دعوای پشت پرده بر رس دو نرخی شدن بزنین
خبرگـزاری فـارس در خبـری کـه سهشـنبه  27فروردین منتشـر کرد مدعی
شـد براسـاس تصمیم شـورای هماهنگی اقتصادی سـران قوا ،کمتر از یک ماه
دیگـر بنزیـن دو نرخی و مجددا سـهمیه بندی خواهد شـد.
البته چند سـاعتی از انتشـار این خبر در رسـانههای مختلف نگذشـته بود که
خبرگزاری خانه ملت آن را تکذیب کرد .سـخنگوی کمیسـیون انرژی مجلس
بـا اشـاره بـه اعلام خبـر دو نرخی شـدن و افزایش قیمت بنزین ،گفـت :وزیر
نفت هفته جاری در نشسـت کمیسـیون انرژی مجلس حضور داشـت و بحثی
درباره سـهمیه بندی و افزایش قیمت سـوخت از سـوی زنگنه صورت نگرفت.
کمیسـیون انـرژی بـا افزایـش قیمت هر یک از حاملهای انرژی مخالف اسـت
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و در صـورت طـرح ایـن موضوع با هرگونـه افزایش مخالفت میکند.
گفتنی اسـت موافقان ،لزوم دو نرخی شـدن بنزین را رشـد کمسـابقه مصرف
بنزیـن در ماههـای اخیـر میداننـد .چنانکـه در صـورت ادامـه رشـد بی رویه
مصـرف بنزیـن ،ایـران کـه اکنـون از واردات ایـن فـراورده نفتـی بینیاز شـده
اسـت ،مجبـور خواهـد شـد دوبـاره بـه واردات ایـن فـراورده روی بیـاورد .در
ماههـای گذشـته رونـد بازیابـی کارتهـای سـوخت بـرای ورود بـه فراینـد
سـهمیهبندی آغـاز شـده اسـت .سـهمیهبندی بنزیـن در طـول اولیـن دوره
اجـرای ایـن طـرح در مدت  ۸سـال  ۷۵میلیـارد دالر صرفهجویـی را در منابع
کشـور در پی داشـت.
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کارتهای هدیه بیانگر مفهوم «اعتبار» هستند

چگونه کارتهای هدیه چشم و گوش کودکان را به جهان اعتباری باز میکند؟

دیگر به کودک خود هدیه ندهید!
امـروزه کـودکان بـه ویـژه در کشـورهای توسـعه یافتـه از اسـباب بازی ها ،بازیها و اموال بیشـتری نسـبت به گذشـتهها بهره مند هسـتند .بهطور مثال ،اسـترالیا دارای
معین حسین پور
یکـی از باالتریـن میـزان متوسـط خریـد اسـباب بـازی برای هر کودک اسـت .انباشـت بیش از حد اسـباب بازیهای کـودکان در خانهها و بی اسـتفاده مانـدن آن ،روز
کارشناس ارشد اقتصاد
بـه روز والدیـن را بیشـتر ترغیـب میکنـد که بـه جای خرید اسـباب بازی ،به کـودکان خـود کارت هدیه بدهند.
کارتهـای هدیـه بـه طـور منظـم ،خلأ موجـود بیـن خریـد یک هدیه ملموس که ممکن اسـت مورد پسـند واقع نشـود و مجبور بـه تعویض یا پس دادن آن شـویم یـا دادن وجه نقد را کـه در برخی
فرهنگهـا بـی ادبـی تلقـی میشـوند پـر کـرده اسـت .بیشـتر بچههـای کوچـک ،کارتهـای هدیـه را ترجیح میدهنـد ،زیرا میتواننـد با اعتبـار آن شـخص ًا هدیههای مـورد عالقه خـود را انتخاب
کننـد .بـا ایـن حـال ،کـودکان در مقایسـه بـا بزرگسـاالن اطالعات را بسـیار متفـاوت پـردازش میکنند .در نتیجـه ،دادن کارتهـای هدیه به کودکان ،مشـخص میکنـد که آنها چگونـه درباره
مصـرف کـردن تصمیـم گیـری میکننـد و به عبـارت دیگر ،چگونه «اعتبـار» موجـود در کارت اعتباری را خـرج میکنند.

