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توصیههایمالیمهم
براینسلآینده

1( کار اولویت اول است
و  وابسـتگی ها  جوانیـم،  کـه  وقتـی  تـا 
در  بیش تـری  وقـت  و  کم تـر  اولویت هـای 
اختیـار داریـم. قبـل از آن کـه ازدواج کنیـم 
و بچـه دار شـویم، وقـت آزاد زیـادی داریـم. 
برخـی از ایـن وقـت که در اختیارشـان اسـت 
جهـت دنبـال کـردن عالیق  خود، کمـی کار و 

من هم مانند هر پدر و مادر دیگری، در جاده ی 
پرفرازونشیب آموزش های مالی به کودکانم قرار 
دارم. در طول مسیر، به زمانی که خودم درمورد 
پول آموزش می دیدم، بازگشتم. در گذشته 
این طور گفته می شد که »بچه زرنگش خوبه«؛ اما 
معمواًل با حالت تمسخرآمیز می گفتند. من هم به 
این درک رسیدم که زرنگ بودن خیلی خوب است؛ 
اما نمی توانم چیزی را که از قبل رخ داده است، 
تغییر دهم.

با این  وجود، همه ی ما هنوز فرصت تغییر نسل 
بعد را داریم و در این  مقطع زمانی، »زرنگ« 
بودن یک امر فوق العاده خوب محسوب می شود. 
دروس مالی ای که من به کودکانم می آموزم، در 
واقع توصیه هایی هستند که به نسخه ی 20 سال 
کوچک تر خودم می کنم. برخی از این نصایح آن هایی 
هستند که به خوبی در زمان جوانی کمک حال من 
بوده اند و بعضی شان آن هایی هستند که آرزو 
می کنم که کاش زودتر و در سن کم تر از آن ها 
مطلع می شدم. هم چنین این موارد، نصایحی اند که 
امیدوارم والدین  دیگر نیز آن ها را مدنظر قرار 
دهند تا فرزندان شان از مشکالتی  که من در جوانی 
داشته ام، مصون بمانند.

ک
 قل



خوش گذرانـی با دوستان شـان اسـتفاده می کننـد. هیچ کس در ایـن مورد اشـتباه نمی کند؛ اما 
فرامـوش نکنیـد کـه بـا این وقـت اضافه ای کـه در اختیـار داریم، می تـوان بیش تر کار کـرد. آن 
شـیفت اضافه ای را که به شـما پیشـنهاد می شـود، از دسـت ندهید؛ زیرا در غیر این صورت نفع 
خاصـی نصیب تـان نمی شـود؛ به هر حـال می خواهید به خانـه بروید و پای تلویزیون بنشـینید. 
بنابرایـن اگـر می خواهیـد تـا بیـش از قبـل، بـدن و روح تـان را تغذیه کنیـد، به سـر کار بروید. 

فرامـوش نکنیـد کـه زندگـی سـالم در گـروی اتخـاذ تصمیمـات صحیـح اسـت.

2( کارمندی تنها روش کار کردن نیست
این گونـه  عالی انـد.  بسـیار  جانبـی  کارهـای 
اگـر  و  بـوده  روح تـان  تغذیـه  سـبب  کارهـا 
نیـز  را  بانکی تـان  حسـاب  باشـند،  مناسـب 
تغذیـه خواهنـد کـرد. انجـام مشـاغل جانبـی 
سـبب کاهـش وابسـتگی بـه شـغل اصلی تان 
می شـود. پـس از گذشـت زمـان، عالقه تـان 
بـه کار کـردن افزایـش می یابـد. بسـیاری از 
مـردم عاشـق کارهـای جانبی انـد؛ در حالی که 
بقیـه ی افراد، هیـچ عالقه ای به انجـام کارهای 
اضافـه ندارند. یکی از بزرگ تریـن موانع یافتن 
شـغل جانبـی آن اسـت کـه مـا خودمـان را 
راضـی می کنیـم کـه این گونـه کارهـا جـواب 
نمی دهنـد. چنـد مـورد از این گونـه بهانه ها به 

ایـن شـکل اند:

 نمی توانـم هم زمان شـغل تمام وقت داشـته 
باشـم و در بعدازظهر کار دیگـری انجام بدهم. 
بهتـر اسـت  اشـتباه اسـت.  ایـن طـرز فکـر 
تـا زمانـی کـه وقتـی بـرای آمـوزش داریـد و 
درگیـر خانـواده و فرزنـد نشـده اید، راه هـای 
کسـب درآمـد در انـواع بازارهـا را یـاد بگیرید. 
شـما می توانیـد در خانـه باشـید، در حالی که 
مشـغول انجـام وظایـف خـود و کسـب درآمد 

. هستید
 شـغل جانبـی ارزش وقتـی را کـه بـرای 
آن صـرف می کنـم، نـدارد. آیـا نشسـتن پـای 
تلویزیـون بـه مـدت ۴ سـاعت و پـول نگرفتن 

در ازای آن، بـه کار نکـردن  مـی ارزد؟
 انجـام کارهـای جانبـی دشـوار اسـت. ایـن 
یعنـی مـن تنبلم. اگـر نتوانید در سـن کم کار 
جانبـی انجام دهیـد، در درازمـدت و وقتی که 
تعهـدات زندگـی و خانواده تـان بیش تر شـود، 
آینـده،  بربیاییـد. در  از پـس آن  نمی توانیـد 
به علـت تعهـدات زیـادی کـه داریـد خسـته 
تنبلـی  بـرای  وقتـی  دیگـر  و  خواهیـد شـد 

داشـت. نخواهید 
 نمی دانـم چـه کار جانبـی ای انجـام دهـم. 
بله کـه می دانیـد. فقط کافی اسـت کمی فکر 
کنیـد. وقتـی ایـده ای بـه ذهن تـان می رسـد، 
آن را اجـرا کنیـد. احتیاجـی به نقـد و تحلیل 
فراوان نیسـت؛ اگـر ایده تان جواب نـداد، از آن 
صـرف نظـر کنید. بـه هرحال،  این یک شـغل 

جانبی اسـت.

3(منتظر بزرگ شدن نباشید
اگـر یک نوجوان ۱۵ سـاله بگویـد: »به اندازه ی 
بـزرگ  ثابـت،  شـغل  داشـتن  بـرای  کافـی 
بـا  اسـت؛  گفتـه  صحیـح  کامـاًل  نشـده ام«، 
ایـن حـال او به انـدازه ی کافـی بـرای آمـوزش 
دربـاره ی پـول و کسـب درآمـد بـزرگ شـده 



اسـت. اگـر یـک نوجـوان ۱۷ سـاله بگویـد: 
»مـن به انـدازه ی کافـی بـرای انجـام کارهـای 
حرفـه ای، بـزرگ نشـده ام« نیز صحیح اسـت. 
را  شـخصی  هیـچ   حرفـه ای،  مراکـز  اغلـب 
بـدون داشـتن مـدرک دانشـگاهی اسـتخدام 
مـی  را  سـاله ای    ۱۷ نوجوانـان  نمی کننـد. 
شناسـم کـه در کارهایـی مانند تنظیم اسـناد 
مشـاغل  و  منشـی گری  بازاریابـی،  اداره هـا، 

حرفـه ای دیگـر فعالیـت مـی کننـد.
اگـر یـک جـوان در سـال های ابتدایـی دهه ی 
دوم زندگـی اش معتقـد باشـد کـه به انـدازه ی 
کافـی بـرای ریاسـت و سرپرسـتی یک شـغل 
معتبـر، بـزرگ نشـده ، کامـال حـرف درسـتی 
ریاسـتی  از سـمت های  بسـیاری  اسـت.  زده 
مختص اشـخاصی اند کـه تجربه ی باال داشـته 
باشـند. مـن در ۲۲ سـالگی سرپرسـت فروش 
شـرکت مان شـدم. شـخص دیگر هم سـن من 
نیـز درحـال سـاخت شـغل مخصـوص خـود 
اسـت. افراد بسـیاری وجود دارند کـه در اوایل 
دهه ی ۲۰ به سـمت مدیریتی و برپایی شـغل 
خـود دسـت یافته اند. پـس دوبـاره می پرسـم: 

مشـکل کجاست؟
دنبـال دلیل و بهانه برای اجرایی شـدن شـغل 
جانبـی نگردیـد. اگر ایده تان جـواب نداد، خود 
را محکـوم نکنید. داسـتان  زندگـی افراد موفق 
را دنبـال کرده و از ایشـان الهام بگیرید. شـاید 
بـرای انجـام کارهـای حرفـه ای و تخصصـی و 
داشـتن پسـت های مدیریتی، کسـب تخصص 
و داشـتن سـن مشـخصی نیاز باشـد؛ اما برای 
انجـام خیلـی از کارهـا نبایـد منتظـر بـزرگ 
شـدن باشـید و به راحتـی از سـنین پایین تـر 

می توانیـد شـروع کنید.

4(درباره عادات مالی خود نگران 
باشید

نادیـده گرفتن مسـائل مالی تـان، شـما را آرام 
نخواهـد کـرد. کنـار آمـدن با عـادات اشـتباه 
فعلی تـان دربـاره ی پول، شـما را از لحاظ مالی 
بـه هیچ جایـی نمی رسـاند. شـما می بایسـت 
کامـاًل از ارزش هـا، رفتارهـا و باورهـای  خـود 
درمـورد پـول آگاه باشـید. ایـن مـوارد محرک 
عادات مالی شـما هسـتند. از عـادات مالی تان 
مطلـع و درمـورد چگونگی اسـتفاده از پول تان 
قاطـع باشـید. از زمانـی کـه بـه طـور کامـل 
رابطه تـان بـا پـول را درک کنیـد، از مسـائل 
مالـی تـرس نخواهیـد داشـت؛ زیـرا همه چیز 

تحـت اختیارتـان خواهـد بود.
نادیـده گرفتـن مسـائل مالی تـان، مشـکالت 
شـما را حل نخواهد کرد. کنـار آمدن با عادات 
اشـتباه فعلی تان در اسـتفاده از پول، شـما را از 
لحـاظ مالـی بـه هیچ جایی نمی رسـاند. شـما 

بایـد کامـاًل از ارزش هـا، رفتارهـا و باورهای  خـود درمورد پول آگاه باشـید.
 

5(استقالل مالی و بازنشستگی زودهنگام
اسـتقالل مالـی و بازنشسـتگی زودهنـگام هـر دو بسـیار مهم اند. این حرکت سـریع، می بایسـت 
شـروع گام برداشـتن در جاده مالی زندگی تان باشـد. اغلب کارشناسـان معتقدند که می بایسـت 
حداقـل ۱۰ درصـد از حقـوق  خـود را پس انـداز کنیـد. امـا بیایید بـه پس انـداز ۵۰ درصدی فکر 
کنیـم و آن را تـا ۸۰ درصـد نیـز بـاال ببریـم! چـرا ۸۰ درصد؟ چون مـن بر پایه حقوق سـالیانه  و 
باقی درآمدهای جانبی ام، توانسـته ام به این رقم برسـم. شـما نیز می توانید با محاسـبه ی تمامی 

هزینه هـا و درآمدهایتـان، درصـد پس انـداز خـود را پیدا کنید.
هـدف اصلـی از انجـام ایـن کار، ایـن اسـت کـه هزینه های کل تـان را کاهـش دهید تـا جایی که 



بـه  سـپس  برسـند.  پایـدار  نقطـه  یـک  بـه 
و  درآمدتـان پس انـداز کـرده  از  کافـی  قـدر 
آن را جهـت سـرمایه گذاری های مناسـب بـه 
کار بگیریـد تـا بتوانیـد بـا همـان پس انـداز، 
بدهیـد.  پوشـش  را  هزینه هایتـان  تمامـی 
از  پـس  حتـی  روش،  ایـن  از  اسـتفاده  بـا 
بازنشسـتگی زودهنگام تـان، درآمـد حاصـل از 
سـرمایه گذاری هایی کـه کرده ایـد، هم چنـان 
تمامـی هزینه هایتـان را بدون انجـام هیچ کار 
اضافـه ای، پوشـش می دهـد. تاثیر مثبـت این 

می یابنـد. نیـز  افزایـش  اقتصـادی حتـی  مناسـب  در شـرایط  سـرمایه گذاری ها 

6(بچه زرنگش خوبه
بـرای تربیت نسـلی آگاه تر از نسـل قبل و بـرای فرزندانی که همواره دغدغه تربیت شـان را داریم، 
بایـد بتوانیـم آن هـا را بـا آگاهـی کامل، در مسـیر صحیـح آموزش های مالـی قرار دهیـم. این راه 
کمـی دشـوار بـا چنـد توصیـه ی عملی و کاربـردی راحت تـر و هموارتر خواهد شـد. کافی اسـت 
بـرای اسـتقالل مالی کودکانتان منتظر بزرگ شـدن آن ها نباشـید، فرزندانتـان را متوجه اهمیت 
کار و داشـتن درآمـد کنیـد و طـوری رفتـار نکنید کـه کارمندی تنها راه کسـب درآمد اسـت. به 
آن هـا نشـان دهیـد پس انـداز و کاهـش هزینه هـا در کنـار داشـتن درآمـد می توانـد آن هـا را به 

برساند. استقالل 



تحوالتدنیایامروزیو
آموزشمالیبهکودکان
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سال  ده  دنیای  با  امروزی  دنیای 
دارد.  بسیاری  تفاوت های  پیش 
در گذشته  ما  که  کارهایی  از  بعضی 
بودیم،  انجام دادن آن ها  به  مجبور 
در  ندارند.  کاربرد  دیگر  امروزه 
زندگی  دور،  نه چندان  گذشته ی 
افراد جامعه به طوری بود که دوران 
می گذاشتند،  سر  پشت  را  کودکی 
در  را  شغلی  مسیر  یک  سپس 

بازنشستگی  دوران  تا  می کرد  یاری 
کند، آن شخص دیگر  تجربه  نیز  را 
دوران  آن  در  خاصی  انگیزه ی 
نداشت. خود  زندگی  گذران  برای 

