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 آموزش پول بر اساس سن
برای آموزش شمردن پول به خردساالن در سنین ۱ تا ۲ سال از سکه استفاده کنید.

کودکان عاشـق بازی با سـکه هسـتند. اگر کودک خردسـالی دارید که هنوز توانایی شمارش 
را ندارد، از اصول سـاده شـروع کنید. به او یک سـکه نشـان دهید و بگویید: »این یک سـکه 
اسـت.« سـپس سـکه دیگری به او بدهید و بگویید: »این دو سـکه اسـت.« این روش را تکرار 

کنیـد تـا اینکه به ۵ یا ۶ سـکه برسـید و ببینید که کودک تان همراه با شـما می شـمارد.
تکرار کلمه های »یک« و »دو« برای خردسال تان مفید است تا بتواند با شما تکرار کند.

در این باره صبور باشـید. گاهی ممکن اسـت چند جلسـه طول بکشـد تا خردسـال تان بتواند 
اعـداد را با شـما تکرار کند.

 
 از کـودکان بزرگ تـر کـه به اصول شـمارش واقفند، بخواهید که به شـما تفـاوت ارزش 

سـکه ها را بازگو کنند.
بـه کودکان تان اسـکناس های مختلف را نشـان داده و اجازه دهید کامـا به آن ها دقت کنند. 
در نظر داشـته باشـید که برخاف سـکه ها، اسـکناس ها دارای اندازه  تقریبا یکسـانی اند، ولی 
ارزش مالـی متفاوتـی بـا یک دیگـر دارنـد و این ارزش بسـتگی به عدد نوشـته شـده روی هر 

اسکناس دارد.
بـه کودکان تـان آمـوزش دهیـد کـه چطـور می تـوان بـرای تشـکیل مقـدار مشـخصی پول، 

آموزشهای
پولیبهفرزندان
)کودکانزیر5سال(

زمانی که به دنبال آموزش سواد مالی 
به کودکان هستید باید مراقب باشید 
که ذهن کودکان تان را با اطالعات مالی 
سنگین، گیج نکنید. در هنگام آموزش 
پول به کودکان باید با سرعت کم پیش 
رفته، و به تدریج با باال رفتن سن، 
دروس مالی خود را پیچیده تر سازید. 
زیاده روی در این موارد باعث می شود تا 
تمایل کودک از شنیدن نکات آموزنده 
شما کاهش بیابد. به همین منظور، ما 
آموزش سواد مالی را بر اساس گروه های 
سنی بنا گذاشته ایم. در این مطلب به 
ارائه تمرینات مرتبط با کودکان زیر 5 
سال می پردازیم.
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از ترکیبات مختلف سـکه  و اسـکناس  استفاده 
کننـد. برای مثال: برای داشـتن ۱۲00 تومان، 
هـم می تـوان از ترکیـب سـکه ۲00 تومانـی 
بـا اسـکناس ۱000 تومانـی و هـم از ترکیـب 
دو اسـکناس ۵00 تومانـی و یـک سـکه ۲00 

تومانـی اسـتفاده کرد.
 

 با فرزندان بین 4 تا 5 سال »فروشگاه بازی« 
کنید تا با مفهوم درآمد آشنا شوند.

وقتـی کودک تان به سـن 4 تا ۵ سـال رسـید، 
فروشـگاه  قبیـل  از  نمایش هایـی  می توانیـد 
رفتـن یـا رفتن بـه رسـتوران یا هر شـغلی که 
بـه خدمات یا فـروش جنس مربوط می شـود، 
ترتیـب داده و همـراه او بـازی کنید. بـا او پول 
 )تقلبـی یـا واقعـی( داد و سـتد کنیـد، تا بهتر 

بتوانـد بـا مفهوم درآمد آشـنا شـود.
بـرای مثـال یـک فروشـگاه همبرگرفروشـی 

سـاختگی ترتیـب داده و کـودک را در شـرایط تبـادل پـول بـا همبرگـر قـرار دهیـد.
همچنیـن می توانیـد از آن هـا بخواهیـد تا با شـما به خریـد بیاینـد. از آن ها بخواهیـد در محیط 
فروشـگاه بـه دنبال مـواردی که در لیسـت خریدتان یادداشـت کرده اید، بگردند؛ سـپس آن ها را 
در تصمیم گیری هـای خـود پیرامـون خریـد، یا عـدم خرید یک محصـول خاص شـرکت داده، و 

چرایـی عمـل خود را بـرای آن هـا بازگو کنید.
بعـد از تمرینـات بسـیار بـه کودک اجـازه دهید تا خودش با اسـتفاده از پول، اجنـاس کوچکی از 
فروشـگاه محلـی خریـداری کند. در نظر داشـته باشـید که این روش ممکن اسـت زمـان زیادی 

ببـرد. پـس بـرای اجـرای این امر، بهتر اسـت زمانـی به فروشـگاه بروید که خلوت  باشـد.
در حضـور او در فروشـگاه ها سـکه هایش را تبدیـل به اسـکناس کنید، تا با چشـم خود ببیند که 

چگونه سـکه ها بـه پول های درشـت تر تبدیل می شـوند.
اجـازه دادن بـه کـودک بـرای خریـد کردن عمل اشـتباهی نیسـت، اما در کنـار آن بـه او یادآور 

شـوید که پس انـداز کـردن را فرامـوش نکند.
 

 به کودکانتان کتاب هدیه دهید
بـرای او کتاب هـای مالـی مختلفی که در مـورد آمـوزش پول اند، تهیه کنیـد. کتاب های مختلف 
و خوبـی بـرای آمـوزش دادن بـه کودک تـان وجـود دارد، کـه می توانـد بـرای یادگیـری او مفید 
باشـد. بـا کمـی جسـت وجو در اینترنـت یا رفتـن بـه کتاب فروشـی ها می توانید به ایـن کتاب ها 
دسترسـی پیـدا کنیـد. پس از تهیه کتاب، با تامـل و صبر درس های داخل آن هـا را به کودک تان 

آمـوزش دهیـد. و هـر درسـی که متوجـه آن نمی شـوند را بارها برای شـان توضیح دهید.
ایـن سـن هم چنیـن زمان شـروع یـاد دادن رفتار صبـوری به کودکان اسـت؛ اما چطـور می توان 
ایـن مـورد را از طریـق پـول بـه آن هـا آمـوزش داد؟ بـرای مثـال اگر کودک تان عاشـق شـکات 
اسـت،  بـه او بگوییـد کـه تنها می تواند یـک تکـه از آن را بخورد. سـپس به او بگویید کـه اما اگر 
کمـی صبـر کند، یـک تکه دیگر از آن شـکات در اختیـارش می گذارید؛ سـپس منتظر تصمیم 
کـودک بمانیـد. بـا ایـن روش کودک تان می فهمد که اگر صبر داشـته باشـد، در نهایت به نفعش 

شد. خواهد 
سـه شیشـه مربای خالـی با عناویـن »خرج هـا«، »پس اندازهـا«، و »صدقات« ابزار دیگری اسـت 
کـه می توانیـد در اختیـار ایـن گروه سـنی قـرار دهید. کـودکان خـود را عادت دهید تـا هر پولی 
را که به دسـت می آورند، در این سـه شیشـه تقسـیم کند. با این روش آن ها شـروع به یادگیری 

چگونگی مدیریت پول شـان نیـز می کنند.
 

پـس از مطالعـه هر مطلب ممکن اسـت بخشـی از آن بیـش از بقیه برایتـان جالب و 
مهم باشـد. پیشـنهاد می کنیم، بـه منظور اسـتفاده مفیدتر از مطالـب، از نکات مورد 
نظرتـان یادداشـت برداری کنیـد، تا در صورت لزوم راحتتر به آن دسترسـی داشـته 

باشید.  
در مطلب های بعدی آموزش ها را برای سایر گروههای سنی دنبال می کنیم.
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 کودکان 5 تا 6 سال
بـه فرزنـدان ۵ تا ۶ سـال آمـوزش دهید کـه چطور بهـای اجناس را 
بپردازنـد. در ایـن سـنین آن هـا درک می کننـد کـه برای داشـتن ها 

کاالهـا باید پـول بپردازند.
بـه کـودک یاد دهیـد تا زمانی کـه بـرای کاالیی کـه می خواهد پول 
پرداخـت نکنـد، نمی توانـد آن کاال را بـه دسـت بیاورد. در سـنین 4 
تـا ۶ سـالگی آن ها قـادر بـه درک چنین مفهومـی خواهند بـود. اگر 
کودک تـان چیزی خواسـت، بـه او توضیح دهید کـه هزینه  آن چقدر 

اسـت و آیـا توانایی خریـد آن را داریـد یا خیر؟
بـرای نمونـه اگر کودک یک آبنبات برداشـت، به او بگوییـد: »ما باید 

پـول آن آبنبـات را بدهیـم. آیا می دانی قیمت آن چقدر اسـت؟«

در مطلب گذشته، به روش آموزش پول به 
خردساالن پرداختیم. در این مطلب به نکات آموزشی 

متناسب با سنین 5 تا 10 سال می پردازیم. به این نکته توجه 
داشته باشید که نمی توانیم به صورت قطعی بین گروه های سنی 

و توانمندی های آن ها، مرز بندی انجام دهیم. زیرا توانایی کودکان 
با هم متفاوت است و نظریات صاحب نظران نیز این زمینه متفاوت 

است. امابه صورت کلی،نکات ضروری برای گروه های مختلف 
سنی رامطرح وبررسی کرده ایم وشمامی توانیدبادرنظرگرفتن 

تواناییهای فرزندتان، تمرین های مختلف رابا او انجام 
دهید.

آموزشهای
پولیبهفرزندان
)کودکان5تا10سال(
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هم چنیـن می توانیـد بگوییـد: »اگـر چیزی 
را از فروشـگاه برداریـم و پولـش را ندهیـم، 
دزدی محسـوب می شـود و ممکن اسـت به 

دردسـر بیفتیم!«
کودک تـان  از  چیـز  هـر  خریـد  از  قبـل 
سـواالت ایـن چنینـی بپرسـید تـا بـه فکر 
پس انـداز بیافتـد. بـرای مثال از او بپرسـید: 
»آن آبنبـات ۵00 تومـان ارزان تـر از ایـن 
آبنبـات اسـت. به نظـر تو کـدام را بخریم؟«

 
 بـه فرزند تـان حـق انتخـاب اجنـاس بـر 

بدهیـد. را  قیمت شـان   اسـاس 
اگـر کـودک بیـش از یـک چیـز  خواسـت، 
بـه او یـک پیشـنهاد بیـن کاالهایـی کـه 
قیمـت مشـابه دارنـد بدهید. این امر سـبب 
می شـود کـه او شـروع بـه درک بیش تـری 
نسـبت به ارزش پول و قیمـت هر کاال کند. 
ایـن کار هم چنیـن بـه او می فهمانـد کـه 

پـول، محـدود اسـت و گاهـی اوقـات نمی توانـد همـه چیـز را داشـته باشـد.
می توانیـد از جماتـی ماننـد: »می توانـی ۲ عـدد آبنبـات ۵000 تومانـی یـا یـک اسـباب بازی 

۱0000 تومانـی داشـته باشـی، انتخـاب بـا خـودت اسـت« اسـتفاده کنید.
 

 کودکان مقطع سنی 6 تا 10 سال
پـس از ۶ سـالگی می توانیـد به کـودک »حق الزحمه« بدهید. بـه این دلیل از کلمـه حق الزحمه 
اسـتفاده کردیـم زیـرا دلبنـد شـما نیـاز دارد تـا ارزش سخت کوشـی را از همیـن سـن کم درک 
کنـد. بـرای ایـن منظور، می توانیـد در ازای انجام برخـی از کارهای منزل، به آن ها پـول بپردازید.

