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همیشه برای هر کاری انگیزه الزم است .برای پس انداز کردن هم مانند هزاران کار دیگر انگیزه الزم است .اگر تا به
حال بهانه تان برای پس انداز نکردن ،نداشتن انگیزه بوده است با دخل و خرج امروز همراه باشید که  10انگیزه قوی
و مهم برای تان آورده است.

راهنمای مواجهه با شرایطی که
از لحاظ مالی در تنگنا قرار گرفته ایم

پسانداز
برای10
موقعیت
سخت

مترجم :سوده قدیمی

زندگی برای تان آسان ترخواهد گذشت و پس از سپری کردن این دوران
دوباره می توانید به کارتان برگردید.
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بررسی های مالی نشان می دهد که مردم روز به روز کمتر و
کمتر پس انداز می کنند .شاید شرایط اقتصادی باعث شود
که درآمد مردم فقط کفاف هزینه های اصلی زندگی را بدهد و
دیگر پول اضافه ای برای پس انداز باقی نماند اما اگر کمی رو
ک زندگی خود نگاه کنیم در می یابیم که همه ما
راست تر به سب 
برخی هزینه های غیرضروری داریم که با حذف یا کم کردن
آن ها می توانیم پس اندازی برای خود دست و پا کنیم .داشتن
پس انداز یکی از اصلی ترین مواردی است که در موقعیت های
تعطیالت

در طول تعطیالت به ویژه تعطیالت طوالنی مدتی مانند
ایام عید نوروز خواه ناخواه هزینه ها باال می رود و این مسئله
چیزی نیست که بتوان از آن فرار کرد و ناگزیر شما را در گیر
می کند .پس باید از قبل فکری برای تامین هزینه ها کرد
زیرا که هزینه هدایای مخصوص عید ،خریدها و مهمانی
هایی که در این ایام برگزار می شود خود به خود پرداخت
نمی شود و اگر شما از قبل برای این مسئله برنامه ریزی
نکرده باشید می تواند به یک چالش مالی واقعی برای تان
تبدیل شود .در نتیجه این خود می تواند یک انگیزه قوی
برای آغاز پس انداز پول برای شما باشد و همین کار را بعد از
تعطیالت نیز در طول سال ادامه دهید .پولی که شما از قبل
پس انداز می کنید می تواند تعطیالت تان را لذتبخش تر
سازد و از فشار مالی این ایام بکاهد.
بیکاری

از دست دادن شغل و بیکاری ناگهانی یکی از دلهره
آورترین و دشوارترین مواردی است که فردی می تواند
تجربه کند .قطعا هیچ کس دلش نمی خواهد طعم چنین
موقعیت سختی را بچشد اما گاهی شرایطی پیش می
آیدکه فرد به ناچار در این موقعیت قرار می گیرد و کاری
از دستش بر نمی آید .وقتی به طور غیر منتظره ای شغل
تان را از دست می دهید ،به ناگاه در آمدتان را نیز از دست
می دهید و در عین حال هزینه های جاری و اصلی زندگی
را نیز باید پوشش دهید .حال اگر شما از قبل مقداری پس
انداز داشته باشید ،تا زمانی که بتوانید دوباره روی پاهای
تان بایستید و شغل جدیدی را انتخاب کنید همین پس
انداز می تواند به طور موقت شما را روی ریل زندگی نگه
دارد .بنابراین می بینید که داشتن پس انداز در چنین
موقعیت هایی یک راه حل عالی هر چند کوتاه مدت است
و شما مجبور نخواهید بود برای گذراندن این دوران پول
قرض کنید و به تبع آن دچار مشکالت و دردسرهای مالی
بعدی شوید.
قبوض و صورت حساب ها

رو به رو شدن با مبالغ بــاالی قبوض مشکلی است که
بسیاری از افــراد در انتهای دو فصل خاص تابستان و

خرابی لوازم منزل

سخت و دشوار مالی به کمک مان می آید و می تواند حتی به
طور موقت ما را در مسیر درست نگه دارد تا خدای نکرده به
ورطه بدهی و قرض نیفتیم .اگر تا به حال هیچ گاه هیچچیزی
نتوانسته شما را درباره اهمیت پس انداز پول برای آینده
متقاعد کند بهتر است امروز  10موقعیتی که داشتن پس انداز
می تواند نجات تان دهد و دخل و خرج آن را پیش روی شما
قرار داده است مطالعه کنید ،شاید که انگیزه خوبی برای آغاز
پس انداز کردن برای شما باشد.

