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فرن برای زمان اضطراری 
پس انداز می کند

فرن یک مادر مجرد با دو طفل خردسال 
است. او به عنوان یک منشی به صورت 
پاره وقت در یک دفتر کار می کند. او به 
اندازه کافی پول برای خرید غذا و بل ها 
در بکسش دارد ولی همیشه نگران است 

اگر چیزی به مرمت ضرورت داشته 
باشد و او به اندازه کافی برای پرداخت 

آن پول نداشته باشد.

فرن تصمیم می گیرد یک پالن بودجه بندی 
ترتیب دهد. یک روز می نشیند و متامی 

درآمدها و مخارجش را نوشته می کند.

هرچند که پس از پرداخت متامی بل ها 
پول زیادی برایش باقی منی ماند، فرن 

تصمیم می گیرد که می تواند مبلغ خردی 
پس انداز کند. او تصمیم می گیرد که 

ضرورت ندارد که وقتی کار می کند، 3 بار 
در هفته قهوه بخرد. این به این معنی است 

که اگر تنها یک قهوه در هفته بخرد می 
تواند 10 دالر پس انداز کند. فرن فکر می 

کند این کاری سخت است ولی تصمیم 
می گیرد این کار را امتحان کند.

هفته اول فرن از خرید 2 قهوه صرف نظر 
 کرد و پس از چندین هفته به خرید 

1 قهوه عادت کرد. هر هفته فرن می دید 
که حساب پس اندازش کالن تر و کالن 

تر می گردد. این او را خرسند می کرد.

فرن تصمیم می گیرد که 10 دالر در 
هفته را در حساب پس انداز برای زمان 

اضطراری نگه دارد. بدین حیث او به 
اندازه کافی برای مصارف بدون انتظار 
قبلی یا چیزهایی دارد که ناگهانی باید 

آنها را پرداخت کند.

سه ماه پس از باز کردن حساب پس 
انداز برای زمان اضطراری، باطری موتر 

فرن از کار افتاد و او به خرید یک باطری 
نو ضرورت داشت. در گذشته به اندازه 

کافی پول منی داشت تا باطری نو بخرد. 
هم اکنون فرن 120 دالر در حساب پس 

اندازش برای زمان اضطراری دارد و سریعأ 
می تواند یک باطری نو بخرد و مصارف 
یک باطری نو 90 دالر است. او تنها این 
کار را می تواند بکند زیرا که در حساب 

پس انداز برای زمان اضطراری پول دارد. 

برای چه این نظر خوبی است که پول پس انداز کرد؟
افراد پول پس انداز می کنند زیرا که می خواهند در آینده چیزی بخرند 

 )یک پس انداز با هدف( یا اگر اتفاق بدی افتاد پول داشته باشند 
)پول برای زمان اضطراری(. 

چگونه شروع به پس انداز پول کنم؟ این سوال ها را از خود پرسان کنید:

برای چه چیزی می خواهم پول پس انداز کنم؟  �
چقدر پول ضرورت دارم که پس انداز کنم؟  �

هر وقت معاش می گیرم، چقدر می توامن پس انداز کنم؟  �
چقدر طول می کشد که به هدفم برسم؟  �

پالن داشته باشید تا به هدف پس اندازتان برسید.
 زمانی که شروع به پس انداز کردید، پول تان را در بانک، تعاونی های 

 اعتبار credit union یا اجنمن های مسکن building society بگذارید 
)بنا بر این پول پس انداز هدفمند را برای چیزهای دیگر صرف نکنید(

به خاطر داشته باشید
پس انداز پول به این معنی است که مبلغی پول کنار می گذارید تا از   � 

آن بعدها استفاده کنید.  
پس انداز پول به شما کمک می کند تا مصارف چیزهایی که قیمت   � 

بسیار کالن دارد را بپردازید.  
ذخیره پول در زمانی که چیزی به طور ناگهانی یا بدون انتظار قبلی   � 

اتفاق افتد به شما کمک می کند.  

از کجا مساعدت گرفت و معلومات بیشتر کسب کرد

پس انداز پول

برای کسب معلومات بیشتر درباره پس انداز پول، به ویبسایت 
مانی اسمارت www.moneysmart.gov.au (MoneySmart) برود یا با 

مالی  با یک کارمند خدمات معلومات دهی   سنترلینک 
(Financial Information Service Officer) منبر 00 23 13 متاس 

بگیرند تا به شما کمک کند تا یک پالن پس انداز بریزید. 

http://www.moneysmart.gov.au
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