میـزان پولـی کـه بـه کـودک می سـپارید می بایسـت مناسـب سـن او باشـد. کارشناسـان برای 
تعییـن ایـن رقم، پیشـنهاد می دهند که به ازای عدد سـن کـودک به او پول بدهیـد. برای مثال، 
هفتـه ای ۷ هزارتومـان پـول توجیبـی برای یـک کودک ۷ سـاله کفایت می کنـد. )در بخش پول 

توجیبـی بـه صورت ویـژه به ایـن موضـوع می پردازیم.
بـه کودکان این گروه سـنی می بایسـت در مورد انتخاب شـغل و کسـب درآمد نیـز کاما آگاهی 
داد. شـما می بایسـت دیـدگاه »تـاش جهت کسـب درآمد« را ملکـه ذهن کودکان خـود کنید؛ 
هم چنیـن آن هـا بایـد بدانند بسـته بـه زندگی و ثروتـی که در آینده الزم دارند، شـغل متناسـب 
آن را بیابنـد. امـا فرامـوش نکنیـد که بـه هرحال، بهترین انتخاب، شـغلی اسـت کـه از انجام آن 

ببرند. لذت 
 

هم چنیـن در حوالـی سـن ۱0 سـالگی می تـوان بـرای کودک حسـاب پس انـداز افتتاح کـرد. به 
صـورت مسـتمر او را بـه پس انـداز پـول برای اهداف بلندمدت شـان تشـویق کنید. به هـر میزان 
کـه کودک تـان پـول به حسـابش واریـز نمود، شـما نیـز می توانید به همـان میزان به حسـابش 
پـول بریزیـد. ایـن امـر کـودک را تشـویق بـه پس انـداز بیش تر خواهـد کرد؛ تـا بتوانـد پس انداز 

مناسـبی را بـرای خرید محصولی ارزشـمند کنـار بگذارد.
در ایـن بـازه سـنی، هم چنین می بایسـت پیرامـون تصمیم گیری هـای مالی خود و دالیل پشـت 
آن، بـا آن هـا صحبـت کنید. یکـی از بهترین روش ها بـرای انجام این کار این اسـت که در هنگام 

خریـد بـا یک دیگر، افـکار خود را بـا صراحت بر زبـان بیاورد.
بـرای مثـال هنگامـی که تصمیم بـه نخریدن محصول انتخابی کـودک خود دارید، بـه او بگویید: 
»آیـا واقعـا بـه آن نیـاز داری؟«، »بـه نظـرت بهتر نیسـت بـا پول مان چیـز دیگری بخریـم؟«؛ و 
بـه همیـن ترتیـب. با ایـن روش کـودک به صـورت غیرمسـتقیم می فهمـد که چطـور می تواند 
تصمیمـات مالـی مناسـب بگیـرد. هم چنیـن می توانید بـه آن ها کمـی پـول داده، و بـرای مثال 
ازشـان بخواهیـد تـا با آن پـول پیرامون انتخـاب خرید میان یک، یا چنـد محصول تصمیم گیری 

. کند
 

قبـوض کاغـذی را بـه کودکان تان نشـان دهید. چنیـن تمریناتی موضـوع پول را بـرای کودکان 
شـفاف تر می کنـد. تجربـه یکـی از دوسـتانم در زمینـه ارتبـاط بـا پـول: »پـدر و مـادرم بـا ما به 
شـدت در مـورد پـول شـفاف برخـورد می کردند. مـن یکی از پنـج دختـر خانـواده ام؛ و در طول 
تربیتـم در مـود پـول آمـوزش دیده ام. پـدرم طوری برخـورد کرده بـود که من در زمـان کودکی  
فکـر مـی کـردم کـه عامـت زدن ارقام موجود در قبـوض برق، و قـرار دادن آن بـر روی میز اتاق 
پذیرایـی، بـه طوری کـه همـه مـا بتوانیـم آن را ببینیـم، بـرای همـه خانواده ها یک امـری عادی 
تلقـی می شـود. مـن به یاد دارم که از سـن پنچ سـالگی دروس مالـی را از والدینـم می آموختم«. 
حتـی اگـر قبوض تـان را بـه صـورت آن الیـن پرداخـت می کنید نیـز می توانیـد از آن هـا پرینت 
گرفتـه، و بـه کودکان تـان نشـان دهید. سـپس با آن هـا در مـورد هزینه های مختلـف موجود در 
آن صحبـت کنیـد. می توانیـد بـا فرزندان تـان میـزان بدهی قبـض برق ایـن ماه تان را نسـبت به 
کارکـرد دوره قبـل مقایسـه کـرده، و با آن هـا در مورد عادات غلطی که می بایسـت اصاح شـوند 

)خامـوش کردن وسـایل برقـی اضافـه(، صحبت کنید.
البتـه کـه انجـام امـور مجازی فوایـد بسـیاری دارند؛ ولی کـودکان را از مشـاهده تعامـات پولی 
بـرای »پرداخـت کـردن« دریـغ می کنـد. آن هـا دیگر هرگـز مادرشـان را در حال شـمارش پول 
در میوه فروشـی مشـاهده نمی کننـد. بنابرایـن سـعی کنیـد تا بـرای آمـوزش بهتر امـور مالی به 

فرزندان تـان، به سـراغ کاغذهـا بروید.
در مطالـب بعـدی، مفاهیمی مانند تشـخیص نیاز و خواسـته، آمـوزش صبر، آمـوزش پس انداز و 
پـول غیـر نقـد که اشـاره ی مختصری به آن ها شـد، مرحله بـه مرحله و به صـورت کامل توضیح 

داده خواهد شـد.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

9شهریور ۱400/ سال ششم/ شماره ۵۶



سرمایهگذاری؛
معمایییحلنشدهبرایزنان

یکـی از نظرسـنجی های مهـم انجام شـده در سـال های اخیـر کـه بـرای ارزیابـِی نگرش هـای مالـِی جوانـان طراحـی 
شـده بـود، نشـان داد کـه گروهـی از آن هـا هنـوز راه درازی تـا رسـیدن بـه اسـتقالل مالـی در زندگی شـان در 
پیـش دارنـد و ایـن گـروه کسـانی نبودند جـز گروه زنانی که در این نظرسـنجی شـرکت کرده بودنـد. این موضوع 
بسـیار ناراحت کننـده اسـت کـه خانم ها به رغم پیشـرفت های زیـادی که داشـته اند، در صنعت مالی جـا مانده اند 

و آن گونـه کـه بایـد پله هـای ترقـی را طـی نکرده اند.
طبـق ایـن نظرسـنجی، احتمـال این کـه زناِن جوان دارای حسـاب سـرمایه گذاری باشـند، نصـف مرداِن جـوان بود؛ 
البتـه ایـن موضـوع بـه این معنا نیسـت که زنان عالقـه ای به امور مالی نداشـتند، بلکه آن ها غالبًا در چند شـغل 
شـاغل بودنـد، پس انـداز می کردنـد، وام هایشـان را می پرداختنـد و بـه اهمیت برنامـه ی مالی نیز واقـف بودند. 

امـا فقـط سـرمایه گذاری نمی کردند. دلیلش چیسـت؟
پژوهشـی در اواخـر دهـه ی 90 از بـَرد بارِبـر )Brad M. Barber( و ِترانـس اودیـن )Terrance Odean( چنیـن 
نتیجه گرفت که زنان اگرچه خصلت های زیادی داشـتند که می توانسـت از آن ها سـرمایه گذاراِن خوبی بسـازد، 
امـا اعتمادبه نفـِس بسـیار کمتـری از مـردان در قابلیت هـای سرمایه گذاری شـان داشـتند. نظرسـنجِی تـازه ی 
دیگـری از BlackRock نشـان می دهـد کـه حتـی زمانـی که زنان حسـاب سـرمایه گذاری باز کرده بودند، بیشـتِر 

پول شـان را خـارج از حسـاب ها نگـه می داشـتند.
آیـا مسـئله فقـط بحران اعتمادبه نفس اسـت یا از جـای دیگری آب می خـوَرد؟ به طور کّلی، ما زنان پیشـرفت های 
زیادی را پشت سـر گذاشـته ایم. در دانشـگاه ها از مردان جلو زده ایم، 4٧ درصِد نیروی کار را تشـکیل داده ایم، 
پـا در میدان هایـی گذاشـته ایم کـه قبـاًل تحـت تصاحـب مـردان بـوده اسـت و با نرخی بی سـابقه بـا رأی مـردم به 
مناصـب دولتـی راه یافته ایـم؛ امـا به رغـم همـه ی ایـن پیشـرفت ها، بسـیاری از مـا به گونـه ای سـرمایه گذاری 

نمی کنیـم کـه بتوانیـم به اسـتقالل و امنیت مالی برسـیم. راه حل چیسـت؟

راهنمایسرمایهگذاری
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بـه  دسـت  حـاال  همیـن  از  بایـد  زنـان 
بزننـد سـرمایه گذاری 

آمـار زیادی وجـود دارد که از شـکاف درآمدی 
بیـن جنسـیت ها خبـر می دهـد. افـزون بـر 
آن، بیشـتر بـودِن طـول عمـر زنـان از مـردان 
اهمیـت  بنابرایـن،  اسـت.  ثابت شـده  امـری 
شـکاف  ایـن  جبـران  بـرای  سـرمایه گذاری 

روشـن اسـت.
دریافـت درآمـِد کمتـر بـه این معنی سـت که 
را  پول هایشـان  مـردان  از  بیـش  بایـد  زنـان 
پس انـداز و سـرمایه گذاری کننـد. طـول عمـِر 
بیشـتر نیـز نیازمنـد پس انـداز بازنشسـتگِی 
بیشـتر اسـت تـا طـول عمـِر پول تـان از شـما 
کمتـر نباشـد. از نظر مـن، راه حـِل این معضل 
بـه سـمت  را  زنـان  نه  تنهـا  ایـن اسـت کـه 
سـرمایه گذاری - بلکه در شـرایط مناسـب، به 
سـمت سرمایه گذارِی جسـورانه - سوق دهیم. 

امـا مسـئله ایـن اسـت کـه چطور!
معتقدیـم کـه کلیـد حـل ایـن مسـئله نیـز، 
مثل بسـیاری از مسـائل دیگـر، در معمازدایی 
از سـرمایه گذاری نهفتـه اسـت. اغلـب هرچـه 
بیشـتر  بدانیـم،  چیـزی  دربـاره ی  بیشـتر 
اولیـن  پـس  فرومی ریـزد.  آن  از  ترس مـان 

عملیـاِت کسـانی کـه جایگاهـی در حمایـت از آمـوزش مالی دارنـد -شـامل برنامه ریـزاِن مالی، 
مدرسـان، کارفرمایـان، و والدیـن- ایـن اسـت کـه تـا می تواننـد اطاع رسـانی کننـد. بـه همـه، 
مخصوصـاً زنـان و دختـران، کمـک کنید کـه مباحث اولیـه ی مالـی را درک کنند. تشویق شـان 
کنیـد که به اهداف شـان بیندیشـند و ریسـک های بـازار را، در چشـم اندازی درازمدت، به چشـم 
فرصت ببینند. اگر شـرایط مناسـب باشـد، حتی ممکن اسـت به کسـی کمک کنید که حسـابی 

بـاز کنـد و سـرمایه گذارِی اولیـه اش را انجـام دهـد.

 هرکسی می تواند با برداشتن قدم های اساسِی زیر در این راه به پیش برود:
1( با باز کردن یک حساب پس انداز اضطراری دست به کار شوید

اولیـن قدمـی کـه بایـد بـه سـوی امنیـت مالـی برداریـد این اسـت کـه در حسـاب پس انـدازی 
به نـام پس انـداز روز مبـادا حداقـل به انـدازه ی سـه تـا شـش مـاه از هزینه هـای غیرمنتظره تـان 
پـول داشـته باشـید. ایـن پـول نه تنها در مواقـع اضطـراری دسـت تان را می گیرد، بلکـه می تواند 
اعتمادبه نفـِس سـرمایه گذاری تان را بـاال ببـرد و کمک تـان کنـد کـه رکودهای بازار را پشت سـر 

بگذارید.
2( تکلیف دوران بازنشستگی تان را مشخص کنید

چـه در دهـه ی سـوم زندگی تـان باشـید چه چهـارم، نمی توانیـد و نباید خطـر بـه تعویق اندازِی 
پس انـداز کـردن بـرای بازنشسـتگی تان را بـه جـان بخریـد و بـا اینکـه زنـان بـه اولویـت  دادن 
بـه نیازهـای دیگـران معروف انـد، وقتـی موضـوع بازنشسـتگی در میان باشـد، باید به خودشـان 
فکـر کننـد. بـا بهره گیـرِی تمام  و کمـال از یک برنامه ی بازنشسـتگِی شـرکتی، کنتـرل آینده ی 
مالی تـان را در دسـت بگیریـد. حداقـل به اندازه ی شـرکت تان، یا بیشـتر اگر قادریـد، در صندوق 
بازنشسـتگی تان پس انـداز کنیـد. اگر بیمه ی شـرکتی ندارید، حسـاب بازنشسـتگی شـخصی باز 
کنیـد. نکتـه ی مهـم این اسـت که هرچـه سـریع تر و هرچه بیشـتر پس انـداز کنید. طـول عمر 
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بـاالی ٩0 سـال در حـال متداول تـر شـدن 
اسـت. باید پیشـاپیش آماده باشـید.

3( در بورس سرمایه گذاری کنید
بخشـی از ایـن آمادگـی در واقـع یادگیـرِی 
بهره گیـرِی همه جانبـه از پول تـان اسـت، کـه 
سـرمایه گذاری در بـورس می توانـد گامـی در 
ایـن راه باشـد. ممکـن اسـت اولیـن فکری که 
بـه ذهن تـان خطـور می کنـد ایـن باشـد کـه 
دل تـان نمی خواهـد ریسـک کنیـد. رکودهای 
امـا  پیـش می آینـد،  گاهـی  بـازاری مسـلماً 
احتیـاِط بیش ازحـد نیـز می تواند بـه ضررتان 

شـود. تمام 
از موضـوع سـرمایه گذاری، یـک  معمازدایـی 
راه حـل اساسـی برای تشـویق و ایجـاد تمایل 
در زنـان بـرای سـرمایه گذاری اسـت. اغلـب 
بدانیـم،  چیـزی  دربـاره ی  بیشـتر  هرچـه 
پـس  فرومی ریـزد.  آن  از  ترس مـان  بیشـتر 
اولیـن رسـالت برای کسـانی کـه جایگاهی در 
حمایـت از آمـوزش مالـی دارند این اسـت که 
تـا می تواننـد اطاع رسـانی و ایـن معمـای بـه 

ظاهـر حل نشـدنی را حـل کننـد.

