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بازی های سکه ای، نه تنها روشی بسیار عالی جهت آموزش ارزش پول 
به کودکان تلقی می شود، بلکه هم چنین قواعد پایه ای ریاضی از جمله 
اجرای  منظور  به  می آموزد.  آن ها  به  را  تقسیم  و  تفریق، ضرب،  جمع،  
این امر می توانید از سکه های معمولی استفاده کنید؛ یا اگر نگران فرو 
رفتن سکه های فلزی در دهان دلبندتانید، می توانید با بریدن کارت  یا 
به  بتوانند  بازیکنان  به طوری که  بر روی آن،   مالی  مقوا، و درج ارزش 
خوبی مقدار آن را مشاهده کنند، سکه مخصوص خود را بسازید. اگر 
قصد استفاده از سکه های حقیقی را دارید، می بایست یک قانون منبی بر 
آن که هیچ کس تا پایان بازی به هیچ سکه ای دست نمی یابد، وضع کنید.

بسیار  کودکان  برای  بازی  قالب  در  هم  آن  والدین  با  گذراندن  وقت 
بازی،   انجام  حین  در  را  آنان  یادگیری  قدرت  و  است  ارزشمند 
سکه ها  شمارش  جمله:  از  مفاهیمی  ترکیب  با  می برد.  باال  بسیار 
تمامی  متناسب  که  سرگرم کننده ای  بازی های  با  ریاضی،  قواعد  و 
پیرامون  را  ارزشمندی  اطالعات  می توانید  باشند،  خانواده  اعضای 
شوند. متوجه  حتی  آن که  بدون  بیاموزید؛  کودکان  به  پول  مدیریت 
می کنیم. معرفی  را  سکه ای  بازی های  از  نمونه  پنج  ادامه  در   

1( سکه اندازی
طریقـه انجـام این بـازی به این صورت اسـت 
کـه اولیـن بازیکـن، چنـد سـکه مختلـف را 
در یـک کاسـه می ریـزد، سـپس کاسـه را بـه 
در  کـه  سـکه هایی  می دهـد.  تـکان  اطـراف 
کاسـه باقـی می ماننـد، سـهم برنـده ی بـازی 
اسـت؛ و آن هایـی که بیـرون می افتند، سـهم 

بازیکنان. دیگـر 
شـما در پایـان بازی می توانید بسـته به سـن 
و صبـر کودکان تـان، قانـون وضـع کنیـد. بـه 
ایـن صورت که تمـام بازیکنان می بایسـت هر 
بـار پولـی را کـه برنـده شـد ه اند، بشـمارند؛ تا 
بفهمنـد کـه چه کسـی پـول بیش تـری برده 
اسـت. درس مهمی کـه کـودکان از انجام این 
بـازی می گیرنـد آن اسـت کـه گاهی داشـتن 
تعـداد زیـادی سـکه، مسـاوی با داشـتن پول 

زیاد نیسـت.

2( اسکناس و تاس
بـرای انجام این بـازی به تاس نیـاز دارید. این 
بـازی مختـص کودکانـی اسـت کـه چگونگی 
جمـع و تفریـق را بلدنـد. هـدف ایـن بـازی، 
جمـع آوری چنـد سـکه  معـادل دقیـق ارزش 
یـک اسـکناس )مثـا هـزار تومانـی( اسـت. 
طریقـه انجـام آن بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
بازیکنـان ابتـدا تاس می ریزند، سـپس بسـته 

پنجبازیپولی
جذاببرایکودکان
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بـه عـدد تاس شـان، سـکه جمـع می کننـد. 
عـدد تـاس را می توان بـه صورت زیر بـا ارزش 

سـکه های مختلـف تطبیـق داد:
1: بیست  و پنج تومانی

۲: پنجاه تومانی
۳: صد تومانی

4: دویست تومانی
5: پانصد تومانی

۶: جایزه، دوباره تاس بریزند.
بـه  و  ریختـه،   تـاس  نوبـت  بـه  بازیکنـان 
بـازی،  ایـن  برنـده  می افزاینـد.  سـکه هآن ها 
اولیـن نفـری اسـت کـه دقیقا بـه هـزار تومان 
برسـد. اگـر بازیکنـی تـاس ریخت، و سـکه ای 
هـزار  از حـد  را  برداشـت کـه موجـودی اش 
دسـت  از  را  نوبتـش  رسـاند،   باالتـر  تومـان 
می دهـد. مادامـی کـه کـودکان در انجـام این 
بـازی ماهر می شـوند، می توانید میـزان جایزه 
نهایـی بـازی را افزایـش دهید؛ مثا اسـکناس 

پنـج هـزار تومانـی.
 

3( تناسب پولی
درجـه  می تـوان  کـودکان،  تـوان  بـه  بسـته 
سـختی ایـن بـازی را تغییـر داد. سـعی کنید 
بـرای خردسـاالنی که هنوز در حـال یادگیری 
چگونگـی شـمارش اند ولی از مفهـوم »جمع« 
سـر درنمی آورنـد، از سـکه های بـا رقـم پایین  

اسـتفاده کنیـد. بـرای کودکان بزرگ تـری که قادر به جمع کردن هسـتند، می توان از سـکه های 
بـا ارزش تر بهـره ببرید. 

یـک دسـته کارت بـا درج ارزش هـای مختلـف بـر روی آن هـا بسـازید؛ و برای شـروع، بـرای هر 
کـودک یـک مقـدار پـول بـه عنـوان »بانـک« در نظـر بگیریـد. بـرای کـودکان کم سـن، ارزش 

کارت هـا را نهایتـا تـا 100 تومـان، و بـرای کـودکان بزرگ تـر، تـا هـزار تومـان اسـتفاده کنید.
نوبـت بـه هـر بازیکنـی کـه رسـید، می بایسـت یـک کارت  را برداشـته و سـپس بـا بهره گیـری 
از سـکه های مختلـف بـه میـزان رقمـی کـه بـر روی کارتـش درج شـده برسـند. در اصـل هیچ 
برنـده ای در ایـن بـازی وجـود ندارد. امـا خودتان می توانید هـرگاه که کودکان تـان جواب صحیح 
را می دهنـد، برآن هـا یـک جایـزه کوچک مانند: اسـتیکر در نظر بگیرید؛ تا سـبب شـود کودکان 

از انجـام ایـن بازی لـذت بیش تـری ببرند.
 

4( قایم موشک
طریقـه انجـام ایـن بـازی بـه ایـن صورت اسـت کـه والدیـن چنـد سـکه  را در فضای خانـه قایم 
می کننـد. سـپس کـودکان می بایسـت تـا جایی کـه می تواننـد، سـکه های پنهان شـده را بیابند. 
بـرای خردسـاالن سـکه هایی بـا ارزش پایین تـر در نظـر بگیریـد. می توانیـد درجـه سـختی این 

بـازی را بسـته بـه سـن، و سـطح شـمارش کودک تان تغییـر دهید.
مقـدار دقیـق سـکه هایی را کـه پنهـان کرده اید، یادداشـت کنیـد. وقتـی تمامی سـکه ها را پیدا 
کردنـد، بازیکنـی کـه بیش تریـن میـزان پـول را یافته باشـد، برنـده بازی اسـت. کـودکان حتی 
ممکـن اسـت بـه ایـن فکـر  بیافتند کـه این بار نوبت خودشـان اسـت که سـکه ها را قایـم کنند، 

و شـما بـه دنبال آن هـا بگردید.
 

۵( مرکز خرید
ایـن بـازی مختـص خردسـاالنی اسـت کـه در حـال یادگیـری رونـد شـمارش اند. تعـدادی از 
اسـباب بازی های آن هـا را جـدا کـرده، سـپس بـر روی آن ها برچسـب قیمت بچسـبانید؛ سـعی 
کنیـد مقـدار تعیین شـده تان طوری باشـد که بتوان با مجموع سـکه هآن ها هزینه آن را حسـاب 
کننـد. کـودک را وادار کنیـد تـا قیمـت هـر کاال را مشـخص کرده، سـپس تعداد سـکه ای را که 

بـرای خریـد )فرضی( آن نیـاز دارند،  بشـمارند.
هم چنیـن بـه بازیکنـان ایـن اطمینـان را بدهیـد کـه انجام این بـازی، هیـچ ربطی بـه مالکیت، 
یـا عـدم مالکیـت اسـباب بازی  ها نـدارد. کاالهـای مختلـف را بـا یک دیگـر ترکیـب کـرده، و بـه 
کودکان تـان تعـدادی سـکه 100 تومانـی بدهید؛ سـپس از آن هـا بخواهید تا تخمیـن بزنند که 

بهتریـن راه بـرای تقسـیم سـکه هآن ها و خـرج آن ها چیسـت.
کـودکان عاشـق بازی هـای مالی خواهند شـد؛ هم چنیـن مطمئن باشـید که برای آمـوزش پول 

بـه آن هـا ، هیچ روشـی بهتـر از بازی کـردن نمی یابید.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

7مهر 1400/ سال ششم/ شماره 57



مطلبویژهکرونا:
6راهکاربرایوالدینیکهدر

خانهکارمیکنند
با شـیوع ویروس کرونـا تعداد افرادی 
کـه به ناچـار در خانـه کار می کننـد در 
سراسـر جهان افزایش قابل مالحظه ای 
داشـته اسـت. بسـیاری از ایـن افـراد 
برای نخسـتین بـار در چنین شـرایطی 
در  هـم  شـما  آیـا  می گیرنـد.  قـرار 
وضعیت مشـابهی قـرار داریـد و برای 
اولیـن بار اسـت که مجبور هسـتید از 
خانـه کار کنیـد؟ بـا تعطیلی مـدارس و 
دورکاری،  بـه  شـاغل  والدیـن  الـزام 
بچـه داری  و  کاری  مسـئولیت های 
ایـن  کرده انـد.  پیـدا  تداخـل  هـم  بـا 
روزهـا پـدر و مادرهای شـاغل به ناچار 
همکاران بازیگوشـی پیدا کرده اند که 
مـدام در حـال بهانه گیری و سـروصدا 
سـاعات  بااین وجـود  پـس  هسـتند. 
کاری روزانـه شـکل همیشـگی اش را 

نخواهـد داشـت.
اگر شـما هـم از جملـه پدرومادر هایی 
هستید که توفیق کار در خانه درکنار 
اسـت  شـده  نصیب تـان  فرزندانتـان 
خبـر خوبـی برایتـان داریـم، اینکـه بـا 
می توانـد  اوضـاع  برنامه ریـزی،  کمـی 
خیلی بهتر شـود. در این مطلب نکاتی 
می تواننـد  کـه  می کنیـم  بررسـی  را 
بـرای والدیـن شـاغلی کـه ایـن روزهـا 
مجبـور بـه دورکاری شـده اند، بسـیار 

راهگشـا باشـد.
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1( مقرراتی برای حفظ آرامش تان تنظیم کنید.
سـاعات کاری تـان را مشـخص کنیـد و بـه آن پایبنـد باشـید. بـا ایـن کار انتظـار کـودکان برای 
دسترسـی بـه خودتان را مدیریت و سـاعات کاری و زندگی شـخصی تان را، حتـی باوجود تداخل 

بـا یکدیگـر، از هم جـدا می کنید.
روانشناسـانی کـه در حـوزه ی بهبود روابـط والدین و نوجوانان فعالیت می کنند، به والدین شـاغل 
پیشـنهاد می کننـد کـه در دوران قرنطینـه قوانیـن مشـخصی تنظیـم کننـد و بـه آن هـا پایبند 
باشـند. ایـن قوانیـن کمک می کنند تا با وجـود دورکاری، مسـئولیت های کاری تان را به درسـتی 
انجـام دهیـد. بنابرایـن زمانی را بـه تنظیم نیازهای فردی خـود با در نظر گرفتن شـرایط ویژه ای 

کـه داریـد اختصاص دهیـد و اولویت هایتان را مشـخص کنید.
بـه عنـوان مثال اگر خانواده ی شـما سـاعت ٩ شـب شـام می خورند، خودتـان را مجبور کنید که 
در ایـن سـاعت از کار دسـت بکشـید و بـه آن ها ملحق شـوید و وقتـی همه خوابیدند دوباره سـر 
کارهایتـان برگردیـد. همچنیـن می توانیـد به همکارانتـان اطاع دهیـد که پیام هـا و ایمیل های 

غیرضروری شـان را دیرتـر پاسـخ می دهید.

توانایی تـان  اگـر  روانشناسـان  گفتـه ی  بـه 
بـرای انجـام خواسـته های دیگـران را صادقانه 
مشـخص کنیـد، قـدم بزرگی در جهـت ارزش 
قائـل شـدن بـرای آن هـا بـدون آسـیب بـه 

برداشـته اید. شـخصی تان  زندگـی 
بهتر اسـت در زمانـی که با حضـور فرزندانتان 
قوانیـن  هسـتید،  کار  بـه  مشـغول  درخانـه 
مشـخصی داشـته و بـه آن پای بند باشـید. به 
طور مثـال سـاعت کاری و اولویت های کارتان 
را مشـخص کنید و به فرزندانتان نشـان دهید 
در آن سـاعت امکان دسترسـی به شـما وجود 
نـدارد. ایـن کار بـه شـما کمـک می کنـد تـا 
مسـئولیت های کاری تـان را به درسـتی انجام 

دهید.
 