دست خوش  چیزها  خیلی  امروزه 
امور  بر  تغییرات  این  و  شده   تغییر 
برای  گذاشته اند.  تاثیر  نیز  مالی 
مثال، امروزه کودکان از سن کم برای 
آینده خود نقشه می کشند. خیلی ها 
دبیرستان  وارد  آن که  از  پیش 
شوند، به دانشگاه و شغل آینده شان 
زیادی  تعدادی  برای  می کنند،  فکر 
به  عالقه  آن که  از  بیشتر  آن ها  از 
داشته  اهمیت  تحصیلی  رشته ی 
رشته  آن  کار  بازار  داشتن  باشد، 
کاری  بازار  است.  مهم  آینده  در 
فارغ التحصیلی  از  پس  بتوانند  که 
دست وپا  خود  برای  کاری  آن  در 
آورند. بدست  درآمدی  و  کرده 

می کردند.  انتخاب  خود  بزرگسالی 
اکثر مردم سالیان سال در کار خود 
می ماندند و اگر خوش شانس بودند، 
بازنشستگی  دوران  می توانستند 
ثابت  حقوق  ببینند.  نیز  را  خود 
تأمین  بیمه ی  به عالوه ی  اداره 
تا  فرد  یک  که  بود  کافی  اجتماعی 
کند. امنیت  احساس  مرگش،  زمان 

وی  با  بخت  کافی  قدر  به  اگر  حتی 
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 چه تغییراتی بر امور مالی و نگاه افراد تاثیر گذاشته است؟
بـازار کار در حـال تغییـر اسـت. مشـاغل صنعتـی به شـدت کم رنـگ شـده و هـر روز مشـاغل 
جدیدتـری در عصـر اطالعـات ظهـور می کننـد. اگر در گذشـته، رشـته و مدرک تحصیلـی بازار 
کار آینـده را مشـخص می کـرد، االن شـرایط بـه گونـه ای دیگـر اسـت. بـه طـور مثال، بـازار کار 
»مهارت محـور« شـده اسـت و افـراد بـر اسـاس مهارت هایـی کـه دارنـد، می تواننـد کار خـود را 

پیـدا کنند.
 توسـعه ی کسـب وکارهای پلتفرمی ازدیگر تغییراتی اسـت که در دنیای امروز اتفاق افتاده اسـت 
. بنابرایـن، آن چیـزی کـه در شـرایط فعلی با توجه به توسـعه ی این نوع ازکسـب و کارها می تواند 
تاثیرگـذار باشـد، سـرمایه گذاری بـرای کسـب مهارت هـا و تخصص هـای جدید و آمادگـی برای 

تحوالت آینده ی کاری اسـت.
دیگـر هیچ کـس تـا آخـر عمـرش در یک شـغل نمی مانـد. به جـای آن، افـراد می تواننـد به فکر 
اکتسـاب چند شـغل مختلف در طول زندگی خود باشـند. شـاید در گذشـته داشـتن یک شـغل 
به تنهایـی بـرای گـذران زندگـی و مدیریـت آن کافـی بـود؛ امـا شـرایط اقتصادی سـخت امروز 
شـرایط را بـه گونـه ای رقـم می زنـد کـه تغییر شـغل یا داشـتن دو شـغل در کنـار هـم، یکی از 

الزامـات زندگی امروزی شـده اسـت.

سـال های بازنشسـتگی یک فرد به سـال هایی 
بسـتگی  اسـت،  بـوده  کار  بـه  مشـغول  کـه 
نیـز  بازنشسـتگی  زمـان  در  زندگـی  دارد. 
بـا هزینه هـای  پـول می خواهـد و رویارویـی 
هزینه هـای  سـایر  و  سـالمت  سرسـام آور 
بازنشسـتگی، گریبان گیـر همـه خواهـد بـود. 
اگرچه بازنشسـتگی همـواره دغدغه مردم بوده 
اسـت، در شـرایط امروزی این موضوع اهمیت 
بسـیار زیادتـری پیدا کرده اسـت. به طوری که 
شـاید بتوانیم بگوییم ایـن ضرب المثل معروف 
کـه »چـو فـردا شـود، فکر فـردا کنیـم« رنگ 
باختـه و در شـرایط فعلـی، همه ی مـا از امروز 

بایـد بـه فکـر فـردای خود باشـیم.
بیمـه ی  ادارات و  بـر روی حقـوق  نمی تـوان 
درآمـد  یـک  به عنـوان  اجتماعـی  تأمیـن 
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کـرد.  حسـاب  مطمئـن،  بازنشسـتگی 
پس اندازهـای شـخصی بـرای بسـیاری از افراد 
تبدیـل به دومین منبع درآمـد به خصوص در 
دوران بازنشسـتگی شـده اند. عـالوه بر موضوع 
پس انـداز، ایـن موضـوع باعث شـده که سـایر 
مـوارد مربـوط بـه مدیریـت مالـی شـخصی 
مثـل بودجه بنـدی، سـرمایه گذاری و مدیریت 
بدهی هـا بیشـتر از قبـل اهمیـت پیـدا کنند.

 
 از امروز برای آینده برنامه بریزید

محیط هـای  و  تکنولـوژی  جامعـه،  تغییـرات 
کار همگـی بـر امـور مرتبـط بـا پـول تاثیـر 
گذاشـته اند. کودک تـان می بایسـت در جریان 
محتـوای ایـن وقایع قرار بگیرد. خود شـما نیز 

بـه احتمـال فـراوان ایـن مفاهیـم را در کودکی آموزش ندیده ایـد و این موارد جدیـد و پیچیده را 
در بزرگسـالی تجربـه کرده ایـد؛ اما کودک تـان نیاز دارد حقایق نـو درباره ِ تاثیر پـول در زندگی را 
بشناسـد. در ادامـه، تنهـا چند مـورد از حقایق جدید زندگـی را که نیازمند اعمـال نگرش جدید 

در امـور مالـی اسـت، بیـان می کنیم:
امیـد بـه زندگـی: کودکـی کـه در دنیـای امـروز متولـد می شـود، می تواند توقـع زندگـی تا ۷۹ 
سـالگی را داشـته باشـد )کـه ایـن رقـم بـرای زنـان بیش تـر نیـز هسـت(. تخمیـن زده انـد کـه 
امیـد بـه زندگـی تا بیسـت سـال آینـده بـه عـدد ۸۶ بـرای مـردان، و ۹۱.۵ بـرای زنـان خواهد 
رسـید، یعنـی کـودکان می بایسـت دیـدگاه وسـیع تری را نسـبت به گذشـتگان خودبـه زندگی 
داشـته باشـند. آن هـا می بایسـت بفهمندکـه سـال های کارکردن شـان ممکن اسـت ازنیـم قرن 
نیزعبورکنـد. درایـن دوره، آن هـا ممکـن اسـت حرفه های مختلفـی راتجربه کنند. کـودکان نیاز 
دارنـد تـا دربـاره ی مفاهیـم مختلفـی از جملـه بیمه ی سـالمت که ما والدین در سـن ایشـان به 

آن هـا توجـه نمی کردیم، بیندیشـند.
دیگـر نمی تـوان بدون داشـتن بیمه، زندگی کرد. تصمیم گیری ها درباره ی تغییر شـغل به شـدت 
تحـت تاثیـر دسترسـی بـه بیمـه قـرار گرفته اسـت. مـردم می داننـد کـه در دوران میان سـالی، 
احتمـال معلـول شـدن نسـبت بـه مـرگ، قوی تر اسـت؛ بنابرایـن می خواهنـد به خوبـی آماده ی 
رفـع معیشـت خـود باشـند. مـردم امـروزه، همچنیـن بـا قوانیـن مدنی جدیـدی درگیر شـده  و 

می بایسـت در برابـر جنبه هـای مختلفـی از بدهی هـا و جرایم احتمالی هوشـیار باشـند.
امـروزه خیلـی چیزهـا دسـت خوش تغییـر شـده  و این تغییرات بـر امور مالـی و آمـوزش در این 
زمینـه نیـز تاثیر گذاشـته  اسـت. تغییـرات جامعه، تکنولـوژی و محیط هـای کار همگی بـر امور 
مرتبـط بـا پـول تاثیـر گذاشـته اند؛ کودکانتـان  می بایسـت در جریـان این وقایـع قـرار بگیرند و 

آموزش کافـی ببینند.

 تکنولوژی رایانه ای پیش زمینه اصلی کار و سرمایه گذاری
امـروزه ایـن موضـوع کـه سـواد رایانـه ای به قـدر کافی داشـته باشـیم، بسـیار حیاتی اسـت؛ زیرا 
تقریبـاً تمـام مشـاغل امـروزی برای ادامـه ی روند خـود و ایجاد ارتبـاط با دیگر مشـاغل، محتاج 
رایانه هـا هسـتند. امـروزه حتـی بسـیاری از هنرمنـدان و موسـیقی دانان نیـز نمی تواننـد بـدون 
داشـتن رایانـه، فعالیت کننـد. رایانه ها هم چنیـن به مردم اجـازه می دهند تا سـرمایه گذاری های 

خـود را بـه صـورت آن الیـن اعمال و رونـد آن را پیگیـری کنند.
زمـان آن رسـیده تـا قبـول کنید که وقتی سـخن از پـول به میان می آیـد، کودکان تـان با وقایع 
جدیـدی  روبه روینـد کـه در پـی آن، روش های جدیـدی نیز بـرای آموزش های پولی بـه آن ها به 
وجـود آمـده اسـت. بنابرایـن، در عین حال کـه خودتان باید درک درسـتی از شـرایط و تغییرات 
به وجودآمـده داشـته باشـید، باید بتوانیـد کودکانتان را بـرای رویارویی با دنیای جدید و مسـائل 

مالـی آن آماده کنید.
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 درآمد من به عنوان یک زن، بیشتر از همسرم است
تفـاوت میـزان درآمد من و همسـرم موجب می شـود من مـدام درگیر تطابق 
دادن هدف هـا و رویاهایـم بـا ایـن وضعیت باشـم. اگر شـما یک زن باشـید به 
راحتـی متوجـه این حرف من می شـوید. مـا همچنین به دنبال راهی هسـتم 
کـه بتوانیـم دربـاره ی احساسـی کـه هـر دو بـه این موضـوع داریـم صحبت 
کنیـم. بایـد گفت مدیریت مسـائل مالی در خانـواده و مشـارکت در هزینه ها 
نیـز یکـی از دغدغه هـای مـا محسـوب می شـود کـه در ادامـه سـعی داریم با 
بررسـی چنـد نکتـه درباره ی چگونگـی انجـام آن،  تجربه ی خود را با شـما به 

اشـتراک بگذاریم.
 

 اهداف کوتاه مدت
همـه ی مـا اهدافـی در زندگـی داریـم کـه بـه امیـد آن هـا در زندگـی جلـو 

درآمدنابرابرومشارکتدر
هزینههایزندگی

افزایش  اخیر  سال  سی  در  شاغل  زنان  شمار 
به  توجه  با  می رود  انتظار  همچنین  است،  یافته 
اینکه زنان در حال کسب مدارک تحصیلی باالتری 
همچنان  روند  این  هستند،  آقایان  به  نسبت 
تحصیلی  رفتن مدرک  باالتر  باشد.  داشته  ادامه 
رده های  در  به مشاغلی  احتمال دستیابی  و  زنان 
زنان  برای  بیشتر  حقوق  دریافت  امکان  باالتر 
در  است.  کرده  فراهم  نیز  را  مردان  به  نسبت 
حقوق های  که  زنانی  نیستند  کم  هم  حاضر  حال 
باالتری نسبت به همسران خود دریافت می کنند.
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می رویـم. گاهـی وقت هـا امیـد و انتظـار مـا بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف، 
موجـب می شـود همـه ی درآمدمـان را بـرای آن ذخیـره کنیـم. ایـن کار 
شـادی ای بـه اندازه ی شـادی دسـتیابی به خـود آن هدف، برای مـا به همراه 

دارد.
بـرای مـن، آن هـدف، سـفر کردن اسـت. برای داشـتن یک سـفر فوق العاده، 
مـن حاضـرم کل درآمـد سـالیانه ام را جمـع کنـم که البّتـه این موضـوع، به 
چالشـی بسـیار بـزرگ بـرای مـن تبدیـل شـده اسـت  . همسـر مـن هرچند 
مسـافرت را دوسـت دارد، اّمـا بـه اندازه ی مـن از آن لذت نمی بـرد. او ترجیح 
می دهـد درآمـدش را بـرای چیزی کـه لّذت بیشـتری به او می دهـد، ذخیره 
کنـد و چـون درآمـدی بسـیار کمتـر از مـن دارد، نمی توانیـم ایـن هزینـه را 

تقسـیم کنیم.
و اّمـا راه حـل مـا: از آن جـا که همسـرم هـم از مسـافرت لذت می بـرد، ما 
همچنـان هزینـه را تقسـیم می کنیم، اّمـا نه به صـورت برابر. بدیـن معنا که 
هزینه هـای اساسـی سـفر که باید در سـطح کالن دربـاره ی آن تصمیم گیری 
کنیـم، مثـل هزینـه ی پـرواز و هتـل محـل اقامتـان بـر عهـده ی من اسـت. 
اّمـا هزینه هایـی کم اهمّیت تـر را کـه تصمیم گیـری دربـاره ی آن هـا آسـان تر 
اسـت، بیـن خودمـان تقسـیم می کنیم، مثـل پولی که صـرف غذا یـا تفریح 

خاصی بشـود.
از آنجا که در سـفرهای ما، بیشـتر هزینه ها به عهده ی من اسـت، همسـرم را 
بـرای رسـیدن بـه اهداف کوتـاه مدتش از نظـر مالی حمایـت نمی کنم. بلکه 
سـعی می کنـم بـا صـرف وقـت، انـرژی و یـا هـر کار دیگری کـه تـوان آن را 
داشـته باشـم، او را در ایـن راه یـاری دهم. برای مثال، یکی از عالئق همسـرم 
سـاختن یـک فیلم کوتـاه در خانه بود. من در مسـائل مالـی و بودجه ی فیلم 
همـکاری نکـردم، اّمـا بـه او در ویرایـش متون و تهّیـه لـوازم موردنیاز کمک 
کـردم؛ زیـرا عالقـه ی مـن بـه این امـور بسـیار کمتـر از عالقه ی همسـرم به 

سـفر است.

