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 مدیریت منابع خانواده

»وقتی جوان بودم، فکر می کردم پول مهم ترین 
چیز زندگی است. اکنون، پیرانه سر، فکر می کنم 

چیزهای مهمتری در زندگی وجود دارند«.

مدیریت منابع خانواده
 مراقبت از خانواده مس��ئولیت سنگینی است. فارغ از 
داشتن امکانات مالی برای تأمین نیازهای اساسی مانند 
خانه، لباس و غذا، به سیستم آموزش و پرورش برای 
تربیت فرزندان نیاز دارید تا آنها به بزرگساالنی متعادل 
از نظر احساس��ی و روحی تبدیل ش��وند. برای تأمین 
نیازهای فوق، باید در مدیریت زمان، پول و دارایی ها 

ماهر باشید.
در زندگ��ی واقعی، برای رس��یدن به ای��ن مرحله، به 
مصالحه، فداکاری، از خودگذشتگی، حمایت و درک 
همس��ر و فرزندان نیاز دارید. برای مثال، کار ش��بانه 
روزی، ش��ما را از خانواده دور می کند؛ در مقابل، اگر 
بیش��تر ساعت های روز در کنار خانواده باشید ممکن 
است شغل خود را از دست بدهید و امنیت مالی شما 

به خطر  بیفتد.
آیا توازن ایده آل وجود دارد؟ اگر چنین است، چگونه 
باید به آن رسید؟ پاسخ دادن به این سوال آسان نیست، 
اما هدایت کردن اهداف و اولویت ها به راه درست کار 

را آسان تر می کند.

می توانم درآمد بیشتری داشته باشم؟

هیچ کس نمی تواند ادعا کند زمان و پول کافی در اختیار دارد. تقریباً کسی وجود ندارد 
که با زمان نجنگد و برای به دست آوردن پول تالش نکند. ولی باید به این مساله دقت 
کنید که پول و دارایی فقط یکی از عواملی اس��ت که می تواند به خوش��بختی کمک 
کند. زندگی سرشار از منابع مالی ولی بدون احساس و معنویت نمی تواند خوشبختی 

خانواده ها را تضمین کند.
چگونگی مدیریت منابع خانواده، به خصوص پول و زمان، بخش مهمی از زندگی 
مشترک را تشکیل می دهد. برای مثال، بودن یا نبودن پول می تواند سبب ایجاد و بروز 
بحران ش��ود. در صورت ناتوانی در مدیریت پول و زمان، پیوندهای خانواده متالشی 
می شوند. یادگیری مدیریت پول و زمان کمک خواهد کرد تا بتوانید امروز و فردای 

خانواده را بهتر کنید.
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ده سالپنج سال یک سال
ماشین

خانه
شغل

پس انداز
شخصیت

خانواده
تعطیالت

تحصیالت فرزندان

زمانی را که می خواهید در محیط کار و خانه بگذرانید مشخص کنید. 
اه��داف مالی کوت��اه مدت خود و بلند مدت را مش��خص کنید. برای 
س��رمایه گذاری بلندمدت بر روی پس اندازها برنامه ریزی کنید. خرج 
کردن پول را کنترل کنید و به تقویت توانایی های درونی خود بپردازید.

چگونه می توان زمان بیشتری به دست آورد؟
 هر یک از افراد، 24 ساعت در شبانه روز و 168 ساعت در طول هفته 
زمان دارند. با تمرین صرفه جویی در زمان، قادر خواهید بود به اهداف 
خود دست یافته و زندگی خانوادگی و شغلی خود را بهتر کنید. اهداف 
خ��ود را مرور کنید. زمان و اولویت های خود را مش��خص کنید. باید 

بدانید زمان شما صرف چه کاری می شود.