چگونه کودکان خردسال تمصیم به خرید یمگیرند؟

کـودکان توانایـی محدودی بـرای پردازش انواع خاصـی از اطالعات
دارنـد .آنهـا تمایـل دارنـد تـا توجـه خـود را بیشـتر معطـوف بـه
محرکهـای بصـری و شـنیداری کنند تـا اطالعات متنـی .در یک
رده سـنی پایـه ،کـودکان بـه راحتـی توسـط رنـگ و حرکت تحت
تاثیر قرار میگیرند .از لحاظ مراحل رشـد شناسـایی شـده توسـط
ژان پیـاژه  ،Jean Piagetکـودکان تـا حـدود  12 - 11سـالگی بـه
عقـل معـاش دسـت نمییابنـد .تنهـا پـس از این مرحله اسـت که
آنها تفکر انتزاعی خود را گسـترش میدهند و توانایی بهکارگیری
منطـق در حل انواع مسـائل ،نظیـر اصول بنیادین تصمیمات خرید

و معاملات مالـی را در خـود ایجـاد میکنند .به طـور کلی پذیرفته
شـده اسـت کـه کـودکان تـا زمان رسـیدن به ایـن مرحلـه از بلوغ،
یـک «مصرفکننده آگاه» نیسـتند.
شـواهدی وجـود دارد کـه اطفـال ،بـه ویژه آنها که زیر هفت سـال
دارنـد ،توانایی محدودی برای تشـخیص محتـوای تبلیغاتی در یک
پیـام دارنـد .در واقـع ،آنها ممکن اسـت حتی تفـاوت تبلیغات را با
انـواع دیگـر برنامهها تشـخیص ندهنـد .آنها تبلیغـات را به عنوان
یـک نـوع خدمـات اطالعاتی بـرای کمک به مـردم میدانند که چه
کاالهایـی را از کجـا تهیه کنند.
مهم اسـت که توجه داشـته باشـید که بسـیاری از کودکان ممکن

اسـت نتواننـد مفهـوم قانعکننـدهای از تبلیغـات را درک کننـد.
مشـکل وقتـی دوچنـدان میشـود کـه شـخصیتهای متحـرک
و کارتونـی در فیلمهـای کـودکان ،بـه طـور فزاینـدهای بـه عنـوان
اسـباب بـازی بـه فـروش میرسـند .در کنـار ایـن ،مجموعـهای از
محصـوالت ،از جملـه غذاهـا و شـیرینیها نیـز در محتـوای فیلـم
قـرار میگیـرد .بسـته بـه سـن آن هـا ،کـودکان ممکن اسـت قادر
بـه تشـخیص اسـتراتژیهای فـروش کـه در ایـن مـوارد اسـتفاده
میشـود نباشـند ،همچنیـن آنهـا درک نمیکننـد کـه چنیـن
محتواهایـی بـار تبلیغاتـی دارند و صرفاً یک محتـوای خنثی ،بدون
سـوگیری و منفعـت طلبی نیسـتند.

کودکانتوانایی
محدودی برای
پردازش انواع خاصی
از اطالعات دارند.
آنها تمایل دارند
تا توجه خود را
بیشتر معطوف به
محرکهایبصری
و شنیداری کنند تا
اطالعات متنی .در
یک رده سنی پایه،
کودکان به راحتی
توسط رنگ و حرکت
تحت تاثیر قرار
میگیرند.شواهدی
وجود دارد که اطفال،
به ویژه آنها که
زیر  7سال دارند،
توانایی محدودی برای
تشخیصمحتوای
تبلیغاتی در یک پیام
دارند .در واقع ،آنها
ممکن است حتی
تفاوت تبلیغات را با
انواع دیگر برنامهها
تشخیص ندهند .آنها
تبلیغات را به عنوان
یک نوع خدمات
اطالعاتی برای کمک
به مردم میدانند که
چه کاالهایی را از کجا
تهیهکنند

