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 ارسال کنی. ،تحولی بزرگ رو در اونها ایجاد کنه تونه
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 مقدمه

زندگی  به عنوان بخشی از فلج کننده باشه. ت، گاهی بدهی می تونه براشوبیا باهاش مواجه 

 تبدیل شده. روزمره

های ی ی پرداختو چک می کنی و می بینی که نامه ای دربارهتاز خواب بیدار می شی و ایمیل

ل طلبه. عقب افتاده اومده ، تلفنی از یه فرد ناشناس جواب می دی و اون شخص، کارگزار وصو

ی که افتادی، ارو اینترنتی چک می کنی تا فقط بفهمی که چقدر تو این چاله ی اعتبار کارتمانده

  فرو رفتی.

ی جالب  یِ زندگی تویِ فرهنگمون، اما نکتهاین موضوع تبدیل شده به یه امرِ پذیرفته شده

بیشتر ما  می تونی بدونِ داشتنِ بدهی، زندگی کنی، اما تواینجاست که نباید اینجوری باشه. 

 ی زندگی بدون بدهی، وجود داره.نمیدونیم چجوری و یا نمیدونیم اصال گزینه

ه بی و این گزارش همین حاال بهت می گم که مطمئن باشی می تونی بدونِ بدهی زندگی کن

 نشون میده که چجوری میشه این کارو کرد. بهت

صول طلب وحاال تصور کن که دیگه مدام از زنگ زدن و پیگیری کردن و اذیت کردنِ کارگزارانِ 

ز عزیزانتو هایی او فقط نامه چک می کنی که هر روز ایمیلتو نمیترسی. تصور کنو  نیستینگران 

 .می کنیاعتباریت نگاه کارت با لبخند به  که به جای ترس، می خونی. تصور کن

گرچه این کار . اکنترل کنیهاتو یفقط باید بده توتمام اینها واقعیه و میشه که اتفاق بیفته. 

ث می ، اما حتی کنترلِ بدهیت باعپرداخت کنی هاتوبدهی که بخوایممکنه مدتی طول بکشه 

 .باال ببریاعتبارتون که بتونیمک می کنه و ک آرامش داشته باشیشه که احساس 

یدن این ، بعد از شننظر بیان، اما به من اعتماد کن می دونم که شاید اینها دست نیافتی به

 .بدیانجام  ، باید چه کاریکنترل کنی زندگیتو بتونی که برای اینکه دوباره یاد میگیریگزارش 

 اومد، ت، خوششنیدیباشه که اگه از چیزی که  تو یاد ریاز شنیدن این گزارش لذت بب

ضو شو و مطالب مرتبط بیشتری در این زمینه علینک سر بزن و توی خبرنامه ما  این حتما به

 دریافت کن.
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 روی بیاری؟چیزی که باعث شده به بدهی چه قدم اول: 

ی کنار فتسختی باشه. سخته که با تصمیمی که قبال گر تونه برای خیلی از افراد، قدماین می

 رو تو وضعیت ناخوشایندی قرار دادن. تو، به ویژه حاال که اون تصمیمات، بیایی

که می خواستم  زمانی که برای اولین بار متوجهِ وضعیتِ وخیمِ بِدِهیم شدم، یادمه و آخرین کاری

 انجام بدم، این بود که دلیلشو پیدا کنم.

هیم به صورت خواستم فقط سَرَمو زیر یه پوشش پنهان کنم و الکی امیدوار باشم که بِدِمیاولش 

ال بود و آخرین چیزی که به ذهنم خطور کرد، این سو ،سحرآمیز و معجزه آسایی از بین میره

 که چرا من بدهکار شدم و چه چیزی منو به اینجا کشوند.

