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رفتارهایغلطمالیرابرای
کودکانتانبهارثنگذارید

هیچ گاه  که  دارم  یاد  به  دخترم  پنج سالگی  از  خاطره   یک 
اسباب بازی  فروشگاه  از  تازه  ما  نمی کنم.  فراموشش 
من  بودیم.  نشسته  خودرو  داخل  و  آمده  بیرون 
بودم.  به  نخریده  برایش  می خواست  او  که  را  عروسکی 
ندارم«. جواب  پولی  برای خرید آن، هیچ  »من  گفتم:  او 
بگیر.« پول  خودپرداز  دستگاه  از  و  »برو  بود؟  چه  او 

شاید  که  افتادم  فکر  این  به  بار  اولین  برای  روز،  آن 
از  غلطی  درس  آموزش  حال  در  رفتارم(  دلیل  به  )تنها 
مفهوم واقعی پول به فرزندم هستم. در حقیقت،  اغلب 

والدین مقصر اصلی در پروراندن باورهای غلط در ذهن 
کتاب  مؤلف  بیشام«،  »سوزان  هستند.  فرزندان شان 
دراین باره  دانشجویان«،  برای  تخصصی  مالی  »راهنمای 
زندگی  آموزگاران  مؤثرترین  »والدین  می گوید: 
کودک شان هستند. اگر فرزندان تان از نظر دانش پولی 
ضعیف اند، به خود و رفتار مالی تان نگاه کنید. این امر 
حتی ممکن است از دوران جنینی آن ها آغاز شده باشد.«

در این مقاله، برخی از خطاهای والدین و هم چنین اعمالی که 
حاوی پیام های غلطی از پول به کودکانند، بررسی خواهیم کرد.
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والدیـن در پرورانـدن باورهـای غلـط مالـی در 
ذهن فرزندان شـان، نقش بسـیار مهمی دارند. 
آن هـا بـا رفتار خـود برای کـودک الگوسـازی 
می کننـد و در صورتـی که این رفتار نادرسـت 
باشـد، عـادات مالـی کـودک هـم بـر همیـن 

اسـاس شـکل خواهـد گرفت.
 

 خطای شماره 1:
الگوی رفتاری نامناسبی برای 

فرزندانتان هستید
موضـوع درس: فرزندان تـان خیلـی قبـل از 
آن کـه بـه مهدکـودک بروند، در حـال آموزش 
از شـما هسـتند؛ حتـی اگر یک کلمـه با آن ها 

حـرف نزنید.
راه حل: در تمام طول مسـیر زندگی، بهترین 
راه بـرای آمـوزش بـه کـودکان ایـن اسـت که 
نحـوه ی صحیـح رفتـار را به صـورت عملـی به 
آن هـا نشـان دهید. بیشـام تأکیـد می کند که 
»نشـان دادن« را نبایـد بـا »گفتـن« اشـتباه 
بگیریـد. او می افزایـد: »اگـر می خواهیـد کـه 
کودکان تـان را بـه پس انـداز پول شـان عـادت 
پس انـداز  درمـورد  نیسـت  نیـازی  دهیـد، 
موعظه شـان کنیـد. آن هـا را بـا خود بـه بانک 
بـرده، حسـاب بانکی مختص خودشـان افتتاح 
کنیـد، سـپس تمامـی رونـد آن را بـه صورت 

گام بـه گام بـرای آن هـا توضیـح دهید.«
قبـوض  شـدن  انباشـته  از  کـه  پیامـی  بـه 
پرداخت نشـده ی روی اوپـن آشـپزخانه تان بـه 
سـمت کـودک ارسـال می شـود، بیندیشـید. 
مهلـت  کـه  را  »قبوضـی  می گویـد:  بیشـام 
پرداخت شـان گذشـته اسـت، بردارید و جلوی 
آن هـا  بـه  سـپس  بگذاریـد.  فرزندتـان  روی 
توضیـح دهیـد کـه ایـن قبـض آب اسـت. مـا 
بـه ایـن دالیـل، ایـن هزینه هـا را تراشـیده ایم 
و مـن مجبـورم کـه آن را بپـردازم. امـا جـای 
هیـچ نگرانی ای نیسـت؛ زیرا من ایـن قبض را 

همیـن امـروز پرداخـت می کنـم.«
 

 خطای شماره 2:
 عملیات پرداخت را همواره به دست 

همسرتان می سپارید
آن چـه  از  بیـش  کـودکان  موضـوع درس: 
فکـرش را بکنیـد، متوجـه اوضـاع می شـوند. 
»کیمبرلـی پالمـر«، نویسـنده کتـاب »مـادر 
باهـوش و ثروت منـد«، تأکیـد می کنـد کـه 
خـود درگیـر عـادت بـدی شـده بـود؛ او هـر 
زمـان کـه همراه همسـرش بـرای صرف شـام 
بـه رسـتوران می رفتنـد، کیف پول خـود را در 
خانه می گذاشـت؛ زیـرا پرداخت همـه چیز بر 
عهده ی همسـرش بود. او دراین بـاره می گوید: 
»عـادت خوبـی نبـود. مـن همیشـه در هنگام 

تسـویه کنـار می رفتـم تـا همسـرم پول را حسـاب کنـد. من باالخـره متوجه شـدم کـه فرزندم 
هیـچ گاه مـرا در حـال پرداخـت چیـزی مشـاهده نکـرده اسـت. او از پنج سـالگی بـه ایـن نتیجه 

رسـیده بـود کـه ایـن کار، وظیفـه ی پدرش اسـت.«
راه حـل: همیـن حـاال تغییـر روش بدهیـد. پالمـر می گویـد کـه او عمـداً کاری می کنـد کـه 
کودکانـش او را در هنـگام پرداخـت هزینه هـا مشـاهده کننـد. پالمر هم چنین گـوش زد می کند 
که اجرای این کار، به تنهایی کافی نیسـت. شـما می بایسـت در حین انجام آن، توضیحاتی را نیز 
ضمیمـه کنیـد. پالمـر می افزایـد: »هنگامی که قصـد پرداخت قبـض آب را دارم، سـعی می کنم 
تـا دختـرم را نیـز کنـار خود بنشـانم. قبوض آب دارای سـتون های رنگی اسـت کـه درک مفهوم 
آن را بـرای کـودک آسـان تر می سـازد. ایـن کار، یکی از سـاده ترین راه ها جهت نشـان دادن روند 
خـرج پول تـان و چگونگـی فراینـد پرداخت تان )بـرای هر چیز( بـه کودکان تان تلقی می شـود.«

 
 خطای شماره 3:

 همه تراکنش های مالی را الکترونیکی انجام می دهید
موضـوع درس: فرزنـدم، تـو هروقـت، می توانی هرچه دلت می خواهد، به دسـت بیـاوری؛ بدون 

آن که بودجه  ی مشـخصی داشـته باشـی، یا با پول حقیقـی انجامش بدهی.
راه حـل: امـروزه بسـیاری از اعمـال مالـی  به صـورت نامرئـی درآمده انـد. بـه ایـن ترتیـب کـه 
تمامـی فراینـد آن الکترونیکـی و بدون مشـاهده و تعامل پـول فیزیکی انجام می شـوند. بنابراین 

می بایسـت هرچـه زودتـر روش تراکنـش نسـل های قبـل را بـه کودکان تـان آمـوزش دهیـد.
بـه فرزندان تـان فراینـد بانـک و کارت هـای بانکـی را آمـوزش دهید. بـه آن ها توضیـح دهید که 
پولـی کـه در ازای کار کـردن دریافـت می کنیـد، به صـورت الکترونیکـی بـه حسـاب تان واریـز 
می شـود. بـه آن هـا بفهمانید زمانـی که پولی را از دسـتگاه عابربانک می گیرید یا هـرگاه از طریق 
کارت بانکی تـان خریـد می کنیـد،  از مانده حسـاب تان کاسـته می شـود. مادامـی کـه مهارت های 
ریاضـی کودکان تـان ارتقـا می یابـد، بـه آن هـا چگونگی تأثیر سـود مرکـب بر موجودی حسـاب 

بانکی تـان را توضیـح دهید.
بـرای اینکـه کـودکان معنای پول را درک کنند، بهتر اسـت روند واریز پول به حسـاب، برداشـت 
و میـزان موجـودی را بـرای کـودک توضیـح دهیـد. کـودک ممکـن اسـت فکـر کنـد دسـتگاه 

عابربانک همیشـه برای شـما پـول دارد.

 خطای شماره 4:
 در حضور فرزندان تان درباره ی پول صحبت نمی کنید

موضـوع درس: نتایـج تحقیقات نشـان می دهـد ۷1 درصد والدیـن از صحبت درباره ی مسـائل 
مالـی بـا کودکان شـان خـودداری می کننـد. بـا ایـن کار، کـودک از موضـوع پول یک مسـئله ی 

بسـیار بـد، خجالـت آور و ترسـناک در ذهن خود می سـازد.
راه حـل: صحبـت درمـورد پول را یـک کار عـادی روزانـه کنیـد. راهنمایی هایتان را از سـن کم 
آغـاز کنیـد. برای مثال، وقتی فرزندان تان در فروشـگاه همراه تان هسـتند، درمـورد چرایی خرید 
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هـر کاال، مقایسـه ی قیمت هـا و گـران بـودن محصوالت معتبر نسـبت به محصوالت بومـی و... با 
آن هـا صحبـت کنیـد. هـدف از ایـن کار، ارائه ی تصویـری قابل رؤیـت از افکاری کـه در ذهن تان 
می گـذرد، بـه آن هـا اسـت. همین طـور کـه فرزندان تـان بزرگ تـر می شـوند، درمـورد منطـق 
پس انـداز، سـرمایه گذاری و صدقـه بـا آن هـا گفت وگو کنیـد. روانشناسـان درباره ی ایـن موضوع 
مـی گوینـد: »هـرگاه مجبور شـدید به خواسـته ی آن ها نـه بگویید، دلیـل آن را حتماً برایشـان 

توضیـح دهیـد.« هیـچ گاه از جمالتی ماننـد »چون مـن می گویم« اسـتفاده نکنید.
 

 خطای شماره ۵:
 در حضور کودکان تان سر پول بحث می کنید

موضوع درس: با دعوا کردن بر سر پول، نمی توانید مسائل مالی تان را انکار کنید.

دهیـد  اجـازه  کودکان تـان  بـه  راه حـل: 
حـال  در  را  همسـرتان  و  شـما  همـواره  تـا 
صحبت هـای آرام و منطقـی درمـورد میـزان 
مناسـب خرج کـردن پول تان مشـاهده کنند، 
بـرای مثـال، هزینـه ی صـرف غـذا در بیـرون 
یـا خریـد مبلمـان جدید. هـدف آن اسـت که 
آن هـا بتوانند شـما را در حال مصالحه یا حتی 
مخالفـت کـردن منطقـی، در حیـن ادامـه ی 
سـاخت یک رابطه ی عاشقانه و مستحکم بین 
اعضـای خانـواده ببیننـد. حتی اگر در شـرایط 
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بحرانـی قـرار داریـد، نبایـد مانـع آگاهـی فرزندان تان شـوید. اخیراً مـن تصمیم گرفتـم که تمام 
مسـائل مالـی خانـواده را بـا همسـرم در میـان بگذارم. البتـه قبل از ایـن هم همسـرم در جریان 
امـور بـود؛ امـا صرفاً در حد اطالع رسـانی. در این مرحله می خواهم همسـرم مشـارکت بیشـتری 
در تصمیم گیـری داشـته باشـد. مـا دربـاره ی ایـن مسـائل در خانـه صحبت می کنیـم. جایی که 
دختـر سه سـاله ی کنجـکاوم به شـدت ما را زیـر نظـر دارد. گاهی هم بـرای اینکه بدانـد می تواند 
بـا مـا درباره ی این مسـائل صحبت کنـد، نظر او را هـم می خواهیم. با اینکه فعـاًل درکی درباره ی 
مسـائل مالـی نـدارد؛ متوجه می شـود که بـه زودی او هـم در این گونـه امور با ما مشـورت خواهد 
کـرد. ایـن مسـئله باعث می شـود به تدریج با مسـائل مالـی و مدیریت امور مالی شـخصی آشـنا 
شـود. عـالوه بـر ایـن، شـیوه ی برخـورد و تصمیم گیـری درباره ی مسـائل مالـی برای او درسـی 

بـزرگ در آینـده خواهـد بود.

