ىفتو بذًن طالق

اقتصاد خانٌاده در ابتذای زنذگی مشترک
هجوْػَ :تشای صًذگی تِتش

یکی دّ ُفتَ اّل کَ ُوَ چیض خْب اعت ،احتواال پذس ّ هادستاى یخچال ّ فشیضس سا تشایتاى پش کشدٍ اًذ .حتی تشای چٌذ سّص ُن غزا
داسیذُ ،وَ جا تویض ّ هشتة ّ آهادٍ اعت تا صًذگی هؾتشکتاى سا تا ًؾاط آغاص کٌیذ .اها داعتاى دقیقا اص جایی ؽشّع هی ؽْد کَ
تشای خشیذ هایحتاج ،پایتاى تَ عْپشهاسکت هحلَ تاص هی ؽْد.

خریذ کردن
اگش تاکٌْى تجشتَ خشیذ ًذاؽتَ ایذ ،احتواال ُش چیضی کَ تْجَ ؽوا سا جلة هی کٌذ تش هی داسیذ ّ چیضُای صیادی تَ خاطشتاى هی
آیذ کَ ًیاص داسیذ یا ؽایذ تؼذُا تَ کاستاى تیایذُ .ویي هی ؽْد کَ کلی خشیذ هشتْط ّ ًاهشتْط اًجام هی دُیذ ّ صهاى پشداخت
ُضیٌَ اجٌاطّ ،قتی سقن هزکْس سا هی ؽٌْیذ ،حظ ًاخْؽایٌذی تَ ؽوا دعت هی دُذ ّ تا خْدتاى هی گْییذّ« :ای خذای هي
ایي خشت ّ پشت ُا چقذس گشاى ؽذٍ اعت»!
تغیاسی اص خاًْادٍ ُا تا ایي رٌُیت کَ فشصًذاًؾاى تَ اًذاصٍ کافی تضسگ ؽذٍ اًذ آى ُا سا سّاًَ خاًَ تخت هی کٌٌذ ّ اص دادى
تشخی آهْصػ ُای کْچک ّ اعاعی تَ آى ُا غفلت هی کٌٌذ .یکی اص ایي آهْصػ ُای کْچک ،آهْصػ خشیذ کشدى تشای هٌضل
اعت .دس اداهَ هطلة تَ ًکاتی اؽاسٍ هی کٌین کَ تشای خشیذی هقشّى تَ فشفَ ّ اقتقادی الصم اعت تذاًیذ.

فيرست تيیو کنیذ
قثل اص تش ک خاًَ تَ ُذف خشیذ ،حتوا فِشعتی تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽیذ .ایي کاس ػالٍّ تش جلْگیشی اص فشاهْؽی احتوالی عثة هی
ؽْد کَ خشیذُای ًاهشتْط ّ تی تشًاهَ کوتشی اًجام دُیذ ّ حغاب ّ کتاب دعتتاى تیایذُ .ویؾَ خشیذُایی سا کَ دس طْل سّص
اًجام هی دُیذ ،دس دفتشچَ ای یادداؽت کٌیذ ّ ُش هاٍ ُضیٌَ ُا سا جوغ کٌیذ ّ ُضیٌَ ُای اًجام ؽذٍ سا تحلیل کٌیذ .تذیي گًَْ
هذیش هالی صًذگی خْدتاى هی ؽْیذ.

چو چیسی بخریم؟
تشای تِیَ فِشعت خشیذ اّلْیت سا تَ اجٌاط ضشّسی تذُیذ .تشخی اجٌاط ّ غزاُای فاًتضی تیؾتش جٌثَ تفٌٌی داسد ّ تَ افطالح
تَشج هحغْب هی ؽْ د ًَ خشج ّ هی تْاى کاستشد آى سا تَ سّصُای خاؿ یا هٌاعثت ُای خاؿ هحذّد کشد .تَ یاد داؽتَ تاؽیذ کَ
حزف تشخی اجٌاط اص عثذ خاًْادٍ آعیثی تَ سؽذ ،عالهت ّ ؽاداتی ؽوا ًوی سعاًذ؛ حتی دس فْست اعتفادٍ ،هی تْاًذ
عالهت ؽوا سا تَ خطش تیٌذاصد .تَ طْس هثال هی تْاى اص عظ هایًْض ،عْعیظ ّ کالثاط ،چیپظ ّ پفک ّ ً ...ام تشد .پظ تشخی
اجٌاط هقشفی غیشضشّسی سا حزف کٌیذ ّ تشای آى ُا جایگضیي ُای تَ فشفَ تش ّ عالن تشی پیذا کٌیذ .

