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 3سوال رایج در ابره بیمه مسافریت
.1بیمه مسافریت چه خسارایت را پوشش یم دهد؟

انواع خسـاراتی مثل صدمات جسـمی ،خسـارات مالی ناشـی از گم شـدن بار ،تأخیر وسیله
حملونقـل ،گمشـدن یـا بـه سـرقت رفتـن پـول ،گم شـدن مـدارک شناسـایی و ...تحت
پوشش بیمه مسـافرتی است.

 .2آیا خرید بیمه مسافریت الزایم است؟

در بـاره الـزام خریـد بیمه مسـافرتی باید بگوییم که الزم اسـت برای تمامی سـفرهایی که
مـی رویـد بیمـه مسـافرتی را تهیـه کنیـد چـرا که طبـق مثال معـروف “حادثـه هیچ گاه
خبـر نمـی کنـد” نمی توان ریسـک کرد .اما برای برخی از مسـیرها خرید بیمه مسـافرتی
الزامـی اسـت و در صـورت نداشـتن بیمـه مـدارک شـما بـرای دریافـت ویزا ناقص بـوده و

سـفارت بـه شـما ویـزا نمـی دهد .به طـور مثال برای دریافت ویزای شـنگن ،داشـتن بیمه
مسـافرتی ضروری اسـت .باید با توجه به مقصد سـفر خود ببینید که آیا بیمه مسـافرتی
ضـروری اسـت یا نه.

.3مزایایبیمهمسافریتبرایمسافرچیست؟

زمانـی کـه شـما بیمـه مسـافرتی مـی خریـد ،دیگر نگـران مشـکالتی که در طول سـفر
ممکـن اسـت پیـش بیاید نیسـتید .ایـن بیمه از شـما در برابر تمامی حـوادث حمایت می
کنـد و اگـر وسـیله حمـل و نقـل شـما تاخیر داشـت یا دچار حادثه شـدید ،حتـی اگر بار
شـما گـم شـد یـا در رسـیدن آن تاخیری بـه وجود آمد بیمه مسـافرتی در برابـر تمام این
مسـائل پشـتیبان شـما خواهد بود و از شـما حمایت می کند.

بررسی دالیل مهم برای خرید بیمه سفر

در پناه بیمه سفر کنید
بـا وجـود دغدغههـای زندگی امروزه ،سـفر کردن موهبتی وصف ناشـدنی اسـت .بیشـک سـفرکردن و گـردش رفتن یکی از لـذت بخشترین بخشهای
راحله شعبانی
زندگـی هـر فـردی اسـت .امـا گاهـی سـفر کـردن خاطـرات بـدی را بـرای آدم تداعـی میکنـد .از بیماری در شـهر و کشـور غریـب گرفته تا گم شـدن
روزنامهنگار
چمدانهـا یـا حتـی مـرگ یکـی از همسـفران! در ایـن مواقـع بیمـه مسـافرتی بـه داد آدم میرسـد .بیمه مسـافرتی از آن دسـت بیمه نامههایی اسـت که
در نـگاه اول چنـدان بـا اهمیـت بـه چشـم نمیآیـد .امـا برخلاف تصـور اکثریـت مـردم بیمـهنامـهای مهم اسـت .در ایـن مقالـه موقعیتهایی کـه باید بیمه نامـه مسـافرتی بخرید و
زمانهایـی کـه نباید بخریـد را توضیـح خواهیم داد.