هایِ و بدهی هایِ الزامیفراد گرفتارش میشن: بدهیا در واقع دو نوع بدهی وجود داره که عمدتاً

 م.به هر دوی اونا یه نگاهی بندازی با هم دارن؟ بیاغیر الزامی. خوب اینا چه فرقی 

 بدهی های الزامی

خصیه. ی شها هستن که الزمن و هیچ کاریش نمیشه کرد. البته این یه مسئلهبعضی  از بدهی

توی  ها هستن که برای رسیدن به جایگاهی کهاز بدهیاما من شخصا اعتقاد دارم که بعضی 

 . اونا رو قبول کنیزندگی می خوای، باید 

نیم از . حاال بیا ببیحذفشون کنی ها هستن که به هیچ وجه نمی تونیهمچنین بعضی از بدهی

 شه.ها نمیشه اجتناب کرد و از کدومها میکدوم

 ا بیمه شدی. شم، پس خیلی عالیهاگه بیمه داری ه.، بدهیِ درمانینمیشه حذفش کنی یه مثال از 

 ت نسبتاًهای درمانی، پس قبضبیمه نداریکمک کنه. اگه هم  یتونه به کاهش این بدهو این می

 . اگه وضعیتِ وخیمی داشته باشیسریع انباشته میشن، مخصوصاً

نداره.  اصال امکانشکنه. نرفتن به بخش اورژانس فرض کنیم توی تصادف ماشین، پات می مثالً

 ای وجود نداره.. در واقع راه دیگهدرمان بشیتا  یباید بر
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 تر بود.کم شد و حاال مبلغ قبضت، عالی میکردیبیمه می فکرشو کرده بودی و خودتو اگه قبالً

ارِ قرض بو ممکنه که رو زیرِ  یه قبض داری، در اون صورت هم از حرف من اشتباه برداشت نکن

 .رداختش کنیپتونی سریعتر و اینجوری می کنیبا داشتنِ بیمه، بدهیتو کمتر  تونیببره، اما می

رو از  توتونه یکه یه چیز ساده م میبینی تونه برات پر دردسرتر باشه.، میباشیاگه بیمه نداشته 

. نکنی پرداختش تومانی که اصال نمیشه و نمی تونینجات بده، هزاران  تومانپرداخت هزاران 

 .اورژانسی داشتی خاطر اینکه وضعیتی فقط به

ا این حال ب. اما تهیه راه آسون برای کاهش این نوع از بدهی وجود داره و اون بیمه کردنِ خود

 تونه سخت و دشوار باشه.یِ حق بیمه، برای بعضی از ما میپرداختِ ماهیانه

 .یهست، آفرین! شما جزو اقلیتِ خیلی کوچکی زندگی می کنیاگه بدون هیچ بدهیِ درمانی 

هاست ز بدهیبرای اکثر افراد، بدهیِ درمانی، جزئی از زندگیه و یه مثال ساده برای اون بخش ا

 که نمیشه ازشون اجتناب کرد.

، اختیاریه. هادهیاز ب که این نوع هایِ الزامی بندازیمای از بدهییه نگاهی به نوع دیگه حاال بیا

لزامی اگم توضیح بدم. وقتی می یاری با هم تناقض دارن، پس بذارکه الزامی و اخت دونممی

، خواییممنظورم اینه که برای مواقع اورژانسی و یا برای رسیدن به موقعیتی که توی زندگی 

  .ش کنیحتما باید پرداخت

و   اینجوری خوشحال نیستی. اما زندگی کنی، هم می تونی بدون تالش در جهتِ اهدافت

، ی کنیینطوری زندگکه ا می تونی انتخاب کنیبه شدت لطمه می بینه.  استاندارد کلی زندگیت

 نمیکنه. می خوای و خوشحالتاما این زندگی اونی نیست که 

، مثل یبپذیرهای الزامی و مشخص رو برای خارج شدن از این نوع زندگی، باید بعضی از بدهی

اشن، سرانجام به ها حتی اگه با ریسکِ باالیی هم  همراه بدهیوامِ تحصیلی و یا وامِ شغلی. این ب

 .کنیتا توی زندگی پیشرفت  هکنکمک می بهت

 نمی تونی ها، در حقیقت، الزمن و بدون گرفتنِ این بدهیتو به جلو پیش بریاونا برای اینکه 

 .خوای زندگی کنیطوری که می
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آور نیستن، لزاماهای اورژانسی  ی بدهیبه اندازهها رو میشه کنار گذاشت، چون این بدهی مطمئناً

