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کودکان معموال تصورات 
اشتباهی از پول در ذهن 
خود دارند؛ دلیل این 
تصورات، کم تجربگی و 
عدم آشنایی آن ها با پول 
است. گرچه ممکن است 
تصورات کودکان از پول 
در نظر شما عجیب و حتی 
خنده دار باشد، اما هر چه 
سریع تر، باید کودکان را 
در مسیر درست قرار داد، 
وتصوراتشانرااصالح نمود؛ 
تا هم از پیامدهای ناگوار 
آن در آینده جلوگیری کنیم 
و هم آن ها را مهیای آینده 
درخشان بسازیم.

 پول مجانی است
کـودکان هیـچ درکـی از مفهوم پـول ندارنـد. درک اولیه آن هـا از پول، از طریق تماشـای 
رفتـار والدیـن شـکل می گیـرد. بـرای مثـال اگـر در جـواب درخواسـت کودک خـود در 
هنـگام تقاضـای خریـد یک محصـول بگویید که پول همراه تان نیسـت، آن ها نیز شـما را 
بـا پاسـخ های خـود متحیر خواهنـد کرد، پاسـخ هایی مانند: »بـرو و از دسـتگاه خودپرداز 

پـول بگیـر« یـا »کارت بکـش« یـا »برو بانـک، آن جا بـه تو پـول می دهند«.
مـادری تعریـف می کـرد: یـک روز پسـر ۶ سـاله ام از مـن درخواسـت کـرد تـا او را بـه 
»پول فروشـی« ببـرم. از آن جایـی کـه خبـر داشـتم او پولی را که مـا در روز تولـدش به او 
کادو داده ایـم، پس انـداز کـرده، حـدس زدم کـه حتما تصمیـم به خرج کـردن آن گرفته 
اسـت. او را بـه مغـازه بـردم تا پولش را خرج کند؛ اما هنگامی که به فروشـگاه رسـیدیم او 
از خـودرو پیـاده  نمی شـد. او پافشـاری می کـرد: »این جایی کـه آمده ایم، »پول فروشـی« 
نیسـت«. من کمی کنجکاو شـده، و از او پرسـیدم: »اگر این جا نیسـت، پس کجاسـت«؟ 
او جـواب داد: »مـرا بـه همان مغازه ای ببرکـه درون آن می رویم وافـراد داخل آن به ماپول 

می دهنـد«. منظـور او از»پول فروشـی«، بانک بود.

دنیایذهنیکودکاندرموردپول
راهنمایسرمایهگذاری
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ایـن دسـته از اشـتباهات کـودکان، ابـدا 
موضـوع شـگفت انگیزی تلقی نمی شـوند. 
اغلـب کـودکان بـر ایـن باورنـد کـه پـول، 
کامال رایگان اسـت؛ یا عقایـد بچگانه ای در 
مورد چگونگـی به دسـت آوردن آن دارند.

بـه یـاد داشـته باشـید کـه تحکیـم فهـم 
مسـائل مالـی، امـری حیاتـی بـه شـمار 
بـا  مواجهـه  در  آن هـا  بازخـورد  مـی رود. 
مشـاهداتی  بـه  بسـتگی  مالـی،  مسـائل 
دارد کـه از معامـالت و خریدهـای شـما 
داشـته اند. ذهـن کـودکان بسـیار در مورد 
پـول کنجـکاو اسـت؛ حتی اگـر یک کلمه 

هـم دربـاره آن صحبـت نکنیـد.
بـه یـاد داشـته باشـید کـه ذهن کـودکان 
درمـورد بسـیار پـول کنجکاو اسـت؛ حتی 
اگـر یک کلمـه هـم دربـاره ی آن صحبت 
نکنیـد. بازخـورد کـودکان در مواجهـه بـا 
مسـائل مالی، بسـتگی به مشـاهداتی دارد 
کـه از معامالت، خریدها و سـایر رفتارهای 

مالـی در ذهن شـان وجـود دارد.
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 آموزش را با مثال آغاز کنید
اگـر دارای فرزنـد زیر 14 سـالید، هیـچ گاه از اهمیت صحبت کـردن در مورد مدیریت 
پـول بـا آن هـا چشم پوشـی نکنیـد. موثرتریـن روش بـرای آمـوزش مفاهیـم پولی به 
فرزنـدان  و شـکل گیری درک اولیـه پـول در آن ها، »پیش رفتن با مثال« اسـت. شـما 
همـواره می بایسـت بـه وسـیله فعالیت هایـی ماننـد: خریـد کاالهـا، توضیـح در مورد 
چگونگـی کارایـی پـول، دلیـل اصلی کار کـردن مـردم، چگونگـی اسـتفاده از پول به 
عنـوان یـک ابـزار بـا کودکان تان تمرینـات مسـتمری انجـام دهیـد؛ فعالیت هایی که 
تعدادشـان حتـی به نصـف چیز هایی کـه کودک تـان در آینـده نیازمند آن هـا خواهد 

نمی رسند. شـد، 
کـودکان بسـیار باهوش تـر از آننـد کـه بـه نظرتـان می رسـد. آن هـا هـر قدمـی کـه 
برمی داریـد را موشـکافانه زیـر نظـر دارنـد؛ همیـن امـر بهتریـن دلیل اسـت کـه چرا 
»پیـش رفتـن با مثال« مفیدتریـن روش برای آموزش چنین دروسـی به آن ها اسـت. 
کـودکان ذاتـا کنجکاونـد، و همـواره درحـال پرسـیدن سـواالت بی شـماری در مـورد 
چگونگـی بـه انجـام رسـیدن کارهـای مختلف هسـتند. اگر آگاهانـه اجازه شـکوفایی 
طبیعـی ایـن امـر را به ایشـان بدهید، نتیجه بهتری نسـبت به آموزش هـای آکادمیک 
می گیریـد. حـال سـوالی کـه مطـرح می شـود این اسـت کـه کـودکان را ازچه سـنی 
می تواندرمعـرض آموزش های مالی قـرارداد وپیش ازهرچیز،کـودکان راباچه مفاهیمی 

آشناکرد؟

هر زمان که کودک توانست به شما بگوید 
»من این را می خواهم«، آموزش های 

خود را آغاز کنید: اما چگونه؟ موثرترین 
روش برای آموزش مفاهیم پولی به 

فرزندان تان، »پیش رفتن با مثال« است.

راهنمایسرمایهگذاری
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 سن آغازین آموزش درک اولیه کودکان از پول
از زمانـی کـه کـودک قـادر به گفتن کلمه »می خواهم« شـد، می تـوان آموزش های مالـی به او را 
شـروع کـرد. تحقیقات نشـان داده اند که کودکان از سـن سـه سـالگی قادرند تا مفاهیـم ابتدایی 
مالـی را فـرا بگیرنـد. فرزنـد نونهال تـان حتـی می تواند از پس محاسـبه سـود چندگانـه بربیاید؛ 
البتـه تـا زمانـی کـه قابلیـت او را به خوبـی ارزیابی نکرده باشـید، بـاور این موضوع کمی دشـوار 

بـه نظـر می آید.
 برای فرزند خود روشن نمایید که پول، حاصل سخت کوشی و تالش است.

زمانـی کـه بـا درک اولیـه کودک تان از پول آشـنا شـدید، می توانیـد اولین گام را در شـکل دهی 
بـه نگـرش کـودک  برداریـد. بـرآوردن فـوری و بـی چـون  و چـرای خواسـته کـودکان به محض 

درخواسـت، روش صحیحی نیسـت.
 کـودکان بایـد درک کننـد کـه برآورده شـدن بسـیاری از نیازهایشـان بـا پرداخت پـول ممکن 
اسـت، بنابرایـن بـا روش بـه دسـت آمدن پول نیز باید آشـنا شـوند. بـا کودک پیرامون مشـاغل 

مختلـف و رونـد فعالیتـی کـه در هر کار سـبب کسـب پول می شـود، صحبـت کنید.
می توانیـد کار خـود را بـا سـوال »دلـت می خواهـد وقتـی بـزرگ شـدی چـه کاره شـوی؟« آغاز 

کنیـد و سـپس آن را بـا نحـوه کسـب درآمـد از طریـق مشـاغل مختلف مرتبط سـازید.
 بـرای مثـال، بگوییـد آدم هـا کار می کننـد تا بـرای خریـد چیزهایی که نیـاز دارند، پول داشـته 
باشـند، مثـال نّجارهـا از طریـق بریدن، تراش، و چسـباندن چوب هـا، و در نهایت فـروش اجناس 

درآمـد  فعالیت هـا،  کسـب  آن  از  حاصـل 
دادن،  درس  طریـق  از  معلم هـا  می کننـد، 
بـا  مغازه دار هـا  و  زدن  آمپـول  بـا  پرسـتارها 
فـروش اجنـاس پول بـه دسـت می آورنـد. در 
هنـگام گـذر از محلـه یـا شـهرتان، مشـاغل 
مختلـف ماننـد: راننـده اتوبوس، افسـر پلیس، 
و... را بـه ایشـان نشـان دهیـد و هـزاران مثال 

. یگر د
»می خواهـم« لغتـی کلیـدی اسـت کـه شـما 
می توانیـد کاربـرد آن را از زبـان فرزندتـان بـه 
معنای فرارسـیدن زمان مناسـب برای آموزش 

مفاهیـم مالـی به کـودکان در نظـر بگیرید. 
هـر زمـان که کـودک توانسـت به شـما بگوید 
»مـن ایـن را می خواهم«، آموزش هـای خود را 
آغـاز کنید: امـا چگونه؟ موثرتریـن روش برای 
آمـوزش مفاهیـم پولی بـه فرزندان تان، »پیش 

رفتـن با مثال« اسـت.
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درسهایمالیسریال
خانممیزلشگفتانگیز

سـریال خانم میزل شـگفت انگیز )The Marvelous Mrs. Maisel( یک سـریال کمدی-درام آمریکایی اسـت که در 
سـال ۲۰۱۷ از شـبکه آمـازون بـه نمایـش درآمـد و برنده ی دو جایزه ی گلدن گلوب و چندین جایزه ی امی شـد. شـخصیت 
اصلـی سـریال، میریـام میـزل، یـک زن خانه دار شـاد و پرانرژی در نیویورک سـال ۱۹۵۸ اسـت که دو فرزنـد دارد. خانم 
میـزل به دنبـال آن اسـت کـه بتوانـد اسـتنداپ کمـدی اجـرا کنـد و در ایـن راه بـا همسـرش، جوئـل میـزل، و دوسـتش 
سـوزی ماجراهای بسـیاری را پشـت سـر می گذارد. در این سـریال ما شـاهد نبردها و تالش های متعدد خانم میزل برای 

تبدیل شـدن به یک اسـتنداپ کمدین هسـتیم.

راهنمایسرمایهگذاری
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 درس هایی مالی از خانم میزل
در ادامـه ی مسـیر، ماجراهایـی پیـش می آید 
و خانـم میـزل از همسـرش جـدا می  شـود و 
فراوانـی  فرازونشـیب های  دچـار  زندگـی اش 
می شـود. پـس از مدتـی خانم میزل با سـوزی 
آشـنا می شـود و آن دو تبدیـل بـه دوسـت و 

همکارانـی شـگفت انگیز می شـوند.
ایـن سـریال درس هـای مالـی زیـادی بـرای 
مطلـب،  ایـن  در  اسـت  قـرار  دارد.  خانم هـا 
نـکات آموزشـی مالـی سـریال خانـم میـزل 
شـگفت انگیز را برایتـان مطـرح کنیـم. البتـه 
توصیـه می کنیم ابتدا سـریال را تماشـا کنید، 

زیـرا خطـر لـو رفتـن داسـتان وجـود دارد!

1( نگذارید حین طالق یا هر وضعیت 
اضطراری دیگری بدون پس انداز و 

برنامه باشید
همیشـه  شـوید  مطمئـن  به عبارت دیگـر، 
پس انـداز یـا سـرمایه ای را آمـاده داریـد تـا در 
صـورت لـزوم با آن قسـر دربرویـد. خانم میزل 
بـرای چنیـن اوضاعـی آمـاده نبـود و مجبـور 
شـد دسـت روی زانوهایـش بگذارد و بایسـتد 
و به سـرعت به اوضاعـش سروسـامان دهد. در 
چنین شـرایطی بهتر اسـت آدم قبـل از اینکه 
اتفاقـی بیفتـد، محـض احتیـاط آمـاده باشـد. 
حتمـاً هـم نباید متأهل باشـید تا ایـن توصیه 
هیچ وقـت  کنـد:  پیـدا  مصـداق  شـما  بـرای 
خودتـان را در وضعیتـی قـرار ندهیـد کـه از 
لحـاظ مالـی کاماًل به شـخص دیگـری متکی 

باشید.
 

2( زندگی با والدین می تواند یک راه 
عالی برای پس انداز پول باشد

مخصوصـاً وقتـی در شـهری زندگـی می کنید 
کـه هزینـه ی مخارج بسـیار گـران اسـت. بله، 
ایـن انتخـاب اول خانـم میـزل نبـود کـه بـه 
آشـیانه ی خانواده برگردد؛ انتخـاب اول خیلی 
از افـراد دیگـر هـم این نیسـت. امـا می توانید، 
بـه دلیـل طـالق، بدهـکار بـودن یا بـه دالیل 
دیگـر، از مهمان نـوازی مـادر و پـدر اسـتفاده 
کنیـد تا پـول الزم برای اسـتقالل مالی مجدد 

را جمـع کنید.

3( وقت خودتان را برای پیدا کردن 
کار ایده آل تلف نکنید

وقتـی آدم در تنگنـا باشـد، انجـام هـر شـغلی 
میـزل  میریـام  پـدر  گرچـه  اسـت.  مفیـد 
حاضـر نشـد بـه خاطـر رفتـن جوئل )شـوهر 
خانـم میـزل(، مـدت زیـادی لی لـی بـه الالی 
دختـرش بگـذارد؛ امـا خـود خانـم میـزل هم 
شایسـته ی تشویق اسـت که در منجالب باقی 
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نمانـد. پیـش خانواده برگشـت، به دنبال کار رفت و متصدی صفحه ی تقسـیم خطوط تلفن شـد. 
کار معرکـه ای بـود؟ نـه. نسـبت بـه کارش حقوق کمی داشـت؟ احتمـاالً. اما حقـوق گرفت؟ بله 
و ایـن دقیقـاً نکتـه ی مدنظر ماسـت. یعنی در شـرایطی کـه در تنگنـای مالی قرار دارید دسـت 
از ایده آل گرایـی برداریـد و در قـدم اول داشـتن درآمـد را در اولویت هـای زندگی تـان قـرار دهید.

 
4( همیشه دنبال کار دوم یا مخاطره ی شغلی جدیدی باشید

سـوزی )دوسـت میریام( شـغل کاماًل خوبی داشـت و در کافه  گازالیت اجرای استنداپ کمدی ها 
را زمان بنـدی می کـرد؛ امـا می دانسـت می توانـد از پـس کارهـای بهتـری بربیایـد: می خواسـت 
مدیریـت اسـتعدادها را بـه عهـده بگیـرد و وقتی میریاِم با اسـتعداد به پسـتش خـورد، آماده بود 
تـا ایـن خطـر شـغلی را بپذیـرد. اگـر ایده یـا رؤیایـی دارید، بـه دنبالش برویـد. بـه قابلیت خود 
بـرای دسـتیابی بـه اهدافتـان باور داشـته باشـید؛ اصاًل هـم مهم نیسـت آن اهداف چقـدر بعید 

بـه نظر می رسـند.
در مسـیر موفقیت تـان تمـام تالشـتان را بـه کار بگیرید تا از مسـیری کـه برای خودتـان در نظر 
گرفته ایـد منحـرف نشـوید. از پسـتی ها و بلندی هـا، بـا امیـد عبـور کنیـد و همـواره بـه چیزی 

و  می کنـد  متفـاوت  و  خـاص  را  شـما  کـه 
برندتانرامی سـازد، توجـه کنیـد.

۵( بهترین پرستار بچه، پرستار بچه ی 
رایگان است

ماننـد پدربـزرگ و مادربزرِگ بچـه، یا هرکدام 
قابل اعتمـاد  کـه  خانـواده  دیگـر  اعضـای  از 
هسـتند. پـس هـر وقـت کـه امکانـش باشـد 
از آن اسـتفاده کنیـد! می توانیـد ایـن کار را 
به طـور  یـا همسـایگان تان هـم  بـا دوسـتان 
گروهـی انجـام دهید تـا اعضای گـروه به نوبت 
باشـند.  دیگـران  و  خـود  فرزنـدان  مراقـب 
درواقع، پرسـتار بچه ی رایـگان، بهترین نعمت 
دنیاسـت. شـغل خانم میزل باعث شده خیلی 

راهنمایسرمایهگذاری
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از مـادری او انتقـاد شـود و فکـر می کنیم این 
میـزان انتقـاد بـس باشـد. مامان هـا و باباهایی 
کـه به خاطـر کارشـان بـه مأموریـت می روند 
یـا تـا دیروقت مشـغول هسـتند، به قـدر کافی 

احسـاس گنـاه می کننـد.
 