برنامـه  مالی تـان  اهـداف  سـایر  بـرای   )4
بچینیـد

و  پس انـداز  بـه  شـروع  این کـه  از  بعـد 
بازنشسـتگی تان  دوران  بـرای  سـرمایه گذاری 
کردیـد، بـه حوزه های دیگـِر زندگی تـان روی 
آوریـد. اهـداف دیگرتـان را در نظـر بگیریـد، 
مثـل پیش پرداخـت خانـه، تحصیـل فرزندان، 
از  بخشـی  سـرمایه گذارِی  رفتـن.  سـفر  یـا 
پس اندازهایتان در بورس ممکن اسـت شـما را 
سـریع تر به ایـن اهداف برسـاند، چنانچه پولی 
را که فکر می کنید در سـه تا پنج سـال آینده 
نیـاز خواهید داشـت در بازارهای کم ریسـک تر 
سـرمایه گذاری کنیـد. ایـده آِل سـرمایه گذاری 
در بـورس ایـن اسـت کـه درازمـدت باشـد، 
را می توانیـد  ریسـک  از  بدانیـد چـه حـّدی 
تـاب آوریـد و وضعیـت مالی تان چه حـّدی از 

ریسـک پذیری را بـه شـما اجـازه می دهـد.

5( از دیگران کمک و راهنمایی بگیرید
وقتـی سـؤالی برایتـان پیـش می آیـد، آن را از 

کسـی که مدیریت منافع تان را بـر عهده دارد، 
از کارگزارتـان، یـا حتـی از اعضـای خانـواده  و 
دوسـتاِن مطلع تـان بپرسـید. مهـم این اسـت 
کـه حتمـاً از یـک نفـر بپرسـید. همچنیـن، 
اینترنـت  در  متعـددی  راهنمـای  منابـع 
بـرای سـرمایه گذاری وجـود دارد. بـه کمـک 
بیشـتری نیـاز داریـد؟ می توانیـد از مشـاوراِن 
مالـی راهنمایـی بگیریـد. مـن مشـاوراِن مالی 
را بـه چشـم معلمان خصوصـی ای می بینم که 
شـما را در مسـیر نگـه می دارنـد و هدایت تان 
می کننـد، کسـانی کـه بـدوِن آن هـا ممکـن 
اسـت وسوسـه شـوید کـه دسـت از تـاش 
برداریـد. مشـاورِ مالی تـان بایـد از احساسـات، 
اوضـاع، و اهداف تـان باخبـر باشـد. هیچ وقـت 
از  نکنیـد،  پرسـیدن سـؤال هایتان مکـث  در 
حق الزحمـه ی  دربـاره ی  سـؤاالت تان  جملـه 

مشـاورتان.
 

 هیچ زمانی بهتر از همین االن نیست
زمـان عامـل مهمـی در سرمایه گذاری سـت. 
بـرای  درازی  زمـاِن  می کنیـد  تصـور  اگـر 
سـرمایه گذاری پپـِش رو داریـد، چنـدان ایـن 
فکرتـان درسـت نیسـت؛ زیـرا ایـن کار باعـث 
می شـود ایـن اقـدام مهـم را بـه تصـور اینکـه 
زمـان زیادی در انتظارتان اسـت، پشـت گوش 
بیندازیـد. حـرف مـا به ایـن معنی نیسـت که 
نمی توانیـد بعدهـا شـروع بـه سـرمایه گذاری 
کنیـد، بلکـه می گوییم هرچـه زودتـر این کار 
را انجـام دهید. بـه سـرمایه گذارِی پول هایتان 
می شـود  باعـث  کار  ایـن  بمانـی.د  پایبنـد 
راحت تـر فرازونشـیب های اجتناب ناپذیِر مالی 
را پشـت سـر بگذاریـد. بایـد بیشـترین بهـره 
را از پس اندازهایـی کـه بـا زحمـت به دسـت 
آورده ایـد، ببریـد و از طریق سـرمایه گذاری به 
اسـتقال مالی برسـید. چنیـن کاری بـه پول 
هنگفتـی نیاز نـدارد؛ فقـط باید اقـدام کنید و 

هیـچ زمانـی بهتـر از همیـن االن نیسـت.
وقـت  هیـچ  سـرمایه گذاری  بـرای  اگرچـه 
از  را  زمـان  کنیـد  سـعی  امـا  نیسـت؛  دیـر 
دسـت ندهیـد. همیـن امـروز اقـدام کنیـد. به 
سـرمایه گذارِی پول هایتـان پایبنـد بمانید این 
کار باعـث می شـود راحت تر فراز و نشـیب های 

مالـی زندگی تـان را پشـت سـر بگذاریـد.
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اثرمرکبو
قدرتآندرزندگی

آیـا فهرسـتی طوالنـی از اهـداف، امیـال و آرزوهـا بـرای زندگی تـان داریـد؟ می خواهیـد 
بیشـتر یـاد بگیریـد؟ درآمـد بیشـتری داشـته باشـید؟ مهارت هایتـان را بهبـود ببخشـید؟ 
بیشـترین بهره را از روابطتان ببرید؟ بهتر زندگی کنید؟ همه این ها خوب هسـتند. زندگی 
حرکـت روبه جلـو و پیشـرفت پیوسـته اسـت. گرچـه، یک نکتـه مهـم درمـورد همۀاینکارها، 
تالش ها،مجاهدت هـا و بیشـتربه دسـت آوردن هـا وجـود دارد: نمی توانیدهمزمـان همـه 
محـدودی  وانـرژی  درست؟شـمازمان  اسـت،  دیگرمنطـق  این کـه  دهیـد.  انجـام  کارهـارا 
داریـد. پـس اگـر کارهـای زیـادی را پیش ببریـد، درنهایت در هیچ کدام بـه موفقیت خاصی 

نمی رسـید. درعـوض، کارمؤثرترایـن اسـت کـه تمرکزخـودراروی یـک مسـیربگذارید.

راهنمایسرمایهگذاری
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اگرسـعی  یابدتـر،  نرسـید.  ممکـن  نتیجـۀ 
کنیـد هم زمـان به کارهـای مختلفی برسـید، 

شایددرانجامشـان شکسـت بخورید.
علت سـاده اسـت: بیشـتر شـما باور دارید که 
موفقیـت به یک بـاره رخ می دهـد؛ امـا زندگـی 

متفاوت اسـت.
یـک مهـارت را یـاد می گیریـد. یـک پـروژه را 
تمـام می کنیـد، بعـد دیگـری. در طـول زمان 
دسـتاوردهای شـما جمـع می شـوند تـا یـک 

شـاهکار تأثیربرانگیـز را شـکل دهند.
ایـن موضـوع مخصوصـاً درمـورد پـول صـدق 
می کنـد. بیشـتر مـردم پولشـان را در طـول 
زمـان به دسـت آورده انـد. افراد کمی هسـتند 
کـه به یک بـاره بـه ثـروت هنگفتـی رسـیده 

شند. با
شـما برای رسـیدن بـه موفقیـت در زندگی به 
اسـتعداد یـا مهـارت خاصـی نیـاز نداریـد. اگر 
از مسـیر طوالنی تـر برویـد، بـه هدفـی پس از 
دیگـری دسـت یابیـد و قدم به قدم ثـروت خود 
را بـه دسـت آوریـد، احتمـال بیشـتری وجود 

دارد کـه زندگی بهتری داشـته باشـید.
سـاده اسـت و همیشـه هـم جـواب می دهـد. 
افـرادی کـه می گویند جواب نمی دهـد آن قدر 
صبـر نداشـته اند تـا ایـن روش را در زندگـی 

خـود پیـاده کنند.
در مسـیر موفقیـت مالـی خـود ایـن نکتـه را 
فرامـوش نکنیـد: بـا یـک دسـت نمی توانیـد 
چنـد هندوانه برداریـد. بهتر اسـت کارها را به 
نوبـت انجام دهید. اگر بـر روی یک کار تمرکز 
داشـته باشـید، نتایـج بهتری خواهیـد گرفت.

 
 تأثیر ترکیب شدن طی زمان

مثـال خیلـی جالبـی اسـت: وارن بافـت را در 
نظـر بگیرید. او بـه این روش توانسـت ثروتش 
را در طـول زمان به دسـت آورد. بـه اعداد نگاه 

نکنید، به رشـد نسـبی نـگاه کنید.
وارن بافت بین ۳۲ و 44 سـالگی ارزش خالص 
دارایـی اش را ۱۲۵۷ درصد بهبود بخشـید. این 
رشـد در دوازده سـال خیلی اسـتثنایی اسـت. 
مخصوصـاً اگـر ایـن موضـوع را هـم در نظـر 
بگیریـم کـه او در دهۀپنجـم زندگـی اش پول 
زیـادی را ازدسـت داد؛ ولی ایـن موضوع بحث 

ما نیسـت.
بـه ایـن نکته دقت کنیـد. ثـروت وارن بافت از 
سـن 44 تا ۵۶ سـالگی به طرز خنـده داری در 
طـول دوازده سـال ۷۲۶۸ درصد افزایش یافت. 
البتـه ایـن ارزش خالص اوسـت و شـانس هم 
همیشـه در دسـتیابی به این نوع اعداد دخیل 

است.
یکـی دیگـر: وارن بافـت ٩٩ درصـد ثروتش را 

پـس از پنجاه سـالگی بـه دسـت آورد.
ازپیشـرفت  فکرکنیدکـه  آن هـا  همـۀ  بـه   

کندحرفه شـان شـکایت می کنند. این مسـئله 
بـه شـماکمک می کنـد تـا مقایسـه ای انجـام 

. هید د
بـه  هرحـال در اینترنـت مطالب زیـادی دربارۀ 
وارن بافـت وجود دارد. وافراد زیادی هم تظاهر 
می کنند شـما می توانیـد با سـرمایه گذاری در 

بازار سـهام ثروتمند شوید.
گرچـه، وارن بافـت مثالـی عالـی از موفقیـت 
پیوسـته اسـت. شـما می توانیـد بـا کارهـای 
کوچـک به اهـداف بزرگ برسـید، کارهایی که 

در طـول زمـان روی هـم جمـع می شـوند.
ایـن شـیوه نه تنها درمورد پـول صدق می کند، 
بلکه می تـوان آن را برای دسـتیابی به مهارت، 

سـامتی و روابط هم استفاده کرد.
شـما نمی توانیـد در یـک روز، یـک مـاه یـا 
حتی یک سـال بدنتـان را قوی کنید. سـال ها 
تـاش پیوسـته می خواهـد تـا بـه ایـن هدف 
برسـید. میانبـری وجود نـدارد و اصًا هم مهم 

نیسـت چقـدر هوشـمندانه عمـل می کنید.
اختصـاص دادن فقـط »یـک سـاعت« بـرای 
تمرکـز در هـر روز و انجـام تمرینـات هدفمند 
به صـورت پیوسـته، می  توانـد نتایـج غیـر قابل 

بـاوری را در بلندمـدت حاصـل کنـد.
 

 ترکیب زمان، تمرین و تمرکز
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت عجلـه نداشـته 
باشـید، بدانیـد کـه افـراد موفـق هـم بعـد از 
تمریـن و تمرکـز طوالنی مـدت به هـدف خود 

رسـیده اند.
جـان هایس، اسـتاد دانشـگاه ملـون کارنج در 
رشـته ی روانشناسـی شـناختی در پی یافتن 
ایـن بـود کـه کسـانی کـه در اهدافشـان بـه 
موفقیـت دسـت پیـدا کرده انـد، تـا چـه اندازه 

متفـاوت از دیگـران عمـل کرده انـد؟
هایـس فهرسـتی از ۵00 قطعـه ی موسـیقی 
توسـط  بارهـا  قطعـات  ایـن  کـرد.  تهیـه 
سـمفونی های مختلـف در سراسـر دنیا نواخته 
شـده بودنـد وشـاهکار بـه حسـاب می آمدند. 
ایـن ۵00 قطعـه ی معروف در مجموع توسـط 

۷۶ آهنگسـاز خلـق شـده بودنـد.
سـپس، هایـس بـازه زمانـی ای را تعییـن کرد 
تـا بدانـد در آن مدت ایـن آهنگسـازان چقدر 
می کردنـد  صـرف  حرفه شـان  بـرای  زمـان 
تـا این کـه باالخـره قطعـه ای معـروف خلـق 
می شـد. نتیجـه ایـن بود کـه واقعاً بـرای خلق 
هـر شـاهکاری ۱0 سـال زمـان صـرف شـده 

ست. ا
انتظـار بـه دسـت آوردن موفقیـت را در زمانی 
کوتـاه نداشـته باشـید. افـراد موفـق در هـر 
و  تمریـن  صـرف  زمـان  سـال ها  زمینـه ای، 
تمرکـز کرده انـد. بـا در نظـر داشـتن زمـان 
کافـی، تمریـن و تمرکز می توانیـد به موفقیت 

 موفقیت وارد می شود!
موفقیـت واقعـی وقتـی بـه دسـت می آید که 
در یک زمـان روی یـک مسـئله تمرکـز کنیم. 
اولیـن بـاری کـه بـه ایـن موضـوع پـی بـردم 
دبیرسـتانی بودم. وقتی داشـتم برای امتحانات 
نهایـی آمـاده می شـدم، تصمیم گرفتـم در آِن 
واحـد فقط یـک درس را مطالعه کنـم. و فقط 
وقتـی سـراغ درس بعدی بـروم که درس قبلی 

را کامـًا متوجه شـده ام.
متوجه شـدم اگر خـودم را چنـد روزی درگیر 
یـک درس کنـم آن را بسـیار سـریع تر یـاد 
می گیـرم. بیشـتر هم دوره ای هـای مـن روزانه 
چندیـن درس را مطالعـه می کردند. هیچ وقت 
زیـادی  چـون  نیامـد؛  خوشـم  روش  آن  از 

پراکنـده بـه نظـر می رسـید.
اگـر سـر کار پـروژه ای دسـتم اسـت سـراغ 
اگـرروی  نمـی روم.  دیگـری  بـزرگ  پـروژۀ 
کارمی کنـم  وباگـم  بـرای  جدیـدی  مسـیر 
نوشـتن  کتـاب  مشـغول  زمـان  درهمـان 
کمـک  مـن  بـه  اسـتراتژی  ایـن  نمی شـوم. 
می کندتاکارهاراسـریع تر و بهتـر انجـام دهـم. 
درنتیجـه، وقتی توجـه مرامعطـوف یک عمل 

دارم. هـم  بیشـتری  دسـتاورد  می کنـم 
آیا در حال کار روی مسـائل مختلفی هستید؟ 
آیا توجه شـما روی فقط یک مسـئله نیسـت؟ 
احتمـال زیـادی وجـود دارد کـه بـه بهتریـن 
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چگونهدرشرایطسخت
مالیخوشبینباشیم؟
یکـی از مسـائلی کـه همیشـه می توانـد شـما را دچـار اسـترس و اضطـراب کنـد، پـول اسـت. برخـی اوقـات مخـارج و 
شـرایط طوری پیش می رود که شـما ناگهان دچار مشـکل می شـوید. تقریبًا همه، یک یا چند بار شـرایط مالی سـخت 

را تجربـه کرده اند.
وقتـی کـه اجاره هـا بـاال مـی رود و اقسـاط بیشـتر می شـود، به نظـر غیرممکـن می رسـد کـه بتوانیـد از این شـرایط 
به راحتـی عبـور کنیـد. بـا وجـود این کـه به طـور پیوسـته از شـنیدن داسـتان های افـرادی که اقسـاط سـنگینی را 

در مدت زمان هـای کوتـاه پرداخـت کرده انـد یا توانسـته اند مقـدار زیادی پس انـداز کنند، کمی امیدوار می شـوید؛ 
ولـی بـاز بایـد گفت کـه خوش بین بودن سـخت اسـت.

