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 اقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده های مرفه 
و ثروتمند نیست. این علم برای اقشار کم درآمد که 
اتفاقاً دخل و خرجشان همخوانی ندارد، کاربردهای 
بیشتری خواهد داشت. از نکات قابل توجه در اقتصاد 
خانواده این است که افزایش درآمد، به معنی بهبود 
معاش خانواده نیســت بلکه افزایش درآمد افزایش 
هزینه ها را به دنبال خواهد داشــت بلکه مدیریت 
هزینه هاست که هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را 
آشکار می کند. خانواده ها نمی توانند هنگام مواجهه 
با کمبود بودجه شــان یک متمم بودجه بیاورند و 
هزینه های اضافی را حذف کنند بنابراین باید قادر 

باشند هزینه ها را مدیریت کنند.
صرفه جویی، روشــی مفید برای کاهش هزینه هاست. 
مصرف را باید تابع شــرایط خانــواده و اهداف آن تنظیم 
 کنید. توصیه می شــود هیــچ گاه مصــرف خانواده تان را 
بر اســاس چشم  و همچشــمی به کسانی که شرایط مالی 
و نیازهای متفاوتی نســبت به شــما دارند یا زیاده خواهی 

غیرضروری و افراطی بنا نکنید.
برای مثال در مورد کاهش مصرف برق، اگر به روش های 
نوین کاهش مصرف برق توجه داشته باشید و از المپ ها یا 
لوازم برقی کم مصرف استفاده کنید یا در ساعات اوج مصرف، 
میزان مصرفتان را به حداقل برســانید یا برای صرفه جویی 
در مصرف آب از شیرهایی استفاده کنید که مصرف آب را 
کاهش می دهد. می توانید صرفه جویی زیادی را در بلندمدت 
داشــته باشید، بدون شک با صرفه جویی در مصرف برق و 

راهکارهایی 
برای تقویت 
اقتصاد خانوار

خالقیت، هوشمندی و مهارت کارآفرینی 
یاریگر اقتــصاد خانــواده

بخش دوم

یک مشاور خانواده: فرزندانتان را 
با محدودیت های اقتصادی خانواده 
آشــنا کنید، چه بسا این آشنایی ها 
باعث می شــود آنها درست رفتار 
کننــد و در انتخاب صحیح نیز به 

شما کمک کنند.

اقتصاد:  علــم  دانش آموخته  یک 
حتی االمــکان از وســایل نقلیــه 
عمومی برای رفت و آمدتان بهره 
بگیرید. اگر تصمیم دارید ساعات 
زیــادی را خــارج از منزل بمانید 
یک میان وعده سبک غذایی و آب 
به همراه داشــته باشید تا مجبور 
نشوید بیهوده پولتان را خرج کنید. 
همین نکات به ظاهر ساده کلی از 

هزینه های خانوار کم می کند.

آب، می توانید سرمایه اولیه را در درازمدت برگشت دهید.
در دومین گام الزم است آموزش ببینید و تمرین کنید؛ 
برای کاهش هزینه ها الزم اســت در دو بخش خرید انواع 
کاال و نحوه مصرف آنها کسب آگاهی کنید. اگر درخصوص 
روش های کاهش مصرف انواع انرژی و دیگر کاالها اطالعات 
مفیدی داشته باشید و سعی کنید در عمل نیز آنها را انجام 
دهید، قطعاً فرزندانتان نیز آموزش می بینند و مانند شــما 

اجرا می کنند.
ظرف یک دهه 

به وضعیت مطلوب اقتصادی برسید
اگــر بتوانید تمام قدم های زیــر را با موفقیت بردارید 
در طی 10 ســال ثروت خوبی را برای خود جمع کرده اید. 