 دن.ی زندگیشون قرارشون می ای هستن که اکثر مردم توی برناماما هنوز هم مسئله

فکریشون و پیدا  ناپذیرِ زندگیِ اکثرِ مردمه و برای رشدبرای مثال رفتن به دانشگاه، جزءِ جدایی

 الزامیه. کامالً کردن شغل،

ل پرداخت به که بعضی از اونا غیر قاب دهای بزرگی به وجود میادانشگاه، بدهیبا ثبت نام توی 

پیشرفت توی  دونن که برایپردازیم. اما هنوز هم افراد میبیشتر بهش می رسن که بعداًنظر می

ه سرانجام زندگی ها رو به امید اینک ها رو قبول کنن، پس اونا این بدهیزندگیشون باید این بدهی

 کنن.رو براشون به وجود بیاره، انتخاب میبهتری 

نن، ککمک می پیشرفتِ عمومیِ زندگیتو  هایی که به بدست آوردنِ سالمتیتبنابراین بدهی

ها این بدهی اجتناب ناپذیرن. پذیرفتن ها معموالًو این بدهی ،های الزامی به حساب میانبدهی

 .داریریزی کردنشون نیاز به زمان و برنامهی  برای پرداخت اشتباه نیست، اما مثل هر بدهیِ 

 بدهی های غیر الزامی

دامشون می  ای هستن که خیلی از افراد بههای بیهودههای غیرالزامی، اون دسته از بدهیبدهی

م و افتن. بدهی کارت اعتباری و حتی به رهن گذاشتن، در زمان خودشون شاید به نظر الز

ه درستی بشه ازشون اجتناب کرد و یا یا  ،ریزیِ صحیحامهبا برن ضروری بیان، اما معموالً

 مدیریتشون کرد.

 یه نگاهی به هر دوی اونا بیاندازیم. بیا

اول از همه، داشتن کارت اعتباری به شرط اونکه ازش عاقالنه استفاده بشه، اصال کارِ اشتباهی 

 های غیرالزامی. اونا حتماًی خریدنه برا های اعتباری باید برای مواقعِ اورژانسی باشن،کارت نیست.

فقط  ، نهاونا رو پرداخت نکنیکمک کنن، اما اگه هر ماه، قسط  تومی تونن به اعتبار مالی بیشتر 

افزایش پیدا کنه. بدهیِ کارت اعتباری  هاتشن بدهیلطمه می زنن، بلکه باعث می به اعتبارت

خیلی از افراد گرفتارش میشن. قرار  که ی استهای دیگه، اجتناب پذیرتره و بدهنسبت به بدهی

، می تونین همین االن یه جا دریافت خواینگرفتن توی وضعیتی که به آدم بگن هر چی می
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انگیز باشه و سخت میشه ازش گذشت، اما این در نهایت فقط و کنین، می تونه خیلی وسوسه

 ست.فقط یه تله

 اعتباری، هایِهایِ کارت، شرکتکنیپرداخت میهای کارت اعتباریتو به موقع وقتی که شما قسط

ع خودشون به نف تتا بتونن از اشتباهات اشتباه کنیسود زیادی بدست نمیارن. اونا منتظرن تا 

  یِ پر سودی برای خودشون تبدیل کنن.استفاده کنن و این معامله رو به معامله

ی از ما ، خیل رَهنیه. مطمئناًخوام در موردش صحبت کنم، بدهیِای از بدهی که مینوع دیگه

باشه  ین یادتااما  کنیم، یه خونه از خودمون داشته باشیم.خواد وقتی داریم ازدواج میدلمون می

 .نیکباید این خواسته رو فراموش ،  آماده نیستیتا زمانی که هنوز از نظر مالی کامالً

، آماده نباشی اگه شما از نظر مالیالعاده باشه، اما تونه خیلی خوب و فوقبله، خریدِ خونه می

 به ارمغان نمیاره.برات  چیزی جز غم و درد و نگرانی

اگه هنوز این  ، اماییی رهن کردن خونه بر بیااز عهده بتونی افزایش پیدا کنه، درآمدتشاید اگه 

وقت رید خونه تونه راه بهتری  باشه. همیشه برای خاتفاق نیفتاده، اجاره کردن یه آپارتمان می