6( ابرقدرتتان را بشناسید
صحنـه ای فراموش نشـدنی وجـود داشـت که 
در آن خانـم میـزل، لبـاس آدری هپبـورن را 
در انتهـای فصـل اول بـه تـن می کـرد و بـه 
خانـم میزل تبدیل می شـد. او گفته ی سـوفی 
لنـون )به نوعـی مافیـای کلوب هـای شـبانه ی 
نیویـورک( را آویـزه ی گوشـش کـرد: »ببیـن 
برنـدت چیه، چـی تو رو خـاص می کنه، مردم 

بـرای چـی ارزش قائـل می شـن و از همون اسـتفاده کن.« خانم میـزل در آن لحظـه اوج گرفت. 
پسـتی وبلندی هایی را پشـت سـر گذاشـته بود؛ اما از مسـیرش منحرف نشـد و وقتی قرار شـد 

تـور اجـرای اسـتنداپ کمـدی در سرتاسـر کشـورش برگـزار کند، یعنـی کارش جـواب داده!
 

7( شریک مناسبی برای خودتان پیدا کنید
خانـم میـزل در ظاهر عالی اسـت. سـوزی اما ظاهـر به هم ریختـه ای دارد. برای خانـم میزل مهم 
اسـت کـه مـردم چه فکری می کنند. سـوزی پشـیزی بـرای این افـکار قائل نیسـت و بااین حال، 
هـر دوی شـان متوجه می شـوند کـه قابلیت ویژه ای بـرای کمک به هـم دارند. یافتن آن شـریِک 
کاری کـه بـه خاطـر ویژگی های متفـاوت رفتـار آدم را متعـادل می کند، برای کسـب وکار خیلی 

مفیـد اسـت. اگر شـریک به دوسـتی خوب هم تبدیل شـود کـه چه بهتر.

8( از شکستن قواعد نترسید
فنـاوری، امـور مالـی، مهندسـی و...، هنـوز صنایـع زیـادی وجـود دارند که غالبـاً مردانـه خوانده 
می شـوند. خانم میزل با جسـارت و سرسـختی وارد رشـته ی غالباً مردانه ی اجرای کمدی شـد و 
تا اینجا هم آن طور که پیداسـت موفق عمل کرده! پس، از شکسـتن قواعد و کلیشـه ها نترسـید 
و بدانیـد یکـی از موضوعاتـی کـه زنـان را در برهـه ای از زمان عقب نگه داشـته اسـت، ترس ها و 

نگرانـی ناشـی از همین تفکرات بوده اسـت.
 

داسـتان خانـم میـزل نـکات شـگفت انگیز فراوانـی را برای کسـب موفقیت بـه ما می آمـوزد. اول 
اینکـه، بـه کسـی بیش از حد به لحاظ مالی وابسـته نباشـیم، حتی همسـرمان. دیگـر این که در 
راه کسـب موفقیت، سـعی کنیم امکانات و فرصت هایی را شناسـایی کنیم که در مواقع سـختی، 
می توانیـم بـه رایـگان از آن هـا اسـتفاده کنیم یا به عبارتی، رویشـان حسـاب باز کنیم. در کشـور 
مـا نهـاد خانـواده به شـکلی اسـت که معمـوالً حمایـت ویـژه ای از دختـران و زنان می شـود؛ اما 
بایـد مراقـب باشـیم که ایـن حمایت، زمینـه ی وابسـتگی را در ما ایجـاد نکند. باید سـعی کنیم 
همچـون خانـم میـزل بـه توانمندی های خـود تکیه کنیم و بـا شـهامت رویاهای خـود را دنبال 
کنیـم و فرامـوش نکنیـم که در آغاز راه اسـتقالل، تنها کسـب درآمـد اهمیـت دارد. بنابراین اگر 
شـغلی چنـدان مـورد پسـند مـا نبود، بـه آن اهمیـت ندهیـم؛ زیرا زمانـی که پول کسـب کنیم 
و مسـتقل شـویم، ذهـن مـا از دغدغـه رهایی می یابـد و راه هـای جدیـدی را برای دنبـال کردن 

آرزوهایمـان، برایمـان فراهم می کند.
در شـرایط سـخت مالـی دسـت از ایـده آل گرایـی بردارید. سـخت گیری بـرای انتخاب شـغل در 
شـرایطی کـه نیـاز به درآمـد داریـد، شـما را از برنامه هایتان و رسـیدن به موفقیـت دور می کند.
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پولدارهاازچهدروغهاییی
دوریمیکنند؟

همـه ی مـا روزانـه سـِر خودمـان را بـا دروغ هـای به ظاهـر کوچکـی شـیره می مالیم؛ مثـاًل »یک 
تکـه ی کوچـک از کیـک کالـری زیـادی نـدارد و چـاق نمی کنـد.« امـا بعضـی دروغ هایـی کـه 
دربـاره ی پـول بـه خودمـان می گوییم می توانند بـرای ما خیلی گران تمام شـوند؛ به خصوص 
وقتـی وضـع مالی مان تعریفـی نـدارد. این هادروغ هایی هسـتندکه مارازیربارقرض وبدهی 
نگـه می دارنـد و امـکاِن داشـتِن زندگـِی دل خواه مـان راسـلب می کننـد. درادامه،درمـورد 
دروغ بزرگـی صحبـت خواهیم کردکـه آدم های گرفتارهفته به هفته،به خودشـان می گویند؛ 

امـا افـراد موفـق همیشـه از آن هـا دوری می جویند.

راهنمایسرمایهگذاری
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 نیازش دارم
بایـد خواسـته هایتان را از نیازهایتـان جدا 
کنید. آیـا واقعاً به جدیدترین گوشـی های 
همـراه نیـاز داریـد؟ آیـا واقعـاً الزم اسـت 
همـه ی آخـر ِهفته هایتـان رابیـرون غـذا 
بخوریـد؟ آیا واقعاً به یک جشـِن عروسـِی 
چندصدمیلیـون تومانـی نیـاز داریـد؟ )نه، 
هیچ کـس بـه این هـا نیـاز نـدارد.( آیـا بـه 

لباس هـای جدیـد احتیـاج دارید؟
مـا همیشـه خودمـان را بـا توجیهـات و 
عذرتراشـی های مختلـف قانع می کنیم که 
بـه داشـتن فالن چیز نیـاز داریم. امـا غالباً 
فقـط دل مـان می خواهـد کـه آن کاالی 
جدید را داشـته باشـیم. کسانی که مسائل 
مالـی را خـوب درک می کننـد، متوجـِه 
و خواسته هایشـان  نیازهـا  میـاِن  تفـاوت 
هسـتند و اگـر نتوانند از عهـده ی هزینه ی 

چیـزی برآینـد، بی خیالـش می شـوند.
بـه خودتـان دروغ نگوییـد و از واقعیـت فـرار نکنیـد. بـرای آینـده برنامه ریـزی داشـته 
باشـید. هرمـاه براسـاس بودجه بنـدی تعیین شـده مخارجتـان راتنظیـم کنیـد وازتکیـه 
کـردن بربخـت واقبال بپرهیزیـد. افراد موفق هیـچ گاه به خـود دروغ نمی گویند و توجیه 

نمی آورنـد. قطعـاً یکـی از دالیـل پولـدار بـودن آن ها همین اسـت.

  وام پول بادآورده است
نـه، این طـور نیسـت. اگـر کمـی دربـاره اش فکر کنیـد، اتفاقـاً وام هـا برایتان گـران  تمام 
می شـوند. وقتـی وام می گیریـد، نه تنهـا پولـی را کـه دریافـت کرده ایـد، بلکـه سـودش 
را هـم بایـد بـه بانـک بپردازیـد. بعضی هـا فکـر می کننـد کـه بـا وام گرفتـن از این جـا و 
آن جـا، کلـی پـوِل بـادآورده نصیب شـان می شـود؛ اما باالخـره زمانـی باید ایـن پول ها را 

با سودشـان پـس بدهید.
نگاهتـان را بـه وام عوض کنیـد. اگر آن را نوعی پول بادآورده می بینیـد، باید بدانید وام ها 
صرفـاً بدهی هایی هسـتند با قابلیت برهـم زدن امنیت اقتصادی شـما در آینده. هر وقت 
بـه وام گرفتـن فکـر می کنیـد لطفـاً به سـود زیادی کـه بابت آن بایـد بایـد بپردازید نیز 

کنید. فکر 

 پولدار نمی شوم
از کجـا می دانیـد؟ افـراد بسـیاری بوده انـد کـه بـا جیـب خالـی توانسـته اند بـه ثـروت 
هنگفتـی دسـت یابنـد. احتمـاالً اُپـرا وینفـری )Oprah Winfrey( معروف ترین شـان 
باشـد. اگـر مـدام بـه خودتـان بگویید کـه قرار نیسـت موفق شـوید یا سرنوشـت تان این 
اسـت کـه تـا ابد بی پـول بمانیـد، آن وقـت چنیـن آینـده ای را برای خـود رقـم می زنید. 
اگـر مثبـت فکـر کنیـد، دسـت کم می توانیـد از ایـن ذهنیِت همیشـگی  بیـرون بیایید و 

فرصت هایـی بـرای خـود فراهـم کنید.
همیشـه مثبـت فکـر کنیـد. اگر به ایـن فکر کنید کـه هیچ گاه پولـدار نمی شـوید، قطعاً 
همیـن می شـود؛ زیـرا تالشـی بـرای پولدار شـدن نیـز نخواهیـد کرد. شـما با ایـن طرز 

تفکـر خـود را قانـع کرده اید تـا تالش بیشـتری نکنید.
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 چون تخفیف دارد خرید خوبی محسوب 

می شود
از چنـد زاویـه می تـوان بـه تخفیف ها نگاه 
کـرد. تخفیف هـا می تواننـد فرصت هایـی 
بـرای خـرج  کمتـر یا حتـی درآمد بیشـتر 
نیـاز  بـه محصـول خاصـی  اگـر  باشـند. 
داریـد و تخفیـف خـورده اسـت، بی درنگ 
آن را بخریـد. هرچنـد، خریـد محصوالتی 
کـه تخفیـف می خورنـد، صرفـاً بـه ایـن 
دلیـل کـه تخفیف دارنـد، یکـی از بدترین 
روش هـای هـدردادن پول هایتـان اسـت.

هـزار  مخلوط کـِن ٣00  یـک  مثـاًل  اگـر 
تومانـی را کـه 50 هـزار تومـان تخفیـف 
می کنیـد  گمـان  بخریـد،  اسـت  خـورده 
بـه یـک  سـود کرده ایـد؛ امـا اگـر واقعـاً 
مخلوط کـِن جدیـد نیازی نداشـته باشـید 
را  نیازهـا و دل خواسـت ها  بیـن  )تفـاوت 
یادتـان نـرود(، آن وقـت فقـط ٢50 هـزار 
تومـان ضـرر کرده ایـد. این موضـوع زمانی 
بغرنج تـر می شـود کـه کلّـی از محصوالت 
تخفیف خـورده را می خریـد؛ چـون حـس 
می شـود  باعـث  کار  ایـن  کـه  می کنیـد 
بیشـتر و بیشـتر سـود کنید. نباید در این 
دام بیفتیـد. تـا زمانـی کـه از نیاز داشـتن 
بـه کاالیـی مطمئن نیسـتید، باید سـریعاً 
فاصلـه  وسوسـه کننده  تخفیف هـای  از 

. ید بگیر

 همه قسط ماشین پرداخت می کنند
فامیـل   و  دوسـتان  و  همـکاران  بیـن 
قسـط  کـه  می بینیـد  کنیـد.  پرس وجـو 
ماشـیِن بعضی هـا انـدک اسـت، بعضی هـا 
خیلـی زیـاد و کسـانی هـم هسـتند کـه 
اصـاًل قسـطی ندارنـد. آن هایـی کـه هیـچ 
قسـطی ندارنـد باهوش انـد. ایـن افـراد یـا 
پـول ماشـین  را یک جـا پرداخـت کرده اند 
و  کـرده  پرداخـت  را  پولـش  ماهانـه  یـا 
سـپس ماشـین را تحویل گرفته انـد. همه 
وسوسـه  آخرین مـدل  ماشـین های  بـا 
می شـوند و از آن جایـی کـه فقـط تعـداد 
محـدودی می تواننـد از عهـده ی پرداخـت 
٢00میلیـون یا بیشـتر برای یک ماشـیِن 
دسـت به دامِن  برآینـد،  لوکـس  نسـبتاً 
قسـط هایی می شـوند که زندگی را دشـوار 
می کنـد. آن قسـط های ماهانه بـه قیمتی 
گران تـر از پولـی کـه می پردازیـد برایتـان 

تمـام می شـود؛ چـون پولی را از شـما می گیـرد که می توانسـتید پس انداز کنیـد یا برای 
تجربه هـای دل نشـینی مثـل تفریـح و تحصیـل خـرج کنیـد.

 استحقاقش را دارم
ایـن هفتـه خیلی سـخت کار کـردم؛ برای همین، مسـتحق ایـن قهوه ی 5 هـزار تومانی 
هسـتم یـا این ماه چند شـیفت اضافـه کار کردم، پس واقعاً اسـتحقاق خرید یک شـلوار 

کتان خـوب را دارم.
همـه  ی مـا خـود را بـا ایـن توجیهـات فریـب می دهیـم. سـخت کار می کنیم و سـپس 
بـه خودمـان می گوییـم کـه مسـتحقیم بابتـش بـه خـود پـاداش دهیـم؛ اما هرگـز فکر 
نکرده ایـم کـه ایـن جایزه هـای کوچـک واقعـاً مـا را متحمل چـه هزینه هایـی می کنند.

یـک قهـوه ی 5 هـزار تومانـی در مـاه 150 هـزار تومـان برایتـان آب می خـورد؛ سـاالنه 
می شـود یـک میلیون و هشـتصد هزار تومـان. با این مقـدار پول، کارهـای خیلی بهتری 
می تـوان انجـام داد؛ مخصوصـاً وقتـی که می شـود همان قهـوه را بـدون هزینه ی خاصی 
در خانـه بـرای خودتـان درسـت کنید. بـا کارکردِن بیشـتر، چیـزی که واقعـاً نصیب تان 
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می شـود فرصتـی بـرای داشـتن یـک زندگـِی بهتر اسـت؛ امـا با مصـرف این پـول برای 
چیزهـای بیهـوده و غیرضـروری، آن هم فقط بـرای یک لذِت چنددقیقـه ای، این فرصت 

را از خودتـان می گیریـد.
 

 پول چرک کف دست است
بعضی هـا ول خرجی هایشـان را بـا ایـن ضرب المثـل توجیـه می کننـد؛ امـا مـا بـرای 
زندگی کـردن بـه پـول نیـاز داریـم )مگـر این کـه راهِ دیگـری بـرای زندگـی پیـدا کنیم 
کـه بایـد گفـت چنیـن چیـزی در بهتریـن حالت نـادر اسـت(. ایـن بی اعتنایی بـه پول 
چیزی سـت کـه آدم هـای فقیر را فقیـر نگه مـی دارد. آدم هـای پولدار هیچ وقـت این طور 
بـه پـول نـگاه نمی کنند. چنین نگرشـی یکـی از مهم ترین ملزومـاِت زندگـی  را کوچک 
و بـی ارزش جلـوه می دهـد. اگـر جـوری پول تان را خـرج کنید که انـگار فردایـی در کار 
نیسـت، در واقـع، فردایـی سـخت بـرای خودتان تـدارک دیده اید. شـاید پول لزوماً شـما 
را خوشـبخت نکند، اما نداشـتنش قطعاً از شـادی و حتی سـالمتی تان کم خواهد کرد.

پـول علـف خـرس نیسـت کـه بخواهید بـه آن مثل چـرک کف دسـت نگاه کنیـد. پول 

به سـختی به دسـت مـی آیـد و شـما برای 
زندگـی کـردن بـه آن نیـاز داریـد. پـس 
کار  سـخت  اگـر  کنیـد.  خـرج  درسـت 
می کنیـد باید درآمد حاصل از کار سـخت 
شـما منجـر بـه افزایـش کیفیـت زندگـی 
شـما و خانوادتان شـود، نه خـرج چیزهای 

غیرضـروری.

 مگـر چنـد سـال زندگـی مـی کنیـم کـه 
خـرج نکنیـم؟!

