
ت�ا مي تواني�د از ش�ر بدهي ها خالص 
شويد

به هر شيوه مناس��ب و ممکن، بدهي خود 
را کم کنيد. ه��ر زمان ک��ه مي توانيد مبلغ 
بدهي خود را کمتر کنيد. اين اقدام به کاهش هزينه هاي 
جاري ماهانه شما کمک مي کند. براي مبتديان، تسويه 
بدهي به معناي صورتحس��اب هاي پرداختني کمتري 
خواهد بود و مي توانيد پول بيشتري براي پس انداز کنار 
بگذاريد. اگر داراي خانه يا ماشين هستيد، با چند بانک 
که نرخ بهره پايين تري دارند و آنها را پس از ارزش گذاري 
به روز به عنوان وثيقه قبول مي کنند، مذاکره کنيد. اگر 
فکر مي کنيد ممکن است وامي را با نرخ پايين تر دريافت 
کنيد، اق��دام کنيد. اگ��ر امکانش بود س��اير بدهي هاي 
خود را با اين وام تسويه کنيد. نرخ بهره پايين تر موجب 
صرفه جويي در هزينه ها شده و در نتيجه جريان نقدي 
ماهانه خانوار افزايش مي يابد. اگ��ر حين کار، درس هم 
مي خوانيد از وام هاي دانشجويي استفاده کنيد. نرخ بهره 
وام هاي دانشجويي معموالً پايين است. براي کم کردن 
بدهي حتي اقالم بالاس��تفاده را بفروشيد. داخل کمد يا 
انباري خود را مرتب کنيد و به دنبال چيزهايي باشيد که 
ديگر از آنها اس��تفاده نمي کنيد و احتماالً داراي ارزش 
هستند. سپس مشخصات آنها را براي فروش در اينترنت 
قرار دهيد. مي توانيد از پولي که به دست آورده ايد براي 
پرداخت بدهي يا موردي ضروري استفاده کنيد و يک بار 

و براي هميشه از آن خالص بشويد. 
 به مکاني ارزان تر نقل مکان کنيد

نقل مکان به مناطق ارزان تر. براي برخي 
افراد نقل مکان به مکان هايي که ارزان تر 
هس��تند کمي دشوار اس��ت، زيرا شايد 
نگران بافت فرهنگي منطقه باشند. گاه چاره اي نيست، 
بايد کمي در مورد محله مورد نظر تحقيق کرد. بسياري 
از افراد وقتي به دنبال کم کردن بودجه خود هستند اين 
گزينه را کنار مي گذارند، اما اگر مي توانيد با کمي زودتر 
از خواب بيدارشدن در چنين مناطقي ساکن شويد يا در 
منطقه نزديک خانه خود کار پيدا کنيد، شايد ارزش آن 
را در نظر بگيرد. حتي به مناطق ديگر کش��ور برويد که 
در آنجا مي توانيد ش��غلي پيدا کنيد، ببينيد حقوق شما 
در آنجا چگونه خواهد بود. سپس به هزينه هاي مسکن 
نگاه کنيد. خيلي اوقات، با نگاه کردن به مناطق روستايي 
يا حومه شهرها، در مقابل گزينه هاي شهري، خود را به 
طور چشمگيري از دست هزينه هاي غيرضروري شهري 

خالص مي کنيد. 
تفري�ح و س�رگرمي ارزان ب�راي 

خودتان دست و پا کنيد
هزينه هاي تفريحي و س��رگرمي خود 
را کاهش دهيد. بسياري از افراد اولين 
چيزي که ب��راي کم ک��ردن هزينه هاي خ��ود در نظر 
مي گيرند، زدن از هزينه  تفريح و سرگرمي است. تفريح 
و سرگرمي الزم است، ولي مي توان سبک آن را تغيير داد 
و هزيته کمتري پرداخت. نبايد اجازه داد که اين موضوع 
تبديل به يک هزينه ثابت ماهانه ش��ود که خيلي آرام و 
بي صدا مبلغي از درآمد شما را از ماهي به ماه بعد ببلعد. 
روش هايي وج��ود دارد که مي توانيد رعاي��ت کنيد. به 
هزينه هايي مانند عضويت در سالن بدن سازي، عضويت 
در باش��گاه محلي و غيره توجه کنيد. چند ب��ار واقعاً از 
اين خدمات اس��تفاده مي کنيد؟ عجالت��اً عضويت خود 
را لغو کنيد و ببينيد که آيا واقعاً آنها را از دس��ت داده ايد 
يا خير. گزينه هاي ارزان تر مراقبت و سرگرمي کودکان 
را در نظر بگيريد. ما براي مراقبت و سرگرمي از کودکان 
پول زيادي پرداخ��ت مي کنيم، ام��ا گزينه هاي خوب 
ديگري نيز در دسترس ما هس��تند. نقاشي، کاردستي 
و بازي ه��اي خانگي. آي��ا جايگزين ارزان تر و مناس��بي 