 .یدیمزمان مناسب این کارو انجام  به موقع و توی یه داریکه  بشیهست، فقط باید مطمئن 
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 نقدم دوم : انکار نک

ها رو هیتمام این بد تونیکه چطوری می باید یاد بگیریحاال که با انواع بدهی آشنا شدیم، 

  .کنیمدیریت 

 می تونی .بری تو به درونِ الکِ خود الکپشت عمل کنی ترین راه اینه که مثل یهآسون ظاهراً

دن به مانده ها، نگاه نکر، جواب ندادن به تلفنبدی: دور ریختن نامه هاتاین کارها رو انجام 

مفید  به نظر. البته ممکنه که این راهکارها اون اول حسابت و صحبت نکردن در مورد بدهیت

های رد قبضدر مو "آنکه از دیده برفت از دل برود هر "این ضرب المثل که بیان، اما مطمئن باش

 کارساز نیست. ها اصالًپرداختی و بدهی

ا و بدهی انکار کردن قبض ها در اکثر مواقع، اوضاع را برای شما وخیم تر میکنه. اگه قبض ه

کالتی که هاتونو نادیده بگیرین، باید با دسته ی دیگه از مشکالت دست و پنجه نرم کنین. مش

 بدتر از نادیده گرفتن قبض هاتون هستن.بیشترشون حتی 

یزایی که چبا تمام از بین میره و دیگه باید  انکار کنی، اعتبارت هاتوقبض اول از همه، اگه

کارت  یه ی یه آپارتمان دلخواه یا درخواست، مثل خرید یه ماشین خوب، اجارهدوستشون داشتی

 .اعتباری خداحافظی کنی

های موقعیت تونهی اعتباری پایین مییزان اعتبارمونه و یه نمرهوابسته به م زندگی ما شدیداً

 خوبِ زیادی رو از ما بگیره.

ایگاه جبه وجود بیاد و توی  ای براتباعث بشه مشکالت دیگه هاتممکنه نادیده گرفتن قبض

پس  ، خوب،در تمام ساعات روز رو دوست داری های آزار دهنده. اگه تلفنقرار بگیریبدی 

 .توجه کنی هاتو باید به قبض ای نداریی دیگهو در غیر این صورت، چاره .تو انکار کنهاقبض

ر ، انکاپرداخت یه قبض مشخص داشته باشیای که ممکنه به در نهایت هم به خاطر عالقه

 رو باالتر ببره. تتونه میزان بدهیمی تهاقبض

و  هزاران تبرابه نظر کار خوبی بیاد، اما ممکنه  هاتشاید پرداخت کمترین هزینه از بین بدهی

 آب بخوره. تومان میلیونهایا حتی 
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مثل روبرو  و روبرو شدن با مشکالت هم بخشی از بلوغه. این ماجرا ممکنه فرد بالغ هستی یهتو 

 میزنه. تهای بیشتری به، آسیبتوفرار  مطمئن باششدن با یه  شیر وحشی باشه، اما 

 قبضت و یه نفس عمیق بکشی، بسائی اینه که دندوناتو به هم تونی بکنیمیبهترین کاری که 

تو باید مینه. ه، نباشه. تنها راه نیکدونه؟ ممکنه به اون بدی هم که فکر می. کی میرو باز کنی

 ه نمیتونیتو ک. ریزی کنیبرای پرداختش برنامه تا اون وقت بتونی از مبلغ بدهیت باخبر باشی

  .دست به کار بشیس و گمان، فقط براساس حد

ن تا بتونی که الزم و ضروریَ انجامِ تغییراتی باشییِ و آماده ی بریپس با آگاهی به قدم بعد

 .زندگیتو به حالت عادی برگردونی

ست و نمیتونی دهفایبی بعدیت ، تمامِ قدمهایِداری، اما قدم اولو درست برنَکنیب تواگه تمام تالش

زئیات مام جاز همه چیز با ت . باید کامالًنکن. پس قدم اولو هیچ وقت فراموش کارتو پیش ببری

ایه سبا یه  خوری، چون انگار داری، در غیر اینصورت شکست میآگاهی و شناخت داشته باشی

 .کنیمبارزه می
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 نیه کهتعملی قدم سوم: یه برنامه 