در حضـور کـودک درباره ی پول صحبت کنید. 
او از این طریق با مسـائل مالی آشـنا می شـود 
و می دانـد کـه در آینـده هرگونه تصمیم گیری 
دربـاره ی مسـائل مالی را می تواند با مشـارکت 

خانـواده انجام دهد.

 خطای شماره 6:
 دائمًا ولخرجی می کنید

موضـوع درس: شـما هیـچ برنامـه ای بـرای 
خـرج کـردن  پول تـان نداریـد. امـروز خریـد 
اشـتباه تان می افتیـد. یـاد  فـردا  و  می کنیـد 

پنج سـالگی  بـه  کـودکان  وقتـی  راه حـل: 
می رسـند، می تواننـد متوجـه تأخیر یـا تغییر 
خواسـته قبـل از خریـد کاال بشـوند. بنابرایـن 
دربـاره ی ایـن حقیقـت کـه مجبوریـد بـرای 
خریـد یکمحصـول خاص صبـر کنیـد، واضح 
و بـدون پـرده بـا فرزندان تـان صحبـت کنید. 
انجام هـر از چندگاه این امـر کفایت نمی کند. 
بهتر اسـت بـرای تثبیت این موضـوع در ذهن 
آن  تکـرار  بـه  مسـتمر  به صـورت  کـودکان، 

بپردازید.
تأسـف بارتر از خطاهـای مالـی در طول مسـیر 
زندگی تـان، کودکـی اسـت کـه هیـچ  درس 
مشـخص مالـی ای نمی آموزد و مدام شکسـت 

می خـورد.
 

 خطای شماره 7:
 هرگاه که فرزندتان اشتباهی مالی کند، او 

را تغذیه می کنید
موضـوع درس: هیـچ پیامـدی بـرای رفتـار 
و  نگرفته ایـد  نظـر  در  کودکان تـان  اشـتباه 
هـرگاه کـه نیـاز بـه پـول دارنـد، بـدون هیـچ 

می گذاریـد. اختیارشـان  در  شـرطی 
راه حل: از سـن کـم به کودک اجـازه دهید تا 
حـس بـد خرید اشـتباه را تجربه کننـد. وقتی 
آن هـا تمـام پول توجیبی شـان را خـرج خریـد 
اسـنیکر کردند، امـا در واقع ترجیـح می دادند 
کـه با آن پـول، یـک اسـباب بازی ارزان جدید 
بخرنـد، بـا آن هـا ابـراز هـم دردی کنیـد؛ اما از 
خرید اسـباب بازی جدیـد بپرهیزید. بـه آن ها 
اجـازه دهیـد تـا خودشـان بفهمنـد کـه آیـا 
ارزش دارد دفعـه ی بعـد نیز پول شـان را خرج 

اسـنیکر بکنند یـا خیر.

اگـر در حـال ارتکاب این گونه خطاها هسـتید، 
بـرای  هیـچ گاه  بگذاریـد.  مایـه  قلب تـان  از 
تـالش جهـت تصحیـح رفتارتـان دیر نیسـت. 
برمی داریـد  ایـن کار  بـرای  بـا هرقدمـی کـه 
چنـد قدم محکـم برای آینـده ای موفـق برای 

برداشـته اید. کودکانتـان، 
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زنانبایدبرایصدسالگی
برنامهریزیکنند
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 بزرگ ترین حسرت مالی بانوان
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه انعطاف پذیری شـغلی و درآمـدی افـراد، ارتباط 
تنگاتنگـی بـا درک آن هـا از وضعیـت اقتصادی شـان دارد، بـرای مثـال، مـردان 
تمایل بیشـتری به سـرمایه گذاری دارند و حتی انعطاف آن ها برای تغییر شـغل 
و حرفه شـان بیشـتر از زنـان اسـت؛ اما زنان عالقـه ی کمتری به سـرمایه گذاری 
نشـان می دهنـد. ازایـن رو در سـنین باالتـر، بزرگ ترین حسرت شـان این اسـت 

که چـرا بیشـتر سـرمایه گذاری نکرده اند.
البتـه ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه زنـان آینده ی خـود را به دسـت سرنوشـت 
سـپرده اند. از هـر چهـار زنـی کـه به سـن قانونی رسـیده  اند، تنها یـک نفر هیچ 
برنامـه ای بـرای آینـده ی خـود ندارد. پـس علت ضعف زنـان در سـرمایه گذاری 
چیسـت؟ مهم تریـن عاملی که مانع پیشـرفت آن ها می شـود، نداشـتن دانش و 

اعتمادبه نفـس کافـی برای سـرمایه گذاری اسـت.
زنـان هنـگام مشـارکت در اکثـر فعالیت هـای اقتصـادی، به انـدازه ی مـردان 
بااعتمادبه نفس انـد؛ ولـی وقتـی پـای سـرمایه گذاری بـه میـان می آیـد، قضیـه 
کامـاًل فـرق می کنـد. تاجایی کـه ۶٨ درصـد مـردان و تنهـا 5٢ درصـد زنـان 

اعتمادبه نفـس کافـی بـرای سـرمایه گذاری دارنـد.
زنـان جـوان امروزی، بسـیار کمتـر از زنان جوان نسـل های قبل بـه توانایی های 
خـود برای شـروع یک سـرمایه گذاری موفـق ایمان دارند و این فرصتی مناسـب 

برای تربیت مربیان بین دو نسـل اسـت.

 فقدان برنامه ریزی و سیاست  گذاری برای موفقیت مالی زنان 
اسـتقبال می شـود. در  به نـدرت توسـط رسـانه ها  زنـان  مالـی  موفقیت هـای 
سـال ٢01٩، مجـالت زنـان صفحـات بسـیاری را بـه موفقیت هـا و فعالیت های 
مختلـف زنـان اختصاص داده انـد؛ ولی تنها یـک درصد این مجـالت، گریزی به 

موفقیت هـای اقتصـادی آن هـا زده اند.
باوجـود اینکـه نیمـی از زنـان از خدمـات مالـی مختلـف اسـتفاده می کننـد، 
به نـدرت تبلیـغ ایـن خدمـات در مجـالت زنـان بـه چشـم می خـورد. ازایـن رو، 
بیـش از ۷0 درصـد زنـان، صنعـت خدمات مالـی را مقصر می داننـد و معتقدند 
کـه اغلـب سیاسـت های ایـن صنعـت بـه نفع مـردان اسـت. بـرای مثـال هنوز 
هـم بسـیاری از زنـان شـاغل از خدماتـی که از وظایـف مـادری و مراقبتی آن ها 

حمایـت کنـد، بی بهره انـد.
بـه گفتـه ی دایـان هریـس، یکی از سـردبیران مجالت مالی، بخشـی از مشـکل 
بانوان اینجاسـت که بیشـتر رسـانه ها و مطبوعات بر مسـائل و مشـکالت مردان 
متمرکزنـد. در ابتـدا، تنهـا 30 درصد از مخاطبان مجله ی دایان را زنان تشـکیل 
می دادنـد؛ ولـی زمانـی کـه تیترها و مطالب بیشـتری بـه موضوعـات مربوط به 
زنـان اختصـاص یافت، آمار مخاطبـان زن به 50 درصد افزایـش یافت. پس، اگر 
زنـان آن طور که دوسـت دارنـد، مخاطب قرار بگیرند، بخشـی از مشکالت شـان 

حل می شـود.

 تبعیض جنسیتی در تعیین دستمزد
نـگاه جنسـیتی حتـی میزان دسـتمزد زنـان را نیز تحت تأثیـر قرار داده اسـت. 
تاجایی کـه بـه ازای انجام کاری یکسـان، کارکنـان مرد فرضـاً 1 دالر و کارکنان 
زن تنهـا ٨٢ سـنت دریافـت می کننـد. البتـه جامعه شناسـان معتقدنـد که این 
آمـار و ارقـام نمی تواننـد به خوبـی تاثیر این نـگاه تبعیض آمیز را بـر زندگی زنان 

نشـان دهند.
زنـان به طـور میانگین 44 درصد و مـردان تنها ٢٨ درصد از عمرشـان را قادر به 
کار کـردن نیسـتند. این دوره ی بیـکاری که می تواند به دلیل نگهـداری فرزندان 
یـا مراقبـت از والدیـن یـا همسـری بیمار باشـد، به تدریج بـر میـزان اندوخته ی 

زنـان و متعاقبـاً توان سـرمایه گذاری آن ها تأثیـر می گذارد.

در  زنـان  مشـارکت  کـه  می دانیـم  مـا  همـه ی 
سـهم  به دنبـال  آن هـا  و  شـده  بیشـتر  جامعـه 
بیشـتری در بـازار کار نیـز هسـتند و بـرای آن 
تـالش می کننـد. همزمـان با حضور بیشـتر زنان 
در جامعـه و دانشـگاه ها، تعـداد زنان شـاغل نیز 
افزایش یافته اسـت؛ اما این در حالی اسـت که 
افزایـش شـمار زنـان شـاغل و افزایـش قـدرت 
رفـاه  دوام  به معنـی  لزومـًا  آن هـا،  اقتصـادی 

نیسـت. طوالنی مـدت  در  اقتصادی شـان 
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در سـنین باالتـر بزرگ تریـن حسـرت  زنان 
ایـن اسـت کـه چـرا بیشـتر سـرمایه گذاری 
نکردنـد. البتـه ایـن به معنـای این کـه زنـان 
سرنوشـت  دسـت  بـه  را  خـود  آینـده ی 
سـپرده اند و هیـچ تالشـی بـرای رفـاه مالی 

بیشـتر نمی کننـد، نیسـت.
 

 برنامه ریزی برای صدسالگی
در میـان افـراد بـاالی ۶5 سـال، از هر 4 نفر 
یـک نفـر بیـش از ٩0 سـال و از هـر 10 نفر 
یـک نفـر بیـش از ٩5 سـال عمـر می کنـد. 
بنابرایـن همـه ی افـراد بایـد بـرای زندگـی 
بـرای  و  کننـد  برنامه ریـزی  طوالنی تـری 
صدسـالگی آماده باشـند. این قضیـه درمورد 
زنـان کـه به طـور میانگیـن 5 سـال بیشـتر 
صـدق  بیشـتر  می کننـد،  عمـر  مـردان  از 

می کنـد.
مسـئله ی تأمین اندوخته ی مالـی برای یک 
زندگـی طوالنی، با وجود مشـکالتی ازجمله 
نگهـداری از همسـر یـا والدیـن سـالخورده 
کـه زنـان را وادار به بازنشسـتگی در سـنین 
پایین تـر و بـا پس انـداز کمتر می کنـد، برای 

آن ها دشـوارتر اسـت.
در ایـران، حداقـل دسـتمزد روزانه هر سـال 
توسـط وزارت کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی 
تعییـن می گـردد کـه بـرای سـال ٩٨ برابـر 
بـا 50 هـزار تومان اسـت. چنانچـه فرد بیمه 
باشـد، این مبلغ در دوران بازنشسـتگی، به او 
پرداخـت می گـردد؛ امـا اگر بیمه نباشـد )با 
در نظر گرفتن دسـتمزد سـال ٩٨ به عنوان 
مـالک محاسـبه(، بـه ایـن معنی اسـت که 
هـر زن در دوران بازنشسـتگی حداقـل بـه 
یـک میلیـون و ٨00 هـزار تومـان حقـوق 
در مـاه نیـاز دارد و در طـی یکسـال کـه 1٢ 
مـاه اسـت، هـر زن، بـرای هـر یـک سـال از 
دوران بازنشسـتگی اش، بایـد حداقـل حدود 
٢٢ میلیـون تومـان پس انـداز در نظر بگیرد 
سـن  اگـر   .)1٢×1٨00000=٢1۶00000(
بازنشسـتگی را 50 سـال در نظـر بگیریـم و 
بخواهیـم تـا ٨0 سـالگی، بـرای زنـان طول 
عمـر در نظـر بگیریـم، زنـان برای 30 سـال 
دوران بازنشسـتگی خـود، تقریبـاً بـه ۶50 
میلیـون تومـان، پس انـداز نیـاز دارنـد. چـه 
بسـا کـه بسـیاری از زنـان بیش از ٨0 سـال 
عمـر می کننـد. بـرای فراهـم کـردن چنین 
پس انـدازی، زنـان بایـد از آغاز جوانـی به آن 
فکـر کننـد و برایش برنامه ریـزی کنند و هر 
مـاه بخشـی از درآمد خـود را کنـار بگذارند 
و سـعی کننـد بـا سـرمایه گذاری و اقدامات 

مالـی مناسـب آن را افزایـش دهند.

