
  مرضيه باميري
 آيا شما هم از آن دسته افرادي هستيد كه پس انداز 
در زندگي ش�ان معنا ندارد؟ آنها ك�ه امروز حقوق 
نگرفته فردا جيبش�ان خالي اس�ت و تا آخر ماه به 
چه كنم چه كن�م مي افتند؟ آيا از آنهايي هس�تيد 
كه معتقدند ه�ر چه پيش آيد خ�وش آيد؟آنها كه 
متناسب با ش�رايط روز پول خرج مي كنند و هيچ 
هدف و برنامه اي ندارند؟آنها كه چشم و همچشمي 
برايشان مهم است و براي هر ديداري حتي ساده گل 
و شيريني مي خرند؟ آنهايي كه هديه هاي سنگين 
براي تولده�اي غير مهم مي خرن�د؟ اصاًل بعضي ها 
وسواس خريد دارند و تا به فروشگاه و پاساژ نروند 

حالشان خوب نمي شود. 
   

 كسي از اين خريدها ذوق نمی كند 
* تولد دخترشان بود. همه خوشحال و شاد بودند و مشغول 
تولد بازي. ناگهان پدر هدي��ه هيجان انگيزش را رو كرد و 
يك س��از گرانقيمت به دخترش هدي��ه داد. همه برايش 
دست و هورا كش��يدند اما زن از كار همسرش جا خورد و 
چند ثانيه اي خيره نگاهش كرد. همه او را تحسين كردند 
اما مهمان ها ك��ه رفتند بحث زن و مرد باال گرفت. ش��ما 

مي دانيد چرا ؟
* بوق ماش��ين، زن را متوجه كوچه كرد. كس��ي بي امان 
دستش را روي بوق گذاشته بود و خيال برداشتن نداشت. 
با حرص پنجره را گش��ود و نگاهي به پايين انداخت. اين 
همسرش بود كه مي خواس��ت با صداي بوق او را متوجه 
خودش كند. مرد س��وئيچ به دس��ت به زن لبخند زد. زن 
سراسيمه خود را به پايين رس��اند اما بر خالف تصور مرد 
او هرگز خوشحال نشد و حالش گرفته شد. اما چرا؟ يعني 
از سورپرايز او خوشحال نشد؟ يعني دوست نداشت مدل 

خودرويشان را از پرايد به پژو ارتقا دهند؟
* تمام پاساژ را زير و رو كرد تا آنچه مدنظرش بود را پيدا 
كند. سليقه اش سخت بود و قيمت ها گران. باالخره پالتوي 
خز مورد عالقه اش را خريد و سرمس��ت از اينكه توانسته 
است در حراج زمستاني جنس با كيفيت با قيمتي مناسب 
پيدا كند، راهي خانه شد. مثل هميش��ه لباسش را براي 
همسرش پوش��يد اما او متوجه نش��د چرا مرد از تيپش 

استقبال نكرد. 
  دل را به دريا مي زنيم و... 

آنچه خوانديد داستان هايي است كه هر روز براي من و شما 
اتفاق مي افتد. چيزي چشممان را مي گيرد. بنابراين پا روي 
قواعد مالي مي گذاريم و دل را مي زنيم به دريا و خريدمان 
را مي كنيم. مثل داستان اول خوشحاليم از اينكه فرزندمان 
را با هديه مورد عالقه اش خوشحال كرده ايم. پول زيادي 
براي هديه داده ايم ت��ا كادوي ما تك باش��د اما فراموش 
مي كنيم اين هزينه را براي ارتودنسي دندان هايي كه پس 
و پيش در آمده اند كنار گذاش��ته بوديم. يا مثل قصه دوم 
قول و قرارهايمان را فراموش  و به جاي عقل احساس را در 
خريدهايمان لحاظ مي كنيم. چشممان دنبال زرق و برق 
است و دوست داريم هميشه چيزهاي لوكس بخريم. ارتقا 
در هر سطحي از زندگي خوب است حتي تعويض خودرو، 
اما نه وقتي شما و همسرتان آن پول را با هزار مكافات براي 
خريد خانه كنار گذاش��ته ايد و شما بدون مشورت بخش 
زيادي از پول را صرف خريد ماش��يني كرده ايد كه خيلي 
ضروري نبوده و همان پرايد فعاًل كار شما را راه مي انداخته 
است. پس ناراحتي زن قابل درك است. حاال بايد ماه ها و 
سال هاي زيادي تالش كنند تا آن مبلغ از پس انداز را براي 