ا به آخر که انگار دنی بازی می اولش جوری خودتو، باخبر میشی هات وقتی که از میزان بدهی

خالص ها هیخیلی ترسناکه. برای اینکه از دست بد این براتو  کنیرسیده. به مبلغ کل نگاه می

 .ی داشته باشیی عملو برای این کار نیازه که یه برنامه کنی، باید کوچکشون بشی

باید  تو به جای اون کنه ونمی بهتگفتم، نشستن و منتظر موندن هیچ کمکی  همونطور که قبالً

 بررسی کنی. انتخابیتوهایِ گزینه

 : ی داشته باشی، باید به سه نکته توجه کنیی عملبرای اینکه برنامه

   چقدر بدهی داریکالً -1

  پرداخت کنی تونی چقدرشو االن می -2

 .کم کنیشو یمقدار بتونیکشه تا چه زمانی طول می -3

مام آسونیه. برای فهمیدنشم فقط نیازه که یه جدول از ت، بخش نکه چقدر بدهکار هستیای

خ یهایی که مدت زمانِ زیادی از تار. بهترین کار اینه که اون قبضت درست کنیهاقبض

. دام کنیریزی و اقتر برای پرداختشون برنامهو هرچه سریع سررسیدشون گذشته رو انتخاب کنی

 . ت درست کنیبزرگ هایِیِ بدهیبعد یه جدول دیگه از بقیه

 ین کارِا. تونی پرداخت کنیها رو همین االن میکه چه مبلغی از این بدهی ببینیحاال باید 

تر از اون، اینه اما مهم ....تو پرداخت کنیهای قبضواضحه که باید همه ...ایه.درست و هوشمندانه

 .هات پرداخت کنیتونی برای کم کردن بدهیهمین حاال چقدر می ،که

 ت درست کنیتای برای پرداخیه برنامه طلبکارانت تماس بگیری تا بتونیبرای این کار بهتره با 

کشه تا ول میچه مدت زمانی ط اینکه بفهمیو  تونی،  بپردازیاجازه بده میزانی که می توتا به 

 .بازپرداختش کنی
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. و اینطوری یکنمشخص می ،ذاریکنار ب تبا این کار، مبلغی رو که هر ماه باید برای پرداختِ بدهی

بدهی،  یا مدت زمان پرداخت چون از قبل همه چیز روشن و واضحه، دیگه مبلغ قسط ماهیانه و

 عجیب و غریب نیست. واست

کنه و با یکاهش پیدا م اضطرابت، کنیریزی میو براش برنامه ز همه چیز باخبریوقتی از قبل ا

 .هات مواجه میشیا بدهیآرامش بیشتری ب

 ، نیاز به گذشت زمان و تالش زیاد داره. تبرنامه با توجه به میزان بدهی این

 چقدرن. واقعاً هاتو بدهی بدیکه چه کاری باید انجام  باید وقت بذاری تا بفهمی

ها از بدهی . بعضیور تاریخ سررسید شونو باید بدونیها و همینطیت هر کدوم از بدهیمیزان اهمّ

 .ردیکمرتب که اونا رو براساس اولویتِ پرداخت،  شابپس مطمئن ه هستن، تر از بقیّضروری

و  گیرا تماس ب. با طلبکارشودست به کار ، ریزی کردیبرنامه برای پرداختتبه محض اینکه 

 . نو یادداشت کر ی نکاتی که تک تک اونا میگنهمه

 و براترتو ممکنه دچار اشتباه بشن و فراموش کنن که رسیدِ پرداختیِ  طلبکاراتبعضی اوقات 

دردسر ونا تو که به خاطرِ اشتباهِ ا خوایا شما که نمیکم کنن، امّ بدهیت بفرستن یا از مبلغِ

 انکارانتمبلغی که بستکه بین  شو مراقب با تو یادداشت کنها، پس با دقت تک تک بدهیبیفتی

 ه.هیچ تناقض و مغایرتی وجود نداشته باش ،توستهای مالی صورت گن و مبلغی که درمی

باعث  هاتیآزاد بشه. همچنین، پرداخت کردنِ بده کنه تا ذهنتکمک می توریزی به این برنامه