مثـل ایـن اسـت که حس کنید وقتی پای پول وسـط باشـد، همه خیلی از شـما جلوترنـد. توانایی انجـام دادن هر کار 
مهمی در راسـتای امور مالی برایتان دور از دسـترس به نظر می رسـد و موقعیت شـما باعث می شـود، حس زندانی 

شـدن پیدا کنید.
افـراد زیـادی کـه شـرایط مالـی بحرانـی را با موفقیت پشـت سـر گذاشـته اند، به قـدرت گام های کوچک و پیوسـته، 
بـاور دارنـد. قـدرت کارهـای مثبـت کوچـک و مداوم می توانـد در صورتی که شـرایط بدی را تجربه می کنید، شـما را 

به جایـگاه اصلی تـان بازگرداند.
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 قدم های کوچک بهتر از قدم برنداشـتن اسـت
نگـه داشـتن سـر در بـرف و روبه رو نشـدن با وضعیـت مالی کار راحتی اسـت؛ 
امـا شـما نبایـد آن را انجـام دهیـد. زمـان بگذارید و امـور خـود را جمع وجور 
کنیـد. بعـد از ایـن، به جـای اینکـه وضعیـت مالـی خـود را نادیـده بگیریـد، 

سـعی کنیـد حواسـتان را بیشـتر بـه آن جمـع  کنید.
و  الکپشـت  مسـابقه ی  معـروف  داسـتان  حـال  بـه  تـا  آیـا 
برخـاف  رفتـن: الکپشـت  لـو  را شـنیده اید؟ خطـر  خرگـوش 
آهسـته بودنـش مسـابقه  را می بـرد! برخـی مواقـع به ایـن فکر 
می افتیـد کـه بـرای پیشـرفت کـردن نیاز بـه تغییـرات زیادی 

داریـد. ایـن درسـت نیسـت.
گام  برنداشـتن  از  بهتـر  کوچـک  گام هـای   

اسـت.
بـه گام هـای کوچکـی کـه امـروز یا ایـن ماه 
می توانیـد برداریـد، فکـر کنیـد. اگـر بودجه ای 
از  می توانیـد  نداریـد،  اضطـراری  مواقـع  بـرای 
برنامه هـا و نرم افزارهـای مالـی بـرای پیـدا کردن 

مبلغـی بـه منظـور ایـن کار اسـتفاده کنیـد.
تـا  کنیـد  مشـخص  را  کـم  و  هفتگـی  مبلغـی   
حسـاب  بـه  شـما  اصلـی  حسـاب  از  مبلـغ  ایـن 

شـود. منتقـل  پس اندازتـان 
بـرای مواقـع اضطـراری  بودجـه    سـاختن سـریع یـک 
خیلـی آسـان اسـت؛ حتی اگر مشـخص نباشـد کـه باید 

کنید. چـکار 
کاری انجـام دهیـد، حتمـاً نباید بزرگ و 

پرسـروصدا باشد.
می توانـد کار کوچکـی باشـد که در طول 
زمـان، عادتی را در شـما نهادینـه کند تا 

در نهایـت بـه یک موفقیت ختم شـود.
 

 از همیـن االن شـروع کنیـد، ماهـی را 
هـر وقـت از آب بگیریـد تازه اسـت

دام  در  اسـت  ممکـن  اوقـات  برخـی 
40 سـالگی  یـا   ۳0 ماننـد »در  افـکاری 
بایـد ایـن کارهـا را انجام دهیـد« بیفتید. 
بایـد بدانیـد کارهـای زیادی وجـود دارد 
مالـی  امـور  بـرای  کـه الزم اسـت شـما 

خـود انجـام دهیـد.
 شـما بایـد بـرای بازنشسـتگی پس انـداز 
مواقـع  بـرای  بودجـه   یـک  بایـد  کنیـد، 
را  مخـارج  باشـید،  داشـته  اضطـراری 
بـرای  کمتـر کنیـد، یـک شـغل جانبـی 
را  خـود  مخـارج  کنیـد،  فراهـم  خـود 
کارهـای دیگـر. و کلـی  پیگیـری کنیـد 

واقعـاً  کارهـا  ایـن  مواقـع  برخـی 
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گیج کننـده هسـتند. وقتـی کـه در شـرایط مالی سـخت هسـتید، انجـام دادن همه ی 
ایـن کارهـا بـه نظـر دور از ذهـن می رسـد. خـب نکتـه همین جاسـت، الزم نیسـت 

دهیـد. انجـام  موقـع  همـان  را  کارهـا  ایـن  همـه ی 
البتـه کـه داشـتن بودجـه ای بـرای مواقـع اضطـراری، داشـتن یـک شـغل جانبـی و 
پیگیـری مخـارج و همـه ی کارهـای دیگـری کـه بایـد انجام شـود، ضروری اسـت؛ اما 

در انجـام دادِن تنهـا یـک کار، قدرتـی نهفتـه اسـت.
 بهبود شـرایط مالی تان را با تمرکز بر فقط یک کار شـروع کنید.

به صـورت هفتگـی، مبلـغ ۵0 هزارتومـان را بـه حسـاب پس انـداز خـود واریـز کنیـد، 
دنبـال یـک شـغل دوم بگردیـد و بعد به دنبال بررسـی دوباره ی اقسـاط خود باشـید.

پیشـرفت کـردن در هـر کاری، از شـروع کـردن آن سرچشـمه می گیـرد. اغلب اوقات 
شـروع کـردن سـخت ترین بخش کار اسـت.

کاری را کـه می خواهیـد بـرای بهبـود وضعیـت مالـی خـود انجـام دهیـد، انتخـاب 
کـرده و از آن شـروع کنیـد.

شـرایط سـخت مالـی نباید این بـاور را برایتان ایجاد کنـد که مجبوریـد از رویاهایتان 
دسـت بکشـید. می دانیـد که خواسـتن توانسـتن اسـت. شـما بـا تمرکز بـر چیزی که 

می خواهیـد، قطعـاً بـه آن خواهید رسـید، اگر برنامه ریزی درسـتی داشـته باشـید.

 
 بر واقعیت هـا تمرکز کنید

معمـوالً ذهـن افـراد عاقـه ی شـدیدی بـه تفکـر دربـاره ی چیزهایـی دارد کـه دور از 
دسـترس هسـتند. زندگی هـای پرخـرج، رفاه اقتصادی و از این دسـت مـوارد. خاص 

کـردن خودتـان از ایـن وضعیت ممکن اسـت سـخت باشـد.
نگذاریـد ذهن تـان روی ایـن چیزهـا تمرکـز کنـد. بله، سـخت اسـت که بـه چیزهایی 
کـه دور از دسـترس شماسـت، نـگاه نکنیـد. بـه همیـن دلیل هم هسـت که پیشـنهاد 
می کنیـم تمرکـز خـود را به صـورت کامـل روی آن هـا نگذاریـد. حداقـل باید بخشـی 
از تمرکـز خـود را روی چیزهایـی بگذاریـد کـه می توانیـد بـه آن ها برسـید و بر آن ها 

دارید. کنتـرل 
اگـر خـرج غیـر منتظـره ای پیش آمد، بایـد به فکر راه هایی باشـید که ایـن هزینه های 

را  مالی تـان  برنامـه ی  پیش بینی نشـده 
قطعـاً  ندهـد.  قـرار  تأثیـر شـدید  تحـت 
منظـور از ارائـه ی این مطلب این نیسـت 
کـه شـما از رویاهایتـان دسـت بکشـید. 
می دانیـد کـه خواسـتن توانسـتن اسـت.

کـه  چیـزی  بـر  تمرکـز  بـا  شـما   
می خواهیـد قطعـاً به آن خواهید رسـید، 
اگـر برنامه ریزی درسـتی داشـته باشـید.

 
 در حـال زندگی و برای آینده 

کنید برنامه ریزی 
شـرایط سـخت مالـی بـرای همـه اتفـاق 
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می افتـد. بهتـر اسـت زمـان بگذاریـد و بررسـی کنیـد کـه چگونـه بایـد بـرای ایـن 
شـرایط آمـاده شـوید تـا بتوانیـد وقتـی کـه دوبـاره ایـن شـرایط غیـر منتظـره اتفاق 

افتـاد، تأثیـرات آن را تـا حـد ممکـن کاهـش دهیـد.
بودجـه ای را در نظـر بگیریـد، میـزان پس انـدازی را که باید داشـته باشـید، مشـخص 

کنیـد و مخـارج خـود را در قالـب بودجه بررسـی کنید.
کنـار گذاشـتن مقـداری پـول به عنـوان بودجـه ای بـرای مواقـع اضطـراری را جـزء  
اولویت هـای خـود قـرار دهیـد. ممکـن اسـت نتوانیـد مبلـغ زیـادی را ماننـد دیگران 
بـه ایـن کار اختصـاص دهیـد؛ امـا ایـن کار را انجـام دهیـد تـا آرامـش ذهنی داشـته 

باشـید. ببینیـد کـه چگونـه می توانیـد جلوتـر از زمـان برنامه ریـزی کنیـد.
 ایـن کار می توانـد شـامل سـاختن یـک برنامـه بـرای اتمـام اقسـاط، کنـار گذاشـتن 
پـول بـرای بودجـه ی ضروری، کسـب درآمد بیشـتر یـا ترکیبـی از همه ی ایـن کارها 
باشـد. توانایـی خوش بیـن ماندن در شـرایط سـخت مالی بـه نظر غیرممکن می رسـد.  

بـا ایـن حـال حقیقت این اسـت کـه اگر 
کوچـک  گام هـای  و  کنیـد  تـاش  شـما 
برداریـد،  ایـن کار مسـلماً ممکـن خواهد 
بـود. قـدرت گام هـای کوچـک و شـروع 
نبایـد  هیچ وقـت  کار،  یـک  کـردن 

فراموشـتان شـود.
 الزمـه ی پیشـرفت کـردن در هـر کاری، 
اوقـات  اغلـب  اسـت.  آن  کـردن  شـروع 
کار  بخـش  سـخت ترین  کـردن  شـروع 
بـرای  می خواهیـد  کـه  را  کاری  اسـت.  
بهبـود وضعیـت مالـی خود انجـام دهید، 

انتخـاب کـرده و از آن شـروع کنیـد.
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بخش اول: پیدا کردن حراج ها
1( با قیمت اجناسی که می خواهید بخرید آشنا شوید

اگـر می خواهیـد محصـول موردنظرتـان را بـا قیمتـی خـوب بخریـد، ابتـدا بایـد بتوانیـد تفاوت 
قیمت هـا را تشـخیص دهیـد. قبـل از اینکـه بـرای خرید کاالیـی بیرون برویـد، زمانـی را صرف 

جسـت وجو و بـه خاطـر سـپردن قیمت هـای رایـج اجنـاس کنید. 
بـرای ایـن کار می توانیـد به سـادگی بـا اسـتفاده از اینترنت، قبـل از خرید کـردن تحقیقات خود 

را انجـام دهید.
 مثـًا اگـر بـه دنبـال یـک میـز ناهارخـوری بـرای آشـپزخانه تان می گردیـد، می توانیـد سـایت 
فروشـگاه های لـوازم خانگـی و مبلمـان را جسـتجو کـرده و قیمـت محصـول موردنظرتـان را بر 

اسـاس جنـس،  انـدازه و طراحـی پیـدا کنید.
اگر یک میز ناهارخوری به طور میانگین قیمتی در حدود ۱ میلیون تومان داشـت و فروشـگاهی 
آن را بـا تخفیـف، ٩00 هـزار تومـان می فروخـت، تفـاوت زیـادی در به صرفه بـودن خریـد شـما 
ایجـاد نخواهـد شـد؛ ولـی اگر فروشـگاهی همـان میـز را با قیمـت 400 هـزار تومان بـه فروش 

گذاشـته بـود، شـک نکنیـد خریـد آن میز بـا این قیمت یـک خرید خوب اسـت.

