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پس انداز کردن و   ،پس انداز

هر آنچه در باره ان باید 

 بدانیم
 

 اندازپس

( را برای  …)پول، غذا و    دارایی ذخیره    (Saving:   انداز ) به انگلیسیپس 

 گویند. زمان احتیاج می 

 اهمیت

های خوشبخت  های اقتصادی خانواده انداز کردن جزء برنامهصرفه جویی و پس 

پول  پس  .است سرمایهمی انداز  به  روزی  شودتواند  منجر  آن  طرف   .گذاری  از 

های خود  اندازها و اندوختهدیگر، همچنین افراد سالخورده به میزان زیادی از پس 

بقیه سال استفاده می برای گذران  زندگی شان  عامل کم   .کنندهای  همچنین 
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منجر    انداز در کشورهای دارای جمعیت سالخوردهشدن میزان تمایل افراد به پس 

  .شودهایی نیز می به بروز نگرانی

 

 

روشی که برای روز  ۴۴پس انداز پول با 

 مبادا باید بدانید 

 

بعضی از افراد   .نیاز داریم  اندازپس ی آسوده به  دانیم که برای آیندهی ما میهمه 

می پس درنظر  خساست  نوعی  را  آینده  برای  غلط،  انداز  پندار  این  با  و  گیرند 
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زندبه از دیگران پول  ای می گیدنبال سبک  ماه  اواسط  در  باعث شود  روند که 

اما پس  نهقرض کنند.  بودن  فکر آتیه  به  و  و اخالق بدی  انداز پول  تنها عادت 

تمندان هم هست. ما در این مقاله چند نکته  نیست، بلکه رازورمز بسیاری از ثرو

می  ارائه  شما  پس به  برای  که  آیندهکنیم  برای  بیشتر  هرچه  و  انداز  خود  ی 

 .دهند. پس با ما همراه باشیدتان به شما انگیزه می خانواده 

 

 نکات عمومی 

 یک حساب اضطراری باز کنید .۱

انداز خود پول داشته باشید که اگر  ای در حساب پسبیان دیگر، باید به اندازه به

هایتان را تأمین کند.  مجبور شدید بین سه تا شش ماه از جیب بخورید، هزینه

میلیون تومان    ۱۰درآمدی که در حساب اضطراری خود حدود  های کمخانواده 

انداز دارند یا  از این مقدار پس  های مرفهی که کمترپول دارند، نسبت به خانواده 

 .برندسر می انداز ندارند، در وضعیت مالی بهتری بهاصال پس 

 

 بندی کنید بودجه .۲

گردید، بهتر است در اولین ی خانوار می دنبال راه آسانی برای تعیین بودجهاگر به

،  خرید داشته باشید؛ از رسید رستورانی چیزهایی را که می روز ماه رسید همه 
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سوپرمارکت، درمانگاه گرفته تا قبض شارژ ساختمان که مدیر یا سرایدار آپارتمان  

روشنی خواهید دانست که در طی ماه چه مقدار  دهد. در پایان ماه به به شما می 

 .ایدخرج کرده 

 

 جای کارت اعتباری، اسکناس استفاده کنیدبه .۳

وسوسه   است  ممکن  باشد،  آدم  همراه  اعتباری  کارت  به  وقتی  هرچه  و  شود 

آید، بخرد. بهتر است مقدار معینی اسکناس داخل کیف پول بگذارید  چشمش می 

و برای خریدهای خود مرز تعیین کنید. با این روش، وقتی پول داخل کیف تمام  

 !دانید که دیگر راه برگشتی برایش نیستشد، می 

 انداز کنیدی خود پسبرای آتیه .۴

نداز برای آتیه. پس فقط کارتان این نباشد که  اانداز و پس فرق است بین پس

انداز  کمتر خرج کنید و به خودتان گرسنگی بدهید، بلکه پول را در حساب پس 

 .بگذارید تا هنگام بازنشستگی به کارتان بیاید

 

 انداز کنیدبه صورت خودکار پس .۵

انداز هستند، چراکه  ترین و مؤثرترین راه برای پس اندازهای خودکار راحت پس

انداز خودکار این است  دارند. منظور از پسپول را از جلوی چشم شما دور نگه می 
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تان مقداری را کسر  که از کارفرمای خود درخواست کنید که از حقوق ماهیانه 

تان واریز کند. از مسئول منابع انداز یا بازنشستگیکند و آن را به حساب پس 

توانید از بانکی  توان این کار را کرد یا میی خود بپرسید چطور می انسانی اداره 

تان کسر و که در آن حساب دارید هم درخواست کنید از مقدار حقوق پرداختی 

تان دورتر باشد،  اندازتان واریز کند. هرچه پول از جلوی چشمانبه حساب پس

 .اهید کردکمتر خرجش خو 

 

 گذاری کنیدمدت هدفانداز کوتاهبرای پس .۶

هفتههدف که  باشد  این  پنجاهتان  پس ای  با  بگذارید.  کنار  تومان  انداز  هزار 

موفقیت مالی دست یافت، تا اینکه عهد ببندید   توان به مدت خیلی بهتر می کوتاه

 .انداز کنیدهر ساله مقدار مشخصی پس 

 

 

زودتر   .۷ بازنشستگیهرچه  پسبرای  به  شروع  انداز تان 

 کنید

ساله باشید و به این توصیه بخندید و بگویید چهل سال  پنجو ممکن است بیست

اتفاقا وقت پس  نکنید!  اشتباه  اما  دارم.  از همین  فرصت  بازنشستگی  برای  انداز 

اید؟ اگر  را فراموش کرده   و سپرده   گذاری سرمایه ی جوانی است. مگر سود  دوره 
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انداز بکنید، با احتساب نرخ سود، در شصت سالگی اگرنگوییم ز حاال شروع به پس ا

 .اید، امااز رفاه برخوردار خواهید بودثروتمند شده 

 

 ی عمر یا تأمین اجتماعی یادتان نرودبیمه .۸

به صورت   یا  و  نیستید  اگر کارمند دولت  است.  آتیه خوب  برای  نکته هم  این 

تان ی خود و خانواده بیمه آتیهتوانید با پرداخت حق می  کنید،خوداشتغالی کار می 

 .را تضمین کنید

 

 های بادآورده حداکثر استفاده را کنیداز پول .۹

دست  کشی بهشدن در قرعهمیراث، یا برندهوها ممکن است از راه ارث این پول 

بزنید و  شما برسند. مقداری از آنها را به زخم زندگی خود و نیازمندان محروم  

 .انداز کنیداش را پس بقیه

 

 انداز تهیه کنیدی پسبرنامه .۱۰

انداز دارند دو برابر بیشتر از افرادی که ندارند، با موفقیت ی پسافرادی که برنامه

 .کنند. از کارشناسان مالی در این زمینه کمک بگیریدانداز می پس
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 ها نیستقلک فقط برای بچه  .۱۱

 

را داخ  ببینید طی یک سال چه مقدار خواهد  پول خردها  و  بیندازید  قلکی  ل 

 .اندازتان واریز کنیدحتما تعجب خواهید کرد. آن را هم در حساب پس  .شد
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 ساعت استفاده کنید ۲۴ی  از قاعده .۱۲

می  ملزم  را  شما  قاعده  روی  این  از  خرید  یا  گران  کاالهای  خرید  از  که  کند 

یک   طی  حداقل  کنید.  جلوگیری  چیزهای    ۲۴هواوهوس  تمام  به  ساعت، 

به  غیرضروری که خریده بیشتر  آنالین  قاعده هنگام خرید  این  فکر کنید.  اید، 

در سبد کاال قرار  ،  تان گرفتهتوانید اقالمی را که چشم آید، چراکه میکارتان می

 .ها را بخریدبدهید تا بعدا آن 

 

می .۱۳ خودتان  به  که  پاداشی  با  پسبرابر  هم دهید  انداز 

 بکنید

تان تطبیق دهید. برای نمونه اگر  شدهاندازی خریدها را با مقدار پول پس هزینه

ی خنک مهمان  میوهطی مسیری در یک روز گرم تابستانی، خودتان را به آب

انداز  اید هم پس میوه کرده ی پولی را که صرف خرید آن آب همان اندازه  کنید،می

میوه را بر  انداز کنید، آن آبوقت اگر نتوانستید این مقدار پول را پس کنید. آن

 .خودتان غدغن کنید

 

 تان محاسبه کنید خریدها را بر اساس دستمزد ساعتی  .۱۴
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خرید. دستمزدتان هم برای  خواهید یک شلوار صدهزار تومانی بفرض کنیم می 

وقت با خودتان محاسبه کنید که پول هزار تومان است. آنهر ساعت مثال بیست

 تان است؟ آیا ارزشش را دارد؟ خرید این شلوار، مطابق با چند ساعت کاری

 

 

ها های تبلیغاتی مغازهها و پیام عضویت خود را از ایمیل  .۱۵

 ها لغو کنیدسایتو وب

تان ارسال  بق قانون حق دارید این کار را بکنید. هر ایمیلی که برایباید بدانید ط

 .شود، باید لینک لغو عضویت هم داشته باشدمی

 

 «انداز یادت نرودتان بنویسید »پسروی کارت اعتباری .۱۶

کارت   با  غیرضروری  خرید  هر  انجام  از  پس  تا  شد  خواهید  قادر  روش  این  با 

 .انداز بیفتیدکم به فکر پسبگیرید و کم تان، عذاب وجدان اعتباری 

 

 های اعتباری و بدهینکات مربوط به بانک، حساب

 کارت نکنیدبهاالمکان کارتحتی .۱۷



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

10 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

ها به خاطر واریز به کارت شخصی دیگر از کارت شما مقداری پول کم  عابربانک 

 .شبا استفاده کنید خواهند کرد. بهتر است از شماره 

 تان را منجمد کنیداعتباری کارت .۱۸

کارت نخندید!  کیسهاعتباری لطفا  داخل  را  فریزر  تان  در  و  دهید  قرار  آب  ی 

چنانی وسوسه شدید، مجبورید اول یخ وقت وقتی برای خریدهای آنبگذارید. آن 

 .اعتباری را آب کنید. تا آن آب شود، فکرش از سرتان پریده استکارت

 ریداز مشاوران مالی کمک بگی  .۱۹

گذاری  شناسان نیست. اگر خیال سرمایه کردن با روان گرفتن فقط مشورت مشاوره 

تان که با زحمت  دارید، حتما با مشاوران خبره مشورت کنید تا همان مقدار پول

 .اید بر باد نرودانداز کرده پس

 

 نکات مربوط به تفریح و خانواده
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 استفاده کنیدخانه جای خرید کتاب، از کتاببه .۲۰