خريد خانه جبران نمايند. 
و اما داستان سوم كه حكايت خيلي از ما خانم هاست. گاهي 
موضوع مهم تر را فراموش مي كنيم و تحت تأثير احساس و 
محيط قرار مي گيريم. قرار است اين ماه كمتر خرج كنيم 
تا چك فالن خريد را پاس كنيم اما يادمان مي رود و حرف 
دلمان را گوش مي كني��م. فكر مي كنيم خري��د از حراج 
زرنگي محسوب مي ش��ود و ما س��ود كرده ايم اما غافل از 
اينكه در شرايط مالي بحران زده همه پول را خرج پالتويي 

كرده ايم كه براي سال بعد خريده ايم. 
  زورمان به سرعت تورم نمي رسد 

شما چقدر براي زندگي مالي خود برنامه داريد؟ اين روزها 
پ��ول در زندگي ح��رف اول را مي زند و براي رس��يدن به 
بسياري از خواسته ها الزم است با همان حقوق هاي اندك 

و برنامه ريزي درست و صبوري به آرزوهايمان جامه عمل 
بپوشانيم. اين روزها هزينه يك زندگي معمولي سرسام آور 
است و خيلي مواقع چيزي براي پس انداز نمي ماند. تعداد 
زوج هاي ش��اغل بيشتر ش��ده اما هنوز كيفيت زندگي ها 
خيلي تغيير نكرده است. اصاًل اهل پس انداز و آينده نگري 
هم كه باش��يم گاهي وقت ه��ا زورمان به س��رعت تورم 
نمي رس��د.مدام ما پولمان را به اميد خريد خانه پس انداز 
مي كنيم اما  قيمت خانه باالتر مي رود؛ حكايت همان من 

بدو و او بدو. 
پس چه بايد كرد؟ نااميد شد و براي خانه دار شدن دست 
روي دست گذاشت؟ نه. بايد بدانيد اين اتفاق دير و زود دارد 
اما سوخت و سوز ندارد. مهم اين است كه چقدر شما روي 
هدفتان مصمم باشيد. بسياري از آنهايي كه صاحب خانه 
شده اند با رياضت و سختي آغاز كرده اند. خيلي از زوج ها 
همان اول ازدواج به جاي بريز و بپاش هاي غير ضروري و 
دهان پر كن مستقيم خانه خريده اند و لذت خانه دار شدن 
را به حرف هاي اقوام و همس��ايه ترجيح داده اند. خيلي از 
آنها از لذت هاي خاص آن دوران بي بهره مانده اند. دلشان 
مي خواست اما به خاطر فراهم كردن قسط هاي خانه ماه 
عسل نرفتند. دوس��ت داش��تند در فالن مهماني با همه 
جواهرات شيك ظاهر شوند اما قباًل آنها را براي خريد خانه 
فروخته اند. دلشان مي خواهد در خانه جديدشان مهماني 
بگيرند اما زور جيبشان به خواسته هاي برحقشان نمي رسد 
و چشمپوشي مي كنند. وقتي از خانه دار شدن خوشحالند 
پس همه سختي ها را به جان مي خرند و مي دانند تمام آن 

خواسته ها دست يافتني است. 
 مديريت مالي چقدر برايتان مهم است؟

مقوله اقتص��اد و مديريت مالي يك��ي از دغدغه هاي مهم 
خانواده هاست. شما چقدر با ش��ريك خود تفاهم داريد؟ 
چقدر براي پول خرج كردنتان برنامه داريد؟ برنامه هايتان 
كوتاه مدت است يا درازمدت؟ آيا از آنهايي هستيد كه لذت 
خريد كردن و شيك پوشيدن را به پس انداز و آينده نگري 

ترجيح مي دهيد؟ آيا اگر براي هدفتان قرار باشد يك سال 
صبر كني��د در اين مدت ديگران متوج��ه صرفه جويي ها 
و تغييير نگرش ش��ما در زندگي و روابط مي ش��وند؟ يا از 
آنهايي هستيد كه معتقد هستند هر چيزي جاي خودش 
را دارد. پس ان��داز و مديريت جاي خود و ل��ذت بردن از 