بیمه مسافریت چیست؟

بیمـه مسـافرتی بـا توجـه به پوشـش هایی کـه دارد از بیمه گـذاران
در برابـر حـوادث احتمالـی کـه در سـفر ممکـن اسـت پیـش بیایـد،
محافظـت مـی کنـد .این نوع از بیمه برای سـفرهای خارجی هنگامی
کـه شـما بـرای دریافـت ویـزا اقدام کرده ایـد الزامی اسـت .با توجه به
نـرخ متغیـر ارز در کشـور مـا و اکثر کشـورهای خارجـی ،هزینه های
درمـان بسـیار گـران اسـت و در صورتـی کـه بیمـه گـذار حادثـه ای
برایـش پیـش بیایـد در صـورت نداشـتن بیمه مسـافرتی باید تمامی
هزینـه هـا را آزاد پرداخـت کنـد کـه ایـن ممکن اسـت گاهی سـر به
فلـک هـم بکشـد .گاهـی فـرد به دلیـل یک سـرماخوردگی سـاده یا
یـک مسـمومیت بایـد هزین ه زیـادی را پرداخت کند که بـرای افرادی
کـه بـه کشـور خارجـی سـفر کرده اند مشـکالت زیـادی را بـه وجود
خواهـد آورد .از همیـن رو خریـد بیمـه مسـافرتی همـواره توصیه می
شـود .ممکـن اسـت بگوییـم مـا اگـر بیمار نشـدیم چـه؟! یعنی فقط
بیمـه بخریـم کـه اگر مریض شـدیم به کمـک ما بیایـد؟ باید بگوییم
کـه خیـر تنهـا مزیـت خریـد بیمه مسـافرتی پوشـش هـای درمانی
نیسـت ،بلکـه ایـن بیمـه در زمـان هایـی کـه شـما به طـور تصادفی
چمـدان تـان را گـم کـرده باشـید ،یا در رسـیدن بارتـان تاخیر پیش
بیایـد ،پروازتـان بیـش از حد طول بکشـد و … به کمـک تان خواهد
آمـد و خسـارت هـای شـما را جبران خواهـد کرد.

چه هنگایم حمتا به بیمه مسافریت نیاز دارید؟

سـفرهایی بـا زمـان های طوالنـی :اگر سـفر شـما مـدت زمان
طوالنـی دارد ،بـه طـور مثـال بیـش از  ۴روز یـا یـک هفتـه بـه سـفر
مـی رویـد ،دالیل خرید بیمه مسـافرتی شـما ،بیشـتر خواهـد بود .در
بیشـتر سـفرهای خارج از کشـور که برای یک هفته یا بیشـتر طول
مـی کشـد ،حتمـا پشـتیبانی بیمـه مسـافرتی را الزم داریـد .در ایـن
سـفرها می توانید گزینه هایی مانند پشـتیبانی از گم شـدن چمدان
هـا ،پوشـش درمـان هـای دارویـی ،فوریـت هـای پزشـکی و درمانی،
هزینه بیمارسـتان ها را داشـته باشـید .هنگام خرید بیمه مسـافرتی
حتمـا فـرم بیمـه را کامـل مطالعـه کنید تا با شـرایط بیمـه و قوانین
آن کاملا آشـنا شـوید .همچنیـن اگـر به موضـوع و شـرایط ویژه ای
نیـاز داشـتید ،آن را بـه بخـش تکمیلی اضافه کنید .در سـفرهایی که
طوالنـی مـدت هسـتند ،بـا خیـال راحت مـی توانید تفریـح کنید یا
برنامه های تفریحی بریزید .به طور مثال بسـیاری از گردشـگرانی که
در تابسـتان برای تفریحات سـاحلی و آبی می روند ،حتما با داشـتن
بیمـه مسـافرتی سـفری ایمن تـر و لذت بخـش تر خواهند داشـت.
سـفر با کـودکان :اگر با کودکان خود به سـفر میرویـد ،حتما باید
بیمه مسـافرتی داشـته باشـید .سـفرهای طوالنی با کودکان از جمله
سـفرهای بسـیار سـخت بـوده کـه مـی تواند تمام اوقات سـفر شـما
را درگیـر کنـد .در تمـام سـفر بایسـتی مراقـب کودکان خود باشـید
تـا اتفاقـی بـرای آن هـا نیفتـد یـا گـم نشـوند .از دالیـل خریـد بیمه
مسـافرتی راحـت تر شـدن سـفر به همـراه کودکان اسـت.
بیمـه مسـافرتی بـرای سـفرهای بیـن المللـی :بـرای تمـام

