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 نوجوانان مقطع سنی 11 تا 15 سال
مادامـی کـه کودکان تـان بزرگ تـر می شـوند، 
مهـم اسـت که بـه آن ها اجـازه دهید تـا خود 
در مـورد مدیریـت پولشـان تصمیـم بگیرند و 
حتـی مرتکب خطـا شـوند. این مـورد یکی از 
بهتریـن روش های یادگیری به شـمار می رود؛ 
زیـرا کـودکان تـا زمانـی کـه نـزد پـدر و مادر 
خود هسـتند، ارتکاب اشـتباه، صدمه چندانی 
بـه آن هـا وارد نمی کنـد؛ در مقایسـه بـا زمانی 
که به بزرگسـالی  رسـیده و مسـتقل شـده اند. 
آزاد گذاشـتن کـودکان  بـرای اتخاذ تصمیمات 
مالـی، آن هـا را در یادگیری و گرفتن تصمیات 

مهـم مالی در آینـده توانمنـد می کند.
هم چنیـن بـه نوجـوان خـود یـاد بدهیـد تـا 
گردش پول خود را با تشـخیص دادن صحیح، 
میـان »خواسـته ها و نیازهایـش« بودجه بندی 
کنـد. از او بخواهیـد تـا نیازهـای خـود را کـه 
ملزومـات زندگـی به شـمار می رونـد، در کنار 
خواسـته های خـود کـه بـدون داشـتن آن ها 
نیـز می تـوان زندگی کرد، لیسـت کنـد. آن ها 
بـه  بـرای دسـتیابی  بداننـد کـه  می بایسـت 

سوادآموزی  پیرامون  را  مختلفی  راه کارهای  گذشته،  شماره های  در 
مالی به کودکان در سنین مختلف بیان کردیم. در این بخش، به نکات 
را  ضروریات  اشارهو  نوجوانی  حساس  سنین  مختص  مهم  آموزشی 
مطرح می کنیم و به شما می گوییم چگونه می توانید با آموزش های خود، 
کنید. تبدیل  مالی  نظر  از  و مستقل  بزرگساالنی موفق  به  را  نوجوانان 

آموزشهایپولیبه
فرزندان

)نوجوانان11تا18سال(
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خواسته هایشـان مجبورنـد تـا پـول خـود را 
پس انـداز کـرده و صبـر داشـته باشـند.

 
حوالـی سـن 15 سـالگی، بهترین زمـان برای 
بـا  اسـت.  مرکـب«  »سـود  مفهـوم  معرفـی 
فرزندتـان یـک رقم فرضـی را در نظـر گرفته، 
سـپس اثـر سـود مرکب بـر آن رقـم را در طی 
درازمـدت محاسـبه کنید؛ آن هـا از این طریق، 
ارزش سـرمایه گذاری های این چنینـی را بهتـر 

درک خواهنـد کرد.
سـود  محاسـبه  روش  بـا  آشـنایی  بـرای 
مرکـب، »مطلـب چگونه کـودک را بـا مفهوم 
سـرمایه گذاری آشـنا کنیـم؟«، مطالعـه کنید

برنامه هـای  مـورد  در  می توانیـد  هم چنیـن 
بازنشسـتگی و پس انداز برای سـال های دورتر 

نیـز با نوجـوان خـود صحبـت کنید.
 

 نوجوانان مقطع سنی 16 تا 18 سال
وارد  تدریـج  بـه  فرزندتـان  سـنین،  ایـن  در 
دوران بزرگسـالی خـود خواهـد شـد. آن هـا 
تمایـل بیش تـری نسـبت بـه تصمیم گیرهای 

مسـتقالنه دارنـد؛ و والدیـن نیـز می بایسـت مشـوق این موضوع باشـند. امـا فرامـوش نکنید که 
نوجوانـان در ایـن مقطـع سـنی، بـه شـدت می تواننـد تحـت تاثیـر تبلیغات قـرار بگیرنـد. آن ها 
همـواره میـان انتخـاب محصـوالت مختلـف سـردرگم می شـوند. بـه نوجـوان خود دلیـل اصلی 
تبلیـغ یـک کاال را بفهمانیـد؛ و بـه او توضیح دهید که سـعی کنـد به جای آن کـه گول تبلیغات 

را بخـورد، دنبـال کیفیـت واقعـی یـک محصول باشـد.
 

گروه سـنی 1۶ تا 18 سـال، دوران بسـیار حیاتی  و حسـاس تلقی می شـود. به احتمال فراوان از 
سـنین پایین تـر بـرای فرزندان تـان حسـاب پس انـداز افتتـاح کرده اید؛ حـال زمان آن رسـیده تا 
در مورد نحوه صحیح اسـتفاده از حسـاب، و کارت بانکی اش با او صحبت کنید. اگر نوجوانان تان 
را در مباحـث مالـی خـود مشـارکت دهیـد، آن ها حتـی می تواننـد شـما را در تصمیم گیری های 
مالی تـان راهنمایـی کننـد. آن ها را همچنیـن می توانید با چـک بانکی و نحوه نوشـتن و اهمیت 

چک کشـیدن و خطرات آن آشـنا کنید.
در ایـن سـنین  آمـوزش سـرمایه گذاری وهزینـه کـردن درسـت نیزاهمیـت می یابـد.  الزم 
اسـتکه نوجوانـان بـه صـورت فعـال وآگاهانـه، بـرای خود هـدف مالی تعییـن وبرای رسـیدن به 
آن پس اندازکننـد. آن هـا همچنیـن بایدمسـئولیت هزینه هایشـان را بپذیرنـد و به دنبـال جبران 

اشـتباهات خـود از جیـب پـدرو مادر نباشـند.
 بـه اسـتقالل مالـی خـود در آینـده فکر کننـد و در مـورد آن تحقیق کننـد. درک ایـن موضوع 
کـه اقتـدار، اعتبـار و آینـده آن هـا، تا میـزان زیادی به اسـتقالل مالـی آن ها مرتبط اسـت خیلی 
اهمیـت دارد تـا قدر زمان خود را بدانند. هم چنین می بایسـت در مورد انتخاب دانشـگاه و رشـته 
تحصیلی شـان نیـز بـا یک دیگـر بحث کنیـد. این امر سـبب می شـود تا نوجـوان روحیـه گرفته، 
و در پـی آن، تمـام تـالش خـود را انجـام دهد تـا بتواند جواز ورود به دانشـگاه مـورد عالقه اش را 

به دسـت آورد.

ایـن نکتـه را فرامـوش نکنیـد کـه فرزندان تـان همـواره مقّلد شـما بـوده و طریقه 
رفتارتـان را بـه دقـت دنبـال می کننـد؛ و با همیـن اعمـال می توانند عـادات خوب 
)یـا بـد( از شـما بیاموزند. بنابرایـن می بایسـت خودتان نیز عـادات حسـنه مالی را 
تمریـن کنیـد، تـا فرزندان تان نیـز به صورت خـودکار و ناخـودآگاه این عـادات را از 
شـما بیاموزند. اگـر بتوانید امور مالـی خود به خوبـی مدیریت کنیـد، در واقع کمک 

فرزنـد خـود نیز خواهیـد بود.
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کودک،شخصیتوعملکردمالیموفق
در کنار آموزش مفاهیم مادی و فیزیکی که در مطالب گذشـته به آن پرداخته شـد، باید به آماده 
سـازی روحیـه و شـخصیت کـودک نیز برای داشـتن عملکـرد مالی موفـق در آینده بپردازیـد. آیا تا 
بـه حـال بـه ایـن فکـر کرده اید که چگونه می توانیـد کودکانی تربیت کنید که از نظر مالی شـخصیت 
مسـتقلی داشـته باشـند و در آینده موفق عمل کنند؟ پاسـخ به این سـوال سـاده است؛ با تشویق، 

آموزش صبر و کمی سـخت گیری می توانید شـخصیت مالی کودک را شـکل دهید.

 کودکانتان را تشویق کنید
تشـویق همـواره یکـی از موثرتریـن ابزارهـا در مبحث آموزش به کودکان اسـت. کودکان عاشـق 
تشـویق شـدن هسـتند و ایـن کار، تکرار عملکـرد صحیـح را در آنـان افزایش می دهـد. بنابراین 

تشـویق کردن را همیشـه در کنار آموزش هایتان داشـته باشـید.
زمانـی کـه مسـئولیتی به کودکتـان می دهید، بـرای کودک تـان پاداشـی در ازای انجـام فعالیت  
قائـل شـوید. به عنـوان مثال، یک لیسـت از کار هایی که در خانه باید به انجام برسـد تهیه کنید، 
و بـرای اتمـام هـر کـدام آن هـا بـه او پـاداش هفتگی یـا ماهانه اختصـاص بدهید. جهـت تهییج 
کـودکان بـرای اتمـام وظایف شـان، بـه آن ها کمـک کنید فکـر پس انداز بـرای خریـد چیزهایی 
باشـند کـه  بـه آن ها عالقـه دارند )برای مثـال خرید بازی هـای ویدئویی(. این امر بـه آن ها کمک 

می کنـد کـه درک مناسـبی از ارزش پـول و اهمیـت پس انداز کسـب کند.
ایـن فعالیـت می توانـد شسـتن ظرف هـا، تمیز کـردن خانه، بـردن آشـغال ها به بیـرون یا کمک 
بـه تکالیـف خواهر یا برادرشـان باشـد.برای نمونـه، به او بگوییـد: »من باخبرم کـه در حال جمع 

کـردن پـول بـرای خریـد اکس باکس هسـتی، آفرین! تا بـه حال چقـدر پس انداز کـرده ای؟«
پـول توجیبـی و پس انـداز، مفاهیمـی هسـتند کـه در شـماره های بعـدی بـه تفصیـل بـه آن ها 

پرداخت. خواهیـم 
 

 برای کودکانتان قلک تهیه کنید
بـرای کودک تـان یـک قلّـک زیبـا تهیه کنیـد و او را بـه پس انداز کردن تشـویق کنید. از سـن ۲ 

تـا ۳ سـالگی می توانیـد بـرای کودک تان قلّـک تهیه کنید.
یـک قلّـک کوچـک و خوش رنگ، کودک تان را بـرای آموختن پس انداز کمـک می کند. قلّک های 

شیشـه ای بـه نسـبت بهتـر از سـفالی اند، زیرا 
کـودک می توانـد جمـع شـدن سـکه ها در آن 
را بـه مرور زمان مشـاهده کنـد. همان طور که 
سـکه های جمع آوری شـده  بیش تر شـد، شما 
هم شـوق بیش تـری از خود نشـان داده و او را 

در مـورد پس انـداز کردن تشـویق کنید.
می توانیـد از جمالتـی مانند: »آفریـن، از دفعه  
قبـل کـه قلّکـت را دیـده ام چقدر سـکه جمع 

کرده ای« بهـره ببرید.
 

 صبرکردن را آموزش دهید
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

یـک  بـرای خریـد  کـه  آمـده  پیـش  حتمـا 
محصـول صبـر کـرده باشـید. ایـن امـر درس 
سـختی برای تمامی افراد در هر سـنی اسـت؛ 
بنابرایـن پـرورش زودهنـگام ایـن عـادت در 
شـخصیت کـودک، کلیـد موفقیـت مالـی بـه 
شـمار مـی رود. آموزش مفهـوم »تحمل جهت 
برآورده شـدن خواسـته ها« به کودکان سـبب 
می شـود تـا ذهنیـت غلـط »رسـیدن آنـی به 

راهنمایسرمایهگذاری

آبان 1400/ سال ششم/ شماره 58 8

ک
 قل



خواسـته ها« از  کـودک دور شـود. کودکان از سـن سـه سـالگی می تواننـد صبر کـردن را تمرین 
کننـد و تا 8 سـالگی زمـان دارید برای آموزش مفهوم صبر کردن. برای بزرگسـاالن راحت اسـت 
کـه بـرای کـودکان خود )که چشمان شـان را برای  آن ها گـرد کرده اند(، همه چیـز را تهیه کنند. 
امـا بـه جـای آن، بـه آن هـا یـاد بدهید کـه پول شـان را پس انـداز کـرده، و برای خریـد محصول 
مـورد نظرشـان هـدف  بگذارنـد. یـک »شیشـه پس انـداز« شـفاف را برای کـودکان خـود ترتیب 
ببینیـد، تـا آن هـا بتواننـد روند افزایش پول خود را مشـاهد کـرده، و پولی را که به پس انداز شـان 

بشـمارند. می افزایند، 
همچنیـن می توانیـد بـه او نشـان دهیـد که هر صبـر کردنی، پـاداش مخصوص خـودش را دارد. 
بـرای مثـال: بـا یک دیگـر در خانـه یـک پیتـزا با تمامـی مخلفاتـی که کودک تـان دوسـت دارد، 
بپزیـد؛ سـپس یـک پیتزای آماده و یـخ زده دیگر را از یخچـال درآورید، و بـا مایکروفر گرم کنید. 
وقتـی کـودک دو پیتـزا را بـا هم مقایسـه کنـد، می فهمد که رسـیدن بـه پیتـزای خانگی کمی 

زمـان می بـرد، امـا بسـیار لذیذتر از پیتـزای آمـاده خواهد بود.

 صبر کودک تان را از طریق انجام فعالیت های زیر پرورش دهید
وقتـی کودک تـان در صف تاب ایسـتاده، یا انتظار رسـیدن تعطیالت مورد عالقه اش را می کشـد، 
بهتریـن فرصـت اسـت کـه بـه او بفهمانیـد گاهـی مجبوریـم بـرای به دسـت آوردن چیـزی که 

می خواهیـم، صبـر کنیم.
سـه شیشـه  مربـای خالـی را جهـت پس انداز، خرج کـردن، و صدقـه ترتیب ببینید. سـپس به او 
پیشـنهاد دهیـد کـه اگر بـرای خرید چیزی پول الزم داشـت ماننـد: اسـباب بازی جدید، خودش 

 هزینـه آن را از طریـق پس انـداز در این شیشـه ها به دسـت بیاورد.
 