پس تا حد امکان از ظاهرشدن در مناطق پرخطر بپرهیزید.
همیشــه آماده  باشید. مثاًل اگر تصمیم دارید ساعات 
زیادی را خارج از منزل بمانید یک میان وعده سبک غذایی 
و آب به همراه داشته باشید تا مجبور نشوید بیهوده پولتان 
را خرج کنید. تعیین روزهایی برای پول خرج نکردن داشته 
باشید. سعی کنید در ماه چند روز را اصاًل پول خرج نکنید 
یــا مقدار آن را به حداقل ممکن برســانید. پس از مدتی 
این به یک سرگرمی و تفریح برای شما تبدیل می شود.«

 وی یکی از راه های مهم ارزش افزوده به دارایی هایتان 
را سرمایه گذاری دانســته و می گوید: »شما باید حساب 
پس انداز و خرج های روزمره خود را از هم جدا کنید، چون 
هر پولی که در دسترس شما باشد محکوم به خرج شدن 

خواهد بود. پس تا حدامکان حســاب پس اندازتان را دور از 
دسترس نگه دارید. سرمایه گذاری با حساب پس انداز داشته 
باشــید. ســعی کنید زمانی که مبلغ حساب پس انداز شما 
قابل توجه شد، با کمک آن در راه های مختلف سرمایه گذاری 
کنید و به مبلغ آن بیفزایید. از روش های مختلف برای افزودن 

به پول راکد استفاده کنید.«
پس انداز صرفاً شما را پولدار نمی کند

پس انداز کردن برای ســاختن ثروت ضروری است، اما 
نباید به حدی روی پس انداز کردن تمرکز کنید که از کسب 
درآمد )آنچه که افراد ثروتمند بر آن تمرکز دارند( غافل شوید. 
به یاد داشــته باشید: »آدم های زیادی هستند که به حدی 
صرفه جویی می کنند و اقتصادی هستند که فرصت های مهم 
را از دست می دهند.« یکی از مؤثرترین شیوه ها برای کسب 
پول بیش تر در طول زمان، ســرمایه گذاری است و هر چه 

زودتر این کار را شروع کنید، بهتر است.
امیرحسین بسطامی یک فعال اقتصادی و سرمایه گذار 
دربــاره ضرورت و نحوه فعال  ســازی پول های راکد توضیح 
می دهد: »بــرای ســرمایه گذاری باید مهــارت راه اندازی 
کسب وکار و کارآفرین شدن را بیاموزید و نیز یک نقشه راه 
داشــته باشید. برای مثال چنانچه بتوانید خود را به کسوت 
یــک تولیدکننده درآورید و بدانید که چه چیز تولید کنید 
که در بازار خواهان داشته باشد؟ می توانید پله پله روبه جلو 
حرکــت کنید، امــا همه این ها در گام نخســت احتیاج به 
تحقیق و تفحص، دانش و یادگیری دارد. برای مثال شخصی 
می خواهد پرورش گل وگیاه زینتی راه بیندازد، اگر دانش الزم 
برای نگهداری و پرورش گیاهان را به دســت نیاورد و یا از 

افرادی که در این زمینه تخصص دارند، کمک نگیرد، بی شک 
به زودی پروژه اش با شکست مواجه شده و همان سرمایه اولیه 

خود را نیز از دست خواهد داد.«
 وی در ادامــه می گویــد: »در گام دیگــر شــما باید 
ظرفیت هــای بومی منطقه ای کــه در آن زندگی می کنید 
را ارزیابی کنید و ســپس بــرای به کارگرفتن آن ظرفیت ها 
بشــتابید. مثاًل در منطقــه ای زندگی می کنید که هنرهای 
دستی چون سوزن دوزی رواج دارد و این هنر تا کنون روی 
لباس های سنتی منطقه اجرا می شده است. شما باید به فکر 
کاربردی تر کردن این هنر بر روی وسایل و لباس های به روزتر 
باشید. اگر ســوزن دوزی را به صنعت کیف ببرید، استقبال 
مردم چگونه خواهد بود؟ اگر به صنعت تزیین مبل و صندلی 
ببرید، چطور؟ اینجاست که باید خالقیت و هوشمندی تان به 