به جاي بردن به ش��هربازي هاي گران وج��ود ندارد؟ در 
صورت ام��کان برخي چيزه��ا را در خانه انج��ام دهيد. 
گهگاه با مشاهده فيلم در کانال هاي اينترنتي مي توانيد 
از هزينه هاي سرگرمي خود بکاهيد. به دنبال گزينه هاي 
سرگرمي ارزان قيمت باشيد. آيا از کتابخانه محلي خود 
بهره مي گيريد؟ آيا در برنامه هاي محلي مانند جشنواره 
موسيقي و نمايشگاه هاي هنري ش��رکت مي کنيد؟ در 
محل زندگي شما ممکن اس��ت گزينه هاي زيادي براي 
انواع مختلف سرگرمي ارزان يا رايگان ارائه شود؛ مانند 
کوهپيمايي، تورهاي يک روزه س��ياحتي و... هر مقدار 
پولي که صرفه جويي کنيد، يعني پول��ي که الزم نبوده 
براي س��رگرمي هزينه کنيد. مي توانيد با تهيه وسايلي 
در منزل اشيا زينتي بسازيد، هم سرتان گرم مي شود و 
هم بابت زيباسازي فضاي اتاق، کمتر هزينه مي کنيد. تا 
حد ممکن هزينه هاي س��فر را کاهش دهيد. بسياري از 
مردم دور از خانواده خود زندگي مي کنند. همه ما هم از 
هزينه ها و خطرات سفر آگاه هستيم. براي صرفه جويي و 
ايمني تا حد امکان مسافرت خود را کاهش دهيد. در اين 
ايام، مي توان تماس تلفني يا ارتباط تصويري را جايگزين 

ديدار حضوري کرد. 
سبک خريد خود را تغيير دهيد

خري��د لب��اس را کمتر کني��د و برخي 
عادت ه��ا را کنار بگذاريد. اگ��ر مثاًل در 
محيط کار بايد لباس خوبي بپوش��يد، 
اشکالي ندارد. شما مي توانيد با خريدن البسه کمتر ولي 
با کيفيت تر بس��يار صرفه جويي کنيد. فرزندان خود را 
طوري تربيت کنيد تا پوشيدن لباس هاي مختلف براي 
هر مهماني دوستانه را براي خود يک الزام تلقي نکنند. اگر 

شامپوهاي گرانقيمت خريداري مي کنيد به گزينه هاي 
کم هزينه تر هم نگاه کنيد. الزم نيست براي ظاهر خوب 

هزينه گزافي بپردازيد. 
کاالهاي گران تر مانند گوش��ت و م��رغ را از فروش هاي 
تخفيف��ي خريداري کنيد. بس��ياري از م��ردم مجرد يا 
متأهل طبقه متوس��ط، حت��ي حوصله ن��گاه کردن به 
برخي از اعالن هاي فروش تخفيفي را ندارند. ش��ايد هم 
به دليل ترافيک کاري، خستگي اجازه نمي دهد کمي در 
صف بايستند. س��عي کنيد از قيمت هاي چند فروشگاه 
زنجيره اي محله خود اطالعاتي داش��ته باش��يد و اقالم 
مناس��ب تر را از هر فروش��گاه انتخاب کني��د. اگر دقت 
کنيد، متوجه مي شويد که هزينه خريد مقداري لبنيات و 
روغن و رب گوجه و امثالهم که پرمصرف ترند از فروشگاه 
س��وپرمارکت نزديک خانه تان در طي ماه بسيار بيشتر 
خواهد شد، نسبت به اينکه کمي دورتر برويد و آنها را از 
فروشگاه هاي زنجيره اي خريداري کنيد. به تمام غذاهاي 
غيرقابل تهي��ه در خانه خود فکر کنيد، از نمک و ش��کر 
گرفته تا صابون و شامپو. اگر بتوانيد آنها را از فروش هاي 
تخفيفي و مص��رف ماهانه را يکجا خري��د کنيد، هزينه 
کمتري پرداخت مي کنيد. برخي ش��رکت ها در صورت 
خريد سبدکامل محصوالت شان تخفيف مناسبي ارائه 
مي دهند. پس از اطمينان از کيفيت آنها، مي توانيد اين 

