
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کنیـد، در حقیقـت 1۶۰ هزارتومـان هزینـه کرده اید.
 آیـا واقعـاً سـه تی شـرت مثل هـم الزم داریـد؟ به احتمال زیاد تی شـرت های زیـادی دارید و 

حداکثـر بـه یک تی شـرت جدید نیـاز دارید.
ممکن اسـت بـا صبر کردن برای حراج، تخفیف بیشـتری بگیرید، وقتـی ۵۰ درصد تخفیف 
بدهنـد، دیگـر مجبـور نخواهید بود بیشـتر از یک تی شـرت، بخرید. البته زمانـی که اجناس 
در حراجـی قـرار می گیرنـد، ممکـن اسـت دیگر چنـدان فریبنده و جـذاب نباشـند؛ اما اگر 
بـرای دریافـت تخفیـف چنـد تی شـرت را بـا هـم بخریـد، احتمالش زیاد اسـت کـه یک یا 
دوتـای آن هـا در کمدتـان بمانـد؛ طوری کـه حتـی برچسـب قیمتـش را هـم از رویش جدا 

نکنید، چه برسـد بـه این که بپوشیدشـان.
اگـر هـم آن هـا را برگردانیـد، تخفیـف را از دسـت می دهیـد. اصـاًل معاملـۀ خوبـی به نظـر 

نمی رسـد.

 توصیه هایی در مورد تخفیف با خرید چندتایی:
تصمیـم بگیریـد واقعـاً چنـد محصـول نیـاز دارید و چـه موقع بـه آن ها نیـاز داریـد. آیا باید 
خریدهـای اضافـه را انبـار کنیـد؟ آیـا ممکـن اسـت کاالهـای ذخیره شـده از بیـن برونـد و 

کیفیتشـان را از دسـت بدهنـد یـا با گذشـت زمـان از مـد بیفتند؟

راهنمایسرمایهگذاری
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4( تخفیف ها
»امـروز 1۰۰ هـزار تومـان هزینـه کنیـد تـا با 

خریـد بعـدی ٢۵ درصـد تخفیـف بگیرید.«
تخفیف هـا کاهـش قیمـت بالقـوه ای هسـتند 
کـه یـک تأخیر زمانـی در خـود دارنـد، یعنی 
فروشـنده پـول شـما را تـا زمانـی کـه منتظر 
آن هـا  دارد.  اختیـار  در  تخفیفتـان هسـتید، 
هم چنین شـرایط و اصطالحـات پنهانی دارند 
کـه ممکن اسـت به این معنی باشـد که شـما 
هیچ وقـت تخفیفـی نخواهید گرفـت. خواندن 
شـرایط و قوانیـن به صورت چاپ شـده ضروری 
می خواهیـد  وقتـی  کـه  حالـی  در  اسـت؛ 
حوصلـۀ  دیگـر  کنیـد،  قطعـی  را  خریدتـان 

خوانـدن آن هـا را نداریـد.
برای به دسـت آوردن تخفیف، اغلب مجبورید 
یـک فرایند پیچیدۀ آنالین یا ایمیلـی را انجام 

دهیـد. ممکـن اسـت بعضـی از جزئیـات ماننـد تاریـخ خرید، سـن، محل سـکونت و... 
تخفیـف شـما را در این مـورد خاص از بین ببرند. کسـب تخفیف ممکن اسـت زمان بر 
باشـد، اطالعات شـخصی ای بخواهد که دوسـت ندارید بگویید و ممکن اسـت شـما را 
مجبـور کننـد پـول زیادی را بپردازید تـا تخفیف بگیرید.  حتی ممکن اسـت اصل کاال 

را در صورتـی  که تخفیف نمی داشـت، نمی خواسـتید.

 توصیه های مربوط به تخفیف:
هـر محصولـی را بـا تخفیـف نخریـد مگر این که اگـر تخفیفی وجـود نداشـت، آن را در 
هـر حالـی می خواسـتید و حتـی پـول آن را کامـل پرداخـت می کردیـد کـه احتمـاالً 
این طـور نیسـت. بررسـی کنید کـه دریافت تخفیف بـرای خرید بعدی، شـما را مجبور 
بـه پرداخـت مبلـغ زیـادی در مـدت کمـی نکنـد؛ طوری کـه هیچ وقـت نتوانیـد بـه 
آن تخفیـف دسـت یابیـد و هیچ وقـت گـول تخفیفـی را نخوریـد کـه الزم باشـد برای 
گرفتنـش بـا شـماره ای تماس بگیریـد. این یک حقۀ معروف اسـت که باید بهـای آن را 

در قبـض تلفنتان پرداخـت کنید.
تخفیف هـا، کاهـش قیمـت بالقـوه ای هسـتند کـه یـک تأخیـر زمانـی در خـود دارند، 
یعنـی فروشـنده پـول شـما را تا زمانی کـه منتظر تخفیفتان هسـتید، در اختیـار دارد. 
بـه نیازهـای واقعی تـان در ایـن نوع خرید توجه داشـته باشـید. ممکن اسـت اصل کاال 
را در صورتـی  کـه تخفیـف نمی داشـت، نمی خواسـتید و تبلیغات یک نیـاز کاذب را در 

شـما ایجـاد کرده اند.

۵( عشق و جذابیت در تبلیغات
تبلیغـات آن قـدر متکـی بـه تصاویر عشـق ورزیـدن و افراد جذاب اسـت که بیشـتر ما 
اغلب حتی متوجه آن نمی شـویم. زمانی به آن توجه می کنیم که این تصاویر اسـتفاده 
می شـوند تـا کمـک کننـد تصمیم هـای عینی تـری درمـورد خرید کـردن بگیریـم. در 
صورتـی کـه یـک تبلیـغ ایـن ذهنیـت را ایجاد کنـد که اگـر این محصول مشـخص را 
بخریـد، دوسـت داشـته خواهیـد شـد و جذاب تـر به نظـر می رسـید، می توانیـد کاماًل 

مطمئـن باشـید کـه آن ها از تزلـزل فکری شـما سوءاسـتفاده می کنند.

 توصیه های مربوط به این تصاویر:
سـعی کنیـد محصول موردنظرتـان را بدون تصویر آن زوج عاشـق، خانوادۀ خوشـبخت 
یـا مدل هـای نیمه عریان تصـور کنید. اگر بدون تصویر جذابیتشـان را از دسـت بدهند، 

ارزش پـول دادن ندارند.
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اعتیادبهخرید؛
اعتیادخندان

و  خودتان  برای  زیادی  به تعداد   یا  باشید  داشته  کفش  به  زیادی   عالقه ی  است  ممکن 
بانکی  مان  کارت های  خالی شدن  و  زیاد  تجربه ی خرید  ما  از  بخرید. بسیاری  فرزندانتان کفش 
خرید،  پالستیک های  داشتن  دست  در  انگیزه ی  مردم  از  بعضی   برای  اما  داشته ایم؛  را 
می شود. خرید  به  آن ها  اعتیاد  باعث  دارد،  همراه  به  برایشان  که  ضعف  مالی ای  علی رغم 

راهنمایسرمایهگذاری

بهمن 1399/ سال پنجم/ شماره 49 16

ید
خر

ده 
پر

ت 
پش

 



شـاید تـا بـه حـال بـه ذهنتـان خطـور نکرده 
باشـد کـه خریـد کـردن بیـش از حـد هـم 
می توانـد نوعـی اعتیاد به حسـاب بیایـد. حاال 
اگر شـما هم جـزو معتادان به خرید هسـتید، 
ایـن مطلـب را تـا انتهـا بخوانید. شـاید نیاز به 

تـرک کردن داشـته باشـید.
شـخصی را در نظر بگیرید که همـواره بدهکار 
اسـت. در حالـی کـه همـکاران او بـا همـان 
میـزان درآمـد او می توانند دخـل و خرج خود 
را متعـادل نگـه دارنـد. ایـن شـخص ممکـن 
اسـت خانـواده ای داشـته کـه راه ورسـم خرید 
کـردن را به درسـتی بـه او نیاموخته اند و برای 
همیـن، با عـادات مالی اشـتباهی بزرگ شـده 
اسـت. این فـرد به معنـای واقعی معتـاد خرید 
کـردن اسـت و اراده ای هـم بـرای مدیریـت 

ایـن وضعیـت نـدارد. بـه طـوری کـه در زمـان بی پولـی، حتـی به قیمـت بدهـکار کـردن خود، 
راهـی بـرای خـرج کـردن پیـدا می کنـد. آیا این شـخص بـرای شـما آشناسـت؟ یـا در خودتان 

شـباهت هایی بـا او می بینیـد؟
 

 اعتیاد به خرید؛ اعتیاد پنهان
اعتیـاد داشـتن بـه  خریـد ممکن   اسـت کمـی دور از ذهـن به نظر برسـد؛ اما محققـان می گویند 
کـه ایـن مسـئله واقعی اسـت. همان طورکـه دکتر اِیپریل بنسـون نویسـنده ی کتـاب »بخریم یا 
نخریـم« می گویـد: »ایـن فراینـد زمانـی رخ  می دهـد کـه  برخیافـراد وقت، انـرژی و پـول زیادی 
را صـرف خرید کـردن یـا حتـی فکرکـردن  بـه خرید می کنند کـه به طور جـدی زندگـی آن ها را 