 گاهی کودک را وادار کنید تا خودش مشکالتش را رفع و رجوع کند
هـدف اصلـی آمـوزش در مـورد پـول به کودکان آن اسـت کـه آن هـا در نهایت، شـخصی زرنگ 
تربیـت شـوند. اگـر بـه طـور مداوم بـه کودک کمـک کنید، یا بـه آن هـا زور کنید کـه چه موقع 
پول شـان را پس انـداز، و چـه موقـع خـرج کننـد، و تمـام تصمیمـات مالی شـان را شـما بگیرید،  

هیـچ گاه از نظر مالـی زرنگ نخواهند شـد.
کمـی سـخت بـه نظـر می رسـد، امـا مجبوریـد کودک تـان را وادار کنید تـا برای خـودش هدف 
تعییـن کـرده، و در جاهایـی مرتکـب لغزش و خطا بشـود. اگـر فرزندتان غرق در بدهی شـده،  یا 
تمـام پـول توجیبی هفتگـی اش را خرج خرید آبنبات کرده اسـت، می توانید قدم پیش گذاشـته، 
و او را راهنمایـی کنیـد. بـه یـاد داشـته باشـید که اگر بـه کودک تان اجـازه دهید خـودش برای 

پولـش تصمیـم بگیـرد، از تمام طـول دوره آمـوزش مالی خود لـذت خواهد برد.

 به کودکتان پول قرض دهید
بسـیار پیـش می آیـد کـه کودکتـان، پول خـود را به درسـتی خـرج نمی کنـد. مثال پولـی را که 
بـرای خریـد لوازم التحریـر در اختیـارش قرار داده اید، خرج خرید اسـباب بازی یـا خرید بازی های 

ویدیویـی می کنـد، از طرفـی، نیـاز فـوری بـه 
تهیـه بعضـی لـوازم ماننـد دفتـر و مدادرنگـی 
و ... دارد. چنیـن زمان هایـی، فرصتـی عالـی 
هسـتند بـرای آموزش مفهـوم وام، سـود آن و 
همچنین داشـتن اراده و نظم برای بازپرداخت 

اقساطش.
در ایـن حالـت می توانیـد به او پـول قرض دهید 
و بگوییـد اسـم ایـن کار در دنیـای بزرگسـاالن 
وام دادن اسـت و او موظـف اسـت بدهـی خـود 
را هفتگـی بـا احتسـاب 5 درصد سـود به شـما 
بپـردازد. مثـال اگـر 50 هزارتومـان قـرض کرده، 
بایـد 5۲ هـزار و 500 تومان بازگرداند. به او اجازه 
دهید تفاوت بازپرداخت قرض شـان را نسـبت به 

پولـی که قـرض گرفته بودند، بسـنجند.
بسـیاری  در  کـه  دهیـد  توضیـح  همچنیـن 
مواقـع، بانک ها سـودهای بسـیار بیشـتری از 5 
درصـد می گیرنـد و اگـر او از یـک بانـک واقعی 
تومـان   ۶0000 حـدود  بایـد  می گرفـت  وام 
بازمی گردانـد. بهتـر اسـت کـه از همیـن امـروز 
بـه کودکان مـان طریقـه فراینـد وام گرفتـن را 
بفهمانیـم. همچنیـن برآن ها توضیـح دهیم که 
اگـر پول خـود را به درسـتی مدیریت می کردند 
نیـازی به دریافت وام و پرداخت سـود نداشـتند.

بـا چنیـن تمرینـات و آموزش هایـی کـه هـم 
دربردارنـده تشـویق و هـم دربردارنـده قوانین 
لحـاظ  بـه  را  کـودک  اسـت،  سـختگیرانه 
روحـی و شـخصیتی، بـرای مواجهه با شـرایط 
آمـاده  آینـده  در  رو  پیـش  دشـواری های  و 
می کنیـد. کودکانـی کـه بـه لحـاظ روحـی و 
شـخصیتی؛ مثبـت، قـوی و واقع بیـن تربیـت 
شـده اند، عملکـرد مالـی موفق تـری خواهنـد 
داشـت در مقایسـه بـا کودکانـی کـه در پر قو 
بـزرگ شـده اند و یـا همـواره مورد سـرزنش و 

سـرکوفت والدیـن قـرار گرفته انـد.
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 از خودتان شروع کنید
تمامـی کتاب هـا، تحقیقـات و مطالعاتـی کـه 
دربـاره ی آمـوزش سـواد مالـی به زنان اسـت، 
یـک صـدا ایـن موضـوع را مطـرح کرده انـد 
در  زنـان  روی  پیـش  مانـع  مهمتریـن  کـه 
زمینـه توانمندسـازی مالی، عـدم خودباوری و 
اعتمـاد به نفس پایین آن هاسـت. بـدون اغراق 
می تـوان گفـت، مهمتریـن مشـکل پیش روی 
مالـی همیـن  بـا مسـائل  زنـان در مواجهـه 
موضـوع اسـت، پـس بـرای رفـع این مشـکل 

کنید. اقـدام 
هـر آن چـه را کـه الزمـه ی عـزت نفـس و 
افزایـش اعتمـاد بـه نفـس اسـت فـرا بگیریـد

زمانـی  تعریـف می کـرد کـه  برایـم  خانمـی 
مجبـور شـده بـود کـه بـه تنهایـی بـه دنبال 
خانـه ای بـرای رهـن و اجـاره بـرود. شـرایط 
و وضعیتـی کـه او داشـت برایـم جالـب بـود 
بـرای  زیـادی  آموزنـده  نـکات  می توانـد  و 

پپیشنیازهایآموزش
سوادمالیبهزنان

قبـل از اینکـه بـه دنبـال آموزش هـای مالـی باشـید، بایـد بـه 
عنـوان  یـک زن وبـه عنـوان یکـی ازاعضـای خانـواده وجامعـه، 
کسـب درآمد و مشـارکت درفعالیت اقتصـادی ومالی راوظیفه 
خودبدانیـد. بدانیدکـه ایـن کارهـم بـرای شـما و هـم بـرای 
جامعه ، فواید زیادی دارد و نتیجه آن رشـد و توسـعه فردی و 
محیـط اجتماعـی خواهـد بود کـه در آن زندگی می کنیـد. در هر 
شـرایط اقتصادی که هسـتید باید دست به کار شـوید و انرژی 
و توانمندی هـای خـود را در جهـت تولیـد پـول بـه کار بگیرید. 
تنهـا مصـرف کننده بـودن و همه توقعـات را از جامعه، پدر و یا 

همسـر داشـتن، چنـدان منطقی بـه نظر نمی رسـد.
شـما باید بر روی خودتان متمرکز شـوید. احساسـات، ترس ها، 
نقـاط ضعـف و قـوت، عالیـق و اسـتعدادهای خود را بشناسـید. 
اعتمـاد بـه نفـس خـود را تقویـت کنیـد و اطالعـات خـود را در 
مـورد قوانین مالی، بازار و همچنیـن ویژگی های دنیای مردانه 
افزایـش دهیـد تـا آمادگی حضـور در فعالیت های اقتصـادی را 
در خـود ایجـاد کنیـد. البتـه هـدف از ایـن مطالـب ایـن نیسـت 
کـه خـود را شـبیه مـردان کنیـد، بلکـه هـدف ایـن اسـت کـه با 
افزایـش دانـش و اطالعـات بتوانیـد خـود را در برابـر آن چـه 

اتفـاق می افتـد، ایمـن ومقـاوم کنید.

راهنمایسرمایهگذاری
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خانم هایـی کـه اعتماد بـه نفس پایینـی دارد، 
داشـته باشـد. او تعریـف می کـرد »وارد دفتـر 
مشـاور امـالک شـدم، آنجـا تعـداد زیـادی از 
آقایـان نشسـته بودند و با صـدای بلند در حال 
گفتگـو و معاملـه بودند. با صدایـی ضعیف که 
انـگار از تـه چـاه در می آیـد، سـالم کـردم و 
بـی سـرو صـدا در گوشـه ای نشسـتم. آن ها از 
معامـالت کالن و خانه هـا و زمین هـای خیلی 

گـران صحبـت می کردنـد و مـن دچـار این اضطراب و شـرم بـودم که مـن در بین ایـن همه آقا 
کـه همـه وضـع مالـی خوبی دارنـد، چطور صحبت کنـم، آن هـم از رهـن و اجاره ی خانـه ای به 
ایـن ناچیـزی. حـدود ۳0 دقیقه نشسـتم تا آقای مشـاور امالک متوجه حضور من شـود و به من 
توجـه کنـد. او باالخـره رو مـن کـرد و گفت: خانم هر امـری داریـد در خدمتم. دوبـاره با صدایی 
آهسـته گفتـم، دنبـال خانـه ای هسـتم بـرای رهـن و اجاره. بـا صدایی بلند پرسـید: چـی؟ رهن 
و اجـاره؟ چقـدر مـی توانیـد هزینـه کنید؟ در همین حیـن، آقایی محتـرم با ظاهری سـاده وارد 
بنـگاه شـد و بـا صدایی بلند سـالم کرد و پرسـید با ایـن مقدار رهـن و این مقدار اجـاره، موردی 
بـرای مـن داریـد؟ آقای مشـاور گفت: بله، حتما داریم، بفرمایید بنشـینید. مبلغ رهـن و اجاره ای 
کـه آن آقـا بـا صـدای بلنـد در حضور همه اعـالم کرد خیلی کمتـر از مبلغی بود که من داشـتم. 
ناخـودآگاه در دلـم هـم آن آقـا را تحسـین کـردم و هـم آنجـا تصمیم گرفتـم با اعتمـاد به نفس 
بیشـتری کارم را دنبـال کنـم. من خانه هایی را که آن مشـاور امالک معرفی کرد، نپسـندیدم. به 
دفاتـر امـالک دیگـری مراجعه کـردم. اما آن تجربه بار اول برایم خیلی ارزشـمند بـود. پس از آن 
روز، بـه هـر مشـاور امـالک دیگـری که رفتـم با صدای بلند سـالم کردم و شـرایط مالـی خود را 
بـا اعتمـاد بـه نفس شـرح دادم و در این بیـن، اطالعـات و تجربیاتم به نحو چشـمگیری افزایش 

یافتنـد؛ در نهایـت خانـه مـورد نظر خـود را پیدا کـردم.«

تجربـه بـاال بـا وجـود کوتاه بـودن، نکات ارزشـمند زیـادی را در خصوص اعتمـاد به نفس بیان 
می کند:

 خـود را همانطـور کـه هسـتید، بپذیریـد. بایـد بدانیـد کـه تعـداد بسـیاری از آدم هـا 
شرایطشـان از شـما بهتـر و تعـداد بسـیاری نیـز در وضعیت سـخت تری نسـبت به شـما زندگی 
می کننـد. شـما خودتان هسـتید. هیـچ کس نباید از شـما با خودتان مهربان تر باشـد. شـما باید 
بـرای خودتـان زندگـی کنیـد و نگـران قضاوت ها و برداشـت های دیگـران نباشـید. در این حالت 

دیگـر دلیلی بـرای شـرم ندارید.
 تـن صدایتـان نبایـد بیـش از حد کوتـاه و یا بلند باشـد. امـا بایـد در حدی باشـد که 

دیگـران متوجـه حضورتان شـوند. محکـم و واضـح صحبت کنید.
 بـه زبـان بـدن خود دقت کنیـد. صـاف بایسـتید و به چشـمان طـرف مقابل نـگاه کنید. 

ژشـت افـراد بااعتماد به نفـس را بگیریـد. ایـن کار اعتماد به نفسـتان را افزایـش می دهـد.
 تمریـن کنیـد و بدانیـد کـه همیشـه بـار اول سـخت ترین بـار اسـت. خانمـی که 
تجربـه اش را بـا میـان گذاشـته، پـس از اولیـن مراجعـه اش بـه دفتـر مشـاور امـالک، اعتمادبه 
نفسـش بـرای دفعـات بعـد افزایش یافـت. تمرین شـما می تواند شـامل این موارد باشـد که مثال 
تنهایـی بـه خریـد برویـد، تنها بـه کافی شـاپ ورسـتوران برویـد، تنهـا وارد دفتر مشـاور امالک 

شـوید، بودجـه ماهانـه خانـواده را مدیریـت کنیـد و به تنهایـی به مسـافرت بروید.
 قبـل از حضور در یـک فضای جدید، در مورد آن اطالعات کسـب کنیـد. می توانید 
آن چـه کـه قصـد گفتنش را دارید، یادداشـت کنید و قبل از حضور در مـکان مورد نظر، چندین 
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بـار آن را تمریـن کنید و تصـور کنید که در آن فضا قـرار گرفته اید.
 ظاهـر خود را آراسـته کنید. هر چه لباسـهای مرتب تری داشـته باشـید، احسـاس بهتری 

نسـبت بـه خـود دارید. دیگران نیز متقابال همان احسـاس را نسـبت به شـما خواهند داشـت.
بـا رعایـت مـوارد جزئـی و مهم بـاال، می توانید به موفقیت خوبـی در افزایـش اعتماد به نفس خود 

برسید.
 