کارشناسـان مالـی معتقدنـد هنوز هـم در راه هایـی که توسـط متخصصین امـور مالی برای 
تامیـن پس انـداز دوران بازنشسـتگی پیشـنهاد می شـوند، جای خالـی تمهیـدات الزم برای 

یـک زندگـی طوالنـی در دوران بازنشسـتگی حس می شـود.

 ارائه ی راهکارهای مناسب
زندگـی زنـان امـروزی نه تنهـا بسـیار متفـاوت از مـردان اسـت؛ بلکـه بـا زندگـی مـادران و 
مادربزرگ هـای مـا نیـز تفاوت هـای اساسـی دارد. قوانیـن حاکـم بـر جامعـه ممکـن اسـت 
به راحتـی تغییـر کنـد؛ ولـی تغییـر دیـدگاه افـراد فراینـدی زمان بر اسـت. زنان بـرای تغییر 
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زندگـی شـخصی و حرفـه ای خـود راه درازی را پیموده انـد؛ ولـی وقتـی پای مسـائل مالی به 
میـان می آیـد، هنـوز هـم راه هـای نرفتـه ی بسـیاری پیش  رویشـان اسـت.

زنـان از طریـق مشـورت بـا دوستان شـان یا متخصصـان و مشـاوران مالی، شـروع زودهنگام 
و  پس انـداز  می کنـد(،  تسـریع  را  پیشرفت شـان  رونـد  )کـه  بازنشسـتگی  بـرای  ذخیـره 
برنامه ریـزی بـرای تأمین هزینه های درمـان، برنامه ریزی صحیح و اعمال اصالحـات الزم )در 
صـورت نیـاز(، می توانند کنترل امور مالی زندگی شـان را دسـت بگیرند. دوران بازنشسـتگی 

یـک واقعیـت اسـت. آن را جـدی بگیرید و همیـن امروز اقـدام کنید.

همسـر،  از  نگهـداری  ازجملـه  مشـکالتی 
کـودک یـا والدیـن سـالخورده کـه زنـان را 
وادار به بازنشسـتگی در سـنین پایین تر و با 
پس انـداز کمتر می کنـد، تأمیـن اندوخته ی 
مالـی بـرای یـک زندگـی طوالنـی را بـرای 

زنـان دشـوار می کنـد.
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چراغراهمسیر
موفقیتمالی

هـر کجـای زندگـی  که ایسـتاده باشـید، اصول خاصی وجـود دارند کـه می توانید 
از آن هـا بـرای بهبـود وضعیت تـان و دسـتیابی بـه موفقیـت اسـتفاده کنیـد. 
بـا ایـن وجـود، مقصـود از موفقیـت در این جـا تنهـا پـول نیسـت، کسـب وکار، 
خانـواده، روابـط، دوسـتی ها، ماجراجویی هـا، مسـافرت ها و رسـیدن به سـعادت 

و خوش بختـی از جملـه موفقیت هـای اساسـی زندگی انـد.
ایـن ۵ پرسـش، بـدون توجـه به موقعیتی کـه االن در زندگی تان دارید، شـما را 

به سـوی موفقیت پیش خواهنـد راند.
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1( سوی روشن این ماجرا کجاست؟
مهم نیسـت که شـما چه کسـی هسـتید و کجای زندگی ایسـتاده اید؛ شـما حتماً مشکالت 
خـاص خودتان را دارید. این مسـئله یک حقیقت سـاده و روشـن اسـت. با ایـن حال، همه ی 
مشـکالتی کـه در زندگـی تجربـه می کنیـد، فـارغ از این کـه چقدر دشـوار به نظر می رسـند، 
یـک سـوی روشـن دارنـد. »سـوی روشـن« همـان جنبـه ی امیدوارانـه ی نگاه به مشـکالت 
اسـت کـه می تواند مزایایی در پی داشـته باشـد. افراد معمـوالً آن قـدر روی جنبه های منفی 
مشـکالت متمرکز می شـوند که بـه کل درس هایی را که می تـوان از آن ها آموخـت، فراموش 

می کنند.
فـرض کنیـد والدیـن شـخصی در تأمیـن هزینه های زندگـی اش ناتـوان بوده انـد و او مجبور 
شـده  از سـنین کم کار کند. سـوی روشـن این مشـکل این اسـت که او خیلی زود و در سـن 

کـم بـا ارزش زمـان و پـول واسـتقالل مالی 
آشناشـده است.

روشـن  سـوی  کـه  فـردی  هـر  بـه ازای 
مشـکالت را می بینـد، هـزاران نفـر وجـود 
دارنـد کـه چشم هایشـان را دوخته انـد بـه 
ابرهـای تیـره و چیـز دیگـری نمی بیننـد. 
انتخاب شـما بـرای دیدن کـدام خواهد بود؟ 
سـوی روشـن، یا ابرهای تیره ی مشـکالت؟

2( راه جایگزین شما در زندگی چیست؟
بیاییـد شـخصی را فـرض کنیم کـه پدرش 
هیچ چیـز دربـاره ی کارآفریـن بـودن، روابط 
کاری و... بـه او نیاموختـه اسـت و از نظـر 
ظاهـری نیـز وضعیـت مناسـبی نـدارد. بـا 
این حـال، افـرادی وجود دارند کـه جذابیت 
ذاتـی دارند و از 1۷ سـالگی به لطف آموختن 
راه و رسـم کارآفرین شـدن، وارد کسـب وکار 
شـده اند. خـب، در چنین شـرایطی چه باید 
کـرد؟ آیـا او بایـد خـودش را با نفـرت از این 
شـرایط و نداشـته هایش درگیـر کنـد؟ یا در 

پـی یافتن راهـی جایگزین باشـد؟
همیشـه افـرادی وجـود خواهند داشـت که 
نسـبت بـه مـا اسـتعداد، پـول و... بیش تری 
دارنـد و ایـن بسـتگی بـه خودمـان دارد که 
کجـا بـه پرسـش »راه جایگزین چیسـت؟« 
پاسـخ دهیـم. اگـر تنهـا بـه ایـن خاطـر که 
زندگـی بـا ما بـد تـا کـرده، انصـراف دهیم، 
پـس هـدف زندگی مـان چـه خواهـد بـود؟ 
از خودتـان بپرسـید »راه جایگزیـن مـن در 
زندگـی چیسـت؟« و سـپس بـه آن عمـل 

. کنید

تحمـل  را  شـرایط  ایـن  می خواهیـد  آیـا   )3
کنیـد؟

اهـداف،  بـودن  واال  از  مهم تـر  زندگـی،  در 
میـزان تحمـل شـما در کاستی هاسـت کـه 
اهمیـت دارد. اگر می خواهیـد روزی میلیونر 
شـوید؛ امـا زندگـی در فقر مطلـق را تحمل 
می کنیـد، بایـد اسـتانداردهای تان را باالتـر 
ببریـد. جایـی کـه امـروز در زندگی تـان بـه 
سـختی ها  نتیجـه ی  غالبـاً  رسـیده اید،  آن 
بـه  مایـل  کـه  اسـت  ناهمواری هایـی  و 

هسـتید. تحمل شـان 
اگـر دوسـت دارید در یک محیـط فوق العاده 
کار کنیـد، امـا رئیـس آزاردهنـده ای داریـد، 
پـس نیاز اسـت کـه محـل کارتـان را تغییر 
دهیـد، یـا رئیس تـان را تغییـر دهیـد! اگـر 
دوسـتان تان  یـا  خانـواده  اعضـای  از  یکـی 
همیشـه مانع نتیجه گرفتن شـما می شـود، 
دیگـر با او معاشـرت نکنیـد. فراموش نکنید: 
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مهم تـر از واال بـودن اهـداف، میـزان تحمـل 
شـما در کاستی هاسـت کـه اهمیـت دارد.

باالتـر  را  زندگی تـان  اسـتاندارد های  بایـد 
ببریـد. جایـی کـه امـروز در زندگی تـان بـه 
سـختی ها  نتیجـه ی  غالبـاً  رسـیده اید،  آن 
بـه  مایـل  کـه  اسـت  ناهمواری هایـی  و 

بوده ایـد. تحمل شـان 
 

بهتـر  را  انرژی تـان  می توانیـد  کجـا   )4
کنیـد؟ مصـرف 

هرچـه سـن تان باالتـر بـرود، انـرژی مـازاد 
سـرگرمی های  داشـت.  خواهیـد  کم تـری 
مهمانـی،  طوالنـی  شـب های  و  انرژی بَـر 
فعالیت هایـی  بـه  شـد  خواهنـد  تبدیـل 
ایـن  بـه  انـرژی کم تـر. وقتـی  بـا مصـرف 
مرحلـه رسـیدید کـه انرژی تـان کم تر شـد، 
بایـد تصمیـم بگیریـد کـه آن را در کجـا 
می خواهیـد سـرمایه گذاری کنیـد. آیا ارزش 
دارد کـه انرژی تـان را صرف جـواب دادن به 
مخالفان تـان در شـبکه های مجـازی کنید؟ 
یـا بهتـر این اسـت کـه از ایـن انـرژی برای 
مطالعـه ی کتـاب یا نوشـتن یـک مطلب در 
وبالگ تـان بهره بگیریـد؟ باز به این مسـئله 
فکـر کنیـد: آیـا ارزش دارد کـه انرژی تـان 
را صـرف بحـث بی مـورد و بی پایانـی کنیـد 
کـه حداقـل 30 دقیقـه طول می کشـد و در 

نهایـت هیچ کـس قانـع نمی شـود؟
هـرگاه کـه خواسـتید خـود را درگیر چنین 
مسـئله ای کنید، سـریع از خودتان بپرسـید 
»کجـا می توانـم انـرژی ام را صـرف کارهـای 
بهتـری بکنـم؟« و خواهید دید کـه به زودی 
در  بحث هایـی  چنیـن  بی پایـان  نمایـش 
انرژی تـان  تمـام خواهـد شـد،  زندگی تـان 
بیش تـری  زمـان  و  شـد  خواهـد  ذخیـره 
بـرای سـازندگی و بهبود خودتـان در اختیار 

داشـت. خواهید 

۵( کوچک ترین گام روبه جلو کدام است؟
اسـت؛  ترسـناکی  مـکان  اینترنـت  فضـای 
ظاهـر  می دهـد  اجـازه  مـا  بـه  چراکـه 
ایـن  ببینیـم!  را  دیگـران  موفقیت هـای 
مشـاهده شـما را وادار می کنـد کـه خودتان 
را در معـرض مقایسـه قـرار دهیـد. در پـی 
ایـن مقایسـه، خواهیـد دیـد کـه کیلومترها 
از آن هـا عقب تـر هسـتید؛ در نتیجـه، ناامید 
خواهیـد شـد و پیـش از آغاز مسـیر خود را 
شکسـت خورده و تسـلیم احسـاس خواهید 

 . د کر
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مشـکل این جاسـت کـه مـا نمی دانیـم درواقـع 
قـدم  بـا  مثـاًل  را  خودمـان  اول  گام  داریـم 

می کنیـم! مقایسـه  آن هـا  هفتاد وچهـارم 
هـر میلیونری یک بـار در زندگی اش ورشکسـت 
شـده و هر کارآفرینی یک بار طعم تلخ شکسـت 
را چشـیده اسـت. بـا همه ی این تفاصیـل، نباید 
فرامـوش کنیـد کـه بـرای شـروع نیـاز نیسـت 
حتمـاً بـزرگ باشـید؛ امـا بـرای بـزرگ شـدن، 

حتمـاً نیاز اسـت کـه آغـاز کنید.
گام آغازیـن خـود در زندگـی را بـا کسـی کـه 
کـرده،  شـروع  را  مسـیرش  پیـش  سـال ها 
مقایسـه نکنیـد. فقـط از خودتـان بپرسـید کـه 
کوچک تریـن گام روبه جلـو کـدام اسـت و آن 
گام را برداریـد. به عنـوان مثـال، یـک نویسـنده 
می توانـد گام اول خـود را بـا نوشـتن تنهـا 500 
کلمـه در روز و بـرای مخاطبـان خیلـی کم آغاز 
کند؛ اما اگر به مسـیر خود ایمان داشـته باشـد، 
بـه زودی خواهد توانسـت برای مخاطبان بسـیار 
بیش تـری بنویسـد. شـما بایـد ابتـدا گام اول 
خـود را برداریـد، سـپس گام و گام هـای بعـدی 
را، تـا زمانـی کـه بـه نتیجـه و موفقیت برسـید. 
هنگامـی کـه بـه موفقیـت رسـیدید، نگاهی به 
عقـب خواهیـد انداخت و مشـاهده خواهید کرد 
کـه ایـن ماجراجویـی طوالنی، بـا سـاده ترین و 

اولیـن گام تـان آغاز شـده اسـت.
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پنـج نشـانه ای کـه می گوینـد شـما 
داریـد اسـترس  پـول  به خاطـر 

نشـانه های  مالـی  مسـائل  به علـت  نگرانـی 
مشـخصی دارد که با شناختن و پیداکردنشان 
شـد؛  خواهیـد  آگاه  آن  بـه  رفتارهایتـان  در 
البتـه نگرانی لزومـاً به معنای وضعیـت بدمالی 
نیسـت، بلکـه مسـتقیما نشـان دهندی تـرس 
اگرایـن  اسـت.  آن  بـا  ومواجه شـدن  ازپـول 
نشـانه ها را درخـود یافتیـد، جدی تر بـه  دنبال 

علـت نگرانی تـان باشـید.