صدها مدل کارت هدیه برای اسـتفاده در فروشـگاههای خرده فروشـی
یـا آنالیـن وجـود دارد .کارت هدیـه محبـوب بـرای کـودکان میتواند
بـرای فیلـم ،بازیهـای آنالیـن و هزاران مورد دیگر اسـتفاده شـود.
بهطـور مثـال ،اسـترالیاییها حـدود یک میلیـارد دالر در سـال برای
کارت هدیـه هزینـه میکننـد .دریافـت یـک کارت هدیـه در ظاهـر
موضوعـی سـاده اسـت امـا مسـئولیت مدیریـت اعتبـار درون آن ،به
ویـژه بـرای کـودکان دربردارنـده مالحظاتی مهم اسـت .بهطور مثال،
تقریبـا یـک سـوم از مصـرف کننـدگان (از جمله کـودکان) هنگامی
کـه یـک کارت را تحویـل میگیرند ،هرگز در عمـل آن را برای کاالها
یا خدمـات خـرج نمیکنند.
کـودکان خردسـال وقتـی میخواهنـد از اعتبار کارت خود اسـتفاده
کننـد ،معمـوالً بـر سـر دو راهـی بیـش از حد یـا کمتر از حـد اعتبار
کارت خـرج کـردن گیـر میکننـد .زیاد خرج کـردن ،هنگامی اتفاق
میافتـد کـه کـودک محصولی را انتخاب کند که بیش از ارزش کارت
هدیـه باشـد و در نتیجـه مجبـور میشـود که بـا والدین یـا مراقبین
خـود مذاکـره کند تا تفـاوت مبلغ را بپردازند یـا تصمیمگیری درباره
خریـد خـود را تغییـر دهد .برعکس این قضیه هم برقرار اسـت .آنها
ممکـن اسـت یـک آیتـم را که کمتـر از مقـدار کارت اسـت ،انتخاب
کننـد و شـرایطی نظیـر عدم امـکان انتقال اعتبار یـا پرداخت نقدی
اعتبـار باقیمانـده درون کارت را درک نکنند.
بعضیهـا ممکـن اسـت بگوینـد ایـن مفاهیـم و چالشهـا بـرای
بزرگسـاالن هم مشـکل اسـت ،چه برسـد به کـودکان و منکـر دادن
مسـئولیت و حـق انتخـاب بـه کـودکانشـوند .ولـی تحقیقـات این
مطلـب را ثابـت میکنـد کـه کودکانی که از آنها سـلب مسـئولیت
میشـود و قـدرت تصمیـم گیـری در مسـائل مالـی بـه آنهـا داده
نمیشـود،هرگز درکـی از ایـن قبیـل قضایـا پیدا نمیکننـد .چرا که
آزاد گذاشـتن کـودکان در ایـن مـوارد ،موجب میشـود کـه کودکان
بتواننـد بهطـور موثری مفهـوم اعتبـار را درک و آن را مدیریت کنند.
گسـترش روز بـه روز کارت هدیه دیجیتـال و کوپنهای الکترونیکی
را نمیتـوان نادیـده گرفـت .اگرچه بسـیاری از کودکان جـوان دارای
سـواد دیجیتالـی هسـتند ،فرمـت دیجیتـال ممکـن اسـت بـرای
مشـتریان جـوان چالشهـای بیشـتری در بـر داشـته باشـد .در کنار
ایـن چالشها مسـئله دیگـری نیز وجود دارد که تأمل برانگیز اسـت.
از آنجایـی کـه کارتهـای هدیـه دیجیتـال به صـورت الکترونیکی
بـه گیرنـده ارسـال میشـود یـا دربـاره بحـث مـا وقتی یـک کودک
از والدیـن خـود یـک کارت هدیـه میگیـرد ،در ایـن وضعیـت چون
کـودکان هیـچ نـوع هدیـه قابـل لمسـی دریافـت نمیکننـد ،چـه
تاثیراتـی بـر روی قدردانـی و حس سـپاسگزاری در کودکان خواهد
داشـت .آیـا عشـق و محبتـی کـه در خلال هدیـه دادن فیزیکـی به
یکدیگـر منتقـل میکنیـم در نقـل و انتقـال چنـد صفر هـم منتقل
میشـود؟
اینهـا سـواالت و چالشهـای بزرگـی اسـت کـه در آینـدهای نـه
چنـدان دور همگـی بـا آن مواجه خواهیم شـد و ضروری اسـت که از
همیـن حـاال خـود را بـرای آن آمـاده کنیم.