 احساسات، ترس ها و نقاط ضعف خود را بشناسید
ایـن مسـئله خیلـی اهمیـت دارد که شـما نقاط ضعـف خود را بشناسـید. بـرای ایـن کار باید با 
خودتـان صـادق باشـید، نقـاط ضعـف و ترس هایتـان را بپذیرید. در واقع کسـی که بـا ترس ها و 

نقطـه ضعف هایـش آشناسـت، آسـانتر می توانـد آن هـا را مدیریت کند.
 درآغازیـک کار، درمواردیکـه نگرانـی زیـادی داریـد می توانیـد از یـک مشـاور ویـا دوسـتی قابل 
اعتمادکمـک بگیریـد. بـه عنـوان مثـال، خانمـی تعریـف می کـرد؛ نقطـه ضعـف من این اسـت 
کـه بـا ایجادکوچکتریـن مشـکل وشـنیدن اولیـن نـه، نـا امیـد می شـوم واحسـاس می کنـم 
ادامـه ی کاربرایـم غیرممکـن اسـت. درایـن مواقع بایکی از دوسـتان صمیمـی ام صحبت می کنم 
ومی دانـم کـه می تواندکمکـم کند. او فردی بسیارخوشـبین، شـجاع و پرانرژی اسـت و همیشـه 

بـه خواسـته های خـود می رسـد.
 از طرفـی بـه توانایی هـای مـن ایمـان دارد و بـا مشـکل زود نـا امیـد شـدن مـن نیز آشناسـت. 
بنابرایـن همیشـه بزرگوارانـه از مـن حمایـت و بـا حرف هایـش من را به ادامه ی مسـیر تشـویق 
می کنـد. در واقـع یکـی از ارزشـمندترین دارایی هایـم همین دوسـتم اسـت که در آغاز بسـیاری 
از کارهـا چـون مشـاوری دلسـوز همراهـی ام می کنـد. نکته جالب تر این اسـت که او همیشـه در 
دسـترس نیسـت و من در مواقعی که دچار احسـاس ناامیدی می شـوم؛ تصور می کنم که اگر او 
االن ایـن جـا بـود، چـه چیـزی به من می گفـت، و من همـه ی آن چه را کـه باید بشـنوم از زبان 

او بـه خـودم می گویـم و نتایـج مثبتـش را نیز دریافـت می کنم.
داشـتن یـک دوسـت کـه بـه توانایی هـای شـما ایمـان دارد و دلسـوزانه شـما را یـاری می کند، 

دارایـی ارزشـمند و مهمـی در ایجـاد عـزت نفـس و اعتمـاد بـه نفـس نیز می باشـد.

 از اشتباه کردن نترسید
کـه  کاری  و  بگذاریـد  کنـار  را  ترس هایتـان 
اشـتباه  دهیـد.  انجـام  اسـت  موردنظرتـان 
کـردن فاجعه نیسـت، اشـتباه، امـری طبیعی 
و بخشـی از وجـود هـر انسـان اسـت. در ادامه 
استراتژی های توانمندسـازی را خواهیم گفت. 
زمانـی کـه بـه انـدازه کافـی آمـوزش ببینید، 
درصـد اشـتباه  هایتان کاهـش خواهـد یافـت.

 هم نشینی با افراد مثبت
افزایـش  راه  ادامـه ی  بـرای  را  شـما  انگیـزه 
می دهـد. بـه شـما قـول می دهـم کـه هرگـز 
نمی توانیـد انسـان موفقی را بیابیـد که بدبین 
و منفی نگـر اسـت. مثبـت اندیشـی، ویژگـی 
مشـترک همـه ی افـراد موفـق اسـت. افـراد 
موفق همـه ی قوای ذهنی خـود را بر موفقیت 
متمرکـز می کننـد. محیطـی کـه در آن قـرار 
می گیریـد بر شـما اثـر می گذارد. سـعی کنید 
اطـراف خـود را بـا افراد مثبت اندیـش و موفق 

پـر کنید.
 

 بر شرم بی مورد خود غلبه کنید
افـراد خجالتـی همیشـه از دسـت یافتـن بـه 
موقعیـت هـای بهتـر بـاز می ماننـد. اگـر بـر 
شـرم خـود غلبـه کنیـد، گامـی بـزرگ در راه 
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توانمندسـازی خـود برداشـته اید. 75 درصد از 
زندگـی ما، در ارتباط با دیگران اسـت. با شـرم 
بی مـورد، خـود را از مهمترین بخش زندگیتان 

محـروم نکنید.

 استعداد و عالیق خود را بشناسید
قطعـا اگـر فعالیتـی متناسـب بـا اسـتعداد و 
عالقـه خـود انجـام دهیـد، انگیـزه و احتمـال 
موفقیـت در آن کار بیشـتر اسـت. تنبل تریـن 
آدم ها کسـانی هسـتند که اسـتعدادهای خود 
را کشـف نکرده اند. اگر شـما نیز جز آن دسـته 
از افراد هسـتید کـه نمی دانید چه اسـتعدادی 
داریـد همیـن امـروز بـرای کشـف آن اقـدام 
کنید. اسـتعداد خـود را جدی بگیرید و برایش 

ارزش قائل شـوید.

 سرمایه اجتماعی خود را تقویت کنید
در شـبکه ها و گروههـای اجتماعـی مختلـف 
ماننـد گروه دوسـتان، اقـوام، همـکاران، روابط 
عضـو  نهـاد  مـردم  انجمن هـای  همسـایگی، 
باشـید و از حمایـت عاطفـی آنهـا اسـتقبال 
بـه  می توانـد  فضـا  ایـن  در  حضـور  کنیـد. 
افزایـش اعتمـاد بـه نفسـتان نیز کمـک کند. 
ایـن شـبکه ها همچنیـن می تواننـد در مواقـع 
ضـرورت بـرای تامیـن منافـع مـادی به شـما 

کمک کنند. امروزه، شـبکه های اجتماعی بسیارگسـترده و در دسـترس هسـتند. شـما می توانید 
با اسـتفاده از این فضا، از تجربیات کارآفرینان موفق در سـایر شـهرها و کشـورها اسـتفاده کنید.

در واقـع تـالش برای شـکل دادن شـبکه ای از روابط اجتماعی، به منزله ی سـرمایه گـذاری برای 
موفقیت و یافتن راه حل در شـرایط دشـوار اسـت.

بـرای شـناخت اسـتعدادهایتان تنبلی را کنـار بگذارید. اسـتعداد و توانایی های خود را بشناسـید 
و برایـش ارزش قائـل شـوید. عـالوه بر آن سـعی کنید از طریـق روابط اجتماعی خـود، اعتماد به 
نفسـتان را در زمینه هـای مالـی افزایـش دهیـد؛ شـبکه های اجتماعـی در این راه به شـما کمک 

زیـادی می کنند.
 

 تصمیم گیرنده نهایی باشید و مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرید
شـما می توانیـد بـرای برنامه ریـزی و تصمیم گیری هایتـان، مشـورت کنیـد. اما تصمیـم نهایی را 
خودتـان بگیریـد، زیـرا شـما بیـش از هر کـس دیگـری بـا اولویت ها و خواسـته هایتان آشـنایی 

داریـد. بـه عـالوه باید اسـتقالل و تصمیـم گیرنده بـودن را تمریـن کنید.

 زنان موفق را الگوی خود قرار دهید
بـا قـرار گرفتـن در مجـاورت زنان موفق و آشـنایی با تجربیاتشـان، می توانید از آن هـا یاد بگیرید 

که شـما نیـز می توانید.
 

 زنان موفق را مورد تشویق و حمایت قرار دهید
در گفتگوهـای روزمـره خـود زنـان موفقـی را که در اطراف خـود می بینید، مورد تایید و تشـویق 
قـرار دهیـد. با برجسـته کـردن موفقیت زنـان، ضمـن ارائه الگو، اعتمـاد به نفـس هم نوعان خود 
را افزایـش می دهیـد؛ همچنیـن ذهـن مـردان را نیـز بـرای پذیـرش موفقیت هـای زنـان آمـاده 

. می کنید

بـر روی خودتـان سـرمایه گذاری کنیـد. ارزشـمند تریـن کاالیـی کـه در دسـتان 
شماسـت، خودتان هسـتید. شـما به لحاظ هوش و امتیـازات الزم بـرای موفقیت در 
زمینه هـای مالـی هیچ تفاوتـی با مـردان ندارید، مگـر در ذهن خودتان. خـود را باور 

داشـته باشـید و اعتماد بـه نفس خـود را افزایـش دهید.
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اختاللمالیچیستوچهتاثیریبر
سالمتاقتصادیمیگذارد؟

رابطـه ی هرکسـی با پـول پیچیدگی هـای خـودش را دارد. پژوهش ها 
نشـان می دهنـد کـه مسـائل مالـی جـزو رایج تریـن زمینه هـای نـزاع 
اقتصـادی، 3  بحران هـای  از  قبـل  هسـتند.  زوج هـا  در  درگیـری  و 
نفـر از هـر 4 نفـر در آمریـکا پـول را مهم تریـن عامـل اسـترس زای 
و  وام گیری هـا  بی سـابقه ی  افزایـش  بـا  می دانسـتند.  زندگی شـان 
کاهـش بی سـابقه ی پس انـداز در سـال هایی کـه به بحـران اقتصادی 
ختـم شـد، این طور به نظر می رسـید که بیشـتر آمریکایی هـا به نوعی 

اختـالل مالـی مبتال هسـتند.
اختالل هـای مالـی درواقـع رفتارهـای مالـِی مخـرب و محدودکننده ای  
هسـتند کـه به صورت الگویـی ماندگار تکرار می شـوند. به بـاور من، 
ایـن رفتارهـا از نگرش هـای نادرسـتی بـه پـول سرچشـمه می گیرند 
دارنـد.  زندگی مـان  تکان دهنـده ی  مالـِی  تجربیـات  در  ریشـه  کـه 
اتفاقـات تکان دهنـده ی مالـی همـان رویدادهای دردناک، مشـقت بار 
یـا فراموش نشـدنی زندگی مـان هسـتند کـه با پـول گـره خورده اند و 

چنـان از لحـاظ احساسـی و عاطفـی قوی اند کـه تأثیری مانـدگار در ما 
بـر جـای می گذارند.

ایـن رویـداد می توانـد چیزی باشـد مثل زندگـی فقیرانـه در دوران 
کودکـی، نگـرش والدین مـان بـه پـول کـه در ذهن مـان رسـوخ کرده 
اسـت، پس انـدازی کـه به خاطر یک اشـتباه اقتصادی بر بـاد می رود، 
یـا دسـت پاچگِی ناگهانـی بـرای قرارگرفتـن در مسـیر مالِی درسـت. 
نکتـه این جاسـت کـه هرکسـی در زندگـی اش دسـت کم یـک رویداد 
مالـِی تکان دهنـده را از سـر گذرانیـده اسـت. اولیـن گام در رهایـی 
از سـلطه ای کـه ایـن رویدادهـا بـر مـا دارنـد شناسـایِی آن هاسـت. 
پـس از آن، می توانیـم باورهـای مالی مـان را بشناسـیم، زمانـی کـه 
می خواهنـد مـا را فریـب دهنـد مچ شـان را بگیریـم و تبدیل شـان 

کنیـم بـه باورهـای سـالم تر و سـازنده تر.
در ادامه با نگاهی بر کتاب »ذهن و پول«، سـه دسـته از اختالل های 

مالی را بررسی می کنیم.
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1( پول پرهیزی )شـامل افـراط در کم خرجی و 
ریسـک گریزِی افراطی هم می شـود(

 انـکار مالی: بـه وضعیتی اطالق می شـود 
کـه در آن می کوشـیم به جای روبه رو شـدن با 
واقعیـات مالـی، با پرهیـز از اندیشـیدن به این 
مسـائل، مشـکالت مالی مان را بـرای خودمان 
کـم جلـوه دهیم )مثـل نگاه نکردن بـه قبوض 

ماهانـه ی منزل(.
اطـالق  شـرایطی  بـه  پـول:  پـس زدن   
پولـی دسـت  بـه  وقتـی  فـرد  کـه  می شـود 
گرفتـار  باشـد،  کـه  مقـداری  هـر  می یابـد، 
کسـانی  مخصوصـاً  می شـود.  عذاب وجـدان 
کـه عزت نفـس پایینـی دارنـد بیشـتر از بقیه 
مسـتعد ابتـال به ایـن اختـالل هسـتند و این 
از  بزرگ تـری  منجـالب  در  را  فـرد  خـودش 
مشـکالت مالی و روان شـناختی فرو می اندازد.

هرکسـی در زندگی اش دسـت کم یـک رویداد 
مالـِی تکان دهنـده را تجربه کرده اسـت. اولین 
گام در رهایـی از تاثیـری کـه ایـن رویدادهـا 
بـر ما دارند شناسـایِی آن هاسـت. پـس از آن، 
بشناسـیم،  را  مالی مـان  باورهـای  می توانیـم 
زمانـی کـه می خواهنـد مـا را فریـب دهنـد 
مچ شـان را بگیریـم و بـه باورهـای سـالم تر و 

سـازنده تر تبدیل شـان کنیـم.
 

2( پول پرسـتی )شامل اعتیاد به شرط بندی، 
اعتیاد به ُپرکاری و ولخرجی هم می شـود(

 انباشـت: بـه اوضاعـی اطالق می شـود که 
فـرد بـا تلنبـار کـردن پول یـا اشـیاء مختلف، 
می خواهـد احسـاس امنیت کند و خـودش را 

از بنـد اضطـراب رها سـازد.
 خریـد هیجانـی: خریـد هیجانـی حـد 
اعـالی ولخرجـی اسـت. خریـداران هیجانـی 
کسـانی اند کـه دغدغه هـای مالی شـان مثـل 
خـوره بـه جان شـان افتـاده اسـت. ایـن افـراد 
غالباً در اوان زندگی شـان چنیـن یاد گرفته اند 
کـه آیین خرید کردن روشی سـت بـرای گریز 

موقـت از دغدغه هـا و اضطراب هـا.
مسـائل پولـی و مالـی در زندگی کنونـی ما به 
منبعی از اسـترس ها،  اضطراب ها و احساسـات 
بـروز  باعـث  و  تبدیـل  روانـی  ناخوشـایند 
اختالل های مالی فراوانی شـده اسـت. اختالل 
روانشناسـی،   اختـالالت  سـایر  ماننـد  مالـی 
سـالمت روان و کیفیـت زندگـی مـا را تحـت 
تاثیر قـرار داده اسـت. بنابراین شـناخت   آن ها 
و اقـدام به حل کردنشـان راهی برای رسـیدن 

بـه سـالمت اقتصـادی پایـدار خواهـد بود.
 