2( کارهای ضروری تر را در اولویت 
قرار دهید

معمـوال افـراد صبح ها انـرژی بیشـتری دارند. 
دقـت  بـه  کـه  کارهایـی  اسـت  بهتـر  پـس 
بیشـتری نیاز دارنـد و ضروری ترنـد را صبح ها 
انجـام دهیـد و کارهـای کم اهمیت تـر، مثـل 
تماس هـای تلفنـی، را بـه بعدازظهـر موکـول 
کنیـد. با این کار پس از گذشـت چند سـاعت 
از شـروع روز، قسـمت سـنگین کارهـا تمـام 

می شـود.
بعدازظهرهـا  بچه هـا  معمـوال  عاوه برایـن 
بیشـتر بهانـه می گیرند و دوسـت دارنـد بازی 
کننـد. پـس اگر تـا آن موقـع بیشـتر کارها را 
تمـام کـرده باشـید، احتمـال ایـن کـه مجبور 
کمتـر  بشـوید  گذاشتن شـان  نیمه تمـام  بـه 

می شـود.
بعدازظهـر  بـه  کـه  کارهایـی  کنیـد  سـعی 
کـه  باشـند  طـوری  می دهیـد،  اختصـاص 
همزمـان بـا انجـام آن هـا بتوانیـد به کـودکان 

کنیـد. رسـیدگی  هـم 
کارهـای ضرورتی تـر را در اولویـت قـرار دهید 
و سـعی کنیـد کـه کارهـای مهـم را زمانـی 
کـه فرزندانتـان خـواب هسـتند انجـام دهید. 
عـاوه بـر این تقسـیم کار بـا همسـرتان برای 
رسـیدگی بـه کارهـای اداری و نگهـداری از 
بچـه هـا، بـار مسـئولیت کمتری بـر دوش تان 
می گـذارد و نگرانی  هایتـان را کمتـر می کنـد.

 
3( به مسئولیت های کاری همسرتان 

نیز اهمیت دهید
اگـر همسـرتان هـم در خانـه کار می کنـد، 
طـوری  را  بچه هـا  بـه  رسـیدگی  شـیفت 
تنظیـم کنیـد کـه او نیز بـه کارهایش برسـد. 
بـا ایـن کار احتمـال مشـاجرات زناشـویی نیز 
کمتـر می شـود. پـس هـر روز صبـح برنامه ی 
کاری تـان را با همسـرتان در میان بگذارید و با 
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هـم هماهنگ باشـید.
بـه عنـوان مثال اگر همسـر شـما از سـاعت ٩ 
تـا 11 صبـح بایـد در ویدیـو کنفرانس مهمی 
شـرکت کنـد، شـما موظفیـد در این سـاعات 
از بچه هـا نگهـداری و خانه را برای همسـرتان 
 11 سـاعت  از  بعـد  کنیـد.  آرام  و  سـاکت 

شـیف تان را عـوض کنیـد!
این کـه  عاوه بـر  صحیـح،  برنامه ریـزی  بـا 
پیـدا  تداخـل  هـم  بـا  کاری  برنامه هـای 
کارهایتـان  بـه  و هـر دوی شـما  نمی کننـد 
نیـز  همـکاری  و  احتـرام  رسـید،  خواهیـد 

می شـود. تقویـت  بین تـان 
 

4( سر بچه ها را گرم کنید
وقتـی هر دوی شـما کار مهمـی دارید که باید 
سـریع تر انجام شـود، سـعی کنید سـر بچه ها 
را نیـز بـه کاری گرم کنید. البتـه این کار فقط 

به حرف آسـان اسـت!
مریـم مـادر چهـار کـودک اسـت و بـه خانواده هایـی که به بچـه کوچـک دارند، توصیـه می کند 
کـه خانـه را بـه چهـار یـا پنـج بخـش اصلی تقسـیم و هـر بخـش را بـه کاری اختصـاص دهند. 
مثا اتاق نشـیمن برای تماشـای تلویزیون و اتاق خواب  برای نقاشـی باشـد. سـپس بچه ها را 15 
دقیقـه یک بـار بیـن این بخش هـا بچرخانید. بـا این کار بهتـر می توانید بچه هـا را مدیریت کنید. 
خودشـان هـم بدون این که حوصله شـان سـر بـرود به انجام کارهای مختلف تشـویق می شـوند.

بچه هـای بزرگ تـر را بـه گردگیـری و مرتب کردن خانه و حیاط مشـغول کنیـد. مثا گردگیری 
یـک دوربیـن دیجیتال قدیمی و عکاسـی بـا آن می تواند بـرای بچه ها خیلی جالب باشـد.

 می توانیدبه دلخواه خودتان لیسـتی تهیه کنید و از بچه ها بخواهید وسـایلی که درلیسـت آورده 
شـده اند را ازجاهای مختلـف خانه پیدا کنند.

همچنیـن می توانیـد از بچه های مدرسـه ای و بچه های بزرگ تـر بخواهید تا دربـاره ی موضوعاتی 
کـه عاقـه دارنـد تحقیق کنند و در آخر گزارش کارشـان را برای شـما بیاورنـد، درباره ی موضوع 
موردعاقه شـان نقاشـی بکشـند یـا داسـتان بنویسـند یـا اگر بـه انـدازه ی کافی بزرگ هسـتند، 

آموخته هایشـان را سـر میز شـام به شـما هم یـاد بدهند.
 

۵( صبور باشید
دوره ای کـه در آن هسـتیم، بـرای همـه عجیـب اسـت و اسـترس حاصـل از آن می توانـد بـرای 
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بچه هـا و والدیـن اثـرات منفـی زیادی داشـته 
باشد.

خانـه  در  وقتـی  دارنـد  عـادت  بچه هـا  اگـر 
هسـتید مرکز توجه شـما باشـند، درک کنید 
کـه نادیـده گرفته شـدن از جانب شـما وقتی 
در حـال کار کردن هسـتید، بـرای آن ها کمی 
عجیـب و گیج کننـده اسـت. پس سـعی کنید 
توجه تـان را بیـن کار و بچه هـا تقسـیم کنید. 
مثـا وقتـی در حـال تایـپ کـردن هسـتید، 
بـا بچه هـا کـه در حـال گریـه کردن هسـتند 

بزنید. حـرف 
دوسـت  کـودکان  روانشناسـان  گفتـه ی  بـه 
دارنـد بـا آن هـا ارتباط چشـمی برقـرار کنید، 
بـه حرف هایشـان گـوش دهید تا مـورد توجه 
شـما قـرار بگیرند. بنابرایـن اگر زمانـی را تنها 
بـه آن ها اختصـاص دهید این نیازها سـریع تر 

بـرآورده می شـوند.

 
6( در برنامه ی روزانه  جایی برای آرامش خود باز کنید

بـرای حفـظ قـوا و توان تان در طول روز، شـب ها اسـتراحت و برای باقی روزهـا برنامه ریزی کنید. 
بـه عنـوان مثـال اگـر شـب ها پیش از خـواب کتابـی الهام بخـش بخوانیـد، روز کاری بعـدی را با 

طـراوت و آمادگی بیشـتری شـروع خواهید کرد.
سـعی کنیـد در برنامـه روزانه تـان حداقـل یـک فعالیت  که مربـوط به کار یـا نگـه داری از بچه ها 
نیسـت بگنجانیـد. مثـا 10 دقیقـه در روز زیر نور مسـتیم خورشـید قـدم بزنیـد، صبح ها کمی 
زودتـر بیدار شـوید و صبحانه تان در سـکوت میل کنید یا دقایقی را بـه آبیاری گیاهان اختصاص 
دهیـد. ایـن کارهـای به ظاهـر کوچـک، به شـما کمـک می کنند تـا نیـروی از دسـت رفته تان را 

بازیابیـد و با اسـترس کمتـری مسـئولیت های کاری و بچـه داری را انجام دهید.
 

شما تنها نیستید!
طـی سـه مـاه اخیـر کـه ویـروس کرونـا شـیوع پیـدا کـرده اسـت خانواده هـای زیـادی مجبـور 
شـده اند به صـورت دورکاری و کار در منـزل بـه شغل شـان ادامـه دهنـد. در این میـان با تعطیلی 
مهدکودک هـا و مـدارس، کـودکان و نوجوانـان هـم در منـزل کنـار والدیـن هسـتند. کار کردن 
در چنیـن شـرایطی قطعـا سـختی های زیادی بـه همـراه خواهد داشـت و بهتر اسـت خانواده ها 
انتظـار نداشـته باشـند که با کیفیت و بهـره وری همیشگی شـان کار کنند. پس نگران نباشـید و 
بـرای آرامـش خودتـان چندنکتـه را فرامـوش نکنیـد اینکه این شـرایط نـه تنها برای شـما بلکه 
بـرای والدیـن زیادی که در سراسـردنیا مشـغول کارند وجود دارد، این بحران گذرا اسـت و شـما 
بـه شـرایط عـادی زندگـی تـان باز خواهید گشـت پـس با در پیـش گرفتـن چند راهکار سـاده 

می توانیـد وضعیـت کار و زندگی تـان را تحـت کنتـرل دربیاورید.
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چگونهحقوقیرادریافت
کنیمکهلیاقتشراداریم؟

اگـر شـما هـم می خواهیـد تـازه کسـب وکار خودتـان را شـروع کنیـد یـا کارتـان را عـوض کرده ایـد و 
 به دنبال شـغل جدیدی هسـتید یا می خواهید عملکرد بهتری در کار داشـته باشـید، بهتر اسـت این 
متـن را بخوانیـد. در اینجـا چهـار درس مهـم ارائـه می کنیم که با دانسـتن آن ها می توانیـد هم پول 

بیشـتری دربیاوریـد، هـم حقوق بهتـری بگیرید؛ چون شـما ارزشـش را دارید.
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 درس اول: همیشه بیشتر بخواهید
بـا  فارغ التحصیلـی  از  را پـس  اولیـن شـغلم 
حقـوق ماهـی 540 هزارتومـان پیـدا کـردم. 
ایـن مبلـغ بیشـتر از کل پولـی بـود کـه در 
تمـام عمـرم در آورده بـودم و تـا جایـی کـه 
بـود.  پیش رویـم  خوشـی  روزگار  می دیـدم 
حتـی یـک بـار هـم بـه ذهنـم نرسـیده بـود 
کـه درخواسـت مبلغ بیشـتری بکنـم یا حتی 
درخواسـت برخـی پاداش هـا و مزایا را داشـته 
باشـم. فقـط خوشـحال بـودم که این شـغل را 
بـه دسـت آورده ام. ایـن کار بـرای مـن درآمد 

خوبـی داشـت.
کم کـم بـا همکارانـم بیشـتر آشـنا شـده و بـا 
آن هـا دوسـت شـدم. یـک روز در حیـن ناهار 
بـه صحبـت  اتفاقـی شـروع کردیـم  به طـور 
دربـاره ی حقوقمان. البته این کار اساسـاً رفتار 
اشـتباهی بـود؛ ولـی چون با یکدیگر احسـاس 
راحتـی می کردیـم ایـن بحـث را ادامـه دادیم. 
وقتـی بحـث کمـی ادامه پیـدا کـرد، فهمیدم 
کـه مـن و یکی دیگـر از همـکاران پایین ترین 
میزان دریافتی را نسـبت به کسـانی که شـغل 
یکسـانی بـا مـا دارنـد، داریـم. در ضمـن بایـد 
گفـت که همـه ی مـا نیـز در گذشـته مدرک 
تحصیلـی یکسـانی گرفتـه بودیم. ایـن همان 

تأثیـر درخواسـت نکردن اسـت.
برخـی از آن هـا میلیون ها تومان بیشـتر از من 
درآمـد داشـتند و برخـی حتـی پاداش هایی را 
گرفتـه بودنـد کـه مـن کًا از آن هـا بی خبـر 
بـودم. دلیـل درآمـد بیشـتر آنـان چـه بـود؟ 
برخـاف مـن، آنـان اولیـن درخواسـتی را که 
برایشـان ارسـال شـده بود، قبول نکـرده بودند 
و به جـای آن مبلغ بیشـتری درخواسـت کرده 
بودنـد. نه تنهـا ایـن درخواسـْت پول بیشـتری 
بـرای آنـان داشـت؛ بلکـه موقعیـت دریافـت 
حقـوق بیشـتر و مزایـای دیگـر را نیـز فراهـم 
کـرده بـود. ایـن مزایـا به عنـوان درصـدی از 
حقوقشـان در طول مـدت زمانی کـه برای آن 
شـرکت کار کـرده بودنـد، بـه آن هـا پرداخـت 

می شـد.

نیـازی به گفتن نیسـت که من واقعاً از دسـت 
خودم عصبانی شـدم؛ امـا درس مهمی گرفتم 

و دیگر این اشـتباه را تکـرار نخواهم کرد.
راهنمایی: همیشـه پول بیشـتری درخواسـت 
کنید. نه خجالت بکشـید، نه بترسـید. بدترین 
چیـزی کـه ممکـن اسـت بشـنوید، یـک نـه 
اسـت؛ امـا حداقـل می دانیـد کـه تـاش خود 
را کرده ایـد. قبـل از اینکـه بـه دنبـال شـغلی 
بگردیـد  اسـت  بهتـر  بگردیـد،  خـود  بـرای 
ببینیـد افـرادی با شـغل مشـابه شـما در این 
حرفـه،  شـهر یا شـرکت چقـدر درآمـد دارند. 
در ضمـن مهارت هـا و مـدرک تحصیلـی خود 
را نیـز می توانیـد بـا آنان مقایسـه کنیـد تا به 

نتیجـه ی بهتـری دسـت پیـدا کنید.
ایـن کارهـا در شـما پیش زمینـه و آمادگـی 
الزم بـرای مذاکـره را ایجـاد می کنـد. یادتـان 
باشـد کـه در مقابـل هـر حقوقـی که به شـما 
پیشـنهاد می شـود،  افرادی هسـتند که بیشتر 
از شـما حقـوق می گیرنـد. یادتـان باشـد کـه 

شـما نیـز می توانیـد یکـی از آنان باشـید.
همیشـه بـرای خدماتـی کـه ارائـه می دهیـد 
درخواسـت پـول بیشـتری کنیـد. نـه خجالت 
کـه  بدتریـن چیـزی  بترسـید.  نـه  بکشـید، 
ممکـن اسـت بشـنوید، یـک نـه اسـت؛ امـا 
حداقـل می دانیـد که تـاش خـود را کرده اید.