روش را هم مورد توجه قرار دهيد. 
اعتياد به تلفن و اينترنت و دخانيات، 

ممنوع!
صورتحساب تلفن همراه خود را پايين 
بياوريد. از خود بپرسيد که واقعاً از برنامه 
داده تلفن همراه خود استفاده مي کنيد؟ به دنبال راه هايي 

براي پايين آوردن هزينه تلفن همراه باشيد. اگر زياد از آن 
استفاده مي کنيد به سبک استفاده از آن در صورتحساب 
خود نگاهي بيندازيد و ببينيد کدام ويژگي آن را مي توانيد 
تعديل کنيد. هنگام صحبت کردن راه نرويد، زيرا تجربه 
نش��ان داده موقع راه رفتن، بيش��تر صحبت مي کنيم. 
صورتحس��اب خريد حج��م اينترنت را کنت��رل کنيد. 
بس��ته هاي ارزان تر را خريداري کنيد يا بسته هاي بلند 
مدت با حجم نامحدود بخريد. عادات مصرف دخانيات 
را کاهش داده يا کنار بگذاريد. حساب کنيد در سال چه 
مبلغي بابت خريد س��يگار هزينه مي کني��د؟ اين مبلغ 
جداي از ضررهاي جسماني خواهد بود که به شما وارد 
مي شود. هرگونه عادت مصرفي بيش از حد چه سيگار، 
نوشابه زياد و امثالهم را ترک کنيد که مي تواند يک بودجه 

ثابت و بدون هيچ گونه فايده اي را از شما بگيرد. 

 در مصرف بي مالحظ�ه موادغذايي 
تجديدنظر کنيد

راه هاي صرفه جويي در هزينه موادغذايي 
را مرور کنيد. يکي از رايج ترين محل هاي 
اتالف هزينه در بودجه طبقه متوسط، هزينه خريداري 
موادغذاي��ي اس��ت. آي��ا نح��وه مص��رف موادغذايي ما 
مناسب اس��ت؟ دور ريز موادغذايي نداريم؟ چرا به جاي 
سيب زمين سرخ کرده، سيب زميني پخته مصرف نکنيم 
که هم سالم تر اس��ت و هم اتالف آن کمتر است؟ مقدار 
سيب زميني که هنگام پوست کندن همراه پوست آن به 
هدر مي رود را در نظر بگيريد و ببينيد طي سال چند صد 
وعده غذايي از سيب زميني سرخ شده که با کارد پوست 
گرفته مي شوند درست مي شوند و وزن مقدار هدر رفته، 
چقدر مي شود؟! آيا نان و برنج اضافه بر مصرف خريداري 
يا طبخ نمي ش��ود، مقدار دورريز آنها را حدودي برآورد 
کني��د و در 365 روز ضرب کنيد. آيا تم��ام حبوباتي که 
در وعده غذايي طبخ مي ش��ود مصرف مي شود؟ عدس، 
لوبيا، لپه و امثالهم مثال هاي خوبي هس��تند که معموالً 
اضافه آنها دور ريخته مي ش��ود. غذاهاي خود را در خانه 
طبخ کنيد و اگر بيش��تر از مصرف يک وعده است، آن را 
بس��ته بندي کنيد تا کيفيت آن در يخچال حفظ شود. 
هنگامي که در خانه آش��پزي مي کنيد، مقدار بيشتري 
از غذايي که آماده مي کنيد را بپزيد تا بتوانيد مقداري از 
آن را براي وعده هاي غذايي بعدي استفاده کنيد و براي 
ناهار س��ر کار هم ببريد. خوردن غذاي بيرون از منزل را 
کاهش دهيد يا قطع کنيد. اتفاقي نمي افتد، بيرون رفتن 
و غذاخوردن بدون شک زمان خوش��ي خواهد بود، ولي 
هزينه آن مي تواند بسيار زياد باشد. در عوض، گزينه هاي 
ديگري را امتحان کنيد. براي مثال، مواداوليه وعده هاي 
غذايي خود را همزمان کمي بيش��تر آماده کنيد و آنها را 
براي پخت و پز آس��ان بعدي فريز کنيد. در زمان دلخواه 
از آنها غذايي آماده کنيد و براي صرف غذا از خانه بيرون 
برويد. در همين حال، بيشتر روي دستور غذاهاي ساده 
تمرکز کني��د و غذاهايي بپزيد که به ص��ورت فصلي در 
منطقه شما استفاده مي شود. يک باغچه کوچک خانگي 
درس��ت کنيد. اگر در محل زندگي ش��ما فضايي وجود 
دارد، براي سرگرمي هم شده مي توانيد برخي سبزيجات 
مصرفي را خودتان در خانه پرورش دهيد. اگر اين کار به 
درستي انجام ش��ود، مي تواند کمي از نياز شما را تأمين 
کند. تحقيق کنيد و س��بزيجاتي که به آساني قابل رشد 
هس��تند و ميوه هاي فراوان��ي مانند گوج��ه فرنگي ثمر 
مي دهند را انتخاب کنيد. ياد بگيريد که چگونه مي توان 
اضافه آن را ذخيره کنيد. باز کردن يک بسته گوجه فرنگي 
در زمستان که خودتان آن را در تابستان پرورش داده ايد، 
تجربه اي خارق العاده اي خواهد بود. در واقع مي تواند به 