چیـزی کـه یـاد گرفتم ایـن بـود: اینکه مـدام دربـاره ی عالئق 
کوچـک و هدف هـای کوتاه مدت مـان بـا یکدیگر حـرف بزنیم، 
نشـان می دهـد کـه هـردوی مـا یـاد گرفته ایـم کـه دربـاره ی 
نیازهـا و عالئـق یکدیگـر بدانیـم و بـه آن هـا احتـرام بگذاریم. 
هـردوی مـا می دانیـم که مسـافرت بیشـتر جزو عالئـق من به 
حسـاب می آیـد تـا او. بنابراین این موضوع که قـادر به پرداخت 
برابـر هزینه ی سـفر نیسـت و همچنین برای چیـزی که من را 
بیشـتر از او شـاد می سـازد، هزینه ی خاصی نمی کند، او را آزار 
نمی دهـد. در عـوض، او هـم اهـداف کوتاه مـدت خـود را دارد و 
می دانـد کـه من همیشـه حاضرم کـه در آن ها مشـارکت کنم.

مـرد، گفت وگـوی مسـتمر  و  نابرابـر زن  در شـرایط درآمـد 
دربـاره ی اهـداف و نیازهـا در یـک زندگـی مشـترک، راه حـل 
مدیریـت هرچه بهتـر امور مالـی، در خانواده ها اسـت. به توافق 
رسـیدن در اهـداف کوتاه مدت موجب شـادی و پیـدا کردن راه 
حـل برای اهداف بلندمدت، موجب احسـاس امنیـت و آرامش 

است.
 

 اهداف بلندمدت
مثـل همـه ی زوج هـا، مـن و همسـرم نیـز رویـای صاحب خانه 
شـدن داریـم. وقتـی ما چالش هـای مالـی  ای را که بـا آن روبرو 
هسـتیم، بیـن خـود مطـرح می کنیـم، متوجـه می شـویم کـه 
بـرای اینکـه روزی خانـه ای از خودمـان داشـته باشـیم، بایـد 
مسـائل بسـیاری را پشـت سـر بگذاریم. گفت وگوهای ما اغلب 
بـه دو چیـز ختـم می شـود: ذخیـره ی یـک بیعانـه و پرداخت 
رهنـی کـه در آینـده خواهیـم داشـت. بـه خاطـر درآمدهـای 
مسـاوی  به طـور  کـه  اسـت  سـخت  برایمـان  نامسـاوی مان، 
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پول هایمـان را بـرای بیعانـه جمع کنیـم و کنـار بگذاریم. به عـالوه، فهمیدن 
ایـن موضـوع کـه درآمـد ما در بیسـت تا سـی سـال آینـده، زمانی کـه رهن 
خانه مـان را می پردازیـم، چقـدر اسـت، کمی نامعلوم اسـت؛ زیرا همسـر من 
هنوز دانشجوسـت و این شـانس برای او وجود دارد که بعد از فارغ التحصیلی 
صاحب شـغلی شـود. بنابراین احتمـاالً درآمد مـا در آینده، برابـر خواهد بود.

راه حلـی کـه ما اندیشـیدیم: مـا تصمیـم گرفته ایم کـه تنها من بـرای بیعانه 
پـول کنـار بگـذارم. درآمد او آن قدر کم اسـت که اگر االن پولـی کنار بگذارد، 

هیـچ پولـی برای اهـداف و فعالیت هـای دیگرش باقـی نمی ماند.
یکـی از دالیلـی کـه من با این مسـئله مشـکلی ندارم این اسـت کـه می دانم 
درآمـد همسـرم در سـه تا چهار سـال آینده بـه طرز قابل توجهی پیشـرفت 
خواهـد کـرد. پـس همـکاری نابرابرمـان در مسـائل مالـی، در یـک زمـان 
مشـخص و قابـل پیش بینـی به اتمـام می رسـد. اّماچـه اتفاقی خواهـد افتاد 
اگـر او بـا درآمـدی که درآینـده خواهد داشـت همچنان قادرنباشـد همزمان 
ایـن هزینـه رابامن بـه طوربرابرتقسـیم کند و قسـط های وام دانشـجویی اش 
رانیزبپـردازد؟ ایـن هـم یکی ازبحث های مالی اسـت که مـا هرچند وقت یک 

بـار باید بـه آن بپردازیم.
چیـزی کـه مـن در ایـن میـان یـاد گرفتـه ام ایـن اسـت کـه وقتـی بحـث 
هزینه هایـی پیـش می آیـد کـه بیسـت تـا سـی سـال و حتـی بیشـتر از آن 
طول می کشـد، سـخت اسـت که به طور دقیق مشـخص کنید که در آینده 

چـه اتفاقـی خواهـد افتاد.
ایـن مسـئله که همسـر من یک دانشجوسـت به این معناسـت کـه پایه های 
مالـی زندگـی مـا در آینـده هنـوز مشـخص نشـده اسـت. حتـی اگـر هنـوز 
تصمیمـی در ایـن بـاره گرفتـه نمی شـود، بـرای مـن ارزشـمند اسـت کـه 
هرچندوقـت یـک بـار بنـا بـه احساسـات خـودم بـه این مسـائل فکـر کنم.

اینکـه مـدام درباره ی عالئـق کوچک و هدف هـای کوتاه مدت مـان با یکدیگر 
حـرف بزنیـم، نشـان می دهـد کـه هـردوی مـا یـاد گرفته ایـم کـه دربـاره ی 

عالئـق و نیاز هـای یکدیگـر بدانیـم و به آن هـا احتـرام بگذاریم.
اگـر در وضعیـت مشـابهی بـه سـر می بریـد و درآمـدی بیـش از همسـرتان 
داریـد و دقیقـاً بـه این دلیل با همسـرتان اختـالف دارید، از شـما می خواهم 
بعـد از خوانـدن ایـن مطلـب، قلـم و کاغـذی برداریـد و تمام شـرایطی را که 
بـا همسـرتان بـه اختـالف می خورید، یادداشـت کنیـد و راه حل هـای خود را 
بـرای حـل مشـکل نیز یادداشـت کنید. این مطالـب را با همسـرتان در میان 
بگذاریـد و نظـرات و راه حل هـای او را نیـز بشـنوید و سـعی کنید بـه توافقی 

برسـید. رضایت بخش 
 

 وام دانشجویی
به لطـف کمک هزینـه ی دانشـجویی، تصمیمـات آگاهانـه ام در آن زمـان و 
داشـتن والدینی دسـت و دل باز، خوشـبختانه من وامـی برای پرداخـت ندارم؛ 

اّمـا وضعیت همسـرم متفاوت اسـت.
 او بالفاصلـه پـس از دبیرسـتان وارد یـک دانشـگاه آزاد پرهزینـه شـد. بعد از 
دوسـال و بـا نمره های نسـبتاً خـوب، به این نتیجه رسـید کـه درس خواندن 
برای او مناسـب نیسـت. دانشـگاه را رها کرد تا کار کند و پس از چندسـال، 
وقتـی دوبـاره انگیزه ی ادامه تحصیـل را پیدا کـرد، وارد یک دانشـگاه ارزان تر 

شـد تـا کار نیمه تمامش را تمـام کند.
هرچنـد هزینـه ی دانشـگاه های دولتـی بسـیار کمتـر از یـک مؤسسـه ی 

خصوصـی اسـت؛ اّمـا خیلـی هـم کـم نیسـت.
 ضمـن اینکـه هزینه ی دو سـال تحصیل او در دانشـگاه آزاد نیز بـه آن اضافه 
می شـود. بنابرایـن تـا زمانـی کـه او فارغ التحصیل شـود، مبلغ زیـادی بدهی 

به عنـوان وام دانشـجویی دارد.
راه حلـی که ما اندیشـیدیم: چون او بدهی های بسـیاری دارد و احسـاس 
می کنـد کـه ایـن بدهـی قابـل توجـه، بـه خاطـر انتخاب هـای ناآگاهانـه ی 

خـودش بـوده، مـن را در پرداخـت وام هایـش شـریک نمی کند.

اگـر همچنـان بـه این طـرز فکـر ادامه دهـد و نتوانـد هزینه ی 
رهـن خانه مـان را بـا مـن تقسـیم کنـد، یکـی از گزینه هـا 
می توانـد ایـن باشـد کـه خانـه ای کـه در آینـده می خریـم، به 
نـام مـن شـود؛ اّما چه کسـی می داند کـه در آینده چـه اتفاقی 
ممکـن اسـت بیفتـد؟ شـاید روزی او بـه این نتیجه برسـد که 
»وام هـای او«، »وام هـای ما« باشـد. یا شـاید مـن روزی دریابم 
کـه نمی خواهـم قسـط های وامـی را بپـردازم کـه بـرای مـن 
نبـوده اسـت. ایـن هـم یکـی دیگـر از موضوعاتی اسـت که ما 

بایـد هـر چندوقـت یک بـار درمـورد آن صحبـت کنیم.
چیـزی کـه مـن یـاد گرفتـم ایـن بـود کـه اگـر مـا هیـچ گاه 
دربـاره ی هدف هـای بلندمدت مـان بـا یکدیگر صحبـت نکرده 
بودیـم، هرگـز نمی فهمیدیـم کـه این راه حـل وجـود دارد. این 
اقـدام می توانـد رضایت خاطـر را بـرای من نیز به همراه داشـته 

باشد.
 

 هزینه های روزانه ما
مـا هزینه هـای دیگـری هم داریم کـه هزینه هـای ثابت زندگی 

راهنمایسرمایهگذاری
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اسـت: اجاره خانـه، قبض ها، خریـد مواد خوراکـی و بیرون رفتن 
بـرای شـام، از هزینه های بزرگ ما هسـتند.

راه حـل ما: من و همسـرم هزینـه ی اجاره خانـه و قبض هایمان 
را به طـور مسـاوی تقسـیم می کنیم؛ اّمـا چون این کار قسـمت 
زیـادی از درآمـد همسـرم را در بـر می گیـرد، بـه راه حل هـای 

دیگـری هـم فکـر کرده ایم.
 مثـل اینکـه هزینـه ی مـواد خوراکـی را ۳۰/۷۰ تقسـیم کنیم. 
وقتـی بیـرون غـذا می خوریم همچنـان صورت حسـاب را نصف 
می کنیـم؛ اّمـا ایـن روزهـا تعـداد دفعات بیـرون رفتنمـان را به 
یـک تـا دوبـار در هفتـه کاهـش داده ایـم و بـه آخـر هفته هـا 
محـدود کرده ایـم و بیشـتر بـا غذاهـای خانگی هفتـه را به انتها 
می رسـانیم. حّتـی ناهـار را نیز با خـود به سـرکار می بریم. برای 
تقسـیم کـردن اجـاره منـزل و قبض ها به طـور مسـاوی باید در 

هزینـه ی ماهانه مـان صرفه جویـی بیشـتری می کردیـم.
چیـزی کـه در ایـن میان یـاد گرفته ام ایـن بود: اوایـل که من و 
همسـرم زندگی مشـترکمان را شـروع کرده بودیـم، هزینه های 
روزانه مـان را بـه طور مسـاوی تقسـیم می کردیـم؛ اّمـا االن که 

مدتـی گذشـته و راحت تـر دربـاره ی مسـائل مالـی باهـم صحبـت می کنیم، 
مشـکالت را آسـان تر پشـت سـر می گذاریم.

حـدود یـک سـال پیـش کـه تصمیـم گرفتیـم گوشـت و محصـوالت غذایی 
بهتـری بخریـم، شـروع بـه تقسـیم هزینـه ی خریـد موادخوراکـی بـه طـور 
نامسـاوی کردیـم. هزینـه ای که در طول زمان بیشـتر هم می شـود. درضمن، 
حـاال می دانیـم کـه ایرادی نـدارد که هـر چندوقت یک بـار، بعضـی قوانین را 

. بشکنیم
شـاید او گاهـی هـوس کنـد که به جـای ناهـاری که بـه همـراه دارد، غذایی 
از رسـتوران بخـرد. یـا شـاید هـردوی مـا هفتـه ی بـدی داشـته ایم و ترجیح 
می دهیـم کـه یک وعـده ی غذایی خـوب و آرامش بخش را بـرای خود تدارک 
ببینیـم. مبلغـی را کـه هر چندوقـت یک بار بـرای مراقبت از خودمـان هزینه 
می کنیـم، چیـزی اسـت کـه مـا را در راه رسـیدن بـه هدفمـان امیـدوار نگه 

می دارد.
 

 هزینه های شخصی
هزینه هـای شـخصی عبـارت از مبالغـی اسـت کـه مـا بـرای شـاد کـردن و 
مراقبـت از خـود هزینـه می کنیـم. بـرای مـن، ایـن هزینه ها شـامل باشـگاه، 
مراقبت هـای زیبایـی، کتـاب و لباس هایـم اسـت. برای همسـرم هزینـه برای 

فیلم هـای ترسـناک موردعالقـه اش اسـت.
هرچنـد ایـن هزینه ها کوچک هسـتند و هیچ کدام به تنهایی تاثیـری ندارند؛ 
اّمـا اینکـه بتوانیـم هر چندوقـت یک بار کاری برای شـاد نگه داشـتن خودمان 

انجـام دهیـم، به خوشـحالی مـا در زندگی کمک بزرگـی می کند.
راه حلی که ما اندیشـیدیم: من و همسـرم قبـل از ازدواج مـان و نیز زمانی 
کـه ازدواج کردیـم، دربـاره ی مسـائل مالی بـا هم صحبت کرده بودیـم. هر دو 
دفعـه، قـرار بر این شـد که هزینه هایمـان را جدا نگه داریم و هرکس حسـاب 

بانکی خودش را داشـته باشد.
هرچنـد هـر یـک از مـا می دانیـم دیگـری چقـدر درآمـد دارد؛ اّمـا داشـتن 
حسـاب های جـدا بـه این معناسـت کـه حتـی اگـر بخواهیـم، هیچ کداممان 
نمی توانیـم چـک کنیـم کـه دیگری چـه خرج هایـی دارد؛ چون هریـک از ما 
مبالغـی را کـه بـرای خـود هزینـه می کنیـم، از حقـوق خـود برمی داریـم، به 

حسـاب بانکـی یکدیگـر هـم اهمیتـی نمی دهیم.
 هریـک از مـا می توانیـم هـر زمـان کـه بخواهیم، هـر مبلغی را کـه بخواهیم 

بـرای خـود هزینـه کنیم، بـدون اینکه بـرای دیگری اهمیت داشـته باشـد.
چیـزی کـه مـن در ایـن میـان یاد گرفتـه ام: مـن دوسـت دارم قـدرت این را 
داشـته باشـم که پـول خـودم را آن گونه کـه می خواهم خرج کنـم و اینکه ما 
مسـائل مالـی را جـدا کرده ایـم بـه مـن کمک می کنـد کـه ایـن کار را انجام 

دهـم، بـدون اینکه کسـی مرا بابـت آن بازخواسـت کند.
در مدیریـت مالـی خانـواده واقع بیـن باشـید و سـهم خـود را در هزینه هـا 
بپردازیـد. توافـق در میـزان مشـارکت هریـک از زوجیـن در امـور مالـی، 

خانـواده ی شـما را از اختالف هـای مالـی آینـده نجـات خواهـد داد.
 