 
 درس دوم: برای پاداش ها مذاکره کنید

مذاکـره کـردن همیشـه منحصـر بـه حقـوق 
بـرای  حتـی  می توانیـد  شـما  نیسـت. 
پاداش هـای خـود نیز مذاکره کنیـد. مخصوصاً 
اگـر می بینید که شـرایط بـرای مذاکـره برای 
حقوق بیشـتر مساعد نیسـت. البته من بعد از 
اولیـن کاری کـه پیدا کردم پیش خودم قسـم 
خـوردم کـه دیگر هیچ وقـت اولیـن حقوقی را 
کـه بـه مـن پیشـنهاد می شـود، قبـول نکنم. 
تصمیـم گرفتـم نه تنها بـرای حقوقـم مذاکره 
کنـم، بلکـه بـرای پاداش هایـم نیـز مذاکـره 
کنـم. در آخـر، بدترین چیزی که می توانسـتم 
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بشـنوم چـه بـود؟ آن هـا می گفتنـد نـه و مـن بـه کارم ادامـه مـی دادم.
در شـغل بعـدی، مـن بـرای همه چیز مذاکره کـردم؛ از تعـداد روزهای تعطیل گرفتـه تا روزهای 
کار در خانـه، نـوع لپ تاپـی کـه بایـد بـا آن کار کنـم،  برنامـه کاری ام و مزایایـی کـه در آینده بر 
اسـاس کارم بایـد دریافـت کنـم، دربـاره ی همـه ی این هـا مذاکره کـردم. بهترین بخـش آن چه 
بـود؟ تمـام ایـن  چیزهـا را بعـد از مذاکره بـه دسـت آوردم. یادتان باشـد،  اگر درخواسـت نکنید، 

هیچ وقـت چیـزی را به دسـت نخواهیـد آورد.

راهنمایـی: زمانـی کـه بـه مذاکـره بـرای پاداش هـا می رسـید، بهتـر اسـت مثـل پرس وجویی 
کـه بـرای حقـوق کـرده بودیـد، بـرای این مـورد هـم تحقیق کنیـد تا ببینیـد در حرفه ی شـما 
همکارانتـان در شـرکت و خـارج از آن، بـه چـه اندازه پـاداش دریافـت می کنند. این کار شـما را 
بـرای مذاکـره آمـاده می کنـد و کاری می کنـد که درخواسـتتان مسـخره به نظر نیایـد. در ضمن 
بهتـر اسـت کـه مراقـب شـرایط و ضوابطـی که شـرکت ها دارند نیـز باشـید. به عنوان مثـال، اگر 
شـرکت شـما ضوابط سـختی در پاداش  دادن دارد، باید حواسـتان باشـد که با مطرح کردن این 

موضـوع خط قرمزهـا را رد نکرده باشـید.
زمانـی کـه شـرایط بـرای درخواسـت حقوق بیشـتر مناسـب نیسـت، بـه مذاکـره بـرای افزایش 

مزایـای خـود فکـر کنیـد. فرامـوش نکنید که 
بایـد حدود و میزان پرداختـی مزایا را بدانید و 

پیشـنهادهایی معقـول ارائه دهید.
 

 درس سـوم: از انتظـارات فراتـر رفتـه و 
خـود را گرانبهـا نشـان دهیـد

زمانـی کـه وارد محـل کار جدید خود شـدید، 
می بایسـت به آن ها نشـان دهید که چرا شـما 
را اسـتخدام کرده انـد. همچنیـن بـا بـاال بردن 
انتظـارات ثابت کنیـد که چرا به شـما پاداش، 
افزایش حقـوق و دیگر مزایـا را داده اند. یادتان 
باشـد مهـم ایـن اسـت کـه خـود را منبعـی 

ارزشـمند برای شـرکت نشـان دهید.
در هـر شـغلی کـه تـا االن کار کـرده ام، ایـن 
هـدف همیشـگی مـن بوده اسـت. هـر روز که 

راهنمایسرمایهگذاری
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بـه سـرکار می رفتـم، تمام تاشـم را می کردم و سـعی می کردم کـه چیزهایی را که برای بیشـتر 
کـردن نقـش کاری ام الزم اسـت، یـاد بگیـرم. سـؤال می پرسـیدم، نظـر می خواسـتم، ایده هـا و 
پیشـنهادهایم را همیشـه ارائـه می کـردم و کارهایی را کـه باید انجام می دادم، حتـی با اینکه نیاز 

نبـود، زودتـر از موعد تحویل مـی دادم.

 هیچ وقت منتظر شغل رویایی خود نمانید
حتـی اگـر سـر کار رویایـی خـود هـم نیسـتید، بـاز هـم مهـم اسـت کـه تمـام تـاش خـود را 
بکنیـد. شـاید بپرسـید چـرا. بایـد بگویـم کـه شـما باید خـود را بـرای این شـغل آمـاده کنید و 
زمانـش کـه برسـد این شـغل رویایی خودش به سـراغ شـما خواهد آمـد. البته ممکن اسـت که 
شـماهمین االن هـم عـادات خودرابـرای عالی انجـام دادن یـک کاربه صورت پیوسـته، تغییر داده 
باشـید. درضمـن بایـد گفت کـه در همیـن زمان ممکن اسـت در شـغل فعلی تان ارتقـا بگیرید.

راهنمایـی: از رئیـس خـود همیشـه بازخـورد بخواهیـد. ایـن بازخـورد می توانـد به صـورت یک 
نامـه ی رسـمی ماهانه یا یک بررسـی سـریع و غیررسـمی باشـد. امـا زمانی که از رئیسـتان نظر 
می خواهیـد مطمئـن می شـوید او دربـاره ی عملکـرد شـما چه فکـری خواهد کرد یـا چه فکری 

می کنـد؛ زیـرا بازخـورد او بر اسـاس نظری اسـت کـه دربـاره ی عملکرد شـما دارد.

بـودم،  تمام وقـت  کارمنـد  یـک  کـه  زمانـی 
برنامـه ای بـرای خودم داشـتم. به ایـن صورت 
کـه هـر مـاه 15 دقیقـه پیش رئیسـم بـروم و 
از او دربـاره ی عملکـردم نظـر بخواهـم. مـن از 
او می پرسـیدم کـه آیـا می توانـد راهنمایـی ام 
کنـد تـا در زمینـه ای کارم را بهتـر کنـم یـا 
اگـر پـروژه ای وجـود دارد کـه می توانـد به من 
بدهد، این کار را بکند. این جلسـات رئیسـم را 
آگاه می کـرد کـه مـن چقـدر در شـغلم جدی 
هسـتم. در نتیجه، همیشـه من را جـزء اولین 
نفراتـی کـه پـاداش، افزایـش حقـوق و ارتقـا 
می گرفتنـد، قـرار می داد. به عـاوه، در مواقعی 
از مـن دفـاع می کـرد؛ چـون  کـه الزم بـود 
بـه توانایـی مـن در انجـام دادن کارهـا ایمـان 

داشت.
از رئیـس یا کارفرمای خـود بازخورد بخواهید. 
می خواهیـد  نظـر  رئیسـتان  از  کـه  زمانـی 
عملکـرد  دربـاره ی  او  می شـوید  مطمئـن 
شـما چـه فکـری خواهـد کرد یـا چـه فکری 
می کنـد؛ زیـرا بازخـورد او بـر اسـاس نظـری 

اسـت کـه دربـاره ی عملکـرد شـما دارد.
 

 درس چهارم: از یادگیری دست نکشید
فقـط به خاطر این که در شـغل خـود عملکرد 
خوبـی داریـد؛ دلیل نمی شـود که دیگر رشـد 
نکنیـد و این که اگر یادگیـری یک مهارت االن 
بـه کار شـما نمی آیـد، دلیل نمی شـود که آن 

مهارتبی ارزشباشد.
هـر مهارتـی کـه در زمـان کار کردنـم یـاد 
گرفتـم، مـن را آمـاده ی ایـن کـرد کـه رئیس 
خـودم باشـم. مـن یاد گرفتـم که چگونـه کار 
و  انجـام دهـم،  چگونـه سیسـتم ها  گروهـی 
فرایند هـا و مدیریـت پروژه ها را بهبود بخشـم 
و کلـی چیزهـای دیگـر کـه همه شـان حکـم 
تمریـن قبـل از مسـابقه را بـرای مـن داشـت. 
امـروزه همـه ی آن مهارت هـا به نوعـی در کار 
مـن تأثیـر خـود را نشـان می دهنـد. اگـر هم 
ادامـه بدهـم،  تصمیـم بگیـرم کـه بـه کارم 
می تواننـد شـغلی کامـًا جداگانـه بـرای مـن 

شند. با

راهنمایـی: کاس هـا،  دوره هـای آموزشـی و 
کنفرانس هایـی را پیـدا کنیـد کـه بتوانیـد از 
آن هـا بـرای بهتـر کـردن مهارت هـای خـود 
اسـتفاده کنیـد. این کار به شـما کمک خواهد 
کـرد کـه در کاری کـه داریـد یا در شـغلی که 
در آینـده بـه دسـت خواهیـد آورد، همیشـه 

باشـید. بهترین 
ایـن درس هـا را همیشـه بـه خاطـر داشـته 
باشـید. همیـن درس هـا می تواننـد در رشـد 
شـما در شـغلتان و افزایش حقوقتان تغییراتی 

ایجـاد کنند. باورنکردنـی 
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قواعدخریدلذتبخشدر
مراکزخریدوپاساژها

مراکز خرید گواهی بر شـکوفایِی شهرنشـینی هسـتند و با داشـتن یک برنامه واضح و کمی اعتدال 
مالـی می تـوان بیشـتر خریدهـا را از پاسـاژها و مراکـز خریـد انجـام داد. در این مطلب در سـه  بخش 
دربـارۀ قواعـد و نکته هایـی صحبت شـده اسـت که باید قبـل، حین و پس از خریـد از یک مرکز خرید 

بـه آن هـا توجه کنید تـا خریدی خـوب را تجربه کنید.
مراکـز خریـد گواهـی بـر شـکوفایِی شهرنشـینی هسـتند. هرچند خیلـی از آن هـا، به دلیـل قیمت ها 
و تحویل هـای رایـگان فروشـگاه های اینترنتـی، بـا مشـکالتی روبـه رو شـده اند؛ امـا با این حال، شـما 
بـاز هـم بـه ایـن فروشـگاه ها می روید چـون وقتـی می خواهید بـرای مثال شـلواری را امتحـان کنید، 
حتمًا نیاز به حضور فیزیکی شماسـت. خرید حضوری خیال شـما را بابت داشـتن یک خرید مناسـب، 
در برخـی زمینه هـا ماننـد لبـاس راحت تـر می کند؛ اما از طرف دیگر، ممکن اسـت مخـارج و خریدهای 
اضافـه روی دسـتتان بگـذارد. شـما بـا داشـتن یـک برنامـه واضـح و کمـی اعتـدال مالـی می توانیـد 
بیشـتر خریدهای خود را از پاسـاژها و مراکز خرید انجام دهید. در این مطلب در سـه  بخش دربارۀ 
قواعـد و نکته هایـی صحبـت شـده اسـت کـه بایـد قبـل، حیـن و پـس از خریـد از یـک مرکـز خرید به 

آن هـا توجـه کنیـد تا خریـدی خوب و لذت بخش داشـته باشـید.
 

بخـش اول: قواعـد قبـل از رفتـن بـه 
ید خر

1( سبک خرید خود را بشناسید
شـما چـه نـوع خریـداری هسـتید؟ آیـا جـزء 
افـرادی هسـتید کـه بـه سـرعت وارد یـک 
آن  بـه  کـه  را  محصولـی  و  شـده  فروشـگاه 
نیـاز داریـد، می خریـد و سـریع بـه پارکینـگ 
برمی گردیـد و سـوار ماشـین می شـوید؟ یـا 
اینکـه دوسـت داریـد از پاسـاژی بـه پاسـاژی 
مـردم  و  کنیـد  ویترین گـردی  رفتـه،  دیگـر 
را تماشـا کنیـد، در حالـی کـه هیـچ هـدف 
نـوع  دو  هـر  نداریـد؟  ذهـن  در  مشـخصی 
خریـداران می تواننـد از یـک فروشـگاه بـزرگ 
خریـد کننـد. بهترین کار این اسـت که قبل از 
رفتـن بـرای خود یـک نقشـه راه تعیین کنید.

ببینیـد آیـا یک خریـدار اجتماعی هسـتید یا 
اینکـه دوسـت داریـد به تنهایـی خریـد کنید. 
اگرچـه خریـد کـردن بـا دوسـتان می توانـد 
اسـت  ممکـن  ولـی  باشـد؛  خوبـی  تفریـح 
نتوانیـد دقیقـاً در زمانـی که دوسـت دارید به 
فروشـگاهی کـه می خواهیـد برویـد. اگـر این 
موضـوع شـما را ناراحـت می کند، بهتر اسـت 

تنهایـی بـه خریـد بروید.
2( انگیزۀ خود را از خرید کردن بدانید

آیـا بـرای خریـدن محصـوِل به خصوصـی که نیـاز دارید به خریـد می روید یـا برای 
خریـد هرچـه چشـمتان را گرفت؟ آیـا می خواهید برای دوسـتتان هدیـه  بخرید یا 
فقـط بـه دنبـال خریـد بدلیجات بـرای تـازه کـردن روحیۀ خـود هسـتید؟ اگرچه 
کمـی خریددرمانـی خـوب اسـت؛ فراینـد خریدتـان بایـد با رعایـت اعتـدال انجام 

شود.
قبـل از رفتـن بـه خریـد بودجه ای مشـخص تعیین کنید. سـعی کنیـد محصوالت 
و لباس هایـی را کـه بیشـتر از بودجـۀ شـما هسـتند، حتـی لمـس هم نکنیـد. اگر 
محصولـی را می بینیـد که به وضوح بیشـتر از بودجۀ شماسـت، بهتر اسـت حتی به 

آن نزدیـک هم نشـوید.
کنتـرل احساسـات و هیجانـات خود را در دسـت بگیرید. گاهی فقـط به یک جفت 
کفـش نیـاز داریـد؛ اما با دو یا حتی سـه جفت کفش از فروشـگاه خارج می شـوید. 