راههایی برای کاهش هزینه ها

 ۹توصیه اقتصادی برای زندگی مجردها
ایـن روزهـا دیگـر مثـل بیسـت سـال پیـش نیسـت کـه جوانـان در سـنین آغـاز جوانـی خانه پـدری را به قصـد ازدواج ،ادامـه تحصیل یا یافتن شـغل ترک کنند بلکـه این روزها جوانها بسـیار دیرتـر از آن وقتهـا خانه پدری شـان را ترک
نویسنده :دوتا فریدمن
میکننـد و نسـبت بـه گذشـته زندگـی مجـردی شـان طوالنیتـر شـده اسـت .امـروزه جوانهایـی را میبینیـم کـه تا سـی سـالگی یا حتی بیشـتر هنوز با والدینشـان زندگـی میکنند و اگـر از آنها بپرسـید چـرا ؟ میگویند چـون درآمدها با
مترجم :سوده قدیمی
خـرج و مخارجهـا هماهنـگ و کافـی نیسـت .چـه اینکـه بـه انتخـاب خودتـان صبـور باشـید یـا بـه خاطـر طلاق و جدایی یا فوت همسـر زندگـی مجردی دارید ،مسـائل کوچکـی وجود دارنـد که بایـد در زندگی مالـی خود آنهـا را لحاظ
کنیـد .از آنجایـی کـه مجبوریـد بـه تنهایـی پـول خـود را مدیریـت کنیـد و مخـارج زندگـی را نیـز بایـد بـه تنهایـی بپردازیـد پـس باید بهتریـن اسـتفاده را از آنچه کـه دارید بکنیـد .اگر در این گـروه جـای دارید یا جـزو آن دسـته از جوانهایی هسـتید که به یک
زندگـی مجـردی و مسـتقل فکـر میکنیـد یـا اگـر هماکنـون در چنیـن موقعیتـی قـرار داریـد امـا با مشـکالت مالـی مواجهید ،دخـل و خرج بـه راهکارهایی میپـردازد که بـه کمک آنهـا بتوانید هزینـه هایتـان را در زندگی مجـردی کاهش دهید.

 _۱پسانداز کردن را یاد بگیرید

خیلـی وقتهـا زمانـی کـه بـا والدین مـان زیر یک سـقف زندگـی میکنیم،
احسـاس میکنیـم بـه کمی دور بودن از فضای خانه و اسـتراحت نیـاز داریم.
ایـن طـور مواقـع اغلـب ما تا جایی که میتوانیم با دوسـتانمان بیرون میرویم
کـه حتـی گاهـی اوقـات تبدیـل به یـک خط مشـی در زندگی میشـود اما با
هربـار بیـرون رفتـن و تفریـح با دوسـتان قسـمتی از پول مان خرج شـده و بر
بـاد مـیرود .پـس چـه باید بکنیـم ؟ اولین راه حل این اسـت که بـرای بیرون
رفتـن از خانـه راههایـی را پیـدا کنیـم که هزینه زیادی در بر نداشـته باشـند.
مثلا شـما میتوانیـد همچنـان برنامه تفریح بـا دوسـتانتان را حفظ کنید ،به
کافـه همیشـگی تـان برویـد در عیـن حـال میتوانیـد گزینههـای ارزانتر را
بـرای خـوردن و نوشـیدن انتخـاب کنیـد یا به جـای انتخاب چند نوشـیدنی
خـود را تنهـا محـدود به یک نوشـیدنی کنیـد .اگر بتوانید به مقولـه پسانداز
کـردن عـادت کنیـد رفتـه رفتـه پـول هایتـان جمـع میشـود و میتوانیـد
یـک سـپرده بانکـی معتبـر و مطمئـن بـرای خود داشـته باشـید یا سـرمایه
گذاریهـای دیگری انجـام دهید.

 _۲گزینههای مایل خود را در نظر بگیرید

زمانـی کـه شـما بـا والدینتـان زندگـی میکنیـد قاعدتـا قبضهـای مختلف
مثل پول تلفن ،آب ،برق ،گاز ،شـارژ سـاختمان و دهها صورت حسـاب دیگر
را پرداخـت نمیکنیـد و اگـر هـم میپردازیـد تنهـا بخـش کوچکـی از آن را
میپردازیـد .بـه ایـن مـوارد بـه چشـم یـک فرصت نـگاه کنید و تصـور کنید
اگـر تمـام ایـن هزینههـا به عهده شـما بـود ،ماهانه چـه مقدار پـول بابت این
مـوارد بایـد هزینـه میکردیـد؟ همـان پـول را پسانـداز کنیـد .یک حسـاب
بانکـی بـاز کنیـد .بعد از مدتـی میتوانید حتی وام بگیرید در نتیجه آسـانتر
و سـریعتر میتوانیـد بـه زندگـی مسـتقل خـود فکر کنیـد و بـرای آن برنامه
ریزی داشـته باشید.