چنانچـه زندگی مشـترکتان برایتان ارزشـمند اسـت و بـه کیفیت 
رابطـه ی خـود و همسـرتان اهمیـت می دهیـد. به این مسـائل فکر 
کنیـد. آنچه برایتـان گفتیم تنها چند مثال و نمونـه از زندگی زوجی 
بـود که درآمـدی نابرابر داشـتند و بـرای هزینه های زندگی شـان و 
دور شـدن از اختالف، راهکارهایشـان را با ما درمیان گذاشـتند. این 
راه حل هـا نسـخه ی واحدی بـرای همه نیسـت و هرکسـی می تواند 
مطابـق بـا شـرایط زندگی خـودش راه حلی بـرای مشـکالتش پیدا 
کنـد. آنچـه اهمیـت دارد این اسـت کـه بتوانیـد در شـرایطی که 
درآمـدی نابرابـر داریـد بـا یکدیگـر صحبـت کنیـد و بـرای حـل 

مشـکالتتان به توافق برسـید.
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آیاشغلبایدوسیلهایبرای
رسیدنبهپولباشد؟

در حال حاضر بیشتر مردم شغلی دارند که شاید هیچ وقت فکر نمی کردند آن را 
در زندگی شـان انجام دهند. اغلب پول، علت پذیرفتن شـغلی اسـت که عالقه ای 

به آن ندارید.
درحالی کـه پـول عالی اسـت و وقتی از صفر به ثروت می رسـید، شـما را خوشـحال 
می کند، نمی تواند شـادی ماندگاری برای شـما به ارمغان بیاورد. تحقیقات نشـان 
داده انـد کـه پـول و شـادی لزومـاً همـراه هم نیسـتند. ایـن حرف جدیدی نیسـت. 

پـس چـرا مردم هنـوز هم دنبال پول هسـتند؟
یـک وقـت نـگاه می کنیـد بـه مسـیر گذشـته تان و می بینیـد کـه کاری کـه سـال ها 
پیـش بـرای داشـتن درآمـد مشـغول آن شـده اید، مسـیری حرفـه ای زندگی تـان 
شـده اسـت؛ در حالـی کـه آن را نمی خواسـتید و چـون به پول نیـاز داریـد، از خطر 

کردن هم می ترسـید. امنیت را انتخاب 
می کنیـد و در همـان شـغل می مانیـد، 

تسلیم می شـوید.
اگـر بـه پذیرفتـن کاری فقـط به خاطـر 
پولـش فکـر می کنیـد، نمی گویـم نباید 
این کار را بکنید. در هر شغلی نکاتی را 
یاد می گیرید، پس ضرر نمی کنید. ولی 
پـس از مدتی، وقتی دیگر درسـی برای 
یادگرفتـن وجـود نداشـته باشـد، بایـد 
وسایلتان را جمع و آن کار را ترک کنید. 

راهنمایسرمایهگذاری
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 یادگیری در برابر پول
فکـر می کنـم همـه بایـد یادگیـری را بـه پـول ترجیـح دهنـد. اگـر روی توسـعه ی مهارت هـا و 
دانشـتان تمرکـز کنیـد در طوالنی مدت پول بیشـتری به دسـت می آورید؛ ولی وقتـی پول عامل 
مهمـی در پذیرفتـن شـغلی باشـد و بـه خود شـغل عالقه نداشـته باشـید، نسـبت به آن شـغل 
بی تفـاوت می شـوید. بـه ایـن فکـر می کنید کـه چرا بایـد وقت بگـذارم تـا مهارت هایـم را بهبود 
ببخشـم؟ و اصـاًل بـه تأثیـری کـه روی کارتـان می گذارد فکر نمی کنید. کسـی شـما را شـماتت 
نمی کنـد؛ کامـاًل طبیعـی اسـت که وقتی بـه کاری عالقـه نداشـته باشـید، آن کار برایتان جالب 

تنهـا دلیلـی که مردم بـه کارهایی ادامه می دهند که درسـی به آن هـا نمی آموزد، 
پـول اسـت. پولـی کـه حقـوق زیـاد یـا امـکان ترفیـع دارد، معمـوالً وسوسـه کننده 
اسـت. شـاید نتوانیـد تمام مسـیر حرفـه ای خـود را برنامه ریزی کنیـد؛ ولی وقتی 
کاری را شـروع می کنیـد، بایـد بدانیـد در چه راهی قرار دارید و قرار اسـت به کجا 
برسـید. مسـیر حرفه ای و شـغلی شـما مثل یک قایق بادبانی اسـت. به جای اینکه 
همیشـه بادبـان را رهـا کنیـد و بـا مسـیر باد پیـش بروید، بایـد بدانید چـه زمانی 
بادبان را رها کنید. تصمیم بگیرید که فکرتان مهم ترین مسـئله در زندگی شـما 
باشـد. پول درآوردن عیبی ندارد. ما همه باید مخارج خانواده و خودمان را تأمین 
کنیـم؛ ولـی برده ی پول نشـوید. در سـطحی زندگی کنیـد که بتوانیـد به راحتی از 

نظـر مالـی آن را کنترل کنید.

نخواهد نباشـد.
در اصـل بایـد برعکـس باشـد: بایـد شـغلی 
را بپذیریـد کـه شـامل کاری اسـت کـه شـما 
را هیجـان زده می کنـد. عـالوه بـر ایـن، بایـد 
کاری را انجـام دهیـد که در آن مهـارت دارید 
تـا بتوانیـد مفیدتـر باشـید. همه نقـاط قوت و 
ضعفـی دارنـد. روی نقـاط قـوت خـود تمرکز 
کنیـد. بهبود دادن شـغلی کـه همین حاال هم 
آن را به خوبـی انجام می دهید، شـما را بیشـتر 
از بهبـود دادن مهارت هـای ضعیفتـان پیـش 
می بـرد. ایـن حـرف به ایـن معنی نیسـت که 
نبایـد روی نقاط ضعف خود کار کنید. توسـعه 
و بهبـود مهارت هـای ضعیف بخشـی از فرایند 
رشـد یـک فـرد حرفه ای محسـوب می شـوند.

ولـی بیـن خـوب انجـام دادن کاری و انجـام 
دادن کاری کـه بـه آن عالقـه داریـد، تفـاوت 
وجـود دارد. کار بایـد برای مردم و کسـب وکار، 
مفید باشـد. شـما فقـط بـا انجـام دادن کاری 
کـه بـه آن عالقـه داریـد حقـوق نمی گیریـد، 
بایـد کارتـان را به خوبـی انجـام دهیـد. ایـن 
مسـئله در تمامـی مـوارد صـدق می کنـد، از 
بـازی کـردن بـا بازی هـای ویدئویـی گرفته تا 
آشـپزی، فروشـندگی و برنامه نویسی. متوسط 

بـودن شـما را به جایـی نمی رسـاند.
مسـیر حرفه ای و شـغلی شـما مثل یک قایق 
بادبانـی اسـت. به جای اینکه همیشـه بادبان را 
رهـا کنیـد و با مسـیر بـاد پیـش برویـد، باید 

بدانیـد چـه زمانـی بادبـان را رها کنید.
 

درنهایـت، دوبـاره بـه مفهـوم کار فکـر 
کنیـد. مـا اغلـب کار و زندگـی را از هم 
جـدا می کنیـم. کار راهـی بـرای پـول 
تـا  نظـر گرفتـه می شـود  درآوردن در 
بتوانیـم به طـرز دلخـواه زندگـی کنیم؛ 
ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا وقت 
زیـادی را سـر کار هسـتیم. پـس بـرای 
کدام  یک ارزش بیشـتری قائل باشـیم؟ 

وقـت یـا پول؟
بـه زندگـی و کار به صـورت واحـد نـگاه کنید. 
کاری را پیـدا کنیـد کـه به خوبـی انجامـش 
می دهیـد و بـه آن عالقـه داریـد تـا بخواهیـد 
مهارت هـا و کارتـان را بهبـود ببخشـید. وقتی 
در زندگـی دیگـران مفیـد واقـع شـوید، پولی 
را کـه لیاقتـش را داریـد بـه دسـت می آورید.

در هـر کاری کـه مشـغول آن هسـتید بایـد 
توجـه  فـردی  مهارت هـای  توسـعه ی  بـه 
مهارت هـای  روی  سـرمایه گذاری  کنیـد. 
جدیـد بهتریـن راه بـرای پیشـرفت و موفقیت 
اسـت. اگـر بـرای پـول درآوردن کاری را انجام 
می دهیـد کـه بـه آن عالقـه نداریـد و چیـز 
جدیـدی هـم از آن نمی آموزید، بهتر اسـت در 

تصمیمتـان بازنگـری کنیـد.
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 )The Millionaire Next Door( میلیونر  همسایه ی  کتاب  اگر 
قرار  خود  مطالعه ی  فهرست  در  فورًا  را  آن  نخوانده اید،  هنوز  را 
مشترک  ویژگی    های  درباره ی  برخی  پرفروش  کتاب  این  دهید. 
تفریحی  قایق   های  و  اعیانی  عمارت   های  است.  ثروتمند  افراد 
کسانی  درمورد  میلیونر«  »همسایه ی  چراکه  کنید؛  فراموش  را 
هستند  همان   هایی  آن  ها  نمی رسند.  به نظر  متفاوت  که  است 
در  و  هستند  خرید  حال  در  شما  سر  پشت  سوپرمارکت  ها  در  که 
خیابان ها، در ماشین   هایی نه چندان لوکس از کنارتان عبور می کنند.

این افراد به این دلیل میلیونر شده اند که استراتژی    های متعدد خلق 
ثروت را به کار گرفته اند. استراتژی    هایی که شما هم می توانید از آن  ها 
بهره مند شوید. در ادامه، به  10  مورد از این استراتژی ها اشاره می کنیم:

10رازخلقثروتازکتاب
همسایهمیلیونر
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1( هدف گذاری می کنند
ثروتمنـدان فقط به فکر بیشـتر پـول درآوردن 
نیسـتند، آن  هـا در راسـتای اهداف مالی شـان 
برنامه ریـزی و کار می کننـد. آن  هـا از چیـزی 
کـه می خواهنـد، تصویـر درسـتی در ذهـن 
دارنـد و قدم   هـای الزم را بـرای رسـیدن به آن  

برمی دارنـد.

2( به طور فعاالنه پس انداز و سرمایه گذاری 
می کنند

پس انـداز  ثروتمنـد  بازنشسـته   های  اکثـر 
روز   هـای بازنشسـتگی خـود را از دهه ی سـوم 

و چهـارم زندگـی خـود آغـاز کرده انـد.

3( شغل ثابتی دارند
تحقیقـات نشـان می دهـد ثروتمندترین بازنشسـته   ها نزدیک بیسـت تا سـی سـال از عمر کاری 
خـود را در خدمـت یـک کارفرمـا بوده انـد. کارکـردن بـرای یـک کافرمای ثابـت مزایـای زیادی 
مثـل پـاداش پایان خدمت خـوب و حقوق بهتر بازنشسـتگی دارد. با وجود اینکه هـرروز اخباری 
دربـاره ی تعدیـل نیـرو و اخـراج کارکنـان می شـنویم، کسـانی مانند معلمـان و کارکنـان دولت 
هسـتند کـه موفـق شـده اند نوعـی از ثبـات را در زندگی خود حفـظ کنند. منظور این اسـت که 

نیـازی نیسـت در یک مسـند پرقدرت باشـید تا ثروتمند شـوید.

4( دنبال نصیحت هستند و اطرافشان پر از افراد متخصص است
ثروتمنـدان خودشـان کار   هـای مالـی را انجـام نمی دهنـد، بلکـه از آنجا کـه نقاط قـوت و ضعف 

خـود را می داننـد، ایـن امـور را بـه متخصصـان واگـذار می کنند.

5( به دنبال تنوع منابع درآمدی خود هستند
به دلیـل اهمیـت فوق العـاده زیاد درآمـد، ثروتمنـدان کاری می کنند که حداقل سـه منبع درآمد 
مشـخص داشـته باشـند. این منابع درآمدی معموالً ترکیبی از حقوق بازنشسـتگی، بیمه ی عمر، 
شـغل نیمه وقـت و سـایر مزایـای قانونی و البته مهم تـر از همـه، درآمد حاصل از سـرمایه گذاری 

می شود.
 