1( دعواهای زناشویی دارید
اسـترس  کـه  زوج هایـی  می دانسـتید  آیـا 
مالی شـان را با حداقل درجه ی »حـدوداً باال« و 
بیشـتر رتبه بنـدی می کننـد، بحث وجدل های 
بیشـتری باهم دارند؟ اسـترس مالی همچنین 
یکی از دالیل اصلی طالق اسـت. این اسـترس 
ممکن اسـت بر کل زندگی شـما تأثیر بگذارد، 
در ایـن صـورت، همـه ی مسـائل زندگی تـان 

بخشـی از آن اسـترس خواهند شـد.

2( بودجه بندی ندارید
داریـد،  اسـترس  پـول  به خاطـر  وقتـی 
نمی خواهیـد کاری بـا پولتـان انجـام دهیـد و 
حتـی نمی خواهیـد بـه پولتان نـگاه کنیـد. از 
مسـائلی دوری می کنیـد کـه بـه شـما کمک 
و  باشـید  داشـته  مالـی  کنتـرل  می کننـد 
اسـترس خـود را کاهـش دهید؛ ولی اسـترس 
را نادیـده می گیریـد و امیـد داریـد اگـر آن را 
نبینید، اسـترس هم شـما را نمی بیند و سـراغ 
شـما نمی آیـد. از »ذهـن« بـرود هرآنچـه از 

دیـده برفـت!

3( بـا خـرج کـردن هـر مقـداری از پـول برای 
هـر چیـزی مضطرب می شـوید

این یکـی از مسـائلی اسـت کـه خـودم هنـوز 
در  مهمـی  نقـش  پـول  هسـتم.  آن  دچـار 
انتخاب هـا و تصمیماتـم ایفـا می کنـد. از خرج 
هـر مقـداری از پـول دوری می کنـم و حتـی 
سـختم اسـت، پولی را که برای هـدف خاصی 
پس انـداز کـرده ام، بـرای همـان هـدف خـرج 
کنـم. گاهـی اوقـات حتـی از بنزیـن زدن هم 
اجتنـاب می کنـم بـرای اینکـه پولـی خـرج 
نکنـم. حتـی از فکـر کـردن بـه امـوری کـه 
بـرای آن بایـد هزینه بدهم نگـران و مضطرب 

می شـوم.

پرهیـز  بانکی تـان  حسـاب  بررسـی  از   )4
می کنیـد

ما دوسـت داریم پاک کردن صورت مسـئله آن 
را حـل کنـد؛ اما واقعیـت این طور نیسـت. اگر 
حسـاب بانکی تان را بررسـی نکنیـد، نخواهید 

پـول یکـی از اصلی تریـن دالیـل اسـترس، اضطـراب و دعـوای زناشـویی 
اسـت. دانسـتن اینکـه چگونـه از شـر اسـترس خـالص شـوید مسـئله ای 
مهـم اسـت. در گام اول بایـد از وجـود ایـن اسـترس آگاه شـوید و پـس از 
آن، بـرای برطـرف کردنـش اقـدام کنیـد؛ زیـرا گاهـی اوقات، ممکن اسـت 
آن قدر سـرتان شـلوغ باشـد که حتی متوجه  اسـترس تان نشوید. اگر صبر 
کنید و به عالئمی نگاه کنید که نشـان دهنده ی اضطراب شـما به خاطر پول 

هسـتند، می توانیـد بـه برطرف شـدن اضطرابتـان امیدوار باشـید.
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فهمیـد داریـد پولـی را خـرج می کنیـد کـه 
درواقـع آن را نداریـد و هزینـه اش بـه سـتون 

بدهی هایتـان اضافـه می شـود.

سـبک  نمی توانیـد  هزینه هـا  به خاطـر   )۵
کنیـد اجـرا  و  انتخـاب  را  سـالم  زندگـی 

وضـع  می گوینـد  بالـغ  افـراد  درصـد   3٢
مالی شـان بـه آن هـا اجـازه ی زندگـی سـالم 
زندگـی  هزینه هـای  از  اگـر  نمی دهـد.  را 
سـالم می پرهیزیـد، پـس تصمیمـات ناسـالم 
پـول  به خاطـر  اصـل  در  چـون  می گیریـد؛ 

داریـد. اسـترس 
پـس وقتـی چنیـن حسـی داریـم چـه بایـد 
از  شـدن  خـالص  راه  کـردن  پیـدا  بکنیـم؟ 
اسـترس مسـئله ی دیگری اسـت که سر شما 
را شـلوغ تر مـی کنـد. در ادامـه بـه روش هایی 

سـاده بـرای رفـع اسـترس می پردازیـم.
 

 چگونـه اسـترس را بـدون کار بیشـتر رفع 
کنیم؟

وقتـی چنیـن حس هایـی به علت خـرج کردن 
پـول به مـا دسـت می دهـد، چـه بایـد بکنیم؟ 
اسـترس  از  راه خـالص شـدن  کـردن  پیـدا 
مسـئله ی دیگری اسـت که سـرمان را شلوغ تر 
مـی کنـد. در ادامه بـه روش هایی سـاده برای 

رفـع اسـترس می پردازیم.

1( بودجه بندی داشته باشید
تنظیـم بودجـه یکی از بهترین کارهایی اسـت 
کـه می توانیـد برای رفع اسـترس مالـی انجام 
دهیـد. سـر درآوردن از پیچ وخـم بودجه بندی 
زمـان و انعطاف پذیـری می خواهـد؛ امـا وقتی 
کمـک  شـما  بـه  دهیـد،  انجامـش  بتوانیـد 
به دسـت  را  هزینه هایتـان  کنتـرل  می کنـد 
آینده تـان  بـرای  چگونـه  بفهمیـد  بگیریـد، 
برنامه ریـزی کنیـد و بـرای موفقیـت به شـما 

می دهـد. اعتمادبه نفـس 

2( دوسـتی پیـدا کنیـد کـه در مسـائل مالـی 
بتوانـد بـه شـما کمـک کند

داشـتن کسـی که بتوانید با او درمورد مسـائل 
کمـک  شـما  بـه  کنیـد  صحبـت  مالی تـان 
داشـته  بیشـتری  مسـئولیت پذیری  می کنـد 
باشـید و ببینید در چـه موردی عملکرد خوبی 
داریـد. یـک دوسـت همیشـه راه خوبـی برای 

ایجـاد تغییرات اسـت.

3( لب هایتان را غنچه کنید
شـما را نمی دانـم؛ ولـی بـه نظر مـن این  یکی 
راه بامـزه ای بـرای رفـع اسـترس اسـت! اصـاًل 
مهم نیسـت کـه مخاطـب خاصی داریـد یا نه 
چـون می توانید بچه هـا یا مادرتان را ببوسـید. 

ایـن کاری اسـت کـه می توانـد به راحتی به شـما کمک کند تـا با دیگـران ارتباط برقـرار کنید و 
اسـترس خود را کاهـش دهید.

WebMD تحقیقی انجام داد که نشـان داد »بوسـیدن با ایجاد حس ارتباطی، موجب ترشـح 
هورمون هـای اندورفیـن می شـود، هورمون هایـی که بر ضد اسـترس و افسـردگی عمل می کنند 
و اسـترس را کاهـش می دهنـد.« پس لب هایتان را غنچه کنید و با بوسـیدن کسـانی که برایتان 

عزیز هستند از اسـترس خود بکاهید.

4( دوشاخه را از برق بکشید
ایـن روشـی بـرای رفـع اسـترس اسـت که بـرای بسـیاری از مردم سـخت اسـت. وقتی وسـایل 
برقـی را خامـوش می کنیـد مغـز شـما فرصـت پیـدا می کنـد از افـکار مختلـف خالـی شـود و 
بـرای مـدت کوتاهـی اسـتراحت کنـد. ایـن بهبـود وضعیـت ذهنـی موجب می شـود شـرایط را 
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همان طـور کـه هسـت، ببینیـد و فرصتـی به 
مغـز شـما می دهد تا با اسـترس روبه رو شـود. 
کمـی موسـیقی آرامش بخـش گـوش دهیـد. 
درهرصـورت، ایـن کار را انجـام دهید؛ چون به 

شـما بـرای رفـع اسـترس کمـک می کند.

منفـی  اخبـار  خوانـدن  و  شـنیدن  از   )۵
بپرهیزیـد اقتصـادی 

شـاید برای شـما هم پیـش آمده باشـد زمانی 
کـه اسـترس مالـی داریـد، قـرار گرفتـن در 
معـرض اخبار منفـی اقتصادی، اسـترس تان را 

تشـدید کـرده باشـد. ایـن اتفـاق برای من بارهـا رخ داده اسـت. بهتریـن کار این اسـت که اخبار 
اقتصـادی را چـک نکنید.

در نهایـت، بـه شـما پیشـنهاد می دهـم هرآنچه برای سـایر اسـترس ها تجویـز می شـود، در این 
مـورد هـم بـه کار ببرید. برای کاهش مقطعی اسـترس مالـی، کمی به خود فرصـت دهید، ورزش 
کنیـد، بـه پیـاده روی برویـد و بـا خود فکـر کنید کـه چطـور می توانید خـود را بازیابیـد. مهم تر 
از همـه، بـا یـک مشـاور مالـی مشـورت کنیـد. او بـه شـما خواهـد گفـت کـه حداقل نیمـی از 

اسـترس تان بی مـورد اسـت.
بهتریـن راه بـرای رهایـی از اسـترس مالی این اسـت که بودجه بنـدی کنید، به آن وفـادار بمانید 

و در نهایـت، با یک مشـاور مالی مشـورت کنید.
 زمانـی کـه دچاراسـترس هستیدازشـنیدن وخوانـدن اخبارمنفی اقتصـادی بپرهیزیـد. کمی به 

خـود فرصـت بدهیـد و ورزش کنید.
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9روشحمایتاز
کسبوکارهایمحلیدردورانکرونا

بـا آغاز دوره ای کـه از آن به دوران کرونا 
یـاد می کنیم تمام کسـب و کارهـا موانع و 
دشـواری های جدیـدی را بـر سـر راه خود 
یافته انـد. در ایـن میـان کسـب و کارهای 
محلـی و کوچـک بـا سـختی بیشـتری برای 
و  هسـتند  رو بـه رو  موانـع  ایـن  از  گـذر 
بـرای اینکـه از پسشـان بر آینـد نیازمند 
کمـک و حمایت هسـتند. اگر عالقه مندیم 
نشـان های  بـه  را  خـود  تنـوع  دنیایمـان 
بـاال  بـزرگ و شـرکت های دسـت  تجـاری 
نبـازد، نبایـد حمایـت از کسـب و کارهـای 

محلـی را فرامـوش کنیـم.
در اقتصـاد جهانـی امـروز کـه همـه چیـز 
شـده  پیش بینی پذیـر  و  یکنواخـت  آن 
اسـت، کسـب و کارهای محلـی ویژگی های 
رنگ وبـوی  و  خالقیـت  منحصربه فـرد، 
بـه  تجـارت  فضـای  بـرای  را  خـود  خـاص 
نمی توانیـد  هرگـز  می آورنـد.  ارمغـان 
مغازه هـای  بـدون  را  خـود  شـهر  مرکـز 
محلـی کوچـک، گالری هـای هنـری، کافه ها 
و رسـتوران ها تصور کنیـد. زندگی بدون 
روزنامه نـگاران،  مسـتقل،  هنرمنـدان 
عکاسـان و طراحـان امکان پذیـر نیسـت.