زندگي جاي خودش؟ 
بعضي وقت ها اين لذت مي تواند خريد كردن باشد. مي تواند 
خريد يك روسري يا يك كفش باشد كه چشمتان را گرفته 
است. شما در چنين مواقعي چه مي كنيد؟پشت پا به دلتان 
مي زنيد و بي خيال خريد مي ش��ويد ي��ا از قانون و تبصره 
استفاده مي كنيد؟ بعضي خرج هاي غيرضروري را حذف و 

خريد خودتان را جايگزين مي كنيد؟
ديدگاه آدم ها نس��بت به پ��ول و مديريت مال��ي خانواده 
متفاوت است. براي بعضي ها تضمين آرامش است و براي 

بعضي ديگر وسيله خودنمايي. 
  برنامه هاي خود را مكتوب كنيد 

 ش��ما براي مديريت مالي خانواده چه برنامه هايي داريد؟ 
الزم اس��ت تا آنها را مكتوب كنيد و در اختي��ار اعضا قرار 
دهيد، زيرا در اين مجموعه همه ب��ا هم موظف به رعايت 
قانون هستند. از كودكان آغاز كنيد. روزانه پول مي گيرند، 
هفتگي به آنها پ��ول مي دهيد يا هر ماه مبلغ��ي را به آنها 
مي دهي��د؟ اصاًلً مالكت��ان براي پول توجيب��ي كودكان 
چيست؟ خريد هر روز خوراكي از بوفه مدرسه يا هر كاري 
كه بچه ها دوست دارند با آن پول انجام دهند؟ لطفاً موضع 

خود را مشخص كنيد. 
  حساب مشترك باز كنيد 

پس انداز شما كوتاه مدت است يا بلندمدت؟ پول ها را در 
حساب ذخيره مي كنيد يا در خانه؟ آيا با همسرتان حساب 
مشترك هم داريد؟ اين حساب خيلي چيز مفيدي است. 
بارها پيش آمده كه براي مرد يا زني حادثه رخ داده و آنها 
قادر به برداشت پول نيستند اما حساب مشترك دست هر 
دو را در مواقع ضروري باز مي گذارد. ش��ما با پس اندازتان 

چه مي كنيد؟ آن را در مؤسسه اعتباري مي گذاريد تا سود 
بيشتري به آن تعلق بگيرد؟يا در صندوق هاي خانوادگي 
كه قرض الحسنه هستند مي گذاريد و براي وام خود برنامه 
مي ريزيد؟ فرقي نمي كند كدام راه را برگزينيد. آنچه مهم 
است اهميت پس انداز است. مهم اين است كه در جامعه  
پيش��رفته امروز كه اتفاقاً حوادث غيرقابل پيش بيني هم 
بيشتر از قبل است، هميشه آمادگي رويارويي با حوادث را 
داشته باشيد. مهم است اگر عضوي از خانواده دچار بيماري 
شد، براي هزينه درمان دس��ت و پايتان نلرزد و كارتان به 
قرض كردن نيفتد. مهم است هميشه بخشي از درآمد خود 
را در كارت هاي بانكي ذخيره كنيد تا به راحتي بتوانيد امور 

بانكي را انجام دهيد و كنترل كنيد. 
 حساب هاي بانكي بدون رمز دوم

اگر مبلغ پس اندازتان زياد است تا روزي كه از آن استفاده 
كنيد آن را در يك حساب معتبر و بدون رمز دوم قرار دهيد 
تا از هر گونه سوء اس��تفاده در امان بماند. كارت هاي عابر 
بانك با وجود همه حس��ن هايي كه دارد متأسفانه باعث 