در حال حاضر هدف آن است...
 بسیاری از خانواده ها نمی توانند به استقالل مالی برسند؛ نه به دلیل این 
که برنامه ریزی شان شکست خورده، بلکه به این علت که نتوانسته اند 
برنامه ریزی کنند. اهداف باید دقیق و مشخص، مثبت، واقع گرایانه و 
قابل اندازه گیری باشد. به عنوان مثال، هدف شما این است که در پنج 

سال آینده، یک آپارتمان 80 متری به ارزش 300 میلیون تومان بخرید.
باید بس��نجید که آیا دست یافتن به چنین هدفی، در این چارچوب 
زمانی، با منابعی که در اختیار شماست عملی خواهد بود. اهداف، باید 
بالفاصله پس از ازدواج و آغاز زندگی مشترک تعیین شوند. ممکن است 

برای دفاع از اهداف تان این سواالت را از خود بپرسید: 
هدف خانواده: چگونه باید فرزندانم را تربیت کنم؟

 هدف مالی: می توانم فرد ثروتمندی باشم؟
هدف جسمی: چگونه می توانم سالم بمانم؟ 

ه��دف روانی: برای ارتقای توانایی روان��ی و ذهنی باید در کالس های 
خاصی شرکت کنم؟ 

هدف اجتماعی: چگونه می توانم فعالیت بیشتری در جامعه داشته باشم 
و موثرتر و مفیدتر باشم؟

 ه��دف معنوی: چگونه می توانم معنوی��ت را در خود تقویت کنم و به 
فردی مذهبی تبدیل شوم؟

برنامه ریزی برای اهداف
 اه��داف خود را ثبت کنید. برای این کار آنها را در جدولی بنویس��ید و 
با همس��ر و اعضای خانواده درباره راه های رسیدن به آنها گفتگو کنید. 
شما می توانید عالوه بر اهداف مالی، اهداف جسمی، روانی، اجتماعی و 

معنوی خود را در جدول ثبت نمایید.

از کجا شروع کنم؟
83 راهنمای زوجین



پس انداز، شریان حیاتی خانواده است. برای مثال، باید برای 
تولد و نگهداری فرزند خود، پس انداز داش��ته باش��ید. برای 
هزینه های درمانی پیش بینی نش��ده، رفتن به یک مسافرت 
و خریدهای بزرگتر مثل خرید خانه و خودرو نیز پس انداز 
الزم اس��ت. برای پس انداز بیشتر، باید دخل و خرج خود را 
به شکل متناسب کنترل کنید. برای انجام این کار، باید حساب 

درآمد و هزینه برای خودتان تهیه کنید:

اگر درآمد شما بیشتر از خرج تان باشد، می توانید پس انداز 
کنید. اگر چنین نیس��ت، با مش��کل روبرو می ش��وید. برای 
مدیری��ت دخل و خرج و پس انداز باید مهارت های الزم را 

کسب کنید.
 به منظ��ور کنترل کردن هزینه ها، پی��ش از خرید چیزی 

گران قیمت، باید این سه سوال را از خود بپرسید: 
 خرید واقعا ضروری است؟

 جایگزین بهتری وجود دارد؟
 اگر برای خرید چیزی باید وام گرفت، بازپرداخت 

آن با مشکل روبرو نمی شود؟
 خرید را می توان به تأخیر انداخت؟

چگونه می توانم بیشتر پس انداز کنم؟
حساب دخل و خرج

ماه فروردین 
دخل

درآمد: 15000000 ریال، سود بازرگانی:-
مواد غذایی: 2000000،  وام خودرو: 1000000  

وام مسکن / اجاره: 3000000
تلفن، برق، آب، گاز: 500000 

حق بیمه:200000، بنزین:300000، سرگرمی:500000 
تحصیالت و آموزش کودکان: 1200000 

لباس:1000000، غذا   1000000 
جمع هزینه ها: 10700000 

باقی مانده: 4300000

در برخی موارد ممکن است با بعضی هزینه های پیش بینی نشده روبرو شوید. اگر پس 
از چندماه پی بردید با مشکل مالی مواجه هستید و دخل و خرج تان با هم هماهنگ 
نیس��ت، باید هزینه ها را کاهش دهید. بعضی ها هر چقدر هم که بیشتر درآمد داشته 

باشند باز مشکل دارند؛ چرا که همیشه بیش از درآمد خود، هزینه می کنند. 
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 ثروت خالص بیانگر میزان ثروت واقعی و دارایی های خالص شماس��ت. ثروت خالص، 
پولی اس��ت که پس از فروش تمام دارایی ه��ا و پرداخت کامل تعهدات و بدهی ها باقی 
می ماند. اگر ثروت خالص شما زیر صفر باشد، خانواده، در معرض خطر مالی است. کنترل 

مستمر می تواند تصویر مناسبی از وضعیت مالی خانواده و سالمت آن به شما ارایه دهد. 
یکی از راه هایی که برخی افراد با اجرای آن ثروتمند ش��ده اند، افزایش ارزش خالص 

ثروت است. ایده اصلی این روش، افزایش دارایی ها و کاهش بدهی هاست.