سـفرهای بیـن المللـی نیـاز بـه خرید بیمـه مسـافرتی داریـد .اگر به
کشـورهای مختلفـی در قـاره آسـیا یـا دیگر قـاره ها سـفر می کنید،
دالیـل خریـد بیمـه مسـافرتی شـما بسـیار خواهد بـود .ابتـدا اینکه
بدون داشـتن بیمه مسـافرتی ویزای کشـورهای مقصد به شـما داده
نمیشـود .پـس در مرحلـه اول ،بـرای گرفتن اجازه ورود به کشـورها،
نیـاز بـه بیمـه مسـافرتی داریـد .پـس از آن بـرای اجتنـاب کـردن از
حـوادث ناگـوار و اسـترس هـای سـفربه بیمه نیـاز دارید.
بیشـتر کشـورها از گردشـگران ایرانـی ویـزا می خواهنـد و در نتیجه
بـرای گرفتـن ویـزا بایـد مـدرک بیمه مسـافرتی خـود را ارائـه دهید.
همچنیـن اگـر در تورهـای خـارج از کشـور شـرکت می کنیـد ،بیمه
مسـافرتی بایسـتی در پکیـج تـور شـما باشـد .حتمـا در ایـن بـاره ،با
آژانـس گردشـگری مـد نظـر خود صحبـت کنید.
در صـورت نیاز به کمک های پزشـکی :اگر جزو افرادی هسـتید
کـه داروی خاصـی را مصـرف مـی کنیـد ،داروهایی مانند فشـار خون
یا دیابت دارید و بایسـتی حتما در سـفر همراه خود داشـته باشـید،
دالیل خرید بیمه مسـافرتی شـما کامال مشـخص است.
اگـر بـه کوهنـوردی در قلـل معروف جهـان می رویـد :تمام
کوهنـوردان و ورزشـکارانی کـه خود را بـرای فتح قله های بلند جهان
آماده می کنند ،برای چنین سـفری حتما بیمه مسـافرتی و پزشـکی
نیـاز دارنـد .دالیـل خریـد بیمه مسـافرتی بـرای این اشـخاص را می
تـوان متعـدد دانسـت .تغییـرات آب و هوایی ،کنسـل شـدن پروازها،
عقـب افتـادن از برنامه حرکت به سـمت قله ،نابودی تجهیزات سـفر،
گـم شـدن تجهیـزات کوهنـوردی یـا حتی آسـیب دیـدن در کـوه از
دالیـل خرید بیمه مسـافرتی هسـتند.
اگـر چندیـن بلیت هواپیمـا برای رسـیدن به مقصـد دارید:

اگـر در مسـیری طوالنـی ،پرواز دارید و بایسـتی چنـد هواپیما عوض
کنیـد یـا حتـی پروازتـان در طـول مسـیر چندیـن توقـف دارد بیمه
مسـافرتی بگیریـد .پوشـش بیمه مسـافرتی بـرای تاخیـر در پروازها،
گـم شـدن چمـدان هـا ،تاخیـر در تحویل چمدان ها ،کنسـل شـدن
یکـی از پروازهـا یـا هـر آنچـه کـه در طول این مسـیر رخ مـی دهد،
نیـاز مـی شـود .به طور مثـال ،گاهی اوقات مسـافران بـرای اینکه در
سـفری تفریحی با کروز شـرکت کنند ،بلیت هواپیمایی برای رسیدن
بـه محـل شـروع کـروز می خرند .حال اگر پرواز شـما با تاخیر حرکت
کند و به زمان حرکت کشـتی و کروز خود نرسـید و آن را از دسـت
بدهیـد ،ضرر بسـیاری خواهیـد کرد .مخصوصا کـه هزینه بلیت های
کروز بسـیار باالسـت .در این صورت دالیل خرید بیمه مسـافرتی برای
شـما کاملا مشـخص خواهـد بود .چرا کـه بیمه به دلیـل تاخیر پرواز
شـما (تاخیر هواپیما تا  ۶سـاعت) ،ضرر شـما را متقبل خواهد شـد.