جمالتـی مثـل »آدم فقـط یک بـار عمـر 
می کنـد« و »تا جـوان هسـتی و می توانی 
خـوش بگذرانـی، برای خـودت خرج کن« 
را هـم به ایـن مجموعه اضافه کنیـد. ایراِد 
ایـن طـرز فکـر این اسـت کـه بعـد از یک 
مـدت پول تـان بـه تـه می رسـد، بدهـی 
به بـار می آوریـد و آینـده ای پُـر از دغدغـه 
و دل شـوره و بـدون آسـایش بـرای خـود 
می سـازید. عمر انسـان ها درحـال افزایش 
اسـت. شـاید تـا ابد زنده نباشـید؛ امـا باید 
طـوری زندگـی کنید کـه گویـی آینده ی 
درازی در پیـش داریـد و منطبـق بـا آن، 

پول هایتـان را پس انـداز کنیـد.
اگـر هـم فکـر می کنیـد کـه خیلـی عمـر 
نخواهیـد کـرد، دنبـال افزایـش کیفیـت 
زندگی تـان در ایـن عمـر کوتـاه باشـید. 
قطعـاً نتیجـه ی بهتـری خواهیـد گرفـت.

 خودش درست می شود
اتـکا کـردن بـه بخـت و اقبال بـرای تغییر 
مسـیر زندگی  بـه دور از مسـئولیت پذیری 
و آینده نگـری اسـت. بلـه، شـاید ناگهـان 
مثـاًل  و  بزنـد  را  خانه تـان  درِ  شـانس 
قرعه کشـی  یـک  در  تومـان  میلیون هـا 
برنـده شـوید. احتمالـش ناچیز اسـت؛ اما 
غیرممکن نیسـت. همچنین، احتمال دارد 
ناگهـان در شـغل تان یـک ترفیـِع بـزرگ 
بگیرید. اما بیشـتِر اوقات خودتان هسـتید 
کـه سرنوشـت تان را رقـم می زنیـد. بایـد 
تالش هایتـان را بـه سمت وسـویی متمرکز 
از  بـا فرصت هـا،  کنیـد کـه در مواجهـه 
ایـن  کـه  چه بسـا  ندهیـد.  دست شـان 
اتفاقـاِت شانسـی چنـدان هـم خوشـایند 
پزشـکِی  هزینه هـای  مثـل  نباشـند، 
غیرمنتظـره، ازدسـت دادِن ناگهانِی شـغل 

یـا ورشکسـتگی.
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و زمانسرمایه
سرمایهزماناست

پسـربچه کـه بودم پدرم همیشـه می گفـت: »زمان، سـرمایه 
است.«

نوشـته  زندگـی«  و  »سـرمایه  کتـاب  درس  مهم تریـن  ایـن 
جودومینکوئـزو ویکیروبیـن اسـت. بـه گفتـه آن ها پـول همان 
چیـزی اسـت که به خواسـت خـود، تالش زیـادی در زندگـی برای 
به دسـت آوردنش می کنیم و بهایی که در این راه می پردازیم، 
عمرمـان اسـت. پـس هـر کسـی می توانـد بگویـد، سـرمایه اش 
چقـدر ارزش دارد و در چـه راهـی می خواهـد از آن اسـتفاده 
کنـد. نویسـنده در ایـن کتـاب می خواهـد بگوید شـما هـم برای 
به دسـت آوردن پولتان، هم برای خرید هایتان »زمان« صرف 
می کنیـد. اگـر بـا زمان هم مثـل پول برخـورد کنیـد )و با پول 
هم مثل زمان( می توانید به بهترین نحو، اسـتفاده از پول ها 

و زمانتـان را کنتـرل کنید.

• اگـر ارزش زمـان را به خوبـی بدانیـد، به راحتـی می توانیـد 
تصمیـم بگیریـد که بـرای چـه کار هایـی وقت صـرف کنید.

• هـر چـه کمتـر خرج کنیـد، کمتر بـه کار کـردن نیـاز خواهید 
صرفه جویـی،  کنیـد  نـگاه  واقع بینانـه  اگـر  پـس  داشـت. 
بـرای شـما در زندگـی زمـان می خـرد. در نگاهـی عمیق تـر، 
صرفه جویـی بـرای شـما رهایـی بـه ارمغـان مـی  آورد؛ رهایی 
از مشـکالت مالی و اسـترس ناشی از آن. همچنین آزادید تا 

هرطـور کـه می خواهیـد عمرتـان را بگذرانیـد.
بـا توجـه بـه عواملـی کـه در ادامـه آورده می شـوند، متوجـه 
خواهیـد شـد هیچ وقـت آن قـدر کـه فکـر می کنیـد پـول در 

نمی آوریـد.
 شـاید سـاعتی ۱۰۰ هزارتومان دریافت کرده باشـید؛ ولی در 

واقع چیزی بسـیار کمتر از آن. 
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حسـاب  را  واقعی مـان  دسـتمزد  چگونـه   
کنیـم؟

فـرض کنیم دوسـت لوله کشـی به نام سـعید 
داریـد. سـعید تـا امـروز، میانگیـن 55میلیون 
تومـان سـاالنه و تقریبـاً ٢۷ هزار تومـان برای 

هـر سـاعت، از حرفه خودپولدرمـی آورد.
طبـق ایـن ارقـام، اگـر سـعید بخواهـد یـک 
گوشـی جدیـد بـا قیمـت 4 میلیـون تومـان 

بخـرد، بایـد 14۸ سـاعت کار کنـد.
ولـی بـه این سـادگی نیسـت! می دانیـد چرا؟ 
چون دسـتمزد سـاعتی واقعی سـعید کمتر از 

٢۷ هـزار تومان اسـت.
بـه شـغل تان و بـه تمـام کارهایـی کـه انجـام 
می کنیـد  کـه  هزینه هایـی  و  می دهیـد 
)هزینه هایـی که اگر شـاغل نبودیـد، پرداخت 
نمی کردید( بیندیشـید. چقدر طول می کشـد 
تـا به دفتر کارتان برسـید؟ چقـدر بابت بنزین 
یـا گاز می پردازیـد؟ به کـت و شـلوار یا لباس 
فـرم نیـاز داریـد؟ آیا بـه تعطیالتی چنـدروزه 

بـرای کاهـش اسـترس کاری نیـاز دارید؟
از  مـورد  هشـت  زندگـی«  و  »پـول  کتـاب 
بیـان  را  کـردن  کار  احتمالـی  هزینه هـای 
می کنـد. ایـن هزینه هـا احتمـاالً در زندگـی 

هسـتند. بیشـتر  واقعـی 

 رفت وآمد: دفتر کار سـعید ٢0 کیلومتر از 
خانـه اش فاصله دارد. سـعید روزانه در مجموع، 
یـک سـاعت بـرای رفت وآمـد با ماشـینش که 
بـرای پیمودن هر کیلومتـر 500 تومان هزینه 
دربـردارد، صـرف می کنـد. سـعید در هفتـه 5 
سـاعت در راه اسـت، ایـن یعنـی، 100 هـزار 

تومان بـرای رفت وآمـد هفتگی.

 لبـاس: هـر روز صبـح، لبـاس پوشـیدن 
زمـان زیادی از سـعید نمی گیرد؛ ولـی برای او 
هزینـه در پی دارد. سـعید سـاالنه چندین بار 
بـه خریـد لبـاس کار جدید نیاز پیـدا می کند؛ 
چراکـه لباس قبلـی اش پاره می شـود. احتماالً 
هر سـال، 500 هـزار تومان بـرای خرید لباس 

کار می پـردازد.

 غـذا: سـعید اگـر تنهـا بـود، بـه خـوردن 
غدایـی سـاده اکتفـا می کـرد؛ ولـی همکارش 
غذاهـای فسـت فـودی را ترجیـح می دهـد. 
سـعید هـم کـه فسـت فـود دوسـت دارد، بـا 
همـکارش همراهـی می کنـد. پـس روزانه 10 
هزارتومـان و تقریبـاً یـک سـاعت، بـرای غـذا 

خـوردن صـرف می کنـد.
هـر هفتـه، سـعید ده سـاعت بـرای رفت وآمد 
و صـرف غـذا، از دسـت می دهـد که در سـال 
تقریبـاً بـه 500 سـاعت می رسـد. همچنیـن 
شـغل او در هفته، به ناچـار، 100 هزارتومان به 

دالیـل مختلفـی برایش هزینه تراشـی می کند 
کـه سـاالنه بـه 5400000 تومان می رسـد.

حـاال کـه می دانـد چقـدر پـول و زمـان بـرای 
شـغلش هزینـه می کنـد، می توانـد دسـتمزد 
سـاعتی واقعـی خـود را بـا معادله ی سـاده ای 

کند. حسـاب 

 ابتـدا، باید هزینه هـای کاری اش را از درآمد 
سـاالنه اش کسـر کنـد، تـا بـه درآمـد واقعـی 
خود برسـد. بـا توجه به ارقام ذکرشـده، درآمد 
خالـص سـالیانه ی سـعید 41٣00000 تومان 
اسـت. )55 میلیون تومان منهـای 5400000 
تومـان هزینـه ی رفت وآمـد منهـای 500 هزار 
تومـان هزینه ی لباس کار منهـای ٢400000 
تومـان پـول ناهـار و 5400000 تومـان بـرای 

ناخواسـته( هزینه های 

کـه  را  زمانـی  تمـام  می بایسـت  سـپس   
سـر کار صـرف می کنـد )از جملـه سـفر های 
کاری و تعطیـالت( محاسـبه کنـد. او هـر روز 
۶:٣0 صبـح، خانـه را تـرک می کنـد و ٣0:4 
بعدازظهـر برمی گردد. این یعنـی هر هفته 50 
سـاعت و سـاالنه ٢500 سـاعت، در راه محـل 

کارش اسـت.

 در نهایـت، دسـتمزد خالصش را تقسـیم بر 
سـاعات حضـورش در محـل کارش می کند.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

17مرداد 1400/ سال ششم/ شماره 55



از آن جایی که دسـتمزد سـاعتی واقعی سعید 
٢0۸50 تومـان اسـت، بـرای به دسـت آوردن 
 1۹۸0 سـال،  در  بایـد  تومـان   41٣00000
سـاعت کار کنـد کـه چنـدان بد نیسـت؛ ولی 
هنـوز کمتـر از درآمـدی اسـت کـه خـودش 

تصـور می کنـد )سـاعتی ٢۷ هـزار تومـان(.
پـس سـعید بـرای خرید یک گوشـی جدید 4 
میلیونـی بایـد 1۹1 سـاعت کار کنـد نه 14۸ 
سـاعت. بـرای خریـد هـر چیـزی 40 درصـد 
زمـان بیشـتری را بایـد صرف کار کـردن کند. 
اگـر مالیـات را هم حسـاب کنیم، اوضـاع بد تر 

می شـود:
سـعید،  تومانـی   ٢0۸50 سـاعتی  درآمـد 
مربـوط بـه حالتی اسـت که مالیـات را در نظر 
نگیریـم. بـا کسـر مالیـات، ایـن مبلـغ تقریبـاً 
بـه 1۸ هزارتومـان بـرای هر سـاعت می رسـد. 
ایـن یعنـی سـعید تقریبـاً ٣5۶40000 تومان 
بـرای خریـد  بنابرایـن  درآمـد سـالیانه دارد. 
گوشـی جدیـد، ٢٢٢ سـاعت بایـد کار کنـد، 

یعنـی بیشـتر از یـک مـاه.
در حالـی کـه اغلب مردم، بیشـتر زمان خود را 
صـرف کار کـردن می کنند، این ایـده می تواند 
جالـب باشـد کـه از سـرمایه ی خـود، بـرای 

خریـدن زمـان اسـتفاده کنیم. برای مثال، من یک حسـابدار برای حسابرسـی مالیاتی، اسـتخدام 
کـرده ام. خـودم هـم می توانـم بـه ایـن کار ها برسـم، اما کاری کـه حسـابدار در دو سـاعت انجام 
می دهـد، مـن بیست سـاعته تمام می کنـم! در مثال هایـی این چنینـی، ترجیح می دهـم پولم را 

بـرای صرفه جویـی در زمانم خـرج کنم.
یـا در مثالـی دیگـر، زمانـی کـه تدریجـی ثروتمنـد شـدن بسـیار شـایع بـود، درآمد مـن در هر 
سـاعت، نجومـی بـود! و از آن جایـی کـه زمـان خالـی ام نسـبت بـه سـرمایه ام کمتـر بـود، زمان 
برایـم بسـیار ارزش داشـت. پس بـرای صرفه جویی در وقتم، خدمتـکار، فردی برای جـواب دادن 
ایمیل ها و باغبان اسـتخدام کرده بودم و از انرژی ام، برای کسـب پول بیشـتر اسـتفاده می کردم؛ 
اما امروزه، درآمدسـاعتی من تقریباً صفراسـت. بله! بیشـتردرآمدم صرف سـرمایه گذاری می شـود 
و ماهانـه مبلـغ ناچیـزی ازحقوقـم برایـم می مانـد. )ازآن جایـی که ازنظر مالی مسـتقل هسـتم، 
نیـازی بـه درآمـد نـدارم(. پـس حاالکـه وقـت خالـی ام ازسـرمایه ام بیشـتر اسـت، تـا جایی که 
می توانـم کار هایـم را خـودم انجـام می دهـم. خدمتکار نـدارم، ماشـینم را خودم تعمیـر می کنم، 

بـه ایمیل هایـم خودم جـواب می دهـم و... .
اگـر بـا زمـان هـم مثـل پول بـر خـورد کنید )و بـا پول هـم مثـل زمـان(، می توانید بـه بهترین 
نحـو، اسـتفاده از پول هـا و زمانتـان را کنترل کنید. اگـر ارزش زمان را به خوبـی بدانید، به راحتی 

می توانیـد تصمیـم بگیریـد که بـرای چـه کار هایی وقت صـرف کنید.

 صرفه جویی برای شما رهایی به ارمغان می آورد
تمـام مـوارد یادشـده قابـل توجـه هسـتند؛ امـا هنـوز بـه نتیجـه ی اصلـی درک عبـارت »زمان 
سـرمایه و سـرمایه زمان اسـت« نپرداخته ایم. هرچه کم خرج تر باشـید، نیازی ندارید سـخت کار 
کنیـد، پـس عمرتـان طوالنی تر خواهـد بود. در نگاهـی واقع گرایانـه، صرفه جویی کـردن، زمان و 

آرامـش خاطر بیشـتری برای شـما به همـراه دارد.
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قابـل  جهـت  دو  از  کار،  در  دیـدگاه  ایـن   
اسـت: بررسـی 

با مخـارج کمتر، آرامش خاطـر »فردایتان« را 
تضمین کنید

قبـل از هـر چیـز، باید گفـت با توجه به کسـر 
شـدن مالیـات، پس انـداز کـردن هـر 1000 

تومـان از خـرج کـردن آن بهتر اسـت.
همان طـور کـه قباًل اشـاره شـد، شـما پولی را 
کـه پـس از پرداخـت مالیات برایتـان می ماند، 

می کنید. خـرج 
بـا خـرج کـردن هـر یـک هزارتومانـی ای کـه 
می توانسـتید پس انـداز کنیـد، عـالوه بـر آن 
1000 تومـان، سـودی را که از سـرمایه گذاری 
آن به دسـت می آوریـد، هم از دسـت می دهید. 
بـا در نظـر گرفتن نرخ بهـره ی بانکـی، 1000 
تومـان در ده سـال آینـده ۶٣05 تومـان برای 

شـما سـود خواهد داشت.
در نتیجـه، هـر 1000 تومانـی کـه االن خـرج 
می کنیـد، می توانـد زمـان بازنشسـتگی تان به 

چندیـن برابر تبدیل شـود.

 راه دومی نیز وجود دارد:
 بـا صرفه جویی، آرامش خاطـر »امروزتان« را 

تضمین کنید
همان طـور کـه می دانیـد، مـن بـه پس انـداز 
کـردن اعتقـاد دارم. درصـدی از درآمـد شـما 
کـه صرف ذخیـره و سـرمایه گذاری می شـود، 
پس انـداز  اسـت.  داسـتان  بخـش  مهم تریـن 
نه تنهـا نگرانی هـای شـما را کاهـش می دهـد، 
بلکـه باعـث ذخیـره ی فرصت هـای امـروز و 

می شـود. فردایتـان 

هرچـه امـروز کمتر خـرج کنید، فردا بـرای گذران زندگی تـان کمتر باید کار کنید. واضح اسـت، 
نـه؟ ولـی بیشـتر مـردم درک نمی کننـد کـه زندگی پرزرق وبرقشـان اسـت کـه آن هـا را وادار به 

سـخت کار کـردن می کند.
یکـی دیگـر از نتایـج کمتـر خـرج کـردن این اسـت کـه دیگر نیـازی بـه صرفه جویـی در آینده 
نخواهیـد داشـت. زندگـی 40 میلیونـی سـاالنه، طی ده سـال به 400 میلیـون تومان نیـاز دارد. 
در حالـی کـه تنهـا ٢00 میلیـون تومـان برای گـذران ده سـال زندگـی ٢0 میلیونی نیاز اسـت.