 .مفید بودن داشته باشیمیشه که احساس  
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 . نه بیشتر نه کمتر، بپردازمی تونی اًعقدم چهارم: اون مبلغی رو که واق

 .هاتبه پرداخت بدهی باید شروع کنی تو، کافی نیست. ریزی کنیاینکه فقط برنامه

 ه بایدک، اما اگه بیشتر از اون چیزی بدیکاهش  توهابدهی یاین خیلی خوبه که تصمیم گرفت

ین موضوع . اخوریو به مشکل برمی کم میاری، به زودی در پایان ماه پرداخت کنی، پرداخت بشه

ی به ی نادرست، بدهیِ جدیدریزیِ ضعیف و مدیریت هزینهبه دلیل برنامه شه کهباعث می

 اضافه بشه. هاتبدهی

ی پرداختی نامهتا اونا بتونن یه بر درست و دقیق بگو که چقدر توان پرداخت داری به بستانکارانت

 ایجاد کنن. متناسب با درآمدت

گه تر بهشون برگرده و اسریعخوان که پولشون هر چه به این حرف اعتماد کن، اونا می

تونی هیچ پولی بهشون بپردازی. پس یه کم پول تو ورشکست بشی، دیگه اصالً نمی

 بهتر از هیچیه.

. اینکه یه کم دازتونی، بپرمی تا هر مبلغی رو که واقعاً گو. تالش کنبه اونا عدد و رقمِ اشتباه ن

، امری غیر تبا این کارِ تو فقط داریکه  نباور ک ، به نظر خوب میاد. اماداشته باشیپول اضافی 

کارانت پنهانش این مبلغ پولی که از طلب ، ممکنه باأخیر میندازیقابل اجتناب  و ترسناک رو به ت

 بیشتره. هایباشه که این به  معنیِ بدهی اما یادت ،به دست بیاریچیزای خوبی  کردی، بتونی

میزانی که واقعاً می  ،که باشئن پس کمترین مقدار برای پرداخت کافی نیست. مطم

 تونی پرداخت می کنی نه میزانی که می خوای. 

اقع این و در و گرفتی، اما شما وام رو پرداخت نمیکردیشد اگه هیچ پولی بله. خیلی خوب می

 .یست که اونو پس بد. پس عادالنهبدهکاریمبلغ رو  

ون براساس هم تی پرداختیکه برنامه بشیو مطمئن  تو بشناسیهابنابراین باید محدودیت

 ها تنظیم شده.محدودیت
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 ناضافه نک تها قدم پنجم: بدهی جدیدی به بدهی

گه آب ، اینه که دیبدیانجام  ی از بهترین کارهایی که می تونی در زمان غرق شدن کشتیتیک

، ه باشیشد وابستهدونم که ممکنه به پول . میدر حال غرق شدن اضافه نکنی بیشتری به کشتیِ

ت که ، اما راه حلش این نیسکنیتالش می هاتبرای کم کردن بدهی وقتی که داری مخصوصاً

 .خودتو بیشتر توی چاه فرو ببری

جام تونی انبه وجود آوُردنِ بدهیِ جدید، بدترین کار ممکنیه که تو زمانِ بدهکاری می

 تونی از این کار دوری کن.بدی، پس تا می

وبی بیاد، به نظر فکر خ ،اعتباری قرض گرفتن و خریداز طریق  هاتپرداخت بدهیممکنه که باز 

وی کم کردن ت. و این کار هیچ تاثیری کنیبه جا می پول جا ت فقط و فقط داریا با این کارِامّ

 نداره. هاتبدهی

 بدهی با پرداخت کردنش از طریق یه اعتبار یا بدهی جدید از بین نمیره.

هات اضافه ای رو  به بدهیزمانی که بدهکار هستی، بدهیِ دیگه خیلی مهمه که در

کنن و اده میخیلی از افراد مرتکب این اشتباه میشن. از یه کارت اعتباری تا انتها استف نکنی.

 راه حلشون گرفتن یه کارتِ اعتباریِ جدیده.