قبول دارم خرید کتاب لذت دیگری دارد اما زمانه عوض شده است. صنعت نشر  

شده  ی دیجیتالی و اسکن ها نسخهوارد فضای دیجیتال شده و بسیاری از کتاب

کتابخانه امروزه،  و  کتابدارند  عرضه میها  الکترونیکی هم  نیازی  های  و  کنند 

 .خانه برویدنیست حتما به کتاب

 سط هفته سینما برویدو .۲۱

تر است. با یک تماس تلفنی به سینما و یا  بلیت سینماها در وسط هفته ارزان 

 .ها باخبر شویدتوانید از تخفیفتئاتر مورد نظرتان می
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 ها را محدود کنید هدیه .۲۲

دادن به فامیل و دوستان صحبت ی خود در مورد حدومرز هدیه با اعضای خانواده 

وافق برسید که در تعطیالت به هر نفر فقط یک هدیه داده شود.  کنید و مثال به ت

 .توانید مخارج را کاهش دهیدگونه می این

 

 ریزی کنید ها را از قبل برنامه هدیه .۲۳

ترین هم نیستند،  ها را که معموال گرانکار خواهید توانست بهترین هدیه   با این 

 .م باشند ها در حراج هبخرید. همچنین، ممکن است این هدیه 

 

 سیسمونی را خرج دانشگاه بچه کنید .۲۴

بیست جوان  آن  مثل  فکر  و درست  به  االن  همین  از  باید  که  ساله  پنج 

ومخارج  اش باشد، شما هم از هنگام خرید سیسمونی باید به فکر خرج بازنشستگی

جای لباس  ترها بخواهید به دانشگاه و تحصیالت فرزند دلبندتان باشید. از بزرگ 

 .انداز کنیدهدایای معمول سیسمونی، پول دانشگاه بچه را بدهند تا آن را پسو  

 

 خاطر ارزانی نخریدهای ارزان را بهلباس .۲۵
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گاهی اوقات، باید پول را فدای کیفیت کرد نه برعکس. هنگام خرید لباس این  

می صدق  واقعا  را  موضوع  ارزانی  کاپشن  حراج،  یک  در  بکنید  را  فکرش  کند. 

ماه که تمام شد، اواسط بهمن زیربغل  اید. دیکنید سود کردهاید و فکر می خریده 

زند و از شما عاجزانه تقاضا دارد او را با کاپشن  اش به شما لبخند می شدهپاره 

برای   ارزان  لباس  خرید  البته  داشت؟  خواهید  چه حسی  کنید.  عوض  دیگری 

 .کنندکشند و رشد می می تر است، زیرا زود قد  های کوچک معقول نوزادان و بچه 

ترها، ممکن است چند سال لباسی را بپوشیم. پس بهتر است لباس اما ما بزرگ 

 .باکیفیت بخریم

 

 با فامیل و دوستان، اقالم مورد نیازتان را مبادله کنید .۲۶

ها بخواهید  کنیم دروهمسایه و دوستان را دور هم جمع کنید و از آن توصیه می 

دوم دارند رو کنند. برای هر  بازی دست التحریر، اسبابازم هر چه لباس، کتاب، لو

دهد یک  ها یک بلیت دریافت کنید. هر بلیت به شما اجازه می قلم جنس از آن 

قلم جنس را با هم مبادله کنید. مثال اگر شش کتاب بدهید، شش کتاب و اگر  

 .دست لباس خواهید گرفتدست لباس بدهید، هفتهفت

 

 کردن« بنامید ه را »روز بدون خرجیک روز در هفت .۲۷
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خرجی تعیین کنید و فقط داخل منزل دور هم    ای یک شب را بدون هیچ هفته

لذت ببرید. اگر عادت دارید هر روز بیرون غذا بخورید، این بار داخل منزل غذا 

 .روی کنیدتهیه کنید، فیلم ببینید و نهایتا در پارک پیاده

 

 نکات مربوط به تغذیه

 
 

 ناهارتان را سر کار ببرید .۲۸

برند؛ یا به این  اید که ناهارشان را با خود به سر کار می ها را دیدهحتما خیلی 

دست  که  هیچدلیل  با  را  مادرشان  یا  همسر  نمی پخت  عوض  یا چیز  و  کنند 
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انداز کنند.مثال اگر یک ظرف غذای بیرون ده هزار  خواهند پول غذا را پس می

شود و غذای داخل منزل پنج هزار تومان، حساب کنید می  تان تمامتومان برای 

 .انداز خواهید کردبا خوردن غذای خانگی در طی سال چه مقدار پس 

 

 هر ماه، مصرف غذای بیرون را کمتر و کمتر کنید  .۲۹

های هرچند کوچکی برای کاهش  بی اینکه سبک زندگی خود را تغییر دهید، گام

رستوران هزینه در  غذا  بری  به  ها  که  را  دفعاتی  تعداد  است  کافی  فقط  دارید. 

 .روید، در هر ماه کم کنیدرستوران می 

 تان فهرست تهیه کنیدبرای اقالم مصرفی .۳۰

فهرست می را طبق  غذایی  مواد  که  بدون  کسانی  که  افرادی  به  نسبت  خرند، 

کنند. شما دوست دارید  روند، پول کمتری خرج می فهرست به مراکز خرید می 

 ام دسته باشید؟در کد

 بر حسب قیمت واحد خرید کنید .۳۱

فروشند.  ها اجناس خود را بر حسب کیلو میبسیاری از مراکز خرید و سوپرمارکت 

 .هنگام خرید این اجناس به قیمت برچسب آنها توجه کنید

 ی غذا را دوبرابر کنیدمواد اولیه .۳۲
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ناهار خوشمزه مهمان کردید، ی بعدی که اعضای خانواده را به یک شام یا  دفعه

ی مانده را فریز کنید و دفعه میزان مواد اولیه را دوبرابر کنید و مقدار غذای باقی 

بخورید کیسه  .بعدی  بازار  دارندکه در  وجود  ارزانی  آلومینیومی  های 

 .کردن مجددغذاهااستفاده کنیدهابرای فریزکردن وگرم توانیدازآن می

 

 نکات مربوط به سالمت 

 های پزشکی انجام دهید مرتب بازبینی .۳۳

توجه هستند. یک عمر مصرف غذاهای ناسالم و  خیلی از افراد به این موضوع بی 

های پزشکی هراسان  دخانیات و سبک زندگی غلط، باعث شده آنها از آزمایش 

باشند که در نهایت یک روز از بیمارستان سر درخواهند آورد. واقعیت این است  

توانستند های منظم متعهد کرده بودند، می د خود را به آزمایش که اگر این افرا

آور بابت مداوای آنها رهایی  های سرسام ها و درنتیجه هزینه از خیلی از بیماری 

 .ای داردیابند. در این میان، بازبینی سالمت دهان و دندان اهمیت ویژه
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 قیمت داروهای تجویزشده را با هم مقایسه کنید .۳۴

تان بسنده نکنید چراکه ممکن است هر داروخانه  ی سرکوچه داروخانه   فقط به

قیمت به  را  داروخانه داروهایش  از  کنید  سعی  کند.  عرضه  مختلفی  های های 

 .ها هم قیمت بگیریدها و سایر داروخانهآنالین، سوپرمارکت 

 

 نکات مربوط به خانه 

 های خانه را مقایسه کنیدقیمت بیمه .۳۵

های بیمه را هم بررسی  ی خانه، نرخ سایر شرکت ی بیمهتجدید سالیانهقبل از  

 .کنید

 

 مصرف انرژی داخل منزل را کاهش دهید  .۳۶

از المپ های رشتهجای المپ به از سرایدار یا  های کمای  مصرف استفاده کنید. 

های کاهش مصرف انرژی ساختمان چیست. او  مدیر ساختمان خود بپرسید، راه 

هایی را به شما خواهد گفت که ساالنه صدها هزار تومان به سودتان  حتما راه 

 .تمام خواهد شد

 دیوارهای خانه را درزگیری کنید .۳۷
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هر شکاف و سوراخی را که ممکن است در دیوار و سقف خانه باشند، مسدود  

کار در زمستان از اتالف هوای گرم و در تابستان از اتالف هوای سرد  کنید. با این

جویی ها و شاید صدها هزار تومان در مصرف انرژی صرفهکنید و ده ری می جلوگی

 .خواهید کرد

 

 ها را تیره کنیدهای اتاقپرده .۳۸

پرده  از  آفتاب گرم می استفاده  تابش  مانع  تابستان،  در  تیره  و هوای  های  شود 

 .تر خواهد ماندداخل خنک 

 

 مصرف آب را کمتر کنید   .۳۹

هایش را کم  شیرهای آبی استفاده کنید که مصرف آب و هزینهاز سردوش و  

 .کنندمی

 شویی را نصف کنید مصرف پودر لباس   .۴۰

اینشوینده که  می هایی  فروخته  از  روزها  هستند.  قوی  و  غلیظ  خیلی  شوند، 

توانید با  تر استفاده کنید. گاهی اوقات می تر و ارزان های رقیقها و شوینده قرص 

هایتان را تمیز کنید. در بسیاری  شویی تمام لباس وری پودر لباس یک قاشق غذاخ
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ها بهتر تمیز  شود لباسشویی باعث می از موارد، مصرف کمتر پودر و قرص لباس 

 .ماندها باقی نمیشوند چراکه کف اضافی در لباس 

 

 ی آبگرمکن را کم کنیددرجه .۴۱

جوبی  مایش آب صرفههای گردرصد در هزینه   ۵توانید  با هر درجه کاهش می

 .کنید

 ونقل نکات مربوط به حمل
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حملبه .۴۲ وسایل  از  شخصی  ماشین  عمومی جای  ونقل 

 استفاده کنید 

بنزین، بیمه، تعمیرات و  همه می  عالوه به  .استهالکدانیم ماشین خرج دارد: 

زیست را آلوده نکنیم و هم  شود. چه بهتر که هم محیط باعث آلودگی هوا هم می 

صرفههزینهدر   جایگزین ها  اتوبوس  و  تاکسی  مترو،  کنیم.  بهتری  جویی  های 

 .هستند

 

 ماشین خود را منظم معاینه کنید .۴۳

درست مثل بدن انسان که در باال ذکر شد، ماشین هم به بازبینی و کنترل مرتب  

ی هزینهتوانید در  نیاز دارد. با بررسی تایرها، موتور و کالچ و سایر قطعات، می 

 .جویی کنیدتعمیرات ماشین صرفه

 

 های فروش بلیت را بررسی کنیدسایتانواع وب .۴۴

خواهید سفر بروید؟ و دوست دارید بلیت هواپیما یا قطار را از اینترنت بخرید؟  می

های مختلف سایتسایت بسنده نکنید و در بین وبکنیم به یک وب توصیه می

 .کنید تا هرچه بیشتر تخفیف بگیرید ها را با هم مقایسهقیمت بلیت
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بهترین راه های پس انداز با حقوق کم  

 را بلد شوید

 

 

 

برای پس انداز کردن به میزان حقوق ماهیانه نباید توجه کرد زیرا با حقوق کم 

را   انداز خود  زمان پس  در طول  راحتی  به  توان  دقیق هم می  ریزی  برنامه  و 

  .نظر رسیدافزایش داد و به اهداف مورد 

 نکات مهم برای پس انداز با حقوق کم 
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خانواده در طول حیات خود به سرمایه ای دست پیدا می کند که بخشی از آن  

در آینده به اعضای جوانتر می رسد که به این سرمایه پس انداز می گویند . پس  

انداز کردن پشتوانه ای قوی برای بهتر زندگی کردن خود و فرزندانمان است .  