مـا ترجیـح می دهیـم در دنیایـی بـا امکان 
متعـدد  گزینه هـای  میـان  از  انتخـاب 
از  یکنواخـت.  دنیایـی  تـا  کنیـم  زندگـی 
غذایـی  مـواد  تـا  گرفتـه  خـاص  کاالهـای 
روزمـره، تنـوع مشـاغل محلی شـخصیتی 
اسـت.  کـرده  اعطـا  مـا  دنیـای  بـه  خـاص 
به عنـوان یـک مشـتری، شـما می توانیـد 
راهکارهـای  از  مجموعـه ای  بـه  عمـل  بـا 
حمایت از کسـب و کارهای محلی به آن ها 
تنـوع در زندگی تـان  کـه فراهم آورنـدۀ 

هسـتند، کمـک کنیـد.
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1( پیـش از صرف نظر کـردن از خرید، دربارۀ 
گزینه های جایگزین بپرسید

بسـیاری از کسـب و کارهـای محلـی بـرای 
حضـور خـود در بحـران کنونـی دسـت بـه 
لغـو  می زننـد.  نوآورانـه  و  خالقانـه  اقدامـات 
درخواسـت از این چنیـن کسـب و کارهایـی 
به کلـی بی پـول می کنـد. درعـوض  را  آن هـا 
بپرسـید  کارهـا  و  کسـب  ایـن  صاحبـان  از 
چـه گزینه هـای دیگـری دارنـد کـه بـه شـما 

پیشـنهاد بدهنـد.

درصورتی کـه بـرای خریـد محصـول یا خدماتـی هزینه ای اختصـاص داده ایـد، قبـل از آن که آن 
را کنسـل کنیـد بـا ارائه دهنـدۀ آن تمـاس بگیریـد. صاحبـان ایـن مشـاغل به خوبـی می داننـد 
چـه خدماتـی را می تواننـد ارائـه دهنـد. بـا ایـن کار نه تنهـا برنامه هـای قبلی خـود را زنـده نگه 
می داریـد، بلکـه می توانیـد بـه یـک کسـب و کار محلی نیـز کمک کنید خـود را زنده نگـه دارد.

2( درخواست های رزروی تان را به موقع لغو کنید
کمـی وقـت بگذاریـد و درخواسـت رزروی را که به رسـتوران نزدیکتـان داده بودیـد به موقع، لغو 
کنیـد. تمـاس به موقـع باعـث صرفه جویـی در هزینه هـای یـک کسـب و کار کوچـک می شـود. 
دراین صـورت آن رسـتوران دیگـر مـواد غذایـی اضافـی خریـداری نخواهـد کـرد و از دورریز غذا 

می شـود. جلوگیری 
ایـن مسـئله تنهـا مربـوط بـه رسـتوران ها نمی شـود. نگاهی کلی بـه برنامه هـای یک مـاه آیندۀ 
خـود بیندازیـد. اگـر در هـر مغازه یا فروشـگاهی رزروی انجـام داده اید از خود بپرسـید: »آیا واقعاً 

هنـوز بـه این خریـد نیاز دارم یـا می توانـم از آن صرف نظـر کنم؟«
 

3( به جای لغو کردن، دوباره زمان بندی کنید
در شـرایط کنونـی اگـر برایتـان مقدور اسـت بایسـتی از سـفر کـردن اجتناب کنیـد. اگر چنین 
تصمیمـی بگیریـد بایـد فکـری بـرای زمـان و هزینـه ای کنید کـه برای این سـفر می خواسـتید 
صـرف کنیـد. پـس به جای لغو سـفر آن را بـه تأخیر بیندازیـد. هنگامی که بحران کرونـا به پایان 

برسـد، اماکـن محلـی دوباره پذیـرای مسـافران خواهند بود.
بسـیاری از اپلیکیشـن ها و سـایت های نوبت دهی گزینه ای برای رزرو مجدد و به تأخیر انداختن 
دارنـد. و اگـر  چنیـن گزینـه ای پیـدا نکردیـد، کافی اسـت بـا صاحب شـرکت طـرف قراردادتان 
تمـاس مسـتقیم بگیریـد و از او بخواهیـد بـا توجه  به شـرایط کنونی ایـن کار را برای شـما انجام 

دهد.
شـیوع ویـروس کرونـا و قرنطینـۀ خانگـی مشـکالت زیـادی را برای کسـب و کارهـای محلی به 
وجـود آورده اسـت و آن هـا بـرای غلبـه بـر ایـن بحران به کمک شـما نیاز دارند. شـما بـه عنوان 
مشـتریان ثابـت این کسـب و کارهـای محلی بـا کارهای کوچکـی مانند شـرکت در کالس های 
آنالیـن معلـم موسـیقی تان، به تعویـق انداختن تور مسـافرتی به جای لغو آن و صـرف نظر کردن 

از وجهـی کـه بـرای بلیط یـک تئاتر لغوشـده داده ایـد، به آن هـا کمک کنید.
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4( درخواست تحویل در منزل بدهید
بعضـی از رسـتوران ها یـا فروشـگاه های مـواد غذایـی پیـش از ایـن سـرویس تحویـل در منـزل 
نداشـتند؛ امـا اکنـون تقریبـاً اکثـر آن هـا ایـن سـرویس را بـه مشـتریان خـود ارائـه می دهنـد. 
بنابرایـن اگـر به عنـوان مثـال در خانه مشـغول بچـه داری هسـتید، از رسـتوران یا سـوپرمارکت 
نزدیـک منزلتـان بخواهید سـفارش های شـما را در خانه تان تحویل دهد. جهـت رعایت ایمنی و 

پیشـگیری هرچـه بیشـتر پرداخـت خـود را تلفنی یـا اینترنتی انجـام دهید.
این گونـه هـم شـما می توانیـد درایـن مـدت از مـواد غذایـی تـازه اسـتفاده کنید و هـم صاحبان 
کسـب و کارهـا بـه فعالیـت خود ادامـه خواهنـد داد. حال کـه نمی توانید خانـوادۀ خـود را برای 
صـرف شـام بـه خانـه دعوت کنیـد، می توانید بـا این روش غذا سـفارش داده و برایشـان ارسـال 

کنید.
 

۵( درخواست بازگشت وجه نکنید
بلیـت کنسـرت یـا فیلمـی خریده ایـد و حاال می خواهیـد پـول آن را پس بگیریـد؟  البته که حق 
داریـد وجـه خـود را طلـب کنیـد، امـا ضرورتی ندارد ایـن کار را بکنیـد. درعوض سـعی کنید به 
برگزارکننـدۀ برنامـه کمـک کرده و پیشـنهاد دهیـد مبلغ بلیت شـما به عنوان یـک کمک مالی 

در نظر گرفته شـود.
اگـر می خواهید پس از پایـان یافتن بحران باز 
هم به تماشـای فیلم و شـنیدن کنسـرت های 
موسـیقی برویـد، مهـم اسـت در این مـدت از 
فعالیت هـای فرهنگـی از ایـن طریـق هرچند 

اندک حمایـت کنید.
از کسـب و کارهـا درخواسـت جایگزیـن   )6

کنید
را  زبـان  درس هـای  می توانـد  مترجـم  یـک 
به صـورت آنالیـن برای شـما برگـزار کند. یک 
پیانیسـت می توانـد آمـوزش نواختـن پیانـو را 
در صفحـۀ شـخصی خود بـه اشـتراک بگذارد. 
برنامه هـای  می تواننـد  ورزشـی  باشـگاه های 
آموزشی شـان را ضبـط کننـد تا شـما در خانه 
تمرینـات خـود را ادامه دهید. تنها الزم اسـت 
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از آن هـا درخواسـت کنید.
اسـت  ممکـن  محلـی  کارهـای  و  کسـب 
جایگزیـن  راهکارهـای  خودشـان  هم اکنـون 
پیشـنهاد داده باشـند. اگر هم این اتفاق هنوز 
نیفتـاده، درخواسـت خودتـان را بـه صاحـب 
یـک کسـب و کار توضیـح دهیـد. یـک ایـدۀ 
سـاده از طـرف شـما می توانـد مسـیر فعالیت 

تمـام عمـر یـک کسـب و کار را رقـم بزنـد.
7( در کالس هـای آنالینـی کـه قبـاًل حضـوری 
در آن هـا شـرکت می کردیـد، ثبت نـام کنید

کالس های بسـیاری وجـود دارد که می توانید 
کنیـد.  آن هـا شـرکت  در  آنالیـن  به صـورت 
کالس هایـی ماننـد زیبایـی اندام، بدن سـازی، 
آشـنایی با بـازار بـورس، نویسـندگی خالقانه، 
آمـوزش مهارت هـای اجتماعـی، خوانندگـی، 

نوازندگـی و ... .
اگـر یـک شـرکت محلی چنیـن دوره ای را پیشـنهاد می دهد حتماً در آن شـرکت کنیـد. درواقع 
یک شـرکت به چیزی بیشـتر از درآمد از این طریق دسـت خواهد یافت. مشـارکت شـما بیانگر 

حمایت و همبسـتگی شـما نیز هست.
 

8( لوازم مورد نیازتان را تازه بخرید
درایـن دوران خیلی هـا بـه مصـرف کـردن مـواد کهنـه، کنسـروی و انبارشـده رو می آورنـد. اگر 
می خواهیـد مـواد غذایـی موجـود در خانه تـان از وضعیـت مطلوبی برخـوردار باشـند، باید خرید 
مـواد غذایـی تـازه را همیشـه در برنامـه خود لحاظ کنیـد. مصرف کـردن وعده هـای غذایی تازه 
از گوشـت گرفتـه تـا میـوه و سـبزیجات را از یـاد نبریـد. تـازه خریـدن مایحتاج خانه تـان باعث 

می شـود چـرخ کسـب و کار هـای محلـی بچرخـد و مانع از کسـادی بـازار آن ها می شـود.
 

9( از فروشگاه های کوچک بخرید
شـما حتمـاً در بحران هایـی از این دسـت با هجوم عده ای به فروشـگاه ها و خریـد حریصانۀ آن ها 
ازروی ترس و نگرانی مواجه بوده اید. شـوینده ها و کنسـروها به سـرعت برق وباد از روی قفسـه ها 
بـه پـرواز در می آینـد و درون سـبد خریـد آن ها جـا می گیرند! آن قدر سـریع که شـما نمی توانید 
هیچ واکنشـی نشـان دهیـد! اکثر این اتفاق هـا در فروشـگاه های زنجیره ای بزرگ کـه هر کاالیی 
در آن هـا پیـدا می شـود، رخ می دهـد. درحالی کـه فروشـگاه های کوچـک از این حمالت بیشـتر 
در امـان هسـتند. بنابرایـن تـا وقتی کـه نیـاز بـه کاالی به خصوصـی پیـدا نکرده ایـد، خریدهای 

همیشـگی و روزمـرۀ خـود را از مغازه هـای کوچک اطرافتـان انجام دهید.
روش هـای گفته شـده تنهـا تعداد محـدودی از راه های حمایت از کسـب و کارهای محلی اسـت. 
بـا توجـه به شـرایط محـل زندگی و کسـب و کارهای مـورد عالقه تـان حتماً روش هـای دیگری 
هـم وجـود دارد کـه در دوران بحـران کرونا بتوانید از آن هـا حمایت و در گـذر از این دوره کمک 

کنید.
سـعی کنیـد در ایـن دوران به جـای فروشـگاه های زنجیره ای از فروشـگاه های کوچـک محله تان 
خریـد کنیـد. غذاهـای آمـاده و محصـوالت کنسـرو شـده را انبـار نکنید، بـه خریـد حریصانه و 
هیجانـی نـه بگوییـد و حداقـل ماهـی دوبـار مـواد غذایی تـازه بخریـد. ایـن کارها شـاید از نظر 
شـما چنـدان مهـم نباشـند؛ ولـی هم به نفـع خودتـان و هم بـه نفع کسـب و کارهـای کوچک 

اطرافتان اسـت.
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 از تلخی های جنگ درس بگیریم
بدهـی و جنـگ از خیلـی جهات به یکدیگر شـبیهند؛ در هـر دوی آن ها افراد بعضـی چیزها را از 
دسـت می دهنـد و بـه نظـر می آید کـه از آن عبـرت  می گیرنـد. اما واقعیت این اسـت کـه مردم 
از تلخی هـای بدهـکار بـودن کم تـر از تلخی های جنـگ درس  می گیرنـد. اکثر افراد بـدون توجه 
بـه زحمت هایـی کـه بـرای پرداخـت بدهی هایشـان کشـیده اند، در اولیـن فرصت ممکـن دوباره 

خودشـان را اسـیر قرض می کنند.
زندگـی بـدون بدهـکاری آن قـدر فوق العاده اسـت که هنوز هم جـای تعجـب دارد، چطور برخی 
افـراد آن قـدر کـه بایـد، مشـتاق آن نیسـتند. نتیجـه ی حاصـل از پرداخـت قرض هـا بـه تمـام 

سـختی هایی کـه دارد مـی ارزد.
اگـر در حـال خوانـدن ایـن مطلـب هسـتید، فـرض را بر ایـن می گذاریم کـه تصمیـم گرفته اید 
تغییـر بزرگـی در زندگی تـان ایجـاد کنیـد. اگـر این طـور باشـد، من به شـما اطمینـان  می دهم 
کـه اگـر بخواهیـد، می توانید در مـدت زمان کوتاهی از دسـت بدهی هایتان خالص شـوید، حتی 

اگـر خیلی زیاد باشـند.