می کند.« مختـل 
عالوه بـر تاثیـرات تکان دهنـده و آشـکار مالـی، افراط در خریـد عواقب عاطفی نیز دارد: شـما بعد  
از هـر سـری خرید هـای  متوالی احسـاس گناه، شـرم و اضطـراب می کنید. به عـالوه، این موضوع 

می توانـد بـا ایجـاد اختالف با دوسـتان و خانواده، به روابطتان آسـیب  برسـاند.
 ایـن موضـوع حتـی می توانـد بـه زندگـی حرفـه ای شـما هـم آسـیب برسـاند: ممکن اسـت به 
دلیـل اعتیـادی کـه دارید وقـت زیادی را در محـل کارتان به جـای کار کردن به گشـت وگذار در 
فروشـگاه های آنالین و خریدهایتان اختصاص دهید. نتیجه چه می شـود؟ مشـخص اسـت پایین 

آمـدن راندمـان کاری و چه بسـا اخـراج از محل کار.
موسسـۀ بازپـروری اعتیـاد ایلینویـز، اعتیاد به خرید کـردن را این گونه تعریف می کنـد: »خرید و 
خـرج کـردن غیـر ارادی یـک الگوی خرید مزمـن و تکراری اسـت که مقابله بـا آن کاری همواره 
دشـوار بـوده و در نهایـت، عواقـب مضـری بـه همـراه خواهد داشـت. ایـن اختالل به عنـوان یک 
اختـالل کنتـرل تکانـه ای تعریف شـده و دارای ویژگی هایی مشـابه بـا دیگر اختـالالت اعتیادآور 

بـدون اسـتفاده از مواد سـمی یا مخدر اسـت.«
امـا علی رغـم این کـه اعتیـاد بـه خریـد  کـردن می توانـد ویرانگـر باشـد، ایـن بیمـاری به نـدرت 
جـدی  گرفتـه  می شـود. بِنسـون می گویـد »اعتیـاد بـه خریـد اعتیـاد خنـدان نامیده می شـود؛ 
چون از لحاظ اجتماعی پذیرفته شـده  اسـت. از آن جایی که بسـیاری از مردم متوجه نمی شـوند 
کـه اعتیـاد بـه خریدکـردن ممکـن اسـت چگونه باشـد، دچار شـدن بـه چنین اعتیـادی خیلی 

اسـت.« راحت تر 
 

 چرا به خرید کردن معتاد می شویم؟
هماننـد اعتیـاد   بـه  الکل، سـیگار کشـیدن یا قمار  کـردن، دوسـتداران خریـد به راه حلی سـریع 
اعتیـاد دارنـد تا احسـاس خوبی داشـته  باشـند. بِنسـون می گویـد: »در واقع، خرید  کـردن باعث 
تحریـک هورمون هایـی در مغـز می شـود کـه مـا به واسـطه ی  آن هـا احسـاس خوبـی  خواهیـم  

داشت.«
گاهـی معتـادان از خریـد  کـردن به عنـوان یـک راه بـرای احسـاس حالت  ایدئـال خود اسـتفاده 
می کننـد. بِنسـون اعتقـاد دارد: »خریـد  کردن شـکاف بین شـخصیِت  واقعی آن ها و شـخصیتی 
را کـه دوسـت دارنـد باشـند، پـر می کنـد. آن ها کسـب کاال هـای مـادی را به عنوان هـدف اصلی 
زندگـی می بیننـد کـه شـاخصی از موفقیت و مسـیر خوشـبختی اسـت.« در واقـع، خرید کردن 

می توانـد شـما را از هدف هایتـان دورتـر کند.
ایـن رونـد تمامـاً بـه تزلـزل ختم  می شـود. همان طور کـه دکتر جـان رابرتـس می گویـد: »مردم 
بـا خریـد کـردن در  حـال پـر کـردن چاله های زندگی شـان هسـتند، بـا  این که جنبه هـای دیگر 

زندگی شـان مثـل شـغل یـا رابطه ی آن هـا، رضایت بخش نیسـت.«
اعتیـاد بـه خریـد تالشـی بـرای پـر کـردن چاله هـای روحـی مثـل تنهایـی، عـدم کنتـرل یـا 
اعتمادبه نفـس پاییـن اسـت. اغلـب یـک خلق وخوی منفـی مثل بحث یا خسـتگی باعـث ایجاد 
عالقـه بـه خریـد می شـود. گرچه، کاهش احساسـات منفـی موقتی اسـت و با افزایـش اضطراب 

یـا حـس گنـاه جایگزین می شـود.
 

 نشانه های اعتیاد به خرید چیست؟
اگـر می خواهیـد بدانید شـما به خرید معتاد هسـتید یا نه، خواندن این نشـانه ها شـگفت زده تان 

می کند.
افراد معتاد به خرید، معموالً دارای این نشانه ها هستند:

 در واکنش به احساس ناامیدی، خشم یا ترس خرید می کنند؛
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 خریـد و خـرج کردن هایشـان موجـب ایجاد اسـترس احساسـی شـده و زندگی شـان را تحت 
تاثیـر قـرار می دهد؛

 با دیگران به خاطر میزان خرید و پول خرج کردن هایشان جدل دارند؛
 وقتی کارت بانکی همراهشان نیست، احساس می کنند گم شده اند؛

 خرج کردن هایشان موجب ایجاد حس خوب و اضطراب توأمان می شود؛
 موقع خرید کردن احساس می کنند کاری غیرمجاز انجام می دهند؛

 بعد از خرید کردن احساس گناه، خجالت و گیجی می کنند؛
 به دیگران درمورد چیزهایی که می خرند و قیمت هایشان دروغ می گویند؛

  مدام به پول فکرمی کنند؛
 زمـان زیـادی بـرای باالوپاییـن کـردن حسـاب ها و بدهی هایشـان صـرف می کننـد تـا بـرای 

خریدهـای جدیدشـان پـول جـور کنند.

حـاال اگـر شـما هـم این حالت هـا را باهم یا تنهـا تجربه کرده اید، شـاید یکـی از قربانیـان اعتیاد 
بـه خریـد باشـید؛ اما نگـران نباشـید چـون راهکارهایی بـرای مقابله با این نـوع از اعتیـاد وجود 

دارد.
اعتیـاد بـه خریـد تالشـی بـرای پـر کـردن چاله هـای روحـی مثـل تنهایـی، عـدم کنتـرل یـا 
اعتمادبه نفـس پاییـن اسـت. اغلـب یـک خلق وخوی منفـی مثل بحث یا خسـتگی باعـث ایجاد 
عالقـه بـه خریـد می شـود. گرچه، کاهش احساسـات منفـی موقتی اسـت و با افزایـش اضطراب 

یـا حـس گنـاه جایگزین می شـود.

 چگونه با اعتیاد به خرید مقابله کنیم؟
کسـانی کـه تـا بـه حـال دچـار ایـن اعتیـاد 
درک  را  شـرایط  ایـن  نمی تواننـد  نشـده اند، 
کننـد. آن هـا نمی داننـد کـه اجبـار و اضطـرار 
اسـت  مهـم  چقـدر  چیـزی،  خریـد  بـرای 
هـم  از خریـد  بعـد  گنـاه  حـس  احتمـاالً  و 
هیچ وقـت بـه سراغشـان نمی آید؛ اما کسـانی 
کـه دچـار ایـن حالـت هسـتند، جـدا از لذتی 
کـه از خریـد می برنـد، از آن رنج هـم می برند. 
خوشـحال کننده اسـت که بدانیم راهکارهایی 
بـرای رهایی از این اعتیاد وجـود دارد. در ادامه 

بـه ایـن راهکارهـا می پردازیـم:

 یکـی از راهکارهـا ایـن اسـت کـه فقط پول 
نقـد همـراه داشـته باشـید. همـراه نداشـتن 
اسـت؟  درسـت  دردسـردارد.  بانکـی  کارت 
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اگرکنترلـی  همین جاسـت.  نکتـه  البته؛ولـی 
روی خـرج کـردن خـود نداریـد، مانعـی برای 
ایـن عادتتـان ایجادکنیـد. بـرای همیـن بایـد 
سـختی هایی را متحمـل شـوید. خـرج کردن 
پـول نقـد باعـث می شـود احسـاس کنیـد که 
واقعـاً در حـال خـرج کـردن پـول هسـتید. 
کارت هـای بانکـی پالسـتیکی ایـن حـس را 

کامـاًل منتقـل نمی کننـد.

 تمـام خرج هـا )حتـی کوچک تریـن آن هـا( 
هـم  شـایداصاًلخودتان  کنیـد.  یادداشـت  را 

ندانیدکـه چقـدر داریـد خـرج می کنیـد.

 خریـد کـردن را مثـل یـک بـازی فکـری 
انجـام دهید. مثاًل اگربه فروشـگاهی زنجیره ای 
خریدمی کنیدوبـرای  اینترنتـی  می رویدیـا 
خریداجناس وسوسـه می شـوید، قبل ازنهایی 
کـردن خریـد، سـبدخریدتان رابررسـی کنید 

واجناسـی راکـه ضـروری نیسـتند،حذف کنیـد. قطعاً علت وسوسـه شـدن بـرای خریدهای غیر 
ضـروری را از یـاد می بریـد.