انی که پس انداز می کنند به مشکالت کمتری در زندگی دارند و خانواده  کس

 . آنها از آرامش روانی بیشتری برخوردارند

پس انداز را می توان به دو گروه پولی و غیرپولی تقسیم کرد که خانواده نقش 

اساسی در آن دارند و تنها با فعالیت سرپرست خانواده حاصل نمی شود. در این  

 استاد مقدسی  سایتزهای موفقیت در مدیریت کار و زندگی در  بخش از را

 .شما را با ساده ترین راه های پس انداز آشنا می کنیم
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 چگونه با حقوق کم پس انداز کنیم؟  

 راه های پس انداز با حقوق کم 

پس انداز تنها در قالب پس انداز پولی قرار نمی گیرد یعنی اگر از وسایل زندگی  

نگه داری شود با افزاش طول عمر آنها ، خانواده الزم نیست دوباره  به درستی  

پولی را در جهت خرید این وسایل بپردازد و هزینه های ثابت خانواده کاهش می  

 .یابد و از این رو امکان پس اندازپولی افزایش می یابد

خانواده در طول حیات خودبه سرمایه ای دست پیدا می کندکه بخشی از آن در  

ده به اعضای جوانتر می رسد . پس انداز های ما از راه های سهیم کردن نسل آین

امروز   دارایی  در  در جهت   . ماست آینده  ثروت  این  از  ما  از  بعد  جوان  نسل 

پیشرفت خود استفاده می کند اما حفظ این دارایی ها و تالش برای بیشتر نمودن  

برای بهتر زندگی کردن  آنها سبب می شود فرزندان ما در آینده پشتوانه قوی  

 .داشته باشند

خانواده در برخی مواقع با مسائل و مشکالت متعددی مواجه می شود، که پس  

انداز نمودن بخشی از این مشکالت می کاهد و سبب امنیت خاطر اعضای خانواده  

و فشارهای روانی را کم تر می کند . خانواده   اضطرابمی شود ، امنیت خاطر  

انداز پس  که  می    هایی  کمتری  آسیب  و  مواجهند  کمتری  با مشکالت  دارند، 

 .بینند
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 پس انداز کردن و کاهش مشکالت مالی 

 چگونه با همین درآمد پس انداز بیشتری داشته باشیم؟ 

فعالیت سرپرست   با  تنها  که  نیست  اینگونه  و  است  مشارکتی  امری  انداز  پس 

در پس انداز نمودن کوشا باشند  خانواده حاصل شود ، بلکه تمام افراد خانواد باید  

و با مدیریت صحیح هزینه ها و صرفه جویی و استفاده درست از وسایل خانه به  

 .پس انداز خانواده کمک نمایند
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ما نباید خانواده را به مشارکت در امر پس انداز مجبور سازیم ، بهتر است آنها با 

ید با صحبت کردن میل و رغبت خود در این کار مشارکت کنند . شما می توان

با خانواده درباره راه های پس انداز و رابطه صرفه جویی با آن و تاثیر پس انداز  

در زندگی آینده و نقش آن در ایجاد اطمینان خاطر و کاهش فشارهای روانی، 

 .به خانواده کمک کنید تا در پس انداز کردن مشارکت نمایند

پس انداز بیشتری دارند و هرچه  خانواده های مرفه نسبت به خانواده های دیگر 

افزایش   دارند.با  کمتری  انداز  پس  باشد،  تر  ضعیف  خانواده  اقتصادی  وضعیت 

قیمت کاال و گران شدن ، هزینه ها و مخارج خانواده ها باال می رود و خانواده  

برای صرفه جویی و پس  .های کمتری می توانند پول خود را پس انداز کنند

تلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن اشاره شده انداز پول راه های مخ

 .است
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چگونه هم حاال پول خرج کنیم، هم در  

 آینده؟ 

ای زمان طوالنی کار هوشمندانه دانند که پس انداز کردن در طی مدت همه می 

با این وجود بسیاری از ما هنوز در این  انداز  است. ولی  کار مشکل داریم. پس 
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به صرفه نسبت  بیشتری  فواید  دردسر  کردن  ولی  دارد،  ابتدایی  و  ساده  جویی 

  .بیشتری نیز دارد

 

به آن از انجام    ی است که صحبت کردن راجع پس انداز کردن یکی از موضوعات

 .تر استدادنش بسیار راحت 

 

ای زمان طوالنی کار هوشمندانه دانند که پس انداز کردن در طی مدت همه می 

از ما هنوز در این  .است کار مشکل داریم. پس انداز ولی با این وجود بسیاری 

به صرفه نسبت  بیشتری  فواید  ابتدای کردن  و  ساده  دردسر  جویی  ولی  دارد،  ی 

 .بیشتری نیز دارد
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قدر که باید بدانند که چگونه  کنند، همانافرادی که هوشمندانه پول پس انداز می 

 .پول خود را خرج کنند، باید بدانند که چگونه پول دریافتی خود را افزایش دهند

 

ونه پس  کنید، انجام دهید تا یاد بگیرید چگ کارهایی را که در مقاله مشاهده می 

انداز کنیم و بتوانیم خرج کردن پول خود را کنترل کنیم و در نهایت بیشترین  

 .مدت از پول خود ببریمفایده را در دراز 

 

 پس انداز کردن را مسئولیت خود بدانید 

 

 همان اول پولی را برای خودتان کنار بگذارید  .۱

 

ترین روش برای اینکه ببینید چگونه پس انداز کنیم، این است که هرگز  آسان
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تان را در همان قدم اول خرج کنید.  فرصت این را نداشته باشید که پولی دریافتی

هر ماه قسمتی از حقوق خود را مستقیم در حساب مخصوص پس انداز یا حساب  

مقدار پولی که می خواهید  ی  بازنشستگی خود واریز کنید تا دیگر برای محاسبه 

صورت  پس انداز و یا خرج کنید، استرس و خستگی نداشته باشید. اینگونه به

ماند را به دلخواه خود در طول ماه کنید و آنچه که باقی می خودکار پس انداز می

پس انداز    تان به حسابدر درازمدت واریز مقادیری کم از حقوق  .کنیدخرج می 

گیرد(  تان تعلق می خصوص وقتی که سود به حساب شود )به باعث افزایش آن می 

 .تر برای رسیدن به سود بیشتر این کار را شروع کنیدبنابراین هرچه سریع 
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می   برای      • کنید،  درست  واریز  خودکار  سیستم  مسئول  اینکه  با  توانید 

پرداخت حقوق کارکنان صحبت کنید، اگر بتوانید از یک حساب مستقل 

توانید به آسانی یک طرح  انداز خود استفاده کنید، می  جدا برای پس و  

صورت خودکار قسمتی برای واریز مستقیم به این حساب تهیه کنید تا به

 .تان به حساب پس انداز شما واریز شوداز حقوق 

های  توانید یک سیستم واریز مستقیم برای حساب اگر به هر دلیلی نمی      •

ال اگر کار آزاد دارید، یا بیشتر اوقات وجه به صورت  خود فراهم کنید )مث

شود( در این صورت مقدار مشخصی از پول نقد را  نقد به شما پرداخت می

تعیین کنید که هر ماه به صورت دستی به حساب پس انداز خود واریز  

 .کنید و به این هدف سرسختانه بچسبید

 

 د سعی کنید بدهی جدیدی به حساب خود اضافه نکنی .۲
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قدر ناپذیرند. برای مثال فقط افراد خیلی ثروتمند آن ها اصوال اجتناب برخی بدهی 

ها نفر از  پول دارند که به صورت نقد و بدون بدهی خانه بخرند. هنوز میلیون 

توانند خانه بخرند. ولی به طور  مردم تنها با گرفتن وام و پرداخت تدریجی آن می

صورت  ضافه نکنید. همیشه پرداخت مبلغی به کلی بدهی جدیدی به حساب خود ا

شود، که دلیل  تر تمام مینقد، از پرداخت معادل همان مبلغ به صورت وام ارزان 

 .آن اضافه شدن سود به وام در طول زمان است

تا هرچقدر می اگر چاره      • ندارید، تالش کنید  وام  توانید ای جز گرفتن 

ها را با مبالغ  ر بتوانید قسط قسط بیشتری هر ماه پرداخت کنید. هرچقد

تان را تسویه کنید، و در نتیجه توانید وام تر میبیشتر پرداخت کنید، سریع 

 .سود کمتری پرداخت خواهید کرد

ها توصیه  با اینکه وضعیت مالیاتی افراد با هم متفاوت است، بیشتر بانک      •

همچنین  از درآمدتان باشد،    ۱۰٪کنند که قسط پرداختی هر ماه شما  می

خطر است. باالترین حد منطقی پرداخت قسط  نیز بی ۲۰٪هر مبلغی زیر 

 .شوددر نظر گرفته می ٪۳۶

 

 اهداف مناسبی برای پس انداز خود تعیین کنید .۳

تر اگر هدفی برای پس انداز خود در نظر گرفته باشید، پس انداز کردن راحت 

شود. برای خودتان اهداف قابل دسترسی برای پس انداز در نظر بگیرید تا به  می
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 .ی انجام تصمیمات مالی سخت برآییدخودتان انگیزه بدهید و بتوانید از عهده

ها  دارد که ممکن است سال   اهدافی مانند خرید خانه یا بازنشستگی نیز وجود 

بر   این مواقع بسیار مهم است که  تا به آن دست پیدا کنید. در  زمان بخواهد 

مسیر پیشرفت خود به طور منظم نظارت کنید. فقط با نگاه کردن به هدف خود،  

اید و چه مقدار هنوز  توانید درک کنید که چه مقدار از مسیرتان را طی کرده می

 .راه دارید

الزم  ههدف      • رسیدن  برای  زیادی  زمان  بازنشستگی،  مانند  بزرگی  ای 

دارند. در زمان مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف، بازارهای مالی متفاوت  

ی از امروز خواهند بود. قبل از تعیین هدف باید زمانی را برای تحقیق درباره 

ی کاریِ  ههای اولیی بازار بگذارید. به عنوان مثال اگر شما در سال آینده

می مالی  کارشناسان  بیشتر  باشید،  حدود  خود  به  که    ۶۰-۸۵  ٪ گویند 

ی فعلی خود برای حفظ زندگی به همین روال در هر سالی  حقوق سالیانه 

به شما در   این موضوع  دانستن  بنابراین  دارید.  نیاز  بازنشسته شوید،  که 

 .کندتر کمک میتر و واقعی تعیین هدفی دقیق

 