دارایی ها چه هستند ؟
 دارایی ها عبارتند از چیزهایی که مالکش هستید، مانند: پول نقد، پس انداز بانکی، سپرده 
ثابت، سهام، خودرو، امالک و امثال آنها. تا زمانی که اقساط خودرو و منزل شما پایان نیافته 

است، آنها را بصورت کامل جزء دارایی های خود به حساب نیاورید.

بدهی ها چه هستند؟
بدهی ها، پول هایی هستند که به دیگران بدهکارید. اگر مسکن شما به دلیل دریافت وام 
در گرو بانک اس��ت باید جزء بدهی ها قرار گیرد. همه خریدهایی را که به ش��کل قسطی 
انجام داده اید جزء بدهی ها محاسبه کنید. مدیریت مالی، به شما کمک خواهد کرد تا ثروت 

خالص تان را افزایش دهید و نظم و سالمت مالی را در خانواده ایجاد کنید.

 دارایی ها - بدهی ها = ارزش خالص 
ثروت خالص شما در طول زمان تغییر می کند. اگر به هر دلیلی شغل و درآمد خود را از 
دست بدهید، به علت اجتناب ناپذیر بودن برخی از هزینه ها، مانند هزینه های غذا، لباس و 

بازپرداخت وام خودرو، ارزش ثروت خالص شما کاهش خواهد یافت.
با افزایش س��ن، ممکن است دارایی ها و بدهی های شما افزایش یابد. سال های آینده، 
زمانی که فرزند شما مشغول تحصیالت دانشگاهی شود، ممکن است مجبور شوید بخشی 

از دارایی های خود را برای تأمین هزینه های دانشگاه مصرف کنید.

شروع سریع: اگر ازدواج کرده اید، از همان ابتدا، 
پس انداز کردن را آغاز کنید.

 آگاهی از بدهی ها: آگاهی از بدهی ها می تواند 
برای مدیریت مالی بس��یار مفید باشد. می توانید 

هنگام قرض گرفتن پول مراقب باشید: 
وام: روشی ساده اما گران. این وام ها نرخ بهره 
ساالنه متفاوتی دارند که ممکن است رقم کمی 

نباشند.
وام ه��ای مس��کن: دوره ه��ای بازپرداخت 
وام های مس��کن از 5 تا 20 سال متغیر است. 
ن��رخ بهره این وام ها کمت��ر از وام های دیگر 

است. 
وام های خ��ودرو: نرخ بهره وام های خودرو 

معموالً بیشتر از وام مسکن است. 
س��ایر وام ها: وام های تحصیلی و ش��خصی 
زیرمجموع��ه این نوع از وام ها قرار دارند. هر 
یک از بانک ها روش های متفاوتی برای دادن 

وام و نرخ بهره خاصی دارند.

ثروت شما چقدر است؟
توصیه هایی برای افزایش دارایی
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 کارهایی که برای کاهش بدهی ها باید انجام دهید عبارتند از:
1 ابتدا فهرستی از بدهی ها تهیه کنید. 

2 کار و تالش بیشتر به شما کمک می کند تا بتوانید بدهی ها را پرداخت 

کنید. هر ماه، با کنار گذاشتن بخشی از درآمد، می توانید وام های با نرخ 
بهره باال را زودتر تسویه کنید. 

3 تالش کنید برخی از وام ها را تسویه کنید؛ به خصوص وام هایی با 

بهره باال.
4 اگر توان پرداخت قسط ندارید، خرید قسطی را فراموش کنید. 

5 برنامه مالی خود را بدون توجه به اتفاقاتی که می افتد اجرا کنید و هیچ 

عذر و بهانه ای را نپذیرید. 