راحتي در خريد مي شود. قديم تر ها وقتي كسي وسيله اي 
نياز داش��ت بايد منتظ��ر مي ماند تا حق��وق بگيرد. وقت 
مي گذاشت بانك مي رفت و پول نقد در كيفش مي گذاشت. 
اول پول مي گرفت بعد خريد مي رفت. اما االن اوضاع فرق 
كرده اس��ت. هر جا هرچه دلت خواس��ت خريد مي كني 
سپس با يك كارت س��اده آن را پرداخت مي كني. همين 
عدم محدودي��ت در پرداخت باعث مي ش��ود لذت خريد 
غيرقابل كنترل شود و مدام دست به جيب شويد. در مترو 
اصاًل قصد خريد نداريد اما ناگهان از اجناس دستفروش ها 
خوشتان مي آيد و قصد خريد مي كنيد. يا يكدفعه شكمتان 
به قار و قور مي افتد و هوس مي كني��د خودتان را به يك 
غذاي خوشمزه در يك رستوران شيك دعوت كنيد. پس 
اگر قادر به كنترل اين ميل شگفت انگيز و كارت خالي كن 
نيستيد پيش��نهاد مي كنم هيچ كارتي همراه خود حمل 
نكنيد. يا نهايت كارتي با مبلغ پايين براي انجام اموري مثل 
خريد بليت و اينترنت و غيره همراه داشته باشيد. اگر براي 
حس��اب پس اندازتان كارت بگيريد قطعاً آن را بي حساب 

خرج خواهيد كرد. 
  با چك حقوق خود را پيش فروش نكنيد

 اگر دس��ته چك داريد آن را كنترل ش��ده مصرف كنيد. 
بعضي ها فكر مي كنن��د چكي خريد ك��ردن لطمه اي به 
پس اندازش��ان نمي زند. اتفاقاً راحتي خريد با دسته چك 
باعث مي شود ش��ما بي حس��اب تمام حقوقتان را قبل از 
دريافت پيش فروش كنيد. پس س��عي كنيد ميل خريد 
را در خود رام كني��د. بايد دنب��ال راز موفقيت قديمي ها 
گش��ت. تك تك زنان با درايت و توان خود پول پس انداز 
مي كردند. اگر كسي برايش كار مهمي پيش مي آمد و به 
خانه دوستش مي رفت حتماً مبلغ قابل توجهي براي روز 
مبادا در خانه داشت. اين رفتارشان عجيب اما جالب بود. 
فرقي نمي كرد چگونه پس انداز مي كردند. يكي در سطل 
برنج و ديگري در قوط��ي حبوبات. زير فرش هم كه اغلب 
پر از نعمت بود و هر بار آن را كنار مي زدي يك اس��كناس 
پيدا مي شد. گاهي حتي يادشان مي رفت آنها را كجا پنهان 
مي كردند و موقع خانه تكاني كلي اس��كناس پيدا مي شد 
و همه را خوشحال مي كرد. انگار قديمي ها نقش پس انداز 
را بهتر از ما مي دانس��تند. آنها براي هر مش��كلي راه حلي 
داشتند. پس اندازش��ان كم بود اما هميشگي بود. حاال اما 
اكثر خانواده ها حتي خرج هاي س��اده مدرسه را به موعد 
حقوق گرفتن يا دريافت يارانه موك��ول مي كنند. معلوم 
نيست اين دو هفته باقيمانده تا حقوق را چگونه قرار است 
پشت س��ر بگذارند؟! قديم ها هم خوب مي خوردند و هم 
خوب مي پوشيدند و آمار خريد خانه و زمينشان خيلي زياد 
بود. زن ها به هر بهانه و مناسبتي تكه اي طال مي خريدند و 
معتقد بودند چراغي بهر تاريكي است. قديمي ها اهميت 
زيادي ب��راي زمين قائ��ل بودند. ف��روش آن را براي امور 
پيش پا افتاده بد مي دانستند و تا مجبور نمي شدند سراغ 
فروش نمي رفتند. اما امروز زن ها به جاي پس انداز و خريد 
طال تمام پولشان را صرف تعويض وسايل خانه مي كنند. 
وس��ايلي را كه با يك تعمير ساده س��ال ها قابل استفاده 
مي شوند دور مي اندازند و پول زيادي را صرف خريد وسايل 
جديد مي كنند. همين اسراف نسل جديد باعث شده است 
رؤياهاي كوچك براي خانواده ها دست نيافتني شوند. وقتي 
تمام پول خود را براي يك دست مبل گرانقيمت مي دهيد، 
وقتي بعد از آن فرش و دكوراسيون را متناسب با آن تغيير 
مي دهيد چطور انتظار خواهيد داش��ت پولي براي خريد 
خانه و ماشين بماند. چطور بدون برنامه ريزي مي توانيد به 
خواسته هايتان برسيد؟ درست است اين روزها درآمد كم 
است و هزينه ها بسيار باال. قبول كه بسياري از خانواده ها 
در خرج روزمره مي مانند و ب��ا معجزه روزگار مي گذرانند 
اما هنوز هم با درايت مي ش��ود كاري كرد كارستان. مثل 
كدبانوهاي قديم كه نه تنها بانوي خوش مطبخ كه حتي 
مديران مالي معركه اي بودند. بسياري از آنها حتي سواد 
خواندن نداشتند اما قدر پول را مي دانستند و آن را حساب 
ش��ده خرج مي كردند. آنها با مديريت درست چند  بچه 
قدونيم قد ب��زرگ مي كردند و االن هر ك��دام دلخوش به 
خاطرات آن روزها هس��تند اما زنان امروز ب��ا وجود تنها 
يك بچه از بي پولي و مشكالت اقتصادي مي نالند. مشكل 
مالي در همه دوره ها بوده و هست اين آدم ها هستند كه با 
مديريت درست يا غلط پول را در خدمت خود يا خودشان 