کشورهاییکه
نیاز به ویزا ندارند:
یادتان باشد که
بیشترکشورها،
بدون داشتن بیمه
مسافرتی به شما
ویزا نمی دهند اما
اگر می خواهید به
کشورهایی که برای
ایرانی ها ویزا نمی
خواهد بروید ،به
سراغ بیمه نروید

چه هنگایم به بیمه مسافریت نیاز ندارید؟

هزینـه بیمـه مسـافرتی گـران تـر از هزینـه های سـفر :به
تعطیلات خـود به عنوان یک سـرمایه گذاری نـگاه کنید .طبعا هیچ
تاجـری نمـی خواهـد کـه سـرمایه خود را از دسـت بدهـد .اگر دالیل
خریـد بیمـه مسـافرتی را نـگاه داشـتن سـرمایه بدانیـد ،بـه آن نیـاز
داریـد .اگـر برگشـت سـرمایه بـرای تـان اهمیت نـدارد ،پـس در غیر
ایـن صـورت بیمـه مسـافرتی را نمی تـوان به عنوان یـک راهکار برای
پشـتیبانی در سـفر دانسـت .همچنین در سـفرهایی که بسـیار ارزان
تمـام مـی شـوند یـا وسـایل بسـیار ارزانـی بـا خـود دارید ،نیـازی به
خریـد بیمـه مسـافرتی نداریـد .بـه ایـن شـکل کـه اگر وسـایل خود
را در سـفر گـم کردیـد ،مـی توانیـد خودتـان دوبـاره همان وسـیله را

محرکهایولخرجی

شناسایی محرک های ولخرجی به منظور تغییر رفتار مالی
کارشناسـان مالی همیشـه روی این
نویسنده :ملیسا
موضـوع تاکید دارند که سـعی کنید
ترجمه  :سوده قدیمی
شـخصیت مالـی خـود را بشناسـید.
اقتصـاد رفتـاری پنـج شـخصیت اصلـی مالـی را بـه ایـن ترتیـب دسـته بندی
مـی کننـد  :ولخـرج هـا ،پـس انـداز کننـده هـا ،بدهکارهـا ،خرید کننـده ها و
سـرمایه گذارهـا .بـر اسـاس تحقیقات اغلب افـراد در یکی از این گـروه ها جای
مـی گیرنـد .بـه نظـر شـما چـه چیزی مـی توانـد سـودمندتر از این باشـد که
شـخصیت مالـی خـود را بشناسـید و بدانیـد به کدامیـک از این گـروه ها تعلق
داریـد تـا بتوانیـد هر آنچه که محـرک و آغازگر خرج کـردن های غیرضروری
اسـت را شناسـایی کنیـد و از عهـده آنهـا برآییـد .برای مثال فـردی که لباس
هایـش را بـه جـای اینکـه به اتوشـویی بدهد خـودش اتو می کند یـا هیچ گاه
خریـد تفننـی نـدارد و خریدهایـش تنها محدود بـه مواقع ضروری اسـت ،یک
فـرد مقتصـد و صرفـه جو اسـت اما همین فـرد نیز ممکن اسـت در رفتار مالی
خـود نقطـه ضعفی داشـته باشـد .مثلا ممکن اسـت نقطه ضعـف هزینه های
غـذا باشـد ،مخصوصـا در رسـتوران غذا خوردن؛ به ایـن ترتیب که هرگاه حجم
زیـادی از اسـترس را تجربـه مـی کنـد تمایلش برای بیرون غذا خوردن بیشـتر
مـی شـود .ایـن یعنـی هزینه کـردن وی برای غذا خوردن در رسـتوران توسـط
اسـترس تحریـک مـی شـود .پـس اینجـا او بـرای مقابله بـا این محـرک باید
سـعی کنـد راه هـای دیگـری بـرای یافتن آرامش پیـدا کند.