محافظت از دارایی ها
 پیش از این که به پس انداز فکر کنید، باید محتاط باشید و برای محافظت 
از دارایی های خود و خانواده برنامه ریزی کنید. یکی از روش های مهم 

برای این کار بیمه است که انواع مختلفی دارد.
 بیمه عمر

یکی از کارهایی که می تواند به حفظ و افزایش دارایی های شما کمک 
کند، اس��تفاده از بیمه عمر است. بیمه عمر، دارای انواع مختلفی است و 
شرکت های بیمه، روش های مختلفی را برای ارایه آن دارند. انتخاب نوع 

بیمه عمر، به میزان حق بیمه پرداختی بستگی دارد.
معیار بعدی، هدف از خرید بیمه عمر است؛ این هدف می تواند حفاظت 
از فرد یا حفاظت از فرد و پس انداز کردن باشد. پیش از خرید بیمه عمر 

بهتر است با کارشناس بیمه مشورت کنید. او به شما کمک خواهد کرد تا 
با خرید بهترین نوع بیمه عمر، نیازهای خود را برآورده کنید. 

بیمه منزل
 برای خانه ها نیز بیمه های متفاوتی وجود دارد که یکی از مشهورترین 
آنها بیمه آتش س��وزی اس��ت. بیمه آتش سوزی بس��ته به نوع قرارداد 
می تواند درصد قابل توجهی از خسارت هایی را که در اثر آتش سوزی 
رخ می دهد، جبران نماید. بیمه سرقت نیز یکی دیگر از بیمه های مربوط 

به خانه است.
بیمه خودرو

 دو نوع بیمه اصلی برای خودرو وجود دارد که شامل بیمه بدنه و بیمه 
شخص ثالث است. 

بیمه بدنه: این نوع بیمه، خودروها را در برابر تصادفات، صدمات فنی، 
انفجار، تخریب، حوادث طبیعی مث��ل طوفان، رعد و برق و همچنین 
صدمات جس��می و مرگ حفاظت می کند. خودرو بر اس��اس ارزش 

واقعی آن در بازار، بیمه می شود.
بیمه ش��خص ثالث: بیمه شخص ثالث، هزینه هرگونه آسیب، صدمه 
جسمی و مرگ را به شخص ثالث پرداخت می کند. این بیمه اجباری 

است و همه خودروها باید تحت پوشش آن قرار گیرند.
وصیت نامه

 دالیل متعددی برای نوشتن وصیت نامه وجود دارد؛ اصول دینی، یکی 
از مهم ترین این موارد است. نوشتن وصیت نامه به شما اجازه می دهد 
تا چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها را مشخص کنید. برای نوشتن 

وصیت نامه می توانید با یک وکیل دادگستری مشورت کنید. 

چگونه بدهی ها را کاهش دهید؟توصیه های سریع
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درباره توقعات و انتظارات خود 
در زمینه مسئولیت های خانواده 
و مدیریت مالی گفت و گو کنید.

برای مرد
 چگون��ه درآمدها را مدیریت 

کنیم؟
 آی��ا برای کنترل برداش��ت و 
پس ان��داز پول حس��اب بانکی 

افتتاح کنیم؟
 همسرم پولش را در راهی که 
دوس��ت دارد خرج می کند، چه 

حسی دارم؟
 آیا برای رس��یدن به موفقیت 

پول کافی داریم؟

برای زن
 درآم��د م��ن هزین��ه ه��ای 
نگه��داری بچه، حم��ل و نقل، 
خرید لباس  را پوشش می دهد؟
 آیا درباره ش��غلم گفت و گو 
خواهیم کرد؟ باید تا به دنیا آمدن 
فرزندمان کار کنم؟ باید تا زمان 
به مدرس��ه رفت��ن فرزندمان در 

خانه بمانم؟

 سرمایه گذاری در چه چیزی؟ 
سرمایه گذاری، راهی برای افزایش دارایی است. 
سرمایه گذاری می تواند در مواردی مانند زمین، 
امالک و مستغالت، بانک و بورس و سهام باشد. 
دقت کنید! هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک 
سرمایه گذاری به سود برسید. بنابراین، باید پیش 
از س��رمایه گذاری، اطالعات کافی و الزم را در 
زمینه های مربوط به آن سرمایه گذاری به دست 

آورید.
هر منطقه ای در هر زمان، شرایط خاص خود را 
برای سرمایه گذاری دارد. کاری که در یک منطقه 
و در یک زمان، س��ودآور است، ممکن است در 
منطقه و زمان دیگر، ارزش سرمایه گذاری نداشته 
باش��د. بنابراین برای سرمایه گذاری باید مطالعه 

کرد و بهترین و ایمن ترین راه را یافت.