تنظيم هزينه هاي غذايي کمک کند. 
روال گذشته را کنار بگذاريد

تالش براي چند م��ورد از اين راهکارها 
مي توان��د موجب صرفه جوي��ي زيادي 
شود. يا صرف نظر از اينکه براي ديگران 
هم درآمدي ايجاد کنيد، ولي در شرايط فعلي و اگر تحت 
فش��ار اقتصادي هس��تيد، غرور و روال گذش��ته خود را 
کنار بگذاريد. مثاًل اگر کسي را براي نظافت خانه دعوت 
مي کرديد از اين پس نظافت خان��ه را خودتان به صورت 
هفتگي انجام دهيد. حتي مي توانيد ه��ر يک از اعضاي 
خانواده را مسئول قسمتي از خانه کنيد. اگر کمي مهارت 
داريد، پيرايش کودکتان را خودتان انجام دهيد. نه تنها در 
هزينه صرفه جويي مي کنيد، بلکه مي فهميد که بسياري 

از فعاليت ها مي تواند تمام خانواده را درگير کند. 
برگرفته با جرح و تعديل از سايت: 
thesimpledollar. com
نوشته: تِِرنت هام
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والديني که صبح تا ش��ب دنبال بچه هايش��ان 
مي دوند هميشه از احس��اس پيري مي نالند، اما 
والدين همين افراد، به شرط تندرستي و اندکي 
ثروت احتماالً بگويند احساس جواني و سرزندگي 
مي کنند؛ يعني خيلي بهتر از چيزي که قبالً براي 
سن 60،70يا 80س��الگي انتظارش را داشتند. 
ظاهراً اين ويژگي س��المندان که به جواني، توان 
و زندگي فوق العاده ش��ان مي نازند، دارد بيش��تر 
و بيش��تر مي ش��ود، اما بس��ياري از کارشناسان 
معتقدند س��ني که براي خود احساس مي کنيد 
)نه عدد واقعي سن( بر نحوه تفکرتان درباره پول 
تأثير مي گذارد. آنها بر اين باورند که اين احساس 
بر نحوه پس انداز، خرج کردن و بخشيدن پول و نيز 
نقشه هاي مربوط به به جاگذاشتن ارث و ميراث 
تأثير مي گ��ذارد. اين اثرگ��ذاري منحصر به يک 
درصد سرمايه دار يا حتي محدود به مرفهان طبقه 
متوسط روبه باال نيس��ت. به گفته چيپ کانلي، 
بنيانگذار آکادمي مدرن س��المندان، پژوهش ها 
نشان داده که افراد حتي اهالي طبقه متوسط رو به 
 پايين در صورت تندرستي، در دهه 50 سالگي عمر 
خود به ارزيابي مجدد دارايي هاشان مي پردازند تا 
تدارک يک عمر طوالن��ي را ببينند، طوالني تر از 
آنچه قباًل انتظار داشتند. عدد سن قطعاً مشخص 
است و روال ثابتي دارد و احساس سن تان داخل 
ذهن شماس��ت، اما واقعيت اين اس��ت که عمر 
مردان و زنان نسبت به گذشته افزايش يافته است، 
اما بازنشستگي در سن 65سالگي و ادامه زندگي 
با پول هاي پس انداز ش��ده براي خيلي ها مقدور 
نيست. در ضمن پژوهشگران مي گويند اين کار 
به  لحاظ مالي هم منطقي نيست و مي تواند طول 
عمر را کاهش دهد. افرادي که احساس تندرستي 
مي کنند، عملکرد کاماًل متفاوتي دارند؛ اين افراد 
مدت بيشتري کار مي کنند يا پروژه هاي جانبي 
مي گيرند تا پس اندازشان بيش��تر شود. در عين  
حال، س��فر مي کنند و از زندگي ل��ذت مي برند. 
در واقع اين اف��راد هم��ان کاري را مي کنند که 
بيست واندي س��اله ها بدون ترس و نگراني انجام 
مي دهند. آقاي ويکتوالد 6۹ساله مي گويد:»کساني 
که احساس تندرستي مي کنند و کاماًل روي فرم  
هستند احتماالً تصور کنند که عمر زيادي پيش 
رو دارند. اين هم خبر خوب اس��ت و هم خبر بد. 
شايد گرفتار بيماري نش��وند، اما قرار است زياد 
عمر کنند، پس به پول بيش��تري ني��از خواهند 
داشت.« آقاي کانلي مي گويد، خيلي از افرادي که 
مسن هستند، اما پولشان را به روش جوانان خرج 
مي کنند )يعني صرف چيزهايي که مي کنند که 
برايشان معنا دارند، اما چيزهاي بيهوده نيستند( 
در برهه اي از عمرشان دچار چيزي شده اند که آن 
را »اصالح بزرگ ميانسالي« مي گذارد. اين اصالح 
در سن حدود 55 سالگي به افراد کمک مي کند 
تا ثروتي را که در فاز اول زندگي شان انباشته اند 
تا حد ممکن بکاهند و ديدي واقع بينانه تر درباره 
نحوه بيشتر عمرکردن و موقعيت الزم براي اين 
کار به دست بياورند. او مي گويد اين عادت کاهش 