کارشناسـان اقتصـاد رفتـاری مـی گویند صرف نظر از دسـته بندی شـخصیت
هـای مالـی ،چهـار محـرک رایـج وجـود دارد کـه کـم و زیـاد در ذهـن اغلـب
شـخصیت هـای مالـی نقش بسـته اسـت و در موقعیـت های مختلـف آنها را
وادار بـه خـرج کـردن هـای غیـر ضروری مـی کند.
 .۱مـن لیاقـت آن را دارم  :مراقـب ایـن فرایند فکری باشـید که ذهنتان دایم به
شـما مـی گویـد « :مـن هـر کاری بـرای دیگـران انجـام می دهم یـا هر کمک
و لطفـی کـه میکنـم پـس کاری هـم باید بـرای خـودم انجام دهم یـا من این
هفتـه سـخت کار کـرده ام و  10سـاعت اضافـه کاری داشـته ام پـس االن حق
دارم فلان چیـز را کـه دلـم مـی خواهد برای خـودم بخرم.
 .۲همـه یکـی از ایـن دارنـد :یکی از کارشناسـان اقتصاد رفتاری بـه نام « کیم
مـک گریـگ» مـی گویـد « :شـبکه های اجتماعی باعث شـده اند شـما طیف
وسـیعی از افـراد و نحـوه زندگـی و خـرج کـردن را فراتـر از دوسـتان و اقـوام و
همسـایه های نزدیکتان ببینید .هر روزی که شـما وارد شـبکه های اجتماعی
مـی شـوید مـی توانیـد بـه صـورت آنالیـن عکس هـا و ویدئوهـای افـرادی را
ببینیـد کـه یـا خـودروی جدیـد خریـده اند یـا تغییـر دکوراسـیون داده اند یا
بـه مسـافرت و تفریـح رفتـه انـد و می بینید آنها سـبکی از زندگـی را زندگی
می کنند که متفاوت از شماسـت و چون بسـیاری از افراد تنها مسـائل مثبت
زندگی شـان را در شـبکه های اجتماعی به اشـتراک می گذارند ،شـما هرگز
متوجـه نمـی شـوید بـرای مثـال چقدر بدهـی و مشـکالت مالی دارنـد و این

فکـر بـه ذهنتـان خطـور مـی کنـد که چون همـه دارنـد ،من هم مـی خواهم
داشـته باشم.
 .۳مـن ایـن را دارم امـا آن یکـی را نیاز دارم  :بسـیاری از اوقـات چیزی را داریم
امـا دایـم در احسـاس نیـاز بـه چیـز دیگری به سـر می بریم.مسـئله بعدی این
اسـت کـه هـر چیز جدیـد غیر ضروری که مـی خرید عالوه بر هزینـه اولیه ای
کـه دارد ،خـود نیـز هزینه های دیگـری با خود همراه مـی آورد.
 .۴عجلـه کـن ،حـراج زود تمـام می شـود  :تبلیغ کنندگان مـی دانند که القای
حـس اضطـرار ،عجله و شـتاب به مشـتری مـی تواند فروش را قطعی و بیشـتر
کنـد .زمانـی کـه شـما نمـی دانید چیزی را بخریـد یا نخرید و در تردید به سـر
مـی بریـد جملات تبلیغی مثـل «برای مدت زمـان کوتاه و محدود» حسـی از
عجلـه و شـتاب را بـه شـما القـا مـی کنـد و در نتیجـه در دام خرید مـی افتید.
القـای حـس کمیـاب بـودن یـا محـدود بـودن چیـزی یـک روش فـوق العاده
بـزرگ برای فروش اسـت.
در ایـن مقالـه سـعی شـد بـه طـور خالصه به اصلـی ترین محرک ها اشـاره ای
شـود .حـاال در ادامـه ممکن اسـت این سـوال پیش بیاید اکنـون که محرک ها
را شـناختیم ،بـرای کنتـرل و مدیریت آنهـا چه باید بکنیم ؟!
 .۱از خـرج هـا و هزینـه هـای غیـر ضـروری پرهیـز کنیـد :شـخصی را در نظر
بگیریـد کـه بـه مواد مخدر اعتیاد داشـته اما اکنـون در دوران تـرک و پرهیز به
سـر مـی بـرد .شـما نیـز به خریدهـای غیرضـروری اعتیاد داشـته ایـد و اکنون