را در خدمت پول قرار مي دهند. 
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كودكان را با مديريت پول آشنا كنيم 

 تعمير به جاي تعويض
مرز مديريت مالي خانواده را جابه جا مي كند

سبك رفتار

  حسين گل محمدي
يك�ي از نكته هاي مه�م در زندگي هاي 
ام�روز، جايگزين�ي فرهن�گ تعمير به 
جاي تعويض است. اين دو واژه مي تواند 
مرز مديري�ت مالي خان�واده را جابه جا 
كند و اهداف جديدي را ب�راي خانواده 
رقم بزند. متأس�فانه آدم ه�اي امروزي 
كم طاقت و عجولند. دلشان مي خواهد 
همه چير را به سرعت به دست بياورند. 
به همين دليل تا چيزي خراب شد آن را 
دور مي اندازند و يك وسيله  نو جايگزين 
مي كنند. حت�ي اين فرهن�گ در طالق 
و ازدواج هم مرسوم ش�ده و هر كس از 
رابطه با همسرش خسته شود بدون هيچ 
فرصتي براي ترميم رابطه سراغ گزينه 
جدايي مي رود و بالفاصله شخص ديگري 

را در قلبش جايگزين مي كند. 
   

قديمي ها كمتر اسراف مي كردند و بيشتر از 
آنچه در اختيار داشتند بهره يا لذت مي بردند. 
آن روزه��ا امكانات كمتر از ح��اال بود و زنان 
زيادي براي گرم كردن خانه هايشان مجبور 
بودند نفت يا هيزم در بخ��اري بگذارند و اين 
كار هر روزشان بود. وقتي گاز شهري آمد آنها 
دلشان نيامد بخاري نفتي را دور بيندازند. آن 
را به انبار بردند و معتقد بودند هر چيز كه خوار 

آيد يك روز به كار  آيد. 
همه ما در خانه پدرها يا پدربزرگ هايمان كلي 
اجناس قديمي داريم كه ح��اال حكم عتيقه 
دارند و چون يادآور خاطراتش��ان هستند با 
ارزش اس��ت. اما آن زمان اينها فقط وسايلي 
بودند كه ديگر كاربردي نداش��ته  و آنها براي 

روز مبادا نگه داشته اند. 
ما چه مي كنيم؟ اگر وسيله اي كه خريده ايم 
خراب شد بالفاصله آن را دور مي اندازيم. براي 
تعويض هم بهانه هاي خاص خودمان را داريم. 
يكي اهل تجمالت است و تكرار دوست ندارد. 
يكي معتقد است جنس��ي كه يك بار تعمير 

شود ديگر بايد فاتحه اش را خواند. 
م��ن و ش��ما س��الي چق��در لب��اس دور 
مي ريزيم؟اينكه در سطل آش��غال بريزيم يا 
به نيازمندان هديه دهيم مهم نيس��ت. مهم 
اين است آنچه برايش پول داده  و روزي با لذت 
خريده ايم خيلي زود دلمان را مي زند و آن را 
از گردونه اس��تفاده در خانه خارج مي كنيم. 
دوباره كلي هزينه مي كنيم تا جنسي بهتر و 
گران تر جايگزين كنيم. ما بيش از حد اسير 
بازي مد ش��ده ايم و همين مد روحيه اسراف 
را در كش��ورمان قوي كرده است. طوري بار 
آمده ايم ك��ه اگر لباس تك��راري در مهماني 
بپوشيم عارمان مي شود و اگر براي هر عروسي 
لباس جديد نپوشيم انگار همه ما را مي پايند 
و برايمان حرف در مي آورند. حتي خودمان 
را توجيه مي كنيم اگر براي عروس��ي فالني 
لباس نو نخريم ناراحت مي شود و مي گذارد 
به حس��اب بي احترام��ي. خيل��ي از ما حتي 
لباس هاي فرزند اولمان را براي فرزند دومي 
نمي پوش��انيم. هرقدر هم كه گ��ران خريده 
باشيم باز مي گوييم مگر گناه بچه دوم چيست 