 پول نقد
 سرمایه گذاری بصورت پول نقد عمدتا در بانک 
صورت می گیرد و ش��امل س��پرده های ثابت و 

حساب های پس انداز است. 

سپرده های بلند مدت
 همه ما درباره س��ودهای بانکی می ش��نویم؛ اما 
فایده سپرده های بلند مدت چیست؟  اول از همه 
باید بدانیم بهره مرکب چیس��ت؟ برای مثال، اگر 
یک میلیون تومان در حسابی که ساالنه 20 درصد 

به سپرده ها بهره می دهد پس انداز کرده باشید، پس از 
یک سال، شما 200 هزار تومان سود خواهید داشت. به 
عبارت دیگر درآمد شما حاصل ضرب نرخ سود بانکی 

در میزان سپرده شما در بانک است.
حاال سپرده اصلی شما شامل یک میلیون سرمایه اولیه 
ش��ما به همراه 200 هزار تومان س��ود سال اول است 
یعنی مجموعا یک میلیون و دویست هزار تومان. حاال 
فرض کنید که س��رمایه جدید یک میلیون و دویست 
هزار تومانی برای یک س��ال دیگر با همان نرخ سود 

بانکی در بانک بماند.
میزان س��ود ش��ما این بار بجای 200 ه��زار تومان، 
240 ه��زار تومان خواهد بود. بنابراین در پایان س��ال 
دوم میزان س��پرده تان رش��د کرده و به یک میلیون و 
440 هزار تومان خواهد رس��ید. لذا سود سپرده های 
بلند مدت بیشتر خواهد بود. البته در این مدت نباید از 

آن حساب برداشت کنید.

 امالک و مستغالت
 در حال حاضر امالک و مستغالت یکی از حوزه های 
اصلی س��رمایه گذاری است. کارشناس��ان امالک و 
مس��تغالت برگ برنده س��رمایه گ��ذاری در امالک 
را موقعی��ت جغرافیایی می دانن��د. بنابراین در هنگام 
سرمایه گذاری برای مستغالت، توجه به محل آن، از 

اهمیت زیادی برخوردار است. 

فعالیت عملی
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بایدها
 مطمئن ش��وید بازپرداخت وام مس��کن 25 تا 30 درصد درآمد ماهانه تان را 

در برمی گیرد.
 مطمئن شوید 20 تا 25 درصد ارزش خانه را خودتان در اختیار دارید.

 با توجه به اینکه وام هاي مسکن معموال به خانه هاي با عمر کم تعلق مي گیرد، 
برای خرید خانه قدیمی باید پول بیشتری در اختیار داشت.

 درباره ویژگی ها و آینده ملکی که می خرید از همسایه ها تحقیق کنید.
 نرخ رهن و  اجاره ملکی را که می خرید، بپرسید.

نبایدها
 سفته بازی

 خریدن ملک در موقعیت های نامناسب مانند نزدیکی ایستگاه راه آهن
 خرید ملک به دلیل نزدیکی به اقوام وآشنایان

  گرفتن وام بیش از توان مالی و بدون توجه به قدرت بازپرداخت اقساط آن

بایدهـا و نبـایدهـــای
 سرمایه گذاری در امالک

سهام
 امروزه بازار بورس در کش��ورمان فعال است و شرکت ها سهام 
خود را در بورس عرضه می کنند. شما می توانید تعدادی از سهام 
آنها را بخرید و متناس��ب با پیش��رفت و موفقیت این شرکت ها 
س��الیانه س��ود دریافت کنید. در عین حال ارزش سهام شما نیز 

می تواند افزایش و البته کاهش یابد.
با خرید سهام یک شرکت، مالک بخشی از آن شرکت خواهید 
ش��د. به معنای دیگر، ش��ما به یکی از صاحبان ش��رکت تبدیل 
می ش��وید. برای خرید سهام، بهتر است از کارشناس و کارگزار 