2( قیمت های ارزان را از اینترنت پیدا کنید
سـایت هایی که لوازم دسـت دوم و کارکرده را می فروشـند، زیر و رو کنید. ببینید آیا کسـی یک 

میـز دسـت دوم را با تخفیف برای فروش گذاشـته اسـت یا نه.
 حین اسـتفاده از چنین سـایت هایی باید همیشـه حواسـتان را جمع کنید تا شـرایط و وضعیت 
کاال را قبـل از خریـد بسـنجید. همیشـه بـرای خریـد یـک کاالی دسـت دوم به صـورت آناین،  

سـعی کنید فروشـنده را بـه صورت حضـوری ببینیـد و کاال را تحویل بگیرید.

قواعدخریداقتصادی
وبهٌصرفه

کسی نیست که از خرید 
به صرفه و اقتصادی بدش 
بیاید. در حقیقت همه ما 
به دنبال آن هستیم که 
محصوالت و کاالهای مورد 
نیازمان را با قیمت های 
مناسب تر بخریم و 
صرفه جویی کنیم؛ یعنی خرید 
خوبی داشته باشیم. تجربه 
یک خرید خوب، به دانش 
شما دربارۀ خرید، آشنایی 
با ترفندهای آن و هوشیار 
بودن در مقابل حقه های 
فروِش بیشتر بستگی دارد. 
در ادامه، در دو بخش نکاتی 
را به شما گوشزد می کنیم که 
تجربه یک خرید خوب را برای 
شما به ارمغان می آورند:
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3( تبلیغات  هفتگی را بررسی کنید
اگـر اشـتراک روزنامـه یـا مجلـه ای را داشـته 
باشـید احتمـاالَ دیده ایـد تبلیغـات خاصی در 
آن چـاپ می شـود. این تبلیغات  ممکن اسـت 
شـامل بن هـای تخفیفـی باشـد کـه بتوانیـد 
بـرای خریـد مـواد غذایـی و دیگـر کاالهـا از 
آن هـا اسـتفاده کنیـد. ایـن بن هـا را بـا توجه 
بـه نیازهایتـان جدا کـرده و در زمـان خرید از 

آن هـا اسـتفاده کنید.
 

4( به دنبال تخفیف های ویژه بگردید
بـرای  فروشـگاه ها  برخـی  اسـت  ممکـن 
سـالمندان  بـرای  حتـی  یـا  دانشـجوها 
تخفیفاتـی را درنظـر داشـته باشـند. برخـی 
تخفیف هایـی  نیـز  فروشـگاه ها  از  دیگـر 
بـرای موقعیت هـای شـغلی به خصـوص ارائـه 
می دهنـد؛ مثًا بـرای معلمان یا بـرای افرادی 
درصـد   ۱0 دارنـد،  فعالیـت  ارتـش  در  کـه 
تخفیـف قائـل می شـوند. وقتـی می خواهیـد 
پـول کاال را حسـاب کنید بهتر اسـت در مورد 
ایـن تخفیفـات ویژه نیز بپرسـید. شـاید واجد 

باشـید! شرایطشـان 

5( فروشگاه های مورد عالقۀ خود را در فضای مجازی دنبال کنید
فروشـگاه ها اغلـب دربارۀ حراج ها و تخفیف های ویژه شـان، پسـت هایی را به اشـتراک می گذارند. 
دنبـال کـردن طیـف متنوعـی از فروشـگاه های مـورد عاقه تـان در فضـای مجـازی به شـما در 

شناسـایی حراجی هـا کمک بسـیاری می کند.

6( چرخه های حراج را یاد بگیرید
اگرچـه معمـوالً آخـر فصل هـا قیمت اجناس کاهـش می یابد؛ اما هر فروشـگاهی بـرای خود یک 
چرخـۀ حراج مسـتقل دارد. خوب اسـت چرخه هـای مخصوص فروشـگا ه های مـورد عاقه تان را 

یـاد بگیریـد تـا زمانی که بیشـترین تخفیف ها وجـود دارد،  اقدام بـه خرید کنید.
ممکن اسـت برای به دسـت آوردن چرخه های حراج نیاز به آزمون و خطا داشـته باشـید. سـعی 

کنیـد وقتـی اجناِس حراج خـورده را می بینید، تاریخ آن روز را جایی یادداشـت  کنید.
اگـر متوجـه شـدید برخـی از اجناسـی کـه حـراج آخر هفتـه خورده انـد، هنـوز تمام نشـده اند، 
بدانیـد ممکـن اسـت فـردای ایـن حراجی ها، ایـن کاالها بـا تخفیفات بیشـتری فروخته شـوند.

این زمان بهترین موقع برای خرید کردن است.
 اگـر دوسـتی داریـد که در فروشـگاهی که شـما معمـوالً از آن خرید می کنید کار می کنـد، از او 

دربـارۀ چرخه های حراج بپرسـید.
خیلـی از فروشـندگان برخـی از محصـوالت را بعـد از مدتی خاص )مثا شـش مـاه(  با تخفیفات 

زیـادی بـه فروش می رسـانند تا انبـار خـود را خالی کنند.
اگـر بتوانیـد مثـًا برای خرید چند سـری پـرده، کمی صبر کنیـد، خواهید دید ایـن صبر کردن 

ارزش داشـته اسـت و این محصول برای خالی شـدن انبار شـامل تخفیف شـده اسـت.
اگـر بـه دنبـال تخفیـف در فروشـگاه های دست دوم فروشـی می گردید، بهتـر اسـت اول هفته به 

خریـد بروید.
 بیشـتر افراد، آخر هفته ها به این فروشـگاه ها لباس می روند؛ بنابراین شـنبه و یکشـنبه بهترین 

روزهـا بـرای رفتن به این فروشگاه هاسـت؛ چـون در آن روزها محصوالت تنـوع باالیی دارد.
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بخش دوم: تغییر برنامه روزمره
1( بودجه بندی کنید

وقتـی به دنبـال خریـد به صرفـه باشـید، بـه دنبـال تخفیـف هـم می گردیـد. اگـر بـرای خـود 
بودجه بندیسـفت و سـختی وضـع کنیـد و اجـرای آن را جـزء اولویت هـای خـود قـرار دهید، در 
نهایـت مجبـور بـه یافتـن و خریـدن کاالهـای حراج خـورده و ارزان می شـوید. ایـن کار از خرید 

هیجانـی جلوگیـری می کند.
بودجه بنـدی کاری تقریبـاً سـاده اسـت. بـرای شـروع می توانیـد مجمـوع حقـوق ماهیانـۀ خود 
را بنویسـید. سـپس مخـارج واجـب ماننـد خوردوخوراک و اقسـاط ماهیانـه را جـدا کنید. مبلغ 

باقی مانـده همـان مقـداری اسـت کـه شـما باید بـه طـور منطقـی در ماه خـرج کنید.
از ایـن بـه بعـد بایـد مخارجتـان را دسـته بندی کنیـد. می توانیـد دسـته بندی هایتان را بـه 
بخش هایـی ماننـد غـذا،  سـرگرمی و لباس تقسـیم کنید. سـپس برای هرکـدام از این دسـته ها 

مبلغـی منطقـی در نظـر بگیریـد و بـرای هـر 
دسـته مبلـغ معینـش را خـرج کنید.

از بودجه بنـدی خـود پیـروی کنیـد؛ حتی اگر 
در شـروع بسیار سـخت باشد.

 اگـر بـرای مـواد غذایـی در مـاه ۲00 هـزار 
از  کنیـد  سـعی  گرفته ایـد،  نظـر  در  تومـان 
غـذا  و  اسـتراحت  اگرچـه  نرویـد.  فراتـر  آن 
خـوردن در رسـتوران بعـد از یـک روز سـخت 
کاری بسـیار و سوسـه کننده اسـت؛ امـا اگـر 
بـا بودجه بنـدی شـما نمی خوانـد از ایـن کار 

کنیـد. خـودداری 

راهنمایسرمایهگذاری
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2( وقتـی حالتـان خـوب اسـت خریـد 
کنیـد

اگـر وقتـی ذهنیـت خـوب و درسـتی داریـد 
خریـد کنیـد، بیشـتر می توانیـد قیمت هـای 
ارزان را پیـدا کـرده و در نهایـت خریـد بهتری 
کـه  زمانـی  کـردن  خریـد  باشـید.  داشـته 
بـه  یـا خسـته هسـتید می توانـد  مضطـرب 
گرفتـن تصمیمات سـریع بـرای خریـد منجر 
شـود؛ به جای اینکـه زمان کافـی بگذارید و به 

دنبـال بهتریـن قیمـت بگردیـد.

خریـد کـردن هنـگام گرسـنگی نیـز می توانـد شـما را وادار به خریـد مـواد غذایـِی ارزان و آماده 
کنـد؛ بـه جـای اینکه به دنبـال مواد غذایی مقوی و سـالم بگردیـد. قبل از اینکه بـه خرید بروید 
مطمئـن شـوید حالتـان خوب اسـت. اگـر حس می کنید مضطرب، خسـته یا گرسـنه هسـتید، 
قبـل از رفتـن بـه خریـد زمـان بگذارید تـا هم خسـتگی تان برطرف شـود هم چیـزی بخورید تا 

نباشید. گرسنه 
 

3( برای خرید کردن مدت زمان تعیین کنید
اغلـب اوقـات داشـتن یک مـدت زمان بـرای خرید کـردن، در تصمیمات شـما تغییـرات بزرگی 
ایجـاد می کنـد. اگـر شـما برای خریـد کردن زمـان زیادی بـه خودتـان بدهید، تمایلتان بیشـتر 
می شـود کـه تمـام راهروهـای فروشـگاه را بگردیـد. همیـن تماشـا و گشـتن می توانـد منجر به 
خریـد هیجانی و گرفتن تصمیماتی شـود که بعداً از آن پشـیمان خواهید شـد. بـرای خود مدت 
زمـان معینـی را تعییـن کـرده و به آن پایبند باشـید. مثًا بـه خودتان یک سـاعت فرصت دهید 

تـا از فروشـگاه، مـواد غذایـی مورد نیـازی که می خواهیـد بخرید.
البتـه زمانتـان را خیلـی هـم محـدود نکنیـد. اگر بـه خودتـان زماِن کافـی ندهید، ممکن اسـت 
مضطـرب شـوید یـا حـس کنیـد تحت فشـار هسـتید. یادتان باشـد حاِل بـد می تواند بـه خرید 
هیجانـی منجـر شـود. زمانـی که به طـور معمول بـرای خرید کـردن می گذارید انـدازه بگیرید و 
بـه آن پایبنـد بمانیـد تـا به یک مـدت زمـان منطقی بـرای خرید کردن برسـید. حـال باید این 

مـدت زمـان را تبدیـل به یـک قانون بـرای خرید کردنتـان کنید.

4( تنهایی خرید کنید
خریـد کـردن با دیگران می تواند کمی ریسـک داشـته باشـد. ممکن اسـت حیـن صحبت کردن 
بـا دیگـران وسـایلی را برداریـد کـه واقعاً بـه آن ها نیـازی ندارید یا آن هـا را نمی خواهیـد. هنگام 
خرید لباس نیز ممکن اسـت دوسـت شـما یک پیرهن را بیشـتر دوسـت داشـته باشـد و شما را 
قانـع کنـد آن را بخریـد. وقتـی بـه خانـه برمی گردید از ایـن خرید پشـیمان می شـوید؛ چون از 
لبـاس خوشـتان نمی آیـد یا لبـاس دیگری را می خواسـتید یا حتـی این لباس گران تـر از مبلغی 
اسـت کـه بـرای خریـد لباس کنـار گذاشـته بودید. پس بـرای خریـدی به صرفه بهتر اسـت تنها 

به فروشـگاه بروید.
اگرچـه در ایـن بـاره یـک اسـتثنا وجـود دارد. آن اسـتثنا هـم در مورد دوسـتی صادق اسـت که 
در پیـدا کـردن حراجی هـا یـا اسـتفاده از بن های تخفیف اسـتعداد خوبـی دارد. چنین دوسـتی 
را بـا خـود چندیـن بـار به خریـد ببرید تـا بتوانید وسـایلی را کـه می خواهید، بـا بهترین قیمت 

خریـداری کنید.
حتمـاً شـما نیـز باتوجـه بـه تجربه هایتـان در خریـد می توانیـد نـکات ارزنـدۀ دیگـری را بـه 
توصیه هـای بـاال اضافـه کنیـد. نکتـۀ مهـم، سـعی در ایجـاد تغییرهـای کوچـک و مداومـت بـر 
عادت هـای جدید اسـت. ایـن کار تغییرهای بزرگ و نتایج دلخواه شـما را به دنبـال خواهند آورد.
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14توصیهعملیبرای
بودجهبندی

بـه نظـر می رسـد کـه بسـیاری از مـردم راجـع بـه بودجه بنـدی تصـور خوبـی ندارنـد و با آن همـراه نیسـتند. با ایـن وجود، 
بودجه بنـدی چیـزی نیسـت جـز همـان برنامه ریزی بـرای درسـت خرج کردن پـول. بودجه بندی به این معناسـت کـه قبل از 
شـروع ماه، شـما قصد می کنید هدفمند پول خرج کنید. با این حال، بعضی افراد داشـتن بودجه را مسـاوی با مانعی برای 
انجام دادن آن کارهایی که دوسـت دارند،  می دانند. واقعیت این اسـت که بودجه بندی نه تنهاآزادی مالی شـما را محدود 
نمی کند، بلکه به شـما آزادی می دهد. تمام مسـائل مربوط به بودجه بندی به دانسـتن مقصد پول شـما برمی گردد. حتمًا 
بـا نتایـج مثبـت برنامه ریـزی آشـنا هسـتید و تأثیـر آن را در زندگـی خـود و اطرافیانتـان دیده ایـد. بودجه بنـدی در واقع، 

همـان  برنامه ریـزی مالـی اسـت که شـما بـه آن متعهد خواهید بـود تا به اهـداف مالی مورد نظر تان برسـید.