از کجا بخریم؟
تَ طْس طثیؼی تشای ُش کاالی خاؿ ،هشکض خافی تشای خشیذ آى ّجْد داسد کَ دس هٌاطق هختلف ؽِش هغتقش اعت .اگش ّعیلَ
ًقلیَ داسیذ هی تْاًیذ اص ایي هشاکض اجٌاط هْسدًظشتاى سا تِیَ کٌیذ اها اگش ّعیلَ ًقلیَ ًذاسیذ ایي کاس تشایتاى چَ اص لحاظ هالی ّ چَ
صهاًی تَ فشفَ ًیغت .تِتش اعت هشاکضی سا تشای خشیذ اًتخاب کٌیذ کَ ػالٍّ تش داسا تْدى تخؼ ُای هْسدًیاص قیوت ُایؾاى ُن
هٌاعة تش اص هشاکض دیگش تاؽذ .اص تخفیفات فشّؽگاٍ ُای تضسگ اعتفادٍ کٌیذ.

چو مقذار خریذ کنیم؟
ایي کَ چَ چیضی سا تَ فْست کلی ّ چَ چیضی سا تَ فْست جضئی تِیَ کٌیذ ،ػالٍّ تش هیضاى هقشف تَ ؽاخـ ُای دیگشی ًیض
تغتگی داسد .تَ ػٌْاى ًوًَْ دس اتتذای صًذگی تِتش اعت هیٍْ ّ عثضیجات سا تَ هیضاى خیلی کن تِیَ کٌیذ .ایي کاس ُن جلْی
اعشاف ّ خشاب ؽذى آى ُا سا هی گیشد ُن تاػث هی ؽْد کَ ُوَ چیض سا تاصٍ تاصٍ هقشف کٌیذ .اًثاس کشدى تشخی اجٌاط ػالٍّ تش
فشف ُضیٌَ ،عثة فاعذ ؽذى ّ گزؽتي تاسیخ اًقضای آى ُا ًیض هی ؽْد ّ گاُی افال فشاهْػ هی کٌیذ کَ چٌیي جٌغی سا دس
خاًَ رخیشٍ کشد ٍ ایذ .تِیَ تشخی اجٌاط تَ فْست کلی تَ فشفَ تش اعت صیشا دیگش ًیاصی ًیغت ُضیٌَ تغتَ تٌذی سا تپشداصیذ .تَ
طْس هثال خشیذ چٌذ کیلْ لْتیای تاص تَ فشفَ تش اص خشیذ یک تغتَ لْتیا اعت یا خشیذ دعتوال کاغزی تاؽذٍ فلَ ای دس هقایغَ تا
یک جؼثَ دعتوال کاغزی تَ فشفَ تش اعت .یادتاى تاؽذ قشاس ًیغت ُضیٌَ ؽکیل تْدى تغتَ تٌذی کاالُا سا ؽوا تپشداصیذ !

تحلیلگر باشیذ
ُویؾَ قیوت ُا سا تا ُن هقایغَ کٌیذ .تشآّسد کٌیذ کَ تا تْجَ تَ هیضاى هقشف ّ ًْع هحقْلی کَ تِیَ هی کٌیذ ّ هیضاى
هاًذگاسی آى ّ اص ُوَ هِن تش پْلی کَ تشای خشیذ دس ًظش گشفتَ ایذ ،خشیذ چَ هحقْلی اّلْیت داسدُ .ویؾَ تَ قیوت ّ تاسیخ تْلیذ
ّ اًقضای دسج ؽذٍ سّی اجٌاط تْجَ کٌیذُ .یچ گاٍ اص عْال کشدى دستاسٍ قیوت اجٌاط خجالت ًکؾیذ ،ؽوا حق داسیذ قثل اص
اًتخاب ،قیوت آى چَ سا هی خشیذ ،تذاًیذ.
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