ایـن مسـئله نشـان می دهد که احتمـاالً به خرید اعتیـاد دارید.
اگـر هـر هفتـه به خریـد می رویـد و بـا خریدهایتـان بدهِی زیـادی بـاال می آوردید 
یـا اغلـب سـعی می کنیـد خریدهـای خـود را از نزدیکانتـان پنهـان کنید،  بـاز هم 
ممکـن اسـت اعتیـاد به خرید داشـته باشـید. بهتر اسـت برای کمک به سـراغ یک 

روانشـناس بروید.

3( قبل از رفتن به فروشگاه حتمًا دربارۀ محصوالت تحقیق کنید
اگـر بـه یـک کاالی به خصـوص )ماننـد یـک ماهیتابـه(  نیـاز داریـد و می دانیـد در 
فروشـگاه های مختلفـی عرضه می شـود، بهتر اسـت ابتدا تحقیق کنید کـدام مرکز 
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خریـد آن را موجـود دارد و می فروشـد. چـون 
مطمئنـاً نمی خواهیـد بـه مرکز خریـد رفته و 
ببینیـد هیـچ کـدام از مغازه هـا چیـزی را کـه 
کـردن  درسـت  ندارنـد.  می خواهیـد،  شـما 
لیسـت قیمـت از محصوالتـی کـه بـه صورت 
آنایـن دیده ایـد نیـز می توانـد کمـک زیادی 
کنـد. وقتـی به خرید رفتید از آن لیسـت برای 

مقایسـۀ قیمت هـا اسـتفاده کنید.
هیچـگاه فکـر نکنیـد چـون یـک مغـازه پنج 
سـال پیـش در یـک مرکز خریـد بـوده، هنوز 
همانجـا هسـت. حتمـاً قبـل از خریـد رفتـن 

کنید. تحقیـق 
 

بخش دوم: قواعد حین خرید کردن
1( لباسی بپوشید که راحت باشد

طبیعـی اسـت بخواهیـد در یـک مرکز خریِد بزرگ، شـیک و زیبا به نظر برسـید؛ اما باید لباسـی 
بپوشـید کـه در آن راحـت هسـتید. مراکز خریـد فضایی بـزرگ و نیاز به پیـاده روی زیـاد دارند، 

پـس به عنـوان مثال برای پوشـیدن کفش پاشـنه بلند اصًا جای مناسـبی نیسـتند.
اگـر قصـد خریـدن لباس دارید، لباس هایی بپوشـید که خیلـی راحت می توانید آن هـا را درآورده 
و دوبـاره بپوشـید. شـلوارهای راحـت بپوشـید و بـرای بـاال تنـه یـک تی شـرت یـا پیراهنـی که 
بتوانیـد به سـادگی آن را درآوریـد به تن کنید. بهتر اسـت کفش هایی بپوشـید که راحـت از پا در 
می آینـد و راحـت نیز پوشـیده می شـوند. چکمه های بلند و کفش هـای بنـدی را فراموش کنید.

2( در ساعت های خلوت به مراکز خرید بروید
شـلوغ ترین روزهـا در مراکـز خریـد، آخـر هفته هـا به خصوص عصر اسـت. اگر ترجیـح می دهید 

در سـاعت های خلوت تـر خریـد کنیـد، صبح زود یـا عصر دیگر روزهـای هفته به خریـد بروید.
یادتان باشـد در برخی روزها مثل بین دو تعطیلی مذهبی یا اعیاد، فروشـگاه ها به شـدت شـلوغ 
هسـتند. اگـر برنامـه داریـد در ایـن ایـام به خرید بروید؛ بهتر اسـت سـایت فروشـگاه را بررسـی 
کنیـد تـا ببینیـد آیا کاالیـی که نیاز داریـد در فروشـگاه وجود دارد یـا خیر. اگر در آن فروشـگاه 
موجـود نبـود در خانـه بمانیـد. این کار هـم باعث صرفه جویی در زمان می شـود هـم کمتر باعث 

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

17مهر 1400/ سال ششم/ شماره 57



ناامیدشـدنتان می شود.
3( بیـن شـش تا هشـت هفتـه قبـل از ورود 

بـه فصـل جدیـد به خریـد لبـاس بروید
خیلـی از فروشـگاه ها لباس های پاییـزی را در 
اواخـر شـهریور در ویتریـن قـرار می دهند. اگر 
بتوانیـد بـرای خرید یـک سویشـرت جدید تا 
آبـان یـا آذر مـاه کـه موقـع تغییـر لباس های 
کنیـد،  صبـر  اسـت  زمسـتانی  بـه  پاییـزی 

احتمـاالً خریـد خوبـی خواهید داشـت.

قیمـت  دنبـال  بـه  انتهـای فروشـگاه  در   )4
بگردیـد مناسـب 

بـا  خـوب  کاالهـای  فروشـگاه ها  بیشـتر  در 
قیمـت تخفیف نخورده، همیشـه در جلـو قرار 
می گیرنـد و در کمیـن هسـتند کـه شـما را 
دسـت بـه جیـب کننـد. اگـر بـه دنبـال یـک 
خریـد خوب هسـتید باید به انتهای فروشـگاه 

برویـد، چـون در آنجـا محصوالتـی را پیـدا می کنید کـه تخفیف خورده انـد یا برای خالی شـدن 
انبـار بـه حراج گذاشـته شـده اند. یادتان باشـد هر جنسـی را فقـط به خاطر اینکـه قیمت خوبی 
داشـت یـا در حـراج بـود، نخرید چـون ممکن اسـت برایتان فایده و اسـتفاده ای نداشـته باشـد.

۵( قیمت ها را در مغازه های مختلف مقایسه کنید
قبـل از اینکـه بـرای کاالیـی کـه واقعـاً بـه آن نیـاز دارید پولـی پرداخـت کنید، بهتر اسـت یک 
گام بـه عقـب برداریـد و قیمـت همیـن کاال را در مغازه هـای مختلـف مقایسـه کنیـد. بـا دیدن 
مغازه هـای یـک مرکـز خریـد و رفتـن بـه مغازه هـای دیگر بـه دنبـال پایین ترین قیمـِت ممکن 

بگردید.
شـاید بـد نباشـد قبـل از رفتـن به خریـد، قیمـت کاالی مدنظرتان را بـه صورت آناین بررسـی 
کنیـد تـا بدانیـد کـه بایـد بـرای آن کاال چقـدر پـول بدهیـد. حتـی ممکن اسـت با یـک تبلیغ 

آنایـن مواجـه شـوید کـه بتوانیـد در فروشـگاه ها از آن اسـتفاده کنید.
برخـی فروشـگاه های آنایـن دارای قابلیـت مقایسـۀ قیمت هـا بـه صـورت آنایـن هسـتند. این 
قابلیـت می توانـد بـه شـما کمـک کنـد؛ مخصوصـاً اگـر کاالیـی در یـک بخـش با قیمتـی بهتر 

نسـبت به یـک فروشـندۀ دیگـر فروخته شـود.
اگـر یـک فروشـگاه آناین تخفیفی را به شـما پیشـنهاد می کند بهتر اسـت به هزینۀ ارسـال آن 
هـم نگاهـی بیندازیـد. چون برخـی اوقات هزینۀ ارسـال باعث می شـود این حراجـی چندان هم 

راهنمایسرمایهگذاری

مهر 1400/ سال ششم/ شماره 57 18



بـه صرفه تـر از خریـد به صـورت حضـوری در 
نباشد. فروشگاه 

6( قبل از خرید لباس آن را امتحان کنید
و  کنیـد  خریـد  پیوسـته  اینکـه  جـای  بـه 
لباس هایـی را بـدون امتحـان کـردن بخریـد، 
همیشـه سـراغ پـرو کـردن لباس هـا برویـد. 
لبـاس را بپوشـید و طـرز قـرار گرفتـن لبـاس 
روی بدنتان را به خوبی بسـنجید و ببینید که 
بـه شـما می آیـد یـا نـه. از همراهتان یـا خود 
فروشـنده بخواهیـد دربارۀ لباس نظـر بدهد و 

بگویـد آیـا ارزش خریـدن دارد یـا نـه.
در ضمـن بـد نیسـت از برخـی اتاق هـای پـرو 
که دارای سـه آینه هسـتند نیز اسـتفاده کنید 
و از زوایـای مختلـف بـه لبـاس نـگاه کنیـد. 
لباسـی کـه از همـۀ زاویه هـا بـه شـما بیایـد، 

ارزش خریـدن دارد.

7( دربارۀ کاال فکر کنید، دوری بزنید و بعد برگردید
بـا پرهیـز از سـریع خریدکـردن می توانیـد پـول خـود را صـرف کاالهای بـا ارزش تـری کنید. به 
جـای خریـِد سـریع کاال را سـر جایـش بگذاریـد، دوری بزنیـد و بـه ایـن فکر کنیـد آیـا واقعاً به 
آن نیـاز داریـد و آن را می خواهیـد. بـه ایـن فکـر کنیـد کـه آیا بـرای ایـن وسـیله در کمد خود 
جایـی داریـد و آیـا ایـن همان چیزی اسـت که به دنبالش هسـتید. وقتی تصمیمتـان را گرفتید 

می توانیـد بـه فروشـگاه برگشـته و بـا اعتمـاد و اطمینان خرید خـود را انجـام دهید.
 

بخش سوم: قواعد بعد از اتمام خرید
1( به رستوران بروید

اگـر می دانیـد قـرار اسـت مدتی طوالنـی را در فروشـگاه بگذرانیـد، بهتر اسـت برنامه ریزی کنید 
تـا در رسـتوران یـا کافـۀ مرکـز خرید غـذا یا نوشـیدنی میل کنیـد. اگر بـا کودکان خـود خرید 

می کنیـد، ایـن کار بسـیار مهم و واجب اسـت.

2( به سینما بروید
برخـی از مراکـز خریـد، سـالن سـینما هـم دارنـد. اگـر وقـت آزاد داریـد می توانیـد آن را طوری 
برنامه ریـزی کنیـد کـه حوالِی سـاعِت اکـراِن فیلـم موردعاقه تان باشـد تا بتوانید به سـینما هم 
بروید. تماشـای فیلم در پایان یک روز پرمشـغله، می تواند بهترین راه برای کسـب آرامش باشـد.

3( از سرگرمی هایی که برای خانواده است نیز لذت ببرید
برخـی از مراکـز خریـد نه تنهـا به عنـوان مقصدی برای خرید هسـتند؛ بلکـه پارک هـای بازی و 
شـهربازی های کوچـک هـم دارنـد تا خانواده هـا بتوانند عـاوه بر خرید کـردن از آن هـا نیز بهره 

ببرند.
حتـی اگـر فروشـگاهی کـه می رویـد چنیـن فضاهایـی را داخـل خـودش نـدارد، ممکـن اسـت 
بخش هـای بازی یا رسـتوران هایی مخصوص کودکان داشـته باشـد کـه بتوانید از آن ها اسـتفاده 

کنیـد تا از خسـتگی کـودکان جلوگیـری کنید.
اگـر شـما نیـز از آن دسـته افرادی هسـتید که اغلب بـه مراکز خرید و فروشـگاه های بزرگ سـر 
می زنیـد و از آن هـا خریـد می کنیـد، بـا اسـتفاده از نکاتـی که گفته شـد خرید خود را آسـان تر، 
هوشـمندانه تر و اقتصادی تـر کنیـد. فرامـوش نکنید به خاطر سـپردن چند نکتـۀ کوچک که فکر 
می کنیـد بـه درد شـما می خـورد و بـه کار بـردن آن هـا در عادات خریدتـان، پـس از مدتی تأثیر 

خـود را نشـان داده و شـما را بـرای تغییرهای بزرگ تر آمـاده می کند.
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بودجهبندیچگونهمیتواند
شماراخوشحالکند؟
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 چهار دسته ی مهِم هزینه های زندگی
بودجه بنـدی چطـور می توانـد خوشـحالی را 
افزایـش دهـد؟ بودجه بنـدی بـه شـما اجـازه 
می دهـد منابع مالی تـان را صـرف هزینه هایی 
کنیـد که کیفیت زندگی شـما را واقعـاً بهبود 
می بخشـند و درعین حال پـول کمتری صرف 

چیزهایـی کنید کـه ارزشـش را ندارند.
بـرای ایـن کار می تـوان هزینه هـا را بـه چهـار 
دسـته تقسـیم کـرد: در ابتـدا آن هـا را بـه دو 
دسـته ی ثابـت )به عنـوان  مثـال، هزینه هایـی 
تکـرار  سـاالنه  یـا  ماهانـه  به صـورت  کـه 
می شـوند( و متغیر )مثًا حـوادث غیرمنتظره( 
خواسـته ها  بـه  سـپس  می کنیـم.  تقسـیم 
و  نیازهـا  و  تفریحـات(  مثـال  )به عنـوان 
خانـه(  ضـروری  وسـایل  )مثـًا  احتیاجـات 
تقسـیم می کنیـم. بـا ترکیب این دسـته ها، به 
چهـار دسـته ی خواسـته های ثابـت، نیازهـای 
ثابـت، خواسـته های متغیـر و نیازهـای متغیر 

می رسـیم.
دسـتیابی بـه حداقـل نیازها برای خوشـحالی 
ایـن مسـئله  و خوشـبختی ضـروری اسـت. 
بـرای نیازهـای ثابـت ماننـد اجاره خانـه و غذا 
و نیازهـای متغیـر مانند هزینه هـای اضطراری 
خـراب  اتومبیـل  وقتـی  می کنـد.  صـدق 
می شـود یـا دندانتـان دچار مشـکل می شـود، 
بـا  اغلـب  و  غیرمنتظـره  هزینـه ای  ناگهـان 
مبالغـی بـاال پیـش می آیـد. اگـر به انـدازه ی 
کافـی پول پس انـداز کـرده باشـید، می توانید 
از اسـترس ایـن اتفـاق و احساسـات منفی آن 
دور شـوید. هـدف از تقسـیم نیازها این اسـت 
کـه اطمینـان حاصل کنید همـۀ نیازهایتان را 
در نظـر گرفته ایـد و برآورده شـان می کنیـد. 
بـا ایـن حال بایـد نهایت تـاش خـود را برای 

کاهـش هزینه هـا بکنیـد.