کمک هنرتان بیاید و بازار را تسخیر کنید.«
این فعال اقتصادی در تکمیل صحبت هایش می گوید: 
»یک نکته مهم دیگر که باید به آن اشــاره کنم، این است 
که بین ثروتمنــد و پولدار بودن تفاوت های عمده ای وجود 
دارد؛ اما اغلب افــراد این دوکلمه را به جای یکدیگر به کار 
می برند. تفاوت ساده بین فرد پولدار و فرد ثروتمند این است 
کــه فرد ثروتمند، ثروت پایداری دارد. به  عبارت  دیگر، یک 
فرد ثروتمند همیشه ثروتمند خواهد بود، درحالی که کسی 
که فقط پول دار باشــد فقط برای مدت کوتاهی تا زمانی که 
پول از بین نرود، این گونه خواهد بود. برای ثروتمند شــدن 
باید ابتدا پس انداز داشته باشید، بدهی های خود را حداقل 
برســانید، هزینه های غیرضروری را حذف کنید و بر اهداف 

بلندمدت خود تمرکز کنید.«

آموزش کسب ثروت به فرزندان
اقتصاد خانواده مقوله ای صرفاً برای خانواده های پردرآمد 
نیست، بلکه برای اقشار کم درآمد نیز کاربرد دارد. افزایش 
درآمد موجب باالرفتن هزینه ها می شود و مدیریت هزینه ها 
می تواند هنر گردانندگان اقتصاد خانواده را نمایان ســازد. 
شیوه مدیریت اقتصادی خانواده ها، امروزه بخش عمده ای از 
هویت آنان را تشکیل داده، رونق و شکوفایی اقتصادی، رشد 
و ترقی خانواده را در پی خواهد داشــت. یکی از شیوه های 
حل مشــکالت اقتصادی خانوار این است که همه اعضای 
خانــواده با همدلی و همگامی به میدان بیایند. برای مثال 
با آموزش صحیح مصرف بهینه درآمد خانوار می توان جلو 

سنگ  انداختن به چرخ اقتصاد خانوار را گرفت.
فرزانــه معتمدیــان یک مشــاور خانــواده می گوید: 
»فرزندانتان را با محدودیت های اقتصادی خانواده آشنا کنید، 
چه بسا این آشنایی ها باعث می شود آنها درست رفتار کنند و 
در انتخاب صحیح نیز به شما کمک کنند. مثالً به فرزندانتان 
آموزش دهید که درآمد به  راحتی به دست نمی آید و چقدر 
پدر و مادرش برای حصول آن مجبورند زحمت بکشند؟ از 
سوی دیگر، همیشه به او متذکر شوید باید قدردان محبت 

والدینش باشد و بی خود و بی جهت پولی را خرج نکند.«

وی در ادامــه می گوید: »بهتر اســت هنــگام خرید، 
فرزندانتان را همراه خود ببرید یا اگر شــرایط ســنی آنها 
اجازه می دهــد گاهی آنها را برای خرید برخی از مایحتاج 
خانه بیرون بفرستید تا با ایستادن در صف نانوایی یا با دست  
به  جیب شــدن و... حساب کار دستشان بیایید و به سختی 
و خستگی خرید آشنایی پیدا کنند. در این صورت شما با 
یک تیر دو نشــان زده اید، هم در جهت تربیت اقتصادی و 
مسئولیت های متعاقب آن گام برداشته اید و هم آنکه نسبت 
به چگونگی هزینه ها و درآمد خانواده حساسش کرده اید. این 
حق مسلم شما و فرزندتان است که درخصوص دخل وخرج 
 خانه بــه یکدیگر اطالعات بدهید تــا دچار مصرف زدگی، 
چشــم  و همچشمی و ولخرجی نشــوید تا بتوانید در این 
چارچوب، بهترین اولویت بندی و انتخاب ها را داشته باشید.«

این مشاور خانواده در تکمیل صحبت هایش تاکید دارد: 
»مورد دیگری که می توان توصیه کرد این است که بچه ها 
را در یک کسب وکار خانگی دخیل کنید تا در زمان اوقات 