راهنمایسرمایهگذاری
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کمـک  مـا  بـه  می توانـد  چطـور  بودجه بنـدی 
کنـد؟

بودجـه  می توانـد نقشـه ای عملـی و تصویـری 
واضـح از مقصـد پولتـان در هـر ماه را به شـما 
بدهـد. همزمـان به شـما کمـک خواهـد کرد 
کـه در ضمـن تاش برای رسـیدن بـه اهدافی 
بـرای  پس انـداز  و  بدهی هـا  پرداخـت  مثـل 
دوران بازنشسـتگی بـه اهـداف دیگرتـان هـم 

برسید.
اگـر بودجه را به سـادگی آگاهانـه خرج کردن 
پـول بدانید،آزادی بیشـتری بـرای خرج کردن 
خواهیدداشـت. اگربـرای خریدچیـزی ازقبـل 
بودجه  بندی کرده باشـید، دیگربدون داشـتن 
احسـاس گناه وپشـیمانی آن راخواهید خرید. 
خیلـی از مـردم می گوینـد کـه بعد از داشـتن 
اضافـی  پـول  واقع گرایانـه،  بودجـه ی  یـک 

می آورنـد. تعجب آور نیسـت؟

 14توصیه برای داشتن یک بودجه بندی واقع گرایانه
برای داشتن یک بودجه بندی واقع گرایانه سعی کنید به این توصیه ها عمل کنید:

1( قبل از شروع ماه جدید بودجه بندی کامل انجام دهید
ایـن کار یعنـی شـما حتی قبل از شـروع ماه، بـرای ریال به ریـال خرج هایتـان برنامه ریزی کرده 
باشـید. البتـه ایـن به معنـای این نیسـت که تـا ریال آخر حسـاب خـود را باید خـرج کنید، بلکه 
اینجـا صرفـاً تأکیـد روی حفـظ تعـادل بین درآمـد و هزینه اسـت و هزینه به هیچ عنـوان، نباید 

حتـی یک ریال بیشـتر از درآمد باشـد.

2( بودجه بندی را باهم شروع کنید
اگـر متأهـل هسـتید، شـما و همسـرتان بایـد باهـم درمورد نحـوه ی خرج کـردن پول بـه توافق 
برسـید. فراموش نکنید که اگر شـما یکی شـده اید، حسـاب بانکی تان هم باید یکی باشـد. دیگر 
پـول تـو و پـول مـن نباید مطـرح باشـد و در حقیقت این پـول هردوی شـما باید باشـد. اگر هم 
مجـرد هسـتید، یـک شـریک قابـل اطمینان پیـدا کنید که شـما را در راه رسـیدن بـه اهدافتان 

یـاری کند.

3( بودجه بندی هر ماه متفاوت است
بعضـی ماه ها مسـائلی مثـل هزینه های بازگشـایی مدارس فرزنـدان یا هزینه هـای رایج نگهداری 
و تعمیـرات خـودرو بایـد در بودجه بندی تان لحاظ کنید؛ ولی در ماه هایی دیگر شـاید الزم باشـد 
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کـه برای مسـافرت ها، جشـن تولدهـا و تعطیات پول بیشـتری نیاز داشـته باشـید. صرف نظر از 
موقعیت هایـی کـه ممکـن اسـت پیش بیاید، مطمئن باشـید که بـرای آن هزینه هـا در بودجه ی 
خـود آمادگـی داریـد. نباید اجازه دهیـد که هزینه های اضافـی در بعضی ماه ها برنامه ریزی شـما 

را به هـم بریزند.
اگـر  برنامه ریـزی مالـی نداشـته باشـید، دچـار اسـترس خواهیـد شـد و ایـن موضوع تمـام لذت 

تفریـح و جشـن گرفتن هـا را از شـما خواهـد گرفت.

4( از مهم ترین دسته بندی ها شروع کنید
چهـار نیـاز اصلـی ما شـامل غذا، منـزل و لوازم منـزل، لباس و رفت وآمد هسـتند. بعـد از آن که 
ایـن نیازهـای اساسـی رفع شـدند، بقیـه ی مـوارد را  می توانیـد با توجه بـه بودجـه اولویت بندی 

کنید.

5( بدهی ها را تسویه کنید
اگـر بدهـی داریـد، بایـد بدانیـد کـه تسـویه 
کـردن بدهی تـان از مهم تریـن اولویت ها برای 
شماسـت. بـه بدهی هـا حملـه کنیـد و اجـازه 
ندهیـد تأخیـر در پرداخـت آن هـا باعـث کـم 

شـدن درآمد شـما شـود.
 

6( از کم کردن بودجه نترسید
بـا خودتان روراسـت باشـید، ممکن اسـت در 
زندگی زمانی برسـد که نیاز باشـد بخش هایی 
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از بودجـه ی خـود را کـم کنیـد. اگـر همه چیز 
روی روال اسـت،  می توانیـد با لغوکردن بعضی 
هزینه های اضافـی و غیرضروری مثل هزینه ی 
اشـتراک برخی نشـریات یا پیوسـته بیـرون از 
منـزل غذا خوردن، زودتر و به مقدار بیشـتری 
پـول پس انـداز کنیـد. فراموش نکنیـد که این 
کاهـش بودجه هـا موقتـی بـوده و شـما هـر 
زمـان کـه بخواهیـد  می توانید تغییـرات مورد 

نظر خـود را اعمـال کنید.

٧( برنامه ریزی کرده و آن را با دقت دنبال کنید
در حالـی کـه مشـغول بودجه بندی بخشـی از خرج های معمول ماهیانه هسـتید، چـرا روزهای 
دیگـر را بـه خرج هـای دیگـر اختصـاص ندهیـد؟ از امکانات اتوماتیـک پرداخت قبض اسـتفاده 
کنیـد و مـواد غذایـی مـورد نیـاز خـود را در یـک روز خـاص ،هـر هفته یـا هر دوهفتـه یک بار 
انجـام دهیـد. اگـر از قبـل بدانیـد کـه بایـد انتظـار چـه چیـزی را داشـته باشـید و چـه زمان 
منتظرش باشـید، حجم زیادی از اسـترس شـما در مسـائل مالی کم  می شـود و به شـما کمک 

 می کنـد مشـکات زیـادی را از سـر راه بردارید.

8( به صورت کار تیمی انجامش دهید
اگـر متأهل هسـتید، صحبت کردن با همسـرتان درمورد مسـائل مالی و باالخـص بودجه بندی 
اهمیـت فوق العـاده ای دارد. بخـش بزرگـی از ازدواج خلـق زندگـی مشـترک با کمـک یکدیگر 
اسـت. پـول تنهـا یـک وسـیله برای کمـک به رسـیدن به اهـداف دیگرتان اسـت. در مـاه، یک 
شـب را بـه صحبـت دربـاره ی بودجه بنـدی اختصـاص دهید و البته سـعی کنیـد فضای بحث 

غیررسـمی باشد.

9( در بودجه تان مبلغی را برای موارد پیش بینی نشده در نظر بگیرید
هـر مـاه مقـدار کمـی پـول را بـرای اتفاقـات غیـر منتظره کـه ممکن اسـت در طول مـاه روی 
دهنـد، در نظر بگیرید. نام اینمبلغرا»غیره«بگذاریـد. دراینصورت،وقتیاتفاقیروی می دهد،دیگرنی
ازنیستپولراازهزینه یمخارجدیگربرداشتهواستفادهکنید. خرج هاییکهبهتعداددفعاتزیادبهدسته بند

ی»غیره« می رسند،زیرنظرداشتهباشـید. شایدپسازمدتی الزم باشـد، آن ها را از دسته ی »غیره« 
خـارج کـرده و ردیـف مشـخص و دائمی بـه آن هـا در بودجه ی خود اختصـاص بدهید.

10( از پول نقد و سیستم پاکت استفاده کنید تا کارتان راحت شود
اگـر همیشـه بیشـتر از بودجه ی مورد نظرتـان برای خرید مـواد غذایی هزینه  می کنید، سـعی 
کنیـد ایـن خریدهـا را بـا پول نقد انجـام دهید. کافی اسـت که به بانـک رفته و مقـدار پولی را 
کـه بـرای ایـن دسـته بندی در نظر گرفتـه بودید، نقداً دریافـت کنید و با همان پـول نقد خرید 

کنیـد. در ایـن صـورت وقتـی پول نقد تمام شـد، خرید هـم اجباراً متوقف می شـود.

11( از ابزارهای آنالین برای بودجه بندی استفاده کنید
اگـر بـا کاغذ و قلـم و حتی نرم افزار اکسـل راحت نیسـتید،  می توانید از اپلیکیشـن های موبایل 
کـه بـه همین منظور طراحی شـده اند، اسـتفاده کنید. دیگر مزیت این اپلیکیشـن ها این اسـت 

کـه می توانید بودجه را با همسـرتان یکسان سـازی کنید.
 

12( از داشته های خود راضی باشید و مقایسه کردن را کنار بگذارید
دارایـی شـما از آن چیـزی کـه فکـرش را  می کنیـد، بیشـتر اسـت. شـرایط خـود را با شـرایط 
هیچکس دیگری مقایسـه نکنید. مقایسـه کردن نه تنها لذت را از شـما می گیرد، بلکه حسـاب 
بانکـی شـما را هـم خالـی می کنـد. به جلـو حرکـت کـرده و کاری را انجام دهید کـه به صاح 

خـود و خانواده تان اسـت.

13( هدف داشته باشید
چـه در حـال پرداخـت اقسـاط وام های دوران دانشـگاه خود هسـتید و چه قسـط وام مسـکنتان را 
می پردازید، باید همیشـه روی علت این کار تمرکز داشـته باشـید. علت این فداکاری ها چیسـت؟

14( برای خودتان احترام زیادی قائل باشید
معموالً برای تنظیم درسـت بودجه بندی،سهتاچهارماهزماننیازاست. باراولقطعاًکاملنخواهدبود؛و

لیباتـاش مجـدد به هدف خود خواهید رسـید. در این بین، ممکن اسـت بـا محدودیت مواجه 
شـوید، بایـد تمرکزتـان را روی اهـداف متمرکـز کـرده و بدانید که تعهد شـما بـه بودجه بندی 
ارزش زیـادی دارد و قطعـاً کار شـما ارزشـمند اسـت. نتیجـه ی تاشـتان برایـر بودجه بنـدی 

بـه زودی خـودش را نشـان می دهد.

یک توصیه ی 
بودجه بندی برای 
کسانی که درآمد 

ثابت ندارند

حتی افرادی که درآمد 
ثابت ندارند )مانند 

فریلنسرها( هم  
می توانند بودجه بندی 

داشته باشند، تنها 
نکته ی کلیدی آن است 

که بودجه بندی را بر 
پایه ی کمترین حقوق 

ممکن  برنامه ریزی 
کنند.
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قرن:جادۀادویهها؛
تجارتدرقرونوسـطا

از چندیـن قـرن پیـش از میـالد مسـیح تـا قـرن پانـزده میـالدی، جـادۀ ابریشـم یـا راه ادویـه 
مهم تریـن مسـیر بازرگانـی دنیـا بـود. بازرگانـان چینـی، تـرک، ایرانـی و رومـی در ایـن جـاده 
تـردد می کردنـد و محصـوالت شـگفت انگیز شـرق را بـه غـرب برده و طـال می آوردنـد. در آن 
روزگار در روم باسـتان، ارزش ابریشـم از طـال بیشـتر بوده اسـت. به عـالوه، ارزش ادویه ها 
هـم بـا امروز فرق داشـته اسـت. در آن زمـان دارچیـن کم یاب ترین و گرانبهاتریـن ادویه ای 
بـوده کـه از شـرق هنـد به دسـت می آمـده و هـل به علـت ارزش دارویـی زیـادش ادویـه ای 
گرانبهـا محسـوب می شـده اسـت. زعفـران برخالف امـروز، از دارچیـن و هل ارزان تـر بوده و 

در نهایـت، زردچوبـه فراوان تریـن و ارزان تریـن ادویـه راه ادویه هـا بـوده اسـت.
ایـن جـاده تأثیـر زیـادی بـر وضعیـت اقتصـادی امپراطوری هـای قدیـم، ترکیـب جمعیتی شـان 
و حتـی بقـا یـا سـقوط آن هـا داشـته اسـت. در قـرن نـوزده، جغرافی دانـی آلمانـی اولیـن بار، 
ایـن جـادۀ تاریخـی را بـه  علت اهمیتی که ابریشـم در آن زمان داشـت، جادۀ ابریشـم نامید.
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 قرِن بازرگانان قرون وسطایی
بـازی »قـرن: راه ادویه هـا« بـا الهـام از ایـن 
جـاده، طراحـی شـده اسـت. در ایـن بـازی، 
بازرگانـان قـرن پانـزده میادی، بـرای تجارت 
ادویـه عـازم شـرق می شـوند؛ سـرزمین های 
و  شـلوغ  بازارهـای  بـا  شـرقی  شـگفت انگیز 
رایحه هـای تنـد و شـیرینی کـه از عطاری هـا 
و آشـپزخانه ها بـه مشـام می رسـند، پذیـرای 
بیگانگان ثروتمند هسـتند. بازرگانـان با خرید 
ادویـه و فروختـن آن هـا و گرفتـن سـکه های 
طـا و نقـره ثروتشـان را زیـاد می کننـد تا در 
نهایـت، یـک بـازرگان بـه مقـام بزرگ تریـن و 

ثروتمندتریـن بـازرگان ادویـه برسـد.
قـرن: راه ادویه هـا یـک بـازی اسـتراتژیک 
بـا  و  شـانس  به مـدد  بایـد  بازیکنـان  اسـت. 
دقـت و هوش خودشـان، روشـی برای کسـب 
امتیاز بیشـتر پیدا کننـد. این بـازی هم مانند 
اسـپلندور بر اسـاس مدیریـت منابع اسـت. از 
آنجـا که منابـع در قرن می تواننـد به همدیگر 
تبدیـل شـوند، مهـم اسـت کـه بـا توجـه بـه 
ارزش هـر ادویـه بدانیم چه موقـع و چه مقدار 
ادویـه را تبدیـل کنیم یا اصاً ایـن کار را انجام 

ندهیم.
 Economic بـازی قـرن در دسـتۀ بازی هـای
یـا اقتصادی قـرار می گیـرد؛ چون بـا مبادله و 
تجارت سـروکار دارد. در این بازی مهارت هایی 
مانند سـرعت عمـل، تصمیم گیـری ومدیریت 
از  بـه دور  قـرن  بـازی  در  می شـود.  تمریـن 
پیچیدگی هـای تجـارت امروز، می تـوان اصول 
اساسـی را یـاد گرفـت، مثـًا این کـه خریـدن 
چـه کاالیـی االن بـه نفـع مـن اسـت یـا چـه 
مقـدار بایـد پس انـداز داشـت و بـا چـه مقدار 

تجـارت کـرد و... .
 