3( دروغ مالِی رابطه محور )شـامل وابسـتگی 
مالـی و خیانـت مالی هم می شـود(

ایـن  پـول:  دربـاره ی  دروغ گویـی   
کوچـک  »دروغ هـای  بـه  برمی گـردد 

مصلحتـی ای« کـه همسـران دربـاره ی خرج کردهایشـان به هـم می گوینـد، مثـل نادیده گرفتن 
بودجه بنـدی ای کـه پیشـتر روی آن بـه توافق رسـیده اند یـا دروغ گفتـن دربـاره ی قیمت کاالی 
گران قیمتـی کـه خریـداری شـده اسـت. نمونه هـای افراطی تـِر ایـن اختـالل می توانـد شـامل 

مخفـی  کـردن یـک منبـع درآمـد یـا بازکـردن یـک حسـاب بانکـِی مخفـی شـود.
 کمـک مالـِی کورکورانـه: زمانـی اسـت کـه به دیگـران پـول می دهیـد؛ امـا به ایـن توجه 
نمی کنیـد کـه از پـس چنیـن کاری برمی آییـد یـا نـه، بـه دیگـران پـول می دهیـد؛ امـا توجـه 
نمی کنیـد کـه در درازمـدت بـه نفـع آن فـرد اسـت یـا نـه، نه گفتـن بـه کسـانی کـه از شـما 
کمـک مالـی می طلبنـد برایتـان دشـوار یـا ناممکـن اسـت یا حتـی به خاطـر دیگـران، وضعیت 
مالـی خودتـان را بـه خطـر می اندازیـد. یکـی از نمونه هـای رایجـش والدینی انـد کـه بـه فرزنـد 
بزرگسال شـان پـول می دهند، درحالی که فرزندشـان باید خـودش بتواند نیاز مالـی اش را برطرف 
کنـد. کمـک مالـِی کورکورانـه غالبـاً در خانواده هایی که وضعیـت اقتصادی ضعیفـی دارند دیده 

می شـود،؛ چـون نوعـی احسـاس عذاب وجـدان دربـاره ی خویشـاوندان بی پـول وجـود دارد.
 

پایه های سـالمت اقتصادی چندان پیچیده نیسـتند و هرکسـی هم می تواند به آن مسـلط شـود. 
فرقـی هـم نمی کنـد که چه کسـی هسـتیم و چقدر ثـروت داریـم. زمانی کـه رویدادهـای مالِی 
تکان دهنـده ی زندگی مـان را شناسـایی کنیم، باورهای نادرسـت مالی مان را به چالش بکشـیم و 
بـه رفتارهـای مالـی سـالم روی آوریم )مثل پایین نگه داشـتن بدهی ها، حسـاب پس انـداز فعال و 
داشـتن بودجه بنـدی بـرای خرج کردهـا(، نه تنها از لحـاظ مالی بلکه از لحاظ عاطفی و احساسـی 

نیـز موفق تر خواهیم شـد.
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تنش هـای مالـی بخشـی جدایی ناپذیـر از ایـن 25 سـال زندگی مشـترکم با همسـرم بوده 
اسـت. سـخت می کوشـم کـه مخارج مـان کـم شـود، پـول بیشـتری برایمـان بمانـد، و برای 
آینـده سـرمایه گذاری کنیم؛ اما شـوهرم بیشـتر به پول خرج کـردن گرایش دارد. عاشـِق 
ایـن اسـت کـه بـرای بچه هـا پـول خـرج کنـد، بـرای خانـه وسـایلی بخـرد کـه در وقت مـان 
صرفه جویـی کنـد، گـردش و تفریـح خانوادگـی ترتیـب ببینـد و بـه زن نازنینـش هدیـه 
بدهـد. او خیلـی راحت تـر از مـن حاضر می شـود بـرای چیزهای مختلف پولـش را خرج کند 

و کنارآمـدن بـا ایـن قضیـه چندان برایم آسـان نیسـت.
البتـه، نمی خواهـم منظـورم را اشـتباه متوجـه شـوید و فکـر کنیـد کـه شـوهرم یکـی از 
آن آدم هـای ولخـرج اسـت. نـه، این طـور نیسـت. در واقـع، همیـن اواخـر به جـای خیلی از 
المپ هـای خانـه، المپ هـای ال ای دی وصـل کـرد کـه هـم در مخارج مـان صرفه جویـی کرده 
باشـد و هـم زیسـت محیطی تر عمـل کرده باشـد. دیگـر این که، لباسـش را هم تـا جایی که 
قابل پوشـیدن باشـد می پوشـد و بعـد بـه خریـد لبـاس جدیـد فکـر می کنـد. منتهـا وقتـی 
می خواهیـم تصمیـم بگیریـم کـه چقـدر از پول مـان را بـرای چـه چیـزی و چـه موقـع خـرج 
کنیـم، انتخاب هایمـان و نیـز نظام ارزشـِی مالی مـان با هم جور در نمی آینـد و این موضوع 

می توانـد بـرای هـر دو طـرِف رابطـه، فشـار روانـِی زیـادی به همراه داشـته باشـد.
البته، این معضل فقط برای ما نیسـت. طبق بسـیاری از پژوهش ها، امور مالی رایج ترین 
دلیـل فشـار روانـی در روابـط اسـت. همچنیـن، گـزارش شـده اسـت کـه بیـن علـل اصلی 
طـالق، کشـمکش های مربـوط به پـول رتبه ی نخسـت را به خودشـان اختصـاص می دهند.

بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، اگـر بخواهیـم زندگـی مشـترک مان را تقویـت کنیـم و از گزند 
ایـن مسـائل دور نگـه داریـم و همچنین با همسـرمان رابطـه ای عمیق تر و با مسـائل مالی 
ارتباطـی بهتـر برقـرار کنیـم، الزم اسـت کـه دسـت به کار شـویم. در ادامـه، شـش تا از 

راهکارهـای بهبـود روابـط بـا همسـر در امـور مالـی را بـا شـما در میـان می گـذارم:

 تقابل بیشتر زوج ها بر سر مسائل مالی
یادتـان باشـد کـه بیشـتر زوج هـا، کمتـر یا بیشـتر، بر سـر امـور مالـی در دو قطـب متقابل 
قـرار می گیرنـد. اُلیویـا ِمـالن )Olivia Mellan(، سرپرسـت مالی و روان درمان گـر، نامش را 
گذاشـته اسـت قانـون ِمـالن: »اگر شـخصیت های متقابل از همـان اول به سـمت هم جذب 
نشـده باشـند، آن وقت درنهایت از همدیگر این شـخصیت ها را می سـازند.« من این پدیده را 
به وضوح در زندگی مشـترک خودم با همسـرم مشـاهده کرده ام و به نظرم این روشـی اسـت 
بـرای حفـظ تـوازن در روابـط سـالم. برای رسـیدن بـه این تـوازن، نیازی نیسـت که طرفین 
هـر کـدام خـودش را تا جـای ممکـن در مقابل دیگری قـرار دهد. مثـاًل یک االکلنـگ را در 
نظـر بگیریـد. وقتی هر کـدام از طرفین در دو طرف انتهایِی آن بنشـینند، االکلنگ در حالت 
تـوازن قـرار می گیـرد. حالـت دیگِر دسـت یابی به تـوازن و تعادل این اسـت که هـر دو طرف 
بـا هـم به سـمت جلو بیایند و به مرکـز آن نزدیک تر شـوند. در گام بعدی، به شـما می گویم 

کـه چه طـور می توانیـد به هـم نزدیک تر شـوید.
امـور مالـی ممکـن اسـت رایج تریـن دلیـل فشـار روانـی در روابط باشـد. این طبیعی اسـت 
کـه چنیـن فشـارهایی در زندگـی هـای مشـترک وجود داشـته باشـد. دلیل آن هم بیشـتر 
ایـن اسـت کـه زوج هـا معموالً، کمتر یا بیشـتر، بر سـر امـور مالـی در دو قطب متقابـل قرار 

می گیرنـد.

 خودتان را بگذارید جای همسرتان
از چشـم انداز او بـه ماجـرا نـگاه کنیـد. چـون عـادت داریم که فقـط از نقطه نظـر خودمان به 
همه چیـز بنگریـم و بـه ایـن ترتیـب، فقـط قـادر خواهیم بـود یک سـوی ماجرا را مشـاهده 
کنیـم. وقتـی لحظـه ای درنـگ می کنیـم و از نقطه نظـر شـخص مقابل مـان به موضـوع نگاه 
می کنیم، می توانیم مشـاهدات و احساسـاتش را بهتر درک کنیم و آگاهی و بینش بیشـتری 
نسـبت بـه آن بیابیـم. مـن خـودم راسـتش آن تفکراتـی را کـه گمـان می کـردم در ذهـن 
همسـرم می گذرد روی کاغذ نوشـتم و متوجه یک چیز شـدم: این که همسـرم عاشـقم است 
و بـه مـن اهمیـت می دهـد؛ می دانـد که وقتـی به سـفر کاری مـی رود، وظایـف مضاعفی بر 

ری
ذا

ه  گ
مای

سر
ی 

نما
اه

ر

17آبان 1400/ سال ششم/ شماره 58



دوشـم قـرار می گیـرد. او می خواهـد بـا این 
روش هـا، عشـق و قدردانی اش را ابـراز کند.

بـه  خـودم  نمونـه ی  کـه  می دانـم  البتـه، 
و  اسـت  محـدود  کوچـک  خرج کردهـای 
این کـه معمـوالً بحث بر سـر مخارج بسـیار 
بیشـتری اسـت و پـول محـدودی در اختیار 
زوج هـا قـرار دارد. مثـاًل ممکـن اسـت یکی 
از والدیـن دوسـت داشـته باشـد فرزنـدش 
را بـه کالس موسـیقی بفرسـتد و دیگـری 
بخواهـد بـرای دوران بازنشسـتگی پس انداز 
کنـد؛ یکـی بخواهـد تعطیالت تابسـتانه اش 
را بـه جایـی سـفر کنـد و دیگـری بخواهـد 
دکوراسـیون آشـپزخانه اش را تغییـر دهـد؛ 
و  زیبـا  دارد دسـته ُگل های  تصمیـم  یکـی 
تروتـازه بـرای عروسـی فرزنـدش بخـرد و 
دیگـری ترجیـح می دهـد کاناپـه بگیـرد یـا 
خانـه را رنـگ کنـد. این هـا مسـائل بزرگـی 
همچـون  ناگهـان  می تواننـد  کـه  هسـتند 
آتشفشـانی منفجـر شـوند. اگـر کمـی وقت 
بگذاریـد و صادقانـه و از تـه قلـب خودتان را 
جـای همسـرتان بگذارید، به احتمال بسـیار 
زیـاد، روش های خالقانـه و مبتکرانه ای برای 
سـازش با یکدیگر و حـل اختالفات خواهید 

فت. یا

از چشـم انداز شـریک زندگی تـان بـه ماجرا نـگاه کنید. وقتی لحظـه ای درنگ می کنیـم و از 
نقطه نظـر شـخص مقابل مـان به موضوع نـگاه می کنیم، می توانیم مشـاهدات و احساسـاتش 

را بهتـر درک کنیم و آگاهی و بینش بیشـتری نسـبت بـه آن بیابیم.
 

 سرگذشتی را که با پول داشته اید بررسی کنید
بخـش مهمـی از رابطـه ای کـه بـا پول داریـم برمی گردد بـه عـادات و رفتارهای مالـی ای که 
در طـول بزرگ شـدن در معرض شـان بوده ایـم و پیام هـای مالی ای کـه از والدین مـان دریافت 
و درونـی کرده ایـم. مـا یـا آن چـه را کـه دیده ایـم تقلیـد می کنیـم یـا کاّل عکسـش را انجام 
می دهیـم. نوبت به نوبـت، پیام هـای مالـی ای را کـه از دوران کودکی تـان دریافـت کرده ایـد با 
همسـرتان در میـان بگذارید. پدر و مادرتان چگونه پول شـان را خرج یـا پس انداز می کردند؟ 
آیـا بـا آرامـش دربـاره ی پـول حـرف می زدنـد یـا این کـه همیشـه بر سـرش جنـگ و دعوا 
جریـان داشـت؟ آیـا در اوایـل جوانی مشـغول بـه کار بودید؟ آیا به شـما اجـازه می دادند که 
پولـش را پیـش خودتـان نگـه داریـد یـا این که مجبـور بودیـد بـه والدین تان تقدیـم کنید؟ 
دربـاره ی پس انـداز  کـردن، بودجه بنـدی و کمک های خیریـه چه چیزی به شـما آموختند؟ 
پیام هـای مالـی ای کـه از آن دوران دریافـت کرده اید چـه تأثیری در نگرش کنونی تـان دارد؟

بخـش مهمـی از رابطـه ای کـه بـا پول داریـم برمی گردد بـه عـادات و رفتارهای مالـی ای که 
در طـول بزرگ شـدن در معرض شـان بوده ایـم و پیام هـای مالی ای کـه از والدین مـان دریافت 
و درونـی کرده ایـم. مـا یـا آن چـه را کـه دیده ایـم تقلیـد می کنیـم یـا کاّل عکسـش را انجام 
می دهیـم. نوبت به نوبـت، پیام هـای مالـی ای را کـه از دوران کودکی تـان دریافـت کرده ایـد با 

همسـرتان در میـان بگذارید. و به یک درک مشـترک برسـید.