 تان یک چهارچوب زمانی تعیین کنید برای اهداف .۴

آرزوهای به  رسیدن  برای  زمانی  چهارچوب  خودتان  به  صورت  اینکه  )به  تان 

تواند عامل انگیزشی بسیار خوبی باشد. برای مثال هدف شما  منطقی( بدهید، می 

ی دو سال از تاریخ امروز است. در این مورد باید قیمت  خرید یک خانه با فاصله
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در منطقهمتوسط یک خانه   و سپس  را  بیاورید  به دست  دارید  ای که دوست 

پیش  برای  انداز  پس  به  یک  شروع  عنوان  )به  بکنید.  جدیدتان  خانه  پرداخت 

 ( .قیمت کل خانه باشد  ٪۲۰تواند کمتر از  پرداخت اغلب نمی ی کلی، پیش قاعده

خواهید  ای که شما می بنابراین در مثال ما، اگر قیمت خانه در منطقه     •

را که معادل  آن   ۲۰٪میلیون تومان باشد، شما باید حداقل   ۳۰۰در حدود  

دست آورید. باتوجه به سال به  ۲میلیون تومان است، طی مدت    ۶۰مبلغ  

چه می اینکه  امکانمقدار  هدف  این  کنید  انداز  پس  یا  توانید  پذیر 

 .ناپذیر استان امک

کوتاه     • اهدافِ  برای  زمانی  چهارچوب  بسیار تعیین  نیز  ضروری  مدتِ 

تان نیاز به تعویض داشته  برای مثال اگر یکی از قطعات ماشین .اهمیت دارد

ی آن را نداشته باشید، باید برای تعویض این قطعه  باشد، ولی شما هزینه

تواند به  ب زمانی معقول می پس انداز کنید، بنابراین قراردادن یک چهارچو

 .مدت کمک کندشما برای رسیدن به این هدفِ کوتاه
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 بندی کنیدبودجه .۵

 

اینکه اهدافی برای پس انداز خود تعیین کنید کار آسانی است. ولی اگر راهی  

 .تان برسیدتوانید به اهداف تان نداشته باشید، به سختی میبرای پیگیری مخارج 

اینکه بتوانید فرایندهای مالی خود را پیگیری کنید، سعی کنید که از ابتدای  برای  

 .بندی کنیدهر ماه درآمد خود را بودجه

  

ی خود از قبل  های عمدهاگر برای اختصاص بخشی از درآمدتان به تمام هزینه 

دهید، تان را از دست نمی بینی کرده باشید، مطمئن خواهید شد که پول پیش

ابه دریافت حقوق خصوص  به محض  بر گر  سریعا  بودجه تان،  خود،  اساس  بندی 

هزینهپول  به  و  کنید  تقسیم  را  پیشتان  دهیدهای  اختصاص  کرده   .بینی 
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ماهانه   حقوق  مثال،  می   ۳٫۰۰۰٫۰۰۰برای  شکل  این  به  را  توانیم  تومان 

 :بندی کنیمبودجه 

 تومان  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰مسکن/خدمات رفاهی:      •

 تومان  ۳۰۰٫۰۰۰وام :      •

 تومان  ۵۰۰٫۰۰۰غذا:      •

 تومان ۷۰٫۰۰۰اینترنت:      •

 تومان ۱۵۰٫۰۰۰بنزین:     •

 تومان ۵۰۰٫۰۰۰پس انداز:      •

 تومان ۲۰۰٫۰۰۰متفرقه:     •

 تومان ۲۸۰٫۰۰۰تجمالت:      •

 

 های خود را یادداشت کنیدهزینه .۶

بندی کاری است که هرکس برای پس انداز کردن باید انجام بدهد، ولی بودجه 

شود. ثبت  برایتان سخت می  اگر پیگیر مخارج خود نباشید، پایبندی به اهداف

شود تا  پردازید باعث می کردن مخارجی که ماهیانه برای موضوعات مختلف می 

کردن را متناسب با  زینهبندی را شناسایی کنید و نحوه هبتوانید مشکالت بودجه

هزینهبودجه  ثبت  که  کنید  دقت  کنید.  تنظیم  خود  به  بندی  توجه  به  نیاز  ها 
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ای مانند مسکن و بازپرداخت  های عمدهقدر که باید هزینه همان  .جزئیات دارد

 این  های جزئی نیز توجه کنید، و بهها را یاددداشت کنید، باید به هزینهبدهی

 .یت مالی خود را افزایش دهیدترتیب میزان دقت وضع

تان باشد، بسیار مفید است.  ی کوچک که همیشه همراه یک دفترچه     •

های خود را یادداشت کنید و قبوض و رسیدهای  عادت کنید که تمام هزینه

که   زمان  هر  بزرگ(  خریدهای  برای  )به خصوص  دارید  نگه  را  پرداخت 

هزینه  بزرگ توانستید  دفتر  یک  در  را  خود  افزار  های  نرم  یک  یا  تر 

طوالنی  (Excel مانند) کامپیوتری در  بتوانید  تا  کنید  را  وارد  آنها  مدت 

 .داشته باشید

اپلیکیشن     • امروزه  که  باشید  داشته  یاد  که  به  دارند  وجود  زیادی  های 

های  کنند تا بتوانید هزینهبعضی از آنها رایگان هستند و به شما کمک می

 .پیگیری کنیدخود را ثبت و  

اید، باز  ی خرج کردن پول خود مواجهاگر با مشکالت زیادی در زمینه      •

این  از  هرماه  هم  آخر  در  نترسید.  دارید،  نگه  را  رسیدهای خود  تمام  که 

بندی کنید، سپس مجموع هر دسته را حساب کنید. قبوض خود را دسته 

بو  غیرضروری  شما  خریدهای  از  مقدار  چه  ببینید  اینکه  شوکه  دهاز  اند، 

 .خواهید شد
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 در اسرع وقت پس انداز کردن را شروع کنید  .۷

هرچقدر مدت زمان بیشتری پول در حساب پس اندازتان بماند، سود بیشتری  

ترین گیرد. بنابراین به نفع شماست که پس انداز کردن را در سریع به آن تعلق می 

زمان ممکن شروع کنید. حتی اگر تنها بتوانید مبلغ بسیار کمی را هر ماه در  

بدهید. زیرا حتی مقادیر کمی    کار را انجامتان پس انداز کنید، حتما اینحساب 

در حساب وقتی  پول  می   از  قرار  با سود سالیانه  در طوالنی بانکی  مدت  گیرند، 

چندین برابر مقادیر اولیه خواهد شد. برای مثال اگر شما در کاری با حقوق پایین 

درصد بگذارید،    ۴تومان را در حساب با سود سالیانه    ۱۰۰٫۰۰۰کار کنید و مبلغ  

که اگر این  تومان به دست خواهید آورد. در حالی   ۲۱٫۶۶۵ل مبلغ  سا  ۵پس از  

می شروع  زودتر  یکسال  را  انداز  به  ۵۰۰۰کردید،  پس  بیشتر  دست تومان 

جایزهمی یک  یعنی  قابلآوردید،  ولی  کوچک  تالش ی  هیچ  بدون  را  مالحظه 

 .آوردیددست می ای بهاضافه

 

 یدیک حساب بازنشستگی برای خود در نظر بگیر  .۸

قدر دور است که به  هنگامی که جوان، پرانرژی و سالم هستید، بازنشستگی آن 

هایتان تان بیشتر شود و توانایینظر ارزش فکر کردن هم ندارد. ولی وقتی سن

تحلیل رود، بسیار بیشتر به این موضوع فکر خواهید کرد. بنابراین اگر شما از آن  

برند، بهتر است زیادی به ارث می  شانسی نیستید که ثروتهای خوشدسته آدم 
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این  به  پایدار کاری رسیدید،  به یک وضعیت  و هنگامی که  زودتر  که هر چه 

طور که قبال اشاره شد، با وجود تفاوت در وضعیت مالی  مسئله فکر کنید. همان

برنامه که  است  عاقالنه  حدود  افراد،  که  باشید  داشته  درآمد    ٪۶۰-٪۸۵ای 

ادامه سالیانه برای  بازنشستگی  دوران  در  را،  خود  حاضر  حال  فعلی  ی  روند  ی 

 .تان داشته باشیدزندگی

کارفرمای توانید طرح شما می      • با  یا  بررسی کنید،  را  بازنشستگی  های 

ی شما به صورت  باره صحبت کنید تا قسمتی از حقوق ماهانهخود در این 

تان شود. اگر بتوانید این کار را  ازنشستگی خودکار صرف حساب و یا بیمه ب

انجام دهید، پسبه تر خواهد  انداز برای بازنشستگی آسانصورت خودکار 

 (های بیمه برای بازنشستگی خود استفاده کنیدبهتر است که از طرح ) .شد

 گذاری کنید با احتیاط در بازار بورس سرمایه .۹
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اید و مقداری پول اضافی در اختیار  انداز کردهاگر پول خودتان را عاقالنه پس  

حال پر  تواند یک موقعیت سودآور )و در عین گذاری در بورس می دارید، سرمایه 

گذاری در این بازار بدانید  ریسک( برای کسب پول بیشتر باشد. قبل از سرمایه 

ای در بورس قابلیت این را دارد که برای همیشه از دست برود،  که هر سرمایه 

 .کنیدخصوص اگر ندانید که چه کار می به

روش طوالنی   عنوان یک  به  کار  این  از  استفاده بنابراین  انداز  برای پس  مدت 

توانید  نکنید، بلکه آن را به عنوان روشی در نظر بگیرید با آموختن ریسک، می

سرمایه  مازاد  تا  دهید  انجام  )سرمایهکاری  یابد  افزایش  از  تان  طاقت  که  ای 

گذاری در  ادن آن را نیز دارید( به طور کلی بیشتر مردم نیازی به سرمایه ددست 

 .بورس برای پس انداز بازنشستگی خود ندارند

 ناامید نشوید  .۱۰

خورید، به راحتی ممکن است آرامش  زمانی که در پس انداز کردن به مشکل می

س انداز  تان ممکن است ناامید کننده باشد، و پخود را از دست بدهید، وضعیت

ممکن به  مدت خود الزم دارید، غیر کردن پولی که برای رسیدن به اهداف بلند

مقدار پول شروع به پس با این حال، بدانید که اهمیتی ندارد که با چه  .نظر بیاید

پذیر است. هرچقدر زودتر شروع به  کنید، پس انداز کردن همیشه امکانانداز می 

 .وانید به امنیت مالی برسیدتپس انداز کردن کنید، زودتر می 

ها و  توانید از شرکت اید، می ی وضعیت مالی خود دلسرد شده اگر درباره      •

ها رایگان و  های مالی استفاده کنید. خدمات برخی از این شرکتمشاوره 
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توانید با مشاوره با آنها شروع به پس انداز و  یا خیلی ارزان است و شما می 