 گیم پلی بازی قرن
در ایـن بـازی از دو تـا پنـج بازیکـن می توانند 
حضـور داشـته باشـند. در بازی ده سـکۀ طا، 
ده سـکۀ نقره، تعـدادی کارت امتیاز و تعدادی 
کارت بـازی وجـود دارد. جالب تریـن بخـش 
وسـایل بـازی، ادویه هـا هسـتند. مکعب هـای 
زرد دارچین هسـتند کـه همان طور که گفتیم 
ارزان تریـن ادویه هـا هسـتند. مکعب های قرمز 
زعفـران، مکعب های سـبز، هـل و مکعب های 
حداکثـر  بازیکـن  هـر  دارچین انـد.  قهـوه ای 

می توانـد ده مکعـب ادویه داشـته باشـد.
دسـته اند:  سـه  بـازی  کارت هـای 
کارت هایـی که با داشتنشـان ادویه می گیرید، 
بـدون این که چیزی بدهیـد؛ کارت های ایجاد، 
کارت هایـی که بـا داشـتن آن هـا ادویه هایتان 
و  تبدیـل  کارت هـای  می کنیـد؛  تبدیـل  را 
ادویـه،  نـوع  تعییـن  بـدون  کـه  کارت هایـی 
کارت هـای  می دهنـد؛  ارتقـا  را  ادویه هایتـان 

ارتقـا. هـدف از وجـود این کارت ها این اسـت که با اسـتفاده از آن هـا ادویه ها )منابـع( را مدیریت 
کنیـم و بـه تعـداد و جنـس مـورد نظـر بـرای گرفتـن کارت هـای امتیـاز برسـانیم.

بازیکن ها در هر دست می توانند چهار کار انجام دهند:
- یکی از کارت های دستشان را بازی کنند؛

- از بین کارت های بازی یکی را بردارند؛
- کارت امتیاز بخرند؛

- استراحت یا تجدید قوا کنند.
وقتـی بازیکنـی اسـتراحت یـا به معنـای بهتـر تجدید قوا می کنـد، آن دسـت بازی نمی کنـد؛ اما 
می توانـد همـۀ کارت هایـی را که بـازی کرده، به دسـتش بازگرداند. وقتی یکـی از بازیکنان تعداد 
مشـخصی کارت امتیـاز گرفـت )بسـته به تعـداد بازیکنـان این رقم فـرق می کند( بـازی تا پایان 
آن دور ادامـه یافتـه و تمـام می شـود و کسـی کـه بیشـترین امتیاز را داشـته باشـد، بزرگ ترین 

تاجـر و برندۀ بازی اسـت.
در بـازی قـرن باید به تدریج به سیسـتم تجارت خودتان برسـید. در اول، همـۀ بازیکنان دو کارت 
و تعـداد محـدودی ادویـه دارنـد کـه تجـارت را شـروع کننـد؛ امـا کم کم بـا انتخـاب کارت های 

مناسـب و خریـدن ادویـه قـدرت می گیرنـد و بر بـازی کنترل پیـدا می کنند.
قوانیـن بـازی قرن زود یاد گرفته می شـود. به همین علـت قرن یک بازی محبوب و خانوادگی اسـت 

که پس از یک بار بازی کردن عاشـقش خواهید شـد. این بازی اعتیادآور، سـریع و تعاملی اسـت.
 

 قرن های دیگر بازی قرن
قـرن: راه ادویه هـا را سـال ۲0۱۷، امرسـون ماتسـوچی طراحـی کـرده اسـت. بازی هـای »قـرن: 
شـگفتی های شـرقی« و »قـرن: دنیـای جدیـد« در سـال های ۲0۱۸ و ۲0۱٩ در ادامـۀ این بازی 
معرفـی شـدند. آن طـور که طراح بـازی گفته اسـت، با ترکیب این سـه بازی، بـازی هیجان انگیز 

و بزرگـی به دسـت خواهـد آمـد که مـا از کـم و کیـف آن بی خبریم.
در نمایشـگاه اسـباب بازی سـال ۱۳٩۸، نسـخۀ فارسـی بازی قرن: راه ادویه ها با نام »صددروازه« 
رونمایـی شـد. صـددروازه بـه گیم پلـی وفـادار بـوده؛ ولـی گرافیـک بـازی را تغییـر داده اسـت. 
صددروازه نام قدیم شـهر دامغان اسـت که در مسـیر راه ابریشـم قرار داشـته اسـت. بازرگانان در 

ایـن شـهر ادویه هـا را خریدوفـروش می کننـد و به مسیرشـان ادامـه می دهند.
هـم نسـخۀ اورجینـال بازی و هم نسـخۀ فارسـی آن، صددروازه، در ایران دردسـترس هسـتند و 

می توانیـد آن هـا را بخرید.
بـازی Century: Spice Road جایـزۀ بهترین بازی کارتـی Golden Geek ٢۰١٧ را برده و برای 
بهتریـن بوردگیـم سـال و بهترین بـازی کارتی Golden Geek ٢۰١٧ نامزد شـده اسـت. عاوه بر 

این ها، در چندین جشـنوارۀ دیگر نیز تشـویق شـده و مورد اسـتقبال قرار گرفته اسـت.
بـازی رومیـزی قـرن: راه ادویه ها یـک بـازی آسـان، سـریع، اعتیـادآور و هیجان انگیز اسـت. 

خانـواده را دور هـم جمـع می کنـد و راه ورسـم تجـارت را بـه کـودکان می آمـوزد.
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راهنمایبرایانتریسـی
برایپساندازودسـتیابی

بهاسـتقاللمالی
آیـا می دانسـتید که یکـی از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده در مسـیر دسـتیابی 

بـه اسـتقالل مالـی، پرورداندن عادات خاص اسـت؟
خب، این گونه است!

در حقیقـت، اکثـر میلیونرهـای خودسـاخته ایـن عادت هـا را در اثـر تمریـن و تکـرار 
آموختـه و بـا کمـک آن هـا بـه اسـتقالل مالـی رسـیده اند.

چرا عادات خاص مهم هستند؟
چراکـه شـما می توانیـد شـیوه پس انـداز پـول را آموختـه و ماننـد یـک میلیونـر 

خودسـاخته فکـر کنیـد؛ تـا زمانـی کـه از لحـاظ مالـی کامـال مسـتقل شـوید.
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عادت های میلیونرهای خودساخته
 میلیونرهای خودساخته صرفه جو هستند.

شـاید قابل مشـاهده ترین عادت یـک میلیونر 
خودسـاخته، صرفه جـو بـودن او باشـد. افـراد 
ثروتمنـد دربـاره هـر پنـی و هر دالر پولشـان 
مراقـب هسـتند. آن هـا می داننـد کـه چگونـه 
بایـد پـول را پس انـداز کـرده و بودجه شـان را 
تخصیـص بدهنـد. آن هـا هیچ وقـت کاالی نـو 
نمی خرنـد، تـا وقتـی کـه امـکان خرید جنس 
دسـت دوم داشـته باشـند. آن هـا اگـر امـکان 
اجاره کردن داشـته باشـند، خریـد نمی کنند. 
و اگـر بتوانند قـرض بگیرند، اجـاره نمی کنند!

 میلیونرهای خودساخته می دانند چگونه 
پول شان را پس انداز کنند.

میلیونرهای خودسـاخته از سنین پایین عادت 
خـود  در  را  سـرمایه گذاری  و  پس انـداز  بـه 

می پروراننـد. بـه ایـن مسـئله فکـر کنیـد: انسـان، موجـودی عادت کننـده اسـت! ما به سـرعت 
خودمـان را بـا تقریبـا همـه شـرایط و قواعـد محیـط پیرامـون منطبـق می کنیـم.

اگـر شـما  ۱0 درصـد از حقـوق خـود را پس انداز کـرده و بـا ٩0 درصد باقی مانـده زندگی کنید، 
بـه زودی سـبک زندگی تـان را تغییـر داده و خواهید توانسـت بـا مقادیر کم تر نیز بـه راحتی و با 
آرامـش زندگی تـان را بچرخانیـد. دیری نخواهد گذشـت که به این سـطح از زندگـی عادت کرده 

و دیگـر به آن فکـر نخواهید کرد.
بسـیاری از مـردم خـود را آن چنـان در وام و بدهی غـرق می کنند، که تصور پس انـداز ۱0 درصد 
از حقـوق برای شـان دور از دسـترس می شـود. در چنین شـرایطی توصیه می شـود کـه پس انداز 
را از یـک درصـد آغـاز کنیـد و زندگی تـان را بـا ٩٩ درصـد باقی مانـده بگذرانید. وقتـی کم کم به 
ایـن شـرایط عـادت کردیـد، زمـان آن رسـیده اسـت کـه به بانـک مراجعه کـرده و یک حسـاب 
پس انـداز افتتـاح کنیـد. پول هایـی کـه در این حسـاب قـرار می گیرند، تنهـا یک مسـیر دارند و 
آن رو بـه داخل حسـاب اسـت! زمانـی که پول تان را در حسـاب پس انـداز یا سـرمایه گذاری قرار 

دادیـد، بـه هیـچ وجـه نبایـد آن را برداشـت کرده یا بـه هر دلیلی خـرج کنید.
این کار تنها یک دلیل دارد:

 قادر ساختن شما به دستیابی هر چه زودتر به استقالل مالی.
بـه محـض این کـه توانسـتید خودتـان را بـه زندگـی بـا ٩٩ درصد حقوق عـادت بدهیـد، درصد 
پس اندازتـان را بـه ۲ درصـد افزایـش بدهیـد. اگـر ایـن کار را ادامـه بدهیـد، بعـد از یـک سـال 
خواهیـد دیـد کـه بـه راحتـی قادرید بـدون ۱0 درصـد درآمدتـان به راحتـی زندگی کنیـد. این 
کار را آن قـدر ادامـه بدهیـد تـا پس اندازتـان بـه ۱۵ و سـپس ۲0 درصـد از درآمد برسـد. در این 
صـورت اصـا متوجـه تغییـری در سـبک زندگی تان نخواهید شـد، چرا کـه این کار را بـه آرامی 
و بـه صـورت تدریجـی انجـام داده ایـد؛ اما تفـاوت در زندگـی اقتصادی تان مشـهود خواهـد بود.

 استفاده از قانون جذب برای رسیدن به استقالل مالی
زمانـی کـه پس انـداز پـول را آغـاز کردید و نسـبت به حسـاب بانکی در حال رشـدتان احسـاس 
شـادی و نگـرش مثبت داشـتید، این احسـاس مثبت پول تـان را با انرژی خـودش احاطه خواهد 

کـرد تـا پول بیش تـری جذب زندگی یا حسـاب بانکی شـما شـود.
در چنین شرایطی:

یاد بدهی دوست قدیمی تان خواهید افتاد که مدت ها قبل فراموشش کرده اید.
فرصت هایـی بـرای کسـب مقـدار اضافـی پـول خواهید داشـت، بدون آن کـه انتظارش را داشـته 

باشید.
کاالهایی که مدت هاست دارید، اما هیچ ارزشی برای تان ندارند را خواهید فروخت.

و بـه محـض این کـه این مقـدار اضافی پـول کسب شـده را به حسـاب تان افزودید، انـرژی مثبت 
بیش تـر شـده و پـول بیش تـری نیز جـذب زندگی تان خواهد شـد.