 نگرانی هایتان درباره ی تصمیم های مالی همسرتان را با او در میان بگذارید
پـول جـزو ضروری تریـن نیازهـای هـر زندگـی ای اسـت. بـرای فراهم کـردن سـرپناه، خرید 
غـذا، آب و کمک هـای پزشـکی، بـه پول نیـاز داریم. افزون بـر آن، تصمیم هایی کـه در قبال 
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پول مـان می گیریـم بازنمایی کننـده ی ارزش ها، عزت نفس و درکی اسـت کـه از قدرت خود 
به نسـبِت اطرافیـان داریـم. فرصتـی به دسـت بیاوریـد و نگرانی هـا و دغدغه هایتـان درباره ی 

مسـائل مالی را با همسـرتان در میـان بگذارید.
بسـیاری اوقـات، اضطراب هـا و تنش هـای مربـوط به پـول درواقـع از بی خبـری و بی اطالعی 
سرچشـمه می گیـرد، پس بیایید همیشـه نسـبت به وضعیـت مالی تان آگاه و با خبر باشـید.

 
 یاد بگیرید از امور مالی تان باخبر باشید

بسـیاری اوقـات، اضطراب هـا و تنش هـای مربـوط به پـول درواقـع از بی خبـری و بی اطالعی 
سرچشـمه می گیـرد؛ مثـاًل زوج هـا نمی داننـد که چه مقـدار پول وارد حساب شـان می شـود، 
چـه مقـدار از آن خـارج می شـود، یـا چـه مقـدار پـول در حساب شـان دارنـد. به عنـوان یک 
برنامه ریـز مالـی و نیـز سرپرسـت مالـی، پیوسـته بـه افـرادی برمی خـورم کـه گزارش هـای 
بانکـی، حسـاب سـرمایه گذاری و برنامـه ی بازنشستگی شـان را حتـی بـاز هـم نکرده انـد. 
ناآگاهی از این مسـائل باعث ایجاد اضطراب مالی می شـود و از پیشـرفت مالِی حساب شـده 
و بابرنامه تـان جلوگیـری می کنـد. آیا زمانش نرسـیده اسـت که تعـارف را کنـار بگذارید و با 

پول تـان ارتبـاط نزدیک تـری برقـرار کنید؟
 

 از متخصصان کمک بگیرید
خیلـی کـم اتفـاق می افتـد دو نفر کـه وارد رابطه می شـوند میزان دخل وخرج شـان یکسـان 
باشـد و بـه یـک صـورت پس انـداز و سـرمایه گذاری کنند. چنانچـه وضعیت مالی تـان باعث 
ایجـاد اسـترس های بی مـورد در زندگـی مشـترک تان شـده اسـت یـا احسـاس می کنیـد 
کـه لحظه به لحظـه اوضـاع مالی تـان بدتـر می شـود، بـه مشـاور مالـی مراجعـه کنیـد و این 
موضوع را با او در میان بگذارید. مشـاوران شـخص سـوم بی طرف و فرهیخته ای هسـتند که 
می توانیـد بـا خیـال راحت روی راهنمایی ها و پشتیبانی هایشـان حسـاب کنید تـا ایده هایی 

تازه در اختیارتـان بگذارند.
آیـا شـما و همسـرتان دچـار نگرانی هـا و دغدغه هـای مالـی هسـتید؟ آیـا واقعـاً دلتـان 
نمی خواهـد زندگـی ای دوست داشـتنی تر با همدیگر داشـته باشـید؟ اسـتفاده از این روش ها 
و پُرکـردن خألهـای روابط مالی تـان برای تکامل یافتن و شکوفاشـدن به راسـتی یک حرکت 

ریعاشـقانه و محبت آمیـز به شـمار می آیـد.
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 بدهـای خریـد چـرخ دار؛ بهتریـن اختـراع 
فروشـندگان بـرای 

کـه  آننـد  بـرای  چـرخ دار  خریـد  سـبدهای 
حمـل محصـوالت را در هنـگام خریـد برایتان 
آسـان نماینـد. اما تسـهیل فراینـد خرید جزو 
کارکردهـای ثانویـه ی ایـن اختـراِع کمابیـش 
بـه  نگاهـی  کافی سـت  اسـت.  سـاله   100
تاریخچـه و خاسـتگاه این سـبدها بیندازید تا 
متوجه شـوید که کل هدفشـان این اسـت که 
مـردم را بـه خرج کـردن پول بیشـتر تشـویق 
کننـد. درواقـع، می تـوان ادعـا کـرد کـه هیچ 
سـبدهای  ایـن  به انـدازه ی  دیگـری  اختـراع 
فروشـگاه ها،  در  زمخـِت سـرگردان  چـرخ دارِ 
روی عـادات مصرفی مـان چنیـن تأثیـر ژرفی 

بر جـای نگذاشـته اسـت.
پـس از آن کـه یخچال هـای تجـاری در سـال 
1٩۳0 بـازار را درنوردیدند، هر مصرف کننده ی 
معمولـی قـادر بـود خوراکی هـای بیشـتری را 
بـرای مدتـی طوالنی تـر در خانه اش نگـه دارد. 

شگردهایزیرکانه
فروشندگانبرای
خالیکردنجیپیتان

فـرض کنیـد دربـاره ی فروشـگاه های مختلف و تخفیف هایشـان تحقیـق کرده، 
مشـخص  هـم  را  بودجه تـان  و  کرده ایـد  آمـاده  خریدهایتـان  از  فهرسـتی 
نموده ایـد. بـه محـض رسـیدن به آن درهای کشـویِی فروشـگاه، سـینه سـپر 
می کنیـد و بـه درون می خرامیـد. همه چیز تحت اختیار شماسـت؛ یا دسـت کم 

این طـور فکـر می کنیـد.
فروشـگاه های  جملـه  )از  فروشـگاه ها  باشـید!  برحـذر  خریـداران،  ای  امـا، 
اینترنتـی( به طـرزی ماهرانـه طراحـی شـده اند کـه شـما را بـه خریـِد بیشـتر 
وادارند. هنر فروشـندگی پیشـینه ای چندین هزار سـاله دارد و فروشندگان 
از دیربـاز مشـغول طراحـی، بـه امتحان گذاشـتن، آموختـن و سـپس امتحـان 
دوبـاره ی شـگردهای بی شـمار بوده انـد تـا شـما را مجـاب کننـد پول بیشـتری 

خـرج کنیـد و از ایـن راه سـودی عایـد آن هـا شـود.
در ادامه، برخی از رایج ترین ترفندهایی را که فروشـندگان برای روان کردن 
چرخ دنده هـای رونـق کسب وکارشـان بـه کار می بندنـد معرفـی می کنیـم و نیز 
نکته هایی را برای مقابله با افسون گری هایشـان با شـما در میان می گذاریم.

راهنمایسرمایهگذاری
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این یعنی هر بار که سـری به فروشـگاه می زد، 
می توانسـت بیشـتر خرید کند. اما یک مشکل 
وجود داشـت: کسانی که برای خریدهای خانه 
بـه فروشـگاه می رفتنـد همچنـان بـا همـان 
سـبدها و زنبیل هـای دستی شـان در راهروهـا 
لحظه به لحظـه  سبدشـان  و  می زدنـد  قـدم 
سـنگین تر می شـد و حمل کردنـش دشـوارتر. 
سـیلوان ُگلدَمـن )Sylvan Goldman(، از 
خواربارفروشـاِن موفِق دوران خـودش، متوجه 
شـد که ایـن موضوع سـّدی چشم ناپوشـیدنی 
در برابـر درآمدزایـی ایجـاد می کنـد؛ چراکـه 
وقتی سـبدهای مشـتریان سـنگین می شـود، 

دسـت از خریدکـردن برمی دارنـد.
صندلـی  یـک  بـه  چشـمش  روزی  سـپس، 
تاشـو افتـاد و ایده ای نـاب به سـراغش آمد. او 
وسـیله ی عجیـب و غریِب چـرخ داری طراحی 
کـرد کـه می توانسـت مثـل آن صندلـی تـا 
شـود و داخل وسـیله ی دیگـری مانند خودش 
قـرار گیـرد؛ در حقیقـت او اولیـن سـبد خرید 

چـرخ دار را اختـراع کـرده بود. پس از اندکی، مشـتریان محصوالت بیشـتری می خریدند و چیزی 
نگذشـت کـه مغـازه داران دیگـر هـم بـرای خریـد این سـبدهای معـروف صف کشـیدند.

تـا بـه امـروز، سـبدهای خریـد چـرخ دار بخشـی اساسـی از موفقیـت فروشـندگان را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد؛ حتـی پژوهش هـا هـم نشـان داده اند کـه هر چه سـبد خرید بزرگ تر باشـد، 
مـردم بیشـتر خریـد می کننـد. بنابرایـن، اصـاًل عجیـب نیسـت کـه ببینیـم در دو دهـه ی اخیر 

انـدازه ی ایـن سـبدها در فروشـگاه های بـزرِگ اقصی نقـاِط دنیـا تقریبـاً دوبرابر شـده اسـت.
نکتـه: درسـت اسـت که این سـبدها فراینـد خرید را آسـان تر می کنند، اما باید حواسـتان باشـد 
کـه در دامشـان نیفتیـد. اگـر فقـط برای خریـد چند محصـول کوچک به مغـازه می رویـد، بهتر 
اسـت بی خیاِل سـبدهای چرخ دار شـوید و سـراغ آن سبدهای دسـتِی کوچک بروید. حتی روش 
بهتـر ایـن اسـت کـه از خریدهایتان فهرسـتی تهیه کنیـد و اگر فهرسـتتان کوتاه بود، با دسـت 

خالی خریـد کنید.
شـاید فکـر کنیـد سـبد خریـد چـرخ دار فروشـگاه ها تنها بـرای این هسـتند که کار خرید شـما 
را آسـان تر کننـد؛ امـا جالـب اسـت بدانیـد هـدف اولیه از اختـراع آن ها تنها خرید بیشـتر شـما 
بـوده اسـت. ایـن اختـراع آنقدر برای فروشـنده ها پرسـود بود، که بـرای خرید آن صف کشـیدند 

و به سـرعت چرخ دسـتی ها در همـۀ فروشـگاه ها جـای گرفتنـد.

 کاالهای ارزان قیمت و فریبنده
آن جعبه هـای پُـر شـده از خـرت و پرت هـای ارزان قیمـت، شـامل دی وی دی هـای بلـوری و 
عینک هـای آفتابـی و پیراهـن و امثـال آن، کـه جلـوی مغـازه بسـاط می کنند درواقع شـگردی 
هسـتند تا با یک تیر دو نشـان بزنند: فروشـنده را از شـّر کاالهای کهنه و قدیمی خالص کنند 
و سـِر کیسـه ی پول شـما را ُشـل نمایند. ایـن کاالهای به اصطـالح »سرکیسه ُشـل کن« طراحی 
شـده اند تـا حس وحـال خریدکـردن را در شـما ایجاد کننـد. این کاالهـا به نوعی هـوِس خرید را 
در شـما تحریـک می کننـد تا بتوانید خریدهای بیشـتر از بخش های اصلی فروشـگاه را آسـان تر 

بـرای خود توجیـه کنید.
نکتـه: خواهیـد دید که در بیشـتِر این نکته ها به فهرسـت  کردن پیشـاپیِش خریدهایتان تأکید 
می کنیـم. در ایـن مـورد خـاص، فهرسـتتان به شـما کمـک می کند که پیـش از خارج شـدن از 
منـزل، خریدتـان را بـر مبنـای قیمت کاالها در فروشـگاه های مختلف تنظیم کنیـد. در تبلیغات 
برخـی فروشـگاه ها می بینیـد کـه بعضـی از کاالهای مـورد نظرتان شـامل تخفیف های اساسـی 
هسـتند امـا سـایر کاالهـا کمـی گران ترنـد. کاری کـه بایـد بکنیـد این اسـت که ببینیـد کدام 
فروشـگاه، بـا توجه به کل محصوالت فهرسـتتان، بیشـترین تخفیـف را ارائه می دهنـد، نه این که 
بـه تخفیف هـای یـک یا دو محصول پرمصرف بسـنده کنید. همچنین، داشـتن چنین فهرسـتی 
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بـه شـما کمـک می کنـد کـه از کنـار آن خـرت و پرت هـای ارزان قیمـت جلـوی مغازه آسـان تر 
بگذرید.

 پولی که از جیب می دهید و قیمتی که به چشم می بینید
احتمـاالً با یکی از زیرکانه ترین حّقه های تاریخ بازاریابی آشـنا هسـتید: یعنـی ترفند ٩٩٩ تومان. 
کم کـردن یـک یـا صـد تومـان از نزدیک تریـن واحـد هـزار تومانی باعث می شـود قیمتـی که به 
چشـم می بینیـد کمتـر از پولـی به نظر آید کـه واقعـاً از جیبتـان می پردازید. برای مثـال، قیمت 
٩٩٩/٩٩٩ تومانـی فقـط٩٩٩/000 تومـان گویـا بـه دالیلـی خیلـی ارزان تراز1/000/000تومان 

به نظرمی رسـد.
فروشـندگان چند شـگرد دیگر نیز برای تغییردادن برداشـت شـما از قیمت ها در آسـتین دارند. 
هنگامـی کـه درحال خرید کاالهای گران قیمت تر هسـتید، دقت کنید که فروشـندگان نشـانه ی 
ویرگـول یـا ممیز را از قیمت محصـول برمی دارند. یعنی، مثـاًل به جـای 4٩٩/000تومان،می نوی

سند4٩٩000تومان. یاحتیصفرهاراهمبرمی دارندوفقطمی نویسند4٩٩تومان؛وقتیهمقیمتکاال را به 
زبـان می آورنـد، می گوینـد »چهارصـد و نـود و نـه تومـان« نَـه »چهارصد هـزار و نهصـد و نود و 
نـه تومـان«. پژوهش هـا نشـان داده انـد کـه صرفـاً اسـتفاده از هجاهای کمتـر می توانـد از میزان 

غافل گیـر شـدن خریداران هنـگام دیدن قیمت هـای باالی کاالهـا بکاهد.