زمستان با آن مواجه می شوند .در تابستان به علت گرمای
زیاد و در زمستان به علت سرما ،افراد اغلب اوقات خود را
در ساعات پرمصرف انرژی در خانه می گذرانند و نسبت
به دیگر فصل ها از وسایل گرمایشی و سرمایشی بیشتر از
حالت معمول استفاده می کنند .اگر برای شما هم از این
دست اتفاق ها افتاده است می توانید در چنین شرایطی
از پس اندازتان کمک بگیرید تا فشار مالی این دوره را
کاهش دهد و بعد از گذراندن این دوران ،هم پس انداز را
تمرین کنید و هم صرفه جویی در مصرف انرژی را.
تغییر درآمد

تغییر در درآمد از مسائلی است که تقریبا قابل پیش بینی
نیست و اداره و مدیریت آن برای برخی افراد دشوار است.
اگر شما هم از آن دسته اید که درآمدتان ثابت نیست و از
ماهی به ماه دیگر متغیر است پس حتما باید برای ماه هایی
که کمتر از ماه های دیگر پول دارید فکری از قبل کنید تا
بتوانید ضروریات ماهانه و قبوض و غیره را طی آن مدت
پوشش دهید .برای مصون ماندن از چنین مشکالتی باز
به همان راه حل همیشگی می رسیم ،این که بهتر است از
قبل مقداری پول پس انداز داشته باشید.
خرابی وسیله نقلیه

امــروزه داشتن یک اتومبیل از ملزومات زندگی شهری
به حساب می آید به گونه ای که بدون آن یکپای اغلب
فعالیت های روزمــره لنگ می ماند .مثال ممکن است
به دلیل طوالنی بودن مسافت نتوانید سرکار بروید یا
فرزندان خود را به موقع به مدرسه برسانید .اگر اکنون
یک اتومبیل قدیمی دارید که خیلی وقت است از آن کار
می کشید یا خیلی وقت است که از نظر فنی به آن رسیدگی
نکرده اید مطمئنا روزی خواهد رسید که اتومبیل تان
ناگهان تصمیم می گیرد که دیگر کار نکند .چنین روزی
از روزهای ناگزیر است که حداقل یک بار ممکن است برای
هر فرد پیش بیاید .در چنین شرایطی شاید مجبور شوید
اتومبیل دیگری بخرید اما خب این را هم باید در نظر گرفت
که هزینه کردن پول برای یک اتومبیل جدید یک تفریح
یا سرگرمی نیست درست است که داشتن یک اتومبیل
جدید بسیار دلچسب و هیجان انگیز است اما چیزی که

این جا دلچسب نیست صورت حسابی است که همراه با
آن می آید .اما اگر در چنین شرایطی مقداری پول از قبل
پس انداز داشته باشید می توانید آن پول را خرج تعمیرات
اتومبیل فعلی خود کنید و با هزینه کمتری از عهده این
موقعیت برآیید.
حوادث طبیعی

حــوادث و بالیای طبیعی از آن دست مسائلی است که
در هر زمان و هر مکانی امکان وقوع دارد .گاهی اوقات
می توان یک سری از تهدیدات طبیعی را پیش بینی کرد
مانند مناطق مسکونی که به دلیل موقعیت جغرافیایی
خاص امکان وقوع سیل یا توفان یا زلزله برای آن ها بیش
از مناطق مسکونی دیگر است .در چنین شرایطی خیلی
راحت می توان از خدمات بیمه استفاده کرد تا خانه را
مقابل حوادث طبیعی این چنینی پوشش دهد .اما موضوع
دیگری که در بین است این است که حادثه همیشه خبر
نمی کند و اگر خدای نکرده یک حادثه غیر منتظره مانند
زلزله یا آتش سوزی اتفاق بیفتد و تحت پوشش بیمه هم
نباشید آن وقت چه می کنید؟ قطعا جز پرداخت هزینه
های گزاف پیش بینی نشده برای تعمیرات خانه چاره ای
برای تان نمی ماند .پس دوباره به همان نتیجه همیشگی
می رسیم که اگر از قبل مقداری پس انداز داشته باشیم در
چنین شرایطی می توانیم از آن کمک بگیریم.