 گام های مدیریت بدهی
ایـن مطلـب در واقـع مقدمه ای برای سـری مطلب های تنظیم شـده درباره ی حذف بدهی اسـت. 
در اکثـر بخش هـا، ایـن مراحـل را بایـد بـه همـان ترتیبـی که گفته ایـم انجـام بدهید. هـر گام، 
مکمـل مرحلـه ی قبـل اسـت و همـه کنـار هم به یـک فرد کمـک  می کنند تـا زندگی عـاری از 

هـر گونه قرض و بدهی داشـته باشـد.

بدهیهادشمنماهستند،برای
همیشهازشرآنهاخالصشویم

این کـه در ظاهـر بگوییـد  می خواهیـد 
بدهی هایتـان را کامـل پرداخت کنید، 
انجـام  را  کار  ایـن  واقعـا  این کـه  بـا 
بدهیـد، دو بحـث کامـاًل جدا هسـتند. 
حـذف بدهی ها در زندگی بـرای اغلب 
افـراد یک هدف دسـت نیافتنی اسـت 
و اغلـب از آن فراری انـد، ولـی قطعـًا 
غیـر ممکـن نیسـت. در جهـان واقعـی 
افـراد  لحظـه  هـر  امـروز،  اقتصـاِد 
بیش تـری به لـزوم بدهکار نبودن پی 
می برنـد و اتفاقًا موفق هم می شـوند. 

پـس شـما هـم می توانیـد.
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 گام اول: روش فکر کردن به بدهی
ذهن انسـان حیرت آوراسـت. ذهـن ما ظرفیت 
سـاخت شـگفت انگیزترین دسـتگاه ها، مثـل 
سـفینه بـرای سـفرهای فضایی، دسـتگاه های 
رباتیـک بـرای عمل هـای جراحـی پیچیـده، 
گوشـی های آیفون و... رادارد؛ولی متاسـفانه به 
همـان انـدازه نیز قادر اسـت بـه نامعقول ترین 

مسـائل فکر کند.
ایـن مسـئله هیـچ جـا، به انـدازه ی زمانـی که 
شـروع بـه فکـر کـردن دربـاره ی پـول و بـه 
خصـوص بدهـی می کنیـم، خـودش را نشـان 
عجیب وغریب تریـن  نمی دهـد.  می توانیـم 
رفتارهـا را عقالنـی توجیـه کنیـم و مجال این 
را داریـم کـه بدهی هـای خـود را یـک فرصت 

کنیم. تلقـی 
اولیـن گام در مسـیر حـذف بدهـی، یـک قدم 
بایـد  بدهـی شـخصی  اسـت.  کامـاًل ذهنـی 
همان طـوری شـناخته شـود کـه در حقیقـت 
هسـت، یعنـی یکـی از بدتریـن دشـمنان مـا! 
طـرز فکر آرمانی درباره ی بدهی، بیشـتر از هر 
چیـزی موفقیـت اقتصـادی را نابـود  می کنـد.

داشـتن  بـه  کـه  چیزهایـی  از  دیگـر  یکـی 
توانایـی  کمـک  می کنـد،  مفیـد  نـگاه  یـک 
تصویرسـازی فوایـد بدهـکار نبودن اسـت؛ اما 
کاربـردی بـودن ایـن تصاویـر اگـر بیش تـر از 
خـودش مهـم نباشـد، کم تـر نیسـت. وقتـی 
ذهن تان در مسـیر درسـت تنظیم شـده باشد، 
اسـتقالل اقتصـادی جلوتر منتظرتـان خواهد 

بـود. ایـن مطلـب را در بخـش اختصاصـی خـودش بـه طـور کامـل توضیـح  می دهیـم.
اولیـن گام در مسـیر حـذف بدهـی، یـک قـدم کامـاًل ذهنی اسـت. بدهی شـخصی، بایـد همان 
طـوری شـناخته شـود کـه در حقیقـت هسـت، یعنـی یکـی از بدتریـن دشـمنان ما! طـرز فکر 

آرمانـی دربـاره ی بدهـی، بیشـتر از هـر چیـزی موفقیـت اقتصـادی را نابـود  می کند.
 

 گام دوم: یاد بگیرید با چیزی کم تر از آن چه به دست  می آورید، زندگی کنید
اغلـب پیـش می آیـد که درباره ی اکثر مسـائل از خودم  می پرسـم: »یعنی از این هـم واضح تر؟«. 
ایـن هم یکی از همان مسـائل اسـت. اما مهم نیسـت این مسـئله چقـدر بدیهی به نظـر  می آید، 

وقتـی بیش تـر مـردم آن را انجام نمی دهنـد، نمی توانیـم آن را واضح تلقی کنیم.
این جـا دقیقـاً همـان جایی اسـت کـه اهمیـت مرحله به مرحلـه پیش رفتن مشـخص  می شـود. 
یـک فـرد تنهـا زمانـی  می توانـد خـودش را به چنیـن چهارچوبـی محدود کنـد، که قبـل از آن 
ذهنـش را بـرای یـک زندگـی بـدون بدهـی آمـاده کرده باشـد. شـما احتمـاالً بتوانیـد در مدت 
کوتاهـی بدهی هایتـان را بـا همـان مبلغـی که از ابتـدا بدان اختصـاص داده بودیـد، به طور کامل 
پرداخـت کنیـد؛ امـا در هـر صورت باید یـاد بگیرید کـه کم تـر از درآمدتان خرج کنیـد و بدهی 

جدید درسـت نکنیـد؛ به همین سـادگی!
خوشـبختانه ایـن موضـوع آن قدرها هم که به نظر  می آید، سـخت نیسـت. احتماالً نیاز باشـد هر 
مـاه فقـط چنـد هـزار تومـان کم تر خرج کنید. اگر سـعی کنیـد ایـن کار را انجام دهیـد، متوجه 

خواهیـد شـد که هرکسـی واقعـاً اراده کند، از پسـش بر می آید.
شـما می توانیـد در مـدت کوتاهـی بدهی هایتـان را به طـور کامـل پرداخـت کنیـد؛ امـا در هـر 
صـورت بایـد یـاد بگیریـد کـه کم تـر از درآمدتـان خـرج کنیـد و بدهـی جدیـد درسـت نکنید.

 
 گام سوم: طبق برنامه پرداخت بدهی تان پیش بروید

ایـن مرحلـه آسـان ترین گا می اسـت کـه بایسـتی بیاموزیـد و البتـه بـه تصمیم گیری هایـی نیاز 
دارد کـه بـرای برخـی افـراد چالش برانگیزنـد. دلیلش هم این اسـت کـه متغیرهای زیـادی برای 

تصمیم هـای مشـابه میان افـراد مختلف وجـود دارد.
معمـوالً پیـش می آیـد کـه بعـد از کمـی  پیشـرفت، دل تـان  می خواهـد مبلغـی را کـه ماهانه به 
پرداخـت بدهی هـای خـود اختصـاص  می دهیـد، بیش تـر کنیـد. وقتی برنامـه هزینه هـای خود 
را اصـالح می کنیـد، بـرای شـروع، بهتـر اسـت بـا همـان مبلغـی کـه در ابتـدا بـدان اختصـاص 
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داده بودیـد، ادامـه دهیـد و همـان مبلـغ کلی 
را ماهانـه پرداخـت کنید. وقتـی پرداخت یک 
قسـط را تمام کردیـد،  می توانید مبلغ مختص 
آن را روی یـک بدهـی دیگـر بگذاریـد و بدین 
سـرعت  را  پرداختی  هایتـان  رونـد  ترتیـب 

. ببخشید
در ایـن مرحله، چیزهای زیـادی درباره الگوی 
موثـر بـرای پرداخـت قرض ها و تنظیـم برنامه 

آن، یـاد  می گیرید.
زمانـی که متوجه شـوید بدهی ها چقدر شـما 
را از تجربـه کـردن بـاارزش تریـن فرصت های 

زندگـی محـروم  می کننـد، خیلـی راحت تـر  می توانیـد از اضافه کـردن قرض های غیرضـروری در 
آینده جلوگیـری کنید.

 
 گام چهارم: بدهی و برنامه کلی اقتصادی شما

چنـد سـال پیـش متوجه شـدم که شـخصی یـک لیسـت از کارهایی که یـک فـرد »نمی تواند« 
انجـام دهـد، منتشـر کـرده اسـت. یکـی از این کارهـا کاماًل ذهنـی بـود. این مـورد می گفت که 

امـکان نـدارد 15 دقیقـه گوشـه ی یـک خیابان بایسـتید و به یک فیل سـفید فکـر نکنید.
پرداخـت بدهی هـا در برخـی موارد بـدون در نظر گرفتـن و فکر کردن به برنامه هـا و اهداف کلی 

اقتصادی، ممکن نیست.
حـاال تنهـا دلیلـی کـه باعـث  می شـود نتوانیـد بـه یـک فیـل سـفید در گوشـه ی خیابـان فکر 
نکنیـد، ایـن اسـت کـه ایـده ی آن در ذهن تـان شـکل گرفتـه باشـد؛ اما درمـورد پـول، در ذهن 
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همـه ی ما یـک مجموعه ی درهم از مشـکالت 
زندگی مـان وجـود دارنـد کـه امـکان تمرکـز 

روی یـک مسـئله را می گیرنـد.

 وقتی پول زیادی بدهکاریم:
تمـام درآمدمـان خـرج هرینه هـای زندگـی و 

پرداخـت قرض هـا  می شـود.
حسـاب های  در  درسـت  سـرمایه گذاری  از 

غافـل  می شـویم. بازنشسـتگی 
بایـد از خیـر تعطیـالت بگذریـم یـا مدتش را 

کـم کنیم.

در شغلی مشغول به کار می شویم که از آن متنفریم.
وقتـی بدهـکار نباشـیم  می توانیـم ایـن پول ها و حتی شـاید مقـداری بیش تـر را سـرمایه گذاری 
کنیـم. زمانـی که بفهمیم بدهکاری هایمان چقـدر ما را از تجربه کردن بـاارزش ترین فرصت های 
زندگـی محـروم  می کننـد، خیلـی راحت تر  می توانیـم از اضافه کـردن قرض های غیرضـروری در 

آینـده جلوگیری کنیم.

 گام پنجم: دست فرمانتان تا اینجا عالی بود
تـا بـه حال شـتر دوکوهانـه دیده اید؟ این دو کوهـان به منزله ی همـان دسـت اندازهایی اند که در 
مسـیر برنامـه ی حذف بدهی شـما وجـود دارند. واقعیت این اسـت که بحرانی تریـن مرحله، قبل 
از همـه ی ایـن مرحله هاسـت و آن »شـروع کردن« اسـت! افـراد خیلی کمی  بـرای مدیریت پول 

شـان و خالص شـدن از دسـت بدهی ها اقـدام  می کنند.
 