 .مالی خود کنید در نتیجه رسیدن به اهداف

 

 های خود را کاهش دهید هزینه 

 

 ی خود حذف کنید کاالهای لوکس را از بودجه .۱ 

اگر در پس انداز کردن با مشکل مواجه هستید، بهتر است از این مرحله شروع  

هزینه .کنید از  می بسیاری  تصور  عادی  ما  که  غیرهایی  کامال  ضروری  کنیم، 

های کاالهای لوکس، اولین قدم برای بهبود وضعیت مالی هستند. حذف هزینه

وارد   آسیبی  شما  کار  انجام  توانایی  یا  و  زندگی  کیفیت  به  که  چرا  شماست 

بنزینمی ماشین  یک  بدون  کردن  زندگی  است  ممکن  اینکه  وجود  با  نی کند. 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

41 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

تان نظر بیاید، ولی بعد از اینکه از زندگی پرخرج و یا تهیه غذاهای آماده، سخت به

می آسان  چقدر  اینکه  از  کردید،  کنید، حذفشان  زندگی  آنها  بدون  توانید 

های لوکس از  زده خواهید شد. در اینجا چند راه آسان برای حذف هزینهشگفت 

 :تان خواهید دیدزندگی

 های اینترنتی لغو اشتراک بسته     •

 ترتغییر سرویس خدمات خط تلفن همراه برای استفاده از خدمات ارزان      •

های تعویض خودروی گرانقیمت با خودرویی که مصرف سوخت و هزینه      •

 .نگهداری کمتری دارد

 .کنیدفروش هر ابزار الکترونیکی که از آن استفاده نمی      •

 خرید ارزان )مانند خرید از بازار( خرید لباس و مبلمان خانه از مراکز      •

 

 تر پیدا کنید مسکن ارزان .۲

هزینه مردم  بیشتر  پرهزینه برای  مسکن،  به  مربوط  بودجه های  بخش  ی ترین 

تواند های مربوط به مسکن، می جویی در هزینه به همین دلیل صرفه  .آنهاست

دیگری مانند پس انداز  های مهم  مبلغ قابل توجهی از درآمدتان را برای فعالیت

اینکه همیشه تغییر شرایط مسکن آسان نیست،   بازنشستگی آزاد کند. با وجود 

خرج برایتان سخت است، باید بررسی مجددی  و اما اگر به تعادل رسیدن در دخل 

 .راجع به شرایط مسکن خود داشته باشید 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

42 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

ی ره خانه خود برای یک اجااگر مستأجر هستید، سعی کنید با صاحب     •

ها از ریسک  خانهتر به توافق برسید. به این دلیل که بیشتر صاحبارزان 

می دوری  مستأجر جدید،  برای  سابقه جستجو  اگر  پیش  کنند،  خوبی  ی 

توانید قرارداد بهتری نیز با او ببندید. اگر الزم است،  خانه دارید، میصاحب

د باغبانی یا نگهداری  تر کارهایی )ماننی ارزان توانید برای پرداخت اجاره می

 .و نظافت( در خانه را خودتان انجام بدهید

اگر در حال پرداخت وام مسکن هستید، و توانایی مالی دارید با بانکی       •

کرده  دریافت  وام  آن  بهتری  از  وام  پرداخت  جدول  تا  کنید  مشورت  اید 

پرداخت مبالغ بیشتر بتوانید هرچه  با  و  ا  زودتر، وام خود ر   تنظیم کنید 

 .تسویه کنید

تر را نیز بررسی  ی ارزان توانید امکان تغییر مکان به یک منطقهشما می      •

 .کنید

 

 

 

 

 

 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

43 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

 تر کنید هزینهتان را کمخورد و خوراک .۳

 

 

پردازند. هنگامی که مشغول  ای برای غذا می ی بیش از اندازهمردم معموال هزینه 

تان هستید، فکر کردن به عالقهخوردن یک وعده غذای لذیذ در رستوران مورد 

هزینهصرفه اما  نیست،  آسان  صورتی جویی  در  غذا  به  مربوط  کنترل های  که 

تر صورت عمده ارزان رید بهنشوند، می تواند بسیار زیاد شوند. در حالت کلی، خ

ترین  از خرید مواد غذائی به صورت جزئی است. خرید غذا در رستوران نیز گران 

ی ممکن برای تأمین غذاست، بنابراین اگر تالش کنید که بیشتر از غذاهای  گزینه
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کنید، صرفه استفاده  بیرون  غذاهای  به جای  هزینهخانگی  در  زیادی  ها  جویی 

 .ایدکرده

شده، از مواد غذایی ارزان و سالم  ای خرید غذاهای آماده و فرآوری به ج     •

کردن  استفاده کنید. تالش کنید از مواد غذایی تازه و سالم برای درست 

تر است،  قدر ارزان غذا استفاده کنید. از اینکه ببینید سالم غذاخوردن چه 

دار(  سبوس ای )یا برنج  تعجب خواهید کرد. برای مثال استفاده از برنج قهوه 

 .که مغذی و پرخاصیت است، هزینه پایینی نیز دارد

مغازه     • بیشتر  کنید.  استفاده  تخفیف  به از  و  فروشگاه ها  های خصوص 

تخفیفزنجیره از  مناسبتای  در  یا  دائمی  صورت  به  خاص  هایی  های 

 .ها را از دست ندهیدکنند، این تخفیفاستفاده می 

کنید، این کار را متوقف  بیرون استفاده میاگر به طور مرتب از غذاهای       •

ی همان غذا  تر از تهیه کنید. همیشه غذا درست کردن در خانه بسیار ارزان 

اگر به  طور مرتب در خانه غذا درست کنید،  از رستوران است. همچنین 

تان مهارت خوبی کسب  و خانواده  توانید برای پذیرایی کردن از دوستان می

 .یق بهتری نیز با دیگران ایجاد کنیدکنید و روابط و عال

اگر در وضعیت مالی بسیار بدی هستید، نترسید که از مؤسسات تهیه      •

غذای خیریه استفاده کنید. مؤسسات بسیاری وجود دارند که برای کسانی  

 .کنندصورت رایگان غذا تهیه میکه نیاز دارند، به 
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 مصرف انرژی خود را کاهش دهید .۴

پذیرند.  مردم قبوض آب و برق خودشان را هر ماه بدون هیچ سؤالی می بیشتر  

ولی این امکان وجود دارد که بتوانید مصرف انرژی )و در نتیجه قبوض خود را(  

قدر آسان هستند، با چند قدم کوچک تا حد زیادی کاهش دهید. این ترفندها آن

به اگر  صرفهکه  برای  دنبال  دلیلی  هیچ  عمال  هستید،  ندادنشان  جویی  انجام 

ای  کنید، آلودگی ای که مصرف میخصوص اینکه با کاهش میزان انرژی به  .ندارید

دهید، که باعث به حداقل  کنید نیز کاهش می را که به طور غیر مستقیم تولید می

 .زیست و گرمایش زمین خواهد شد  رساندن اثرتان بر محیط

را خاموش کنید. دلیلی    هادر زمانی که در خانه حضور ندارید، المپ      •

برای روشن نگاه داشتن المپ وقتی که در اتاق )یا خانه( نیستید، وجود  

کنید، آنها را خاموش کنید. ندارد. بنابراین هنگامی که محل را ترک می 

کنید، یک برگه یادداشت راجع به آن به در خانه  اگر این کار را فراموش می 

 .یا اتاق بچسبانید

ندارد، استفاده  از وسایل سرم     • ایشی و گرمایشی، هنگامی که ضرورت 

ی کوچک  ها را باز بگذارید یا از یک پنکهنکنید. برای خنک شدن، پنجره 

استفاده کنید. برای گرم شدن، از چند الیه لباس استفاده کنید یا ژاکت  

 .مصرف استفاده کنیدبپوشید یا از یک بخاری کوچک کم

ی بازسازی و  د. اگر توانایی پرداخت پروژه بندی هزینه کنیبرای عایق      •

عایق دارید،  را  خانه  خانهتعمیر  دیوارهای  قدیمی  و  کهنه  با  های  را  تان 
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های جدید و با راندمان باال تعویض کنید، تا جلوگیری از عبور هوا،  عایق 

طوالنی در  نتیجه  در  و  خانه  داشتن  نگه  سرد  یا  گرم  باعث  باعث  مدت 

 .ا بشویدهجویی در هزینهصرفه

می      • پنلاگر  سیستم  توانید،  از  استفاده  کنید.  تهیه  های خورشیدی 

سرمایه یک  آینده خورشیدی  برای  جدی  خیلی  البته گذاری  )و  شما  ی 

سیستم است.  گسترش  زمین(  برای  راه  آغاز  در  هنوز  خورشیدی  های 

  های ی سیستمرود، هزینه ی انرژی مرتب باال می که هزینههستند. در حالی 

ارزان  سال  هر  میخورشیدی  توانیر  تر  شرکت  ایران،  )در    ٪۵۰شود. 

 (.کند های خورشیدی خانگی را تأمین می های نصب پنل هزینه

 تر برای حمل و نقل استفاده کنید های ارزاناز روش .۵

خریدن، حفظ و نگهداری یک ماشین، ممکن است بخش زیادی از درآمدتان را  

مقدار از ماشین خود استفاده کنید، هر اینکه چه  به خود اختصاص دهد. بسته به

هزینه  باید  هزینه ماه  باید  این  بر  عالوه  و  بپردازید.  بنزین  برای  زیادی  های ی 

جای   به  بپردازید.  نیز  را  خود  ماشین  نگهداری  و  تعمیرات  و  بیمه  به  مربوط 

نه تنها  کار  ی جایگزین ارزان یا رایگان استفاده کنید. اینرانندگی از یک گزینه

شود، بلکه به شما زمان بیشتری برای ورزش کردن  جویی در پول می باعث صرفه 

 .بردآمد را از بین می ودهد و استرس رفتمی

به وامکانات حمل      • توجه  با  کنید.  بررسی  را  نزدیک خود  عمومی  نقل 

می زندگی  آن  در  که  گزینهجایی  احتماال  برای  کنید،  مختلفی  های 
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دسترس دارید. بیشتر شهرهای بزرگ، مترو، خطوط  نقل عمومی دروحمل 

اتوبوس و وسایل دیگری برای حمل و نقل داخل و برون شهری دارند، در  

شهرهحالی  استفاده که  برای  قطار  یا  اتوبوس  از  کوچک  و  ای  درون  ی 

 .کنندشهری استفاده میبرون 

توانید تا سر کارتان پیاده بروید یا از دوچرخه استفاده کنید. اگر اگر می      •

پذیر است، هردوی  قدر به سر کارتان نزدیک هستید که این مورد امکانآن

رفتن به محل کارتان و به    ی بسیار خوبی برای رایگانها گزینهاین روش 

 .طور همزمان تنفس هوای تازه و ورزش کردن است

 