 خـود را در موقعیـت وسوسـه قـرار ندهید. بهتریـن راه بـرای صرفه جویی در هزینه این اسـت 
کـه شـرایط وسوسـه شـدن را از خـود دور کنیـد، مثـاًل اگـر نقطه ضعـف شـما کتـاب اسـت، از 
کتاب فروشـی ها بیـرون بیاییـد و دور خریـد آنالیـن را هـم خط بکشـید. اگر تمایل داریـد که در 
فروشـگاه های بـزرگ دور بزنیـد، از مراکـز خریـد دور بمانیـد. نرفتـن بـه مکان هایـی کـه به طور 
معمـول در آن هـا خرید می کنید، به ویژه اگر تحت اسـترس عاطفی هسـتید، بسـیار مؤثر اسـت.

 بـه اهداف بلندمـدت خود فکر کنید. افرادچاق معموالًموقع غذاخـوردن به این فکرمی کنندکه 
ایـن غذابرای شـان ضررداردیانـه. همیـن سـوال رابایدافرادمعتادبـه خریدموقـع خرج کـردن پول 

ازخودبپرسـند: آیـا این خریدمـن رابه اهداف بلندمدتـم نزدیک ترمی کندیـا ازآن هادورتر؟

 کمـک بخواهیـد. کمـک خواسـتن از دیگـران هیچ خجالتـی نـدارد. از یک دوسـت نزدیک یا 
اعضـای خانـواده خـود بخواهیـد که به شـما در ایـن زمینه کمک کننـد. در صورت لـزوم، حتی 

می توانیـد از کمـک حرفـه ای یک روانشـناس و مشـاور هم اسـتفاده کنید.
 

 سوال هایی که قبل از خرید کردن باید از خود بپرسید
 چـه زمانـی از آن اسـتفاده خواهم کرد؟ کسـانی کـه بی هدف خریـد می کننـد، معموالً 
کلـی وسـیله دارنـد کـه هیـچ گاه از آن هـا اسـتفاده نمی کنند. موقـع خریـد از خودتـان صادقانه 
بپرسـید کـه آیـا از آن وسـیله اسـتفاده خواهید کـرد یا آن هم به سرنوشـت دیگر وسـایل مبتال 

خواهد شـد.
 آیـا مدلی شـبیه به ایـن را قبال خریـده ام؟ اگـر جوابتان بـه این سـوال بله اسـت، پس 
دیگـر چـرا بایـد یکـی دیگـرش را بخرید. این سـوال را حتـی موقع خریـد لباس هـم از خودتان 

بپرسید.
 خریـدم را کجـا بگـذارم؟ خیلـی عجیب اسـت که همین سـوال خیلـی وقت هـا مانع این 
می شـود کـه بی هـدف خریـد کنیم. سـعی کنیـد فضـای جدید بـرای خریدهـای جدیـد ایجاد 

نکنیـد و ایـن محدودیـت در فضـا، باعث می شـود کـه کمتر خریـد کنید.
 آیـا می تـوان یک مـدل دسـت دوم تمیـز از همین جنس بـا قیمت کمتـر بخرم؟ 
درمـورد بسـیاری از وسـایل از جملـه ماشـین، لـوازم الکترونیکـی و بازی هـای کامپیوتـری ایـن 
مسـئله صادق اسـت. نیاز نیسـت همیشـه جنس دسـت اول بخرید. شـاید با قیمتی بسیار کمتر 

بتوانیـد همـان جنـس را با کیفیـت خوب از کسـی بخرید.
 آیـا کسـی هسـت که بتوانـد این وسـیله را به من قـرض بدهـد؟ در بسـیاری اوقات 
بـا قـرض کـردن یک وسـیله از یک آشـنا، که شـاید بـرای مـدت کوتاهی مـورد نیاز باشـد، نیاز 

به خریـد آن از بیـن می رود.
 آیـا می توانـم برای خریدنش صبر کنـم؟ وقتی در برابر وسوسـه خریدوسـیله ایقرارمی گ
یرید،اینسوالمی تواندکمکبزرگیبرایشماباشد. دربسیاریاوقاتآنمیلزیادبرایخریدبعدازمدتیازبینمی رود.

 چـرا بایـد چنین چیـزی بخـرم؟ درسـت اسـت کـه بیشـتر اوقـات وسـیله ای می خریم 
کـه یکـی از احتیاجـات مـا را بـرآورده می کنـد، امـا در بعضـی مواقع مـا تحت تاثیر یـک آگهی 
تبلیغاتـی جدیـد، وسـیله ای را می خریـم و بایـد قبل از خرید این سـوال مهم را از خود بپرسـیم.

 آیـا گزینه هـای بهتـری هم وجود دارنـد؟ برای این کـه بعد از خرید احسـاس پشـیمانی 
و گنـاه نکنید، بهتر اسـت قبـل از خرید هرچیزی مشـابه های آن را بررسـی کنید.

اگـر خریـد کردن در زندگی تان بسـیار برجسـته شـده  اسـت و دائمـاً دربـاره ی آن فکر می کنید 
و حـرف می زنید، دچار مشـکل شـده اید. پاسـخ عاطفـی به قیمت ها و پیشـنهادات فروشـگاه ها، 
خوشـحالی یـا رنـج و اضطـراب بیش ازانـدازه به خاطر قیمت  محصـوالت می تواند زنگ هشـداری 

جدی برایتان باشـد.

ایـن سـوال ها را بـرای تـرک عـادت خریـد کردن هـای بی هـدف از خـود بپرسـید. به طـور قطع، 
بـرای هـر خریـد ضـروری و سـاده نیـازی نیسـت همـۀ این سـوال ها پرسـیده شـود کـه در این 
صـورت، خـود ممکن اسـت به یک وسـواس فکـری تبدیل شـود. این سـواالت تنهـا باید جلوی 
خریدهـای بی حسـاب وکتاب شـما را بگیـرد. در هـر حـال، باید اعتیـاد پنهان به خریـد را جدی 

بگیرید.
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نگرشوتفکرتانرادربارۀ
پولتغیییردهید
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 »باور و نگرش مثبت« منشأ کامیابی شما
شـاید تنهـا چیـزی کـه بین شـما و درآمد بیشـتر فاصله انداختـه، تفکر شـما دربارۀ پول باشـد. 
مـا خودمـان را گـول می زنیـم کـه نمی توانیم پول بیشـتری دربیاوریـم، این یـک خودتخریبی با 

اثـرات زیانبـار در آینـدۀ مالی مـا خواهد بود.
اگـر بـاور نداریـد کـه می توانید پـول بیشـتری دربیاورید، احتمـال کمتـری وجـود دارد که پول 
بیشـتری بخواهیـد یـا برای پسـتی تالش کنید که پـول بیشـتری نصیبتان می کند یـا خودتان 

را در مقامـی قـرار دهیـد که بتوانیـد با آن پـول بیشـتری را مدیریت کنید.
وقتـی بـاور شـما این اسـت کـه هیـچ گاه پـول کافـی در اختیـار ندارید، مطابـق همین بـاور در 
زندگـی عمـل خواهیـد کـرد. با داشـتن این باور همیشـه به دنبال پـول خواهید دویـد، در حالی 

که بـه آن نمی رسـید.

درک تصوراتی که درمورد پول دارید، به شما کمک می کند 
که بفهمید چگونه می توانید پول بیشتری به دست آورید. 
ساده تر بگوییم، تغییر تفکرتان دربارۀ پول، موجب می شود 
درآمد ماهانۀ بیشتری داشته باشید. افکار، احساسات و 
باورهایتان دربارۀ پول برای آیندۀ مالی تان، از حساب های 
بانکی یا میزان پولی که می توانید کسب کنید، مهم ترند.

طرز تفکرتان را به سـمت ایـن باورهای مثبت 
دهید: سوق 

پول کافی در اختیار دارید؛
همیشه می توانید نیازهایتان را برآورده 

کنید؛
تأمیـن  بـه  قـادر  داریـد  کـه  درآمـدی  بـا 
هسـتید. خـوب  زندگـی  یـک  هزینه هـای 

در اینجـا صحبـت از تغییـر صـدای درونی تان 
ایـن  بـه  را  درونی تـان  صـدای  اگـر  اسـت. 
مسـیر تغییـر دهیـد کـه پـول کافـی داریـد، 
ایـن نشـان می دهـد کـه در مسـائل مالی تـان 
مسـئولیت پذیر عمـل می کنیـد. ایـن صـدای 
کنیـد  جایگزیـن صدایـی  را  مثبـت  درونـی 
کـه می گویـد قـادر بـه برطرف کـردن نیازهـا 
نیسـتید، فقیر هسـتید و پول کافی در اختیار 

ندارید.
تغییـر نگرش تان اولیـن قدم برای رسـیدن به 
پـول اسـت. شـاید کار سـختی بـه نظر برسـد 
ولـی بایـد کار را بـا ایـن باور صحیـح که »من 
همیشـه به انـدازۀ کافـی پـول دارم« یـا اینکه 
»مـن همیشـه قادر خواهـم بود پـول کافی به 

دسـت بیاورم« آغـاز کنید.
شـاید تغییر ذهنیت منفی کار ساده ای نباشد؛ 
ولـی بزرگ تریـن تغییـر را در زندگی تان ایجاد 

می کند.