 خواسته های ما و تردمیل لذت
درواقـع، ایـن اصـل بـرای خواسـته های ثابـت 
هزینـه ی  مـردم  از  بسـیاری  دارد.  کاربـرد 
سـنگینی را می پردازنـد تـا در خانـه ای زیبـا 
زندگـی کننـد یـا سـوار یـک اتومبیل شـیک 
شـوند. فکر می کنند این چیزهـا برای کیفیت 
باالی زندگی ضروری هسـتند؛ ولی به سـرعت 
به سـبک جدید زندگی شـان عـادت می کنند 
و خواسـته هایی که به سـختی برایشـان تاش 
کـرده بودند، تازگی شـان را برایشـان از دسـت 

می دهنـد.
وقتـی زرق وبـرق خانـه  یـا اتومبیـل زیبـا از 
چشـمتان بیفتد، تازه می بینید واقعـاً از زمانی 
که آن ها را نداشـتید، خوشـحال تر نیستید. در 
واقـع، اگـر خریـد خانـه ی بـزرگ باعث شـود 
بیشـتر کار کنیـد، احتمـال دارد خوشـحالی و 
خوشـبختی شـما به خاطـر هزینه های بیشـتر 

همیشـه بـرای مـن اینکـه چطـور درآمـدم را صـرف هزینـه هـای ماهانـه ام 
کنـم، کاری سـخت بـوده و هنـوز هـم هسـت. به نظـر می رسـد سـاماندهی 
ایـن مسـائل کـه چـه زمانی و چطـور پول خرج کنیم، کار لذت بخشـی نیسـت. 
را  وقتمـان  و  پول مـان  کـه  اسـت  معنـی  ایـن  بـه  بودجه بندیصحیـح  ولـی 
صـرف چیزهایـی کنیـم کـه مـا را خوشـحال می کننـد. بلـه، درسـت خواندید: 
بودجه بنـدی همیشـه به معنـی کمتـر خـرج کردن نیسـت؛ بلکه هوشـمندانه 
هزینـه کـردن اسـت. سـؤالی کـه ممکـن اسـت بـرای همـه ی مـا پیـش بیاید 
ایـن اسـت کـه آیـا ترفندهایـی وجـود دارد کـه بـه کمـک آن هـا مدیریـت 
هزینه هایمـان، بـه خوشـحالی روزمـره  تبدیـل شـود؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن 
از هزینه هـای زندگی مـان  بـا 4 دسـته  ابتـدا  بهتـر اسـت  کلیـدی  سـؤال 

دقیق تـر آشـنا شـویم.
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کاهـش پیـدا کند.
دیگـر  بـرای  می تـوان  را  حـرف  همیـن 
هزینه هـای ثابـت ماننـد رسـتوران رفتـن زد. 
وقتـی بـه چنین مسـائلی عـادت کنیـد دیگر 
ولـی  نمی شـوید؛  خوشـحال  خاطرشـان  بـه 
هزینه هایشـان بـه قـوت خـود باقـی می ماند. 
چنیـن  باشـد،  مهـم  خوشـحالی تان  وقتـی 
هزینه کردن هایـی واقعـاً آفتابـه خـرج لحیـم 
کـردن اسـت )بـا افزایش فشـار بـه بودجه تان 
را هـم تجربـه  بـدی  ممکـن اسـت شـرایط 
کنیـد(. در ابتـدا تغییـرات مثبـت مثـل بردن 
بخت آزمایـی مـا را خوشـحال می کنـد؛ ولی با 
گذشـت زمان، بـه نقطه ی اول خوشـحالی مان 
برمی گردیـم. بـه ایـن فراینـد، تردمیـل لـذت 

می گوینـد.
هـر  آوردن  به دسـت  متضـاد،  به صورتـی 
خواسـته ی متغیر ویژه، خوشـحالی تـازه ای را 
بـرای ما به ارمغان مـی آورد. اگـر اولویت خرج 
پـول را بـه تعـداد زیـادی از چنیـن تجـارب 
مثبتـی بدهیـد، می توانید با اثـر تردمیل لذت 

کنید. مقابلـه 
تردمیـل لذت اصطاحی اسـت که ابداع شـده 
تـا نشـان دهـد افـراد به سـرعت بـه شـرایط 

جدیـد عـادت می کننـد و همه چیز بـرای آن ها عـادی می شـود. خریدیک خـودروی جدیدیایک 
خانـه ی بزرگ ترممکـن اسـت مارابـرای مـدت کوتاهی خوشـحال کند؛ امـا پس از چنـدی آن را 
بدیهـی پنداشـته و انتظارات ما بیشـتر می شـود. اگر تنهـا بتوانم یک ارتقای شـغلی دیگر بگیرم، 
یـک ماشـین بهتـر، یک خانـه ی بزرگ تـر و... . به محـض آنکه ایـن انتظـارات ارضاشـوند، دوباره 
ازاول و بیشـترخواهیم خواسـت. سـرعت تردمیل رابیشـترمی کنیم و لحظه ای فکـر می کنیم که 
بـه سـطح جدیدی از موفقیت رسـیده ایم؛ اما به سـرعت به شـرایط جدید عادت کـرده و کماکان 

بـه دویـدن خـود ادامـه می دهیم و البته با سـرعت بیشـتر.
هـدف از بودجه بنـدی خوب در سـه دسـته ی اول )نیازهای ثابـت، نیازهای متغیر، خواسـته های 
ثابـت( این اسـت کـه منابع مالی بیشـتری را برای خواسـته های متغیر فراهم کنیـم؛ چون آن ها 
کیفیـت زندگـی را بهبـود می بخشـند. توانایـی خرج کـردن پول بـرای تعطیات، هدیـه دادن و 

خریـد بعضـی اجناس می تواند خوشـحالی و خوشـبختی مـا را روزبه روز بیشـتر کند.
وقتـی زرق وبـرق خانـه  یا اتومبیل زیبا از چشـمتان بیفتـد، تازه می بینیـد واقعاً از وقتـی آن ها را 

نداشتید خوشـحال تر نیستید.
در ادامـه، بـه ایـن مسـئله می پردازیـم کـه چطور بـا بودجه بنـدی و صرفه جویـی در هر کـدام از 

هزینه هـا می توانیـم خوشـحالی و خوشـبختی مان را بیشـتر کنیم.
 

1( هزینه ی نیازهای ثابت را کاهش دهید
شـاید متوجـه شـوید بـه خانـه ای بزرگ نیـاز داریـد؛ چـون خانـواده ای پرجمعیت هسـتید یا به 
تلفـن همـراه نیـاز داریـد؛ چـون بـدون آن گـم می شـوید. ایـرادی نـدارد؛ ولـی توجـه کنید که 

هزینـه ای کـه بـرای ایـن نیازهـا صـرف می کنیـد، انعطاف پذیرتـر از ایـن حرف ها اسـت.
بـه طـور مثـال، اگـر بـه جـای زندگـی در یک خانه ی شـخصی، بـا یـک همخانه زندگـی کنید؛ 
هزینه هایتـان مقـدار زیـادی کاهـش می یابـد. بـرای کاهـش هزینـه ی نیازهـای ثابـت به دنبـال 

فرصت هایـی بـرای پس انـداز باشـید.
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کاهـش  را  ثابـت  خواسـته های  2( هزینـه ی 
دهیـد

هزینـه ی خوراکی هـا و تنقـات روزانـه یـا هر 
هزینه هـای ثابـت دیگـری را کنـار بگذاریـد. 
خواهیـد دیـد هـر سـال چـه مقـدار کمتـر 
خـرج می کنیـد. بله، کنـار گذاشـتن خوراکی 
روزانـه در ابتـدا کمـی سـخت اسـت؛ ولـی بـا 
گذشـت زمان عـادت می کنیـد. تردمیل لذت 
هـم عکس همیـن روال پیـش می رود. شـاید 
کیـف پولتـان هـم از شـما تشـکر کرد کـه در 
یـک سـال چنـد صـد هـزار تومـان پس انـداز 

کرده ایـد.
وقتـی عادت هایتـان را تغییر دهیـد، می توانید 
از همـان عـادت سـابق لـذت بیشـتری هـم 
بـه  را  ثابـت  ببریـد؛ چـون یـک خواسـته ی 

خواسـته ای متغیـر تبدیـل کرده ایـد.
3( بـرای نیازهـای متغیر اسـتراتژی داشـته 

باشید
بـرای مدیریت نیازهای متغیـر )آن هزینه های 
اجتناب ناپذیـری کـه ناگهـان پیـش می آیند( 
بهتریـن کار ایـن اسـت کـه پس انـدازی برای 
مواقع اضطراری داشـته باشـید و خـود را بیمه 
کنیـد. مثًا بیمه ی سـامت می تواند به شـما 

کمـک کنـد. اگر رانندگـی می کنید، اتومبیلتـان را حتمـاً بیمه کنید.
بیمـه بـودن واقعـاً می توانـد سـامت روانی شـما را بهبـود ببخشـد. اگر وقتـی اتفاقـی می افتد، 
بیمه نباشـید، ممکن اسـت دچار اسـترس مالی زیادی شـوید که خوشحالی شـما را برای مدتی 

طوالنـی محـدود خواهد کرد.
 

برای اینکه در برابر نیازهای متغیر استراتژی داشته باشید، باید:
 ببینیـد بیمـه ی کارتـان کـدام مـوارد درمانی را پوشـش می دهد و سـایر موارد را بـا بیمه های 

دیگر پوشـش دهید.
 یـک حسـاب پس انـداز بـاز کنیـد و مقـداری از درآمد خـود را به صـورت ماهانه و خـودکار به 
آن حسـاب واریـز نماییـد تـا اینکـه به انـدازه ی چهـار تا شـش مـاه زندگـی در مواقـع اضطراری 

پس انداز داشـته باشـید.
 وقتـی هزینـه ای غیرمنتظـره و ناخوشـایند پیـش می آیـد، سـعی کنیـد آن را پیـش از موعد 
بپردازیـد. یعنـی هزینـه ای را در بودجه تـان بـرای ایـن اوقات لحاظ کنید تـا در زمان نیـاز، از آن 

شـوید. بهره مند 
بـا عمـل بـه اسـتراتژی هایی که برایتـان گفتیم، درمـورد نیاز های ثابـت و متغیر و خواسـته های 
ثابـت، می توانیـد راه را بـرای هزینه هـای خواسـته های متغیرتـان بـاز کنید و با هزینـه کردن در 

ایـن مورد، شـادی و خوشـحالی را به دسـت آورید.

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

23مهر 1400/ سال ششم/ شماره 57



بهترینراهبرایکاهش
هزینههایزندگیچیست؟

بـرای رسـیدن بـه اسـتقاللی مالـی نیازی بـه درآمد بـاال نیسـت. درآمد باال 
قطعًا موثر اسـت؛ ولی اگر در کاهش هزینه هایتان پشـتکار داشـته باشـید، 

بـا درآمـدی معمولـی هم می توانید به اسـتقالل مالی برسـید.
بـه عنـوان مثـال، زندگـِی علـی، معلمـی 81 سـاله و بازنشسـته را بررسـی 
می کنیـم. علـی یـک میلیونـر اسـت؛ ولـی کسـی از این موضـوع خبر نـدارد. 
علـی ابتـدا نجـاری سـاده بـود؛ امـا پـس از 30 سـالگی تصمیـم گرفـت معلم 
شـود و شـروع به درس خواندن کرد. بیسـت سـال بعدی عمرش را تا زمان 
بازنشسـتگی بـه تدریـس درمدرسـه و تدریـس خصوصـی پرداخـت. علـی 
هیـچ وقـت درآمـد آنچنانـی ای نداشـت، پـس چگونـه آنقـدر پولـدار شـده 
اسـت؟ معلوم اسـت! بـا ذره ذره پس انـداز کردن و پاییـن آوردن هزینه ها!

همه ی میلیونرهایی که می شناسید مثل علی هستند؟ شاید فکرش را هم 
نکنید؛ ولی طبق تجربیاِت بسـیاری از افرادی که توانسـته اند به رفاه مالی 
برسـند، اصـالح سـبک زندگـی، می توانـد راهـی بـرای پولـدار شـدن باشـد. 

بـرای اثبـات ایـن موضوع نگاهی به دیـدگاه صاحب نظـران می اندازیم.