از میان همه لوازم خانگی ،تعدادی از آن ها اهمیت حیاتی تری نسبت
به بقیه دارند که ما هر روز برای انجام کارهای مان به آن ها تکیه می
کنیم .حتما برای تان پیش آمده که یک روز از خواب بیدار شوید و ببینید
که یکی از آن ها دیگر کار نمی کند و به دالیلی خراب شده است ،آن هم
درست وقتی که بیشترین نیاز را به آن دارید .در چنین وضعیتی اگر پول
تعمیرات آن را نداشته باشید ،بایدبرای همیشه قید استفاده از آنرا بزنید
در حالی که با داشتن اندک پس اندازی از قبل می توانید به راحتی آن را
تعمیر و دوباره مثل قبل از آن استفاده کنید.
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حمایت و پشتیبانی از فرزندان

دوران کودکی فرزندان به سرعت سپری خواهد شد و روزی می رسد
که برای اولین بار خود شان را در دنیای بزرگ سالی می بینند .بزرگ
شدن فرزندان به این معنی نیست که آن ها دیگر به کمک و حمایت شما
نیازی ندارند بلکه بر عکس زمانی که وارد دوران جوانی و بزرگ سالی
می شوند کمکم با مشکالت مالی آشنا می شوند و به دلیل تجربه اندک
در مدیریت مسائل مالی خود قطعا به کمک و حمایت شما نیاز خواهند
داشت .بنابراین اگر آن ها با مشکالت مالی مواجه شوند ،شما باید آن جا
حضور داشته باشید تا با راهنمایی و مشاوره های الزم و همچنین کمک
مالی از مقدار پس اندازی که از قبل دارید به آن ها کمک برسانید.

باز نشستگی

دوران باز نشستگی نقطه عطف و مرحله مهمی از زندگی هر فرد است و
اگر بخواهید این دوران را بدون پشتوانه مالی و پس انداز کافی بگذرانید،
بیش از هر دوران دیگری برای تان دلهره آور و پر از چالش های مالی
خواهد بود بنابراین ارزش آنرا دارد که از همین حاال بــرای دوران
بازنشستگی خود پس انداز جداگانه و ویژه ای تدارک ببینید زیرا تا آماده
شدن برای این دوران فرصت زیادی خواهید داشت و اگر هرماه مبلغ
خیلی کمی هم کنار بگذارید تا آن زمان پس انداز قابل توجهی خواهید
داشت .هرگز برای شروع خیلی زود یا خیلی دیر نیست.
اگر این  10موقعیت مثال زده شده ،شما را برای پس انداز
کردن متقاعد نکرده است بدانید هیچ چیز دیگر نخواهد
کرد .پس وقت خود را تلف نکنید و دست به کار شده و پس
انداز را از همین حاال آغاز کنید.

از کار افتادگی

همیشه گمان می کنیم مرگ برای همسایه است و سوانح
و حوادثی که هنگام کار اتفاق می افتد فقط برای دیگران
پیش می آید نه برای ما .اغلب افــراد چنین طرز فکری
دارند و اگر شما هم جزو همین افراد هستید که تصور می
کنید در برابر چنین مشکالتی ایمن خواهید بود سخت
در اشتباهید .فرقی نمی کند چه شغلی دارید و چقدر در
معرض خطر هستید  .ممکن است در هر لحظه در محل
کارتان دچار سانحه شوید اگر که اتفاق غیر منتظره ای
برای تان رخ دهد .در چنین شرایطی اگر سانحه و جراحت
جدی باشد می توانید ادعای خسارت و غرامت کنید و با
پولی که دریافت می کنید دوران از کار افتادگی خود را
بگذرانید .همچنین اگر مبلغی هم پس انداز داشته باشید
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