در  احساس  و  ذهن  عملکرد  شناخت   
رابطه با پول

ریـک کالـر، برنامه ریـز مالـی می گویـد: »مهم 
این اسـت که ما بیشـتر درمورد نحوۀ عملکرد 
پـول بدانیـم؛ ولـی واقعیـت ایـن اسـت که ما 
باید بیشـتر بدانیم ذهن و احساسـاتمان دربارۀ 

پـول چگونه عمـل می کنند.«
در ادامـه، پنـج راهـی را ذکـر می کنیـم کـه 
می توانند به شـما برای تغییر نحوۀ نگرشـتان  
تـا  بـه پـول و مسـائل مالـی کمـک کننـد 
درنهایـت، بتوانیـد پـول بیشـتری بـه دسـت 

آوریـد.

1( شخصیت مالی خودتان را پیدا کنید
درمـورد شـخصیت مالـی خـود بایـد بـه یک 
ابـزار  پـول  کنید: اینکـه  توجـه  مهـم  نکتـه 
شـخصیت تان  ارزش گـذاری  مبنـای  اسـت، 
نیسـت. بعضی از مـا مبنـای ارزشـمان را بـر 
برایمـان  بعـد  و  درآمـد می گذاریـم  اسـاس  
سـخت اسـت ارزش شـخصیتی مان را از چک 
حقوقمـان سـوا کنیـم. اگـر شـما به جـای این 
کار بـه پـول به عنـوان یـک ابـزار نـگاه کنید و 
راه هـای متفاوتـی را بـرای ارزش بخشـیدن به 
خودتـان پیـدا کنیـد، آن موقـع بـه موفقیـت 
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بزرگـی دسـت پیـدا کرده ایـد.
نوشـتن  بنویسـید.  را  خـود  مالـی  خاطـرات 
بتوانیـد  تـا  باعـث می شـود  مالـی  خاطـرات 
دلیـل بسـیاری از رفتارهایتان را بشناسـید. در 
واقـع، وقتی بتوانیـد از این باورهـا و رفتارهای 
ناخـودآگاه مطلع شـوید، می توانید تغییر دادن 
آن ها را شـروع کنید. در نهایـت، این کار نحوۀ 
تعامل شـما را بـا دنیای بیـرون تغییر می دهد 
و می توانـد منجـر بـه تغییر وضعیـت مالی تان 

شود.

2( تجربیات گذشته را که روی باورهای 
مالی تان تاثیر گذاشته، بشناسید

شـخصیت مالی تـان به  احتمـال  زیاد بـه افکار 
طوالنـی  مدتـی مرتبط اسـت کـه دربـارۀ پول 

داریـد و ریشـه در کودکی تـان دارد.
طبـق گفتـه ی تـد کالنتـز، روانشـناس مالـی 
و مشـاور، رفتـار هـر فـرد بـا پـول، در دوران 
شـکل  ده سـالگی  در  به ویـژه   و  کودکـی 
اسـت:  معتقـد  همچنیـن  کالنتـز  می گیـرد. 
محیطـی کـه در آن بزرگ شـده اید، بیشـترین 
آن  دارد.  مالی تـان  باورهـای  روی  را  تأثیـر 
لحظاتـی از زندگـی کـه در آن هـا نوعی تجربۀ 
احساسـی مهم داشـتید هم بی تأثیر نیسـتند، 

چـه تجربـه مثبـت باشـد و چـه منفـی.
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اگـر والدین شـما همیشـه برای پـول مضطرب بودند یا هراس داشـتند یا اگر شـرایط به شـکلی 
بـود کـه  هیچ وقـت پـول کافـی نداشـتید، ایـن احساسـات بـه بزرگسـالی تان منتقل می شـوند. 
بسـیاری از روان شناسـان و مشـاوران مالـی توصیـه می کننـد کـه افـراد خاطـرات یـا تجربیـات 

مالی شـان را یادداشـت کنند.
نوشـتن خاطرات مالی باعث می شـود بتوانید علت بسـیاری از رفتارهایتان را بشناسـید. در واقع،  
وقتـی بتوانیـد از باورهـا و رفتارهای ناخودآگاه مطلع شـوید، می توانید تغییر دادن آن ها را شـروع 
کنیـد. در نهایـت، ایـن کار نحوه ی تعامل شـما را با دنیای بیرون تغییـر می دهد و می تواند منجر 

بـه تغییر وضعیت مالی تان شـود.

3( خودتان را با دیگران مقایسه کنید، این کار می تواند بسیار مفید باشد
اگرچه مقایسـۀ خودتان با دیگران همیشـه کار درسـتی نیسـت؛ ولی متخصصان مالی معتقدند 

در ایـن مورد ممکن اسـت مفید باشـد.
اسـتفانی اوکانـل، مشـاور مالـی و نویسـندۀ کتاب »ورشکسـته و زندگـی زیبا« می گویـد: »همۀ 
مـا دالیـل خودمـان را داریـم که فکـر می کنیم نمی توانیـم پول بیشـتری دربیاوریم. بسـیاری از 
ایـن دالیل شـاید منطقی و خوب باشـند )هنوز دانشـجو هسـتم، تجربه ای نـدارم، مهارتی ندارم، 
مجـرد هسـتم، مـدرک دانشـگاهی نـدارم، نمی خواهـم دوبـاره از صفـر شـروع کنم، زیـادی پیر 

هسـتم، زیادی جوان هسـتم(.«
اوکانـل توصیـه می کند پـس  از اینکه باورهـای غلط را شناسـایی کردید، باید کسـی را در همان 
وضعیت یا چالشـی مشـابه پیدا کنید که علی رغم آن چالش، پول بیشـتری درمی آورد. به عنوان 
 مثـال، اگـر یکـی از باورهایتـان این اسـت که »مـادران مجرد وقت یـا منابع کافی را بـرای ایجاد 
حرفـۀ کاری خـود ندارنـد« مـادری مجرد پیـدا کنید کـه دارد از نظر حرفه ای رشـد می کند. این 

فرد می تواند کسـی باشـد که او را شـخصاً می شناسـید یا داسـتانش را خوانده اید.
تغییـر نگرش تـان اولیـن قـدم بـرای رسـیدن بـه پـول اسـت. شـاید کار سـختی به نظر برسـد؛ 
ولـی بایـد کار را بـا ایـن بـاور صحیح که »من همیشـه به انـدازۀ کافی پـول دارم« یـا اینکه »من 

همیشـه قـادر خواهـم بود پـول کافی به دسـت بیـاورم« آغـاز کنید.

به  که  کنید  پیدا  واقعی  نمونه هایی   )4
پول  چقدر  باید  می دهند  نشان  شما 

دربیاورید
یکـی از برنامه ریزان مالی نیز روش مشـابهی را 
پیشـنهاد کـرده اسـت. او یک  قـدم فراتر رفته 
اسـت و می گویـد برای مقایسـه بـه نمونه های 
واقعـی و دقیـق برسـید کـه بـه شـما نشـان 
می دهنـد بایـد چقـدر پـول دربیاوریـد، حتی 
اگـر فکر می کنیـد توانایـی ایـن کار را ندارید.

می خواهیـد  کـه  وقتـی  مخصوصـاً  کار  ایـن 
نـرخ  خدمـات یـا کاالهـای تولیدی تـان را باال 
ببریـد یـا به عنـوان یـک کارمنـد درخواسـت 
افزایـش حقـوق کنید به شـما در معیارگذاری 
کمـک می کند. کمـی تحقیق کنیـد و ببینید 
دیگـران بـرای پسـت های مشـابه شـما چقدر 
حقـوق می گیرند تـا بتوانیـد ارزش کارتـان را 
دقیق تـر مشـخص کنیـد. ببینیـد چقـدر باید 
پـول درآوریـد و خـود را متقاعـد کنیـد کـه 

لیاقـت ایـن میـزان پـول را دارید.

۵( کمی از دوستانتان کمک بگیرید
دوسـتانتان  روی  کـه  نیسـت  بـدی  فکـر 
حسـاب کنیـد و بگذاریـد کمـک آن هـا شـما 
را هیجـان زده کنـد. بـه  احتمـال  زیـاد تـا االن 
دربـارۀ کاری کـه انجـام می دهیـد بـا آن هـا 
صحبـت کرده ایـد و وقتی موضوع درخواسـت 
افزایش حقوق باشـد، دوسـتان اغلـب بهترین 
مشـوقان هسـتند. گفتـن ایـن کار راحت تر از 
انجام دادنش اسـت؛ ولی بایـد بدانید که انجام 
دادنـش هم غیر ممکن نیسـت. در بسـیاری از 
مـوارد، دوسـتان شـما بهتـر از یـک مشـاور یا 
متخصـص مالـی می توانند در مسـیر مالی تان 
کمـک کننـد. پس هیـچ گاه این موضـوع مهم 

را فرامـوش نکنید.
آیـا تـا بـه حـال بـه موضوعاتـی کـه گفتـه 
شـد فکـر کـرده بودیـد؟ بـه اینکه تصـورات و 
باورهـای شـما درمورد پـول داشـتن می تواند 
تأثیر زیادی در پولدار شـدن شـما داشته باشد 
و شـناخت تصورات اشـتباهی که بـرای مدتی 
طوالنـی نسـبت بـه پـول داشـتید می تواند به 
شـما کمـک کنـد آن هـا را برطرف کنیـد و از 
نظـر مالـی قوی تـر باشـید. اگر تـا به حـال به 
ایـن موضـوع فکـر نکرده ایـد هنوز دیر نشـده 
اسـت، از همین امروز شـروع کنیـد و بدانید با 
تغییـر نگرشـتان به مسـائل مالـی می توانید با 
امید بیشـتری در مسیر موفقیت قدم بگذارید. 
شـخصیت مالی تـان به  احتمـال  زیاد بـه افکار 
طوالنی مدتـی مرتبـط اسـت کـه دربـارۀ پول 
داریـد و ایـن افکار ریشـه در کودکی تـان دارد. 
محیطـی کـه در آن بزرگ شـده اید بیشـترین 