فراغتشان شیوه کسب درآمد خالق را بیاموزند. 
توجه داشته باشید کسب وکار خانوادگی و کسب وکار 
خانگی دو مفهوم کاماًل مستقل هستند. وقتی از کسب وکار 
خانگی حرف می زنیم، منظورمان کسب وکاری است که در 
یک فروشــگاه یا دفتر کار یا کارگاه رسمی شکل نگرفته و 
در یک محیط مســکونی غیرتجاری در حال فعالیت است. 
بسیاری از کسب وکارهای خانگی، هویت حقوقی ندارند یا 
اگر هم هویتی دارند، صرفاً در حد دریافت مجوزهای اولیه 
از مراکز ذی صالح اســت، مثاًل ســامانه حمایت از مشاغل 
خانگی؛ اما وقتی از کسب وکار خانوادگی صحبت می کنیم، 
ویژگی اصلی آن درگیرشدن چند عضو یک خانواده در یک 
کسب وکار است و شاید به فعالیت در محیط کارگاهی هم 
بینجامد. برای مثال ساخت تابلو های هنری با دور ریختنی ها 
می تواند یک کسب وکار خانگی برای پرکردن بهینه فراغت 

اعضای خانواده و کمک به اقتصاد خانوار باشد.«
 گزینه های روی میز 

برای ایجاد کسب وکار خانگی در ایام کرونا
مشــاغل یــا کســب وکارهای خانگی آن دســته از 
فعالیت هایی است که از سوی یک عضو یا اعضای خانواده 
در فضای مســکونی در قالب یک طرح کســب و کار بدون 

مزاحمــت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مســکونی 
هم جوار شــکل می گیرد و منجر به تولید خدمت یا کاالی 
قابل عرضه به بازار خارج از محیط مســکونی می شود. این 
تعریفی اســت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 

مشاغل خانگی ارائه می کند. 
ابراهیم ســپهرپور یــک کارآفرین توضیــح می دهد: 
»راه اندازی کسب وکارهای خانگی و راه اندازی کسب وکار در 
منزل می تواند مزایای گوناگونی را برای شاغالن این عرصه 
داشــته باشد که از جمله آنها می توان به حذف هزینه های 
جاری محیط کار مانند خرید، رهن و اجاره، مالیات، عوارض 
و قبوض مصرفی، ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان 
و اشتغال آنان، حذف هزینه ایاب وذهاب، استفاده از نیرو و 
تخصص اعضای خانــواده، ایجاد زمینه های کار خانوادگی، 
امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررســمی به شیوه 
اســتاد- شاگردی بین اعضای خانواده و... اشاره کرد. گرچه 
از گذشته های دور بسیاری از زنان به انجام مشاغل خانگی 
مانند قالیبافی، تولید صنایع دستی، آرایشگری، شست وشو و 
اتوکشی و... برای ایجاد منبع درآمدی می پرداختند، امروزه 
تحوالت حوزه فناوری اطالعات و دسترسی سریع و راحت به 
اینترنت و شبکه های مجازی در سال های اخیر کمک کرده 
تا مشــاغل خانگی دچار تحول شگفت انگیزی شود و بازار 

به مراتب بزرگ تری را پیش روی خود ببیند.«
وی در ادامه می گوید: »این روزها مشاغل خانگی طیف 
وسیعی از کسب وکارها را دربر می گیرد، حوزه هایی که گرچه 
قطعاً به تخصص یا مهارت ویژه ای نیاز دارد، اما با کمی صرف 

انرژی و خالقیت قابل یادگیری و ایجاد درآمدزایی است. 
در ادامه نگاهی به برخی از رایج ترین کســب وکارهای 
خانگی و ملزوماتشــان خواهیم انداخت. شــاید تخصص یا 
مهارت شــما هم جزو یکی از اینها باشــد، اما تا  به  حال از 
جنبه درآمدزایی به توانمندی خود نگاه نکرده باشید. وقت 
آن رسیده که برای ورود به یک شغل خانگی با درآمد مناسب 