و  بی نـام  ثروتمنـدان  زندگـی  سـبک   
نشـان

 The نویسـندگان کتاب همسـایه میلیونر
عـادات   Millionaire Next Door

زندگـی ثروتمنـدان را بیـان می کننـد:
سـه واژه ی کلیـدی بـرای ثروتمند شـدن، 
و صرفه جویـی  صرفه جویـی، صرفه جویـی 
اسـت. صرفه جویـی اسـاس پولـدار شـدن 
اسـت. ثروتمنـدان بیشـتر از حـد معمـول 
درآمـد دارنـد؛ ولـی خرج ومخارجشـان را 
تـا جایـی کـه می تواننـد پاییـن می آورنـد 
اینکـه دنبـال تجمـات و مـد  به جـای  و 
خریـد  نیازهایشـان  به انـدازه ی  باشـند، 

می کننـد.
افـراد کمـی موفـق می شـوند بدون دسـت 
کشـیدن از ولخرجـی به سـرمایه ی کانی 
برسـند. در واقـع، میلیونرهـا بـا کنتـرل و 
کاهـش هزینه هایشـان میلیونـر می شـوند 
و بـا همیـن روش شـرایط را ثابـت نگـه 
می دارنـد. تمـام مطالعـات در ایـن زمینـه 
بـرای  می کننـد.  تاییـد  را  ادعـا  ایـن 
پولـدار شـدن و پولـدار مانـدن باید سـبک 

کنیـد. مدیریـت  را  زندگی تـان 
تـا اینجـا دریافتیـم کـه بـرای رسـیدن به 
اهدافمـان بایـد هزینه ها را کاهـش داد. اما 
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چگونـه؟ بـرای کاهـش هزینه هـا دو دیدگاه وجـود دارد:
 بیشـتر نویسـندگان حـوزه ی مسـائل مالـی، بـه صرفه جویـی در مقیـاس کوچک مثل 
مصـرف بـرق و تفریحـات اشـاره کرده انـد. چنیـن مـواردی، کوچـک بـه نظر می رسـند؛ 

ولـی سـریع و آسـان نتیجـه می دهند.
 برخـی صاحب نظـران هـم صرفه جویـی در مقیاس هـای بزرگ تـر مثـل خریـد خانـه و 
ماشـین را مطـرح کرده انـد. ایـرادی کـه بـه ایـن دیدگاه وارد اسـت این اسـت کـه موارد 

ایـن چنینـی به نـدرت پیـش می آیند.
ولـی بـه عقیـده ی من افـراد زیـرک هـر دو روش را بـه کار می گیرند. در زندگـی روزمره 
صرفه جویـی را فرامـوش نمی کننـد و خریدهـای اقـام بـزرگ را هـم به دقـت انجـام 

می دهنـد.
 

 صرفه جویی، مهم ترین بخش کنترل امور مالی شخصی
بهتـر اسـت بـه جـای مثال هـای فرضی مثال هایـی واقعـی از زندگی خـودم بزنـم. زمانی 
کـه ۳5 میلیـون تومـان بدهی بـاال آورده بـودم، از روش هـای زیر صرفه جویـی می کردم:

 کاهش مبلغ قبض موبایل و پس انداز ساالنه 1 میلیون و ۲00 هزارتومان
 فروش خط تلفن خانه و پس انداز ساالنه ۸۲0 هزار تومان

 لغـو اشـتراک روزنامه هـا و مجله هـا و پس انـداز سـاالنه 140 هزارتومـان و بسـیاری از 
هزینه هـای کوچـک دیگـر. بـا همین تغییـرات کوچـک توانسـتم قرض هایـم را پرداخت 

. کنم
در جـواب یکـی از دوسـتانم کـه دربـاره ی پرداخـت بدهی هایـش پرسـیده بـود، گفتـم 

کمتـر تلویزیـون تماشـا کـن. او گفـت که 
چنیـن چیـزی محـال اسـت. بایـد بگویـم 
تماشـای تلویزیـون خـوب اسـت؛ ولـی از 
پرداخـت بدهی هـا کـه مهم تـر نیسـت. بـا 
کاهـش مصـرف برق یا کاشـت سـبزیجات 
چنیـن  ولـی  نمی شـود؛  پولـدار  کسـی 
عاداتـی در کنـار هم و به مـرور زمان منجر 
بـه تغییـرات اساسـی می شـوند. منظـور از 
تمـام این هـا، تمریـن کردن برای رسـیدن 
به سـبک زندگی ای اسـت کـه می توان در 

آن هزینه هـا را کاهـش داد.
کنتـرل  را  خریدهایمـان  روزانـه  اینکـه 
به انـدازه ی  نـه  ولـی  اسـت؛  مهـم  کنیـم، 
بـا  بـزرگ.  اقـام  خریـد  در  صرفه جویـی 
انتخـاب هوشـمندانه، هنـگام خریـد اقام 
بـزرگ می تـوان در یـک لحظـه میلیون ها 
تومـان را نجـات داد. اگـر هنـگام خریـد 
هزینـه  تومـان کمتـر  میلیـون  خانـه 50 
کنیـد، دیگـر نیـازی نداریـد بـرای کسـب 
مجـدد ایـن مبلـغ تـاش کنیـد. حـاال به 
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ایـن فکـر کنیـد که شـما خانـه ای خریدید با قیمـت پایین تـر از توانایی خود. هـر مبلغی 
کـه شـما آن را داریـد؛ امـا بـرای خرید مسـکن اختصاص ندادیـد، می تواند به شـما برای 
کسـب درآمـد جدیـد کمک کند. اگـر بتوانید از 50 میلیـون تومانی کـه در اختیار دارید 
در سـرمایه گذاری های مختلـف سـود ببریـد، لـذت بیشـتری از خانـه دار شـدن خواهیـد 

. د بر
 صرفه جویی در مهم ترین هزینه های زندگی

  هزینه های مسکن
هزینه هـای مربـوط بـه مسـکن، بزرگ تریـن خـرج در زندگـی بـه حسـاب می آیـد. طبق 
آمـار، هـر خانـواده 40 درصـد درآمـدش را بـه پرداخت اقسـاط، اجاره بها، بیمـه و قبوض 

خانـه اختصـاص می دهد.

بـرای داشـتن زندگـی ایـده آل خانه هـای 
ارزان تـر در شـهری بـا هزینه هـای زندگی 
پایین تـر انتخـاب کنید. شـاید نقـل مکان 
اقتصـادی  بـا سـطح  بـه خانـه و شـهری 
ولـی  برسـد؛  به نظـر  معقـول  پایین تـر 
آن قدرهـا هـم راحـت نیسـت. پـس بهتـر 
هسـتید  کـه  شـهری  همـان  در  اسـت 
و جایـی کوچک تـر  فروختـه  را  خانه تـان 
بگیریـد یـا خانه هـای بـا اجاره بهـای کمتر 
و متناسـب بـا جیب تـان را انتخـاب کنید.

راهنمایسرمایهگذاری
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اگـر ثـروت زیـادی ندارید؛ ولـی آرزویش را داریـد، هیچ وقت خانه هایی که اقسـاط وامش 
در سـال دو برابـر بیشـتر از کل هزینه هایـی اسـت کـه بـرای مسـکن می کنیـد، نخریـد. 
زندگـی در خانه هـای ارزان تـر هزینه هـای کمتـر، مالیـات کمتـر و تـوان سـرمایه گذاری 
بیشـتری بـرای شـما به همـراه دارد. همچنیـن، زندگـی درمحله ی متوسط نشـین، حس 

رقابـت با همسـایگان را در شـما تحریـک نمی کند.

 حمل ونقل
پـس از مسـکن، بیشـترین هزینـه مربـوط بـه حمل ونقـل اسـت. معمـوالً افـراد درصـد 
زیـادی از درآمدشـان را صـرف رفت وآمـد کـه شـامل بیمـه، تعمیـرات و تأمین سـوخت 
اتومبیـل شـخصی یـا هزینه هـای مربـوط بـه حمل ونقـل عمومـی می شـود، می کننـد. 

در  کـه  افـرادی  درمـورد  موضـوع  ایـن 
بیشـتر  می کننـد،  زندگـی  کان شـهر ها 
حمل ونقـل  هزینه هـای  و  اسـت  صـادق 
نقـش  خانـواده،  هزینه هـای  سـبد  در 
قابـل توجهـی دارد. اسـتفاده از اتومبیـل 
شـخصی راحت تـر و شـیک تر اسـت؛ ولـی 
اگـر بتوانید کمتـر برای اتومبیلتـان هزینه 
کنیـد، پس انداز بیشـتری خواهید داشـت. 

امـا چگونـه؟
 فقـط در مواقـع ضـروری از اتومبیل تان 
می شـود  کـه  جاهایـی  و  کنیـد  اسـتفاده 
این گونـه  برویـد.  دوچرخـه  بـا  یـا  پیـاده 

می کنیـد. تضمیـن  هـم  را  سـامتی تان 
 از وسـایل حمل ونقـل عمومـی اسـتفاده 
کنیـد. هر وقـت از وسـایل نقلیه ی عمومی 
انتقـادات  از  موجـی  بـا  کـردم  صحبـت 
مواجـه شـدم؛ ولـی به جـای تنبلـی بهتـر 

اسـت بـه مزایـای آن فکـر کنیـم.
 

نسـخه  هزینه هـا  سـایر  کاهـش  بـرای   
نـدارد وجـود  یکسـانی 

رفت وآمـد  و  مسـکن  هزینه هـای 
روی هم رفتـه نیمـی از درآمـد افـراد را بـه 
خـود اختصـاص می دهنـد. راه هایـی برای 
کاهـش هزینـه در ایـن دو دسـته گفتـه 
شـد؛ ولـی زندگـی مخـارج دیگـری هـم 
بـا هـم  افـراد  از آن جایـی کـه کـه  دارد. 
تفـاوت دارنـد و مخارجشـان هـم بـا هـم 
فـرق می کنـد، ارائـه ی فرمولی کلـی برای 
کمـی  چنینـی  ایـن  هزینه هـای  کاهـش 

اسـت. دشـوار 
بـه  کـه  دوسـتانم  از  یکـی  گفتـه ی  بـه 
افـرادی کـه خواهـان بازنشسـتگی زودتـر 
از موعـد هسـتند، مشـاوره می دهـد: »راز 
اسـت  ایـن  مالـی  اسـتقال  بـه  رسـیدن 
هزینه هـای  درآمدتـان،  از  کـه صرف نظـر 
زندگی تـان را پاییـن بیاوریـد. شـاید ایـن 
مـدل زندگـی دلخـواه شـما نباشـد، ولـی 
راه  بهتریـن  بپذیریـد.  را  آن  اسـت  بهتـر 
در  صرفه جویـی  هزینه هـا  کاهـش  بـرای 
خریـد اقـام بـزرگ اسـت. اگـر فقـط بـه 
فکـر صرفه جویـی در مقیاس هـای کوچک 

بـه هدفتـان می رسـید.« دیرتـر  باشـید 
کاهـش  بـه  اینکـه  بـر  عـاوه  همیشـه 
می کنیـد،  فکـر  مخـارج  و  هزینه هـا 
کسـب  راه هـای  و  درآمـد  افزایـش  بـه 
درآمـد جدیـد نیـز فکـر کـرده و بـرای آن 

کنیـد. برنامه ریـزی 
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پروندۀورشکسـتگی؛
والتدیزنی

سـینما موجـب شـده مـردم جهـان با نماهایـی از فرهنگ، قصه ها، افسـانه ها و تاریخ مردمان دیگر نقاط جهان آشـنا شـوند. 
حـاال تصـور کنیـد کـه اگـر بخشـی از صنعـت سـینما وجـود نداشـت، حافظـه تصویـری و نوسـتالژی های مـا چگونـه بـود. مثاًل 
اگـر هیـچ وقـت شـخصی به نـام والتـر الیـاس دیزنـی شـرکت انیمیشن سـازی اش را تأسـیس نمی کـرد. آن وقـت شـخصیت 
میکی موس وجود نداشـت و انیمیشـن هایی مثل »سـفیدبرفی و هفت کوتوله«، »دیو و دلبر«، »زیبای خفته«، »پیتر پن«، 

»پینوکیـو« و... هرگز خلق نمی شـدند.
کارتون های دیزنی به بخشـی از حافظۀ مشـترک جهانی تبدیل شـده اند و دنیای کودکی چندین نسـل را رنگارنگ کرده اند؛ 
Laugh-O- امـا ممکـن بـود هیچ وقت این دنیا به وجو نیاید، اگر والت دیزنی پس از ورشکسـتگی شـرکت انیمیشن سـازی

Gram Studio به کل دنیای انیمیشـن را کنار می گذاشت.
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 چه شد که والت دیزنی ورشکسته شد؟
والتـر الیـاس دیزنـی در سـال 1٩01 بـه دنیا 
آمـد. او از کودکـی به طراحی عاقه داشـت و 
اولین بار وقتی طرحی از اسـب همسایه شـان 
کشـید، از عاقـه اش درآمـد به دسـت آورد. او 
در ایـن مسـیر تـا آن جـا پیـش رفـت کـه 
مشـهورترین آثـار انیمیشـن کوتـاه و بلنـد 
کـودکان را در قرن بیسـت، تولید کـرد، ده ها 
جایـزه بـرد و ثروتـی باورنکردنی کسـب کرد.

والـت دیزنـی در سـال 1٩۲0، اولین شـرکت 
Laugh-O- به نـام  را  انیمیشن سـازی اش 

GramStudio راه انداخـت. هـدف او جـان 
بخشـیدن بـه افسـانه های کهـن بـود. بـرای 
اسـتودیوی او یک پشـتیبان مالی پیدا شـد و 
دیزنی توانسـت با خیال راحـت چند انیماتور 
اسـتخدام کـرده و کارش را شـروع کنـد؛ امـا 
خیلی زود شـرکت پشـتیبان ورشکسـته شد. 
والـت دیزنـی نمی توانسـت از پـس حقـوق 
بربیایـد،  شـرکت  بدهی هـای  و  انیماتورهـا 

به همیـن علـت اعـام ورشکسـتگی کـرد.