بـدون دردسـر بخریـد .بیشـتر کسـانی کـه با کوله پشـتی سـفر می
کننـد ،نیـازی به بیمه کردن کوله پشـتی و وسـایل خـود نمی بینند.
اهمیـت نـدادن بـه مسـائل پیـش آمـده در سـفر :اگـر برای
کشـورهای اطـراف یـا اروپایـی بـه عنـوان مقصـدی بـرای سـفر می
اندیشـید و ارزان بودن هزینه های سـفر برایتان اهمیت بسـیار دارد،
یـا اگـر سـفر شـما بسـیار کوتـاه بـوده و شـخصیتی داریـد کـه همه
مسـائل را سـاده و راحت می پندارید و به راحتی نگران نمی شـوید،
در این صورت شـاید دالیل خرید بیمه مسـافرتی را نداشـته باشـید.
هـر چنـد کـه بـاز هم به دلیـل اینکـه اتفاقـات رخ داده و پیش بینی
نشـده در سـفرهای هیچ هایکری بسـیار اسـت ،پیشـنهاد می دهیم
که بیمه مسـافرتی داشـته باشـید.
کشـورهایی کـه نیـاز به ویـزا ندارنـد :یادتان باشـد که بیشـتر
کشـورها ،بـدون داشـتن بیمه مسـافرتی به شـما ویزا نمـی دهند اما
اگـر مـی خواهیـد به کشـورهایی که بـرای ایرانی ها ویـزا نمی خواهد
برویـد ،بـه سـراغ بیمـه نرویـد .اگـر تصور می کنید که سـفر شـما از
ترکیه به سـمت گرجسـتان یا بلغارسـتان ادامه خواهد یافت ،بایستی
بیمه مسـافرتی بخرید .این هزینه از الزامات هزینه های سـفر اسـت
کـه نمـی تـوان از آن طفـره رفت.همچنیـن اگـر تنهـا درون مرزهای
ایـران به سـفرهای ارزان قیمت می روید و بیمـه درمانی دارید ،نیازی
به بیمه مسـافرتی نخواهید داشـت.
اگـر تـور شـما ،بیمه مسـافرتی را شـامل می شـود :اگـر در
تورهـای مسـافرتی شـرکت میکنیـد کـه آژانـس هـای گردشـگری
برگـزار میکننـد ،نیـازی بـه خریـد بیمـه مسـافرتی ندارید .چـرا که
در پکیـج تورهـا بـه طـور خـودکار این گزینه قرار داده شـده اسـت و
آن آژانـس گردشـگری حتمـا مسـافران خـود را برای سـفر بیمه می
کنـد .بنابرایـن دیگـر نیـازی ندارید که مجزا به خرید بیمه مسـافرتی
اقـدام کنیـد .اگـر بـا تور به کشـورهایی مانند هند ،چین یا هر کشـور
دیگـری سـفر می کنید ،مـی توانید دالیل خرید بیمه مسـافرتی را از
اپراتور آژانس بپرسـید .هنگام خرید تور خود مفاد بیمه مسـافرتی را
بپرسـید .اینکه در چه مواردی سـفر شـما را پوشـش می دهد تا اگر
بـه گزینـه های دیگر بیمه مسـافرتی نیـاز داشـتید ،بتوانید در بخش
تکمیلی خریداری کنید .همچنین بخش پشـتیبانی بیمه مسـافرتی
بـه شـما تمـام اطالعـات الزم را می دهد.
اگـر با ایرالین هـای معـروف ،پروازهای گران مـی خرید :اگر
سـفر شـما تنهـا در پـرواز رفـت خالصـه مـی شـود و بلیـت هواپیما
بیزینـس کالس یـا فرسـت کالس را خریداری کـرده اید .همین طور
بـه حقـوق مسـافران کامال آگاه هسـتید ،بـه احتمال بسـیار نیازی به
خریـد بیمه مسـافرتی ندارید.
اگر به دنبال انعطاف در سـفر هسـتید :اگر هدف شـما از سـفر،
افزایـش مهـارت هـای شـخصی و سـفر اسـت ،دالیـل خریـد بیمـه
مسـافرتی برای شـما کمتر خواهد بود .اگر از جمله کسـانی هسـتید
که بسـیار انعطاف دارید و می خواهید تجربیات جدید و ماجراجویانه
داشـته باشـید یا دل نترسـی دارید و هیچ موضوعی شـما را ناراحت
نمی کند ،می توانید احتیاط را کنار گذاشـته و به سـراغ بیمه نروید.
هر چند که باز هم نداشـتن بیمه مسـافرتی را در هیچ سـفری توصیه
نمی کنیم.
نام شرکت بیمه