كه بايد لباس دست دوم بپوشد؟
ولي مادران قديمي اهل ساختن بودند. هنر 
بلد بودند. همه دست به سوزنشان خوب بود 
و تمام كارهاي ابتدايي خياطي را بلد بودند. 
مثل دكمه دوختن، زي��ب و... تا جايي كه راه 
داشت از يك وسيله يا لباس نهايت استفاده 
را مي كردند. بع��د از آن ت��ازه تغيير كاربري 
مي دادند و دوباره براي س��ال ها از آن وسيله 

اس��تفاده مي كردند. آنها تعداد بچه هايشان 
بيش از ما بود، اما تنوع رنگ و لباسشان بيش 
از اكنون بود، زيرا لباس هاي متنوع يكديگر را 

به هم مي پوشاندند. 
وقتي مرد خانه ب��ه كدبان��وي خانه خرجي 
مي داد او بدون ف��وت وقت بخش��ي از آن را 
ط��وري پنهان مي ك��رد كه ان��گار هيچ وقت 
پول��ي در كار نبوده اس��ت. ش��ايد حس��اب 
بانكي نداش��تند اما هميش��ه مي ش��د روي 
كمك هاي اورژانس��ي آنها حساب باز كرد. با 
همان پول هاي اندك ان��دك كاروان زيارتي 
مي رفتند، دخترش��ان را شوهر و پسرشان را 
زن مي دادند. مادره��اي قديم از وقتي دختر 
به دنيا مي آمد فكر جهيزي��ه اش بودند و هر 
وقت شرايطي مهيا مي شد تكه اي از وسايلش 
را مي خريدند و در انبار مي گذاشتند. اما حاال 
كه جهيزيه ها جديد و طبق مد روز شده است 
خانواده ها براي دختر شوهر دادن به سختي 
زيادي مي افتند. قديم ها براي تولد پس��ر هم 
كه مي رفتند ط��ال مي خريدند ك��ه برايش 
سرمايه محسوب مي شد و مادر هر بار عيدي و 
پس اندازش را مي داد و طالي بيشتري براي 
فرزندش مي خريد. اما حاال با هديه هايمان در 
حق كودكان ظلم مي كني��م. نه اينكه بگويم 
طال بخرند. چنين شرايطي مناسب اين دوره 
نيست. اصاًل زورمان به قيمت طال نمي رسد 
اما حرفم اين اس��ت كه كودك بايد محدود 
بودن پول و نامحدود ب��ودن حيطه آرزو ها را 
بداند. بايد برايش روش��ن كرد تمام پولي كه 
دارد جوابگوي خواسته و آرزوهايش نيست. 
بنابراين او مجبور اس��ت گزينه ه��اي مالي 
مهم تر را انتخاب كند. ك��ودك ياد مي گيرد 
در چارچوب مشخص شده مالي زندگي كند. 
ياد مي گيرد مسئوليت رفتارها و اشتباهاتش 
را بپذيرد. او ي��اد مي گيرد خواس��ته هايش 
را اولويت بن��دي كند و آنهاي��ي را كه مهم يا 