6( به مشغول بودن اعتقاد دارند
افـرادی کـه سرشـان شـلوغ تر اسـت، معمـوالً خوشـحال تر از سـایر افـراد هسـتند و بـا اشـتیاق 
بیشـتری فعالیت   هـای اجتماعـی و سـرگرمی    های خـود را دنبـال می کننـد. یـک شـغل دوم که 
بتواند اشـتیاق شـما را پاسـخ دهد و شـما را مشـغول نگاه دارد و پول بیشـتری به حسـاب شـما 
وارد کنـد، گزینـه ای ایدئال محسـوب می شـود. بیشـتر افراد برای سـرگرمی خود پـول زیادی را 
خـرج می کننـد. حـال فـرض کنیـد که بـه جای صـرف پول برای سـرگرم شـدن، درآمـدی هم 
داشـته باشـید. نیـاز نیسـت کـه ایـن شـغل دوم حتماً شـغلی بـا موقعیـت اجتماعی باال باشـد، 
هـرکاری کـه حاضر باشـید آن را بدون درنظر گرفتن حقوقش و صرفاً برای سـرگرم شـدن انجام 

دهید، مناسـب است.

7( موقع خرج کردن محتاط هستند
افـراد ثروتمنـد مراقـب هسـتند تا طعمه ی شـیادان نشـوند. آن  ها بـه خوبی می داننـد که هرچه 
به ثروتشـان اضافه شـود، کالهبرداران زیادتری برایشـان کمین می کننـد. ثروتمندان وقت کافی 
می گذارنـد و از شـرکت   های خدمات دهنـده سـؤاالت درسـت و به جـا می پرسـند و قبـل از انجام 

دادن هرگونـه معاملـه ای بـا کسـی، به دقت پرس وجـو می کنند.

8( چیزی را هدر نمی دهند
ثروتمنـدان معتقدنـد اگـر به چیزی نیـاز ندارند، دلیلی ندارد بـرای آن پول خـرج کنند. آن چیز 
می توانـد هزینـه ی اشـتراک یک مجله یا سیسـتم   های ضدسـرقت منزل باشـد. از یـک بودجه ی 
ماهیانـه پیـروی می کننـد و ایـن امـر به آن  ها کمـک می کند تا بتواننـد مخارج خـود را مدیریت 

کننـد و هرجـا نیاز شـد، از هزینه   هـا کم کنند.
 

9( می دانند که با پول نمی توانند خوشبختی را بخرند
تحقیقـات نشـان می دهـد که افراد بازنشسـته ی ثروتمند، با افزایش ثروت احسـاس خوشـبختی 
بیشـتری می کننـد؛ ولـی ایـن رونـد بعـد از مقـدار ۵۵۰ هـزار دالر، تغییـر می کنـد و حـس 

خوشـبختی بیشـتر نمی شود.

10( به مفید بودن صبر اعتقاد دارند
ثروتمنـدان یـک بـاور اساسـی دارنـد کـه ثـروت به تدریـج می آیـد و از طریـق صرفه جویـی، 

سـرمایه گذاری و بودجه بنـدی در طـی چندیـن دهـه جمـع می شـود.
بـر خـالف بـاور عموم، ذهنیـت افـراد ثروتمند اصـاًل آن طور که به نظر می رسـد پیچیده نیسـت. 
تغییراتـی کوچـک، هدف گـذاری و برنامه ریـزی مالـی می توانـد هرکسـی را بـه سـمت یـک 
بازنشسـتگی پرپـول هدایت کنـد. ثروتمندان معتقدند که ثـروت به تدریج می آیـد و صرفه جویی 

و سـرمایه گذاری ابزارهـای کسـب ثروت هسـتند.



همهچیزدرباره
خریدحضوریواینترنتی

در دنیـای تکنولوژی محـور امروز، اکثر برندها حضوری قوی در زمینه ی 
فروشگاه های اینترنتی دارند و مشتریان بیشتری هر روزه لباس، غذا، 
کاالهای الکترونیکی و چیزهای دیگری از آن ها می خرند. برخی این راه 
را بـه دلیـل آسـودگی و انعطاف انتخاب می کنند و برخـی دیگر به دلیل 

قیمت پایین و پیشنهادات عالی در این فروشگاه ها می چرخند.
بـا ایـن حـال خریـد اینترنتـی هنـوز نتوانسـته در یک مـورد جـای خرید 
حضـوری را بگیـرد و آن هم لمس جنس محصول موردنظر اسـت. خیلی 
از مشـتریان هنوز هم ترجیح می دهند که به فروشـگاه ها رفته و قبل 

از خریـد لبـاس آن را امتحـان کرده و جنسـش را از نزدیک ببینند.
خریـد اینترنتـی یـا حضوری هـر کـدام معایـب و مزایـای خـود را دارند. 
مـا در ایـن مطلـب ابتـدا به تعـدادی از مزایای خریـد اینترنتی به عنوان 
روش نویـن خریـد می پردازیم، سـپس درمورد خریـد کاالهای مختلف، 

دو گونـه ی خریـد حضـوری و آنالیـن را بررسـی می کنیم.
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 مزایای خرید اینترنتی
1( انتخاب فروشگاه و موجود بودن کاال

یکـی از ویژگی هایـی کـه خریـداران آنالیـن را شـیفته خـود کرده اسـت قدرت انتخاب اسـت. 
مشـتریان می تواننـد بـا تنهـا چند کلیـک در هزاران سـایت چرخیـده و صدها برنـد مختلف را 

بـا یکدیگر مقایسـه کنند.
برخـی فروشـگاه ها فضای محـدودی دارند. به عالوه خیلـی از برندها در فروشـگاه های اینترنتی 
وجـود دارند که ممکن اسـت در شـهر یا اسـتان شـما اصـاًل وجود نداشـته باشـند. اینترنت به 
فروشـگاه ها اجـازه می دهـد تـا طیـف وسـیعی از برندهـا و کاالهـا را نشـان دهنـد و هزینه هـا 
را پاییـن نگـه دارنـد. بعضـی اوقـات ایـن هزینه هـای حفـظ شـده در قالـب قیمت هـای کـم و 
تخفیفـات ویـژه بـه مشـتریان بـاز می گردد. بـا این اوصـاف خرید آنالیـن یک معاملـۀ برد-برد 

بـرای تمـام افرادی ا سـت کـه درآن شـرکت کنند.

2( قدرت مقایسه قیمت
حضـور و خریـد مشـتریان بـه طور وسـیع تحـت تأثیر قیمـت محصـوالت و خدمات اسـت. با 
وجـود ویژگی هـای تکنولـوژی امروزه مشـتریان می تواننـد در آِن واحد قیمت ها و پیشـنهادات 
را مقایسـه کنند. این امکان باعث بیشـتر شـدن شـفافیت بین خریداران و فروشـندگان و ارائۀ 

پیشـنهادات بهتر بـه جامعه هدف می شـود.
شـما در فروشـگاه حضـوری نیـز می توانید قیمت ها را مقایسـه کنیـد؛ اما از لحاظ زمـان و نگه  
داشـتن تمـام قیمت هـا در ذهـن، بـه مشـکل برمی خوریـد. بایـد سـاعت ها از این فروشـگاه به 
آن فروشـگاه برویـد و تمامـی اجنـاس را قیمـت کنید تا بتوانیـد بهترین قیمـت را پیدا کنید.

3( انعطاف و آسودگی
فروشـگاه های فیزیکـی بـه هیـچ وجـه نمی تواننـد انعطـاف فروشـگاه های اینترنتـی را داشـته 
باشـند. فرقـی نـدارد کـه شـما چقـدر مشـغله داشـته باشـید؛ می توانیـد بـه سـادگی از تلفن 
هوشـمند یـا لپتـاپ خـود هر خریـدی را که بخواهیـد، انجام دهید. بـه عالوه می توانیـد در هر 

زمانـی آنالیـن خریـد کنیـد: چـه صبـح زود، چه سـاعت های پایانی شـب.
 

 مزایای خرید اینترنتی خواربار
اگـر پس انـداز کردن برایتان مهم اسـت بهتر اسـت بـه جای اینکه به فروشـگاه برویـد، اجناس 
را آنالیـن سـفارش دهیـد. وقتـی بـه صورت حضـوری بـه فروشـگاه می روید، حـواس پنجگانۀ 
شـما را وادار بـه خریـد و ولخرجـی می کنند. ولی در فروشـگاه  اینترنتی تنهـا عکس کوچکی از 
محصـول را می بینیـد کـه زیاد هـم تحریک کننده نیسـت. می توانید برای صرفه جویی بیشـتر، 

به دنبـال فروشـگاه هایی بگردیـد که سـرویس تحویل رایـگان دارند.
حواسـتان بـه خریـد اجناسـی کـه در حـراج هسـتند باشـد. برخـی از اجنـاس هنگامـی که با 
سـرویس تحویـل در منـزل آورده شـوند، دیگر نه تنها سـودی برای پس انداز شـما ندارند، بلکه 
هزینـۀ سـرویس آن تخفیـف را از بیـن می برد. اما قـدرت بن های تخفیف را دسـت کم نگیرید. 

ایـن کدهـای تخفیـف می توانند برای شـما پول زیـادی را پس انـداز کنند. 
شـما می توانیـد زمانـی کـه به صـورت آنالیـن خواربـار خـود را خریـد می کنید به جـای اینکه 
همـه را داخـل سـبد بگذاریـد، ابتـدا به قیمت آن نـگاه کرده همه را یادداشـت نموده و سـپس 
آن هـا را بـه سـبد خریـد خـود اضافـه کنیـد. بـا ایـن کار اول از خریـد غیرضروری پیشـگیری 

کرده ایـد و دوم زمـان کمتـری صـرف خریـد کرده اید.
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 مزایای خرید حضوری خواربار
برخـی افـراد نسـبت به خریـدی که انجام می دهند حساسـیت بـه خصوصی دارند. اگر شـما 
اینترنتـی خریـد می کنیـد نمی توانید مثاًل میوۀ مـورد نظر را لمس کنیـد و حس کنید میوه 
تـازه اسـت یـا نـه. یـک قوطی کنسـرو لوبیا ممکن اسـت غـذای خوبی باشـد؛ امـا هیچ چیز 

ماننـد خریـد مواد تـازه به صورت حضوری نیسـت.
 

 مزایای خرید اینترنتی لباس
اگـر در خانـه کـودک داریـد بهتر اسـت مراقبت از آنـان را به رفتـن برای خریـد ترجیح داده 
و بیشـتر خریدهـای خـود را آنالیـن انجـام دهید. اگر بدانید چـه برند و نوعـی از لباس دقیقاً 
اندازه کودکتان اسـت، می توانید همیشـه فروشـگاه های اینترنتی را بررسـی کنید و همچنین 
بـرای سـال های بعـد آنـان لباس هایـی را بـا قیمت هایـی ارزان تر بخریـد. ایـن کار مخصوصاً 
زمانـی بـه کار می آیـد که کودکان رشـد بسـیار سـریعی داشـته و لباس هـای زیـادی را نیاز 

باشند. داشته 
خـود شـما چـه؟ بـرای اغلـب ما رفتـن به فروشـگاه و قفسـه بـه قفسـه لباس هـا را دیدن و 
امتحـان کـردن بیشـتر زحمت دارد تـا ارزش. خرید لبـاس به صورت آنالین به شـما فرصت 
می دهـد تـا در خانـه خـود و در زمانی که دوسـت دارید آن هـا را امتحان کنیـد. به عالوه یک 
فروشـگاه واقعـی ممکن اسـت تنهـا برخی از اندازه ها را داشـته باشـد؛ در حالی که فروشـگاه 

اینترنتـی می توانـد چندیـن برابـر تنـوع و اندازه بندی بـرای لباس هـا ارائه دهد.
 

 مزایای خرید حضوری لباس
خرید حضوری لباس شـما را زود و سـریع به لباسـی که می خواهید می رسـاند. شـما مجبور 
نیسـتید بـرای تحویـل گرفتـن لبـاس، روزها انتظار بکشـید. در ضمـن اگر در خریـد آنالین 
انـدازۀ اشـتباهی را سـفارش دهیـد و بخواهید آن را پس داده و انـدازۀ صحیح را بگیرید، فقط 

زمـان را از دسـت می دهید.
همیشـه بایـد حواسـتان به شـرایط عودت لباس باشـد. ممکن اسـت الزم شـود لبـاس را به 
فروشـگاه برگردانیـد و بایـد هزینـۀ بازگشـت را بپردازید. در ضمـن اگر از فروشـگاهی واقعی 
خریـد کنیـد نیازی نیسـت منتظر باشـید تا بعد از چنـد روز پولی که پرداخته اید به حسـاب 

شـما بازگردد.
خرید آنالین همیشـه پیشـنهادات متنوعی در اختیار شـما می گـذارد؛ اما خرید از فروشـگاه 
واقعـی وضـوح و شـفافیت را بـه همـراه دارد. در خرید حضوری شـما از اتفاقـات غیرمنتظره 
و پیش بینـی نشـده کامـاًل در امـان هسـتید. اگـر لباس انـدازه نشـد آن را عـوض می کنید و 
جنـس لبـاس را می پسـندید. همچنین در فروشـگاه رنگ واقعی لبـاس را می بینید و مجبور 

نیسـتید بـا قضـاوت از روی یک عکس تصمیـم بگیرید.
 

 مزایای خرید اینترنتی وسایل خانه
تنـوع محصـوالت خانـه زیـاد اسـت. می توانیـد در ایـن مـورد از اینترنـت بـه نحو احسـن به 
نفـع خـود اسـتفاده کنید. به عنوان مثال برای وسـایل سـاده خیلی از فروشـگاه های اینترنتی 
عـالوه بـر تخفیـف و تحویـل رایـگان،  برای شـما تخفیف های بیشـتر برای خرید هـای بعدی 

نیـز قائل می شـوند.
خریـد اینترنتـی وسـایل خانـه به شـما امـکان می دهد که بـه سـادگی قیمت ها را مقایسـه 
کنیـد. می توانیـد در زمانـی کـه برای رفتن به یک فروشـگاه صـرف می کنید،  ده ها فروشـگاه 

را بچرخیـد و قیمت ها را مقایسـه کنید.
 