دقیقـاً همیـن ترفند را به شـیوه ای معکـوس در عبارت هایی مثل »جایزه ی صـد و پنجاه میلیون 
ریالـی« و نـه مثـاًل »جایـزه ی پانزده تومانـی!« می بینیم. معمـوالً بانک ها یا همـه ی تجارت هایی 
کـه بـر مبنـای چنیـن وعده هایـی مشتری هایشـان را جـذب می کننـد، بـا بزرگ تـر جلـوه دادن 
جایـزه، آن هـا را بـه سـپرده گذاری یـا مثالً شـرکت در مسـابقات مجاب کننـد. اسـتفاده از واحد 
ریـال به جـای تومـان و بیان کـردن صـورت کامـل مبلغ باعث می شـود کـه جایزه در نظـر مردم 

بزرگ تـر به نظر برسـد.
آیـا شـده اسـت منـوی غذایی را ببینیـد که قیمت هایـش فقط با اعداد نوشـته شـده و خبری از 
واحـد پـول، مثـاًل تومـان یا ریال، نیسـت؟ این منوهـا را عمـداً این گونه طراحـی می کنند. حذف 
واحـد پـول باعـث می شـود که مشـتریان با خیالـی آسـوده تر بـرای خوراکی هـای آن چنانی پول 

کنند. خرج 
نکتـه: وقتـی می خواهیـد یـک خریـد اساسـی کنید، به فـرض ماشـین یا خانـه بخریـد، از قبل 

حتمـاً به انـدازه ی کافـی بـرای تحقیـق وقـت 
بگذاریـد. منابـع پُرشـماری وجـود دارنـد کـه 
بـرای  یافتـن قیمـت مناسـب  می تواننـد در 
کمـک  شـما  بـه  اساسـی  خریدهـای  ایـن 
کننـد. وقتـی خـود را با ایـن اطالعـات مجهز 
می کنیـد، فرقـی نمی کنـد فروشـندگان چـه 
شـگردهایی را برایتـان پیـاده کـرده باشـند؛ 
به آسـانی می توانیـد تشـخیص دهیـد آیـا بـا 
یـک معاملـه ی خـوب طـرف هسـتید یـا نـه.

 
 توهم کمیابی

»تـا تمـام نشـده، بشـتابید! فقـط یکـی برای 
هر خریـدار. امـروز صبح، خانمـی این جا آمده 
بود کـه می گفـت می خواهد آخـری اش را هم 
بخـرد.« این هـا همـه شـگرد های زیرکانـه ای 
هسـتند که فروشـندگان اسـتفاده می کنند تا 

توهم کمیابی را در شـما ایجاد کنند یا طوری 
وانمـود کنند که اگر دیر بجنبیـد، فرصتتان را 
بـرای خریـد فالن محصـوِل بی نظیر از دسـت 
خواهیـد داد. در وجـود همـه ی مـا اندکـی از 
آن تـرِس از دسـت دادِن فرصت هـای به ظاهـر 
خـوب  فروشـندگان  و  هسـت  شـگفت انگیز 

بلدنـد چطورازآنبهرهببرند.
موقـع  مـردم  چطـور  دیده ایـد  آیـا  نکتـه: 
مشـابه  مـوارد  و  نـوروزی  تخفیف هـای 
دست وپایشـان را گـم می کنند؟ گاهـی اوقات 
همـان کاالهـای تخفیف خـورده در ماه هـای 
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دیگـر سـال ارزان تـر بـه فروش گذاشـته می شـوند. نکتـه ی دیگر این اسـت که تخفیف هـا مدام 
تکـرار می شـوند. ایـن تخفیف هـا و حراج های به اصطـالح »تکرارنشـدنی« احتماالً در طول سـال 
چندیـن بـار رخ می دهنـد؛ پـس زیـاد نگـران از دسـت دادن تخفیف هـای ویـژه نباشـید، چـون 

احتمـاالً دوبـاره چنیـن فرصتـی گیرتـان خواهـد آمـد.

 گران، ارزان یا مناسب ترین قیمت؟
اگـر شـرکتی بخواهـد کاالیی را بیشـتر به فروش برسـاند، یکـی از ترفندهای محتمل این اسـت 
کـه آن را بیـن دو کاالی دیگـر قـرار دهـد: یکـی کـه خیلـی گران تـر اسـت و دیگـری خیلـی 
ارزان تر. در پژوهشـی، یک نوشـابه ی 5000 تومانی و یک نوشـابه ی ۳500 تومانی به مشـتریان 
پیشـنهاد شـد. بیشـتِر آن هـا نوشـابه ی گران تـر را به خاطـر ارتباطی کـه بین گرانـی و مرغوبیت 
می دیدنـد انتخـاب کردنـد. اما وقتـی یـک نوشـابه ی ارزاِن ۲500 تومانی هم به گزینه هـا افزوده 
شـد، نوشـابه ای که قیمت متوسـط را داشـت بیشـترین فروش را به خود اختصاص داد. در نگاه 
مشـتریان، داشـتن قیمت متوسـط به معنی برخـورداری از بهترین جنبه هـای دو محصوِل دیگر 

بـود: کیفیتـی بهتر با قیمتـی عقالنی.
همیـن شـگرد بـا دو کاال هـم جـواب می دهـد. فروشـندگان کاالهـای گران قیمتشـان را کنـار 
ارزان تریـن نسـخه ی همـان محصـول بـه نمایـش می گذارند. مثـاًل اگر ایـن کاال یـک تلویزیون 
باشـد، نداشـتن امکانـات کافـی و بازخوردهـای منفـی از محصـول ارزان قیمـت باعـث می شـود 
کـه تلویزیـون گران قیمـت گزینـه ی عاقالنه تـری بـرای خریـد به نظر آیـد. نکته این جاسـت که 
فروشـندگان می کوشـند تـا بـا محدودکردن حـق انتخابتان، امکان قیمت سـنجی های بیشـتر را 

از شـما بگیرند.
نکتـه: ایـن هـم یکی دیگـر از مـواردی اسـت که نشـان می دهـد بایـد قیمت سـنجی هایتان را 
قبـل از اقـدام  بـه خرید انجـام دهیـد. از منابع ثالت، منصـف و بی طرف قیمت بگیریـد تا بتوانید 

معامله هـای خـوب را از بد تشـخیص دهید. 

 فروشگاه های مجازی هم از این قاعده مستثنی نیستند
اگـر اینترنتـی هـم خرید می کنید، بـاز از این ترفندها در امان نیسـتید. مثاًل این مـورد را در نظر 
بگیریـد: »ارسـال رایـگان بـرای خریدهای بـاالی 100 هـزار تومان« یـا به طور کلّـی خریدهایی 

کـه از یـک قیمـت معّیـن باالتـر 
باشـند. این اشاره ای سـت نه چندان 
سربسـته مبنی بر خرج کـردن پول 
بیشـتر؛ وجـود گزینـه ی »خریـد با 
یـک کلیـک« هـم درسـت همیـن 

نقـش را دارد.
اینترنتـی  فروشـگاه های  البتـه 
و  جسـت وجوها  تاریخچـه ی 
اقالمـی را کـه بـه سـبد خریدتـان 
اضافـه می کنیـد ردیابـی می کننـد 
اطالعـات،  ایـن  اسـاس  بـر  و 
ارائـه  شـما  بـه  را  پیشـنهادهایی 
می دهنـد. همچنیـن، روی بعضـی 
از کاالهـا برچسـب »پرفـروش« یـا 
اسـت  شـده  زده  »محبوب تریـن« 
و کنـار برخـی تخفیف هـا هـم یک 
اسـت. گرفتـه  قـرار  ساعت شـمار 

نکتـه: گشـتن بیـن کاالهـا هرگز 
اسـت.  نبـوده  امـروز  آسـانِی  بـه 
پیشـنهادهای  بیـن  گشـت وگذار 
مختلف و کاالهای دست چین شـده 
تنهـا با چند کلیک تقریبـاً می تواند 
آدمـی را جـادو کنـد، به ویـژه اگـر 
عـادت  کـه  باشـید  کسـانی  جـزو 
دارنـد وقت هایی کـه هیجان زده اند 

بزننـد.  سـر  اینترنتـی  فروشـگاه های  بـه 
کـه  داده انـد  نشـان  متعـددی  پژوهش هـای 
مـردم پول زیادی را صرف ایـن نوع خریدهای 
 ۲4 دسـترس پذیری  می کننـد.  نسـنجیده 
از عوامـل  اینترنتـی  سـاعته ی فروشـگاه های 

اسـت. این چنینـی  اصلـی خریدهـای 
بهتریـن روش بـرای خریدهـای اینترنتـی این 
اسـت کـه با هدف مشـخص وارد وب سـایت ها 
شـوید )باز هـم می بینید که تهیه ی فهرسـت 
نقشـی محـوری دارد(. همچنیـن بـا اجتنـاب 
از گزینه هـای »خریـد بـا یـک کلیـک« و نیـز 
ذخیره نکـردن اطالعـات خریـد و مشـخصات 
کارت بانکـی، از خریدهای هیجانی بیشـتر در 

امـان خواهیـد بود.
ترفندهـای بی شـماری در بازار وجـود دارند اما 
امیدواریـم که معرفی چنـدی از رایج تریِن این 
ترفندهـا باعث شـود کـه خریـدار صرفه جوی 
درونتـان آگاه تـر گشـته و از گزند شـگردهای 

بـازار مصون تـر بماند.
بهترین اقدام برای مصـون ماندن از ترفندهای 
بـرای  لیسـتی  تهیـۀ  فروشـندگان،  بیشـمار 
خریـد اسـت. بـا ایـن کار، چـه به فروشـگاهی 
اینترنتـی سـر بزنیـد و چـه فروشـگاه واقعـی، 
می دانیـد دقیقـاً بـه چـه اقالمـی نیـاز دارید و 
بودجـۀ خریدتـان چقدر اسـت. اینگونه گرفتار 
بـدون  خریدهـای  و  لحظـه ای  هیجان هـای 

برنامـه نمی شـوید.
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 چه زمانی پس انداز بیش از حد مشکل ساز خواهد بود؟
به نظر می رسـد این مسـئله زمانی مشکل سـاز اسـت که شـما حس 
کنیـد پس انـداز برایتـان به یک مشـکل تبدیل شـده، یعنـی زمانی 
کـه به جای هیجان، احسـاس گنـاه و ناراحتی کنید. شـاید برخالف 
میـل خـود، سال هاسـت که بـه تعطیـالت نرفته اید، چـون پس انداز 
را ترجیـح داده اید و همسـر و فرزندانتان از نحـوه ی خرج کردن پول 

ندارند. رضایت 
این هـا همـه نشـانه هایی بـرای ارزیابی مجـدد نحوه ی خـرج کردن، 
اولویت هـا و اهـداف و رویاهـای شماسـت. شـما نباید امـروز را فدای 

آیاپساندازبیشازاندازه،
مشکلسازخواهدشد؟

قطـره  قطـره جمـع گـردد، وانگهـی دریـا شـود. کمـی اینجـا صرفه جویـی کنیـد، کمـی آنجـا؛ امـا ایـن 
صرفه جویـی کـردن تـا کجـا قـرار اسـت پیـش بـرود؟ تـا کجـا بایـد صرفه جـو بـود و چـه مواقعـی بایـد 
صرفه جویی را کنار گذاشـت. به نظرتان اگر سـبک زندگی کاماًل مقتصدانه داشـته باشـید، لذت  های 
شـخصی را سـرکوب کرده ایـد؟ چگونگـی خـرج کـردن پـول ظاهـرًا از اولیـن مشـکالت عـده ی زیـادی 
از مـردم اسـت. افـراد زیـادی سـؤاالت مختلفـی در ایـن مـورد دارنـد کـه بـه دنبـال جواب برایشـان 
هسـتند. مثـاًل چـه زمانـی ادامـه ی روند فعلـی )پس انداز کـردن( کافی اسـت؟ چه زمانـی باید به جای 
ادامه صرفه جویی، درآمدتان را افزایش دهید؟ و چطور مطمئن خواهید شـد که این کار را بابرنامه 

انجـام می دهیـد و صرفـًا تسـلیم سـبک زندگـی خود نشـده اید؟
طی این مطلب سعی می کنیم این مسئله را بررسی کنیم.

آینـده کنیـد. پس انـداز بـرای اهـداف و زندگـی آینـده مهم اسـت؛ 
ولـی نبایـد زندگـی امروز خـود را فـدای آن کرد.

شـما سـاعت های زیادی از عمر خـود را به کسـب درآمد اختصاص 
می دهیـد. هفته هـا و ماه هـا کار می کنیـد؛ امـا بـرای چـه؟ قطعـاً 
کار کـردن و تـالش شـما بایـد منجـر بـه یـک سـطح از رضایت از 
زندگـی شـود. ایـن رضایـت می توانـد از طریـق رفاهـی کـه بـرای 
خـود و خانـواده فراهم کرده اید، کسـب شـود. اما اگـر کار می کنید 
و لذتـی از خـرج کـردن نمی بریـد، بدانیـد کـه ایـن رونـد ادامه دار 

نخواهـد بود.
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 با دقت و احتیاط به دنبال استقالل مالی باشید
شـاید برای دسـتیابی به اسـتقالل مالی صبر و تحمل نداشـته باشـید و 
بـرای رسـیدن بـه این هـدف تمام پـول خـود را پس انداز کنیـد و تمرکز 
خـود را فقـط بر روی نیازهای اساسـی قرار دهید. برخی ایـن کار را انجام 
می دهنـد و در زندگـی خـود نیز احسـاس رضایت دارند. این بسـیار عالی 

است!