تأثیـر را در باور هـای مالی تـان دارد.
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سرمایهگذاریهایهوشمندانه
سـرمایه گذاری شـکل های مختلفـی دارد. بـرای مثـال بازارهـای رایـج سـرمایه گذاری 
در ایـران این هـا هسـتند: بـازار ارز، بـازار مسـکن، بـازار سـکه وطال، سـپرده های بانکـی 
)کوتاه مـدت و بلندمـدت( و بـورس اوراق بهادار. هر کدام از این بازارها به تناسـب سـودی 
کـه می دهنـد، تـا انـدازه ای ریسـک دارند. به طـور معمول این طور اسـت که هرچه سـود 
کمتر باشـد ریسـک هم کمتر اسـت و برای رسـیدن به سـودهای بیشـتر اغلب ریسـک 

بیشـتری هـم بایـد کرد. البته سـرمایه گذاری فقط سـرمایه و سـود نیسـت.
وقتی کسـی تازه وارد بازار کار می شـود، پول نقد زیادی برای وارد شـدن به بازار سـرمایه 
نـدارد. بـدون سـرمایه گذاری و بـا حقـوق ماهانه هم به سـختی می توان پیشـرفت زیادی 
از نظـر مالـی کـرد، پس چـاره چیسـت؟ برمی گردیم به تعریـف مصطلح سـرمایه گذاری. 
همان طـور کـه تمـام دوران کودکـی و نوجوانی مـان را صـرف یادگیـری کرده ایـم، بایـد 
در بقیـۀ سـال های زندگی مـان هـم مدتـی را بـه یادگیـری اختصـاص دهیـم، هـم برای 
پیشـرفت شـغلی و کسـب مهارت هـای نـو و هـم بـرای آموختـن اصـول سـرمایه گذاری 
و هوشـمند شـدن در امـور مالـی. در دیگـر مطالـب سـایت علـف خـرس، بـه تفصیل به 
سـرمایه گذاری و سـواد مالی پرداخته ایـم؛ آنچه در این مطلب می خواهیـم بگوییم دربارۀ 
الهام بخشـی اسـت. تعـداد کمـی از آدم هـا به انـدازۀ صاحبان شـرکت های بزرگ سـرمایه 
دارنـد و تعـداد بسـیار کمـی ممکن اسـت بعداً آن قـدر ثروتمند شـوند. با این حـال، طرز 
فکـر افـرادی کـه ثروتمندترین آدم های دنیا شـناخته می شـوند، قدم های اولیـۀ آن ها در 
راه سـرمایه گذاری و مسـیری کـه طـی کرده اند، می توانـد برای همۀ انسـان ها الهام بخش 
باشـد. الزم نیسـت تمام شـرایط، شـانس ها و ثروت آن ها را داشـته باشـیم تا مانند آن ها 
در امـور مالـی رفتـار کنیم، بلکه بـا ادامه دادن مسـیر یادگیری، می توانیم نـکات آموزندۀ 

زندگی شـان را در زندگـی خودمان پیـاده کنیم.
در ایـن مطلـب گفت وگویی با چهار نفر از سـرمایه گذاران ابرشـرکت اوراکل را می خوانیم 
کـه دربارۀ  بهترین سـرمایه گذاری عمرشـان و پیش بینی شـان از آینده صحبـت کرده اند. 
اوراکل )Oracle( یـک شـرکت غـول نرم افـزاری آمریکایـی اسـت کـه در زمینـۀ نرم افزار، 

سـخت افزارهای رایانـه ای و بسـیاری دیگـر از حوزه های کامپیوتـری فعالیت می کند.
 

سرمایه گذاری در معنای مصطلح آن صرف 
کردن زمان، کار یا پول برای چیزی در 
جهت به دست آوردن سودی بلندمدت 
است؛ مانند یادگیری. ما تمام سال های 
کودکی و نوجوانی مان را برای رسیدن 
به آینده ای درخشان با درس خواندن 
سرمایه گذاری کرده ایم. پس یکی از 
جنبه های سرمایه گذاری چیزی است که 
ما در زمان حال صرف کرده یا به نحوی از 
دست می دهیم. جنبۀ دیگر آن زمانی 
است که باید بر سرمایۀ ما بگذرد. هیچ 
سرمایه گذاری ای در زمانی که شروع 
می شود، به سود نمی رسد. از سوی دیگر، 
سرمایه گذاری کردن موجب می شود پس از 
گذشت زمانی معین، ما به چیزی بیشتر یا 
ارزشمندتر از آنچه در ابتدا صرف کرده ایم 
برسیم که سود ماست. مانند کشاورزی که 
دانه ای می کارد و از آن مراقبت می کند، 
چندین ماه زمان صرف کرده و در نهایت، 
محصولش را که حاصل کار اوست، برداشت 
می کند.

می توانیم سرمایه گذاری را این چنین هم 
تعریف کنیم: »سرمایه گذاری صرف نظر 
کردن از منافع امروز به امید به دست 
آوردن منافع بیشتر در آینده است.« پس 
باید چیزی برای سرمایه گذاری و در کنارش 
صبر داشته باشیم تا بتوانیم از فرایند 
سرمایه گذاری به سود برسیم.

اگر بخواهیم کمی دقیق تر نگاه کنیم، 
سرمایه گذاری طبق آنچه وبسایت 
Investopedia تعریف کرده است، تبدیل 
پول به سرمایه یا تبدیل سرمایه به کار 
مثل تجارت، پروژه و بنگاه معامالتی، با 
هدف کسب سود است. سود مهم ترین 
بخش سرمایه گذاری است که به دو صورت 
درآمد یا رشد قیمت به سرمایه گذار 
برمی گردد.

راهنمایسرمایهگذاری
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یک  »کارا«،  خالق شبکه ی   ،Hint رئیس موسسه ی  و  بنیان گذار  گلدین،  کارا   
منبع دیجیتالی برای کارآفرینان و مجری پادکست unstoppable )غیرقابل توقف(

»من برای شرکتی کار کردم که به کارمندان سهام می داد.«

»برای شـرکتی کار کنید که به شـما سـهام بدهـد، مانند کاری که مـن در اولین 
شـرکت خـودم ٢Market و بعـد از آن در AOL انجام دادم. از این دسـت موقعیت ها 
بسـیار اسـت و همۀ آن ها دیگر در سـیلیکون ولی نیسـتند. البته بایـد از این که 
آپشـن های سـهام چـه چیزهایی هسـتند آگاه باشـید. اگر الزم اسـت به کالس 
آموزشـی برویـد. اگـر شـما را می ترسـاند یـا از آن اطالعـی نداریـد، درباره اش 

اطالعـات به دسـت بیاورید. این شـانس را بـه کس دیگـری ندهید.«
ایـن فقـط یکـی از راه های شـروع سـرمایه گذاری اسـت. ممکن اسـت در ایران 
بـه این گسـتردگی که خانـم گلدیـن می گوید نباشـد؛ اما همیشـه فرصت هایی 
هسـت کـه مـا ناآگاهانـه از کنـارش می گذریـم. البتـه، بعضـی از شـرکت های 
بـزرگ در ایـران به کارمندان حرفه ای شـان چنین پیشـنهادی می دهنـد و برای 
تـازه کاران هـم شـرکت های نوپا و اسـتارتاپ ها پیشـنهاد مشـارکت در سـهام 
را می دهنـد. داشـتن اطالعـات از اوضـاع اقتصادی، شـرایط کاری شـرکت های 
مختلـف و چیزهایـی از ایـن قبیـل کمک می کنـد تا ما بهتـر عمل کنیـم. برای 
همیـن، خوانـدن روزنامه هـا، هفته نامه ها و نشـریه های اینترنتـی تخصصی و در 
جریـان اخبـار بودن، گفت وگو بـا مردم و برقـراری ارتباط و شبکه سـازی اهمیت 
پیـدا می کنـد. می توانیـد در سـمینارها و گردهمایی های مرتبط شـرکت کنید و 

کاری کنیـد تـا دیگران شـما و توانایی هایتان را بشناسـند.