 مزایای خرید حضوری وسایل خانه
در بعضـی فروشـگاه ها بن هـای تخفیـف،  تخفیفـات و حراج هـا فقط بـه صورت حضـوری وجود 
دارند. با اسـتفاده از این روش اسـت که شـما را به فروشـگاه می کشـانند و وادار به خرید وسـایلی 
می کننـد کـه اصـاًل برای آن هـا برنامه ای نداریـد! اما به عنوان خریـداری که برنامه دارد، شـما این 

روش را خنثـی کـرده و شـروع بـه چانه زدن و گرفتن پیشـنهادات مختلف می کنید.
بهتـر اسـت بـرای برخـی از وسـایل معمـول خانۀ خود ماننـد وسـایل الکترونیکی یا وسـایل 
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بـزرگ، قبـل از خریـد کمـی تحقیق انجـام دهید. ممکن اسـت بخواهید حتماً به فروشـگاه رفته 
و بـا یـک فروشـنده صبحـت کنید تا اینکـه ایـن کار را آنالین بکنیـد. تحقیق به صـورت آنالین 

و خریـد بـه صـورت حضـوری یکـی از هوشـمندانه ترین راه ها برای خرید وسـایل خانه اسـت.
 

 مزایای خرید اینترنتی لوازم دکوری خانه
شـما می توانیـد در فروشـگاه های اینترنتـی تصاویـر زیبـا و بسـیار مناسـبی را بـرای خریـد پیدا 
کنیـد. بـا اینکـه ایـن فروشـگاه ها شـهرت کمـی دارند ولـی شـما می توانیـد در آن ها به وسـایل 
متنوعی دسترسـی داشـته باشـید. در ضمن شـما با اینکار دیگر هزینۀ سـوخت برای رسـیدن به 

فروشـگاه را نمی دهیـد؛ بلکـه از خانـه در آن فروشـگاه  می چرخید.
زمانـی کـه فروشـگاه مـورد عالقۀ خود را بـه صورت آنالیـن پیدا کردیـد، آن ها را در شـبکه های 
مجـازی دنبـال کنیـد. بـا ایـن کار می توانیـد از حـراج یا تخفیف محصـوالت و اجنـاس جدیدی 

کـه می آورند باخبر شـوید.

 مزایای خرید حضوری لوازم دکوری خانه
اگـر به دنبـال لـذِت پیـدا کـردن کاال هسـتید، می توانیـد کار خـود را از فروشـگاه های بزرگی که 
مخصـوص وسـایل خانگـی هسـتند، شـروع کنیـد. البتـه حتماً نیـازی نیسـت به فروشـگاه های 
بـزرگ برویـد؛ می توانیـد بـه فروشـگاه های کوچـک محلی یـا عتیقه فروشـی ها نیز سـری بزنید. 
ایـن فروشـگاه ها معمـوالً تخفیفـات و پیشـنهادات خوبی را بـرای ارائه به مشـتریان خـود دارند. 
برخـی از افـراد حـس می کننـد باید حتماً جنسـی را قبل از خریـدن ببینند؛ این افـراد در خرید 

حضـوری موفق تـر خواهنـد بود.

ذهـن  در  را  خـود  بـودجۀ  خریـد  هنـگام   
باشـید داشـته 

فرقـی نـدارد دفعـۀ بعـد بـرای خریـد کجـا 
هسـتید، چـه بـر روی مبـل یـا چـه داخـل 
راهروی فروشـگاه، مطمئن شـوید لیسـتی که 
بـه همـراه داریـد دقیقـاً همان لیسـت مهمی 
اسـت کـه باید همراهتان باشـد؛ یعنی لیسـت 
بودجه بنـدی و لیسـت اقـالم ضـروری و مورد 

. ز نیا
 بودجه بنـدی بـه شـما کمک می کند لیسـت 
ایـن  سـریع تر  البتـه  و  بسـازید  دقیق تـری 
کار را انجـام دهیـد. شـما در هـر مـاه تنهـا بـا 
صـرف چند دقیقـه می توانیـد برنامـه ای برای 
اینکـه چگونـه پولتـان را خرج کنیـد، طراحی 
و تنظیـم کنیـد. چـه از فروشـگاه خرید کنید 
بـا  وب،  در صفحـات  کلیـک  چنـد  بـا  چـه 
داشـتن بودجه بنـدی ماهانـه بـدون نگرانی یا 
احسـاس گناه خریـد می کنیـد و می دانید که 
خـرج کـردن امـروز، برنامـۀ فـردا را بـه خطـر 

نمی انـدازد.
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وقتیکهرستورانرفتن
دردسرسازمیشود

مسـکن، خوردوخـوراک و رفت  وآمـد، بیشـتر از هـر چیـز دیگـری بـرای خانواده  هـا هزینه  تراشـی می  کند. مـن در کنترل 
هزینه  هـای مسـکن و رفت  وآمـد نسـبتًا خـوب عمل می  کنـم؛ ولی به نظر می  رسـد کـه درمـورد هزینه  هـای خوردوخوراک 
خیلـی موفـق نیسـتم. رسـتوران رفتـن بخـش عظیمـی از بودجـه    ی مـن را از بیـن می  بـرد و بـر اسـاس آنچـه در توییتـر 
و سـایر وبالگ  هـای امـور مالـی خوانـده ام، افـراد زیـادی هسـتند کـه در رسـتوران رفتـن زیـاده  روی می  کننـد؛ چـون 
بودجه بندیدرسـتی ندارنـد کـه سـهم بیـرون غذاخوردنشـان را معلـوم کنـد. بعـد از حسـاب  وکتاب کـردِن پولـی کـه هر 
مـاه در رسـتوران  ها خـرج می  کـردم، تصمیـم گرفتـم عـادت بیرون غـذا خوردنـم را تغییر دهم تـا بتوانـم هزینه هایم را 

مدیریـت کنم.
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رسـتوران  ها خـرج کـرده بـودم، بـه ۷۰۰ هـزار تومـان رسـیده بـود. ایـن یـک فاجعـه اسـت.
به  عبارت  دیگـر، سـال قبـل، در مجمـوع تقریباً ۸ میلیـون و چهارصـد هزارتومان در رسـتوران  ها 
خـرج کـرده ام. اگـر بخواهم ایـن مبلغ را جبـران کنم، باید ۱۰۰ میلیون تومان داشـته باشـم که 
در یـک سـرمایه گذاری بـا نـرخ هشـت درصد به بازه مثبت و مورد نظر سـود دسـت یابـد. با این 

حسـاب فکر می  کنید هنوز هم عاشـق رسـتوران رفتن هسـتم؟
به عـالوه، پـر کـردن یخچـال خانـه  ام، هـر مـاه به  طـور میانگیـن ۱ میلیـون تومـان هزینـه در 
پی داشـت کـه ایـن مبلـغ کمـی هـم بیشـتر از هزینه  های رسـتوران می  شـد! شـاید فکـر کنید 
چـون بیشـتر در رسـتوارن غـذا می  خـوردم، کمتـر به خرید منـزل نیاز داشـته ام؛ ولـی برعکس، 
مصرفـم بیشـتر هم می  شـد. تنها پـس از پیگیری هزینه    هـای خوردوخوراکم بـه عمق فاجعه پی 

بـردم و بـدون هیچ گونـه اغراقـی سـرم به سـنگ خورد.
 

 حساب  وکتاب  هایم نتیجه دادند
محاسـبه  ی هزینـه  ی هـر وعـده  ی غذایی ای کـه در خانه طبـخ می  شـود، انگیزه  ام را بـرای تغییر 

عـادت رسـتوران رفتـن، تقویـت کرد. ایـن هزینـه را این گونه محاسـبه کردم:
خریـد مـواد غذایـی بـرای منـزل، سـال قبل ۱ میلیـون تومـان برایم هزینه داشـت. یعنـی برای 

سـیر کـردن خانواده    ی سـه نفـری ام روزانـه ۳۳ هـزار تومان نیاز داشـتم.
با احتساب سه وعده  ی غذایی، میانگین هزینه  ی هر وعده   غذایی ۱۱ هزار تومان بوده است.

ایـن هزینـه را بـا هزینـه  ای که روزانـه در رسـتوران  ها خرج می  کـردم )۲۵ هزار تومان(، مقایسـه 
کنیـد. فقـط با انعامی که در رسـتوران مـی  دادم، می  توانم ۲ وعـده  ی غذایی بـرای ۳ نفر در خانه 

کنم. تهیه 
حـاال هـر بار که به رسـتوران می  روم، احسـاس خودخواهی می  کنم و همین احسـاس گناه باعث 
شـده کم  کـم عاداتـم را تغییـر دهم. هنـوز هم بیشـتر از حد نرمال بیـرون از خانه غـذا می  خورم 

ولـی نه به اندازه  ی گذشـته!

 راهکارهایی برای کسانی که عاشق بیرون غذا خوردن هستند
اگـر شـما هم مثل من احسـاس می  کنیـد که بیرون غـذا خـوردن بودجه  تان را تحـت تأثیر قرار 

می  دهـد، می  توانیـد کارهایـی را کـه من برای کنترل و تغییـر رفتارم انجـام دادم، امتحان کنید.
تظاهـر نکنیـد کـه کنترل امور مالی  تان را در دسـت داریـد. تمام هزینه  هایتان را یادداشـت کنید 

و اطمینـان حاصـل کنید که هیچ پولی را حساب  نشـده خـرج نمی  کنید.
هزینـه  ی هـر وعـده غذایـی ای را که در خانه سـرو می  کنید، محاسـبه کنید. با دانسـتن هزینه  ی 
دقیـق هـر وعده  ی غذایـی، از رسـتوران رفتن منصرف خواهید شـد. با فرمول زیـر می  توانید این 

هزینه را در یک سـال حسـاب کنید:
هزینـه  ی خریـد خوراکی هـا  در یـک مـاه×۱۲÷ )تعـداد افـراد خانـواده×۳( = هزینه  ی هـر وعده  ی 

بـرای هرنفر غذایی 
بـرای محـل کار، از خانـه غـذا ببریـد. گرفتن غـذا از رسـتوران در محل کارم بزرگ ترین مشـکل 
مـن اسـت. بـرای کاهـش ایـن هزینه  ها سـعی کـردم از خانـه غذا ببـرم و از شـب قبل ایـن غذا 
را آمـاده می  کـردم تـا مجبـور نباشـم هنگام بیـرون رفتـن از خانـه باعجله چیزی درسـت کنم.

بهتـر اسـت بـا یـک مثـال توضیحـات بیشـتری بدهـم. مـن در جایـی بـه صـورت شـیفتی کار 
می کنـم و در ازای ۷ سـاعت شـیفت ۷۵ هزارتومـان خالـص دریافـت می کنـم. اگـر در شـیفتی 
بخواهـم غذایـم را از رسـتوران تهیـه کنم، حداقـل ۲۰ هزارتومان باید پول غـذا بدهم. این هزینه 
تقریبـاً معـادل ۲ سـاعت کار مـن در آن شـیفت اسـت. فکر کردن بـه این موضوع کـه معادل دو 
سـاعت کارکردنـم را در هـر شـیفت کاری بـرای خرید غـذا از رسـتوران پرداخت می کنـم، برایم 
دردنـاک بـود. در حالـی کـه همان طـور که گفته شـد، هزینه ی تهیه ی غـذا در خانه بـرای ۳ نفر 
بـه مراتـب کمتر از این می شـود و منطقی تر اسـت که مـن در خانه غذای روز بعـدم را تهیه کنم. 

ایـن کار صرفـاً یـک برنامه ریـزی بـرای زمانی که بایـد برای آشـپزی بگذارم، نیـاز دارد.
شما هم دست به کار شوید

عـادت بیـرون غذا خوردن مشـکل شـما هم هسـت؟ هزینه  ی طبخ هـر وعده   ی غذایـی در خانه 
را می  دانیـد؟ فکـر می  کنیـد دانسـتن ایـن مبلـغ، به تغییـر عادات شـما کمکی می  کنـد؟ به نظر 

خودتـان در کنتـرل چـه هزینه  هایی باید دقت بیشـتری کنید؟
هزینـه ی تهیـه ی غـذا در خانـه به طور متوسـط یک سـوم تهیـه ی همان غذا از رسـتوران اسـت. 
پـس بهتـر اسـت رسـتوران رفتن هـای خـود را کمتـر کنید و به جـای آن بـرای آشـپزی و طبخ 

غذاهـای جدیـد و متنـوع در خانه برنامه ریـزی کنید.

 من عاشق رستوران رفتن هستم
مـن عاشـق رسـتوران رفتـن هسـتم؛ چراکـه 
هـم از آشـپزی کـردن خـالص می  شـوم، هم 
خـوش می  گذرد و هـم در زندگی تنـوع ایجاد 
می  کنـد. همیشـه می  دانسـتم که پـول زیادی 
را بـا رسـتوران رفتن  هـای مکـررم از دسـت 
می  دهـم؛ ولـی واقعـاً ایـن تنهـا قانون  شـکنی 
مـن اسـت. پـس خیلـی از آن احسـاس گنـاه 
نمی  کنم. همیشـه در محـل کارم از بیرون غذا 
می  گیـرم. بـا همسـرم هـم هفته  ای یک  بـار به 

می  روم. رسـتوران 

 مخارج غذایی ام از کنترل خارج شده بود
همیشـه فکـر می  کـردم کـه به  طـور میانگین 
غـذا  بیـرون  بـرای  تومـان  هـزار  روزانـه ۲۵ 
خـوردن خـرج می  کنـم و ایـن رقـم به نظـرم 
شـروع  این کـه  تـا  نمی آمـد؛  زیـاد  چنـدان 
بـه پیگیـری ایـن هزینه  هـا کـردم و متوجـه 
چـه  پیاپـی  رسـتوران رفتن  های  کـه  شـدم 
می  گـذارد.  دسـتم  روی  سـنگینی  هزینـه  ی 
سـال گذشـته، میانگیـن پولـی کـه ماهانه در 
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کورتیـس بـه شـخصیت و زندگـی یـک دالل مـواد مخـدر، مشـهور بـه فیفتی سـنت عالقه مند 
بـود و قبـل از آن کـه به شـهرت برسـد لقـب او را برای خـودش انتخاب کـرد. او در دهـۀ نود مواد 
مخدر را کنار گذاشـت و وارد دنیای موسـیقی هیپ هاپ و رپ گانگسـتری شـد؛ اما تا زمانی که 
بـا امینـم و دکتر دره آشـنا نشـده بود، بـه موفقیت چندانی دسـت نیافته بـود. آن دو به او کمک 
کردنـد نخسـتین آلبـوم ضبط شـده در اسـتودیواش را بسـازد و مسـیر موفقیت را بـرای خودش 

هموارتـر کند.
 