 خاطره ای از برایان تریسی درباره قانون جذب خواهیم خواند:
»مـن دربـاره ایـن موضـوع سـال های دور مطالبـی شـنیده بـودم، امـا همیشـه بی پـول بـودم و 
نمی توانسـتم کاری بکنـم. سـپس، دو سـال بعـد از آن ازدواج کـرده و کسـب و کار خـودم را 
راه انداختـم؛ این گونـه شـد کـه پولـم تـه کشـید. مـن توانسـته بـودم بـا پس انـداز یـک عمـرم 
خانـه ای بخـرم، امـا حـاال مجبـور بـودم آن را فروختـه و به یـک خانه اجـاره ای نقل مـکان کنم. 
پـس از ایـن نقـل مـکان، همسـرم از مـن خواسـت کـه ده هـزار دالر از پـول فـروش خانـه را به 
او بدهـم. باالخـره پـس از مشـاجره های فـراوان، پـول را بـه او دادم. باربـارا همـه ایـن پـول را در 
یـک بانـک دیگـر سـرمایه گذاری کـرد، تـا مـن بـه آن دسترسـی نداشـته باشـم. مهم نبـود که 
چـه مشـکل اقتصـادی برای مـان پیـش بیایـد، او به هیچ وجـه حاضر نبـود مقـداری از آن پول را 
خـرج کنـد. و ایـن مهم تریـن اتفاقـی بـود که برای مـا افتـاد. از آن روز بـه بعد، ما دیگـر هیچ گاه 
ورشکسـتگی را تجربـه نکردیـم. بـا این که شـرایط رکود اقتصـادی حاکم بود و کسـب و کارها به 
مـرز ورشکسـتگی می رسـیدند، امـا پـول ما هیچ وقت تمام نمی شـد. هـر هفته، هر ماه، کسـب و 
کار مـا پیـش می رفـت، قبض هـا پرداخـت می شـدند، و فرصت ها بـه زندگی ما جذب می شـدند. 
پـس از چنـد سـال مـا موفـق شـدیم از خانـه اجاره ای مان بـه خانه جدیـد خودمـان در محله ای 
دوست داشـتنی نقـل مـکان کنیم. دو سـال بعد، ما توانسـتیم خانه ای پنـج برابر گران تـر از خانه 
فعلی مـان بخریـم؛ خانـه ای کـه زمین گلف داشـت و منظـره ای از دو دریاچه زیبا و اقیانوسـی در 

دوردسـت پیش روی مـان بود.«
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 پول تان را پس انداز کنید و آن را دوست 
داشته باشید!

یـک عـادت خیلـی خـاص میـان میلیونرهای 
انسـان های موفـق در زمینـه  خودسـاخته و 
امـور مالـی وجـود دارد کـه آن ها طی سـال ها 
آموختـه یا پرورشـش داده اند؛ و آن این اسـت: 
عـادت واکنـش نشـان دادن بـه درآمـد بـه 

طریقـه ای خـاص.
زمانـی کـه بـزرگ می شـویم، به مـا یـاد داده 
و تشـویق مان می کننـد کـه در مصرفپـول تو 
جیبی هایمـان صرفه جویی کنیم. بـا این حال، 
مـا به عنـوان یـک کـودک، پـول را بـه چشـم 
وسـیله ای جهت خرید شـکات، اسـباب بازی، 
و سـایر چیزهایی که خوشـحال مان می کنند، 
می بینیـم. در نتیجـه، ما صرفه جویـی را نوعی 

مجـازات می دانیـم؛ کاری کـه مـا را اذیـت کـرده و از رسـیدن بـه خواسـته ها و لذت هـا دورمان 
می کنـد. در سـنین پاییـن، اکثـر مـردم پس انـداز را همـراه با سـختی، فـداکاری، کاهـش لذت، 
رضایـت و شـادی می بیننـد. و وقتـی بزرگسـال می شـوند، ایـن عـادت منفی باعث می شـود که 
بخواهنـد همـه درآمدشـان را بـه محـض بـه دسـت آوردن، خـرج کنند. اغلـب مردم در سـنین 
نوجوانی و اوایل بیسـت سـالگی درآمدشـان را به چشـم یک فرصت مناسـب جهت بیرون رفتن 
و خریـد و هزینـه کـردن کل پول شـان می بیننـد. به همین خاطر اسـت که معموال رسـتوران ها 
در روزهـای آغازیـن مـاه و زمـان واریـز حقوق هـا شـلوغ تر از باقی روزهاینـد. انسـان ها در همان 
سـنین پاییـن یـاد می گیرند کـه خرج کـردن پول لذت بخش اسـت، امـا پس انـداز کاری دردآور 
اسـت. از آن جایی که ذات انسـان خواسـتار حرکت از درد به سـوی لذت، از ناراحتی به راحتی و 
از عـدم رضایـت بـه رضایت کامل اسـت، آن ها عـادت خرج کردن پـول را لذت بخـش و پس انداز 

را ناراحت کننـده می داننـد.

 در طرز فکر خود بازنگری کرده و به استقالل مالی دست بیابید.
کار شـما ایـن اسـت که سـیم های ایـن عادت را معکـوس کنید! سـیم های نگرش فعلـی خود را 
جـدا کـرده و آن هـا را بـا نگرش هـای جدید جایگزین کنید. شـما بایـد به گونه ای فکـر کنید که 

راهنمایسرمایهگذاری

شهریور ۱400/ سال ششم/ شماره ۵۶ 32



پس انـداز و جمـع کـردن پـول را لذت بخـش 
دانسـته و هنـگام خـرج کردن پول و از دسـت 
دادن آن، احساسـی ناخوشـایند داشته باشید.

 موانع بزرگ بر سر راه دستیابی به 
استقالل مالی و

 چگونگی از میان برداشتن آن ها

موانـع ذهنـی زیـادی بر سـر راه دسـتیابی به 
معمول تریـن  دارنـد.  وجـود  مالـی  اسـتقال 
دلیـل ایـن اسـت کـه برخـی از انسـان ها باور 
دارنـد - به هر دلیلی - لیاقـت ثروت مند بودن 
را ندارنـد. شـاید بـرای شـما هـم سـوال پیش 
بیـاد کـه چـرا چنیـن چیـزی اتفـاق می افتد. 
بعضـی از افـراد، بـا ریتـم ثابتـی از انتقادهـای 

مخـرب بـزرگ می شـوند و همین مسـئله منجر می شـود که آن ها در سـطح ناخـودآگاه خود به 
ایـن نتیجه گیـری برسـند کـه لیاقـت موفقیـت و شـادی را ندارند. البتـه که این مسـئله صحیح 
نیسـت. امـا همیـن نگرش منفـی می تواند فرد را به سـوی عادت هـای مالی مخرب سـوق بدهد؛ 

و تـرک ایـن عادت ها ممکن اسـت بسـیار سـخت باشـد.

 نگرش خود را نسبت به پول عوض کنید.
تجربیـات منفـی در کودکـی، کـه بسـیار هـم معمول انـد، می توانند تاثیـرات فاجعه باری داشـته 
باشـند. بـرای مثـال، زمانی که مردم در نتیجه ی سخت کوشـی خود به موفقیت دسـت می یابند، 
احسـاس گنـاه می کننـد. این احسـاس گناه باعث می شـود کـه آن ها کارهایـی در جهت خاص 

شـدن از شـر پول و دور ریختـن آن انجام دهند.
آن ها پول شان را بدون فکر خرج یا سرمایه گذاری می کنند.

آن ها پول شان را قرض می دهند، از دست می دهند یا می بخشند.
آن ها پول شان را صرف خودتخریبی می کنند.

ایـن خودتخریبـی می توانـد پُرخـوری، مصـرف مـواد مخـدر، خیانـت بـه تعهـدات زناشـویی و 
تغییـرات شـخصیتی غم انگیـز باشـد.

بـرای گرفتـن نتیجـه ی متفاوت بـا پول، باید ابتـدا نگرش تان را نسـبت به آن تغییر دهید. شـما 
بایـد دیـدن پـول به عنـوان یک چیـز مثبـت را به عادت خـود بدل کنید. پول به سـوی کسـانی 
حرکـت می کنـد کـه بـه آن احتـرام بگذارند، ارزش شـان را بدانند، و قادر باشـند کـه با کمک آن 
کارهای ارزشـمندی انجام بدهند. پول از دسـت کسـانی که آن را نمی فهمند و کارهای مناسـبی 

بـرای نگهـداری اش نمی کننـد، ماننـد آب لیز خورده و فـرار می کند.

 خودتان را سزاوار پولدار شدن بدانید.
بعضـی اوقـات افـراد می گوینـد کـه در رابطـه بـا مسـائل پولـی خیلی خوب نیسـتند. امـا خوب 
بـودن در برخـورد بـا پـول و مسـائل مرتبـط بـا آن، یـک مهـارت اسـت و هـر کسـی می تواند با 
تمریـن آن را بیامـوزد. معمـوال گفتـن این کـه »مـن در رابطـه بـا پول زیـاد خوب نیسـتم« یک 
بهانـه و توجیـه اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن افـراد در زمینه پول چنـدان موفـق و منظم 
نیسـتند. ایـن افـراد یـاد نگرفته اند که چگونه از پول اسـتفاده کـرده و آن را نگه دارنـد. اولین گام 
بـرای جمع کردن پول این اسـت که به خودتان باور داشـته باشـید. شـما یـک ظرفیت نامحدود 
بـرای دسـتیابی بـه تمام پولـی که نیاز خواهید داشـت، در اختیار دارید. خودتان را به چشـم یک 
موفقیـت در زمینـه امـور مالـی ببینیـد، که منتظر موقعیـت و زمان مناسـب برای اتفـاق افتادن 

اسـت. و خودتـان را سـزاوار و الیـق همه آن چـه می توانید به دسـت بیاوریـد، بدانید.

 پول برای زندگی ما ضروری است.
پـول خـوب اسـت! پـول بـه شـما حـق انتخـاب داده، و شـما را قـادر می سـازد کـه هر طـور که 
خودتـان دوسـت داریـد زندگـی کنیـد. پـول درهـای زیادی را بـه روی شـما باز می کنـد، که در 
غیـاب آن برای تـان بسـته بوده انـد. امـا مانند همه چیزهـای دیگـر، در رابطه با پول نیز وسـواس 
می توانـد آزاردهنـده باشـد. اگـر فردی شـیفته ی کسـب پـول و بیش تر کـردن آن شـود، ممکن 
اسـت فرامـوش کنـد که پـول صرفا یک ابزار اسـت. اگر پـول تبدیل به چیزی شـود که منجر به 
شـادی می شـود، مضـر خواهـد بود. پول بـرای زندگـی در جامعه ضروری اسـت. پـول هم چنین 
چیزی خنثی اسـت؛ نه خوب اسـت و نه بد. تنها شـیوه به دسـت آوردن و محل اسـتفاده  از آن 

اسـت که مشـخص می کنـد پول مفید اسـت یـا مضر.

 عمل کنید.
دو کار هست که شما می توانید برای به کار گرفتن این راهکارها از آن ها استفاده کنید:

اول، تشـخیص داده و بپذیریـد کـه هـر کسـی کـه امـروز پـول دارد، روزی بی پول و ورشکسـته 
بـوده و بـه احتمـال زیـاد مـدت زمان طوالنـی هم ورشکسـته مانده اسـت. آن ها سـپس مهارت 
گـردآوری پـول را آموخته و به اسـتقال مالی رسـیده اند. پس هـر کاری که آن ها انجـام داده اند، 

شـما هم می توانید نسـبت بـه آن اقـدام کنید.
دوم، از همیـن امـروز تبدیل به یک دانش آموز در مدرسـه پول شـوید. مطالعـه کنید، یاد بگیرید 
و آموخته هایتـان را در جهـت سـر و سـامان دادن بـه زندگـی مالـی خودتـان بـه کار بگیریـد؛ تا 

جایـی کـه بتوانیـد هر چـه بیش تـر و بیش تر پـول به سـمت خودتان جـذب کنید.
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هنـوز برای اوضاع زندگی شـخصی اداره ای مثل پیش بینی وضعیت آب وهوا 
راه نیفتـاده اسـت. مـا نمی دانیـم این بـار که از خانـه بیرون رفتیم، تا شـب 
ممکـن اسـت چه اتفاقاتـی بیفتد. طبق تجربۀ چندهزارسـالۀ انسـانی بهتر 
اسـت خودمـان را برای زمسـتان هایی کـه در راهند، آماده کنیـم. در دنیای 
باسـتان مـردم بـرای روزهـای بـدی کـه ممکـن بـود از راه برسـند، گندم و 
گوشـت نمک سـود ذخیره می کردنـد و ما امـروز باید برای چنیـن روزهایی 
پـس انـدازی از جنس پول داشـته باشـیم. پس انـداز روز مبادا یـک ضرورت 
انکارنشـدنی بـرای زندگـی آدم هایـی با درآمدهای متوسـط اسـت و موجب 

چیزهایی که دربارۀ پس انداز روز مبادا باید بدانیم
می شـود بـدون نگرانی برای روزهـای نیامده، از لحظه هـای زندگی مان لذت 
ببریـم؛ چراکـه هر مشـکلی هم پیـش بیاید، مـا بـرای آن آماده ایـم. در این 
ویدئـو، نـکات اصلی پس انداز روز مبادا یادآوری می شـود؛ فقط به یاد داشـته 
باشـید، پس انـداز روز مبـادا فقط برای روز مباداسـت. برای دیـدن ویدیو کد 
QR موجـود در ایـن صفحه را اسـکن کنید، وارد سـایت علف شـده و ویدیو 
را تماشـا کنید. در دسـترس ترین راه برای اسـکن کردن این کد اسـتفاده از 
اسـکنر نرم افزار اینسـتاگرام یا توییتر اسـت. در بخش دیدگاه های این ویدیو 

در سـایت، مـا را از نظرات خـود آگاه کنید.

راهنمایسرمایهگذاری
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a l a f k h e r s

به�ت خرج کنید، بیش�ت پس انداز کنید 