اگـر عـادت کنیـد بـا هزینه ای کـم زندگـی کنیـد، پس اندازتان بیشـتر و فشـار کاری تـان کمتر 
خواهد شـد.

بـا ثابـت نگه داشـتن پس اندازتـان، روی 50 یا حتـی ۷0 درصد از درآمدتان، به جای ۶5 سـالگی، 
40 سـالگی بازنشسـته خواهیـد شـد. این گونه به جای 15 سـال، 40 سـال زمـان آزاد بـرای آزاد 

زندگـی کردن، خواهید داشـت.
وقتـی هزینه هایتـان را کمتـر کنیـد یا اصـاًل به صفر برسـانید، نه تنهـا پس اندازتان بلکـه زمان و 
طبیعتـاً آرامـش فکری تان هم بیشـتر می شـود. بنابرایـن صرفه جویی، محرومیت نیسـت، ثروت 

است!
هـر چـه کمتـر خرج کنیـد، کمتر بـه کار کردن نیـاز خواهید داشـت. پـس اگـر واقع بینانه نگاه 
کنیـد، صرفه جویـی، بـرای شـما در زندگی زمان می خـرد. در نگاهی عمیق تـر، صرفه جویی برای 

شـما رهایی به ارمغان می  آورد؛ رهایی از مشـکالت مالی و اسـترس ناشـی از آن.
 

 صرفه جویی قربانی کردن خواسته هایتان نیست
پولـی کـه پس انـداز می کنیـد هـم خرج شـده به حسـاب می آید، بـا این تفـاوت که بـرای خرید 
مرسـدس بنـز یـا خانه ای بزرگ، مصرف نشـده اسـت. بلکـه در راه آرامـش خاطر امـروز و فردای 

شـما خرج شـده است.
 هرچـه دیر تـر شـروع بـه پس انـداز کـردن کنیـد، هـر خرید غیرضـروری یا هـر سـرمایه گذاری 

غلطـی نه تنهـا سـرمایه تان، بلکـه زمـان را هـم از چنگتان درمـی آورد.
در نهایت، تعادل در زندگی، به معنای برقراری تعادل، بین زمان و سرمایه است.

در برخـی مـوارد زمانتـان از پـول ارزش بیشـتری دارد؛ ولـی اغلب برعکس اسـت. اگر خرید یک 
گوشـی جدیـد، ارزش ٢٢٢ سـاعت کار کـردن را دارد، پـس آن را بخریـد. در غیـر ایـن صـورت، 
بـه خودتـان لطـف کـرده و ایـن کار را به بعد ها موکـول کنید و پولـش را برای زود تر بازنشسـته 

شـدن، سـرمایه گذاری کنید.
وقتـی هزینه هایتـان را کمتـر کنید، نه تنهـا پس اندازتان، بلکـه زمان و طبیعتـاً آرامش فکری تان 

هم بیشـتر می شـود. بنابراین صرفه جویی محرومیت نیسـت، ثروت اسـت!
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پنجاشـتباهرایجدر
لباس خرید

کـهباعثهدررفتن
میشود پولتان
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 خرید یک جنس در رنگ های مختلف
»آخـر حـراج خـورده بودنـد!« درسـت اسـت؛ همـۀ مـا حراج هـای بـزرگ را دوسـت 
داریـم امـا بایـد بدانیـم خریـد بی رویـه در حـراج، راهی قطعی بـرای هـدر دادن پول 
و خریـد اجنـاس غیرضـروری اسـت. شـما یک رنـگ را بیشـتر از بقیه دوسـت دارید 
و داشـتن چندیـن رنـگ مختلـف از یـک لباس برای شـما فایـده ای نخواهد داشـت.

تقریبـاً هیـچ زنی روی این کرۀ خاکـی وجود ندارد که حداقل یکبار 
جلـوی کمد با خودش نگفته باشـد: »هیچ لباسـی برای پوشـیدن 
نـدارم!« چـرا این اتفاق می افتد و چرا برخی از زنان بیشـتر از این 
معضل رنج می برند؟ جواب این سواالت در نوع خرید کردن شما و 

اشـتباهاتی  است که حین خرید لباس مرتکب می شوید.
بیشـتر زنان معتقدنـد عدم وجود لباس های بیشـتر بـه دو دلیل 
اسـت. اول نداشـتن وقت کافی برای خرید کردن و دوم نداشـتن 
پول کافی برای خریدی که واقعاً دوسـتش دارند. با این که هر دو 
مورد کامالً درسـت اسـت؛ اما شـما می توانید از لباس هایی که در 
کمد خود دارید بهتر اسـتفاده کنید. فقط باید از این پنج اشـتباه 
رایـج در حیـن خریـد دوری کنید؛ چون این اشـتباهات هم به پول 

شـما صدمه وارد می کند هم به سـبک لباس پوشـیدن شما.

تنهـا اسـتثنائی کـه می تـوان بـرای ایـن 
قانـون قائـل شـد ایـن اسـت: اگـر شـما 
چندیـن لبـاس اساسـی ماننـد تی شـرت 
یـا چندیـن شـلوار بخریـد کـه خیلی به 
تـن شـما می آیـد و در طول یکسـال نیز 
رنگ هـای  می توانیـد  نمی افتـد،  مـد  از 

مختلـف آن را بخریـد.
در ایـن مـورد، خریـد رنگ هـای دیگـر 
مجـاز اسـت امـا بهتـر اسـت بیشـتر از 
دو رنـگ انتخـاب نکنیـد، سـه رنـگ یـا 
بیشـتر اضافه بـوده و هدررفت محسـوب 
ایـن صـورت، خریـد  می شـود. در غیـر 
اینکـه  دلیـل  بـه  فقـط  رنـگ  چندیـن 
حـراج بـوده اسـت، نـه تنهـا هدررفـت 
فضـای کمـد شماسـت بلکـه هدررفـت 

عظیمـی از پـول شـما نیـز اسـت.

 خرید با افراد اشتباه
عیـن  امـا  سـاده،  کامـاًل  موضـوع  ایـن 
اتفـاق  برایتـان  شـاید  اسـت.  واقعیـت 
افتـاده باشـد کـه هـر بـار بـا دوسـت یـا 
عضـوی از خانواده تـان کـه هـم سـلیقۀ 
شـما نیسـت بـه خریـد می رویـد، آخـر 
کار همیشـه لباسـی را که می خواسـتید، 
نمی خریـد یـا لباسـی را می خریـد کـه 
صورتـی  در  نداریـد؛  دوسـتش  خیلـی 
کـه اگـر تنهـا آمـده بودیـد حتمـاً آن را 

می خریدیـد.
ایـن اتفـاق یـک اثبـات اجتماعی اسـت. 
از   »Influence« کتـاب  بـه  توجـه  بـا 
 )Robert Cialdini( رابـرت کیالدینـی 
بـه  تمایـل  یعنـی:  اجتماعـی  اثبـات 
انجـام یـک کار زمانـی کـه بقیـه نیز آن 
را انجـام می دهنـد. اگـر شـما لباسـی را 
که دوسـت دارید به دوسـت خود نشـان 
دهید و او خوشـش نیایـد، احتمال اینکه 
آن را نخریـد بـاال مـی رود و اگـر برعکس 
ایـن قضیـه باشـد و او قبـول کنـد، آن را 

خواهیـد خریـد.
بـه  افـرادی  بـا  بایـد  دلیـل  بـه همیـن 
خریـد برویـد کـه سـالیقی نزدیـک بـه 
شـما دارنـد تـا هـم اشـتباهات کمتـری 
مرتکـب شـوید، هـم اجناسـی را بخریـد 

کـه واقعـاً آن هـا را دوسـت داریـد.
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 خریـد بـرای روزهای کم وزن شـدن تان 
در آینده

بیشـتر افـراد بـه خصـوص زنـان بـا وزن 
خـود کلنجـار می رونـد و نگران سـایزی 
لبـاس  خریـد  می پوشـند.  کـه  هسـتند 
بـرای وزن ایده آلـی کـه هـدف شـما در 
آینـده اسـت، راهـی بـرای رسـیدن بـه 
کمـدی پـر از لباس هـای بـدون مصـرف 
سـایز  از  کـه  بخریـد  لباسـی  اسـت.اگر 
نمی توانیـد  باشـد،  کوچک تـر  شـما 
بالفاصلـه آن را بپوشـید و اگـر نتوانیـد 
وزن خـود را کاهـش دهیـد، خـود را در 
برابـر کمدی پـر از لباس هایـی می بینید 
کـه آن هـا را در آنجـا بدون هیـچ هدفی 
نگـه داشـته اید.نیاز بـه چنیـن خرید های 
مأیوس کننـده ای نیسـت. بهتـر اسـت بـه 
جـای ایـن کار، تا زمانی کـه وزن خود را 
کـم نکرده ایـد، بـرای خریـد کـردن صبر 
کنیـد.  می توانیـد از راه هـای دیگـر برای 
ایجـاد انگیـزۀ کاهش وزن خود اسـتفاده 
خـود  االن  بـرای  اسـت  بهتـر  و  کنیـد 
خریـد کنیـد تـا حـس بهتـری بـه وزن 

فعلی تـان داشـته باشـید.

 دنبـال کـردن مـد روز به جـای طراحـی 
سـبک مختـص بـه خود

اطـالع داشـتن از مـد روز خیلـی خـوب 
امـا زمانـی کـه بـه تنهـا منبـع  اسـت؛ 
انگیزشـی شـما بـرای خریـد لباس هـای 
جدیـد تبدیـل  شـود، شـما را بـا کمدی 
پـر از لباس هـای تاریخ مصـرف دار مواجه 
می کنـد کـه با شـروع هـر فصـل باید آن 

را طبـق مـد، به روزرسـانی کنیـد.
ایجـاد یک سـبک شـخصی و بهبـود آن 
اسـت.  روز  مـد  کـردن  دنبـال  از  بهتـر 
سـبک شـخصی تنهـا مختـص بـه شـما 
بـوده و نیازی نـدارد حتمـاً از آخرین مد 

روز تابعیـت کنـد.
 در حقیقـت مدهـا می تواننـد بـه سـبک 
شـخصی شـما کمـک کننـد؛ اما سـبک 

شـما نبایـد بـه آن ها وابسـته باشـد.
بـه لباس هایـی کـه همیشـه می پوشـید، 
باعـث  کـه  لباسـی  همـان  کنیـد.  فکـر 
هسـتید؛  عالـی  کنیـد  حـس  می شـود 
چـون هم اندازۀ شـما و هـم کامل کنندۀ 
سـبک شماسـت. بـا ایـن کار می توانیـد 

بفهمیـد سـبک شـخصی تان چیسـت.

روشـی دیگـر ایـن اسـت کـه در سـایت های خریـد آنالیـن، حسـاب 
کاربـری بسـازید و لباس هایـی کـه فکـر می کنیـد بـه شـما می آیـد و 
سـبک شـما را کامـل می کنـد، در آن ذخیـره کنیـد. قبـل از رفتـن به 
خریـد، فرقـی نـدارد کـه آنالین باشـد یا حضـوری، این لیسـت لباس 
و سـبک خـود را دوبـاره مـرور کنیـد تا با ایـن کار از هـدر رفتن پول 

بـر روی اجناسـی کـه صرفـًا مـد روز هسـتند جلوگیـری کنید.

راهنمایسرمایهگذاری
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 تهیه نکردن یک لیست خرید از پیش
شـما بایـد هماننـد خریـد خواربـار، برای پوشـاک نیـز یک لیسـت خرید درسـت کنید. 
ایـن لیسـت به شـما کمـک خواهد کرد تـا کمد لباسـتان را به بهترین حالـت ممکن پر 
کنیـد نـه اینکـه چیزهایـی را بخرید که تعداد زیـادی از آن هـا را داریـد. زمانی که هدف 
اصلی تان داشـتن کمدی باشـد که آن را دوسـت داشـته باشـید، بر روی خرید اجناسـی 
تمرکـز می کنیـد کـه آن ها را ندارید، نه آن هایـی در حال حاضر در کمدتـان وجود دارند.

می توانیـد از برخـی از مدهـای روز که به سـبک  شـما می آید نیز اسـتفاده کنید و تمرکز 
خـود را بـر روی خریـد لباس هایـی بگذاریـد کـه هدفتـان از خریـدن آن هـا صرفـاً ایـن 
نیسـت کـه بقیـه آن هـا را می پوشـند. از آنجایـی که با لیسـت خریدتان می دانیـد دنبال 
چـه چیـزی می گردیـد، ایـن کار کمـک خواهـد کرد بـر بودجه ای کـه تنظیـم کرده اید 

پایـدار بمانیـد و از خرج هـای غیرضـروری دوری کنید.
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وقتـی کـه بـه تمـام حرف هـا و نصیحت هایی کـه از اطرافیانـم درباره ی چگونگـی پس انداز 
کـردن پـول شـنیده ام، فکـر می کنـم، می بینـم کـه راه هـای زیـادی بـرای ایـن کار وجـود 
دارنـد. بعضـی از آن هـا در عیـن آسـان بـودن بسـیار بـاارزش هسـتند و بعضـی دیگـر 
اگرچـه سـخت  هسـتند؛ امـا سـختی آن هـا به معنـی ارزشـمند بودنشـان نیسـت، یعنـی 

ارزش زیـادی بـرای وقـت گذاشـتن و انـرژی مصـرف کـردن ندارنـد.

هفتروشسادهبرای
پساندازبیشـتر

راهنمایسرمایهگذاری
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 چهار شکل اساسی پس انداز
برای انتخاب راهی مناسـب برای پس انداز بیشـتر، بهتر اسـت به این 4 شـکل اساسـی پس انداز 

و میـزان سـختی و ارزش هرکدام دقت کنید:
 سـخت و بـا ارزش: شـما می توانیـد بـا انجـام ایـن فعالیت هـا در طـول زندگی خـود صدها 
میلیـون تومـان پس انـداز کنید. نمونـه ای از این فعالیت هـا یادگیری سـرمایه گذاری های کوچک 
بـرای حفـظ اعتمادبه نفـس به خاطـر داشـتن قرض های کم اسـت. با خوانـدن ادامـه ی مطلب با 

راه های متنوعی آشـنا خواهید شـد.

 آسـان و باارزش: موارد کمی هسـتند که 
در دسـته ی پس اندازهای خوب، سـریع و مؤثر 
جـای می گیرنـد؛ امـا انجـام دادن آن هـا اصاًل 
تصمیـم سـاده ای نیسـت. ایـن دسـته اغلـب 
در شـروع، ماننـد دسـته ی سـخت و بـاارزش 
هسـتند؛ امـا شـما نیـز در ادامـه بیشـتر بـا ما 
هم عقیـده می شـوید که نسـبت به آن دسـته 
واقعـاً آسـان هسـتند. یادتـان باشـد کـه اگـر 
کسـی سـعی کـرد یـک یـا دو مـورد دیگـر را 
نیـز در این دسـته قرار دهـد، نبایـد آن را باور 
کنیـد. امتیـاز مثبت این دسـته این اسـت که 
همه چیـز بایـد ماننـد یـک نصیحـت معمولی 
باشـد. به خاطـر اینکـه هیـچ راز جـدی واقعی 
باقـی نمانـده کـه هم حقیقت داشـته باشـد و 

هـم مؤثر باشـد.
 سـاده و کـم ارزش: ایـن دقیقـا بخشـی 
بـه  مربـوط  نصیحت هـای  تمـام  کـه  اسـت 
راه هـای آسـان بـرای پس انـداز، در آن قـرار 
می گیـرد. به خاطـر اینکـه اگـر شـما در یـک 
فعالیـت سـاده بـا شـدت مالیـم حواس جمـع 
باشـید، ناگهـان متوجـه می شـوید کـه تاثیـر 
گذاشـته اید.  برزندگیخـود  بزرگـی  بسـیار 
روی  کـه  اسـت  ایندقیقاًمانندهمانتوصیـه ای 
آن تمرکـز داریـم. در حقیقـت هیـچ اشـکالی 
به خاطـر  مثـاًل  نـدارد.  تأثیـر کـم وجـود  در 
اینکـه شـما در هـر رفت وآمـد بـه محـل کار 
یـک قهـوه ی 5 هـزار تومانـی را می خریـد یـا 
بـرای هـر سـفر کوتـاه بلیـط گـران انتخـاب 
می کنیـد، ضـرر چندانی نمی بینیـد؛ ولی تمام 
ایـن هزینه هـا به مـرور حسـاب شـما را خالی 

می کننـد.