 دیزنی به دنیای انیمیشن سازی برگشت
در سـال 1٩۲۳ والـت دیزنـی بـا قـرض گرفتـن از والدین و برادرش شـرکت جدیدی تأسـیس 
کـرد. در سـال 1٩۲۸، میکی مـوس را بـه دنیـا معرفی کرد؛ شـخصیتی که شـرکت دیزنی را به 

عرصه هـای بکـری از موفقیـت وارد کرد.
بعـد از ایـن موفقیت هـای اولیـه، زمانـی کـه مراحـل تولیـد اولین انیمشـین بلنـد دیزنی طی 
می شـد، شـرکت دوبـاره بـه ورشکسـتگی نزدیـک شـد. هزینۀ سـاخت این انیمیشـن بـه رقم 
1.5 میلیـون دالر رسـید کـه سـه برابر هزینۀ پیش بینی شـده بود. چیـزی نمانده بـود تا دنیای 
بـزرگ انیمیشـن های دیزنـی پیـش از ایجـاد، نابود شـود که اوضاع تغییـر کرد. والـت دیزنی از 
بانـک درخواسـت وام کـرد تـا بتواند دسـتمزد کارکنان و هزینه های فیلـم را بپردازد و بـا وام او 

موافقت شـد.
نخسـتین انیمیشـن سـینمایی دیزنی، »سـفیدبرفی و هفـت کوتولـه«، در سـال 1٩۳7 اکران 
شـد و بیـش از ۶.5 میلیـارد دالر فروخـت. ایـن موفقیتی بی سـابقه و درخشـان بود که مسـیر 

موفقیت هـای بعـدی والـت دیزنـی را همـوار کرد.
 

سـفیدبرفی و هفـت کوتولـه موفق تریـن فیلـم متحـرک سـال و موفق تریـن فیلـم صوتی 
تـا آن زمان شـناخته شـد. ایـن دسـتاوردها باورنکردنـی و خارق العـاده بودند. فیلم هـای بعدی 
کمپانـی والـت دیزنـی مثل فانتازیا و پینوکیـو این دسـتاوردها را تکرار کردند و والـت دیزنی را 
به جایگاهی رسـاندند که در زمان مرگش در سـال 1٩۶۶، 5 میلیارد دالر درآمد داشـت. تصور 

ایـن رقـم بـا ارزش دالر امروز اعجاب انگیز اسـت.
 امـروز شـرکت والـت دیزنـی یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های رسـانه ای و سـرگرمی جهـان 
اسـت و قسـمت عمده ای از دنیای انیمیشن سـازی کنونی زیرمجموعۀ آن اسـت. بی شـک هیچ 
کـدام از ایـن موفقیت ها می توانسـتند وجود نداشـته باشـند، اگـر والتر الیاس دیزنـی در مقابل 

مشـکات مالـی مقاومت نمی کـرد و جسـارت به خـرج نمی داد.
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هفـتراهکار»ثروتمندتریـنمردبابل«
برایرهایییازمشـکالتمالی

شـخصیت  بـا  تیرمـاه،  شـمارۀ  در  پیش تـر 
آشـنا  بابـل،  مـرد  ثروت مندتریـن  آرکاد، 
شـدیم و خواندیم که او چگونه توانست خود 
را از یـک شـهروند معمولی به سـرمایه داری 
بـزرگ تبدیل کنـد. در ادامه داسـتان جذاب 
و آموزنـده دیگـری از آرکاد خواهیـم خواند.

بابـل،  شـهر  خـوب  پادشـاه  سـارگون، 
پیروزمندانه از نبرد به خانه بازگشته است. 
او بـه محـض ورود بـا معضـل جدیـدی مواجه 
بابـل علی رغـم همـه  می شـود. مـردم شـهر 
بـرای  گذشـته  در  پادشـاه  کـه  امکاناتـی 
آن هـا فراهـم کـرده، دیگـر قـادر بـه تامیـن 
هزینه هـای زندگی خود نیسـتند. وزیر اعظم 
سـارگون این مطلب را با او در میان گذاشته 
و از وضعیـت بیـکاری و رکـود بـازار صحبـت 
پرسـش  ایـن  درگیـر  سـارگون  می کنـد. 
خـرج  کـه  طـال  همـه  آن  پـس  کـه  می شـود 
آبادانـی ایـن شـهر شـده، کجـا رفتـه اسـت؟ 
آن هـا متوجـه می شـوند که همه ثروت شـهر 
در دسـت تعـداد اندکـی سـرمایه دار افتـاده 

بازمانده اسـت.  مـردم  بیـن  گـردش  از  و 
بـه  اعظـم  و وزیـر  پادشـاه  هم اندیشـی های 
این جـا می رسـد کـه همـه مـردم راه و چـاه 
کسـب ثـروت را بلـد نیسـتند و از همیـن رو 
توانسـته اند  افـراد  از  معـدودی  تعـداد 
طالهـای شـهر را تصاحـب کننـد. پادشـاه از 
و رمـز  کـه چـرا مـردم راز  وزیـر می پرسـد 
وزیـر  و  نمی گیرنـد،  یـاد  را  ثروت انـدوزی 
در پاسـخ از ممکن بـودن ایـن امـر می گویـد. 
آن هـا تصمیـم می گیرنـد از ثروت مندتریـن 
مـرد بابـل کمـک بگیرنـد. آرکاد بـه محضـر 
پادشـاه دعـوت می شـود و قبـول می کنـد کـه 
به عنـوان معلم، مردم شـهر بابـل را آموزش 
از آرکاد می پرسـد چگونـه  بدهـد. پادشـاه 
بـه ایـن مقـام رسـیده ای؟ و آرکاد از اولیـن 
قـدم بـرای کسـب ثـروت می گویـد: »در آغاز 
به جـز آرزو و هـوس، چیـزی نداشـتم«. مـا 
نیـز تـا این جـا یـاد گرفته ایم کـه مرحلـه اول 
شـما  اسـت.  »خواسـتن«  شـدن  ثروت منـد 
تـا انگیـزه کافـی را در خـود ایجـاد نکـرده و 
اهداف تـان را مشـخص نکنیـد، نمی توانیـد 

در مسـیر سـرمایه دار شـدن حرکـت کنیـد. 
در ادامـه داسـتان، آرکاد می پذیـرد کـه در 
وهلـه اول به یک صد نفر از مردم شـهر بابل 
آمـوزش دهـد، تـا آن هـا هـم دانـش او را به 
دیگران منتقل کنند. آرکاد در اولین جلسـه 
کالس بـه مـردم می گویـد: »مـن مـردی فقیر 
بـودم بـا آرزویـی بـزرگ؛ و امـروز می بینیـد 
کـه بـه آرزوهـا و اهـداف خـود رسـیده ام. از 
آن جـا که پادشـاه به من امر کـرده، رمز و راز 
موفقیـت خـودم را بـا شـما در میـان خواهـم 
هفت گانـه«  »قوانیـن  از  آرکاد  گذاشـت«. 
خـود بـرای موفقیـت در زمینـه مسـائل مالی 
طـی  کـه  می شـود  آن  بـر  قـرار  و  می گویـد 
هفـت روز ایـن قوانین را به مـردم بیاموزد؛ 
تـا آن هـا هـم ضمـن تجربـه ایـن راه کارهـا، 
بتواننـد بـه ثـروت و دولـت برسـند. آرکاد 
می گویـد: »مـن اولیـن قدم برای رسـیدن به 
منبـع ثـروت را به شـما خواهـم آموخت، ولی 
اگـر نتوانید پـای خود را بـر اولین پله محکم 
کنید، نخواهید توانسـت از نردبان موفقیت 

بـاال برویـد«.
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 اولین راه کار: ُپر کردن کیسه خود را آغاز کنید.
اولین روز کاس، آرکاد از شـاگردان خود کسـب وکار و پیشه شـان را می پرسـد. سـپس به آن ها 
می گویـد: »شـاگردان مـن! اکنـون متوجـه شـدید کـه بسـیاری از مشـاغل بازرگانـی و حرفه ای 
وجـود دارد کـه انسـان می توانـد از طریـق آن پول به دسـت بیـاورد. هر یـک از این راه هـا، مانند 
رودخانـه ای از طاسـت کـه شـما در نتیجـه ی تـاش و زحمـت خود، آن را به سـوی کیسـه تان 
سـرازیر می کنیـد. پـس جریانی دائمی از رودخانه وارد کیسـه شـما می شـود؛ و میـزان مهارت و 
توانایی هایتـان اسـت کـه حجم آن را مشـخص می کنـد. در این جا عاقانه ترین تصمیم آن اسـت 

کـه کار خـود را بـا منبع درآمـد فعلی تان شـروع کنید.«
در این قسـمت از کاس، آرکاد به کیسـه های خالی شـاگردانش اشـاره کرده و نخسـتین راه کار 
خـودش را بیـان می کنـد: »از هـر ده سـکه ای کـه وارد کیسـه شـما می شـود، فقـط نُه سـکه را 
خـرج کنیـد؛ آن کیسـه به زودی ضخامـت بیش تری پیدا می کنـد و هنگامی که آن را در دسـت 

می گیریـد، از سـنگینی اش لـذت بـرده و رضایـت روحی پیـدا می کنید.«
آرکاد از سـادگی ایـن روش گفتـه و ایـن نکتـه را گوشـزد می کنـد کـه شـاگردانش نبایـد ایـن 
راه کار را شـوخی بگیرنـد. ایـن همان روشـی اسـت که خود او توانسـته با کمک گرفتـن از آن به 
ثروت مندتریـن مـرد بابـل تبدیل شـود. نکته دیگری کـه آرکاد مطرح می کند این اسـت: کاهش 
دادن هزینه هـا از 10 بـه ٩ سـکه، تغییـر محسوسـی در سـبک زندگی انسـان ایجـاد نمی کند و 
چنـدان بـه چشـم نمی آیـد؛ پـس کار سـختی نخواهـد بـود. و دیگـر این کـه هرچه درآمـد فرد 
افزایش بیابد، روند پُر شـدن کیسـه نیز سـرعت خواهد گرفت؛ و به زودی همه خواهند توانسـت 

از زیاد شـدن اندوخته شـان لـذت ببرند.
آرکاد بـا ایـن نکته جلسـه اول را بـه پایان می برد: افراد پـول خود را بـه دو طریق خرج می کنند؛ 
یکـی بـرای اهـداف و خواسـته های زودگـذر، و دیگری برای سـرمایه گذاری و کارهایـی که تولید 

درآمـد می کنند.

 راه کار دوم: مخارج خود را تنظیم کنید.
در جلسـه دوم آرکاد از امیـال و آرزوهایـی می گویـد کـه کار پس انـداز را بـرای انسـان سـخت 
می کننـد. همیـن مسـئله اسـت کـه باعـث می شـود افـراد بـا درآمدهـای متفـاوت و هزینه های 
ضـروری زندگـی نامسـاوی، کیسه شـان به یک انـدازه خالی باشـد. این موضوع از اشـتباه گرفتن 
هزینه هـای ضـروری زندگـی بـا خواسـته های سـطحی انسـان نشـات می گیـرد. هـر چه سـطح 

درآمـد فـرد باالتـر مـی رود، آرزوهـای او نیـز 
بزرگ تـر شـده و باعث می شـوند کـه او نتواند 
درآمـد خـود را بـه مرحلـه پس انـداز برسـاند. 
راه کار رهایـی از ایـن مسـئله، اندیشـیدن بـه 
سـبک زندگـی و تغییـر عادت هاسـت؛ شـاید 
آن چیـزی که شـما به عنـوان هزینـه ضروری 
بـرای خـود مشـخص کرده ایـد، چنـدان هـم 
تاثیـری در مسـیر زندگی تـان نداشـته باشـد 
و بتـوان آن را حـذف کـرده و یـا کاهـش داد. 
آرکاد در این جـا از شـاگردانش می خواهـد که 
خواسـته ها و آرزوهایشـان را بنویسـند و بیش 
از پیـش دربـاره آن هـا فکـر کننـد تـا بتواننـد 
هزینه هـای واقعا ضـروری زندگی را مشـخص 
کـرده و بقیـه را حـذف کننـد. آرکاد می گوید: 
»مخـارج ضـروری زندگی تـان را بودجه بنـدی 
کنیـد و هرگـز از آن یک دهـم پس انـداز برای 

تامیـن هزینه هـا اسـتفاده نکنید.«
در ایـن لحظه سـوالی بـرای یکی از شـاگردان 
از  بایـد  انسـان  چـرا  می آیـد:  پیـش  جـوان 
نعمت هـای زندگـی چشم پوشـی کـرده و بـا 
بودجه بنـدی درآمـد، خـود را از آن هـا محروم 
کنـد؟ آرکاد در پاسـخ بـه این سـوال می گوید: 
»هـدف از تنظیـم بودجه آن اسـت که کیسـه 
شـما پُرپول تـر شـود و بتوانید ضمن بـرآوردن 
نیازهـای ضـروری، بـه آرزوهایتان نیز برسـید. 
بودجـه بـرای آن اسـت کـه شـما مهم تریـن 
خواسـته های خود را شـناخته و در دام اهداف 
در  بی نتیجـه  و  زودگـذر  کم اثـر  آرزوهـای  و 
شـما  کـه  اسـت  این گونـه  نیفتیـد.  زندگـی 
خواهیـد توانسـت بـه هدف هـای ارزش مندتر 

برسـید.« خود 
آرکاد کاس دوم را بـا ایـن نکته تمام می کند: 
»مطابـق بودجـه خـود خـرج کنیـد تـا پـول 
کافـی برای تامیـن نیازهای ضـروری و لذت ها 
و خواسـته های ارزشـمندتان داشـته باشـید؛ 
بـدون آن کـه مجبـور شـوید بیـش از نُه دهـم 