 پس از پرداخت بدهی ، دست اندازهای پیش رویتان را جدی بگیرید
وقتـی چهـار مرحلـه ی اول را طـی کردید و در خط مناسـب قـرار گرفتید، در واقع، سـخت ترین 
بخـش را از سـر گذرانده ایـد؛ امـا دو نکتـه یا دسـت انداز وجـود دارد که کار را سـخت  می کنند و 

بـه همیـن دلیـل افـراد گاهی بـه عادت های قبلـی خـود بر می گردند.
اولیـن دسـت انداز: نخسـتین موقعیـت چالش برانگیـز بعـد از چنـد ماه، یـا شـاید حتی چند 
سـال پیـش می آیدوآنزمانـی اسـت کـه اکثرافرادحس می کنندبه این سـرعت به جایـی نخواهند 

رسـیدیا آن قدرهاکه انتظارداشـتند، پیشـرفت نکرده اند.
امـا ناامیـد نشـوید. ایـن فراینـد گاهـی در واقعیـت بـه نظر بسـیار کند  می آیـد، ولـی به محض 
این کـه اراده ی خـود را بـه کار گیریم، سـرعت این پروسـه بیش تر  می شـود و مشـاهده ی این که 

بدهی هـا پشـت سـر هـم ناپدید  می شـوند، بسـیار هیجان انگیز اسـت.
دومیـن دسـت انداز: سـروکله ی ایـن دسـت انداز بعـد از پرداخـت کل بدهی ها یـا بدهی های 
بـزرگ، پیـدا  می شـود. اصـاًل دور از انتظـار نیسـت که بعـد از پرداخـت آن ها حس جسـور بودن 
کنیـد و پیـش خودتـان بگوییـد آن قدرهـا هـم کـه بـه نظـر  می آمـد، سـخت نبـود! ایـن نـوع 

جبهه گیـری خیلـی زود زمینـه را بـرای بـه بـار آوردن بدهی هـای هنگفت تـر آمـاده  می کنـد.
وقتـی تمـام قرض هایتـان را بپردازیـد و خیال تـان از همـه چیـز راحت باشـد، لذت انجـام دادن 
کارهایی را که همیشـه دوسـت داشـتید، تجربه کنید و به خاطر داشـتن سرمایه ی بازنشستگی، 

اسـترس آینـده را نداشـته باشـید، هیچ وقت به برگشـتن به گذشـته فکـر نخواهید کرد.
واقعیـت ایـن اسـت که بحرانی تریـن مرحله بـرای پرداخت بدهی هایتان، »شـروع کردن« اسـت! 
افـراد خیلـی کمـی  بـرای مدیریـت پول شـان و خالص شـدن از دسـت بدهی ها اقـدام  می کنند. 
تـا زمانـی که تصمیم قطعی و پشـتکاری برای شـروع نداشـته باشـید، هیچ گاه نمی توانید از شـر 

بدهی خالص شـوید.
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پساندازبراساس
تیپشخصیتی

احتمـاالً هیچ یک از مـا از پس انداز پول 
بـدش نمی آیـد؛ بـه هرحـال همـه ی مـا 
انسـان هسـتیم. اما همین خصوصیات 
شـدن  اجرایـی  مانـع  گاهـی  انسـانی 
نقشـه ی پس انداز ما می شـود. حراج ها 
بسـیار اغواکننده اند، امور مالی بسیار 
خسـته کننده اند، مـا مشـغله ی زیـادی 
داریـم و دنیایـی ناتمـام بـرای دیـدن 

وجـود دارد!
اگـر شـما در فضـای مجـازی به دنبـال 
پـول  پس انـداز  بـرای  ترفند هایـی 
بگردید، به ترفند های پیش  پاافتاده ی 
می کنیـد  برخـورد  مشـابهی  و  کهنـه 

کـه همگـی بـه یک مقصد ختم می شـوند: پس انداز بیشـتر. مشـکل اکثریـت این 
راهنما ها ی تک نسخه ای نادیده گرفتن عامل انسانی در مدیریت امور مالی است. 
بزرگ تریـن عاملـی کـه بـر میـزان پس انداز حسـاب شـما تأثیـر می گـذارد، مقدار 
پس اندازتان نیسـت، بلکه روشـی اسـت که در قـدم اول بـرای پس اندازکردنتان 

انتخـاب می کنیـد.
اگر طرح و برنامه ی شـما برای پس انداز با شـخصیت شـما ناسـازگار باشـد، ممکن 
اسـت اوقـات سـختی در ادامـه ی اجـرای برنامه تـان داشـته باشـید. در این مطلب 
چندیـن روش را بـرای پس انـداز آسـان تر پول، متناسـب بـا تعـدادی از تیپ های 

شـخصیتی بیان می کنیم.
بـه نظـر مـی رسـد دسـتورالعمل های نخ نماشـده ی پس انـداز کـردن بـرای همـه ی 
افراد، در حالی که ویژگی های متفاوتی دارند، کاربردی و قابل اجرا نیست. مشکل 
اکثریت این راهنما ها ی تک نسـخه ای نادیده گرفتن تیپ شـخصیتی انسـان ها در 

مدیریت امور مالی اسـت.

راهنمایسرمایهگذاری
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 شخصیت راحت طلب: فراموشکار حرفه ای
شـما فرد بی دغدغه ای هسـتید. دوسـت دارید 
همـه چیـز بـر وفـق مراد تـان باشـد، نگـران 
نباشـید. همـه ی ما بـه دنبال این هسـتیم که 
اسـترس را در پایین تریـن حـد ممکـن نگـه 
داریـم؛ امـا اگـر شـما فـرد بسـیار بی خیالـی 
هسـتید، خیلـی راحـت می توانیـد پس انـداز 
کـردن را نادیـده بگیریـد. به هر حـال، مدیریت 
دارایـی شـخصی می توانـد موجـب اضطـراب 
دربـاره ی آینده و حال شـود. عالوه براین، اصاًل 
چـرا باید دردسـر درسـت کـرد؟ اگـر وضعیت 
اسـت،  مناسـب  شـما  بـرای  کامـاًل  موجـود 
احتمـاالً نیروی انگیزشـی قـوی ای ندارید تا به 
صـورت منظـم پـول کنـار بگذاریـد. تـا زمانی 
کـه پـول در حسـاب جـاری باشـد، مشـکلی 

. نیست
نکتـه ی مهـم: اگـر در پس انـداز کـردن فـرد 
بی خیالی هسـتید، شـما کاندیدایی عالی برای 
دیـدگاه »تنظیم کن و فراموش کن« هسـتید.

عالوه برحسـاب جـاری، یک حسـاب پس انداز 
جداگانـه ایجـاد کنید. امـروزه، در محیطی که 
نـرخ سـود درحـال افزایش اسـت، بسـیاری از 
بانک هـا در حـال سـود آور تر  کـردن بهـره ی 
ماهیانـه دریافتی در قبال محفوظ نگه داشـتن 
مقداری پول هسـتند. همین که حسـاب شما 
ایجـاد شـد، از بخش مالی شـرکتی کـه در آن 
مشـغول بـه کار هسـتید، درخواسـت کنید تا 
مقـدار معینـی از هر چک حقـوق ماهیانه را به 
حسـاب پس اندازتـان انتقـال دهـد. همین که 
ترتیـب ایـن کار را دادیـد، برنامـه ی پس انـداز 
شـما در حالت خـودکار و بـدون دغدغه انجام 

می شـود.
راحت طلـب هسـتید کـه  فـردی  اگـر شـما 
پس انـداز کـردن برایـش دشـوار اسـت، بهتـر 
اسـت این کار را به صـورت خودکار برنامه ریزی 
از بخـش مالـی شـرکتی کـه در آن  کنیـد. 
مشـغول بـه کار هسـتید، درخواسـت کنید تا 
مقـدار معینـی از هر چک حقـوق ماهیانه را به 

حسـاب پس اندازتـان واریـز کنـد.
 

 ولخرج ذاتی: عاشق لذت های آنی
از مسـافرت های جـاده ای برنامه ریزی نشـده و 
ناگهانـی گرفته تا خرید های  ناگهانی شـبانه از 
فروشـگاه های اینترنتی، مـدام درلحظه زندگی 
کـردن بـرای شـما عاملی کلیدی اسـت، حتی 
اگـر برای شـما مقـداری هزینه بر باشـد. وقتی 
همه چیـز هم اکنـون بـر وفـق مراد شماسـت، 
فکـر کـردن بـه ٢5 سـال بعـد یـا حتـی فردا 
موضـوع  ایـن  و  بـود  خواهـد  سـختی  کار 
پس انـداز کـردن را مقـداری دشـوار می کنـد؛ 
چرا کـه مزایـا ی آن معموالً برای سـال ها حتی 

دهه هـای آتـی مشـهود نخواهد شـد.

نکتـه ی مهـم: یـک راه بـرای پس انداز پول وقتی شـما همچنان مشـتاق لذت های آنی هسـتید، 
ایـن اسـت کـه بـه دنبـال حراج هـا و تخفیفـات بـرای وسـایلی کـه می خریـد، بگردید. ایـن امر 
ممکـن اسـت پیش  پاافتـاده به نظر برسـد، امـا اگر بتوانیـد خرید هـای پیش بینی نشـده تان را به 
سـمت چیزهایـی که تخفیف گرفته اند، سـوق دهید و پولـی را که باقی می ماند، در یک حسـاب 

پس  انـداز ذخیـره کنیـد، با یک تیـر دو نشـان زده اید.
بزرگ تریـن عاملـی کـه بـر میزان پس انداز حسـاب شـما تأثیـر می گـذارد، مقدار پس انداز شـما 

نیسـت، بلکه روشـی اسـت که در قـدم اول بـرای پس انـداز کردنتان انتخـاب می کنید.
 

 مالحظه کار: دوستدار حاشیه امن 
عالقـه ای بـه سـورپرایز ها ندارید. اگر آن را در جـدول زمانی  خود قرار نداده باشـید، اتفاق نیفتاده 
و هرگـز نخواهـد افتـاد. اگر بارش باران پیش بینی شـده باشـد، هرگز بدون چتـر گرفتار نخواهید 
شـد. اجـرای بی عیب ونقـص برنامـه حاشـیه ی امـن شماسـت، خـواه درحـال برنامه ریـزی برای 
تعطیـالت آخـر هفته باشـید، خواه باز نشسـتگی. اگـر فکر می کنید شـما این گونه هسـتید، امور 

مالی تـان نیـز نباید تفاوتی داشـته باشـد. شـما به یک برنامه ی مسـتحکم نیـاز دارید.
نکتـه ی مهـم: به عنـوان یـک برنامه ریـز دقیق، شـما به خوبی بـرای باال بـردن پس اندازتـان مهیا 
شـده اید. شـما می توانید داوطلب بسـیار مناسـبی برای کار با یک متخصص امور مالی باشـید تا 
برنامـه ی جامـع و وسـیعی برای اهداف بلندمدت مالی خود بسـازید. گزینـه ی دیگری که اگرچه 
بسـیار کمتـر شخصی سـازی شـده، دانلـود یکـی از نرم افزارهـای بی شـمار پیگیـری دخل و خرج 
اسـت. در هـر صـورت از اینکـه هدفتـان را واضـح در مقابـل خودتـان ببینیـد و پیشـرفت شـما 
به صورت مـداوم پیگیـری شـود، سـود خواهیـد بـرد. همچنیـن آماده هسـتید که قدمـی فراتر از 
یـک صنـدوق اضطـراری برداریـد. بـا توجه به رویکرد دقیق شـما بـه آینده، ممکن اسـت ایده ی 
خوبـی باشـد کـه به دنبـال سـرمایه گذاری روی بیمه ی عمـر دائم، بیمه ی مسـتمری سـالیانه یا 

سـرمایه گذاری های دیگر باشـید که ممکن اسـت بعداً در بازنشسـتگی سـودمند باشـند.
 