 سـخت و کـم ارزش: بـا اینکـه در زندگـی 
موقعیت هایـی وجـود دارد کـه ایـن امـور از 
امـا مواقعـی هـم  دسـتتان خـارج می شـود؛ 
وجـود دارد کـه شـما سـخت تـالش می کنید 
تـا راهـی را بـرای پس انـداز کردن پیـدا کنید. 
حتـی اگـر بـه معنـای ایـن باشـد که نسـبت 
بـه تمـام انـرژی ای کـه پـای آن می گذاریـد 
نتیجـه ی کمـی بگیرید. امـا یادتان باشـد این 
دسـته بایـد در آخریـن اولویـت توجـه شـما 
ریسـک های  تحمـل  اگـر  مخصوصـاً  باشـد. 
بـزرگ را ندارید، بهتر اسـت همان ابتدا سـراغ 

ایـن دسـته نروید!
و  گنـگ  کامـاًل  بخـش  ایـن  کـه  می دانـم 
سـردرگم کننده بـود و فهـم آن نیـز سـخت. 
امـا در ادامـه می فهمیـد کـه تمام این هـا باید 
گفته می شـد تـا مطالب بعـدی را بهتـر درک 

. کنید
حـال  در  کـه  زمانـی  باشـد  یادتـان 
سـرمایه گذاری های کوچک هسـتید، حسـاب 
همه چیـز را داشـته باشـید. شـما باید بـا تمام 
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انـرژی و تـوان خـود بـرای اهدافتـان تـالش 
کنیـد و نسـبت به هر چیـزی سـریعاً واکنش 
مناسـب را نشـان دهیـد. ایـن نکتـه ی طالیی 
و ارزشـمند در ایـن روش هاسـت: عکس العمل 

بـاارزش! و  به موقـع 
 

 هفت روش ساده برای پس انداز بیشتر
بـا توجـه بـه نمـودار میـزان تـالش و میـزان 
تأثیـر، من هر یـک از این هفـت راه را با توجه 
بـه ایـن دو مقیاس، از بـازه 1 تـا 10 رده بندی 
کـرده ام. ایـن رده بنـدی نشـان  دهنده ی ایـن 
اسـت که بـه ازای هر میزان تـالش چقدر تأثیر 
انجـام آن بیشـتر خواهد بود. البتـه باز هم این 
بسـتگی به شـما دارد. همه یکسـان نیسـتند! 
شـاید شـما هـر راه را برخـالف رده بنـدی من 
سـاده تر یـا حتـی سـخت تر بدانیـد یـا اینکـه 
شـدت الزم بـرای هرکـدام تأثیـر متفاوتـی بر 

روی پس انداز هـای شـما بگـذارد. در هـر صـورت، همه چیـز بـه شـما بسـتگی دارد. مـن تنهـا 
توضیحاتـی را بـا توجـه بـه تجربیـات خـودم به شـما ارائـه می کنم.

  به صورت خودکار بودجه تفریحات خود را محدود کنید
تالش: 1
تأثیر: 5

یکـی از بهتریـن کارهایـی کـه بـا بودجه تـان می توانیـد بکنید این اسـت که هـر ماه مقـداری از 
پـول را بـرای خودتـان خـرج کنیـد. به چنیـن بودجـه ای، بودجه ی تفریحـات می گوینـد. با این 
حـال فرقـی نـدارد کـه شـما آن را چـه می نامید، مهـم این اسـت که این پـول را می تـوان خرج 
هـر چیـزی کـرد. مثـاٌل ایـن ماه مـن بودجـه ی تفریحـات خـودم را صرف یـک حرکت شـاهانه 
کـردم! یعنـی بـا دوسـتانم بیرون رفتم و شـام خـوردم. هیچ احسـاس گناه یا عـذاب وجدانی هم 

نـدارم به خاطـر اینکـه پـول مخصوص بـه ایـن کار را در بودجـه ام لحاظ کـرده بودم!
بـا ایـن حـال اتکا بـه بودجه ی تفریحـات می تواند دردسرسـاز شـود؛ چـون ممکن اسـت هر آن 
پـول تمام شـود و شـما نیز این بودجـه و کارهایی را کـه می توانید با آن بکنید، از دسـت بدهید. 
ایـن کار وقتـی سـخت تر می شـود کـه بودجـه ی تفریحـات شـما در کارتـی باشـد که بـا همان 
زندگـی روزمـره خـود را می گذرانید و ممکن اسـت کمی ولخرجـی کنید. اما نگران نباشـید این 

مبلـِغ کمی بیشـتر بـه معنای پایـان همه چیز نخواهـد بود.
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ایـن  تأثیـر نشـان  دهنده ی  و  نمـودار تـالش 
اسـت کـه هر میـزان تـالش چقـدر تاثیرگذار 
خواهـد بـود. این به شـما کمـک می کند قبل 
از انجام هر دستورالعملی برایپس انداز،میزانس

ختیومیزانمؤثربودنآنرادرامورخودبسنجید.
 

 به صورت خودکار پس انداز کنید
تالش: 2
تاثیر: ۷

)بلـه ایـن هـم یک چشـمه از بخـش تأثیر باال 
بـا تـالش کـم کـه قبل تـر توضیحـش را داده 

بودم!(
هـر چیزی کـه بقیه دربـاره ی ایـن موضوع به 
مـا گفته انـد کامـاًل صحیـح اسـت. ایـن واقعـاً 
یکـی از تاثیرگذارتریـن کارهایـی ا سـت کـه 
می توانیـد بـا پولتـان انجـام دهیـد. البتـه این 
کار گاهـی اوقـات به کمی تـالش صادقانه نیز 

نیـاز دارد. وقتـی می گویـم این جملـه که »اول برای خودتـان خرج کنید« یا »به صـورت خودکار 
پس انداز کنید« دو جمله ی کلیشـه ای هسـتند منظورم همین اسـت. آن ها کلیشـه ای هسـتند 

چون عیـن حقیقت هسـتند!
در حالت کلی دو راه برای خودکار کردن پس انداز ها وجود دارد:

 تقریبـاً تمـام بانک هـا ایـن امـکان را دارنـد که ماهیانـه مبلغ مشـخصی را خودکار از حسـاب 
شـما برداشـت و بـه حسـاب دیگری واریـز کنند. پس شـما می توانید بـا کمی صبـر و حوصله و 
دقـت مبلـغ زیـادی را در طـول زمـان از همین طریق بـرای خودتـان پس انداز کنیـد. همچنین 
می توانیـد بـرای ایـن حسـاب تاریخـی را تعیین کنید تا سـر موعد همـان تاریخ به طـور خودکار 
تمامـی مبلـغ آن به حسـاب اصلی شـما برگردد. بـرای این کار دیگـر نیازی به یادآوری یا سـعی 
زیـادی نیسـت. بـه نظر من این واقعـاً یکی از راه های خوب اسـت که تأثیر باالیـی  دارد و بهترین 

نتیجـه را نیـز می دهد.
 راه دوم اسـتفاده از تکنیک هـای »گـرد کـردن« اسـت. این تکنیک به این معناسـت که شـما 
در ازای هـر پرداخـت، مقـدار بیشـتری را پرداخـت می کنید؛ امـا مبلغ اضافه به حسـاب دیگری 
واریـز می شـود. مثـاًل وقتـی چیزی بـه ارزش پنجـا ه ودو هزار تومـان می خریـد، آن را به بـاال گرد 
کنیـد و هشـت هـزار تومـان مابقی را به حسـاب پس اندازتان واریـز کنید. با ایـن کار می توانید با 
خیـال راحـت خریـد کنیـد و بدانید از هر خریـد مقداری سـود می کنید. در ضمن برخـی از این 
تکنیک هـا را می تـوان بـه حسـاب هایی متصل کـرد که به جـای بی اسـتفاده رها کردن پـول، آن 

را در جایی سـرمایه گذاری کنند و شـما از این طریق سـود بیشـتری ببرید.
بـه هـر حـال، هـر کـدام از ایـن راه هـا را کـه انتخاب کنیـد فرقـی نمی کند، شـما در هـر حالت 
می توانیـد همیشـه مبلغـی را پس انـداز کنیـد. در ضمـن ایـن کار ها به نظـر سـخت می آیند اما 

وقتـی کـه آن را شـروع کنیـد بـه آسـانی آن پی خواهیـد برد.
  

بـرای اینکـه بتوانیـد بهتـر پـس انداز کنید بهتر اسـت پس انـداز خـود کار را در دسـتور کار قرار 
بدهیـد. بر اسـاس نمـودار میزان تالش و میزان تاثیر، این دسـتورالعمل نسـبت بـه میزان تالش 

شـما تاثیر گذاریباالییدارد.تکنیـک »گرد کـردن« را در این دسـتورالعمل فراموش نکنید.
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حسـاب  یـک  بـه  را  خـود  پس اندازهـای   
ببریـد کم اسـتفاده تر 

تالش: 2
تاثیر: 4

در ایـن کار یـک منفعت دوجانبه وجـود دارد. 
زمانـی کـه پس انداز هـای خـود را از حسـاب 
عادی تـان جـدا می کنیـد، در حقیقـت ارزش  
آن پـول را بیشـتر می کنیـد، در حالـی کـه 
تـالش کمتـری بـرای ایـن کار کرده ایـد. در 

حقیقـت از کار کـم، سـود زیـادی می بریـد.
اوالً، بهتریـن راه برای محافظـت از پول هایتان 
ایـن اسـت کـه اصـاًل بـه آن هـا نـگاه نکنیـد! 
وقتـی کـه مثـاًل کرایه خانـه و بودجـه ی مواقع 
اضطـراری خـود را در یک حسـاب می گذارید، 
کار  هـر  یـا  اجاره خانـه  پرداخـت  حیـن  در 
دیگـری، پـول را می بینیـد. امـا بـا انتقـال آن 
بـه حسـاب دیگـری کـه کارت نـدارد یـا زیاد 
برایتـان اهمیـت نـدارد، شـما بیـن خودتـان 
و ایـن پـول فاصلـه ای ایجـاد می کنیـد کـه 
کمـک زیادی بـه محافظـت از پس اندازهایتان 
می کنـد. گرچـه متقاباًل خـرج کـردن آن ها را 

نیـز سـخت تر می کنـد. البتـه بـا ایـن وجود بـاز هـم می توانیـد از فوایـد امور خـودکار اسـتفاده 
کنیـد. فرقـی نمی کنـد در کـدام بانـک باشـد، تمامـی بانک ها ایـن امـکان را دارند، پـس نگران 

نباشید.
دوم، شـما می توانیـد بـا سـرمایه گذاری در بانک هایی که سـود مشـارکت باالیی دارنـد، عالوه بر 
بیشـتر کـردن پولتـان، ارزش  آن را نیـز بیشـتر کنیـد. برخی از بانک هـا سـود هایی تک نرخی یا 
حتـی دونرخـی دارنـد کـه می توانیـد از آن ها اسـتفاده کنید. توجه داشـته باشـید کـه حتماً در 

انجـام ایـن کار از یـک نفـر که تجربـه ی این امـور را دارد، کمـک بگیرید.

 حساب های پس انداز خود را نام گذاری کنید
تالش: 1
تاثیر: ۳

به جـای اینکـه بـه یکـی از حسـاب های خود نـگاه کنید و با خـود بگوییـد: »بله، دیگـر می توانم 
بـروم و کفـش یـا شـلوار بخـرم«، سـعی کنید حسـاب های خـود را نام گـذاری کنید. مثـاًل برای 

خرید هـای ناگهانـی می توانید بـه حسـاب »روز مبادا« نـگاه کنید.
بـاور کنیـد کـه بایـد در این کار پشـتکار باالیی داشـته باشـید. چـون وقتی کـه می گویید: »من 
هرگـز بـه ایـن پـول دسـت نخواهـم زد«، باید سـر حرفتـان بایسـتید؛ چون شـما این پـول را با 
هدفـی مشـخص پس انـداز کرده اید و باید برای خرج کـردن آن در مواردی غیر از بـرآورده کردن 
اهدافتـان، هـم دلیل خوبی داشـته باشـید، هـم بتوانیـد از پس عذاب وجـدان خودتـان بربیایید. 
تقریبـاً تمامـی بانک هایـی کـه سیسـتم های الکترونیکی کنترل حسـاب دارنـد، این اجـازه را به 
شـما می دهنـد کـه برای حسـاب های خود نام انتخـاب کنید. پس بـه هیچ وجه، نگران نباشـید 
و حسـاب ها را نـام گـذاری کنیـد تـا در زمـان الزم از حسـاب مربوطه برای هدف مشخص شـده 
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پول را برداشـت و اسـتفاده کنید.
در حسـابی که هـر روز از آن خـرج می کنید، 
پس انـداز نکنیـد. بهتـر اسـت پس انداز هایتان 
را بـه یک حسـاب جداگانه منتقـل کنید. این 
کار مزایـای زیادی برای شـما به همراه خواهد 
داشـت. به طـور مثـال، شـما بـا ایـن کار بیـن 
خودتـان و این پـول فاصله ای ایجـاد می کنید 
کـه این فاصلـه کمک زیـادی بـه محافظت از 

پس اندازهایتـان می کنـد.
 

برنامـه  طبـق  را  خـود  غذایـی  وعده هـای   
کنیـد مصـرف 

تالش: ۳
تاثیر: 4

بـرای بیشـتر مـردم هزینـه ی خوردوخـوراک 
خـرج  دومیـن  منـزل،  هزینه هـای  از  بعـد 
بـزرگ اسـت. به نظر کـم کردن ایـن هزینه ها 
غیرممکـن می رسـد؛ امـا شـاید جالـب باشـد 
بدانیـد که سـاده ترین راه برای کـم کردن این 
مخـارج این اسـت که شـما بدانیـد چه چیزی 

را می خواهیـد بخوریـد!

برنامه ریـزی بـرای تغذیـه اصاًل کار سـختی نیسـت؛ چـون می تواند به سـادگی برنامـه ی غذایی 
شـما را رو بـه سـالم و کم  هزینه تـر شـدن پیـش ببرد. نکتـه ی اصلی در این اسـت که شـما قرار 
اسـت فکـر کنیـد کـه در طـی این ماه یا هفتـه، قرار اسـت چه مـواد غذایـی ای را بخورید و فقط 
آن هـا را بخریـد. مثـاًل من برای صبحانه همیشـه نان و پنیر و عسـل می خورم، پس نیـازی ندارم 
کـه تعـداد زیـادی تخم مـرغ بخرم؛ چون قرار نیسـت بـرای صبحانـه آن را بخورم، بلکـه فقط در 

تعـداد کمـی غـذا از آن اسـتفاده خواهم کـرد. پس به تعداد زیـادی نیاز نخواهم داشـت.
حسـاب پس انـداز جدیـد خود را در بانکی افتتاح کنید که سـود بیشـتری به پول شـما می دهد. 

می توانید با گذاشـتن پول در این حسـاب از سـود روزشـمار آن استفاده کنید.

  از بانک هایی که سود بیشتری می دهند استفاده کنید
تالش: 2
تاثیر: ۳

شـما بایـد سـعی کنیـد در انتخاب بانـک برای گرفتـن کارت اعتبـاری دقت کنید؛ چـون برخی 
بانک هـا مزیت هایـی دارنـد کـه منحصربه فـرد به شـمار می رونـد. مثـاًل برخـی بانک هـا بن هـای 
تخفیـف می دهنـد یـا برخی دیگر برای خرید از فروشـگاه های مشـخصی تخفیفات ویـژه در نظر 
می گیرنـد. شـما می توانیـد بـرای کمتر کـردن مخارج خـود از این بانک ها اسـتفاده کنیـد تا این 

مزیت هـا نیـز به عنـوان جایزه به شـما تعلـق گیرند.
صورت حسـاب اقسـاط خود را همیشـه بررسـی کنید. انجام این کار در کنار بررسـی بودجه بندی 
ماهیانـه به شـما کمک می کند که حسـاب وکتاب دسـتتان باشـد و اگـر توانسـتید، مبالغ اضافه 

را بـه بودجه بنـدی ماه بعـدی اضافه کنید.
 