 تامارا ملون، یکی از بنیان گذاران برند لوکس کفش »تامارا ملون« و وکیل حقوق برابر و قدرت زنان.
 »بهترین سرمایه گذاری زندگی ام یک میلیون دالری بود که از پدرم قرض کردم و روی 
Jimmy Choo )طراح کفش مشهور مالزیایی و سهامدار برند تامارا ملون( سرمایه گذاری 

کردم. این تنها سرمایه ای بود که روی این شرکت گذاشته شده بود که به هشتصدوپنجاه 
توانستم   2004 سال  در  من  بود.  خوبی  خیلی  سود  بازگشت  رسید.  دالر  میلیون 
کرد.« خوبی  خیلی  ریسک  و  بود  کردن  خطر  اهل  او  کنم.  پرداخت  پدرم  به  را  قرضم 

تامارا ملون ادیتور مجلۀ ووگ بوده و مدتی پیش از تأسـیس برند کفش دسـت دوزش 
بـا همـکاری جیمی چو، بـا اعتیاد دسـت وپنجه نرم می کـرد. همان طـور که گفتیم 
سـرمایه گذاری فقـط نبایـد روی چیزهایـی مثـل ملک و طال باشـد. گاهـی اوقات 
سـرمایه گذاری روی یـک اسـتعداد و فکـر نـاب بسـیار سـودبخش تر و مطمئن تر 
اسـت؛ همـان کاری کـه سـرمایه داران خیلـی بـزرگ انجـام می دهند. بسـیاری از 
شـرکت های بـزرگ فنـاوری مثـل اپـل و مایکروسـافت هم بـا ریسـک صاحبان 
سـرمایه ای کـه اولیـن حمایـت را کرده اند، جان گرفتـه و رشـد کرده انـد. در ایران 
هـم در سـال های اخیر، اسـتارتاپ های زیادی به همین روش، شـکل گرفته و رشـد 

کرده انـد.
همچنین می توان شـرکت های مسـتعدی را که دچار مشـکل شـده اند، شناسـایی 
کـرد و خریـد و بـا کمک افـراد حرفه ای ساختارشـان را اصـالح کـرد و به موفقیت 
رسـید. البتـه اگـر در مقیـاس کوچک تـری نـگاه کنیـم، لزومی نـدارد کـه حتمًا 
برتریـن اسـتعداد طراحـی کفـش جهـان را پیدا کـرده و یـک میلیـون دالر قرض 
کنیـم تـا به کمـک او کسـب وکارمان را راه بیندازیم. به تناسـب موقعیـت خودمان، 
می توانیم بهترین اسـتعداد سـودآورمان را شناسـایی کرده و روی مهـارت خودمان 

کنیم. سـرمایه گذاری 
 مثـاًل اگر سـوغاتی شـهرمان گیوه اسـت، طراحـی و دوخـت گیوه هـا در رنگ ها و 
طرح هـای نو آن را بـه محصولی جذاب در بازار شـهرهای بزرگ یا حتی کشـورهای 
دیگـر تبدیـل می کند. اینجـا باز هم شـناخت و داشـتن اطالعـات بـه کار می آید، 

شـناخت توانایی ها و اسـتعدادها، شـناخت بازار و پیش بینی صحیـح آینده.
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به تناسب موقعیت خودتان، 
می توانید استعداد های خود 
را شناسایی کرده و روی 
مهارت  هایتان سرمایه گذاری 
کنید. شناخت توانایی ها و 
استعدادهایتان، شناخت بازار و 
پیش بینی صحیح آینده در هر 
سرمایه گذاری به کارتان می آید و 
ریسک کارتان را کم می کند.

 رابرت مارتینز،
 The پادکسـت  مجـری   ،Rockstar Capital رییـس  و  بنیان گـذار 

 Apartment Rockstar

»من یک تجارت ملک راه انداختم.«
»در سـال ٢۰11، یـک پـروژۀ 1٢۵ واحـدی را خریـدم کـه در 1۰ سـال 
گذشـته دوبـار توقیف شـده بود. این ملک در سـال 19٧4 سـاخته شـده 
بـود و به خاطـر غفلـت صاحبانـش صدمـات زیـادی دیـده بـود. مـا ٢۵.1 
میلیون دالر صرف بازسـازی آن کردیم: سیسـتم گرمایشی و سقف جدید، 
چراغ هـای ال ای دی، بـاال بـردن ضریـب ایمنـی قسـمت های حسـاس و 
کارهایـی از ایـن قبیـل. بـا ایـن کارهـا، توانسـتیم مسـتأجرانی را بـا توان 
مالـی باالتـری جـذب کنیم. ما ایـن ملـک را 1.9 میلیون دالر، یـا به ازای 
هـر واحـد 1۵.۵۰۰ دالر خریدیـم. امروز این ملک 11 میلیـون دالر، یا ٨٨ 
هـزار دالر بـه ازای هـر واحـد ارزش دارد. ما به سـودی خیره کننده دسـت 

یافتیم.«
سـرمایه گذاری در ملـک، همان طور کـه گفتیم یکی از روش های مرسـوم 
سـرمایه گذاری در ایران اسـت؛ اما فقط کسـانی در آن موفق می شـوند که 
دانـش کافی را داشـته باشـند. مثـاًل ملکـی را در دورۀ رکـود قیمت ملک 
خریـده، صبـر کننـد تـا ملک رشـد کنـد و آن را بـا قیمت بیشـتر، حتی 
بـدون بازسـازی بفروشـند و سـود کنند. یا خانه ای را بازسـازی کـرده و به 
بهـای باالتـری اجـاره دهنـد یا بفروشـند. این دانـش با تجربه و مشـورت 

به دسـت می آیـد و احتمـاالً در هیـچ کتابی پیدا نمی شـود.
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 جیمـز دیلـی، از بنیان گـذاران Daily Law Group کـه بـه مشـتریان معـروف 
خـود در زمینـه ی شـکایت از کالهبـرداری، بحـران مدیریـت، و نـزاع تجـاری و 

خانوادگـی کمـک می کنـد.
»من بر تکنولوژی و حباب های معامالتی مسلط شدم.«

»بهترین سـرمایه گذاری من همیشـه روی سـهام هایی بوده حباب گونه رشـد می کنند. 
روز آخـر یکـی از کالس هایـم در سـال 19٨9، اسـتاد حقـوق مـن یـک توصیه کـرد. او 
بـه مـا گفـت: »گوش کنیـد! کامپیوترهـا!« ای کاش من همـان موقع کـه تکنولوژی در 
ماشـین فکس خالصه می شـد و مایکروسـافت چند سـال بعدش ویندوز 9۵ را ارائه داد، 
بـه ایـن توصیـه گـوش می کـردم. در سـال 199٢، باألخـره ٢۰۰ دالر در مایکروسـافت 

سـرمایه گذاری کـردم و 1۰۰ سـهم به قیمت هـر سـهم ٢.39 دالر خریدم.
مـن سـال ها آن سـهم ها را نگـه داشـتم و توانسـتم بـر اولین حباب سـهام سـوار شـده 
و به موقـع پیـاده شـوم )بفروشـم(. در سـال 1999، سـهامم را بـرای خریـد خانـۀ اولـم 
فروختـم. سـرمایه ام به صورت ٢4۰۰ سـهم و هر سـهم تقریبـاً ٨1.۶۰۰ دالر بازگشـت. 
چنـد مـاه بعد، حبـاب تکنولـوژی ترکید، یعنی سـهام شـرکت های تکنولـوژی )حباِب 

دات کام( بـا  شـدت سـقوط کرد.
پیـش از آن مـن بـه حبابی دیگر عالقه مند شـده بـودم: بنگاه های معامالتـی کالیفرنیا. 
در سـال ٢۰۰۰، مـن یک خانۀ سـه خوابه در سـاحل نیوپـرت به قیمت ٨۶۵ هـزار دالر 
بـا 1۰ درصـد تخفیف خریـدم. هزینۀ رهن خانـه ام ۶9٢ هزار دالر بـود و وامی ۵۰۰.٨٨ 
دالری بـرای تعمیـر کـف و حیاط خلوت گرفتم. من در پنج قسـط پـول را بازگرداندم. از 
ایـن وام چندیـن بار اسـتفاده کردم و هر بار وامم بهرۀ کمتری داشـت. در سـال ٢۰۰۶، 

آن خانـه را به قیمـت 1.٨ میلیون دالر فروختم و سـودی میلیـون دالری کردم.
امـروز مـن تنها یـک چیز بـرای گفتـن درمـورد سـرمایه گذاری دارم: توجـه می کنید؟ 

هـوش مصنوعی.«
ابتـدا بگذاریـد منظـور آقای دیلـی از حباب را بررسـی کنیم. هر وقت ارزش سـهام یک 
شـرکت در بـازار بـورس از مقـداری کـه واقعاً می ارزد، بیشـتر شـود، دچار حباب شـده 
اسـت و ایـن حبـاب دیر یـا زود می ترکد. نکتـه ای که موجب شـده او از سـرمایه گذاری 
در حباب ها خشـنود باشـد، شناسـایی زمان مناسـب فروش سـهامش پیش از ترکیدن 

حباب هاست.
در داسـتانی کـه او تعریـف کـرد، دو نکتـه حائـز اهمیت اسـت: یکی اسـتفاده از توصیۀ 
کسـی کـه می توانـد آینـده را به درسـتی پیش بینـی کنـد، در واقـع، مشـورت و یکـی 
داشـتن دانـش دربـارۀ کاری کـه انجـام می دهیـم. بـازار سـهام بیشـتر از دیگـر بازارها 
بـه دانـش تخصصـی و یادگیـری نیـاز دارد، پـس اگـر بـه آن به عنـوان یـک گزینـۀ 

سـرمایه گذاری نـگاه می کنیـد، هرگـز آمـوزش را فرامـوش نکنیـد.