 ارزان تفریح کنید )یا رایگان(  .۶
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هزینهعلی  اینکه کاهش  انجام  رغم  توقف  معنای  به  است  های شخصی، ممکن 

کارهای غیرضروری به نظر برسد، ولی در واقع نیازی نیست که برای پس انداز و  

جویی کردن، تفریحات خود را متوقف کنید. تغییر عادات اوقات فراغت و  صرفه

دهد که بتوانید بین  تر آن، به شما اجازه می های تفریحی به انواع ارزان فعالیت

خرج دهید، از اینکه چه تعداد  و تفریح، تعادل برقرار کنید. اگر تدبیر به   مسئولیت

 .ید، تعجب خواهید کردتوانید داشته باشهزینه میتفریح کم

اخبار مربوط به رویدادهای اجتماعی را دنبال کنید. امروزه بیشتر شهرها       •

کنند و حتی ممکن  رسانی می به صورت آنالین رویدادهای خود را اطالع

است تقویمی از رویدادهای ساالنه خود به صورت آنالین داشته باشند. از  

های محلی برگزار  ها و انجمن یآنجایی که اغلب رویدادها توسط شهردار 

شود، معموال ارزان و یا حتی رایگان است. مثال در یک شهر کوچک  می

های محلی  های هنری بازدید و یا در جشنوارهتوانید به رایگان از موزه می

 .شرکت کنید

کنید     • فیلم .مطالعه  با  مقایسه  بازی در  و  کتابها  کامپیوتری،  ها  های 

بارزان  هستند،  بههتر  را  آنها  اگر  دست خصوص  کنید.  صورت  تهیه  دوم 

می کتاب خوب  تا  های  دهند  اجازه  شما  به  و  باشند  جذاب  بسیار  توانند 

انگیز ببینید و تجربه کنید و ی دید کاراکترهای هیجانزندگی را از زاویه

 .ایدیا چیزهای جدیدی یاد بگیریدکه هرگز با آنها مواجه نشده 
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با دوستان خود لذت ببرید. کارهایی زیادی هستند   از تفریحات ارزان      •

و شما می ندارند  زیادی  پول  به  نیازی  دوستانکه  کنار  انجام  توانید  تان 

  روی بروید، شطرنج بازی کنید، فیلمدهید. به عنوان مثال با هم به پیاده 

ارزان  تئاترهای  به  یا  حال ببینید  به  تا  که  بروید  جایی  به  بروید.  قیمت 

 .ید، یا با هم ورزش و بازی کنیدانرفته

 

 قیمت دوری کنیداز عادات گران .۷

جویی شود.  تان برای صرفهرفتن تالش  هدر تواند باعث به بعضی از عادات بد می

توانند تبدیل به اعتیادی شوند که مبارزه با آنها در بدترین حالت، این عادات می 

، و بدتر اینکه بسیاری از  پذیر نیستبدون کمک گرفتن از شخص سومی امکان

تان خطرناک است. بنابراین از خودتان و  مدت برای سالمتی این عادات در دراز 

 .جیبتان با دوری از این اعتیادها محافظت کنید

سیگار نکشید. امروزه اثرات مضر سیگار کشیدن به خوبی شناخته شده       •

بیماری  ریه،  سرطان  سکتهاست.  قلبی،  تعدا های  و  قلبی  از  ی  دیگر  دی 

ی هر  افتد. ضمن اینکه هزینهها به دلیل سیگار کشیدن اتفاق میبیماری

 .بسته سیگار نیز مبلغ قابل توجهی است 

نوشیدنی     • مداوم  نکنید. مصرف  الکلی مصرف  در  مشروبات  الکلی  های 

میدراز  بیماریمدت  مانند:  جدی  مشکالت  موجب  کبدی، تواند  های 
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های عالوه هزینه ایش وزن، و حتی مرگ شود. به اختالل عملکرد ذهنی، افز

 .پرستاری فرد معتاد به الکل نیز بسیار سنگین است

مخدر استفاده نکنید. مواد مخدری مانند هروئین، کوکائین و    از مواد      •

توانند اثرات مضر )و حتی کشنده( آور هستند و می متامفتامین بسیار اعتیاد

 .ی بسیار سنگینی نیز دارندته باشد و هزینهتان داشروی سالمتی  زیادی بر 

اگر نیاز به کمک برای ترک اعتیاد دارید، از تماس با یک مشاور و یا       •

 .کلینیک ترک اعتیاد دریغ نکنید

 

 هوشمندانه خرج کنید 

 

 ی اول برای موارد ضروری پول خرج کنید در مرحله .۱ 
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مواردی وجود دارد که حتما باید آنها  رسد، وقتی که نوبت به استفاده از پول می 

الویت اول شما   این موارد )از جمله:خوراک، پوشاک و مسکن(  انجام دهید.  را 

خانمان یا گرسنه باشید، برای پول خرج کردن است. واضح است که اگر شما بی 

بنابراین قبل از   خیلی سخت خواهد بود که به سایر اهداف مالی خود برسید، 

ی کافی پول  اندازه ای هر چیز دیگری باید مطمئن شوید که بهخرج کردن پول بر

 .دارید تا این حداقل نیازهای خود را پوشش دهید

هرچند که مواردی مثل غذا و مسکن، مهم هستند، اما لزوما به این       •

برای مثال،   موارد هستید.  این  به اسراف در  نیست که شما مجبور  معنا 

ی غذاست.  ون، راه آسانی برای کاهش هزینهی غذا ار بیرکاهش میزان تهیه

تر در همین راستا نقل مکان به محلی که قیمت خانه و یا اجاره در آن پایین 

 .است، راه خوبی برای صرف هزینه کمتر در مسکن است

تواند  ی مسکن می کنید، هزینهباتوجه به اینکه در چه مکانی زندگی می     •

طور کلی بیشتر  ود اختصاص دهد. به خ   قسمت بزرگی از حقوق شما را به

سوم حقوق شما را  کارشناسان، با هر نوع قرارداد مسکنی که بیش از یک 

 .کنند به خود اختصاص دهد، مخالفت می 

 

 ی دوم برای موارد اضطراری پس انداز کنید در مرحله .۲



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

52 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

 

 صورت که بهاگر پس انداز کافی برای شرایط اضطراری نداشته باشید، در صورتی 

ناگهان درآمد خود را از دست بدهید، باید از شخص دیگری درخواست کمک  

کنید. با داشتن مبلغ مناسبی پول در یک حساب پس انداز مطمئن، در صورت  

توانید با خیال راحت و با آرامش بر اساس مصلحت خود  دادن شغل، میاز دست 

دادید،   پوشش  را  خود  ضروری  نیازهای  اینکه  از  بعد  کنید.  از  عمل  مقداری 

درآمدتان را برای ایجاد این حساب پس انداز اختصاص دهید، و اینکار را آنقدر  

های  قدر پس انداز داشته باشید تا هزینهکه در این حساب آن ادامه دهید تا زمانی 

 .تان را بتوانید پوشش دهیدماه زندگی  ۶-۳

های زندگی بستگی زیادی به اوضاع مالی  توجه داشته باشید که هزینه      •

زندگیمنطقه مشخصی  ی  مبلغ  با  کوچک  شهر  یک  در  اگر  دارد.  تان 

توانید زندگی کنید، در شهر بزرگ با آن مبلغ شاید حتی  ماه میچندین
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اگر در یک منطقه گران  نتوانید زندگی کنید.  قیمت زندگی  یک ماه هم 

 .طور طبیعی باید بیشتر باشدانداز شما برای مواقع اضطرار به   کنید، پسمی

عالوه بر آرامشی که داشتن حساب پس انداز اضطراری در صورت وقوع       •

دهد، داشتن این حساب در دراز مدت به  شرایط دشوار مالی به شما می 

دهد. اگر کارتان را از دست بدهید و پس اندازی نداشته  شما سود نیز می 

پیشنهاد  باشید شما  به  که  باشید  کاری  اولین  پذیرش  به  مجبور  شاید   ،

شود حتی اگر حقوق خوبی نداشته باشد. در مقابل اگر بدون کار بتوانید  می

 .توانید کار بهتری با درآمد بیشتر انتخاب کنیدبرای مدتی دوام بیاورید، می

 

 ی سوم بدهی خود را پرداخت کنید در مرحله .۳

هدر  راحتی به تان برای پس انداز کردن را به تواند تالش ، میبدهی و وام داشتن

ماهانه میزان قسط  با حداقل  را  بدهی خود  و  وام  اگر  پرداخت  دهد.  ی ممکن 

خواهید وام کنید، مبلغ بسیار بیشتری باید نسبت به زمانی پرداخت کنید که می 

را سریع  بدهی خود  قابو  میزان  با صرف  بنابراین  تسویه کنید.  از  تر  توجهی  ل 

ترین تان را در سریع ها، قادر خواهید بود که بدهی درآمدتان به بازپرداخت بدهی

جویی کنید. تان صرفهمدت در پول زمان ممکن تسویه کنید و در نتیجه در دراز 

پول  از  استفاده  راهِ  مؤثرترین  کلی،  اصل  یک  عنوان  تسویه به  و  تان  بدهی  ی 

 .ی دارندهایی است که درصد سود باالیوام 
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هنگامی که نیازهای ضروری خود را پوشش دادید، و یک حساب پس       •

توانید با خیال راحت تمام  ی منطقی ساختید، می انداز اضطراری با بودجه

اضافه بدهیدرآمد  پرداخت  به  را  عبارت    ی خودتان  به  اختصاص دهید. 

مد اضافه توانید درآدیگر، اگر هنوز حساب پس انداز اضطراری ندارید، می 

های خود را پرداخت کنید و با  خود را تقسیم کنید، با بخشی از آن بدهی

 .بخش دیگر در حساب اضطراری خود پس انداز کنید

 

 ی چهارم مقداری پول کنار بگذاریددر مرحله .۴

های خود را )یا  اید، و تمام بدهیگر یک حساب پس انداز اضطراری ایجاد کرده

پرداخت ک را(  آن  اضافه بیشتر  انداز  ردید،  در یک حساب پس  را  پول خود  ی 

 .کندکنید با پس انداز اضطراری فرق می بگذارید. پولی که اینگونه ذخیره می 

اید، استفاده کنید ولی از  که مجبور نشدهشما نباید از صندوق اضطراری تا زمانی 

انید  توپس انداز معمولی خود برای خریدهای مهم و بزرگ مثل تعمیر ماشین می

طور طبیعی از اینگونه استفاده از پس اندازتان دوری  استفاده کنید. هرچند به

بیشمی اندازتان  پس  زمان،  گذشت  با  ترتیب  بدین  و  میکنید  اگر  تر  شود. 