پـس از آن بـود کـه رودخانـۀ ثروت و شـهرت راهش را به زندگـی کورتیس باز کـرد. به کورتیس 
در سـال ۲۰۰۰ نـه گلوله در حادثه ای شـلیک شـد. بعـد از آن بود کـه او گفتبرایهدفیازاینواقعهج

انسالمبه دربردهاستوبایدبرایرسـیدنبه آن تالش کند. کورتیس در سـال ۲۰۰۳ آلبوم »پولدار شـو 
یـا در ایـن راه بمیـر« را منتشـر کرد؛ آلبومی که هشـت میلیـون نسـخه از آن در آمریکا فروخته 
شـد. در سـال ۲۰۰۵، فیلمـی بـه همیـن نـام دربارۀ زندگی فیفتی سـنت مشـهور سـاخته شـد. 

ارزشخالص:50سنت!
در محله هایـی ماننـد جامائیکای جنوبی نیویورک، بیشـتر سـاکنان سیاه پوسـت هسـتند. جرم هایی مثل 
فـروش مـواد مخـدر رواج زیـادی دارد و فقـر چشـمگیر اسـت. اگـر فضـای بـازی GTA را یادتـان باشـد، 
می توانیـد آن جـا را بهتـر تصـور کنیـد؛ خانه هایـی بـا دیوارهـای قرمـز و نقاشـی های دیـواری کـه همه جا 
هسـتند، اغلـب مـردم کوچـه و خیابان هیکل هـای درشـت بدنسازی شـده دارند، در جیب خیلی هایشـان 
اسـلحه و مـواد مخـدر پیـدا می شـود و صـدای آژیـر ماشـین پلیـس و موسـیقی هیپ هـاپ زیاد شـنیده 
می شـود.  کورتیـس جیمز جکسـون 6 ژوئیـه ی 1975 در این محله به دنیا آمـد. در خانواده ای فقیر بزرگ 
شـد و از دوازده سـالگی بـه کارهـای خـالف قانـون روی آورد و مثـل بسـیاری از هم محله ای هایش عاشـق 
موسـیقی هیپ هـاپ شـد؛ امـا او برخـالف آن ها شـانس ایـن را پیدا کرد کـه از فقر، مواد مخـدر و زندان 

به ثروت، موسـیقی و شـهرت برسـد.

خـود او هـم در ایـن فیلم بازی کـرد. در همان 
سـال آلبـوم قتـل عام فیفتی سـنت بـا فروش 
پنج میلیون نسـخه در آمریـکا و یازده میلیون 
در کل جهان، او را در اوج ثروت و شـهرت قرار 
داد؛ به طـوری که کورتیـس جزء ثروتمندترین 

رپرهـای جهان قـرار گرفت.
 

کورتیـس پـس از آن کـه از لحاظ مالـی توانگر 
شـد به خریدهـای افراطی در حـوزۀ عالیقش 
کـه موتورسـیکلت و اتومبیـل هسـتند، روی 
آورد. رولزرویس گوسـت، المبورگینی مورچیه 
الگـو، فـراری انـزو، فـراری اف اف، لنـدوور رنج 
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روور، سـوزوکی کیزاشـی اسپرت، موتورسـیکلت ای.وی ۹۹۶، دوج اسپرینتر، شورلت ایمپاال مدل 
۱۹۶۵ و بوگاتـی ویـرون تعـدادی از خریدهای او هسـتند.

البتـه عالقـۀ او بـه داشـتن اتومبیل هـا و موتورسـیکلت های رنگارنـگ و گران قیمـت محـدود 
 MTVCribs نمی شـد. کورتیـس به نمایـش آن ها به دیگـران هم عالقۀ زیادی داشـت. برنامـۀ
سـراغ سـلبریتی ها مـی رود و در خانه شـان بـا آن هـا مالقـات می کنـد. روزی کـه فیفتی سـنت 
مهمـان ایـن برنامـه بـود، او فیلمبـردار را بـه پارکینـگ خانـه اش برد تـا اتومبیل هایش را نشـان 
دهـد. کمـی پـس از برنامـه مشـخص شـد سـه اتومبیـل فـراری Enzo ،F۵۰ و ۵۹۹ متعلق به 
فیفتـی سـنت نبودنـد و او آن هـا را از یک مجموعـه دار فقط بـرای نمایش در برنامـه کرایه کرده 

بود.
ارزش خالـص )Net Worth( فیفتـی سـنت از زمانـی که بـه جایگاه قابل قبولی در موسـیقی 
هیپ هـاپ رسـید تـا سـال ۲۰۱۵، روند افزایشـی داشـت. در سـال ۲۰۱۱، رقـم ارزش خالص او 
۱۰۰+ و در سـال ۲۰۱۵، ۱۵۵+ میلیـون دالر بـود؛ امـا بـه یکبـاره ایـن رقـم در سـال ۲۰۱۶ بـه 
۱۶.۵- میلیـون دالر کاهـش یافـت. فیفتـی سـنت در این سـال با ارائۀ مـدارک بـه دادگاه اعالم 

ورشکسـتگی کرد.
انتشـار  به علـت   ،۲۰۱۵ سـال  در  کورتیـس 
عکس هـای خصوصـی نامزد یکـی از رقیبانش 
بـه پرداخت پنج میلیـون دالر جریمه محکوم 
شـده بـود. برخـی می گوینـد کورتیـس بـرای 
فرار از پرداخت این جریمه اعالم ورشکسـتگی 
کـرده بـود. امـا حتی با حـذف این جریمـه، او 

بـاز هم ورشکسـته می شـد.
 فیفتـی سـنت مثل بسـیاری دیگر از کسـانی 
کـه ناگهـان بـه ثـروت و محبوبیـت زیـادی 
چک هایـی  کشـیدن  جـز  یافته انـد،  دسـت 
بـا رقم هـای درشـت، مهـارت دیگـری دربـارۀ 
پـول به دسـت نیـاورده بـود. اگـر نگاهـی بـه 
عکس هایـی کـه او بـا دسـته های اسـکناس 
انداختـه اسـت، بیندازیـد، متوجه رفتـارش با 

می شـوید. پول هایـش 
او پـس از ورشکسـتگی بـا احتیـاط بیشـتری 
عمـل کرد. دنیای موسـیقی و سـینما آرام آرام 
دوبـاره او را بـه جریـان ثروت برگرداند و سـال 
 +۱۵ بـه  دارایی هایـش  خالـص  ارزش  بعـد 

رسـید. میلیون 
فرقـی نـدارد که یـک کارمنـد با حقـوق ثابت 
ماهیانـه باشـیم یـا یـک سـتارۀ موسـیقی که 
صـددالری  اسـکناس های  از  رختخوابـی  در 
می خوابـد. همـۀ ما اسـتعداد ایـن را داریم که 
ثروتمنـد شـویم یا حتـی بالش زیر سـرمان را 
هـم از دسـت بدهیـم؛ چـون پول هـا دوسـت 

ندارنـد بی حسـاب وکتاب خرجشـان کنیـم.
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مردیدرآرزویطال؛
معرفیوخالصۀکتاب
ثروتمندترینمردبابل

کتاب »ثروتمندترین مرد بابل« از هم به هم پیوسـتن جزوه هایی تشـکیل شـده اسـت 
کـه بیـن سـال های 1920 تـا 1924، بانک هـا و شـرکت های بیمـه ی ایـاالت متحـده توزیـع 
کرده انـد. ایـن کتـاب اولین بار در سـال 1926، بیش از 90 سـال پیش، چاپ شـده و چهار 
سـال بعد، یعنی در سـال 1930، جورج کالسـون، نویسـندۀ کتاب، نسـخه ای مصور از آن 

بـا عنـوان »ثروتمندترین مرد بابل و سـایر داسـتان ها« را منتشـر کرده اسـت.
ایـن کتـاب در ایـران بارهـا توسـط نشـرهای مختلـف ترجمـه و چـاپ شـده اسـت. از این 
میـان می تـوان بـه ترجمـه ی هـدا پـری زاده اشـاره کـرد کـه انتشـارات داریـوش آن را 
منتشـر کـرده و همچنیـن، ترجمـه ی مهـدی مجـردزادۀ کرمانی کـه به همت نشـر راه بین 

انتشـار یافته اسـت.
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 خالصه ی کتاب
آیـا مـا نبایـد بفهمیـم کـه دیگـران چگونـه طـال را بـه دسـت می آورنـد، تـا مـا هـم شـاید 
بتوانیـم ماننـد آن هـا عمـل کنیـم؟ شـاید رمـز و رازی در این کار هسـت که مـا باید آن ها 
را بیاموزیـم؛ و بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف باید به اشـخاص مطلـع و دانـا مراجعه کنیم. 

بَن سـیر، ارابه سـاز شـهر بابـل، بـر ایـوان خانـه  محقـرش نشسـته و غـرق در اندیشـه اسـت. 
همسـرش دائـم تـالش می کنـد بـا اشـاراتی بـه او بفهمانـد کـه آذوقه شـان در حـال اتمـام 
اسـت و او بایـد بـه فکـر پایـان دادن به ارابه نیمـه کاره در کارگاه باشـد. اما معمایـی در ذهن 
بن سـیر جـوالن می دهـد و نمی گـذارد کـه او بـه کار فکـر کنـد. بن سـیر به این می اندیشـد 
کـه او چـرا بایـد در ثروت مندترین شـهر جهـان مانند بـردگان زندگی کند. بن سـیر غرق در 
افـکار خویـش اسـت که کوبی، صمیمی ترین دوسـت او و چنگ نـواز بابـل، از مقابل خانه اش 
می گـذرد. کوبـی گمـان می کنـد که بن سـیر از شکم سـیری بـی کار نشسـته، و از او تقاضای 
دو سـکه می کنـد. بن سـیر بـه او می گویـد هیچ پولی نـدارد. کوبـی متعجبانه می پرسـد اگر 
پولـی نـدارد، پـس چـرا بـی کار نشسـته و ارابـه نمی سـازد. بن سـیر از رویایی کـه در خواب 
دیـده اسـت سـخن می گویـد. او در رویایش مـرد ثروت مندی بـوده و زندگی مجللی داشـته 
اسـت. کوبـی می پرسـد ایـن رویـای شـیرین چگونه موجب اندوه تو شـده اسـت؟ و بن سـیر 
می گویـد چـون بیـدار شـدم و دیـدم هم چنان فقیـرم، اندوهگین شـدم. این رویـا انقالبی در 
درون بن سـیر می انگیـزد و او را بـه اندیشـه فـرو می بـرد. اندیشـه بن سـیر ایـن اسـت: »چرا 
نمی توانیـم آن قـدر سـکه های طـال و نقـره بـه دسـت بیاوریـم کـه بـرای خریـد خـوراک و 
پوشـاک کامال کافی باشـد؟ چـرا نباید از این همه نعمـت که ثروت منـدان از آن برخوردارند، 
سـهمی داشـته باشـیم؟« کوبـی نیز به فکر فـرو مـی رود؛ او هم چنگ بزرگ تـری می خواهد 

تـا بتوانـد موسـیقی بهتـری بنـوازد، اما پول 
خریـد چنـگ را نـدارد. صحبـت آن هـا بـه 
نهایـت  در  و  می شـود  تبدیـل  هم فکـری 
نتیجـه می گیرند کـه برای ثروت مند شـدن 
بایـد حرکتـی بکننـد؛ چـرا کـه آن هـا برده 

نیسـتند و آزادند.
»آیـا مـا نبایـد بفهمیم کـه دیگـران چگونه 
طـال را بـه دسـت می آورنـد، تا ما هم شـاید 
بتوانیـم ماننـد آن ها عمل کنیم؟ شـاید رمز 
و رازی در این کار هسـت که ما باید آن ها را 
بیاموزیـم؛ و برای رسـیدن بـه این هدف باید 

به اشـخاص مطلـع و دانـا مراجعه کنیم.«
پس از رسـیدن به ایـن نتیجه، آن ها تصمیم 
می گیرنـد کـه نـزد دوسـت قدیمـی خـود، 
ثروت مندتریـن  اکنـون  آرکاد  برونـد.  آرکاد 
مـرد بابل اسـت و دارایی اش به حدی اسـت 
کـه شـاه در امـور خزانـه داری از او کمـک 
می گیـرد. بن سـیر درباره میزان مـال و منال 
آرکاد صحبـت می کنـد، و کوبـی می گویـد: 
»ثـروت مـرد هرگـز در همیانـی که بـا خود 
حمل می کند، نیسـت. همیان انسـان هرقدر 
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هـم کـه پُـر باشـد، اگر جریانـی از طال در آن وارد نشـود به سـرعت خالی خواهد شـد. آرکاد 
درآمـدی دارد کـه بـه طور دائمی کیسـه او را پُرپول نگه می دارد؛ و هر قـدر که خرج کند در 
واقـع از محـل آن درآمـد اسـت.« این سـخنان بن سـیر را مشـتاق تر می کند. او نیـز درآمدی 
می خواهـد کـه همیشـه و در همـه حـال وارد کیسـه او شـود؛ چه در خانه نشسـته باشـد، و 
چـه در سـفر باشـد. آن هـا بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه آرکاد می داند انسـان چگونـه باید 
بـرای خـود کسـب درآمـد کنـد، و از همین رو تصمیـم می گیرند نـزد او رفته و از رمـز و راز 
این مسـئله بپرسـند. آن ها درگیر این دغدغه هسـتند که در این شـهر این همه طال هسـت 
و مـا هیـچ نداریـم. آن هـا گمـان می کنند دلیـل فقر آن ها این اسـت کـه هیچ گاه بـه دنبال 
ثـروت نبوده انـد، و تنهـا تالش کرده اند در زمینه کاری خودشـان انسـان های موفقی باشـند.