نکته ای که در داستان همه ی 
این سرمایه گذاران مشترک 
بود، دانش و هوش در حوزۀ 

مسائل مالی است. درست 
است که شانس و شرایط محل 
زندگی در موفقیت این افراد 

مؤثر بوده است؛ ولی اگر آن ها 
هوش و دانش کافی نداشتند، 
نمی توانستند از این فرصت ها 

درست استفاده کنند. در 
هر حوزه ای که می خواهید 

وارد شوید، دانش کافی را 
به دست آورید و از الگوهای 

بزرگ نه برای تقلید بلکه برای 
الهام بخشی، استفاده کنید.

داشتن اطالعات کافی از شرایط 
اقتصادی، کمک می کند بهتر عمل 

کنیم. این جاست که در جریان 
اخبار بودن، گفت وگو با مردم و 

برقراری ارتباط و شبکه سازی 
با افراد موفق اهمیت زیادی  

پیدامی کند.
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 چگونه پس انداز روز مبادا ایجاد کنیم؟
خـوب: حداقـل بایـد هزینـه ی سـه مـاه از زندگی تـان را در حسـاب پس انـداز روز مبادا داشـته 
باشـید. ایـن یعنـی اگـر نیـاز بـه 3 میلیـون تومان بـرای رفـع نیازهـای اولیـه ماننـد اجاره خانه، 
قبـوض، بنزیـن و غـذا داریـد پـس باید 9 میلیـون تومان در حسـاب پس انـداز روز مبـادای خود 

داشـته باشید.
بهتـر: اگـر افـرادی هسـتند کـه از نظـر مالی به شـما وابسـته اند ماننـد فرزندان و همسـر، پس 
بهتـر اسـت کـه حداقـل هزینه ی شـش مـاه زندگی تـان را پس انـداز کنیـد. به عالوه، اگر شـغلی 
داریـد کـه بـازده بـاال یا خطـر ضرردهـی باالیـی دارد بهتـر اسـت دو برابر میـزان پس انـداز روز 

مبـادای یـک فـرد با یک شـغل معمولـی و کم خطر را داشـته باشـید.
بهتریـن: همین طـور کـه در پس انـداز کـردن بهتر می شـوید سـعی کنیـد در مسـیر پس انداِز 
کـردن هزینـه ی 1٢ مـاه زندگـی حرکت کنید. اگر حقـوق باالیی دارید به طـرف چالش پس انداز 

1۰۰ میلیـون تومـان در یک سـرمایه گذاری حرکت کنید.
 بسـیاری از افـرادی کـه حقوق باالیـی دارند فکر می کنند باید تمامی پولشـان را سـرمایه گذاری 
کننـد کـه ایـن کار باعـث می شـود تـا دیگر پولی بـرای مواقـع اضطـراری و فرصت هـای طالیی 

پولی نداشـته باشند.

درجیکجیکمستان،
فکرزمستانباشیم

زندگی در جامعه ای مصرف گرا، ممکن است فرصت پس انداز کردن را به شما ندهد، به رغم 
اینکه پس انداز پول فرصت هایی جدید برایتان ایجاد می کند. پس انداز پول نقد برای 
مواقع اضطراری صرفًا یک حساب پس انداز است و داشتن مبلغ کافی داخل آن حساب، 
زندگی شما را برای همیشه تغییر می دهد. چرا؟ زیرا وقتی اتفاق غیرمنتظره ای پیش 
می آید، پس انداز روز مبادا از دیگر سرمایه گذاری های بلندمدتتان محافظت می کند.

از  نباشید  مجبور  تا  می کنید  استفاده  خود  مبادای  روز  پس انداز  از  شما 
هم  را  آن  به  مربوط  مالیات های  و  کنید  صرف نظر  بازنشستگی تان  پول 
در  را  خود  سرمایه های  نشوید  مجبور  تا  می کند  کمک  پس انداز  این  بدهید. 
مشترک(. قرضه  اوراق  یا  سهام  )مانند  بگذارید  فروش  به  نامناسبی  زمان 

می توانید  که  می دهد  قرار  جایگاهی  در  را  شما  پس اندازی  چنین  این  بر  عالوه 
به همین دلیل شما  این راه پول درآورید.  از  و  در زمان های مناسب خرید کنید 
هم  فرصت«  »پس انداز  یک  مبادا،  روز  پس انداز  کنار  در  که  می کنیم  تشویق  را 
می شود  گذاشته  کنار  که  است  پس اندازی  فرصت،  پس انداز  باشید.  داشته 
استفاده  آن  از  سرمایه گذاری  نوع  هر  برای  خاصی  مواقع  در  آن  از  بتوانید  تا 
کنید. ایجاد  را  خود  مبادای  روز  پس انداز  باید  نخست  مرحله ی  در  اما  کنید. 

 پس انداز روز مبادای خود را کجا 
سرمایه گذاری کنیم؟

را  خـود  مبـادای  روز  پس انـداز  اسـت  بهتـر 
کجـا سـرمایه گذاری کنیـم؟ در یـک صندوق 
کـه به راحتی به آن دسترسـی داشـته باشـیم 
ریسـکی  سـرمایه گذاری  ایـن  واقـع  در  و 
بـرای مـا نداشـته باشـد. سـهام را فرامـوش 
خاصـی  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  کنیـد. 
را هـم کـه در ازای نقـد کـردن پـول، بخشـی 
سـنگینی  مالیـات  یـا  برمی دارنـد  را  آن  از 
کنیـد.  فرامـوش  می گیرند، به طورکلـی 
قوانیـن زیـادی بـرای ایمـن کـردن پس انـداز 
و سـرمایه گذاری وجـود دارد. مهم تریـن نکتـه 
این اسـت که پس انـداز روز مبـادا باید با خطر 

کمـی مواجـه باشـد.
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 انگیزه گرفتن برای پس انداز
اگـر نیـاز به انگیزه ی بیشـتری بـرای پس انداز کـردن داریـد، 1۰ دلیل زیر را بارهـا مطالعه کنید 

تا ملکه ی  ذهنتان شـود.

 ده دلیل برتر برای پس انداز روز مبادا
1( در صورت از دست دادن شغلتان از خانواده تان محافظت می کنید.
٢( پس اندازی برای سالمت و دیگر مواقع اضطراری خانوادگی است.

3( ایـن فرصـت را خواهید داشـت تـا فرصت هـای سـرمایه گذاری جالب توجه را در صـورت بروز 
کنید. بررسی 

4( به شما در مذاکره برای قیمت های پایین تر در خریدهای بزرگ کمک می کند.
۵( باعـث می شـود پولتـان را از دسـت ندهید؛ چراکه دیگـر نیازی به فروختن سـرمایه هایتان در 

وضعیت نامناسـب بازار نخواهید داشـت.
۶( از شـما در برابـر پرداخـت مالیـات برای پـول برداشـتن از صندوق بازنشسـتگی تان محافظت 

. می کند
٧( استرس شما را کاهش می دهد که خود این امر موجب بهبود سالمتی می شود.

٨( بسـیاری از بحث هـای زن وشـوهری را 
می دهد. کاهـش 

تعمیـرات  انجـام  بـرای  پشـتوانه ای   )9
می کنـد. ایجـاد  خانگـی  پرخـرج 

1۰( بـه شـما ایـن امـکان را می دهـد تـا 
نسـبت بـه فـرد دیگـری کـه به پـول نقد 

احتیـاج دارد، خریـد بهتـری کنید.

در  مبادا  روز  پس انداز  به  نیاز   
زمان بازنشستگی

نیـاز بـه پـس انـداز روز مبـادا یـا مواقـع 
اضطـراری در دوران بازنشسـتگی بیشـتر 
می شـود. هرچنـد بایـد از سـال ها قبل از 
بازنشسـتگی این کار را شـروع کـرد. آغاز 
دوران بازنشسـتگی همزمـان بـا کاهـش 

بخشـی از حقـوق دریافتـی اسـت.
در حالـی کـه هزینه هـا روزبـه روز بیشـتر 
می شـوند. توجه داشته باشـید که والدین 
برابـر  در  حمایت گرانـه  نقـش  همیشـه 

فرزنـدان خـود دارند.
این یعنی والدین بازنشسـته هم همچنان 
آمادگـی دارنـد تـا نیازهـای فرزندانشـان 
در  دیگـر  سـوی  از  کننـد.  برطـرف  را 
کهن سـالی هزینه هـای حـوزه ی سـالمت 
افزایـش می یابنـد و بایـد بـرای تـک تک 
ایـن مـوارد و چندیـن مـورد دیگـر نیـز 

داشـت. پس انـداز 
فعالیت هـای  پایـان  زمـان  بازنشسـتگی 
اقتصـادی نیسـت. در ایران اکثریـت افراد 
بنـا بـه دالیـل اقتصـادی در ایـن دوران 
نیـز دسـت از فعالیـت نمی کشـند و کار 
می کننـد. پـس از جوانی خـود را برای آن 

دوران آمـاده کنیـد.
بازنشسـتگی  دوران  در  حالـت  بهتریـن 
ایـن اسـت که عـالوه بـر دریافـت حقوق 
بازنشسـتگی، از چنـد منبـع دیگـر نیـز 
بـه صـورت منفعـل درآمـد کسـب کنید. 
امـا حالـت میانـه، یعنـی صرفـاً داشـتن 
پس انـداز مواقـع ضروری هم خوب اسـت.

پس انـداز روز مبـادا یـک نکتـه ی طالیی 
بـرای مدیریـت هرچـه بهتـر زندگـی و 

آرامـش خاطرتـان اسـت.
 در هـر موقعیـت شـغلی و اقتصـادی کـه 
باشـید، هرآنچه  بـرای روز مبادایتان کنار 

گذاشـته اید، کلیـد موفقیت تان اسـت.