 شخصیت کمال گرا: بلندپرواز و پرتالش 
اگر شـما یک تیپ شـخصیتی A عادی هسـتید، احتماالً به سـمت کمال گرایی هدایت شـده اید. 
شـما بلند پـرواز و بسـیار پر تـالش هسـتید. وقتـی قضیه ی پس انـداز کـردن پول در میان باشـد، 
ممکـن اسـت خودتـان را بـه چالش بکشـید تـا به عنـوان بهتریـن پس اندازگر شـناخته شـوید. 
ممکـن اسـت کـه زندگی شـما به شـدت صرفه جویانـه و آمیخته با سـهمیه بندی افراطـی، چانه 

زدن، خـوراک سـوپ رشـته ای و جمعه شـب های حبس  شـده پـای برنامه های تلویزیونی باشـد.
نکتـه ی مهـم: احتمـاالً شـما می خواهید کـه هنگام بازنشسـتگی در بهتریـن حالت قرار داشـته 
باشـید، ولـی آن همـه کم خرجی ممکن اسـت نگذارد از امروزتـان لذت ببرید. برنامـه ی پس انداز 
واقع  گرایانـه ای بسـازید کـه از اهـداف پس انـداز بلندمـدت و کوتاه مـدت شـما حمایت کنـد؛ اما 
مطمئـن شـوید مقداری پـول را به طور خاص برای تفریحاتتـان در نظر گرفته اید. بنابراین شـاید 
توصیـه ی مـا بـرای تیپ شـخصیتی کمال گـرا کمی غیر منطقی باشـد؛ امـا تا زمانی که شـما در 
مسـیر اهـداف بلندمدت خـود قرار دارید، کمی از سـخت گیری دسـت بردارید و از پـاداش دادن 

بـه خودتان خـود داری نکنید.
اگـر هم شـما فرد کمال گرایی هسـتید که یـک برنامـه ی بودجه بندی سرسـختانه دارید و مبالغ 
مشـخصی در مـاه بـر اسـاس آن بـه حسـاب پس اندازتـان واریز می شـود، بهتـر اسـت بدانید که 
نیـاز اسـت هرازچندگاهـی بـه خودتـان پـاداش دهیـد تـا روال کارتـان خیلـی بـدون انعطاف و 

نباشد. خسـته کننده 
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میلیـاردر هنـدی، »بایجـو راوینـدران« )Byju Raveendran(، قبل از اینکه به فکر سـاختن 
اپلیکیشـن آموزشـی بیفتـد تنهـا یـک معلـم بـود؛ اپلیکیشـنی کـه در حـدود هفـت سـال بـه 

ارزش شـش میلیـارد دالر رسـیده اسـت.
او بعـد از اینکـه بـودجۀ شـرکت خصوصـی اش، Think&Learn، 1۵0 میلیـون دالر افزایـش 
پیـدا کـرد، رسـمًا بـه جمـع میلیاردرها پیوسـت. ایـن افزایـش بودجـه ارزش ۵/7 میلیاردی 
بـه شـرکت اعطـا کـرد کـه 21 درصـد از این مقـدار، از آن مؤسـس شـرکت، یعنی بایجو اسـت. 
همزمـان بـا ایـن امر، شـرکت اعالم کـرد که اپلیکیشـن بایجو بـا کمپانی والت دیزنـی همکاری 

خواهـد کـرد تـا خدمـات خـود را تـا اوایل سـال 2020 بـه آمریکا برسـاند.

معلمیکهباخالقیتش
ثروتیعظیمساخت

مؤسـس 3۷ سـاله می خواهـد بـرای آمـوزش 
در هنـد کاری بـه بزرگـی کار میکی مـاوس 
بـرای سـرگرمی بکند. او در آسـتانۀ برداشـتن 
بزرگ تریـن و خالقانه تریـن قدمـی اسـت کـه 
تا به حـال برداشـته اسـت. قدمـی کـه از نظـر 
جغرافیایـی نیـز وسـعت بیشـتری بـه کار او 

می بخشـد.
در اپلیکیشـن جدید او شـخصیت های دیزنی، 
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از سـیمبا در شیرشـاه گرفته تا آنا در انیمیشن 
بـه  را  انگلیسـی  زبـان  و  ریاضیـات  یـخ زده، 
کـودکان پایـۀ اول تا سـوم آمـوزش می دهند. 
همیـن شـخصیت ها در انیمیشـن ها، بازی ها، 
ایـن  تعاملـی  آزمون هـای  و  داسـتان ها 

اپلیکیشـن نیـز حضـور خواهند داشـت.
راوینـدارن کـه مدیـر ارشـد اجرایـی شـرکت 
نیـز هسـت، می گویـد: »بچه هـا همیشـه بـا 
شـخصیت های دیزنـی ماننـد سـیمبا یـا موانا 
شـخصیت ها  ایـن  می کننـد.  برقـرار  ارتبـاط 
توجـه بچه هـا را بـه خـود جلـب می کننـد و 
بـه مـا فرصـت می دهنـد آن هـا را وارد چرخۀ 

یادگیـری کنیـم.«
 

هنـد در دورۀ زمانـی تولیـد و در مقابـل اتالف 
از  جدیـدی  نسـل  می بـرد.  سـر  بـه  ثـروت 
کارآفرینـان خودسـاخته بـه ثـروت می رسـند 
جمعیـت  رشـد  سـرعت  می شـوند  باعـث  و 
ثروتمنـد ایـن کشـور بـه باالتریـن رتبـه در 
جهـان برسـد. بایجـو به خاطر تالشـی کـه در 
زمینـۀ آمـوزش مجـازی به کار بسـته، حداقل 
روی کاغـذ یکـی از ایـن افـراد تلقی می شـود.

یادگیـری آنالین در حال توسـعه یافتن اسـت. 
به خصـوص در سـرزمین مادری بایجـو، جایی 
کـه اسـتفاده از اینترنـت با توجه بـه فراگیری 
تلفن های همراه هوشـمند کم قیمـت و اتصال 

بی سـیم ارزان شـدیداً باالسـت. مؤسسـه دولتـی Brand Equity در هنـد آمـاری منتشـر کرده 
اسـت کـه بر اسـاس آن انتظار مـی رود بـازار یادگیری آنالین این کشـور تا سـال ٢0٢0 بیش از 

دو برابـر شـود و به 5.۷ میلیارد دالر برسـد.
آنیـل کومـار، مدیـر اجرایی شـرکت خصوصی مشـاورۀ مدیریـت Redseer می گویـد: »فناوری 
آمـوزش بـرای مهدکـودک تـا پایـۀ دوازدهـم یکـی از بخش هـای بـازار آنالین کشـور اسـت که 
زیادتریـن سـرعت رشـد را داراسـت. اسـتارت آپ های آموزشـی در هنـد آمـادۀ تصاحـب فرصت 
بین المللـی ای هسـتند که به آن ها داده شـده اسـت. آن ها همیـن حاال هم پذیـرای یک زیربنای 

بـزرگ انگلیسـی زبان هسـتند و محتـوای آموزشـی متفاوتی ارائـه می دهند.«
بایجـو راوینـدران معلـم جوان هندی اسـت کـه با طراحی اپلیکیشـن  وخالقیت خـود در زمینه 
آمـوزش آنالیـن کودکان، توانسـت ثروتی زیادکسـب کند. دراپلیکیشـن جدید اوشـخصیت های 
دیزنی، ازسـیمبا درشیرشـاه گرفته تا آنا درانیمیشـن فروزن )یخ زده(، ریاضیات و زبان انگلیسـی 

را بـه کـودکان پایۀ اول تا سـوم آمـوزش می دهند.
ارزش اپلیکیشـن بایجـو در بـازار صعـود قابـل توجهـی کـرده اسـت. انتظـار مـی رود درآمد این 
اپلیکیشـن تـا پایـان سـال هندی در مـارچ ٢0٢0 بیـش از دو برابر شـود و به 30 میلیـارد روپیه 
)435 میلیـون دالر( برسـد. ایـن سـرعت رشـد توجه شـماری از بزرگ تریـن سـرمایه گذاران در 
 Tencent شـرکت هلدینگ چینـی ،Nasper ایـن زمینه را جلب کرده اسـت؛ از جمله مشـاغل

و صاحـب فیس بـوک، مـارک زاکربرگ و همسـرش پریسـیال چان.
این پشـتیبانان بزرگ، حامی فکر و اندیشـۀ بزرگ راویندران هسـتند. کسـی که در یک روسـتا 
در سـاحل جنوبـی هنـد بزرگ شـد. والدین او معلم بودنـد. او دانش آموزی گریزان از مدرسـه بود 
و بـرای گـذران وقـت در زمیـن فوتبـال به بازی هوکـی روی آورده بـود. بایجو درس هایـش را در 
خانـه و به تنهایـی یـاد می گرفـت. او مهندس شـد و بـه دوسـتانش در قبولی آزمون هـای ورودی 

مـدارس مهندسـی و مدیریت هند کمـک می کرد.
کالس هایی که برگزار می کرد به  قدری فراگیر شـدند که سـرانجام او در اسـتادیوم های ورزشـی 
بـه آمـوزش هـزاران نفـر پرداخـت و بـه یـک معلـم شناخته شـده تبدیـل شـد. کسـی کـه آخر 

هفته هـا بـه چندیـن شـهر بـرای آمـوزش دادن رفت وآمـد می کرد.
او Think&Learn رادرسال٢011تأسـیس و شـروع بـه ارائـۀ درس هـای آنالین کرد. اپلیکیشـن 
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اصلـی در سـال ٢015 راه انداختـه شـد. بیش 
از 35 میلیـون کاربـر تاکنـون عضـو ایـن اپ 
شـده اند و ٢/5 میلیـون نفـر از آن هـا سـاالنه 
مبلـغ 10  هـزار تـا 1٢  هـزار روپیـه پرداخـت 
می کننـد. از ایـن رو این اپ در پایان سـال، در 

مـارچ ٢01٩ بـه سـود هنگفتی رسـید.
 

شـروع  راوینـدارن  زمـان  همـان  در  درسـت 
بلند مـدت  سـرمایه گذاران  توجـه  جلـب  بـه 
صندوق هـای  چـون  سـرمایه گذارانی  کـرد؛ 
بازنشسـتگی و صندوق ثروت ملی و همچنین 
جدیدتریـن حامـی او سـازمان سـرمایه گذاری 

. قطر
در آخریـن دور سـرمایه گذاری شـرکت بایجو، 
مؤسـس این شـرکت مقدار سـهامی خریداری 
کـرد تا سـهم خود بـه عنوان یکـی از صاحبان 
شـرکت را حفـظ کنـد. افـرادی کـه بـه دلیل 
خصوصـی بـودن موضـوع از ذکـر نـام آن هـا 
کـه  داشـته اند  اظهـار  می کنیـم،  خـودداری 
خانـوادۀ راویندران، یعنی خود بایجو و همسـر 
و بـرادرش حـدود 35 درصد از سـهام شـرکت 

را از آن خـود دارنـد.
رویکرد و روش کار بایجو بسـیار آسـان اسـت: 
تقسـیم  به وسـیلۀ  کـودکان  کـردن  جـذب 
نمـودن مطالـب بـه قسـمت های کوچک تـر. 
راوینـدران همیشـه آرزوی رخنـه کـردن بـه 
کشـورهای انگلیسـی زبان را در سـر پرورانده و 
بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود از چهره هـای 
بـه همـکاری و حضـور در  یوتیـوب دعـوت 

ویدئو هـای خـود کـرده اسـت.
از قبـل جمـع آوری  او در دیزنـی  مخاطبـان 
شـده اند. تمـام درس هـای سـرویس جدیدش 
داسـتان های  براسـاس  دیزنـی  همـکاری  بـا 
کالسـیک این کمپانی سـاخته شـده و سـعی 
بـر آن بـوده کـه ایـن درس هـا بـه روایت های 

اصلـی وفـادار و پایبنـد بمانند.
بـرای توضیـح دمـا، اپلیکیشـن صحنـه ای را 
تـدارک دیـده که در آن السـا بعـد از برف بازی 
زیاد بیمار می شـود. آنا دماسـنجی مـی آورد تا 
درجـۀ حـرارت تـب او را اندازه بگیـرد و به این 
ترتیـب داسـتان کوچکـی پیرامـون دو حالـت 

سـرما و گرمـا شـکل می گیرد.
شـکل ها،  انـواع  آمـوزش  بـرای  مثـاًل  یـا 
دانش آموزان وارد داسـتان انیمیشـن ماشین ها 
می شـوند. آن هـا بایـد اشـیائی ماننـد تایر هـا، 
تابلوهـا  و  راهنمایی و رانندگـی  مخروط هـای 
را داخـل ظرف هـای مناسبشـان دسـته بندی 
کننـد و بـه ایـن ترتیـب شـکل های گـرد و 

سـه گوش و چهارگـوش را یـاد بگیرنـد.
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