. نیکخرج می درآمدتی اینه که شما بیشتر از فقط و فقط نشونه اعتبار کارتتتموم شدن 

 .دارینکه الزمشون  چیزهایی هستیهای جدید، تنقالت و وقتی که در حال خرید لباس مخصوصاً

 د اینکه دقیقاًباید در مور ، خیلی مهمن. اما واقعاًخریمی البته شاید فکر کنی چیزایی که داری

از  بیشتر هایی. داشتن هزینهمیتونی خرج کنی، فکر کنو چقدر  به چه چیزی احتیاج داری

ها زینههرو توی دردسر میندازه و باعث میشه کم کم زیر بار سنگین  تو، در قدم اول درآمدت

 .کمر خم کنی
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. اگه زمانی کن فکر، هایی که االن داری و به بدهی هایِ جدیدِ اعتباری دست برداراز گرفتنِ کارت

جدید  کارت اعتبارییافت در مورد در نیتو، اونوقت مینیپرداخت ک هاتوتمام بدهی  تونستی

 .فکر کنی و تصمیم بگیری

و پرداخت هاتو بدهی کار کنیی بهتری و روی برنامه که به قدم سوم برگردیبهترین کار اینه 

 .به دست بیاریاعتبار بیشتری  بتونیتا اینکه  کنی

نه. این ا ی شما سازگار هستن یاز اینکه آیا روشهای جدید با بودجه بشیهمچنین باید مطمئن 

 کنیم.مورد رو در قدم بعدی بررسی می

ره ی مهمی که باید در نظر داشته باشی اینه که چه بدهکار باشی چه نباشی، بهتمسئله

 هایِ جدید جلوگیری کنی.که از به وجود اومدنِ بدهی

رفت شما گفتی، ممکنه برای پیش ها مثل وام تحصیلی، همونطور که قبالًالبته بعضی از بدهی

نمیشه، بلکه  تعتباری، نه تنها باعث پیشرفتی بدهی مثل بدهی کارت ام باشه. اما انواع دیگهالز

 ، برمیگردونه.یرا به جایی که بود تو

و اینکه  اشیب در جریان میزان بدهکاریت ، کامالًهات اضافه کنیپس باید قبل از اینکه به بدهی

وقعیت مکه فقط و فقط برای یه  بشیئن ، مطماضافه کنی  نیاز داری که به بدهیتاگه واقعاً

 .کنیداری این کارو میاورژانسی 

 . ته باشینه خیلی هم بهش نیاز نداشضروری مثل خرید کاالی لوکسی که ممکبرای یه کار غیرنه 
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 نقدم ششم: بودجه بندی ک

 ها، بودجه بندیه.برای خالص شدن از دست بدهی توآخرین قدم برای کمک به 

توی  نکه بعداًهم برای از نو شروع کردن و  هم برای مطمئن شدن از ای توتونه به میبندی بودجه

 ، کمک کنه.نیفتیهمون تله 

ین موضوع چقدر هزینه. ا چقدر درآمد داری، می دونی ندیِ درست، دقیقاًبودجه ببا داشتن یه 

دهی جدید ببرای ایجاد  توکنه و هم به بی نیاز شدن ها کمک میبرای غلبه بر بدهی توهم به 

 در آینده.

ایی، خرید مواد غذ ها،. مثل: قبضخوای براشون بودجه تعیین کنیهایی هستن که میهزینه

نظیم شده دقیق ت بندیتاز اینکه بودجه باشیبازپرداخت بدهی و مواقع اورژانسی. باید مطمئن 

 .براساس اون عمل کنی ست تا بتونیو  همه جانبه

رای کل بهمون طور که  بخوایتر میشه. ممکنه یه کمی پیچیده بندیت، بودجهیأهل هستاگه مت

. ممکنه با کنی ، برای نیاز های  تک تک اعضا هم مبلغی رو  پس اندازمالی داریخانواده ذخیره 

داخت پر هاتوی.  اما این مقطعیه. زمانی که بدهباشه که بیشتر کار کنیتوجه به این مسائل نیاز 

 راحت میشه. خیالتدیگه  ،کنی

بندیت ودجهب، مبلغی رو به عنوان پس انداز، توی هاتالبته بهتره بعد از پرداختِ تمامِ بدهی