 صورت حساب اقساط خود را همیشه بررسی کنید
میزان تالش: 2
میزان تاثیر: 5

آیا می دانستید که اقساط هر ماه از حساب شما مبلغی را کم می کند؟
احتمـاالً کم وبیـش همه این موضـوع را می دانند. گاهی برخی از ماه ها مخارج بسـیار سرسـام آور 
می شـود و شـما برای پرداخت اقسـاط به مشـکل می خورید. این مشـکل تنها برای شـما نیست. 
ایـن مشـکل حداقـل یـک بار بـرای همه پیـش آمده اسـت. در ضمن ممکن اسـت شـما برخی 
مواقع،  بیشـتر از حد معمول صرفه جویی کرده باشـید و در پرداخت اقسـاط جلو افتاده باشـید. 

پـس مطمئـن باشـید که با بررسـی این حسـاب ها حتماً مقـدار زیادی جلو  خواهیـد افتاد.
کارهای دیگری هم هستند که می توانند به پس انداز بیشتر کمک کنند:

 از سـرویس هایی کـه دیگـر اسـتفاده نمی کنیـد، خـالص شـوید. نکتـه ی مهم و اساسـی این 
اسـت: اگـر شـما اشـتراک سرویسـی را داریـد کـه فرامـوش کرده ایـد آن را لغو کنید یـا دیگر به 
آن نیـاز نداریـد، یادتـان باشـد کـه حتی اگر مبلغ کمـی را برای لغو کـردن آن هـا بپردازید، ضرر 
نمی کنیـد. بلکـه در بلندمـدت بـرای خـود یـک سـود بـزرگ خریده اید! ایـن پرداخـت می تواند 

حتـی هزینـه ی تلفن بـرای لغو کردن آن باشـد.
 خدماتی را که بیشـتر اسـتفاده می کنید قسـط   بندی کنید. بسـیاری از افراد خط  های دائمی 
دارنـد کـه خـرج زیادی را ماهیانه برایشـان به همراه مـی آورد. می توانید همچنان آن ها را داشـته 
باشـید به شـرطی که بتوانید برای پرداخت هزینه های آن، صورت حسـاب را قسـط بندی کنید. 
البتـه ایـن کار کمی سـخت اسـت ولی در نظـر بگیرید که با ایـن کار می توانید مبلغـی زیادی را 

در طـول یک سـال برای خودتان کنـار بگذارید.
 بـرای گرفتـن خدمـات، فروشـگاه های مختلـف را بگردید و مقایسـه کنیـد. آیا تا بـه حال نرخ 
مختلـف بـرای بیمه ماشـین یـا خانـه را مقایسـه کرده اید؟ اگر تـا به حـال ایـن کار را نکرده اید، 
بهتـر اسـت هرچه سـریع تر برای تمدید کردن این سـرویس ها ایـن کار را انجام دهیـد. به عنوان 
مثال، برای بیمه ماشـین من باید بیمه های ایران، البرز یا حتی پاسـارگاد و پارسـیان را مقایسـه 

کنـم و بهتریـن میـزان قیمت را انتخاب کنم تا سـود بیشـتری را ببرم.
بـا نگاهـی کلی بـه دسـتورالعمل هایی که برایتـان گفتیم به راحتـی می توانید تعییـن کنید که 

از چـه راهـی برای پس انداز بیشـتر اسـتفاده کنید.
 اگرچـه بسـیاری از شـما ترجیح می دهید بر اسـاس نمـودار تالش و تاثیر راهـی را انتخاب کنید 
کـه در عیـن تـالش کم تر تاثیرگذاری بیشـتری داشـته باشـد؛ را ه هـای دیگر را فرامـوش نکنید. 
شـاید در شـرایط خـاص، راه هایـی که به تالش بیشـتر احتیـاج دارند و به نظرتـان تاثیر کمی به 

جا می گذارند، بسـیار مناسـب تر باشـند.
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16کتابازبهترینهای
سال2019درزمینهکسبوکار

عناوینی که در ادامه می خوانید، توسط شرکت 
مک کینزی )McKinsey( شرکتی آمریکایی که 
معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهان است و ٨۰ 
درصد از ابرشرکت های جهان و فهرست گسترده ای 
از دولت ها را در زمرۀ مشتریان خود دارد.( و 
فایننشال تایمز )Financial Times: یکی از 
قدیمی ترین، مهم ترین و پرنفوذترین روزنامه های 
اقتصادی سیاسی جهان که مرکز آن در لندن قرار 
دارد.( برای بزرگ ترین رقابت میان کتاب های حوزۀ 
کسب و کار انتخاب شده اند. این رقابت هرساله 
برگزار می شود و در نهایت پس از بررسی عناوین 
مختلف جالب توجه ترین و تأثیرگذارترین کتاب، 
برگزیده و صاحب جایزه می شود. این لیست از 
چندین کتاب با موضوعاتی از تبعیض علیه زنان 
گرفته تا شرحی نو بر بحران های مالی و یافته های 
جدید دربارۀ تأثیرات احتمالی هوش مصنوعی را 
تشکیل شده است.

 عصر سرمایه داری نظارتی 
 The Age of Surveillance(
Capitalism(؛ شوشانا زابوف

کتابی پیشگام،  برجسته، هشداردهنده و 
جالب توجه که استاد دانشکدۀ کسب و کار 

هاروارد، شوشانا زابوف، در زمینۀ 
»سرمایه داری نظارتی« نوشته است. فرانک 

رز در نقدی برای روزنامۀ وال استریت 
جورنال ))Wall Street Journal یکی 

از مهم ترین و پرنفوذترین روزنامه های 
اقتصادی سیاسی در جهان که مرکز آن 
در خیابان وال استریت شهر نیویورک 

قرار دارد.( نوشته است: »هدف اصلی این 
کتاب انتخاب نامی برای حوادث در حال 

وقوع و نگاه به آن ها از جنبه های فرهنگی 
و تاریخی است. این کتاب همچنین ما را 

وادار می کند که لحظه ای توقف کنیم و به 
آینده و تفاوتی که با امروز خواهد داشت، 

بیندیشیم.«

 زنان نامرئیInvisible Women؛ 
کروالین کریادو پرز

در این گزیده، کریادو پرز نویسنده و فعال 
اجتماعی نشان می دهد چگونه طراحان 
و توسعه دهندگان اصرار دارند زنان را از 
مجموعه های  خودحذف کرده یاکارآن ها را 
بی ارزش جلوه دهند.

 نه بزرگ The Big Nine؛ ایمی وب
هـوش مصنوعـی چه تأثیـری بر زندگی مـا خواهد گذاشـت و چگونه باعث پیشـرفت آن خواهد 
شـد؟ کسـی نمی دانـد؛ حتـی محقـق آینده نگر ایمـی وب. در ایـن کتـاب او سـناریوهایی دربارۀ 
دسـتاوردهای خوش بینانـه، عمل گرایانـه یـا فاجعه بـار هـوش مصنوعی طـرح می کند کـه تمام 

آن هـا با توجـه بـه واقعیت های فعلی اسـتنتاج شـده اند.
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 Human سازگار با انسان 
Compatible؛ استورات راسل

این عنوان کتاب دیگری دربارۀ هوش 
مصنوعی اثر محقق این زمینه، استوارت 
راسل، است. این کتاب توضیح می دهد که 
انسان ها چگونه می توانند اساس این فناوری 
جدید را بازنگری کنند تا ماشین ها مطابق 
اهداف ما عمل کنند نه برخالف آن ها.

 Make, بساز، بیندیش، تصور کن 
Think, Imagine ؛ جان براون

در این کتاب مدیرعامل سابق شرکت بی پی، 
جان براون، دربارۀ قدرت رو به رشد نوآوری های 
مهندسی بحث می کند و چگونگی بهره بردن 

از آن در جهت داشتن آینده ای بهتر را توضیح 
می دهد.

 Bigکسب وکار بزرگ 
Business: نامه ای عاشقانه 

به ضدقهرمان آمریکایی؛ تایلر 
کاور

به گفتۀ سایت آمازون، کتاب 
اقتصاددان دانشگاه جورج میسن 
در خالف جریان خشم عمومی 

به کارخانه های بزرگ حرکت 
می کند. این کتاب دفاعی 

پرتب وتاب از شرکت ها و نقش 
ضروری شان در داشتن جامعه ای 

متعادل، خالق و در حال رشد 
ارائه می دهد.

  کاچلندKochland؛کریستوفر 
لئونارد

در این کتاب کریستوفر لئونارد، 
خبرنگار حوزۀ کسب وکار، ایده ای 

متفاوت مطرح می کند. استیو هال 
برندۀ جایزۀ پولیتزر )معتبرترین جایزۀ 

روزنامه نگاری در آمریکا( می گوید: » 
]این کتاب[ شاهکاری درخشان از 

گزارشگرِی پژوهشگرایانه و نوشته هایی 
با روایت حماسی است؛ هنرنمایی 

پرشکوهی که ژرفای مراحل رشد یک 
شرکت خانوادگی قدرتمند را برای 

خواننده نمایان می کند. شرکتی که 
روی کارگران، بازار اقتصاد،  انتخابات و 
باورهای مورد اختالف مردم در آمریکا 

تأثیر می گذارد.«

 برابر Equal؛ کری گریسی

روزنامه نـگار، کـری گریسـی، در ایـن کتـاب 
مبـارزه اش را در راسـتای رسـیدن بـه حقـوق 
برابـر برای خـود او و دیگر زنان در رسـانه های 
عمومـی انگلسـتان شـرح می دهـد. ویراسـتار 
بـه  را  داسـتانش  چیـن،  بی بی سـی  سـابق 
و  بلندمـدت  تـالش  از  وسـیع تری  گسـترۀ 
ادامـه دار زنـان برای حق مسـاوی در محل کار 

تعمیـم می دهـد.
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 The پیروزی پراضطراب 
Anxious Triumph؛ دونالد 

ساسون

این کتاب که تاریخچۀ سرمایه داری 
از سال 1۸۶0 تا 1۹14 را پوشش 

می دهد به گفتۀ سایت آمازون 
»شاهکاری از یکی از تاریخ دانان 

بریتانیا با وسیع ترین گسترۀ مطالعات 
است که مردم مدتی طوالنی برای 

انتشارش انتظار کشیده اند.« باتوجه 
به ۷۶۸ صفحۀ  این کتاب، احتماالً 

مطالعۀ آن خیلی راحت نخواهد بود.

 آتش نشانی Firefighting؛ 
بن برنیک، تیموتی گیتنر و 
هنری پالسون

تصور سه مؤلف که تأثیرگذاتر از 
 Federal( یک سرآشپز سابق فد
Reserve: فدرال رزرو، بانک 
مرکزی ایاالت متحده( و دو 
منشی سابق خزانه باشند، سخت 
است. وارن بافت دربارۀ تالش این 
سه نفر برای مقابله با بحران های 
مالی سال ٢00۸ در این کتاب 
می گوید: »خوشحالم که مجبور 
به انجام دادن کاری که این سه 
سرآشپز آتش کردند، نشدم. من 
از این کتاب خیلی چیزها یاد 
گرفته ام که قبالً نمی دانستم. 
مطالعۀ دوراندیشی های این 
کتاب دربارۀ آینده برای تمام 
سیاستمداران الزم است.«

 مـردی که مشـکل بـازار را حـل کرد 
The Man Who Solved The Market؛ 

زاکرمن گرگـوری 

اسـتریت  نوشـتۀ خبرنـگار وال  ایـن کتـاب، 
جیـم  روایـی  زندگینامـۀ  زاکرمـن،  جورنـال 
فناوری هـای  صنـدوق  مؤسـس  سـایمون، 
 :Renaissance Technologies( رنسانس
مدیریـت سـرمایه گذاری  شـرکت خصوصـی 

واقـع در نیویـورک( اسـت.

 رونق Boom؛ 
مایکل شنایرسون

هرچند تاریخ بازار هنر 
معاصر خسته کننده به 
نظر می رسد؛  نقدهایاین
کتابتوسطویراستارسابق

 :Vanity Fair( ونتیفر
مجله ای پیرامون فرهنگ 
عامه، مد و سیاست( 
خالف این مدعا را ثابت 
می کند. این کتاب 
تاریخچۀ کسب وکار را 
به گونه ای به شدت سرگرم 
کننده  با سرعت زیاد و 
روشنگری شرح می دهد.
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 The Third ستون سوم 
Pillar؛ راگورام راجان

کتاب دیگری از راجان، کارمند 
سابق بانک مرکزی و دولتمرد 
بانک رزرو هند است. او حاال 
اقتصاددان دانشگاه شیکاگو است 
و باور دارد حرفۀ او از نقش جامعه 
در رفتار و تصمیم های مردم غفلت 
می کند. سایت آمازون می گوید: 
»اقتصاددانان اغلب رشتۀ خود را 
پلی میان بازار و دولت می دانند و 
مشکالت اجتماعی را برای دیگر 
مردم باقی می گذارند. راجان عقیده 
دارد این کار تنها نزدیک بینی 
نیست؛ بلکه خطرناک است.«

  اقتصادهای افراطی Extreme Economies؛ ریچارد دیویس
در این عنوان، دیویس اقتصاددان، اقتصادهای محلی تحت فشار را، از آچه در اندونزی گرفته تا 
گالسکو در اسکاتلند، بررسی می کند و عکس العمل آن ها به فشارهای شدید و آموزه هایی را که 
این پاسخ ها دربارۀ برگشت پذیری تغییرات آب وهوایی،  تغییرات جمعیتی و شکست دولت محلی 
آموزش می دهند، مورد مطالعه قرار می دهد.

 لون شاتسLoonshots؛ 
سفی باکال

دنیل کانمن، شخصیت برجستۀ 
نوبل، دربارۀ این کتاب که از 
ارتباط بین رفتار گروهی و 

خالقیت، سخن به میان می آورد،  
می گوید: »این کتاب همه چیز 
دارد: ایده های جدید، نظرات 
قابل توجه، تاریخچۀ  جالب و 

بررسی های متقاعدکننده. کسانی 
که می خواهند بفهمند ایده ها 
چگونه دنیا را تغییر می دهند، 

نمی توانند از خواندن این کتاب 
بگذرند.«

 گستره Range؛ دیوید اپشتین
این کتاب دفاعی از جنرالیست ها )Generalists: کسانی که دانش عمومی گسترده ای در 
زمینه های مختلف دارند.( است در دنیایی که ارزش بیشتری برای متخصصان قائل می شود. 
مالکوم گلدوال )روزنامه نگار، نویسنده و جامعه شناس کانادایی( می گوید: »دیوید اپشتین به 
دالیلی که نمی توانم توضیح بدهم، تجربه ای برای من ساخت که کاماًل از آن لذت بردم؛ تجربه ای 
که به من می گفت تمام افکاری که در گذشته داشته ام، اشتباه بوده اند. من از مطالعۀ گستره 
بسیار لذت بدم.«
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»نگـرش یعنی همـه چیـز« ]Attitude is everything[ کتاب شـگفت انگیزی اسـت 
از جـف کلـر، که شـهرتی جهانـی بـرای نویسـنده اش بـه ارمغـان آورده و موضوع 
آن دربـاره تغییـر زندگـی فـردی با عـوض کـردن نگرش هاسـت. در ایـن مجموعه 
یادداشـت نگاهـی مختصر بـه مفاهیـم مطرح شـده در این کتـاب خواهیم داشـت. 
هـدف این یادداشـت ها آشـنایی مخاطب بـا کتاب »نگـرش یعنی همه چیز« اسـت؛ 
تـا با آگاهـی کامل این کتـاب را تهیه کـرده و از آموزه هـای عنوان شـده در آن برای 

بهبـود سـبک زندگی اش اسـتفاده کند.

 موفقیت از ذهن نشات می گیرد
»موفقیـت وضعیتی ذهنی اسـت. اگـر خواهان موفقیت ایـد، از همین حـاال خودتان 

را فـردی موفق تصویـر کنید.«
- دکتر جویس برادرز

معرفیوخالصهکتاب
»نگرشیعنیهمهچیز«

»هیـچ چیـز نمی توانـد فردی را که دارای نگرشـی درسـت اسـت از 
دسـتیابی بـه هدفـش بـازدارد. هیچ چیـز در روی زمیـن نمی تواند 

بـه فـردی که دارای نگرشـی نادرسـت اسـت، کمـک کند.«
- توماس جفرسون

 نگرش یعنی چه؟
نگـرش را می توانیـد فیلتـری ذهنـی تصـور 
کنیـد، کـه از ورای آن دنیـا را تجربه می کنید. 
بعضی هـا دنیـا را از ورای فیلتـر خوش بینـی 
می بیننـد )نیمـه پر لیـوان( و بعضـی دیگر، از 
پشـت فیلتـر بدبینـی بـه دنیـا نـگاه می کنند 

)نیمـه خالی لیـوان(.