ثروت هم در ميان س��المندان طبقه متوسط رو 
به  باال که از ويال ب��ه آپارتمان مي آيند رواج يافته 
و هم به همان اندازه در مي��ان مزدبگيران طبقه 
متوسط روبه پايين محبوبيت دارد، يعني کساني 
که درمي يابن��د پول کمتري ب��راي گذران باقي 
عمر خود خواهند داش��ت. آقاي کانلي 58 ساله 
مي گويد:»ما مي خواهيم ب��ه مردم بفهمانيم که 
با ش��رايط امروزي، عمر زيادي پيش رو خواهند 
داشت، پس نبايد براي گذران روزگار خود فقط 
به تأمين اجتماعي چشم اميد داشته باشند. قرار 
نيست در 65 سالگي بازنشست شوند و مي توانند 
بر حس��ب خواس��ته يا نياز، ي��ک کار پاره وقت 
هم داش��ته باش��ند.« اين بازنگري به سالمندان 
کمک مي کند، در مورد تصميمات مالي، ديدي 
جوان پسند ولي عمل گروانه داشته باشند. ادامه 
کس��ب درآمد در مراحل بع��دي زندگي بخش 
عمده اين تغيير ديدگاه اس��ت. فارغ از اينکه اين 
کار به چه شکل انجام مي ش��ود، نکته قطعي آن 
است که اين 60،70 ساله ها قرار نيست، بنشينند 
اخبار ماهواره را تماشا کنند و منتظر تخفيف هاي 
رستوران باش��ند، بلکه مش��تاقند تا دل به دريا 
بزنند و به دنياي بيرون برگردند. ويژگي مشترک 
سالمنداني که مي توانند پول را مثل جوانان خرج 
کنند، خودمهاري است. بس��ياري از اين افراد در 
جواني نيز همين ويژگي را نش��ان داده و عادت 
پس انداز را در خود پرورده ان��د. برخي ديگر هم 
ممکن اس��ت ديرهنگام و ناگهاني متوجه شوند. 
کلي گلداسميت، استاديار بازاريابي در دانشکده 
مديريت وندربيل��ت اُِون مي گويد:»اف��رادي را 
مي بينيم که در دهه 60سالگي به شکل افراطي 
ش��روع به پس ان��داز مي کنند. آنچه م��ن از اين 
قضيه مي فهمم اين اس��ت که با نزديک ترشدن 
به سال هاي بازنشس��تگي آدم درمي يابد که در 
۱0سال آينده هم قرار اس��ت، همين آدم باشد. 
فاصله ميان شخصيت االن و شخصيت آينده تان 
بسيار جزيي اس��ت.« آش��وک کالرو، پژوهشگر 
بازنشسته آزمايشگاه هاي بِل و دوست آقاي کنت 
در سن پترزبورگ مي گويد که در سن 75سالگي 