ی خود را به این پس انداز اختصاص دهید.  حقوق ماهانه  ۱۰٪-۱۵  ٪ توانید  می

 .کنندهدف خوبی که بیشتر کارشناسان آن را توصیه می 

را می که حقوقهنگامی      • بسیار تان  بخرید،  اینکه سریعا چیزی  گیرید، 

تان را  محض اینکه حقوقانگیز است. برای دوری از این مسئله، بهوسوسه 
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انداز خود پول واریز کنید. برای مثال اگر    دریافت کردید، به حساب پس

تان را پس انداز کنید، به محض دریافت  حقوق   ۱۰٪اید که  تصمیم گرفته

تواند باعث شود  کار می تان واریز کنید. اینحقوق، این مبلغ را در حساب 

های غیرضروری اجتناب کنید و در طول زمان مبلغ خوبی را  که از هزینه 

 .جمع کنید

توانید فرآیند پس انداز کردن را  که میبهتر این است که تا جاییایده       •

وسوسه برای  پولی  حتی  تا  کنید  با  خودکار  مثال  باشید.  نداشته  شدن 

تان را به حساب پس انداز  کارفرمایتان صحبت کنید تا مقداری از حقوق 

 .شما به صورت مستقیم واریز کند

 

هوشمندانه انجام    ی پنجم خریدهای غیرضروری ولی در مرحله .۵

 دهید
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از صرف هزینه بعد  قابلاگر  میزان  واریز  و  از حقوق های ضروری  به قبولی  تان 

توانید برای چیزهایی  تان باقی ماند، میای برای های پس انداز، پول اضافهحساب 

مدت تان را در دراز هزینه کنید که بتواند بازده کار، درآمد بالقوه، و کیفیت زندگی

اینکه این نوع خریدها مانند خوراک و مسکن ضروری    بهبود ببخشد. با وجود 

توانند در نهایت  ای هستند که میهای هوشمندانهمدت انتخابنیستند، در دراز 

 .جویی بیشتر شوندباعث صرفه

برای مثال خریدن یک صندلی ارگونومیک و مناسب، ضروری نیست،       •

ای است زیرا به شما امکان کار بیشتر انهمدت انتخاب هوشمند ولی در دراز 

که تبدیل به مشکل  که درمان آن هم در صورتی )دهد  بدون کمردرد می 

گرمکن قدیمی  بر باشد.( مثال دیگر تعویض آب تواند هزینهجدی شود، می 

خانه معیوب  باوجود و  است.  کوتاهتان  در  است  ممکن  مدل  اینکه  مدت 

اما تعویض آن باعث می شود مجبور به    تان کافی باشد، قدیمی برای خانه 

صرفههزینه به  منجر  این  که  نشوید  آن  تعمیرات  برای  در  کردن  جویی 

 .مدت خواهد شدطوالنی 

ی شما اجازه های دیگری نیز وجود دارد، مانند خرید آنچه که بهمثال      •

ی استفاده از اتوبوس و  های سالیانهدهد )مثل کارت تر میآمد ارزان ورفت

کند که مؤثرتر کار کنید، مثال اگر  ترو( یا وسایلی که به شما کمک می م

دارید که همیشه دست است، می کاری  از هدست  هایتان مشغول  توانید 
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برایتان   را  کارکردن  که  ابزاری  یا  کنید،  استفاده  تلفن 

 .هااستفاده کنیدهای ویژه درکفشکند،ماننداینکه ازکفی ترمیآسان

 

 برای تجمالت خرج کنیددر آخر  .۶

و طاقت  به معنی زندگی سخت  انداز کردن  زمانیپس  نیست.  که فرسا داشتن 

بدهی خود را پرداخت کردید، حساب پس انداز اضطراری خود را ایجاد کردید و  

مدت است،  ای انجام دادید که بازگشت سودشان در طوالنی خریدهای هوشمندانه

کردن درست و عاقالنه    خود خرج کنید. خرج   مانده را برایتوانید پول باقی می

راهی برای سالم ماندن در شرایط کاری سخت است، بنابراین نترسید از اینکه با  

 .یک خرید لوکس برای وضعیت مالی خود جشن بگیرید

شوند که ضروری نیستند و سود  تجمالت شامل کاالها و خدماتی می      •

تواند شامل رفتن به دی گسترده میبناین دسته  .مدتی دارندکم و یا کوتاه

گران رستوران  و  های  جدید،  وسایل  خرید  تفریحی،  سفرهای  قیمت، 

 .قیمت و یا هرچیز دیگری باشدگران هایبازیاسباب 

راه های صرفه جویی و پس انداز حقوق 

 ماهانه 
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 فهرستی از مخارج خود تهیه کنید

فهرستی تهیه کنید و همه هزینه ها را  برای کنترل بیشتر روی مخارج ماهانه  

یادداشت کنید و بدین ترتیب از خرج های غیر ضروری خود داری کنید و انگیزه  

 .بیشتری برای صرفه جویی داشته باشید

 وقتی احساساتی یا گرسنه اید به خرید نروید

در مواقعی که احساساتی هستید مثال خیلی خوشحالید و یا ناراحتید به خرید 

 .زیرا ممکن است ولخرجی کنید و چیزهای غیر ضروری بخریدنروید 

به خرید کردن لوازم غیر ضروری   احساسات منفیدر برخی اوقات برای فرار از  

روی می آوریم . اگرچه خرید چنین وسایلی برای لحظاتی ما را شاد می کنند،  
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! در    اما این شادی به زودی از بین می رود و آن وقت ما می مانیم و جیب خالی

مواقع گرسنگی نیز به خرید نروید چون ممکن است گرسنگی به شما فشار بیاورد  

 .و به محض دیدن هر خوراکی و وسیله ای آن را بخرید

 

 جلوگیری از ولخرجی و خرید های غیر ضروری

 مبلغی را به تفریح و سرگرمی اختصاص دهید 

به فعالیت های تفریحی اختصاص دهید چون   را  اگر تفریح نداشته هزینه ای 

باشید ، ممکن است از شرایط خسته شوید وناگهان تصمیم بگیرید تمام پس  

 .اندازتان را یک شبه خرج کنید
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 خودتان را سرگرم کنید 

برخی از افراد می پندارند نمی توانند پس انداز داشته باشند چون در آمدشان  

این کار را همیشه    کم است اما همه افراد می توانند کم کم پس انداز کنند و

ادامه دهند. حتما الزم نیست قسمت بزرگی از حقوق ماهانه تان را پس انداز  

کنید همانطور که گفتیم می توانید مبلغ کمی را پس انداز نمایید و هر ماه آن 

را ادامه دهید در آخر خواهید دید پس اندازتان به مبلغ قابل توجهی می رسد.  

رفتن به فست وفود و رستوران در مواقعی که بی   مثال برای صرف هزینه زیاد و

 .حوصله اید باغبانی کنید و خودتان را سرگرم نمایید

 

 افزایش پس انداز با مرور زمان 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

61 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 از دیگران کمک بخواهید

برای حل مشکالت مالی اگر خودتان توانایی ندارید به افراد باتجربه و کارشناس  

با او در میان بگذارید و خیلی راحت و  امور مالی مراجعه کنید و شرایط تان را  

بدون خجالت از او کمک بخواهید. او برنامه ای را برای حل مشکالت شما ارائه  

 .خواهد داد

 اجناس ارزان در بلندمدت دیگر ارزان نیست 

اگر جزو افرادی هستید که برای خود هر روز خوراکی های ارزان می خرید ،  

اجناس ارزان در بلندمدت دیگر ارزان نیست و هزینه  دیگر این کار را نکنید زیرا  

 .این اجناس در ماه چشمگیر و در سال مبلغ هنگفتی می شود 

 تحت تاثیر سالن های آرایش قرار نگیرید

قبل از رفتن به سالن زیبایی برنامه خود را مشخص کنید تا دیگر وسوسه نشوید  

یشنهاد می دهند ،  دیگرخدمات مختلف زیبایی که در آن جا به مشتری ها پ

 .امتحان کنید
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 برنامه ریزی برای انجام خدمات آرایشی 

 .در سوپرمارکت ها گردش نکنید و پرسه نزنید

از رفتن به فروشگاه لیستی از مایحتاجخود تهیه کنید تا هنگام رفتن به  قبل 

 .فروشگاه هر چه دیدید را نخرید و به همان لیست پایبند باشید

 هر چیزی بهترین را بخریدهمیشه الزم نیست از 

به صورت معمول الزم نیست همیشه گران ترین چیز را انتخاب کنید مثال اگر 

دوست دارید همیشه معمولی آن را بخرید و در مواقع خاص از نوع گران   نوشابه

 .تراستفاده کنید

 مخارج خود را یادداشت کنید
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بفهمید پولتان صرف    مخارج خود را یادداشت کنید با انجام این کار می توانید

 .چه چیزی می شود و فرصت های دیگر پس انداز را نیز پیدا کنید

 

 یادداشت کردن خرج و مخارج

 واقعیت را بررسی کنید

از روی احساس خریدهایی غیرضروری انجام ندهید و قبل از خرید هر چیز گران  

 .قیمت و بزرگ، اطمینان پیدا کنید که به آن نیاز دارید

 را مقایسه کنیدقیمت ها 

به سرعت دست به خرید نزنید و قبل از خرید همه جا را ببینید. اگر وقت کافی 

برای گشتن ندارید ، جزییات را از یک فروشنده سوال کنید و بعد با فروشگاه  
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های دیگر برای چک کردن و مقایسه قیمت ها تماس بگیرید و هنگامی که ارزان  

 .ترین فروشگاه ها را یافتید ، خرید کنید

 نیدچانه بز

خجالت و غرور را کنار بگذارید و با فروشنده سر قیمت چیزی با فروشنده چانه  

پولدارترین مردم همیشه ارزش پولی که به زحمت به دست آورده اند می   .بزنید

دانند و هیچ وقت آن را بیهوده دور نمی اندازند و بیش از سایرین هنگام خرید 

 .چانه می زنند

 

 هنگام خرید چانه زدن با فروشنده در 
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 همه حقوقتان را خرج نکنید

درصد از حقوق دریافتی تان را کنار بگذارید و این کار را در هر   ۲۰تا    ۱۰هر ماه  

 .ماه ادامه دهید تا پس اندازتان افزایش یابد

 کمتر سراغ وام های کوتاه مدت بروید 

 ماشین و سراغ وام گرفتن به ویژه وام های کوتاه مدت مثل وام دانشجویی، وام 

بروید زیرا پولی که صرف سود وام می شود را می توانید پس انداز کنید. به  ...