هی برای هستی یا به جای بدتونه در زمانی که توی بحران . پس انداز در آینده میمشخص کنی

 های بزرگ مورد استفاده قرار بگیره.خرید

و هر  ز کنیپس اندا تونی، می پرداختش کنیو بعداً ضافه کنیکه به کارت اعتباریت ابه جای این

رداخت پپول  چیزایی که دوست داریشه تا برای . این موضوع باعث میای رو نقد بخریوسیله

 .مبارزه کنیو برای پیشرفت،  کنی

-اخت قبضکمک کنه. همیشه باید پول کافی برای پرد تتونه در مواقع اضطراری بهانداز میپس

 .ی شهضروری م ، البته فقط برای مواردی که،بذاریکنار ماه(  6چند ماه )حداقل برای  هات

که به  نکبذاری، به این فکر قبل از اینکه برای خرید تلویزیون جدید یا جت اسکی پول کنار 

 یا نه. گذاشتیی کافی پول کنار قول قدیمیا به انداز
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ی تونپس انداز کردی، میمواقع ضروری برای مایحتاج و به محض اینکه به اندازه کافی 

 در مورد سرمایه گذاری فکر کنی.

توی  ه پولتوبندی کنی و به جای اینکبرای پس انداز هم بودجه تونیمیگفتم  همونطوریکه قبالً

رد مشخص باز کنی و برای مواهایی با مبالغ کمتر حساب تونی، مییه حساب بانکی واریز کنی

 .پس انداز کنی

تونه ی، مبراش حساب بانکی باز کنی ها که میشه، یکی از این  بخششغل آزاد داری اگه شما

ر بخش از کمک میکنه تا از مقدار پولی که برای ه تمالیات یا موارد اورژانسی باشه. این به

 .با خبر باشی، هات در اختیار داریهزینه

کن، این بهت برای  ریزیبندی کن و همه چیزو از قبل برنامهپس وقت بذار و بودجه

 شروعی دوباره  و دور موندن از ایجاد بدهی در آینده کمک می کنه.
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 نتیجه گیری

 رو میری.فکنی، بیشتر نظر میرسه هر چقدر بیشتر تقال می بدهکاری، مثل بودن توی شنزاره. به

فکر  که یلی زودتر از چیزیخ تونی خودتوتو میخوشبختانه با پیروی از این شش قدمِ عالی، 

 .بیرون بکشیها ، از چاه بدهیکنیمی

، رکت کنیو نمیذاره ح ،نگه داشته رو در قدم اول توچه چیزی  دونیمی ،از اینکه باشمطمئن 

ایجاد دید ج، بدهی تونی بپرداز، هر چقدر میملی درست کنی ع، یه برنامهانکار نکن پس بدهیتو

تونی ، میید شدوباره بلن تونی، میبده. اگه این کارها رو مو به مو انجام بندی کنو بودجه نکن

 .خوای بخری، پس انداز کنیبرای تمام چیزهایی که می تونیو می کنیثابت  خودتو

 .همراه بودی منمتشکرم از اینکه با 

صرفا دونستن این مطالب کافی نیست و باید در این مسیر اقدام کنی تا 

 باشی. داشتهانتظار پیشرفت هم 

برداشتی، حاال برای برداشتن گام دومت  کتاب ه اینعاولین قدمت رو با مطال

به این تکنیک ها عمل کنی و سعی کنی خودتو از بدهی، بیرون  کافیه که 

بکشی. بعد از این کار نوبت به گام سومه. حاال که برای خروج از بدهی هات 

برنامه داری، نوبت به این می رسه که برای کسب درآمد برنامه ریزی کنی تا 

هاد بتونی هر چه بیشتر از زندگی خودت لذت ببری. برای اینکار بهت پیشن

در و ه کنی عرو مطال "ثروت در خانه فرمول جادویی کسب"کتاب می کنم 

 جلوتر بری. یک گام دیگر این مسیر

 اینجا کلیک کنی. می تونی رایگان این کتاب،جهت دریافت 

 

 

www.takbook.com

https://goo.gl/vqUBXe
https://goo.gl/vqUBXe
https://goo.gl/vqUBXe