نسبت به سابق برخورد خيلي راحت تري با پول 
دارد. خانم گلداسميت، براي آن  دسته از افرادي 
که فاقد خودمهاري هستند، به آزمايش هاي َهل 
هرشفيلد در دانشگاه کاليفرنيا و دنيل بارتلز در 
دانشگاه شيکاگو اشاره مي کند. در اين آزمايش ها، 
سوژه ها عينک واقعيت مجازي به چشم مي زنند 
و از طريق آن خ��ود را در دهه 80سالگي ش��ان 
مي بينند. او مي گويد اين تجربه باعث مي ش��ود 
افراد با اشتياق بيش��تري پاداش هاي بلندمدت 
را بر پاداش هاي دم دس��تي برگزينن��د و اين امر 
تصميماتش��ان را در مورد بازنشس��تگي تغيير 
مي ده��د. خانم گلداس��ميت مي گوي��د والدين 
جواني که از پي��ري گاليه مي کنند س��خت در 
اشتباه هستند. او مي گويد:»من هميشه مي گويم 
احساس پيري مي کنم، اما واقعيت اين است که 
من فقط خس��ته ام و کارهايم زياد اس��ت و سرم 
بيش از حد شلوغ است، اما اين هيچ ربطي به سن 
80س��الگي ام ندارد.« او مي گويد اين خستگي 
زماني مشکل ساز مي شود که بر تصميمات تأثير 
بگذارد.»کاري که بايد انجام دهم اين اس��ت که 
دوباره انرژي بگيرم، يعني به خواسته هايم جامه 
عمل بپوشانم.« ديويد بَکس��تر از گروه مشاوره 
بکس��تر )ش��رکت مش��اوره بازاريابي و پژوهش 
درباره پي��ري( مي گويد:»تص��ورات جوان ترها 
براس��اس آنچه از والدين و والدين والدينش��ان 
ديده اند، شکل مي گيرد. نکته مهمي که بايد به 
ياد داشت اين است که آنها با نظام سالمِت ديروز 
و س��بک هاي ديروز بزرگ ش��ده اند، اما ما نظام 
سالمت و سبک هاي امروز را داريم.« نتيجه اين 
است که مردم نحوه تفکر و زندگي با منابع مالي 
در دسترس ش��ان را تغيير داده اند. آقاي بکستر 
مي گويد: »پيري يک پديده جديد است« و اين 
پديده جديد از انس��ان ها مي طلب��د که در نحوه 

پرداخت بهاي آن بازنگري کنند.

آدم ها با پيرشدن خسيس مي شوند يا دست  و دلباز؟

سالمندانيكهمثلجوانانپولخرجميكنند!

7 راهکار براي گذران معيشت در شرايط گراني و کرونا

راهيبرايزندگيارزانترپيداكنيم!