جذاب ترند انتخاب كند. 
اگر براي كودكان هدي��ه مي خريد كمي هم 
آينده نگر باشيد. به جاي خريد ماشين شارژي 
گرانقيمت، به جاي هواپيماهاي شارژي كه 
بعدها باي��د كلي هزينه كنيد ت��ا دور از خانه 
ساعتي بازي كند، بهتر اس��ت او را با اهميت 
پول آشنا كنيد. به او بگوييد مي خواستم برايت 
فالن چيز را بخرم اما چون خيلي ضروري نبود 
پولش را به تو مي دهم. از بسياري از خريدها 
بكاهيد و با يك تير دو نشان بزنيد. با اين كار 
هم كودك را با ارزش پول آشنا كرده ايد و هم 
او را متوقع و خودرأي بار نمي آوريد. ش��ما با 
تصميم هاي زير پوستي خود به او ياد مي دهيد 
پول در آوردن سخت است اما خرج كردنش 
خيلي آس��ان. اگر پول مديريت نشود به يك 
چشم به هم زدن تمام مي شود و ممكن است 
دچار مشكل ش��ود. او بايد مديريت پولش را 
ياد بگيرد. با همان پول توجيبي هاي مدرسه 
آغاز مي ش��ود. ياد مي گيرد مي تواند تمام آن 
را خوراكي بخرد يا كم��ي از آن را پس انداز و 

چيزهايي كه دوست دارد تهيه كند. 
بر خ��الف بزرگ ترها بچه ها با داش��تن كارت 
بانك��ي مختص خ��ود مي توانند پ��ول خود را 
مديريت كنن��د. پيامك فعال باعث مي ش��ود 
به صورت آنالين كسر ش��دن پول نشان داده 
ش��ود و كودك را دچ��ار نگراني از كم ش��دن 
پولش كن��د. بنابراين بع��د از آن ب��ا احتياط 
بيش��تر خرج مي كند. كودكان از سه سالگي 
مفهوم پول را درك مي كنند و اگر ياد بگيرند 
براي پس اندازش��ان برنامه ري��زي كنند حتماً 
اعتمادبه نفس بيش��تري خواهند داشت. آنها 
قدرت تصميم گيري باالتري نسبت به همساالن 
خود دارند. شما الگوي مهمي براي كودكتان 
هستيد. يك معلم سيار كه هر لحظه با رفتارتان 
نحوه مديريت دخل و خرج را يادش مي دهيد. 
او تمام رفتارهاي مالي شما و نگرشتان نسبت 
به پول را ثبت و ضب��ط مي كند. پس از همين 
كنجكاوي ها استفاده و كودك خود را از سنين 

پايين با مسائل مالي آشنا كنيد. 
او را در مباحث مالي خانواده ش��ريك كنيد 
و حتماً نظ��رش را جويا ش��ويد. اگر كودك 
وضعيت مالي خانواده را به درستي درك كند 
حتماً درخواست غيرمنطقي مالي اش كمتر 

خواهد شد. 

آنچه براي�ش پ�ول داده  و روزي با 
لذت خريده ايم خيل�ي زود دلمان 
را مي زند و آن را از گردونه استفاده 
در خانه خ�ارج مي كني�م. دوباره 
كلي هزين�ه مي كنيم تا جنس�ي 
بهتر و گران ت�ر جايگزين كنيم. ما 
بيش از حد اسير بازي مد شده ايم

امروز زن ها به جاي پس انداز و خريد طال 
تمام پولش�ان را صرف تعويض وس�ايل 
خانه مي كنند. وسايلي را كه با يك تعمير 
ساده سال ها قابل استفاده مي شوند دور 
مي اندازند و پول زي�ادي را صرف خريد 
وسايل جديد مي كنند. همين اسراف نسل 
جديد باعث شده است رؤياهاي كوچك 
براي خانواده ها دس�ت نيافتني ش�وند. 
وقتي تمام پول خود را براي يك دس�ت 
مبل گرانقيمت مي دهيد، وقتي بعد از آن 
فرش و دكوراسيون را متناسب با آن تغيير 
مي دهيد چطور انتظار خواهيد داش�ت 
پولي براي خري�د خانه و ماش�ين بماند

سبك خريد

اگر دس�ته چك داريد آن را كنترل شده 
مصرف كنيد. بعضي ها فكر مي كنند چكي 
خريد كردن لطم�ه اي به پس اندازش�ان 
نمي زن�د. اتفاق�ًا راحتي خريد با دس�ته 
چك باعث مي شود ش�ما بي حساب تمام 
حقوقتان را قب�ل از دريافت پيش فروش 
كنيد. پس س�عي كنيد ميل خري�د را در 
خود رام كني�د. بايد دنب�ال راز موفقيت 
قديمي ها گش�ت. تك تك زنان با درايت 
و ت�وان خ�ود پ�ول پس ان�داز مي كردند
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