درآمـد خـود را خـرج کنید.«

را  خـود  اندوختـه  سـوم:  راه کار   
کنیـد. چندبرابـر 

آغـاز  آرکاد  جمـات  ایـن  بـا  سـوم  جلسـه 
می شـود: »مراقب رشـد اندوخته خود باشـید. 
مخـارج خـود را تنظیم کنیـد تـا پس اندازتان 
بتوانـد بـه رشـد خـود ادامـه بدهـد. در قـدم 
بعـدی بایـد راهـی بیابیـد کـه اندوخته تـان 
را بـه محـل کسـب درآمـد تبدیـل کنیـد؛ تـا 
پس اندازتـان بـه خدمت شـما درآمـده و برای 
شـما کار کنـد. اندوختـه شـما تنها بـرای آغاز 
کار اسـت؛ و ایـن درآمد اندوخته تان اسـت که 

شـما را ثروت منـد خواهـد کـرد.«
در  خـود  ناموفـق  تجربـه  از  ادامـه  در  آرکاد 
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سـرمایه گذاری و اعتمـاد بـه افـراد نـاآگاه می گویـد و سـپس داسـتان اولیـن سـرمایه گذاری 
سـودآورش را تعریـف می کنـد. داسـتان از ایـن قـرار بـود کـه او سـرمایه اش را در اختیـار فردی 
به نـام آگار قـرار داد تـا بـا آن بـه تجارت پرداخته و آرکاد را در سـود خود شـریک کنـد. آرکاد هر 
بـار سـود سـرمایه اش را دوبـاره در اختیـار آگار می گذاشـت تـا به اصل سـرمایه اش افزوده شـود. 
ایـن کار باعـث می شـد نـه تنهـا سـرمایه اش بیش تـر شـود، بلکـه هر بـار سـود دریافتـی او نیز 
افزایـش می یافـت و در نتیجـه همه آن درآمدها به کیسـه اش برمی گشـت. آرکاد به شـاگردانش 
می گویـد: »ثروت انسـان سـکه هایی نیسـت کـه در کیسـه دارد، بلکه میـزان درآمـد او و جریان 
مـداوم طایـی اسـت کـه بـه کیسـه اش می ریـزد و باعـث می شـود کـه آن کیسـه همیشـه پـر 
باشـد.« مطالبـی کـه آرکاد در ایـن جلسـه بـرای اهالی شـهر بابـل بیـان می کند، بیان سـاده ای 
اسـت از چیـزی کـه مـا آن را با عنـوان »درآمد غیرفعال« می شناسـیم. همان نکتـه ای که آرکاد 
بـه شـاگردانش نیـز می گویـد: »درآمدی که همیشـه ادامه داشـته باشـد؛ خواه کار کنیـد و خواه 

در سـفر باشید.«
آرکاد سـومین نکتـه را نیـز بـا آن ها در میان می گـذارد: »هر یک از سـکه های موجـودی خود را 
بـه کار اندازیـد تـا تولیـد مثل کند! هم چنـان که گله های گاو و گوسـفند نیز تکثیر می شـوند، و 

در نتیجـه درآمدتـان افزایـش یابد و جریان مداومی از طا به کیسـه تان سـرازیر شـود.«

 راه کار چهارم: از اندوخته تان محافظت کنید
جلسـه چهارم آغاز شـده و آرکاد با شـاگردانش می گوید: »طایی که در کیسـه انسـان است باید 

با دقت محافظت شـود، وگرنه از دسـت می رود.«
 او در ادامه چند نکته اساسی برای محافظت از سرمایه بیان می کند:

- اگـر نگهـداری از مقادیـر کـم را یـاد بگیریـد، در آینـده خواهید توانسـت از سـرمایه بزرگ تان 

محافظـت کنید.
ایـن  اولیـن اصـل سـرمایه گذاری صحیـح   -

اسـت: اصـل سـرمایه بایـد محفـوظ بمانـد.
- طمـع درآمـد بیش تر نباید شـما را در دام به 

خطر انداختن سـرمایه گرفتار کند.
و  مطالعـه کـرده  از سـرمایه گذاری  پیـش   -
خطـرات احتمالـی آن نـوع از سـرمایه گذاری 

را بشناسـید.
- با وسوسـه ثروت مند شـدن سـریع، خـود را 

گمـراه و اسـیر خیاالت واهـی نکنید.
- اگـر می خواهیـد به کسـی وام بدهیـد، ابتدا 

توانایـی او را در بازپرداخـت قرض بسـنجید.
- مشـاوره گرفتـن از افراد آگاه و باتجربه شـما 
را از دام سـرمایه گذاری غلـط دور خواهد کرد.

آرکاد در ادامـه جزئیـات اولین سـرمایه گذاری 
بازگـو می کنـد؛او پس انـداز  را  اشـتباه خـود 
یک سـاله خـود را در اختیـار آجرپـزی به نـام 
آزمـور قـرار می دهـد تـا از فنیقیـه جواهـرات 
کم یـاب بخـرد. امـا آزمـور از فروشـندگان آن 
سـرزمین فریـب خـورده و به جـای جواهـر، 
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شیشـه تهیـه می کنـد! این گونـه حاصـل یک 
سـال تـاش و زحمـت آرکاد با اعتمـاد به یک 
فـرد نـاآگاه و غیرمتخصـص بـر بـاد مـی رود. 
همیـن تجربـه سـخت باعـث می شـود کـه او 
در تـاش دوم، بـا مشـورت گرفتـن از فـردی 
آگاه و باتجربـه، یک سـرمایه گذاری سـودآورد 

باشد.  داشـته 
پـس از تعریـف کـردن ایـن داسـتان، آرکاد 
کاس خـود را بـا بیـان چهارمیـن راه کار بـه 

می بـرد: پایـان 
»سـرمایه خـود را در برابـر خطـرات احتمالـی 
محافظـت کنیـد و بـرای ایـن منظـور فقـط 
اصـل  کـه  کنیـد  سـرمایه گذاری  کاری  در 
سـرمایه تان محفـوظ بمانـد، و در صـورت نیاز 
بتوانیـد آن را خـارج کنیـد؛ و در ضمـن سـود 
عادالنـه ای نیـز ببریـد. بـرای ایـن منظـور بـا 
افـراد متخصـص مشـورت کنیـد و بـه نصایح 
آن هـا عمـل کنیـد تـا اندوخته تـان را از شـر 
سـرمایه گذاری های نامطمئـن در امـان نگـه 

داریـد.«

 راه کار پنجم: در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنید
ایـن نکتـه در کاس هـای قبلی مطرح شـد که هر کسـی می تواند بـا نُه دهم درآمـدش به خوبی 
زندگـی کنـد. حـاال اگـر آن فـرد بتواند - بـدون لطمه بـه زندگی خـود وخانواده اش - بخشـی از 
آن نُه دهم را در کار سـودآوری سـرمایه گذاری کند، خیلی سـریع تر خواهد توانسـت اندوخته اش 
را افزایـش بدهـد. آرکاد بـا اشـاره بـه ایـن نکته، از اهمیت مسـکن و خانه مناسـب بـرای زندگی 
خانوادگـی با شـاگردانش صحبت می کنـد. البته توجه به این مطلب خالی از لطف نیسـت: آرکاد 
بـا توجـه به شـرایط زمـان خود، شـاگردانش را به خریـد خانه توصیه می کرد. انسـان امـروزی با 
تحقیـق دربـاره شـرایط اقتصادی، شـرایط محیطی و مقایسـه درآمد خـود با نرخ خریـد یا رهن 
مسـکن می توانـد بهتریـن تصمیـم مناسـب بـا عصر حاضـر را بگیرد. بی شـک مشـورت بـا افراد 
آگاه در زمینـه مسـکن و متخصصیـن امور مالـی می تواند فرد را در گرفتن مناسـب ترین تصمیم 

یـاری کند.
پنجمین جلسه از کاس آرکاد برای اهالی شهر بابل با این جمله به پایان می رسد:

»خانه ای برای خود داشته باشید.«

 راه کار ششم: به فکر تامین آینده خود باشید
آرکاد به شـاگردانش می گوید: »یکی از مسـائل مهم این اسـت که انسـان درآمد مناسـبی برای 
روزهـای آینـده خویـش تـدارک ببیند و به فکـر روزگار پیری خود باشـد. هم چنین بـرای تامین 

آتیـه و راحتـی خانـواده اش نیز چاره ای بیندیشـد؛ چرا که همیشـه در کنار آن هـا نخواهد بود.«
منظـور آرکاد از بیـان ایـن جمـات، پرداختن به اهمیـت بیمه عمر و تامین آینده بـود. او معتقد 
بـود کـه به هرحـال هـر انسـانی روزی بـه جایـی خواهـد رسـید کـه دیگر قـادر نیسـت همانند 
روزهـای گذشـته درآمـد کسـب کنـد، و اگر از قبـل برای چنیـن روزهایـی برنامه ریزی نداشـته 
باشـد، ممکـن اسـت زندگـی خود و خانـواده اش را تباه کند. هر فرد در مسـیر کسـب ثروت، باید 
نگاهی هم به آینده داشـته باشـد و با سـرمایه گذاری های موثر و سـودآور آسـودگی آتیه خویش 
را تضمین کند. داشـتن شـغل پردرآمد و سـرمایه گذاری های سـودآور نمی تواند انسـان را از بیمه 
کـردن آینـده بی نیاز کند. پس شایسـته اسـت که انسـان زمان مناسـبی را به اندیشـیدن درباره 
راه هـای تامیـن آتیـه و سـرمایه گذاری های عمـر اختصـاص داده و بـا قـدرت هـر چـه تمام تـر با 

آینـده و زندگی در بازنشسـتگی روبه رو شـود.
جلسه ششم نیز با این جمله طایی از آرکاد تمام می شود:

»برای دوران پیری خود و هم چنین تامین آتیه خانواده تان، پیشاپیش تدبیری بیندیشید.«

 راه کار هفتم: توانایی خود را برای کسب درآمد افزایش دهید
آخریـن جلسـه کاس بـا یکـی از حیاتی تریـن راه کارهـای آرکاد بـرای رهایی از مشـکات مالی 
آغـاز می شـود. آرکاد از شـاگردانش می خواهـد کـه پـول و طـا را فرامـوش کرده و لحظـه ای به 
خـود بیندیشـند؛ بـه چیزهایـی که در ذهن و زندگی شـان هسـت و باعث موفقیت آن هـا در این 
مسـیر می شـود. او می گوید: »ما باید خواهان پیشـرفت باشـیم، و این میل باید در ما نیرومند و 
قاطـع باشـد«. مسـئله ای کـه آرکاد به آن اشـاره می کند، همان »تعهد ذهنی« اسـت کـه امروزه 
به عنـوان یکـی از ابتدایی تریـن قدم ها بـرای اندوختن ثروت مطرح می شـود. آرکاد از شـاگردانش 
می خواهـد کـه اهداف شـان را ملمـوس کننـد و به جـای آرزوی »ثروت منـد شـدن« بـرای خـود 
اهـداف مشـخص تر و قابـل دسترسـی تری تعریف کنند. انسـان بایـد ابتدا خواسـته های کوچک 
خـود را تامیـن کنـد و سـپس از تجربیـات و راه کارهایـی که یاد گرفتـه، برای رسـیدن به اهداف 
بزرگ تر خویش اسـتفاده کند. خواسـته ها باید سـاده و مشـخص باشـند. اگر انسـان گرفتار تعدد 
خواسـته ها و پیچیدگـی آن هـا شـود، ممکن اسـت از هدف اصلـی دور بماند. هر فـرد باید تاش 
کنـد تـا در کار خـود بـه سـطوح باالتـری رسـیده و توانایی خـود را برای کسـب درآمـد افزایش 
بدهـد. هـر چقـدر کـه دانـش و مهارت هـای فـرد افزایـش بیابـد، درآمد او نیـز بیش تـر از پیش 

خواهد شـد.
آرکاد سخنان خود را با هفتمین و آخرین راه کار ادامه می دهد:

»توانایی هـای خـود را پـرورش دهید، مطالعـه کنید و بر عقل و دانایی خـود بیفزایید. مهارت های 
خـود را افزایش دهید و به شـخصیت خـود احترام بگذارید.«

در پایـان آرکاد شـاگردانش را بـه تفکـر در ایـن آموزه هـا و اجرایـی کردن آن ها دعـوت می کند و 
از آن هـا می خواهـد ایـن آموخته هـا را با دیگر مردم شـهر نیـز در میان بگذارند تا همـه بتوانند از 

موهبت هـای شـهر بـزرگ بابل بهره مند شـده و در رفـاه و خوش بختـی زندگی کنند.
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فکـر می کنیـد بچه هـا دربـارۀ پس انـداز چـه می داننـد یـا چه 
درکـی از بزرگـی مقدارهای مختلـف پول دارنـد؟ در این ویدیو، 
کـودکان به چند سـؤال سـاده دربارۀ پس انداز پاسـخ می دهند. 
درک کودکان امروزی از پول به خاطر ندیدن پول و انجام شـدن 
تمـام دادوسـتدها بـا کارت بانکـی نسـبت بـه نسـل های قبل 

استراتژی های پس انداز از زبان کودکان
ضعیف تر هم شـده اسـت. برخی کارشناسـان توصیه می کنند 
باید از سـه سـالگی آموزش مفاهیم سـادۀ مالی را به کودکان را 
آغـاز کـرد. درک بهتـر از موضوع پول به رفتـار صحیح تر با پول 
در دوران بزرگسـالی منجر خواهد شـد. برای دیـدن این ویدیو، 

کد کیوآر زیر را اسـکن کنید و وارد سـایت شـوید.

راهنمایسرمایهگذاری
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a l a f k h e r s

 ثروتمندان تلویزیون های کوچک و کتابخانه های 
بزرگ دارند ویل مردم فق�ی کتابخانه های کوچک و 

تلویزیون های بزرگ دارند 