 _۳آشزپی کردن را یاد بگیرید

آیـا تـا بـه حـال حسـاب کـرده ایـد در سـال چقـدر پـول بـرای بیـرون غـذا

خـوردن هزینـه میکنیـد؟ اگـر تـا به حـال آن را حسـاب نکـرده اید مطمئن
باشـید بعد از محاسـبه آن شـگفت زده میشـوید .اگر به طور متوسـط یک تا
دو وعـده غذایـی را بیـرون (رسـتوران و )...صـرف کنید بدین معنی اسـت که
تقریبـا بیسـت و پنـج درصـد از درآمـد خـود را صرف غـذای رسـتوران کرده
ایـد .واضـح اسـت کـه وقتـی زندگی مجـردی دارید ممکن اسـت بیـرون غذا
خـوردن برایتـان یک روتین همیشـگی باشـد چون دوسـت داریـد زمانهایی
را بـا دوسـتانتان بگذرانیـد و ایـن یکـی از رایجتریـن و معمولتریـن راههـای
سـرگرمی و تفریح اسـت.
امـا متاسـفانه از طرفـی دیگر میتواند فشـار زیادی روی بودجـه تان وارد کند
پـس زمانـی را بـه یادگیـری آشـپزی در خانـه از طریق شـبکههای مجازی و
کتـاب و مجلات آشـپزی اختصـاص دهید .از غذاهای سـاده شـروع کنید .با
کمـی تمریـن و خریداندکـی مـواد اولیه میتوانید به کیفیت غذای رسـتوران
آشـپزی کنیـد و بخشـی از هزینـه هایتـان را کاهـش دهیـد و پـول اضافـه را
پسانـداز کنید.

 _۴بودجه بندی کنید

بودجه بندی مالی برای هر فردی فارغ از موقعیتش بسـیار اساسـی و حیاتی
اسـت امـا در زندگـی مجـردی این موضوع اهمیت بیشـتری هم پیدا میکند.
هـر یـک هـزار تومانـی که به دسـت میآوریـد باید برایش برنامـه ریزی کنید
تـا روشـن و واضـح بدانیـد ایـن پـول بـه کجـا مـیرود و صرف چـه هزینهای
میشـود تـا بدیـن طریق بتوانیـد روی اهداف مالی تان سـرمایه گذاری کنید.
ایـده آل آن اسـت کـه هـر ماهاندکـی پایینتـر از سـطح متوسـط مالـی خود
زندگی کنید.
تـا آخـر هـر مـاه مبلغی بـرای پسانـداز باقـی بماند .اگـر میبینیـد پولی که
خـرج میکنیـد بیشـتر از پولـی اسـت کـه بـه دسـت میآورید ،اکنـون زمان
آن رسـیده کـه بودجـه خـود را با مخـارج زندگی تنظیم کنیـد .به این معنی
کـه تمـام هزینههـای یـک مـاه خـود را روی کاغـذ بنویسـید سـپس آنها را
بـا درآمدتـان مقایسـه کنیـد و هـر گونه هزینه و خـرج غیر ضـروری را کم یا
حتـی حـذف کنیـد .بودجه بندی شـما تـا جایی که امـکان دارد باید شـامل
تمام جزئیات شـود.

 _۵برای ابزنشستیگ پسانداز کنید

بهتـر اسـت بـرای آینـده تان برنامـه ریزی کنیـد و این را بدانیـد وقتی مجرد
هسـتید بایـد در دوران بازنشسـتگی روی پاهـای خودتـان بایسـتید .معموال
مسـئله بازنشسـتگی بـرای جوانهـا بـه ویژه افراد مجـرد مقولـه دور از ذهنی
برایشـان اسـت امـا بدانیـد اگـر در برنامـه ریزی بـرای بازنشسـتگی تان تعلل
کنیـد ،ناگهـان بـه خـود میآییـد و میبینیـد تمـام زندگـی را کار کـرده امـا
همـه پـول خـود را خـرج کـرده اید یـک راه حل خوب بـرای پسانـداز دوران
بازنشسـتگی ایـن اسـت که جریـان پسانداز را بـه صورت اتوماتیـک درآورید
در نتیجـه دیگـر نیـازی نیسـت نگـران باشـید .مثـل داشـتن یـک بیمـه که
اتوماتیـک وار بازنشسـتگی تان را تامین میکند.اگـر چنین برنامه ریزیهایی
داشـته باشـید پول به طور مسـتقیم از حقوقتان برداشـته میشـود و صرف
تامیـن بازنشسـتگی تـان میشـود در نتیجـه بخشـی از درآمدتان اصلا وارد
حسـاب بانکـی تـان نمیشـود کـه بتوانیـد آن را خرج کنید .مهم نیسـت که
ایـن مبلـغ چقـدر اسـت هـر چـه باشـد کاچـی بـه از هیچـی .هر چـه زودتر
شـروع کنیـد پولتـان زمـان بیشـتری برای رشـد خواهـد داشـت .بدانید یک
هـزار تومانـی کـه در دهـه بیسـت زندگـی تـان پسانـداز میکنیـد میتواند
پنـج برابـر قدرتمندتـر از آن هـزار تومانـی باشـد که در دهه چهـل زندگیتان
پسانـداز میکنیـد.