»همیشـه نمی توانیـد شـرایط را کنترل 
کنید. امـا می توانید افکارتـان را کنترل 

» کنید.
- چارلز پاپلستون
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حـاال فـرض کنیـم پنجره تـان را پـاک کـرده 
و نگرشـی مثبـت در خـود به وجـود آورده ایـد. 
و  می نشـینید  خانـه  در  می زنیـد.  لبخنـد 
افـکاری مثبـت در سـر می پرورانید. آیـا این ها 
موفقیتـی  بـه  دسـتیابی  بـرای  تنهایـی  بـه 
بـزرگ و تحقـق رویاهای تـان کافـی اسـت؟ 
نـه، نیسـت... چـون موفقیـت فقط با داشـتن 

نگرشـی عالـی حاصـل نمی شـود.

»اگـر فکـر کنید کـه می توانیـد، یا فکر 
کنیـد کـه نمی توانیـد، در هـر صـورت 

حـق با شماسـت!«
- هنری فورد

رمـز موفقیـت چیسـت؟ چـرا بعضی هـا موفق 
می خورنـد؟  شکسـت  بعضی هـا  و  می شـوند 
آماده ایـد تـا بـا رمـز موفقیـت آشـنا شـوید؟ 

بسـیار خـوب، بفرماییـد:
مـا بـه همـان چیـزی تبدیـل می شـویم کـه 

می کنیـم. فکـر  دربـاره اش 
همه نویسـندگان، فالسـفه و رهبـران مذهبی 
بـزرگ معتقدنـد کـه افـکار مـا تعیین کننـده 
اعمـال ماسـت. در ادامـه، نظریـه تعـدادی از 
متفکـران بـزرگ را در این بـاره خواهیم خواند.

ناپلئـون هیـل: هر فکـری به ذهن مـان خطور 
کنـد و بـه آن ایمان داشـته باشـیم، ذهن مان 

آن را محقـق خواهـد کرد.
رالـف والـدو والدرسـون: انسـان همـان چیزی 

اسـت کـه همـۀ روز دربـاره آن می اندیشـد.
رابـرت کولیـر: هیـچ چیـز روی زمین نیسـت 
کـه نتوانیـد بـه دسـت آوریـد، اگر بـاور کنید 

کـه می توانیـد آن را داشـته باشـید.

 این اصل چگونه عمل می کند؟
اگـر مـدام دربـاره هدفـی خـاص فکـر کنیـد، 
بـرای رسـیدن بـه آن از راه های مختلـف اقدام 

کرد. خواهیـد 

 افکار غالب پیروز می شوند
ایـن عقیـده کـه ما بـه همـان چیـزی تبدیل 
می شـویم کـه دربـاره اش فکـر می کنیـم، بـه 
قانـون »فکر غالـب« نیز معروف اسـت. به این 
معنـا کـه در درون هر یک از ما نیرویی هسـت 
کـه مـا را در جهـت افـکار غالـب کنونی مـان 
بایـد  سـوق می دهـد. واژه ای کـه در این جـا 
بـه آن توجـه کنیـم، »غالـب« اسـت. اگـر 10 
ثانیـه در روز مثبـت فکـر کنیـد و 1۶ سـاعت 
باقی مانـده را دربـاره نتایـج منفی بیندیشـید، 

نبایـد توقـع نتایج مثبت داشـته باشـید!
بـا کمـی اندیشـه مثبـت نبایـد انتظار داشـته 
باشـید که به هدف تان برسـید. در عوض، باید 
فعالیـت ذهنی خـود را تحت کنتـرل درآورید 

و هـر روز همـۀ روز را مثبـت فکـر کنید تا این کار برای تان عادت شـود. به یاد داشـته باشـید که 
ایـن کار بایـد الگوی فکری غالب شـما بشـود. لحظـه ای افکار غالـب خـود را در حوزه های اصلی 

زندگی تـان در نظـر بیاوریـد. آیـا ایـن افـکار در خدمت تان اند، یـا شـما را بازمی دارند؟
یـک نظـام اعتقادی مثبت، نقطه شـروع دسـتیابی به هر هدفی اسـت. اگر همواره اعتقاد داشـته 
باشـید کـه می توانیـد بـه هدف تـان برسـید، اقدامـات الزم را برای رسـیدن به آن انجـام خواهید 

داد.

 وضعیت کنونی شما انعکاسی است از اندیشه ای که قبال داشته اید
ایـن حقیقـت را در نظـر داشـته باشـید: وضعیـت کنونـی شـما حاصـل باورهایـی اسـت که در 
گذشـته داشـته اید، و اندیشـه هایی کـه از ایـن لحظه به بعـد دارید، آینده تـان را رقـم می زند. در 
واقـع، نتیجه هایـی کـه در هـر یـک از حوزه هـای زندگی تان حاصل می کنید، انعکاسـی اسـت از 
افـکار عمیـق درونی شـما نسـبت به خودتـان. خواه دربـاره امور مالی، خـواه در روابـط و خواه در 
زمینـه مشـاغل، ایـن حقیقت صـدق می کند: اگـر افکارتان را عـوض نکنید، نتایجـی که حاصل 

می کنید عـوض نخواهند شـد.

 فکرتان را عوض کنید
بـه آن چـه در روز بـه خودتـان می گوییـد دقت کنید. همـه ما ندایـی درونی داریم؛ یـا به عبارتی 
دیگـر، بـا خودمان حـرف می زنیم! اما اغلـب، حرف هایی که بـا خودمان می زنیم منفـی، انتقادی 
و محدودکننده اسـت. شـاید متوجه شـده باشـید که به خودتـان می گویید: »نمی توانـم این کار 
را بکنـم« یـا »همیشـه کارها را خـراب می کنم«. این افکار علیه شـما عمل می کننـد. در عوض، 

بایـد بـه خودتان بگوییـد که می توانیـد و به هدف تان خواهید رسـید.

»تـا زمانـی کـه کسـی رویاهایی بـزرگ نداشـته باشـد، نمی توانـد به آن ها دسـت 
یابد.«

- رالف شارل

»قبـل از این کـه بتوانیـد کاری را انجـام بدهیـد، بایـد آن را به روشـنی در ذهن تان 
ببینید.«

- الکس موریسن

 موفقیت خودتان را مجسم کنید!
اغلـب از تجسـم تحـت عناویـن »فیلم هـای ذهنی« یـا »تصاویـر درونی« یـاد می شـود. همه ما 
دربـاره رابطـه ای کـه شایسـتگی اش را داریم، میـزان موفقیتی که در کار کسـب می کنیم، قدرت 
مدیریـت، میـزان پولـی کـه بـه دسـت می آوریـم و سـایر مـوارد زندگی مـان تصاویـری در ذهن 

می کنیم. ذخیـره 

 مسئولیت فیلم هایتان را به عهده بگیرید
شـما می توانیـد تصاویـر ذهن تـان را کنتـرل کنیـد، امـا وقتـی آگاهانـه تصمیم نگیریـد که چه 
تصویـری را در ذهن تـان بـه نمایـش درآوریـد، ذهن شـما به آرشـیو مراجعـه کـرده و فیلم های 
تکـراری ذهن تـان را بـه نمایـش درمـی آورد. نگـران نباشـید. تمام تالش تـان را بـه کار بگیرید و 
خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه نکنیـد. به مـرور زمان تصاویر شـما واضح تـر و شـفاف تر خواهد 
شـد. رمـز موفقیـت در ایـن کار ایـن اسـت که هـر روز بـرای چند دقیقـه فیلم های جدیـد را در 

ذهن خـود پخـش کنید.

 متعهد شوید و کوه را جابه جا کنید!
»نمی توانـم این نیـرو را وصف کنم؛ فقـط می دانم این نیـرو وجـود دارد و تنها زمانی 
نمایـان می شـود کـه فـرد از نظر ذهنـی در وضعیتی باشـد کـه به طور دقیـق بداند 
چـه می خواهـد و بـا جدیـت آن قـدر بـه تالش خـود ادامـه دهد تـا بـه مقصودش 

دسـت یابد.«
- الکساندر گراهام بل
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جادوی تعهد
وقتـی برای رسـیدن بـه هدفی متعهد  شـوید 
و اراده کنیـد تـا بـه هـر شـکل ممکن بـه آن 
دسـت یابید، اشـخاص و موقعیت های مقتضی 
را به سـوی خود جذب خواهیـد کرد. به عنوان 
مثـال، اگـر مصمـم شـوید تا بـه نویسـنده ای 
بـزرگ و مشـهور تبدیل شـوید، ممکن اسـت 
به طـور ناگهانـی بـا یک ناشـر برخـورد کنید، 
یـا در یکی از شـبکه های تلویزیونـی برنامه ای 

در ایـن زمینـه نظرتـان را جلب کند.
اگرچـه ایـن منابـع قبـل از ایـن هـم موجـود 
بوده انـد، ذهن تـان هیچ وقـت بـر یافتـن آن ها 
متمرکـز نشـده بـود. امـا حـاال کـه متعهـد و 
مصمـم شـده اید، تصویـری ذهنـی در شـما 
ایجـاد می شـود و ذهن تان همچون مغناطیس 
وقایع و شـرایط الزم را بـرای تحقق این هدف 
جلـب می کنـد. اما یادتان باشـد کـه این مهم 
یک شـبه رخ نخواهـد داد، بلکـه بایـد همـواره 
فعـال و مترصـد فرصت هایی باشـید که ظاهر 

می شـوند.

عاقبـت  نشـود،  تسـلیم  کـه  »کسـی 
پـاداش تـالش خـود را به طـور کامـل 

گرفـت.« خواهـد 
- ناپلئون هیل

یکی دیگـر از ویژگی های نیروی شـگفت انگیز 
تعهـد ایـن اسـت: نیازی نیسـت کـه از همان 
ابتـدای کار بدانیـد چطـور به هدف تان دسـت 
خواهیـد یافـت. البتـه اگـر بـرای پیـش روی، 
نقشـه و برنامـه ای داشـته باشـید راحت تـر به 
مقصـد خواهید رسـید، اما الزم نیسـت که در 
شـروع تمـام جزئیـات راه مـو به مو در نقشـه 
قید شـده باشد. در حقیقت، اگر مصمم باشید 
تـا به هـر ترتیب به هـدف خود دسـت بیابید، 
مسـیرهای درسـت ناگهان پیش روی تان قرار 
خواهنـد گرفت. با اشـخاصی مالقـات خواهید 
کـرد کـه هیـچ گاه انتظارشـان را نداشـته اید. 
درهـا بـه طـرز نامنتظـره ای بـه روی تـان بـاز 
خواهنـد شـد. شـاید تصـور کنید کـه بخت و 
اقبـال بـه روی تـان لب خنـد می زنـد؛ امـا در 
حقیقـت، اراده و تعهـد شـما باعـث شـده که 
ذهن تـان این شـرایط مثبت را پیـش روی تان 

بگذارد.

پشـتکاری  و  معمولـی  اسـتعداد  »بـا 
ممکـن  همه چیـز  خارق العـاده، 

» . د می شـو
- ِسر توماس باکستون

شـاید ایـن تصـور در شـما ایجاد شـده باشـد 
کـه اگر متعهـد و مصمـم شـوید، به راحتی به 

اهداف تـان خواهیـد رسـید و دیگـر هیـچ مشـکل و مانعـی پیـش روی تان قـرار نخواهـد گرفت. 
امـا چنیـن نیسـت. زندگـی بـا موانع و سـختی هایی که سـر راه تان قـرار می دهد، شـما را محک 
می زنـد و برخـی از ایـن مشـکالت بـه قـدری طاقت فرسـا هسـتند که شـاید وسوسـه شـوید از 

تعقیـب هدف تان دسـت بکشـید.

»ارزش انسـانی متعهـد، بیش تـر از صـد نفر اسـت که فقط تمایـل دارند بـه هدفی 
برسند.«

- مری کراولی

 وقت آن است که متعهد شوید
از خودتـان بپرسـید: »آیـا برای رسـیدن بـه این هدف مایلم هـر کاری بکنم؟« اگر پاسـخ تان این 
باشـد کـه »هـر کاری بتوانـم می کنم، مگـر این که...« یعنی شـما متعهـد نیسـتید! و اگر متعهد 
نباشـید، احتمـاال از مسـیر خـارج خواهیـد شـد و بـه هدف تـان نخواهید رسـید. مثـال، خیلی ها 
شـغل جدیـد خـود را بـا ایـن طرز فکر شـروع می کنند: »شـش مـاه امتحانش می کنـم تا ببینم 
چـه می شـود. اگـر بعـد از ۶ مـاه کارهـا آن طور که می خواسـتم پیـش نرفت، رهایـش می کنم.« 

این نگرشـی نیسـت که به موفقیـت بینجامد.

 مشکالت خود را به فرصت تبدیل کنید
»هـر گرفتـاری و مصیبتـی بـذر منفعتی همسـان یـا بزرگ تر از خـود را بـه همراه 

دارد.«
- ناپلئون هیل

»مسیر ناهموار است که به قله های موفقیت ختم می شود.«
- سنکا

»سختی ها و نامالیمات، استعدادهای نهانی ما را آشکار می کنند.«
- جف کلر

 سختی ها چه سودهایی برای ما دارند:
1. نامالیمات چشم بصیرت ما را باز می کنند.

راهنمایسرمایهگذاری
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٢. نامالیمات به ما می آموزند که شکرگزار باشیم.

٣. نامالیمات استعداد نهانی ما را آشکار می کنند.
4. نامالیمات ما را تشویق به حرکت و ایجاد تغییر می کنند.

5. نامالیمات درس های ارزشمندی به ما می آموزند.
۶. نامالیمات دری تازه را به روی ما می گشایند.

۷. نامالیمات اعتمادبه نفس و عزت نفس ما را تقویت می کنند.
دائـم از خودتـان بپرسـید از پیشـامدی کـه برای تان رخ داده اسـت چه تجربه ای کسـب کرده اید 
و بـر رشـد و پـرورش خـود تمرکز کنیـد. در هنگام گرفتاری همواره سـعی کنید نگرشـی مثبت 
و ذهنـی بـاز داشـته باشـید، چراکـه چنیـن فضایـی به شـما امـکان می دهد تـا فایـده نهفته در 

مشـکل را کشف کنید.

 کالم شما چراغ راه تان است
»سخنانی که دائما بر زبان جاری می کنید، سرنوشت شما را تعیین می کنند.«

- آنتونی رابینز

افکار سخنان باورها  اعمال  نتایج

آدم هایـی که سـخنانی منفی ورد زبان شـان اسـت، محکوم به نگرشـی منفی انـد؛ و در این حالت 
رابطـه علـت و معلـول به سـادگی وارد عمل می شـود. اگر دائم منفی سـخن بگوییـد، نباید توقع 
موقعیتی چشـمگیر داشـته باشـید؛ چون گفتار منفی به باور منفی تبدیل می شـود و در نهایت، 

به عاقبتی منفـی می انجامد.
هـر چـه می توانیـد جمـالت مثبـت را بیش تـر بـا خودتـان تکرار کنیـد؛ هر چـه بیش تـر، بهتر. 
در ایـن حالـت، دیگـر ایـن نگرانـی وجـود نـدارد کـه دیگران چـه قضاوتـی درباره شـما خواهند 
داشـت. رمـز موفقیـت ایـن اسـت که این جمالت مثبت را پشـت سـر هم بشـنوید تـا در ضمیر 
ناخودآگاه تـان ریشـه بدواننـد. امـا اگـر بخواهیـد اهداف تـان را با دیگـران در میـان بگذارید، باید 
بـه چنـد نکتـه توجـه کنیـد؛ یکی این کـه: هیچ وقـت اهداف تـان را بـا آدم هـای منفـی در میان 
نگذاریـد. آن هـا فقـط روی نـکات منفـی انگشـت می گذرانـد و پشـت سـر هـم برای تـان دلیـل 
می آورنـد کـه چـرا نمی توانیـد در آن کار موفـق شـوید. چـه کسـی بـه چنیـن مشـورتی نیـاز 

دارد؟ ایـن آدم هـای منفـی معموال کسـانی اند 
که خودشـان هیـچ کار مهمی در زندگی شـان 
نکرده انـد، هـدف و رویایـی ندارنـد و دل شـان 
موفـق  هـم  دیگـری  هیچ کـس  نمی خواهـد 
شـود. امـا مواردی هم هسـت کـه می توانید از 
مشـورت با دیگران منفعت ببرید. اول، حتما با 
کسـی مشـورت کنید که کامـال مثبت اندیش 
بـوده و از کمـک به شـما ابایی نداشـته باشـد. 
او باید کسـی باشـد که از موفقیت شـما بسیار 
خوشـحال شـود، و بـرای کمـک بـه شـما هر 
چـه در تـوان دارد انجـام دهـد. شـاید یکـی از 
دوسـتان، همـکاران، یـا اقـوام شـما از چنیـن 

خصوصیاتـی برخوردار باشـد.