شـما بایـد بـر روی مواردی هزینـه کنید که واقعـاً برای شـما دارای معنا 
و مفهـوم هسـتند و باقـی پـول خـود را بـرای اهـداف و آرزوهـای واقعی 
آینـده پس انـداز کنید. مشـکل زمانی آغاز خواهد شـد که ایـن چیزهای 
معنـادار بـرای شـما و خانواده تـان، از زندگـی حذف شـوند و تمـام هدف 

شـما روی پس انـداز و صرفه جویـی متمرکز شـود.
افـراد اولویت هـای مختلفـی دارنـد. چنانچـه مشـاوره های عمومـی مالی 
را بخوانیـد، بـا مـواردی مثـل تعویـض ماشـین بـا دوچرخـه، حـذف غذا 
خـوردن در بیـرون از منـزل، نرفتن به تعطیالت و...، مواجه خواهید شـد. 
شـاید انجـام ایـن مـوارد برای یک شـخص بسـیار سـاده و برای شـخص 

باشـد. دیگری غیرممکن 
همچنیـن مـردم اهـداف متفاوتی دارنـد. برخی می خواهنـد هرچه زودتر 
بـه اسـتقالل مالـی دسـت یابنـد. بـرای ایـن افـراد، صرفه جویـی باعـث 
افزایش سـرعت در مسـیر دسـت یابی به اهـداف خواهد شـد؛ ولی برخی 
دیگـر بـه دنبال بازنشسـتگی زودهنگام و اسـتفاده از مابقـی زندگی خود 

هستند.
زندگی یک ماراتن اسـت، نه یک دوی سـرعت. حرکت سـریع به سـمت 
اسـتقالل مالـی و بی توجهـی بـه سـایر مسـائل در زندگـی شـاید تـاوان 
سـنگینی داشـته باشـد. درسـت مانند یک رژیم غذایی، هنگامی که شما 
یـک رژیـم سـخت را بـا یـک ضیافـت باشـکوه می شـکنید، صرفه جویی 
بیش ازانـدازه نیـز در نهایـت یک خـرج بـزرگ را به دنبال خواهد داشـت. 
شـاید حتـی در میانه ی راه تسـلیم شـوید و این ایـده را به کلی رها کنید.

صحبـت درمـورد پـول و آزادی مالـی، بحثـی بی انتها در فضـای مجازی 
اسـت. چه کسـی بیشـتر از سـایرین پس انداز می کند؟ چه کسـی زودتر 

بازنشسـته خواهـد شـد؟ و ما چـه مقدار پـول نیازداریم؟
مطمئناً می توانیم از مسـیری طوالنی تر به سـمت اسـتقالل مالی حرکت 
کنیم. به یاد داشـته باشـید: مقایسـه، قاتل لذت اسـت! صرفه جویی برای 
رسـیدن بـه اسـتقالل مالـی، پرداختـن اجـاره، پس انـداز بـرای دانشـگاه 
فرزنـدان یـا هر هدف دیگری سـخت اسـت. گاهی ممکن اسـت به دلیل 
مقایسـه تان با دیگران، خسـته شـده و نیاز به اسـتراحت را احساس کرده 

و به سـمت »من لیاقـت این اسـتراحت را دارم« بلغزید.
شـما نبایـد تنهـا بـرای اینکه »بایـد« ایـن کار را بکنید، یا فقـط به خاطر 
اینکـه دیگـران نیـز چنین می کنند، دسـت بـه انجـام کاری بزنیـد. باید 
آن را انجـام دهیـد؛ زیـرا ایـن چیزی اسـت کـه می خواهید و واقعـاً برای 
شـما ارزشـمند اسـت. تنها خود شـما می توانید این چیزهای ارزشـمند 

را تعییـن کنیـد. بـا خودتـان صادق باشـید و انتخاب هـای خـود را به دقت 
بسـنجید. آن گاه احسـاس بهتری خواهید داشـت.

در زندگی مالی تان دسـت از مقایسـه بردارید؛ مقایسـه دشـمن لذت است. 
شـما نبایـد تنهـا بـرای اینکـه »بایـد« ایـن کار را بکنیـد، یا فقـط به خاطر 
اینکـه دیگـران نیز چنین می کنند، دسـت به انجام کاری بزنیـد. با خودتان 
صـادق باشـید و کاری را انجام دهید که واقعاً برای شـما ارزشـمند اسـت.

 
 چه زمانی صرفه جویی کافی است؟

شـما فقـط می توانیـد ایـن سـؤال را بـرای خودتان پاسـخ دهیـد. در اینجا 
چنـد سـرنخ کـه ممکن اسـت به آن فکـر کنید برای شـما مثـال می زنیم:

- هنگامـی کـه از طـرف اعضـای خانـواده شـکایت های بسـیار و جـدی 
دریافـت کنیـد.

- از موقعیت هایی که از دست می دهید احساس ناراحتی کنید.
- چیزی را که برای شما ارزشمند است، قربانی پس انداز کرده اید.

- خـرج نکـردن در یـک موقعیـت خـاص مشـکالتی بـرای شـما به وجـود 
می آورد.

- مرز میان خرج های مقرون به صرفه و ارزان را رد کرده اید.
- تمام وسایل شما در حال از بین رفتن هستند.

- به دلیـل مسـائل مالـی قـادر بـه حفـظ خانـه، ماشـین یـا سـالمتی خود 
. نیستید

 و مهم ترین دلیل:
- در حال نزدیک شـدن به هدف هسـتید یا آن را پشـت سـر گذاشـته اید؛ 
امـا همچنـان فکـر می کنید بایـد بـرای »روز مبادا« بیشـتر ذخیـره کنید. 
خودتـان یـا خانواده تـان از ایـن نـوع زندگـی کـه در حـال رسـیدن بـه آن 
هسـتید، راضی نیسـتید. صرفه جویی زیاد مؤلفه ی اساسـی سـبک زندگی 
شـما شـده اسـت و بـا وجود اینکـه اوضاع به اندازه کافی خوب اسـت، شـما 

تمایـل داریـد همچنـان صرفه جویی کنید.
 

 هم شما و هم خانواده  تان نیاز به احساس رضایت دارید
یکـی از بدتریـن موقعیت هایـی کـه بایـد بـا آن دسـت وپنجه نـرم کنیـد، 
زمانی اسـت که شـما از سـبک زندگـی خود راضی باشـید؛ امـا خانواده تان 

ناراضی انـد.
در بسـیاری از مواقـع، بـا کـودکان آسـان تر می تـوان کنـار آمـد. به عنـوان 
والدیـن، بایـد آن هـا را از راهـی کـه فکـر می کنید مناسـب اسـت، پرورش 
دهیـد. بچه هـا می تواننـد برای خرید وسـایل مورد نیازشـان درآمد کسـب 
کننـد، وگرنـه بسـیار بیشـتر از آنچـه بایـد بـه آن هـا بدهیـم، درخواسـت 
می کننـد. اگـر بـه آن هـا بـود، ترجیـح می دادنـد در دریایی از اسـباب بازی 
شـنا کننـد و چیـزی به جز شـیرینی بـرای خـوردن نداشـته باشـند. افراد 
مهم دیگر مانند همسـر، کسـانی هسـتند کـه باید با آن هـا مصالحه کنید.

اگـر افـراد مهـم زندگـی شـما اولویت هـای متفاوتـی دارنـد، الزم اسـت 
وقتـی را بـه صحبـت بـا یکدیگـر دربـاره ی اهـداف و رویاهـا اختصـاص 
دهیـد. هـر دوی شـما الزم اسـت کـه به صـورت مشـترک بـرای رسـیدن 
بـه آینـده تـالش کنیـد. اسـتقالل مالـی نمی توانـد رویـای فـردی باشـد؛ 

زیراممکناستمنجربهاختالفوتنششـود.
بنابرایـن دربـاره ی رویاهایتـان صحبـت کنیـد. اطمینـان حاصـل کنیـد 
کـه بـا آن ها هماهنـگ هسـتید. اگـر رویاهایتان امـروز هزینه ی بیشـتری 
می طلبنـد؛ امـا در درازمـدت نتیجـه ی خوبی می دهنـد، به راه خـود ادامه 
دهیـد. اصـاًل فکـر نکنیـد کـه قـرار اسـت در یـک مسـابقه ی صرفه جویی 

شـوید. برنده 
بهتـر اسـت همیشـه بـه اعتـدال در زندگی و مسـیر دسـت یابی بـه اهداف 
توجـه کنید. به یاد داشـته باشـید که هیـچ گاه اعتدال را در امـور مرتبط با 
مدیریـت مالـی نادیـده نگیرید. شـما باید بر اسـاس بودجه بنـدی منعطف 
خـود هم پس انداز داشـته باشـید و هـم مبالغی را برای رضایت شـخصی یا 

تجربه هـای جدید کنـار بگذارید.
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اسپلندور؛
راهورسمتجارتجواهر

در دوران پیشـاتاریخ و میـان اقـوام اولیـه انسـانی، مهارت هایـی چون شـکار، جمـع آوری دانه و گیاهـان و بعدها 
کشـاورزی، دامپـروری و...، به شـکل نمادیـن در رقص هـا، بازی ها و دیگر سـرگرمی های جمعی تمرین می شـد. از 
قدیـم، تمـام تفریحـات، هنرهـا، صنایع و ادبیات، به نوعی با زندگی مربوط شـده و آموزنده بودنـد. در ظاهر ما از 
ایـن سـرگرمی ها فقـط لـذت می بریـم و وقـت خالی مان را با آن هـا پر می کنیم؛ امـا در بطن ماجرا، چیزهـای تازه ای 

بـه ناخودآگاهمان اضافه می شـود و مهارت های بیشـتری یـاد می گیریم.
در دنیـای امـروز، هرکـدام از ایـن سـرگرمی ها زیرشـاخه های فراوانـی پیـدا کـرده و تخصصـی شـده اند؛ مثـل 
تفریحـات کـه صنعـت بزرگـی به نـام سـرگرمی فقـط بخشـی از آن اسـت. بـا این وجـود، همچنـان می تـوان ردپای 

یادگیـری را در سـرگرمی ها پیـدا کـرد.

راهنمایسرمایهگذاری
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 یک بازی استراتژیک
بـازی اسـپلندور کـه موضـوع ایـن مطلب اسـت، نیـز از قاعـدۀ آموزندگی مسـتثناء نیسـت. این 
بـازی ماننـد مونوپلـی و کش فلـو به طور مسـتقیم امور مالـی و اقتصـادی را آمـوزش نمی دهد؛ با 
ایـن حـال، بـه دانش و مهـارت مالی ما کمک می کند. اسـاس بازی اسـپلندور بـر مدیریت منابع 
اسـت. بازیکن هـا بازرگانانـی هسـتند در دوران رنسـانس کـه با جواهـرات تجـارت می کنند. این 
بازرگانـان بایـد از جواهـرات کوچک تـر شـروع کننـد تـا بتوانند سـنگ های قیمتی تـر را بخرند؛ 
سـنگ هایی که اگر آن ها را داشـته باشـند، دیگر در مبادله هایشـان آن ها را از دسـت نمی دهند و 
بـا کسـب اعتبـار نزد تاجـران دیگر، به مقامی می رسـند که اشـراف زادگان به دیدنشـان می آیند.

برای برنده شـدن در بازی اسـپلندور، باید اسـتراتژی و برنامه ریزی داشـت و بر اسـاس آن، جواهر 
خریـد و ذخیـره کـرد. ممکـن اسـت در اولیـن بـاری کـه بـازی می کنیـد، کمی مشـکل به نظر 
برسـد؛ امـا پـس از چنـد بـار بـازی، راه ورسـم برنـده شـدن را پیـدا می کنیـد؛ آن هـم به شـیوۀ 

اختصاصـی خودتان.
یکـی از علت هایـی کـه مـا را بـه دام مشـکالت مالـی می انـدازد، فرامـوش کـردن هدف هـا و 
خرج هـای بی اولویـت و خـارج از نوبـت اسـت. مـا اغلب بـرای رسـیدن به هدف هایـی مثل خرید 
خانـه یـا خـودرو، برنامه ریـزی دقیقـی نداریـم. ممکـن اسـت چیـزی را بخریـم کـه ارزشـش را 
به مـرور از دسـت بدهـد و قابلیـت تبدیل شـدن به کاالی دیگری را نداشـته باشـد؛ مثـل این که 
پولمـان را دور انداختـه باشـیم. مدیریـت منابع مهارت مهمی اسـت که می توانیم بارهـا در بازی 

اسـپلندور تمریـن کنیـم، بـدون این که چیـزی را از دسـت بدهیم.
 

 گیم پلی بازی اسپلندور
در این بازی ٩0 کارت جواهرنشـان که به سـه دسـته از نظر امتیاز تقسـیم می شـوند، 40 ژتون 
جواهـر و 10 کارت اشـراف زاده وجـود دارد. جواهـرات بـازی زمـرد، یاقوت، یاقوت کبـود، الماس، 
عقیـق و طال هسـتند. بعـد از چیدن بازی، در هـر دور، بازیکن ها می توانند سـه کار انجام بدهند: 
از میـان ژتون هـای جواهـرات سـه غیرهمرنـگ یا دو همرنـگ را انتخـاب کنند، یـک کارت را با 
برداشـتن ژتـون طالیـی رزرو کننـد یـا کارتی را کـه ژتون های مـورد نیـازش را دارنـد، بخرند. با 
خریـدن کارت هـای امتیـازدار، بـه اعتبار بازیکن یـا تاجر دورۀ رنسـانس ما اضافه می شـود. وقتی 
بازیکنـی بـه حد کافـی اعتبار به دسـت بیاورد، کارت اشـراف زادۀ متناسـب با اعتبارش، به دسـت 

او می آیـد و بـه اعتبـارش اضافـه می شـود )تاجر نجیـب زاده را مالقـات می کند(.
دوری یکـی از بازیکنـان به امتیاز 15 برسـد، دور آخر بازی اسـت. تمام بازیکن هـا آن دور را بازی 

می کنند و برنده مشـخص می شـود.
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بازیکن هـا بـا اسـتراتژی های مختلفـی می تواننـد برنـده را در همـان دور آخـر عـوض 
کننـد. مثـاًل کارتـی را رزرو کننـد که در پایان بـازی آن را بخرند یا طـوری برنامه ریزی 
کننـد کـه در آخـر، کارت اشـراف زاده ببرند. اسـتراتژی در اسـپلندور نقـش مهمی ایفا 

می کنـد.
اسـپلندور جـزء بازی هـای Gateway و اعتیـادآور محسـوب می شـود. بازی هـای 
Gateway قوانیـن سـاده ای دارنـد و بـرای عالقه منـد کـردن افـراد بـه بازی های 
رومیـزی طراحـی می شـوند. بـرای همین به سـادگی یاد گرفتـه می شـوند. در دور اولی 

کـه بـازی کنیـد، آن را یـاد می گیریـد و می توانیـد برای بـردن برنامه ریـزی کنید.
جواهـر برداریـد، کارت هـای جواهرنشـان بخریـد، بـا اشـراف زاده ها مالقـات کنیـد و با 

بیشـترین اعتبـار برنده شـوید.