پـس هـدف دار پس انداز کنیـد و در 
ایـن راه روز مبـادا را فراموش نکنید.
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هفتمرحلهتیأثیرگذاربرای
مدیریتبدهی

بتوان  بدهی  بدون  است  غیرممکن  تقریبًا  روز ها  این  
پرداخت  برای  آماده  پول  نقد  ما  اکثر  کرد.  زندگی 
نداریم،  را  دانشگاه  یا  خانه  اتومبیل،  هزینه های 
نیست. بدی  چیز  لزومًا  بدهی  مقداری  داشتن  پس 

در  شما  به  می تواند  مسکن  وام   یک  برای  مثال، 
جایگزین  است  ممکن  و  کند  کمک  شدن  صاحب خانه 
بوده اید.  آن  پرداخت  به  مجبور  که  شود  اجاره ای 
مدرک  تا  کند  کمک  شما  به   می تواند  دانشجویی  وام 
دانشگاهی کسب کنید که می تواند استخدام شدن در 

یک شغل را برای  شما به همراه آورد. اما بدهکار  شدن 
به خاطر چیز هایی  که نه نیاز دارید و نه می توانید هزینه اش 
را پرداخت کنید، مثل یک کیف  پول مارک دار یا خودروی 
به شدت  می تواند  بدهی  نوع   این   چطور؟  جدید،  اسپرت 
و  آسیب  برساند  روابطتان  به  کند،  خالی  را  کیف پولتان 
مثل  مهم تری  اهداف  به  رسیدن  برای  را  توانایی هایتان 
می کند. محدود  بازنشستگی،  دوره  ی  برای  پس انداز 

و  بدهی  مدیریت  نحوه ی   برای  پیشنهاد  چند 
است: مناسب   کیف پولتان  و  شما  برای  آن چه 
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1( درمورد هزینه ها و بدهی ها صادق 
باشید

بدهی هـا ممکـن اسـت بـه  دالیـل مختلـف 
روی  هم انباشـته شـوند. پرداخت شـان ممکن 
اسـت بسـیار سـاده باشـد؛ امـا بـرای انجـام 
دادن آن بایـد درمـورد هزینه هایتـان صـادق 
باشـید. همـه ی اطالعـات مربـوط  بـه کارت 
 اعتباری تـان، اتومبیـل و وام هـای  دانشـجویی 
سـپس  جمـع  کنیـد.  را  بدهی هـا  دیگـر  و 
میـزان بدهـی، نـرخ بهـره، تاریـخ پرداخـت، 
پرداخـت  زمـان  مـدت  و  پرداختـی  حداقـل 
هرکـدام از بدهی هـا را یادداشـت  کنیـد. ایـن 
کار به شـما کمـک می کند تـا هزینه هایتان را 
هدفمنـد کنید و بتوانیـد برنامه ای بـرای بهتر  
شـدن وضعیـت مالی تـان بریزیـد. اگـر ازدواج 
کرده ایـد، می توانیـد از همسـرتان بخواهید که 
همیـن  کار را انجـام   دهـد. بنابرایـن می توانید 

در جهـت کاهـش بدهی هایتـان باهـم کار  کنیـد.

2( خوش بینی از بدهی شما کم نمی کند اما کمک می کند
به جـای غصـه خـوردن بـرای  این که بدهی زیـادی داریـد، تصور  کنیـد که  با بدهـی کمتر چقدر 
زندگی تـان بهتـر  می بود. سـپس اهـداف مالی خاصـی را با تمرکز بر کاهش بدهـی، تعیین کنید. 
بـرای  مثـال »مـن قصـد  دارم که تمـام بدهی 1۵ میلیونـی ام را  طی دو سـال پرداخـت کنم. این  
کار را هـر  ماه با قـرار دادن ۶٢۵ هزارتوماندرحسابمانجاممی دهموتازماناتمامهمه  یصورت حسـاب ه

ایفعلی ام،پولیدرحسـابجدیدیقرار نمی دهم.«
 

3( پرداخت خودکار را جدی بگیرید
کاری  کنیـد کـه اقسـاط وامتـان به صـورت خـودکار از حسـاب  بانکـی  شـما پرداخـت شـود. 
به این ترتیـب مطمئـن خواهید شـد کـه از پرداخـت جریمه های زیـاِد دیرکرد اقسـاط جلوگیری 
می کنیـد. پرداخـت بدهـی بـا اسـتفاده از سیسـتم هـای خـودکار باعث می شـود شـما هـر ماه 
خودتـان ایـن کار را انجـام ندهیـد و ایـن مسـئله از نظـر روحـی بـار منفـی کمتری به شـما القا 
می کنـد. در واقـع نظـم در پرداخـت و جلوگیـری از بـار روانـی منفـی پرداخـت بدهی هـا، از 

مهم تریـن تأثیـرات ایـن روش پرداخـت اسـت.

4( اولویت بندی در پرداخت بدهی
اگـر نمی توانیـد هـر  مـاه همـه  ی بدهی هایتـان را پرداخـت کنیـد، آنچـه را می توانیـد پرداخـت 
کنیـد، در اولویـت قراردهیـد. اولویـت اصلـی را بـه بدهی هایـی کـه  برایشـان از خانـه یـا خودرو 
به عنـوان وثیقـه اسـتفاده  شـده و بدهی هـای ضـروری ای مثل خدمـات  رفاهـی و بدهی هایی  که 

فـوراً بایـد پرداخت شـوند، اختصـاص دهید.
در ایـن  صـورت بـا اجتنـاب از پرداخـت بهره ی زیـاد در طـول مدت بدهـی خود، پـول پس انداز 
خواهیـد کـرد. همان طـور  کـه به  پیـش می رویـد متعهـد بـه پرداخت کامـل همـه ی بدهی ها در 

هـر  ماه باشـید و در حـد توانتان خـرج کنید.
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بدهـکار  شـدن به خاطـر چیز هایی  که نـه نیاز 
داریـد و نـه می توانیـد هزینـه اش را پرداخـت 
کنیـد، به شـدت جیب تـان را خالـی می کنـد، 
به روابطتان آسـیب  می رسـاند و توانایی هایتان 
را بـرای رسـیدن بـه اهـداف مهم تـری مثـل 
پس انـداز بـرای دوره  ی بازنشسـتگی، محـدود 

می کنـد.

۵( کارت بانکی را فراموش کنید
از  امـا  برسـد؛  به نظـر  قدیمـی  ممکن اسـت 
پرداخـت بـا کارت بانکـی )غیرنقـدی( اجتناب 
کنیـد و از پـول  نقـد یـا چـک اسـتفاده کنید؛ 
البتـه ایـن کار برنامه ریـزی بیشـتری را طلب 
 می کنـد تـا مطمئـن شـوید کـه پـول  نقـد 
کافـی در کیف پولتـان وجـود دارد. امـا انجـام 
دادن ایـن  کار می توانـد به شـما کمـک کند تا 
به طـور واضـح بـا هرجایی کـه پولتان مـی رود، 
ارتبـاط برقـرار کنید. در نهایت، به  شـما کمک 
می کنـد تـا از خرید هـای کورکورانـه و دیگـر 

هزینه هـای ناسـالم دور باشـید.

6( درآمدتان را افزایش دهید
ایـن بهتریـن راه بـرای افزایـش کیفیت زندگی اسـت. بسـیاری از مـردم معتقدند کـه پول کافی 
بـرای کاهـش بدهی هایشـان ندارنـد. خـوب حـاال بهترین زمان اسـت کـه آن ها به فکـر افزایش 

درآمدشـان باشـند. راه های زیادی وجـود دارد.
 فقـط کافـی اسـت زمانـی را بـه آن اختصاص دهیـد یا بهتـر بگویـم از زمان هایی کـه در روز به 

بطالـت می گذرند، اسـتفاده کنید.
 نمی خواهم بگویم که آسان است؛ اما انجام پذیر است.

7( حواستان به بازنشستگی باشد
داشتن بدهی بهانه ی مناسبی برای اینکه پس انداز بازنشستگی را فراموش کنید، نیست.

 حتی اگرنـرخ بهـره ی زیـادی دربازپرداخـت بدهـی متحمـل می شـوید، بازهـم بایـد درصـدی 
ازحقوقتـان رابـرای حسـاب بازنشسـتگی کنـار بگذارید.

مهم تـر  از همـه، اگر متوجه شـدید بیشـتر از  آنچه می توانیـد مدیریت کنید بدهکار هسـتید، در 
گرفتن کمـک بی میلی نشـان ندهید.

 داشـتن یـک متخصـص مالـی باتجربه بـرای هدایت شـما از طریـق فرایند حـذف بدهی هایتان 
می توانـد مفید باشـد.

خوش بینـی از بدهی شـما کم نمی کنـد؛ اما غصه خوردن هـم تأثیری در پرداخـت بدهی هایتان 
نـدارد. به جـای غصـه خـوردن به خاطـر  اینکـه بدهـی زیـادی داریـد، تصـور  کنیـد که  بـا بدهی 
کمتـر چقـدر زندگی تـان بهتر  می بود. سـپس اهـداف مالی خاصـی را با تمرکز بـر کاهش بدهی، 

کنید. تعیین 
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