 تمرین: پر شور و نشاط پاسخ دهید!
در طـول مـاه آینـده، ایـن تمریـن را انجـام 
دهید. وقتی کسـی از شـما پرسـید: »حال تان 
پاسـخ  نشـاط  و  انـرژی  بـا  اسـت؟«  چطـور 
دهیـد: »عالـی« یـا »معرکـه«! در حالـی آن 
را بیـان کنیـد کـه چشـمان تان بـرق می زنـد 
و لبخنـد بـر لـب داریـد. مهـم نیسـت کـه در 
آن لحظـه کامال سـرخوش و سـرحال اید یا نه، 
فقـط خودتـان را بـه آن حال بزنیـد. یعنی اگر 
می خواهیـد از روحیـه ای مثبت تـر برخـوردار 
شـوید، نقـش کسـی را بـازی کنید کـه از آن 
حال و هوا برخوردار اسـت، و به زودی خواهید 

دیـد کـه واقعـا مثبت تـر شـده اید!
اگـر در ابتـدای راه کمـی از گفتـن این کلمات 
معـذب شـدید، نگـران نباشـید. آن قـدر به آن 
ادامـه دهیـد تـا عادت تـان شـود. خیلـی زود 
متوجـه خواهیـد شـد کـه احسـاس بهتـری 
در شـما ایجـاد شـده اسـت، همـه می خواهند 
کنارتان باشـند، و این پاسـخ های مثبت چقدر 

بـه نفع تـان تمام شـده اسـت.

 از گله و شکایت دست بردارید!
هـر  بچه هـا،  هم چـون  »مشـکالت، 
چـه بیش تـر مـورد توجـه قـرار گیرنـد، 

می شـوند.« بزرگ تـر 
- لیدی هلند

کـه  نیسـت  مواقعـی  »شـکایت«  از  منظـور 
مشـکالت تان را مطـرح می کنیـد تـا راه حـل 
و چـاره ای برای شـان بیابیـد. ایـن کار سـازنده 
بـه  هم چنیـن،  اسـت.  سـتایش  خـور  در  و 
و  تجـارب  کـه  نمی کنـد  اشـاره  مواقعـی 
ناکامی هـای گذشـته زندگی تان را با دوسـتان 
و آشـنایان تان در میـان می گذاریـد تـا آن هـا 
را از پیشـرفت های کنونی تـان در زندگـی آگاه 

. کنید

»رمـز خوش بختـی ایـن اسـت: برخالف 
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جمـع  را  مشکالت شـان  کـه  کسـانی 
بشـمارید.« را  نعمت هایتـان  می زننـد، 

- ویلیام پن

بـار دیگر که وسوسـه شـدید از مشـکالت تان 
شـکایت کنید، قلم و کاغذی برداشـته و تمام 
نعمت هایـی را که باید شکرگزارشـان باشـید، 

در آن یادداشـت کنید!
گلـه و شـکایت بـه سـه طریـق به شـما ضرر 
نـدارد  دوسـت  هیچ کـس  اول،  می رسـاند. 
خبرهـای ناخوشـایند بیماری و مشـکالت تان 
را بشـنود. دوم، ناله و شـکایت باعث می شـود 
کـه درد و رنـج شـما بیش تر شـود. پـس چرا 
مـدام خاطرات ناخوشـایند و منفی خـود را در 
ذهن تـان تکـرار می کنیـد؟ سـوم، شـکایت به 
خـودی خـود نـه تنهـا دردی را دوا نمی کنـد، 
بلکـه شـما را از فعالیت هـای سـازنده بـرای 

اصـالح مشـکل تان بازمـی دارد.

 با اشخاص مثبت معاشرت کنید
در ادبیـات امـروزی، شـاهد اصطالحاتـی مانند 
»آدم های سـمی« و »آدم های مغذی« هسـتیم. 
همان طـور که حـدس می زنید، آدم های سـمی 
اشـخاصی اند که همیشه جنبه های منفی قضیه 
را در نظـر دارنـد. آدم هـای سـمی همـواره زهـر 
کالم شـان را وارد جان مـان می کننـد. در عوض، 
آدم های مغذی کسـانی اند کـه روح مان را تغذیه 
کـرده و باعث رشـد و ترقی مان می شـوند. آن ها 
همـواره مثبت انـد و بـه مـا دلگرمـی می دهند. 

همـه از بـودن در کنـار آن ها لـذت می برند.
را  چـه  هـر  مـا  اسـفنج اند:  شـبیه  آدم هـا 
اطرافیان مـان می گوینـد، ماننـد اسـفنجی کـه 
آب را جـذب می کنـد، به خـود جذب می کنیم. 
پـس اگر مدتی را کنار آدمی منفی گرا بگذرانیم، 
روحیـه منفـی او را بـه خـود جـذب می کنیم و 
نگرش مـان تحـت تاثیر قـرار می گیـرد. بدیهی 
اسـت کـه عکس قضیه نیز صـادق اسـت. اگر با 
آدم های مثبت گـرا وقت بگذرانیم، روحیه مثبت 
آن هـا را جـذب کـرده و احـواالت و عملکردمان 

می شـود. بهتر 

»کاری را کـه از آن هـراس داریـد انجام 
تـرس  ترتیـب  ایـن  بـه  زیـرا  دهیـد، 

به طـور قطـع نابـود خواهـد شـد.«
- رالف والدو امرسون

 بـا ترس هایتـان مقابلـه کنیـد تـا پیـروز 
شـوید

تاوانـی که بابت فـرار از ترس هایی کـه مانع از 
رشدتان می شـوند، می پردازید:
- عزت نفس شما کم می شود.

- احسـاس ناتوانی و درماندگی به شـما دست 

می دهد.
- شانس موفقیت خود را خراب می کنید.

- زندگی تان یکنواخت و کسل کننده می شود.
آیـا ارزش دارد چنیـن تاوانـی را بابـت رهایـی زودگـذر از تـرس و اضطـراب بپردازیـد؟ در واقـع، 
بسـیاری از مـا فقـط بـرای این کـه به طـور موقـت از نگرانی خالص شـویم و از تمسـخر احتمالی 
دیگـران در امـان باشـیم، حاضریم چنین بهـای گزافی بپردازیم. باور کنید که این اشـتباه محض 
اسـت! فـرار از تـرس در درازمـدت بـه ضررتان تمام می شـود. تا زمانی که تمایل نداشـته باشـید 
بـا ترس هایتـان مقابلـه کنیـد، اسـتعدادهای تان به طور کامـل شـکوفا نخواهند شـد و هیچ وقت 

نمی توانیـد به موفقیتی چشـمگیر دسـت بیابید.
از همـان قـدم اول خودتـان را برنـده ببینیـد و وارد کاری شـوید کـه از آن هـراس داریـد. بلـه، 
همیـن کـه پـا بـه میـدان بگذارید، قهرمـان و برنده محسـوب می شـوید؛ فـارغ از این کـه نتیجه 
چـه می شـود. ترسـیدن امـری طبیعی اسـت و هیچ اشـکالی نـدارد. افـراد موفق هم می ترسـند. 
تنهـا تفـاوت آن هـا بـا اشـخاص عـادی این اسـت که افـراد موفـق برخالف ترسـی کـه دارند به 
پیـش می رونـد. این کار سـاده نیسـت، اما وقتی با ترس هایتان روبه رو شـوید، همیشـه احسـاس 
بهتـری نسـبت بـه خودتـان خواهید داشـت. پس، تکانـی به خود بدهیـد! با ترس هایتـان مقابله 
کنیـد و بـرای توسـعه محـدوده آسـایش تان همـت بـه خرج دهیـد. شـهامت، مانند عضـالت با 
تمریـن پـرورش می یابـد. اگـر فعالیتـی خـارج از محـدوده آسـایش تان را چنـد بار انجـام دهید 
چـه می شـود؟ آن فعالیـت جـزو محـدوده آسـایش تان می شـود! بـا ترس هایتـان مقابلـه کنید، 
تا اسـتعدادهایتان شـکوفا شـوند و به زندگی پرباری که شایسـته اش  هسـتید، دسـت یابید. این 

راهنمایسرمایهگذاری

مرداد 1400/ سال ششم/ شماره 55 38



تصمیمـی اسـت که هیچ وقـت از آن پشـیمان نخواهید شـد!

 برو و شکست بخور!
»شکست، فرصتی است برای این که دوباره عاقالنه تر شروع کنیم.«

- هنری فورد

افـراد موفـق یـاد گرفته انـد کـه جـاده موفقیـت از میان شکسـت باز می شـود. در عیـن حال که 
آن هـا نیـز از شکسـت خـوردن لـذت نمی برنـد، می داننـد که شکسـت الزمه موفقیت اسـت.

»بزرگ ترین اشـتباهی که ممکن اسـت کسـی مرتکب شـود این اسـت که از اشتباه 
بترسد.« کردن 
- البرت هوبارد

 پرسش های کلیدی
1. آیا زمان دستیابی به هدفم را واقع بینانه تعیین کرده ام؟

٢. آیا واقعا متعهدم؟
٣. آیا کسانی دور و برم را گرفته اند که دلسردم می کنند؟

4.  آیا آمادگی الزم را برای کسب موفقیت دارم؟
5. آیا واقعا جنبه شکست خوردن را دارم؟

»می خواهیـد فرمـول موفقیـت را در اختیارتـان بگذارم؟ خیلی سـاده اسـت: میزان 
شکسـت هایتان را دو برابـر کنید.«

- توماس واتسون

 تبدیل شکست به موفقیت
شکسـت تجربه ای آموزنده اسـت که به شـما نشـان می دهد کجای کارتـان ایـراد دارد و نیازمند 
اصـالح اسـت. هیچ گاه سـعی نکنید از شکسـت فـرار کنید، زیرا بـا دنبال کردن این شـیوه، عمال 

دسـت بـه هیچ خطـری نخواهید زد و موفقیـت بزرگی هم به دسـت نخواهید آورد.
نـه! همـه معامـالت شـما موفقیت آمیـز، و همـه سـرمایه گذاری هایتان سـودآور نخواهنـد بـود. 
زندگـی مجموعـه ای از بردهـا و باخت هاسـت و ایـن قانون حتـی درباره موفق ترین اشـخاص هم 
صـدق می کنـد. اگـر عزم خـود را جزم کرده و از هر شکسـتی عبرت بگیرید، و همـواره بر نتیجه 

دلخواه تـان تمرکـز کنید، عاقبت شکسـت شـما را به سـوی موفقیـت هدایت خواهـد کرد!

 برقراری روابط موثر
»اگـر دائمـا به اشـخاص کمـک کنید تا بـه خواسته شـان برسـند، می توانیـد به هر 

آن چـه در زندگی می خواهید برسـید.«
- زیگ زیگالر

اگـر انتخاب با شـما بـود، آیا دل تان نمی خواسـت که زودتر به موفقیت برسـید؟ برقـراری رابطه، 
تالش هایتـان را تقویـت کـرده و باعـث می شـود زودتـر بـه هـدف برسـید. هـر چـه روابط شـما 

محکم تـر و قوی تـر باشـد، شـانس تان بـرای موفقیـت بیش تر خواهد شـد.

 منافع رابطه در عرصه کاری:
- موجب پیدا شدن مشتری های جدید یا سر گرفتن معامالت تازه می شود.

- فرصت های استخدامی را افزایش می دهد.
- در یافتن اشخاص شایسته برای ِسمت های حساس مفید واقع می شود.

- اطالعات و منابع ارزشمندی را در اختیارتان قرار می دهد.
- به حل مشکالت کمک می کند.

 منافع رابطه در حیطه شخصی:
- آشنایی شما با دوستان جدید باعث تقویت روابط اجتماعی تان می شود.

- به شما کمک می کند تا با اقوام، نژادها، فرهنگ ها و پیشینه های فلسفی مختلف آشنا شوید.

- اطالعات و منابع ارزشـمندی را در اختیارتان 
قـرار می دهد.

- به رشد معنوی شما کمک می کند.

و  مسـتحکم  روابطـی  می توانیـم  چطـور   
موثـر ایجـاد کـرده و شـبکه ای از آشـنایان 
کنیـم؟ فراهـم  خـود  بـرای  را  به دردبخـور 

1. نگرشی مثبت و خوشایند داشته باشید.
٢. فعاالنه در کارهای گروهی و سـازمانی شرکت 

کنید.
٣. به اعضای شبکه تان خدمت کنید.

4. اگـر کسـی را معرفـی می کنیـد، اطمینـان 
حاصـل کنیـد کـه ایـن شـخص اسـم شـما را 

به عنـوان منبـع معرفـی، ذکـر کنـد.
5. افـراد را گلچیـن کنید. هر کسـی را کـه از راه 

می رسـد، بـه دیگـران معرفی نکنید.
۶. شنونده خوبی باشید.

۷. گاه به گاه با دوسـتان و آشنایان تماس گرفته 
و احوال شـان را جویا شوید.

۸. از فرصت هـای روزمـره برای آشـنایی با مردم 
استفاده کنید.

۹. برای همه ارزش و احترام قائل شوید.
10. در نشسـت ها و همایش هـا، بـا اشـخاص 

گوناگـون هم صحبـت شـوید.
11. بـرای خـروج از محـدوده آسـایش خـود، 

مشـتاق باشـید.
1٢. از دیگران کمک بگیرید.

1٣. کمـی پس از این که کسـی را بـرای اولین بار 
مالقات کردید، برایش یادداشتی بفرستید.

14. از مقاالت یا سـخنرانی های مفید و ارزشمند 
تقدیر کنید.

15. هرگاه کسـی مشـتری به شـما ارجـاع داد، 
یـا مقالـه مفیـدی برای تـان ارسـال کـرد، حتما 
یادداشـت تشـکری برایش فرسـتاده و یا تلفنی 

از او قدردانـی کنید.
1۶. نامه و کارت تبریک بفرستید.

 نگرش تـان را عـوض کنیـد تـا زندگی تـان 
شـود دگرگون 

»بـرای این کـه وضـع زندگی تـان عوض 
شـود، ابتدا باید طـرز فکرتـان را عوض 

» کنید.
- نورمن وینسنت پیل

امیدواریـم که این چند یادداشـت کوتاه، شـما 
را بـه مطالعه کتاب »نگـرش یعنی همه چیز« 
راغـب کـرده باشـد. و در نهایـت، مطالعـه این 
کتاب بتواند یاری گر شـما در مسـیر دستیابی 

به موفقیت باشـد.
»طـوری عمل کنیـد که گویا شکسـت، 

اسـت.« ممکن  غیر 
- دوروتی برند
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در مطلـب »دنیـای ذهنی کـودکان درمورد پول« با تصـورات کودکان 
از پـول آشـنا شـدیم. ایـن تصـورات کـه بـر پایـۀ واقعیـت نیسـتند، 
به علـت نحـوۀ مواجهـۀ کـودکان بـا پـول ایجاد می شـود. آن هـا فقط 
خـرج کـردن و کارت کشـیدن را می بیننـد، درنتیجـه، نمی تواننـد 
محدودیـت منابـع مالـی را درک کنند. مهم اسـت کـه ذهنیت بچه ها 
دربـارۀ پول درسـت شـکل بگیـرد و آن هـا بدانند در عمل هـای خرید 
و فـروش، پس انـداز کـردن و وام گرفتـن دقیقـاً چـه اتفاقـی می افتد. 
دیـدگاه درسـت بـه پـول بـه رفتـار صحیـح بـا آن منجـر می شـود و 
درنهایـت، وقتـی بچه هـا بـزرگ شـدند، بـا آزمون وخطـای کمتـری 

گفت وگو با بچه ها دربارۀ پول، شغل آینده و پس انداز
شـیوۀ مدیریـت مالـی زندگـی دستشـان می آید.

بـرای ایـن کار بایـد با بچه ها دربـارۀ پول، پس انـداز و وام صحبت کرد. 
نظرشـان را پرسـید، آن هـا را در موقعیـت تصمیم گیـری قـرار داد و با 

راهنمایی هـای مفید، به مسـیر درسـت برد.
بـا دیـدن این ویدئـو ایده های خوبـی از نحوۀ صحبت کـردن با بچه ها 
دربارۀ مسـائل مالی و آموزششـان خواهید گرفت. کد کیوآر را اسـکن 

کنیـد تـا این ویدیو را در سـایت علف خرس تماشـا کنید.
می توانیـد در بخـش نظـرات این مطلب در سـایت، مـا را از نقاط قوت 

و ضعـف کارمان آگاه کنید.

راهنمایسرمایهگذاری
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a l a f k h e r s

ن نمی ترسند. برنده ها از باخ�ت
 شکست، بخ�ش از مس�ی و روند موفقیت است. 
کسا�ن که از شکست اجتناب می کنند، در واقع از 

موفقیت دوری کرده اند.