علـم بر دو نوع اسـت: اول، علمی که سـبب می شـود چیزهایی را کـه نمی دانیم، 
یـاد بگیریم و آگاه شـویم؛ و دوم، علمی که سـبب می شـود بفهمیم چه چیزهایی 

نمی دانیم. را 

آرکاد مـرد دسـت ودل بازی اسـت و بـه هیـچ وجـه خسـیس نیسـت. او دعوت دوسـتانش را 
قبـول کـرده و بـا آن ها به گفت وگو می نشـیند. آن ها متعجبانه می پرسـند کـه آرکاد چگونه 
بـه ایـن مقام و شـوکت رسـیده اسـت، در حالی کـه هم طبقه آن ها بـوده و همه شـان از یک 
جـا شـروع کرده انـد. آرکاد بـه آن هـا می گویـد: »جمـع کـردن مـال و منـال دارای قواعـد و 

قوانینـی اسـت کـه یـا آن هـا را نیاموخته ایـد، و یا این کـه اصال متوجـه آن ها نشـده اید.«
آرکاد در ادامـه از انقـالب درونـی خـود می گویـد و ایـن کـه چگونـه مشـتاق آموختـن راز و 
رمـز ثـروت بی حـد و حسـاب شـده اسـت. او از لذت هایـی می گویـد کـه باعـث می شـده اند 
زندگـی اش سرشـار از رضایـت خاطـر باشـد و ایـن کـه چگونـه ثـروت، توانایـی داشـتن آن 
چیزهـا را بیش تـر می کنـد. آرکاد می گویـد ثـروت، قـدرت اسـت و بـا آن بسـیاری از کارهـا 
امکان پذیـر می شـود. او بـه ایـن جـای سـخنش کـه می رسـد، ادامـه می دهـد که یـک روز 
تصمیـم گرفتـه تـا دیگر تماشـاچی لذت بـردن دیگران نباشـد و بـه جای حسـرت خوردن، 

خودش ثروت مند شـود. او دو عامل اساسـی 
نیـاز داشـته اسـت: مطالعه و زمـان. آرکاد به 
دوسـتانش می گویـد: »علم بر دو نوع اسـت: 
اول، علمـی که سـبب می شـود چیزهایی را 
کـه نمی دانیـم، یاد بگیریـم و آگاه شـویم؛ و 
دوم، علمـی که سـبب می شـود بفهمیم چه 

چیزهایـی را نمی دانیم.«
آرکاد در پـی کشـف راز چگونگـی ثروت مند 
شـدن و عمـل بـه آن بـوده، و در اولین قدم 
شـغل  او  می شـود.  مکاتبـات  دیـوان  وارد 
طاقت فرسـا و کم درآمـدی داشـته، تا این که 
بـا القمیـش آشـنا می شـود. او معاملـه ای با 
القمیـش می کنـد: یـک لوحه طوالنـی را در 
یـک شـب بـرای القمیـش آمـاده می کند، و 
القمیـش بایـد بـه او راه ثروت منـد شـدن را 
بیامـوزد. القمیـش معاملـه را پذیرفتـه، و به 
محـض آماده شـدن سفارشـش بـا آرکاد به 

گفت وگـو می نشـیند.

بخشـی از درآمد من متعلـق به خودم 
اسـت و بایـد آن را بـرای خـود نـگاه 

دارم.

القمیـش شـروع می کنـد بـه آموختـن رمز 
گـوش  سـراپا  آرکاد  و  ثروت انـدوزی،  راز  و 
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می شـود. القمیـش می گویـد: »راه دولت منـدی را هنگامی یافتم که متوجه شـدم بخشـی از 
درآمـد مـن متعلـق بـه خودم اسـت و بایـد آن را برای خـود نـگاه دارم؛ تو نیـز چنین کن.« 
آرکاد متعجبانـه می پرسـد: »مگـر همـه درآمد مـن متعلق به خـودم نیسـت و نمی توانم آن 
را بـرای خـود نـگاه دارم؟« القمیـش می گویـد: »ابـدا این گونـه نیسـت«؛ و توضیـح می دهد 
کـه انسـان بـرای زنده  ماندن مجبور اسـت بخشـی از درآمدش را صرف مایحتـاج زندگی اش 
بکنـد. القمیـش از آرکاد می پرسـد: »از درآمـد مـاه گذشـته ات چـه داری؟ از درآمـد سـال 
گذشـته ات چیـزی پس انـداز کـرده ای؟ تـو بـه همه کس سـهمی از درآمـد خـود داده ای، اال 

خـودت! تـو فقط بـرای دیگـران زحمت می کشـی.«
القمیـش می گویـد: »هـر سـکه طـال کـه پس انـداز کنـی، هم چـون بـرده ای بـرای تـو کار 
می کنـد؛ و هـر سـکه مسـی کـه از ایـن راه حاصـل شـود در حکـم بچـه او، و در عیـن حال 
بـرده جدیـد توسـت و آن هـم می توانـد بـرای تو کار کنـد. هیـچ گاه نباید کم تـر از یک دهم 
درآمـدت را پس انـداز کنـی. فرامـوش نکـن کـه درخـت از یـک دانـه کوچک رشـد می کند 
و ثـروت نیـز از منابـع جزئـی آغـاز می شـود. هرچـه زودتر دانـه ات را بـکاری، زودتـر از میوه 
درخـت بهـره خواهـی بـرد؛ و هرچـه به تـر و بیش تـر از آن مراقبـت کنـی، نتیجـه حاصـل 

مطلوب تـر خواهـد بود.«
القمیش این ها را گفته، لوحه اش را برمی دارد و آرکاد را ترک می کند.

پنـد و انـدرز چیزی اسـت کـه همیشـه رایگان تمـام می شـود، اما بایـد مراقب 
باشـی انـدرزی را بگیری کـه دارای ارزش باشـد. کسـی که برای سـرمایه گذاری 
بـه فـرد بی تجربه ای مراجعـه کند، بایـد اندوخته خـود را از کف بدهـد تا بفهمد 

کـه آن انـدرز فاقد ارزش بوده اسـت.

آرکاد به دوسـتانش می گوید: »ابتدا از هر ۱۰ سـکه مسـی، یک سـکه را پس انداز می کردم. 
تحمـل ایـن قضیـه سـخت نبود و می شـد با ۹ سـکه هم زندگـی کـرد. پـس از آن اندوخته 
اندکـی داشـتم و دائم وسوسـه می شـدم که خرجـش کنم، اما بر این وسوسـه غلبـه کردم.«

یـک سـال بعـد القمیـش دوباره بـه دیـدار آرکاد مـی رود و از حـال و روز او می پرسـد. آرکاد 
می گویـد کـه پس انـدازش را به یـک آجرپز سـپرده تا از سـرزمین دیگری برایـش جواهرات 
کم یـاب بخـرد و سـود فـروش آن را تقسـیم کنند. القمیش پریشـان می شـود و با عصبانیت 
می گویـد: »کسـی کـه آگاه نیسـت، باید پند بگیـرد؛ اما تو چـرا درباره جواهر بـه یک آجرپز 

اعتمـاد کـرده ای؟ بـرای آگاه شـدن از هر موضوع بایـد به متخصص آن رجـوع کرد.«
خالصـه این کـه جواهـرات تقلبی بوده اند و پس انـداز آرکاد از بین می رود. امـا او درس مهمی 
فرامی گیـرد. بـاز یـک سـال می گذرد و القمیش بـه آرکاد سـر می زند. این بـار آرکاد می گوید 
کـه سـرمایه اش را در اختیـار یـک متخصـص قـرار داده تـا برنـز بخـرد و او را در سـودش 
شـریک کند. القمیش او را تحسـین کرده، و سـپس می پرسـد: »با سـود آن چه می خواهی 
بکنـی؟« آرکاد می گویـد کـه در فکر یک میهمانی اسـت. القمیش می گویـد: »تو می خواهی 
بچه هـای اندوختـه خـود را بخـوری، پس چگونه انتظـار داری کـه آن ها برای تـو کار کنند؟ 
اول بایـد لشـکری از طـال آمـاده کنـی، پـس از آن بـه فکر ضیافت هـای بزرگ باشـی؛ تا بعد 

نشوی.« متاسف 
این بـار القمیـش بـا دو سـال تاخیـر نـزد آرکاد مـی رود. آرکاد می گویـد: »هنـوز بـه آرزویـم 
نرسـیده ام، امـا ثـروت زیـادی اندوختـه ام. و یاد گرفتـه ام تنهـا در صورتی به آجرپـز مراجعه 

کنـم کـه بخواهـم از فـن آجرپزی مطلع شـوم!«
القمیـش می گویـد: »آرکاد، تـو درس های خود را بـه خوبی فراگرفته ای. ابتـدا آموختی که با 
مبلغـی کم تـر از درآمد خود زندگی کنی. سـپس آموختی که راهنمایی را از کسـانی بگیری 
کـه صاحـب علـم و تجربه و تخصص باشـند. و در نهایـت این نکته را آموختی که سـکه های 

طـال را به خدمت خـود بگیری.
 تـو راه بـه دسـت آوردن پـول را آموختـه ای و می دانـی که چگونـه باید ثروت را نگه داشـت 

و از آن اسـتفاده کرد.«
القمیـش سـپس آرکاد را مسـئول قسـمتی از دارایـی خـود در شـهری دیگر می کنـد. آرکاد 
آموخته هایـش را آن جـا بـه کار گرفتـه و بـر ثـروت او می افزایـد. در نهایـت القمیـش از دنیا 

می رود و بخشـی از ثروتش سهم االرث آرکاد 
می شـود.

قدرت اراده چیزی نیسـت جـز این که 
بـرای خـود هدفی ثابـت و غیـر قابل 
تغییـر قـرار دهیـم و بـر خـود واجب 
بشـماریم کـه وظایفی را انجـام دهیم.

داسـتان آرکاد کـه تمـام می شـود یکـی از 
دوسـتانش می گویـد: »پـس شـانس بـا تـو 
یـار بـوده کـه القمیـش تـو را وارث خـود 
کرده اسـت.« آرکاد می گویـد این تاثیر بخت 
و اقبـال نیسـت؛ او از اراده خـود می گویـد و 
مصمـم بودنـش، و این کـه هـدف روشـن و 
مشـخصی بـرای خـود ترسـیم کرده اسـت. 
را  خـود  وقـت  »شـانس  می گویـد:  آرکاد 
بـه  تنهـا  و  نمی کنـد  تلـف  همه کـس  بـا 
سـراغ آن هایـی مـی رود کـه بـرای پذیرفتن 
او آمادگـی داشـته باشـند.« یکـی دیگـر از 
داشـتی؛  اراده  »پـس  می گویـد:  حاضریـن 
او  جـواب  در  آرکاد  نیرومنـد.«  اراده ای 
می گویـد: » قـدرت اراده چیـزی نیسـت جز 
این کـه بـرای خود هدفـی ثابت و غیـر قابل 
تغییـر قـرار دهیم و بر خود واجب بشـماریم 
کـه وظایفی را انجـام دهیـم.« آرکاد از تاثیر 
بـه پایـان رسـاندن کارهـا می گویـد و بـه 
دوسـتانش توصیـه می کنـد برای خودشـان 
بـدون  و  کننـد  تعییـن  هـدف  و  وظیفـه 
موکول کـردن بـه فـردا، آن ها را به سـرانجام 

برسانند.
آرکاد دوسـتانش را بـا چند نصیحـت کوتاه، 

امـا پُرمغـز بدرقـه می کند:
هـدف دشـوار و غیرعملی بـرای خودتان در 

نظـر نگیرید.
نهایـت احتیـاط  بـا  را  اندوخته هـای خـود 
نـرود. از میـان  تـا  سـرمایه گذاری کنیـد، 

با اشخاص عاقل و باتجربه مشورت کنید.
سـود اندک اما مطمئن، خیلی بهتر از سـود 

فـراوان و همراه با مخاطره اسـت.
تـا در ایـن جهـان هسـتید از زندگـی خـود 

ببرید. لـذت 
خودتان را خسته نکنید.

خسیس نباشید.
از لذت های زندگی بهره ببرید.

بـا  و  تـرک می کننـد  را  او  آرکاد  دوسـتان 
خـود تکـرار می کنند: »بخشـی از درآمد من 
متعلـق بـه خـودم اسـت و بایـد آن را بـرای 

خـود نـگاه دارم.«
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پول های بربادرفته

پـول زیـاد خوب اسـت؛ امـا ممکن اسـت موجـب عادت های مالـی بدی 
مثـل ولخرجـی شـود. آدم هـای ولخـرج نمی تواننـد پس انـداز کننـد و 
به جـای آن انبـاری از کاالهـای مختلـف درسـت می کننـد، یـا می توانند 
فهرسـتی بی پایـان از رسـتوران هایی کـه رفته اند بنویسـند. بـه هر حال، 
اگـر ولخـرج باشـید، روش ویـژۀ ولخرجـی خودتـان را پیـدا خواهیـد 
کـرد. خـرج کـردن بی حسـاب و کتـاب بـه زودی می توانـد هـر کسـی را 
بـه مشـکالت مالـی دچـار کنـد، اگر همیـن امـروز نـه، در آینـده که به 

ولخرجهاچگونهمیتوانندپساندازکنند؟
پس انـداز نیـاز بـود، مشـکالتی بزرگ تـر از ولخرجی هـای امـروز ایجـاد 
می شـوند. بـا همـۀ این هـا پس انـداز بـرای آدم هـای ولخرج کار سـختی 
اسـت؛ چـون آن ها عادت ندارند پولشـان را در جیبشـان نگـه دارند. برای 
همیـن، روش هایـی بـرای پس انداز کردن مخصـوص آن ها وجـود دارد تا 
بتوانند کنترل بیشـتری روی خودشـان و پولشـان پیدا کنند. اگر مایلید 
بـا ایـن روش ها آشـنا شـوید، کـد QR این مطلب را اسـکن کنید تـا وارد 

سـایت علـف خرس شـده و ویدیـوی مرتبـط را ببینید.

راهنمایسرمایهگذاری
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