 _۶وسایل خود را طوالینتر نگه دارید

در حفـظ وسـایل خـود دقـت بیشـتری بـه خـرج دهیـد .ولخرجی و اسـراف
نداشـته باشـید مثال با هر مدل جدید گوشـی موبایل که وارد بازار میشـود
گوشـی خـود را عـوض نکنیـد .هـر دو سـال یک بـار اتومبیل جدیـد تعویض
نکنیـد .مرتبـا دکـور خانـه را تغییـر ندهیـد .یـک سـبک را انتخـاب کنیـد و
همـان را نگـه داریـد .لباسهـای بسـیار ارزان قیمـت نخریـد کـه به سـرعت
خـراب شـوند بـه جـای آن پوشـاکی را تهیه کنیـد که به مـدت طوالنی تری
ماندگاری داشـته باشـند.

 _۷قلک روز مبادا داشته ابشید

یکـی از مشـکالت زندگی مجردی این اسـت که اگر یک بحـران مالی برایتان

پیـش بیایـد خودتـان بایـد به تنهایـی آن را حل کنید .مثال اگر شـغلتان را از
دسـت بدهیـد بدیـن معنـی اسـت هیـچ درآمدی نخواهید داشـت زیـرا هیچ
شـریک یـا همسـری نداریـد که حداقل بـرای مدتی کمک خرجتان باشـد.
بـه همیـن دلیـل الزم اسـت کـه یک صنـدوق مالی یـا به اصطلاح خودمانی
قلکی برای اتفاقهای اورژانسـی و ضروری داشـته باشـید .در بسـیاری از اوقات
وقتی مشـکل مالی غیر منتظرهای پیش میآید ممکن اسـت ناچار به قرض
گرفتـن شـوید تـا بحـران را از سـر بگذرانیـد اما این ،شـرایط را بدتر و شـما را
بدهکارتـر میکنـد .بنابرایـن اگر بتوانید حتی مبلغاندکی بـرای روز مبادا کنار
بگذاریـد در بحرانهـای مالی به کمکتـان میآید.

 _۸مهارتهای خود را افزایش دهید

وبلاگ هـا ،سـایت ها ،مجلههـا و کتابهایی که درباره مسـائل مالـی روزمره
نوشـته شـدهاند بخوانید و راه حلهای سـادهای را که پیشـنهاد شـده اسـت
در زندگـی مالـی خـود بـه کار ببرید .سـعی کنیـد از منابع معتبر که توسـط
کارشناسـان مالی نوشـته شدهاند اسـتفاده کنید.به دنبال فرصتهای مناسب
شـغلی باشـید و بـرای ایـن امـر از حداکثـر تواناییهای خود اسـتفاده کنید و
مهارتهـای خـود را در زمینههـای متفاوت گسـترش دهیـد .راههای مختلف
بـرای سـرمایه گذاریهـای امـن و مطمئـن را جسـتوجو کنیـد و بـا پولتان
گزینههـای هوشـمندانهای را انتخاب کنید.

 _۹برانمهها و هدفهای کواته مدت داشته ابشید

بـه خودتـان قـول دهیـد طی یک ماه آینـده حداقل پنجاه تا صـد هزار تومان
کنـار خواهیـد گذاشـت.پس هـر راهـی بـرای پسانداز ایـن مبلـغ را امتحان
کنیـد؛ مثـل یـک فنجـان قهـوهای کـه در طول هفتـه در کافـه نمیخورید،
یـک وعـده غذایـی کـه در خانـه درسـت میکنیـد ،یـک شـام سـبک بدون
گوشـت یـا یـک آخـر هفتـه را خانه ماندن و بـه جای بیرون رفتن با دوسـتان
بـه تماشـای فیلـم یـا کتاب خوانـدن پرداختن .سـپس یک حسـاب بانکی یا
یـک قلـک شـخصی برای روز مبادا و شـرایط اضطـراری مالی در نظر بگیرید
و قـول بدهیـد تحـت هیـچ شـرایطی جز مـوارد واقعا ضـروری و بحرانی پولی
از آن برداشـت نکنید.