نرخ حق بیمه

آسماری

 15260تومان

سرمد

 18923تومان

دی

 19445تومان

پاسارگاد

 27000تومان

ملت

 36626تومان

میهن

 41202تومان

پارسیان

 54151تومان

مثـال :نـرخ حق بیمه در شـرکتهای مختلـف برای مسـافران عراق
کـه مـدت سـفر آنهـا یـک تـا  7روز اسـت .این افـراد بیـن  13تا 65
سـال دارند.

بایـد بـه هـر نحـوی از آن پرهیـز کنیـد .نکته خـوب ماجرا این اسـت که وقتی
برنامـه ریـزی مـی کنید تا پول خـود را بیهوده و بدون نیـاز واقعی خرج نکنید،
کشـمکش هـا و تردیدهـای ذهنـی خـود به خود ناپدید می شـوند و دیگر سـر
دو راهـی قـرار نمـی گیریـد کـه آیـا باید خرج کنیـد یا نکنید ،بلکه شـما فقط
مـی دانیـد کـه دیگـر هرگز پولتـان را به شـیوه قبل خـرج نمی کنید.
 .۲راه هـای کـم هزینـه تـر را پیـدا کنیـد  :مثال اگـر مراقبت های پوسـت و مو
برایتـان اولویـت دارد بـه جـای آنکـه هـر مـاه بـرای انجـام این مراقبـت ها در
مراکـز زیبایـی و بهداشـتی هزینـه کنید ،مـی توانید با یک بار هزینـه کردن در
کالس هـا و دوره هـای آموزشـی مربـوط  ،خودتـان بدون هزینـه تمام مراقبت
هـای الزم بـرای پوسـت و مـو را در منـزل انجام دهید.
 .۳یـاد بگیریـد بـا محـرک ها مبارزه کنید :بسـیاری از محـرک هایی که باعث
ولخرجی شـما می شـوند تا حد بسـیار زیادی به احساسـات شما مربوطند .اگر
یـاد بگیریـد حـاالت روحـی خود را که منجر به ولخرجی می شـوند شناسـایی
کنیـد مـی توانیـد بـه تدریج قدم هایـی برای تغییـر و کنترل احساسـات خود
برداریـد یـا واکنـش هـای تان نسـبت به احساسـات تـان را تغییـر دهید .یکی
از کارشناسـان مالـی در ایـن بـاره مـی گویـد »:روزهایی که از نظـر روحی افت
مـی کنـم تمایـل بسـیار زیـادی به خریدن کتاب پیـدا می کنم یا دوسـت دارم
در سـایت هـای خریـد و فـروش کتاب جسـت وجو کنـم و چون ایـن را درباره
خـودم مـی دانـم و یاد گرفته ام انگیزه هایم را شناسـایی کنـم ،زمانی که حس
مـی کنـم بـ ه چنیـن حالتـی دچارم ،از پای گوشـی همـراه یا سیسـتم رایانه ام
بلند می شـوم».
حـرف آخـر  :ایـن که به محرک های ولخرجی های تان همیشـه به یک شـیوه
پاسـخ داده ایـد ،دلیـل بـر این نیسـت که مجبورید همیشـه به همان شـیوه به
آن پاسـخ و واکنـش نشـان دهیـد .زمان صرف کنید تا محـرک های مخصوص
خود را شناسـایی و کشـف کنید ،چندین جایگزین برای آن پیدا کنید و پاسـخ
هـا و واکنـش های مثبت تری بـرای آن بیابید.