سبک برنامه ريزي

   احمد کري زاده آقاعلي
تعارف که نداري�م، به هر دليل درس�ت و غلطي ش�رايط اقتصادي و 
معيشتي براي اکثرمان سخت و کرونا هم قوز باال قوز شده است، پس 
بايد راه هايي براي زندگي ارزان تر پيدا کنيم و س�بک مصرف مان را 
کاًل تغيير بدهيم. بايد به دنبال ايده هاي جديد در س�بک زندگي بود 

و س�بک زندگي خود را حداقل براي کوتاه مدت ي�ا ميان مدت تغيير 
داد. يکي روش انتخاب راه هاي صرفه جوي�ي، افزايش درآمد و حتي 
امکان س�رمايه گذاري اس�ت که در اين مقاله تمرکز روي گزينه هاي 
صرفه جويي در هزينه هاس�ت، البته صرفه جويي به ج�ا در هزينه ها 
هم نوعي افزايش نقدينگي خواهد بود. بس�ياري افراد عالقه مند به 

دانستن راه هاي عملي کاهش هزينه هاي خود هستند که اجراي هم 
آسان و هم مؤثر باشد. راه هاي پس انداز پول در هر چيزي و هر زماني 
وجود دارد. اگر شما به دنبال راه هايي براي کاهش هزينه هاي ماهانه 
خود و پس انداز پول باشيد، وقت آن است که کمي عميق تر فکر کنيد 

و برخي روال ها را کنار بگذاريد.

خ�وردن غ�ذاي بي�رون از من�زل را کاهش 
دهيد يا قطع کنيد. اتفاق�ي نمي افتد، بيرون 
رفتن و غذاخوردن بدون شک زمان خوشي 
خواهد ب�ود، ولي هزينه آن مي تواند بس�يار 
زياد باش�د. در عوض، گزينه ه�اي ديگري را 
امتحان کنيد. براي مثال، مواداوليه وعده هاي 
غذايي خ�ود را همزمان کمي بيش�تر آماده 
کنيد و آنها را براي پخت و پز آسان بعدي فريز 
کنيد. در زم�ان دلخواه از آنه�ا غذايي آماده 
کنيد و براي صرف غذا از خان�ه بيرون برويد

در شرايط فعلي و اگر تحت فشار اقتصادي 
هستيد، غرور و روال گذش�ته خود را کنار 
بگذاريد. مثاًل اگر کسي را براي نظافت خانه 
دعوت مي کردي�د از اين پ�س نظافت خانه 
را خودت�ان به صورت هفتگ�ي انجام دهيد. 
حتي مي توانيد هر يک از اعض�اي خانواده 
را مسئول قس�متي از خانه کنيد. اگر کمي 
مهارت داريد، پيرايش کودکتان را خودتان 
انجام دهيد. نه تنه�ا در هزينه صرفه جويي 
مي کنيد، بلک�ه مي فهميد که بس�ياري از 
فعاليت ها مي تواند تمام خانواده را درگير کند

بازنشس�تگي در س�ن ۶۵سالگي و 
ادامه زندگي با پول هاي پس انداز شده 
براي خيلي ها مقدور نيست. افرادي 
که احس�اس تندرس�تي مي کنند، 
عملکرد کاماًل متفاوت�ي دارند؛ اين 
افراد م�دت بيش�تري کار مي کنند 
ي�ا پروژه ه�اي جانب�ي مي گيرند تا 
پس اندازشان بيش�تر شود. در عين  
حال، سفر مي کنند و از زندگي لذت 
مي برند. در واقع اين افراد همان کاري 
را مي کنند که بيست واندي ساله ها 
بدون ترس و نگراني انجام مي دهند

آدم ها با پيرشدن خسيس مي شوند يا دس�ت ودلباز؟ پژوهش ها مي گويند همه چيز به 
اين بستگي دارد که آنها درباره سنشان چه احساسي داشته باشند. برخي ۵0،۶0 ساله ها 
بيشتر اوقات زير لب غر مي زنند که »پير شديم رفت«؛ با اين حال شبانه روز فکر حفظ 
پول هايشان هستند، اما يک سري هم هستند که مي فهمند قرار است 30،40سال ديگر 
در اين دنيا زندگي کنند، گويا يکبار ديگر احساس جواني مي کنند و به اين فکر مي افتند 
که چگونه از باقيمانده عمرشان لذت بيشتري ببرند. اين تغيير رويکرد باعث مي شود 
وقتي به 80سالگي مي رسند، مثل 2۵ ساله ها ولخرجي کنند.«  اين مطلب را پل ساليوان 
نوشته و در وب سايت نيويورك تايمز انتشار داده است. وب سايت ترجمان نيز آن را با 

ترجمه عليرضا شفيعي نسب منتشر کرده است. مطلب را با اندکي تلخيص مي خوانيد