آستین ها را باال بزنید.«
این کارآفرین در انتها لیســتی از گزینه های احتمالی 
 بــرای راه انــدازی کســب وکار خانگــی در ایــام کرونا را 
پیش رویمان قــرار داده و می گوید: »پرورش قارچ، پرورش 
پرنده های زینتی، پرورش ماهیان زینتی، پرورش بلدرچین، 
دست سازها، پرورش گیاهان زینتی آپارتمانی، فروش اینترنتی 
گل و گل آرایی، طراحی و تولید زیورآالت، فروش اینترنتی 
محصوالت هنری، تولید مواد خوراکی خانگی، شیرینی پزی 
و فینگرفود، تولید پاکت و جعبه های کادو دست ســاز برای 
مناسبت های مختلف، چاپ سیلک، عروسک  سازی، طراحی 
لباس و خیاطی، دوخت ماسک، طراحی، مدیریت و پشتیبانی 
وبگاه، برنامه نویسی و طراحی اپلیکیشن )اپ های اپساز(، امور 
مشتریان و پشتیبانی اینترنتی کسب وکارها، تولید پادکست، 
تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی، تبلیغ نویسی، ساخت 
تیزر و موشــن گرافی، مشاوره آنالین )منظورمان از مشاوره 
آنالیــن ارائه توصیه های تخصصــی در حوزه های مختلف 
است(، تدریس آنالین، برنامه نویسی رایانه، بازاریابی تلفنی 
و اینترنتــی، ترجمه و ویراســتاری و... جزو ده ها گزینه ای 
هستند که با اتکا به آنها می توانید در ایام کرونا و در منزل 

درآمدزایی خوبی داشته باشید.«

ممکن اســت این راه ها شاهکار نباشند، اما آسان ترین راه ها 
برای رسیدن به وضعیت خوب اقتصادی است.

وحید منصورنژاد یک دانش آموخته علم اقتصاد تاکید 
دارد: »نقشــه بریزید. وقتی حقوق ماهانه تان را گرفتید، آن 
 را به چند قسمت برای رفع نیازهای ضروری تقسیم کنید. 
20 درصد درآمدتان را پس انداز کنید. به محض اینکه حقوق 
خود را دریافت کردید، 20 درصد آن را به حســاب پس انداز 
خود منتقل کرده و به آن دست نزنید.« وی به اعضای خانواده 
بــرای حفظ پول توصیه می کند: »حتی االمکان از وســایل 
نقلیــه عمومی برای رفت و آمدتان بهره بگیرید. از همراهی 
همیشــگی کارت بانکی بپرهیزید. نه هوشمندانه است و نه 
قابل قبول که شــما به خود حس کاذب پول داشتن بدهید. 
باید با خود روراست باشید و حقیقت را بپذیرید. زمانی که 
شما پول ندارید، اصالً منطقی نیست کارت های بانکی خود را 
به همراه داشته باشید. باید بتوانید همان مبلغی را که دارید، 
پس انداز کرده یا به  درستی خرج کنید. از وسوسه بپرهیزید. 
از مناطقی مثل بازار که حس می کنید باعث می شوند پولتان 
را مصرف کنید، دور باشید. باید مراعات همه چیز را بکنید، 

شناسه آگهی: 1194948م الف 2191

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان شــرکت منتهی به سال 1398/9/30 مورد تصویب قرار 
گرفت. آقای شهرام گل افشان به شماره کارت ملی 3873231239 
بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود امیراحمدی به شماره کارت 
ملــی 0053205677 بســمت بازرس علی البــدل برای مدت 
یکســال انتخاب گردیدند شرکت جهاد تعاون به شماره شناسه 
ملی 10101382904 به نمایندگی آقای حســین فهمیده به 
شماره ملی 0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره 
 ملی 0036203270 شرکت ســرمایه گذاری میالد سازندگان

 به شــماره شناســه ملی 10101424086 به نمایندگی آقای 
محمدحســن مشکوری به شــماره ملی 0451915501 برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷9۰6

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴۸ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال مالی منتهی به ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
شــهرام گل افشان به شــماره ملی 3873231239 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال )سال مالی 1399( 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت برق گستران جهاد تهران سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۱6۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵99۳۰۴ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/27 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 

به استان تهران، منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 

شهر تهران، محله شهرک صدرا، خیابان پنجاه و یکم، خیابان 

نصر پنجم، پالک 40 طبقه اول و کدپســتی 1485841999 

تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱6۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵9۱۳۱6 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت9۸9  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳96۲۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان 

تهران مرجع ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 