بورس کمک بگیرید.
سرمایه گذاری در سهام به طور کلی به این شکل است که فرد، 
س��هام را در زمان مناس��ب و به قیمت مناسب خریداری نموده، 
پس از رش��د قیمت، آن را با افزایش قیمت قابل توجهی خواهد 
فروخت. دقت کنید خرید س��هام می تواند با سود یا زیان همراه 
باشد. لذا دانش کافی، مشورت و بهره گیری از افراد خبره دارای 

اهمیت است.
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بایدها و نبایدهای 
سرمایه گذاری
 در اینجا بایدها و نبایدهای مهم را در سرمایه گذاری مرور می کنیم. سرمایه 
ش��ما حاصل کار و تالش و پش��توانه زندگی شما و خانواده تان است. لذا 

توجه به این نکات در سرمایه گذاری مهم است. 

 بایدها 
توقعات واقع بینانه داش��ته باشید، صبور باشید و بلندمدت سرمایه گذاری 
کنید. برای سرمایه گذاری از اصول و الگویی صحیح پیروی کنید. با افراد 
خبره و با تجربه مشورت و کار کنید و از دانش آنها بهره ببرید. در روش های 
سرمایه گذاری، تنوع ایجاد کنید. این کار باعث امنیت بیشتر سرمایه گذاری 
می شود. انتظار اشتباه کردن را داشته باشید. به خاطر داشته باشید روش های 

گذشته و موفقیت آنها تضمین کننده نتایج آینده نیست.

نبایدها
 در سرمایه گذاری احساساتی نباشید. وام گرفتن بخصوص در شرایطی که 
بهره باال داش��ته باشد روش مناسبی برای سرمایه گذاری به نظر نمی رسد. 
سرمایه گذاری کردن در چیزی که از آن سررشته ندارید درست نیست. به 
شایعات توجه نکنید؛ ضمن سنجش بازار در طول زمان، به اخبار موثق توجه 
داشته باشید. از سپردن سرمایه خود به افراد غیر مطمئن برای سودهای باال 

پرهیز کنید.  
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پس از تفکر
برای زن:در گذش��ته، زنان بیش��تر در منزل کار می کردند. امروزه، تعداد 
بیش��تری از زوجین در مقایسه با قبل به کار کردن در خارج از خانه نیاز 
دارند. به علت تغییر نقش ها، باید در نوع نقش های گذشته نیز تغییر ایجاد 
شود. گفتگوی مسئوالنه زوجین درباره فعالیت ها و انتظارات از همدیگر 
اهمیت زیادی دارد. شما ممکن است بیشتر از شوهرتان عمر کنید و باید 
به اندازه کافی برای دوران تنهایی پول پس انداز کنید. اگر کار می کنید باید 

پس انداز و سرمایه گذاری کنید.
برای مرد: وقتی زوجین هر دو بیرون از خانه کار می کنند، زمینه بس��یار 
مس��اعدتری برای مدیریت مالی زندگی و پس انداز ایجاد می شود. باید 
با همسر خود درباره میزان خرج و مخارج و پس انداز و سرمایه گذاری 

مالی گفتگو کنید.

 باید تفاوت میان س��رمایه گذاری و سوداگری را بدانید. سوداگر تالش 
می کند با خرید و فروش دارایی که ارزش نامش��خصی دارد در دوره ای 
کوتاه مدت س��ود قابل مالحظه ای به دست آورد. سرمایه گذاری کردن 

تعهدی بلندمدت برای سوددهی معقول است.
پیش از آن که سرمایه گذاری را آغاز کنید، مطمئن شوید پول کافی برای 
شرایط بحرانی پس انداز کرده اید. اگر چنین نیست، ممکن است مجبور 
ش��وید پول تان را برداش��ت کنید. این کار می تواند باعث ضرر شود. به 
خاطر داشته باش��ید: پول می تواند یک عامل زمینه ساز برای موفقیت یا 

شکست شما و خانواده تان باشد.

سرمایه گذاری را به فردا نیندازید
 ما هر روز و هر س��ال با ش��رایط ویژه ای روبرو هستیم و ممکن است 
به بهانه های مختلف س��رمایه گذاری را به تاخیر بیندازیم. مطلبی که در 
ادامه با هم می بینیم می تواند داستان زندگی خیلی ها و نشان دهنده لزوم 

برنامه ریزی بموقع و سریع تر شما برای سرمایه گذاری باشد:
مدتی صبر می کنم!