راهنمایسرمایهگذاری
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نسخه های بازی اسپلندور
ایـن بـازی در ایـران هـم وجـود دارد. هـم نسـخۀ اورجینـال و هـم نسـخه های کپـی و 
بازطراحی شـده. دو بـازی کهربا و گوهرنشـان نسـخه های فارسی شـدۀ اسـپلندور هسـتند، با 
ایـن تفـاوت که در گوهرنشـان داسـتان بـازی و گرافیک آن تغییـر کرده؛ امـا گیم پلی همان 

اسـت. عـالوه بـر این هـا، می توانیـد بـازی اسـپلندور را در گوشـی تان هـم بـازی کنیـد.
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چالـش اقتصـادی، رخدادی سـازگار و تا حدودی قابل پیش بینی اسـت. همه 
مـا بـه نحـوی درگیـر ثابـت نگـه داشـتن حقوق هـای دریافتی مـان از محلـی 
هسـتیم کـه بـه آن »یـک کار خـوب« می گوییـم؛ و یـا فقط بـه انـدازه ای پول 
داریـم کـه زنـده بمانیـم. حتـی افراد مشـهور کـه درآمدهـای باالیـی دارند، 
در صـورت پای بنـد نبـودن بـه قوانیـن پول، می تواننـد از دسـت دادن همه 

سرمایه شـان را تجربـه کنند.
افـراد ثروت منـد در به کارگیـری قوانین پول اسـتاد هسـتند؛ چـرا که آن ها 
زمـان خـود را صـرف کـرده و راه و روش آن را آموخته انـد. اگـر شـما هـم 
می خواهیـد از پول تـان بـه خوبی بهره بگیریـد، باید این قوانیـن را آموخته 

و به صـورت جـدی بـه آن هـا عمـل کنید:

هفتقانوندربارهپولکهشمارا
ازورشکستگینجاتمیدهد

راهنمایسرمایهگذاری
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1. وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنید.
بسـیاری از مـردم متوهمانـه می اندیشـند 
کـه وضعیـت مالی شـان در بهتریـن حالت 
ممکـن قـرار دارد. ایـن موضـوع بـه ایـن 
خاطـر اسـت که آن هـا هرگز وضعیت شـان 
را ارزیابـی نکرده انـد. بـرای دسـت یابی بـه 
اسـتقالل مالـی، ابتـدا بایـد بدانیـد که کجا 
قـرار داریـد، و سـپس بـرای رسـیدن بـه 

مقصـد برنامه ریـزی کنیـد.
زمانـی را به محاسـبه کل بدهی هـا و ارزش 
نقـدی دارایی هایتان اختصـاص بدهید. اگر 
ارزش دارایی هایتـان از مجموعـه بدهی هـا 

بیش تـر اسـت، پـس شـما در وضعیـت خوبـی قـرار داریـد. اگـر بدهی هایتـان نسـبت به 
ارزش دارایی هـا بیش تـر بود، شـما ورشکسـته محسـوب می شـوید. در این صـورت باید به 
راه هایـی فکـر کنیـد که می توانیـد از طریق آن ها بدهی هـا را پرداخت کنید؛ مانند کسـب 
درآمـد از طریـق کار دوم، و یـا تولید و فروش محصوالت. این کار خیلی هم آسـان نیسـت، 

امـا بـا داشـتن برنامه و تعهـد کامل بـه آن، می توانید کار را به سـرانجام برسـانید.

»اولین قدم به سمت تغییر، آگاهی است؛ گام دوم پذیرش است.«
- ناتانیل براندن

)روان درمانگر - نویسنده کتاب های روان شناسی حرمت نفس(

2. همه چیـز را سـنجیده و سـپس مدیریـت 
کنید.

داشـتن بودجه بنـدی مناسـب، سـنگ بنای 
سـاختن یـک قلعـه مالی مسـتحکم اسـت. 
راه هـای متفاوتـی بـرای ایجـاد بودجه بنـدی 
وجـود دارد؛ ماننـد اسـتفاده از نرم افزارهایـی 
ابزارهـای  از  اسـتفاده  یـا  و  اکسـل،  ماننـد 
اسـتفاده  بـا  شـما  ماننـد جـدول.  سـاده تر 
از ایـن ابزارهـا خواهیـد توانسـت درآمـد و 
هزینه هایتـان را کنتـرل و مدیریـت کنیـد.

وارد کـردن  و  بودجه بنـدی  ایجـاد  از  پـس 
اطالعـات اولیـه، بایسـتی به صـورت منظـم 

برنامه تـان را کنتـرل کنیـد تا هزینه هـای غیرضروری و اضافی را شناسـایی کـرده و آن ها را 
حـذف کنیـد؛ تـا عامـل عقـب رانـدن شـما از برنامه تـان نشـوند.

»هر چیزی که سنجیده شود، مدیریت خواهد شد.«
- پیتر دراکر
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3. هنگام خرج کردن پول منطقی فکر کنید.
بدتریـن زمـان بـرای خریـد از سـوپرمارکت، هنگامـی اسـت کـه 
گرسـنه هسـتید. به خاطـر این کـه در آن لحظـه شـما اشـتیاق 
زیـادی بـرای اقناع اشـتهای تان دارید. درگیر احساسـات لحظه ای 
شـدن، مانند ابری حجیم مانع گرفتن تصمیمات منطقی توسـط 

شـما خواهد شـد.
هیچ کـس از راه احساسـات پـول بـه دسـت نمـی آورد. در واقـع 
احساسـات عامـل خـرج کـردن پول هسـتند. نیـروی پیش راننده 
بـه سـوی کسـب درآمـد، منطـق اسـت. اصـول جهانـی این گونه 
اسـت کـه فعالیت های منطقـی ما منجر بـه ایجاد ارزش ها شـده، 

و سـپس همـان ارزش هـا باعـث کسـب پول می شـوند.
بـه بیان سـاده تر، هنگامـی که پای پول وسـط بوده و هدف شـما 
پس انـداز و افزایـش ثـروت اسـت، احساسـات نمی تواند همیشـه 
مـورد اعتمـاد قـرار بگیـرد. همیشـه به دنبـال راه هایی باشـید که 
شـما را در مسـیر کاهـش هزینه هـا کمـک کنـد؛ امـا زمانـی که 
مشـتاق سـرمایه گذاری هستید شجاع، جسـور و قاطع باشید. این 

مراحـل را بـه چشـم یک بازی نـگاه کـرده و از آن لـذت ببرید.
فرامـوش نکنیـد: کسـانی کـه پـول درمی آورنـد بـه منطق شـان 
اعتمـاد می کننـد، ولـی خرج کننـدگان پـول بـه احساسات شـان.

4. منابع درآمدتان را متنوع کنید.
تعـداد اندکـی از ثروت منـدان جهـان فقـط 
بـه یـک منبـع درآمـد متکـی هسـتند. این 
توصیـه در جوامـع اقتصـادی و مالی بسـیار 
معمـول اسـت، امـا اغلـب نادیـده گرفتـه 
می شـود. بسـیاری از مـردم معتقدنـد پولی 
و  می آورنـد  دسـت  بـه  شغل شـان  از  کـه 
مستمری بازنشسـتگی، برای باقی مانده عمر 
کافی اسـت. اما باید توجه داشـته باشید که 
درآمـد فعلی و طـرح بازنشسـتگی تان برای 

پشـتیبانی شـما کافـی نخواهـد بود.
مهم نیسـت که چقدر سـرتان شـلوغ است، 

و یـا این کـه ایـن کار چقـدر چالش برانگیز خواهد بود، شـما باید به منابـع جایگزین درآمد 
فکـر کنیـد. بـرای ایـن منظـور می توانید کارهـای فری لنسـری مناسـب بـا توانایی هایتان 
انجـام بدهیـد. مهم نیسـت چـه کاری انجـام می دهید، هدف تـان باید این باشـد: حتی در 
زمان هایـی کـه نیـازی نداریـد، باید درآمـد اضافی خـود را تامین کنید؛ چرا کـه دیر یا زود 
چـاره ای جـز این کار نخواهید داشـت. ایـن اصل علی الخصوص در زمان هـای خاصی مانند 

بحران هـای اقتصادی و کسـادی کسـب و کار به چشـم می آید.

»هیچ وقت به یک منبع درآمد وابسته نباشید.«
- وارن بافت
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5. بر روی آینده تمرکز کنید.
مقـدار  نیازمنـد  مالـی  اسـتقالل  بـه  دسـت یابی 
زیـادی نظـم و مسـئولیت پذیری در قبال مدیریت 
نقدینگـی اسـت. شـما نمی توانیـد بـا یـک بحران 
کوچـک ناامیـد شـده و یا بـا یک دسـتاورد جدید 
ثروت منـد شـوید. موفقیـت، از خـودش سـرنخ به 
جـای می گـذارد. همیشـه یـک ردپـا از این کـه 
»مـردم چگونـه پـول بـه دسـت می آورنـد« وجود 

دارد.
بـرای این کـه یک ثروت مند مسـتقل باشـید، باید 
دربـاره موضوعاتـی ماننـد تمایـالت و گرایش های 
پویایی هـای  و  انسـان،  طبیعـت  طوالنی مـدت، 
فرهنگـی و سیاسـی مطالعـه و تحقیـق داشـته 

باشید.

6. گاهی وقت ها غیراجتماعی باشید.
گاهی بـرای منظم کردن برنامه هـای اقتصادی تان 
نیازمنـد گرفتن تصمیم هایی سـخت خواهید بود؛ 
تصمیم هایـی کـه بـا زندگـی اجتماعی تـان کامال 
مغایـر هسـتند. ایـن موضـوع بـه ایـن معناسـت 
کـه یـاد بگیریـد بـه روابـط اجتماعـی با دوسـتان 
و خانـواده »نـه« بگوییـد. نـه این کـه خانـواده یـا 
دوسـتان تان عامـل ایجـاد مشـکل هسـتند، بلکه 
آن هـا گاهـی ناخواسـته منجر بـه دامنه دار شـدن 

و امتـداد مشـکالت می شـوند.
از زمـان اضافـی بـه دسـت آمـده از ایـن راه بـرای 
تقویـت توانایی های تـان اسـتفاده کنیـد؛ ابزارهای 
نویـن، مهارت هـا و زبان هـای جدیـد یـاد بگیرید. 
اسـتقالل مالی در راسـتای اشـتیاق ها، مهارت ها و 

فرصت هـای شـما اتفـاق می افتـد.

7. در رابطه با دست یابی به نتایج وسواسی عمل کنید.
برنامـه ابتدایی تـان بـرای دسـت یابی بـه اسـتقالل مالـی - 
بـه احتمـال زیـاد - شکسـت خواهد خـورد. علی رغـم این 
موضـوع، شـما بایـد خودتـان را بـه داشـتن هـدف و تالش 

بـرای رسـیدن بـه آن ملـزم کنید.
هنگامـی کـه بـا هـدف شـروع بـه فعالیـت کردیـد، بایـد 
در راسـتای دسـت یابی بـه نتایـج بـا وسـواس کامـل عمل 
کنیـد. اگـر برنامه ای برایتان موثر واقع شـد، همـان را ادامه 
بدهیـد؛ و اگـر موثـر نبـود، رهایـش کـرده و راه جدیـدی 
امتحـان کنیـد. ایـن برنامـه شماسـت: هـر کاری کـه برای 

عملـی شـدن برنامه هایتـان الزم اسـت، انجـام دهیـد.

»بسـیاری از مـردم در زندگی شـان عـدم موفقیـت را تجربـه کرده انـد؛ نه بـه این خاطر 
هدف هـای بزرگـی انتخاب کرده و شکسـت خورده اند، بلکه به ایـن دلیل که هدف های 

کوچکی داشـته و به آن ها رسـیده اند.«
- لس براون
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طـال از دیرباز فلزی بسـیار ارزشـمند و گران قیمت بوده اسـت. تنها 
درخشـندگی طالفام این فلز موجب محبوبیت و گرانی آن نیسـت. 
طـال کاربردهـای بسـیار فراوانـی دارد که هیـچ ربطی به زیـورآالت 
ندارند، طال حتی در سـفر فضانوردان به فضا نیز اسـتفاده می شـود. 
در کنـار کاربردهـای متنـوع طـال، محدودیـت منابـع آن نیز عامل 

چرا طال بسیار گران است؟
تعیین کننده ای در قیمت طالسـت. در این ویدیو از سـری ویدیوهای 
»چرا بسـیار گران اسـت؟« با دالیل گرانی طال مفصل آشنا می شویم. 
شـما می توانید در سـایت علف خـرس، ویدیوهای دیگر این سـری را 
دربـارۀ دالیـل گرانی محصوالت اپـل، روغن آرگان، خاویار و بونسـای 

تماشـا کنیـد. برای دیـدن این ویدیو کـد کیوآر زیر را اسـکن کنید.

راهنمایسرمایهگذاری

آبان 1400/ سال ششم/ شماره 58 34

ها
ی 

دن
دی



نسبت به هزینه های کوچک هوشیار باش، یک 
نش�ت کوچک می تواند منجر به غرق شدن یک کش�ت 

بزرگ شود.

a l a f k h e r s