 20 س��الگی: هنوز زود است. برای سرمایه گذاری خیلی جوانم. خیلی 
کارها باید انجام دهم و خیلی جاها را باید ببینم. مدتی صبر می کنم.

 30 سالگی: ازدواج کرده ام. باید در کار تازه ای جا بیفتم و بچه دار بشوم. 
مدتی صبر می کنم.

40 سالگی: خیلی سرم شلوغ  است و کارم خیلی سنگین است. بچه ها 
باید دانشگاه بروند. بخش زیادی از درآمدم به خاطر پرداخت مالیات و 
هزینه های زندگی از بین می رود. حاال پول ندارم. یه کم صبر می کنم.
50 سالگی: با تقاضای افزایش حقوقم موافقت نشد، چون جوانان مسلط 
به کامپیوتر فرصت ها را قبضه کرده اند. باید شهریه دانشگاه دخترم و 
هزینه زندگی پدر و مادرم را تأمین کنم. باید برای سرمایه گذاری کردن 

صبر کنم. 
60 سالگی: نگران شغلم و سالمتی خودم و همسرم هستم. ما به اندازه 

کافی درآمد نداریم. باید صبر کنم. 
70 س��الگی: چی؟ چطور باید با ماهی یک میلیون تومان که دخترم 
می فرس��تد س��رمایه گذاری کنم؟ خیلی صبر کرده ام و فرصت ها از 

دست رفته است.

احتیاط کنید!
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در ادامه با هم چک لیستی از سواالت مهم را برای مدیریت مالی خانواده مرور 
می کنیم. هریک از زوجین باید به این س��واالت پاسخ دهند. پس از مقایسه 

پاسخ ها می توان درباره علل پاسخ ها و تفاوت نظرها گفتگو کرد.
1- هر یک از زوجین باید حساب بانکی مختص به خود داشته باشند. 

 موافق        مخالف
2- هر یک از زوجین باید تصمیم بگیرند چه میزان از پول خود را خرج کنند.

 موافق        مخالف
3- کلیه درآمدها باید به حساب ویژه هزینه خانواده منتقل شود.

 موافق        مخالف
4- هیچ یک از زوجین نباید بدون مشورت با یکدیگر خرید کنند.

 موافق        مخالف
5- موافقت زوجین برای خرید خاص الزامی است.

 موافق        مخالف
6- زوجین باید پس انداز داش��ته باشند تا بتوانند در شرایط اضطراری از آن 

استفاده کنند.
 موافق        مخالف

9- به بودجه نویسی نیاز است.
 موافق        مخالف

10- کنار گذاشتن پول برای والدین اهمیت دارد.
 موافق        مخالف

11- برای جلوگیری از پرداخت بهره باید نقدی خرید کرد.
 موافق        مخالف

12- اگر یکی از زوجین بیش از حد خرید کرد، باید با استفاده از روش های 
مختلف مشکل را مدیریت کرد.

 موافق        مخالف
13- برای گرفتن وام مسکن نباید مقروض باشیم.

 موافق        مخالف
14- باید به موسسات خیریه کمک مالی کرد.

 موافق        مخالف

 چک لیست

سوال و جواب

مدیریت منابع خانواده
در پایان این بخش نیز با هم چند سوال و جواب مهم را مرور 

می کنیم. 

سوال: چگونه می توانم هزینه ها را مدیریت و برنامه ریزی 
کنم؟ 

جواب: بسیاری از هزینه ها و درآمدها بصورت دوره ای تکرار 
می ش��وند. پس از یک ماه ثبت و یادداش��ت کردن درآمدها 
و هزینه ها، میزان مخارج مش��خص خواهد شد. پس از آن، 

می توان برای آنها برنامه ریزی نمود و آنها را متعادل کرد.

سوال: چند درصد درآمد را باید سرمایه گذاری کرد؟ 

جواب: دست کم 10 درصد درآمد ماهانه باید سرمایه گذاری 
ش��ود. اگر نمی توانید چنین کنید، مبلغ اندکی را در شرایط 

مناسب پس انداز کنید.

سوال: نگهداری پول در حساب بانکی درست است؟ 

جواب: اگر بتوانید پول خود را در جایی سرمایه گذاری کنید 
که سبب تولید یا اشتغال شود و در عین حال سود داشته باشد، 

خیلی بهتر است.

سوال: چرا باید سرمایه گذاری کنم؟ 

جواب: س��رمایه گذاری برای داش��تن آین��ده مالی مطمئن، 
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داستان یک زندگی
 به کمک علی

ما بیش از سه سال است ازدواج کرده ایم و دو سه ماه است 
که صاحب یک فرزند دختر شده ایم. پایه و اساس ازدواج 
ما براساس اعتقادات دینی مشترک، تأکید بر اعتماد و احترام 
متقابل بنا شده است. پس از آن که ازدواج کردیم، تصمیم 

گرفتیم حداکثر تا یک سال بعد از ازدواج، بچه دار شویم.
چون می خواستیم در این مدت از دوران ماه عسل لذت 
ببریم و زمینه مناسبی را برای تربیت و نگهداری از دخترمان 
فراهم و برای آینده برنامه ریزی کنیم، تعطیالت آخر هفته 

درباره مسایل مالی و برنامه های زندگی گفتگو می کردیم.
هدف اصلی م��ا در این فاصله زمانی، خرید خانه ای به 
ارزش 250 میلیون تومان بود. همچنین می خواس��تیم در 
طول پنج س��ال آینده در مقطع کارشناس��ی ارشد تحصیل 
کنیم. برای اجرای این پروژه ها، دست کم 20 درصد درآمد 
ماهانه ما پس انداز می شد. من و علی هر دو کار می کردیم 
و برای این که مطمئن شویم از نظر مالی با مشکل روبه رو 

نمی شویم با یکدیگر برنامه ریزی مالی کردیم.
پس از بازگش��ت به خانه، دست کم یک ساعت با هم 
درب��اره اتفاقات روزانه، اخب��ار و فکرها و تجربه های مان 
گفتگو و با دخترمان بازی می کنیم. تعطیالت آخرهفته را 
در پ��ارک یا خانه پدر و مادرمان می گذرانیم. در این مدت 
فهمیده ای��م برای پس انداز کردن پ��ول باید فداکاری کرد 
و عادت های گذش��ته مانند غذاخوردن در رستوران های 
گران قیم��ت، خرید لباس ه��ای م��ارک دار و هزینه های 

غیرضروری را کنار گذاشت. 

سوال و جواب

افزای��ش درآمدها، خریدهای عمده و مهم، ضروری اس��ت. س��رمایه گذاری 
پشتوانه شماست و باعث امنیت و آرامش خانواده می شود. در عین حال بخاطر 
تورم، همواره ارزش پول در حال کاهش است. سرمایه گذاری به شما این امکان 

را می دهد تا ارزش پول تان را حفظ کنید و به مرور آن را افزایش دهید. 

سوال: چه زمانی برای سرمایه گذاری مناسب است؟ 

جواب: هر چه زودتر سرمایه گذاری کنید بهتر است. با این وجود، اگر به بانک 
بدهکار هستید، ممکن است الزم باشد تا پرداخت کامل بدهی های خود صبر 

کنید . 

سوال: خطرپذیری سرمایه گذاری چه میزان است؟

 جواب: میزان خطر بستگی به نوع سرمایه گذاری شما دارد. بعضی ها خطر 
بیشتری را می پذیرند. میزان خطر به میزان آرامش و آسایش مطلوب شما بستگی 
دارد. به طور کلی، هر چه خطرپذیرتر باش��ید و در عین حال س��رمایه گذاری 
عاقالنه تر و با دوراندیشی بیشتر انجام داده باشید، منفعت بیشتری نصیب شما 

خواهد شد. 

سوال: از چه زمانی باید پس انداز برای بازنشستگی را آغاز کرد؟

 جواب: از همین حاال. ممکن اس��ت با گذش��ت زمان، برخی از فرصت ها از 
دست بروند و دیگر به دست نیایند. 

سوال: آیا باید بیمه عمر بخرم؟ 

جواب: آیا به اندازه کافی پول پس انداز کرده اید که آینده خود و خانواده تان را 
در سال های آینده تأمین کنید؟ آیا به راحتی قادر به پس انداز هستید. اگر پاسخ 

شما منفی است، به خرید بیمه عمر بیشتر فکر کنید. 
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