جای گرفتن وام پولی هر چند ناچیز را پس انداز نمایید و پس انداز را جزء برنامه 

 .منظم زندگی خود قرار دهید

 تعداد برداشت از حساب خود را کمتر کنید 

فته خود را از حسابتان برداشت کنید به جای برداشت های مختلف، هزینه یک ه

و اگر از آن پول باقی ماند، به پس انداز خود اضافه کنید زیرا هرگاه از حساب  

 .تان پولی برداشت می کنید، یک نرخ اضافی هزینه می کنید
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 کم کردن میزان برداشت پول از حساب 

 بودجه بندی کنید

دارید، می توانید بودجه بندی  حال که تصویر واضحی از مخارج تان در یک ماه  

خرج های تان را محدود کنید و مطمئن شوید که پول برای روز مبادا   .کنید

کنار گذاشته آید. باید بودجه بندی تان شامل تمام مخارج تان شود، از جمله  

مخارجی که معموال پیش می آید ولی نه هر ماه، مانند هزینه تعمیر و نگهداری  

 .ا مشخص کنیدهدف های تان ر .ماشین
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 های پس انداز  تعیین هدف

های پس انداز می توانید بسیار راحت تر پول پس انداز کنید .    تعیین هدفبا  

گاهی پس اندازکوتاه مدت است و برای مخارج شش ماه تا یک سال شما مانند  

پس انداز برای بیکاری و وقایع ضروری دیگر، خرید ماشین و سفر در تعطیالت  

شود می  برای   .تعیین  انداز  پس  مانند  است  مدت  بلند  انداز  پس  گاهی  اما 

بازنشستگی، پس انداز برای خرج تحصیل و دانشگاه فرزندان و پس انداز برای  

 .خرید خانه یا بازسازی خانه فعلی

 اولویت های تان را مشخص کنید

تصمیم بگیرید که کدام یک از هدف های پس انداز بیشترین اهمیت را دارد و  

گذ می کنار  کمک  تان  هدف  به  دستیابی  برای  پول،  مقدار  چه  ماهانه  اشتن 

کند.حاال که این کار را برای اهداف تان انجام دادید، آن ها را براساس اولویت  

 .شان مرتب کنید و بر مبنای بودجه ماهانه تان مبلغ آن را کنار بگذارید
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 برنامه ریزی برای پس انداز کردن 

و   متفاوت  اندازهای  برای پس  گذاری  سرمایه  راهبردهای 

 هدف های متفاوت

اگر برای اهداف کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنید این روش های مطمئن را  

امتحان کنید:افتتاح حساب کوتاه مدت عادی؛افتتاح حساب بلندمدت که نرخ  

 .بهره بیشتری از حساب های عادی دارد

این روش های مطمئن را  اگر برای اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنید  

 امتحان کنید:خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری؛خرید سهام و اوراق مشارکت 

 .بر رشد پس اندازتان نظارت کنید



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

69 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

هر ماه مقدارپس اندازتان را بررسی کنید. این کار به یافتن مشکالت و رفع فوری  

برای پس انداز  پس اندازتان کمک خواهدکرد و پس اندازتان را تثبیت می کند.  

بیشتر به میزان درآمدمان دقت نکنیم و پس اندازمان را به صورت نقدینگی نگه  

 .نداریم و در بورس سرمایه گذاری کنیم

 جهت پس انداز صندوق اضطراری داشته باشید

یک صندوق اضطراری داشته باشید یعنی بودجه ای را برای حوادث غیرمنتظره  

نید سه تا شش ماه از هزینه های خود را در این  زندگی کنار بگذارید . اگر بتوا

 . صندوق ذخیره کنید، می توانید از وام گرفتن و قرض نمودن راحت شوید 

  

 صندوق ذخیره برای پس انداز 
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 برای پس انداز کردن همواره مواظب تغذیه خود باشید

موارد  از غذاخوردن در بیرون اجتناب کنید چرا که بیرون غذاخوردن در اکثر  

بیشتر از پخت و پز در خانه هزینه دارد. بنابراین حتی اگر از دوست ندارید غذا  

 .بپزید ، غذاهای سریع را برای پختن انتخاب کنید

 :سخن آخر

هنگامی که برای پس انداز کردن به مشکل برخوردید، ناامید نشوید و به مقدار 

ول کم در مدت طوالنی  پولتان برای شروع پس انداز توجه نکنید چون با همین پ

می توانید پس اندازتان را افزایش دهید و به استقالل مالی برسید و به هدف تان  

 .نزدیک تر شوید

انداز بیشتر و راه مؤثر برای پس ۸

 های زندگیجویی در هزینهصرفه
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ها اصال متوجه  کردن، بسیار آسان است! خیلی وقتو ولخرجی  هدردادن پول 

مان آب شود و موجودی حساب بانکیهایمان چطور خرج میپول شویم که  نمی

پس    و   کردنخرج   ٔ  رود! ولی با کمی اندیشه و تدبیر و توجه بیشتر به نحوهمی

هایمان جلوگیری کنیم تا برای  توانیم از هدررفتن پول راحتی می به  انداز کردن

مبلغ باشیم،  داشته  پیش  در  آینده  در  است  ممکن  که  دشواری  را  روزهای  ی 

خواهید از هدردادن  اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که می  .انداز کنیمپس

هایی را که در  توانید راهتر عمل کنید، می هایتان دست بردارید و اقتصادی پول 

 .ایم، امتحان کنیداین مقاله معرفی کرده

 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

72 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

یک روز بعدازظهر بنشینید و کمی درمورد مسائل مالی  .۱

 کنیدخود فکر 

 

های اغلب افراد قرار ندارد؛ ولی باید یکی از  ترین اولویت این کار در فهرست مهم 

می مهم  انجام  که  باشد  کارهایی  مالی ترین  مسائل  بررسی  با  چون  تان دهید. 

پول می از  زیادی  مبالغ  هدررفتن  از  باید    توانید  که  مواردی  کنید.  جلوگیری 

 .است  بیمه  هاینرخ   و  بازنشستگی  ٔ  ههای بانکی، بیمبررسی کنید شامل حساب 
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 های بازنشستگی اطالعات کسب کنیددرمورد بیمه

  است،  آن مزایای از  بازنشستگی و درمانی ٔ  اگر در جایی شاغل هستید که بیمه

  رئیس  یا   کارفرما  که  کنید  استفاده  ایبیمه  خدمات   از   باید   و  ندارید   انتخابی  حق

 در  یا   باشید  داشته  آزاد  شغل  اگر   ولی .  است گرفته  نظر  در   کارکنان  برای  شرکت

های توانید از طرح گی است، میبازنشست  ٔ  بیمه  فاقد   که  باشید  کار  مشغول  جایی

.  بگیرید  بهره   بیمه  گوناگون   هایشرکت  سوی   از  شدهارائه   بازنشستگیِ   ٔ  بیمه

  داشتن پول ها نسبت به نگهدر آن  سرمایه گذاری  و   هاطرح   این   از   گیریبهره

پسحساب در   سرمایه های  یا  مزیت انداز  معمولی  دارد.  گذاری  بیشتری  های 

ای را انتخاب کنید که بهترین شرایط ممکن را دارد.  تحقیق کنید و شرکت بیمه 

هایی های چنین حساب توانید از مزیت اید، باز هم میاگر در جایی استخدام نشده 

بت کنید یا کمی تحقیق  برخوردار شوید. با مشاور مالی درمورد این مسئله صح

 .کنید

سرمایه )بهگذاریسایر  نیز  هایتان  را  بازنشستگی(  صندوق  جز 

 بررسی کنید 

زمینه در  سرمایه اگر  گوناگون  کرده های  انواع  گذاری  ترکیب  آیا  اید، 

 پردازید معقول است؟ هایی که میهایتان منطقی است؟ آیا هزینهگذاری سرمایه

با سود کم  انداز یا حسابهای پسحسابمبالغی را که در   هایی 

 هایی با سود باالتر انتقال دهیداید، به حسابگذاشته
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ها و مخارج چند ماه آینده است، مقداری از آن های شما بیشتر از هزینه اگر پول 

هایی هزینه کنید که ریسک باالتری دارند؛ ولی از سوی دیگر  گذاریرا در سرمایه 

  بررسی   را  هاحساب   این  شرایط  تمام  باید  البته.  است  باالتر  نیز  هاآن   ٔ  بازده بالقوه

کنند، ملزم ی که سود باالتری پرداخت می هایحساب   از  بسیاری  در  زیرا  کنید؛

  را   مبالغ  این  باید)  دارید   نگه  مشخصی  سطح  در   را  حساب  ٔ  هستید که مانده

 .در نظر بگیرید Enforced Saving) اجباری اندازپس

هایتان، از  کردن پول و داشتنِ رویکردی منظم در خرج  برنامه ریزی توانید با می

جای  ای استفاده کنید که نرخ بازدهی باالتری دارند؛ به گذاری های سرمایهحساب 

گذاری کنید که سود بسیار کمی به آن  اندازتان را در جایی سرمایه اینکه پس 

می  هزینهتعلق  با  و  کارمزدهایگیرد  و  بهها  بپردازید  باید  که  ماندهی   ٔ  تدریج 

 از   خود  بانک   وبسایت  به  مراجعه  با.  یابدمی   کاهش  و  رودمی  آب  تانحساب 

های سود آن آگاه شوید. اگر بانک دیگری وجود دارد که نرخ سود آن باالتر  خ نر

برای سرمایه  را در آن  گذاری شرایط بسیار بهتری دارد، پول است و  های خود 

راحتی برای بستن حساب و تغییر بانک گذاری کنید. نترسید و به سرمایه بانک  

فعلی  بانک  مدیر  به  و  کنید  اقدام  بهخود  که  بگویید  شرایط  تان  خاطر 

 .دهیدگذاری بهتر بانک خود را تغییر میسرمایه

 کنید   بررسی را غیره  و خانه خودرو، درمانی،  ٔ  های بیمهنرخ

انتخاب نکرده باشید، بسیار زیاد است؛ چون بیشتر  احتمال اینکه بهترین بیمه را  

ها از خدمات یک شرکت بیمه استفاده کنند و به  دهند که سال مردم ترجیح می 
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دهند. ولی  ها و تغییر شرکت بیمه را نمی خود زحمت تحقیق درمورد سایر بیمه

های موجود در بازار تحقیق کنید، ممکن اگر کمی وقت بگذارید و درمورد بیمه

 .انداز کنیدجویی کنید و پول زیادی را پس های زیادی صرفهست که در هزینها

 هایتان را داشته باشید حساب هزینه .۲

  که   شودمی   موجب   نقد  پول  با  خدمات  و  کاالها  بیشتر  ٔ  کردن هزینهپرداخت 

 ٔ  هزینه  نقد  پول   با  کنید  سعی .  دارید  نگه  کنید،می   خرج   که  را  هاییپول   حساب

  که   شودمی   موجب  نقد   پول  پرداخت.  کنید  پرداخت  خرید،می   که  را   چیزهایی

خود    از  وقتی  و  دارید  نگه  را   هایتانهزینه   حساب   بتوانید  بهتر بانکی  حساب 

تان به پایان کنید، گاهی بدون اینکه متوجه شوید موجودی حساب استفاده می

 .رسدمی
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 های بیهوده را لغو کنیدها یا اشتراکعضویت .۳

 

توانید  ها نیز میاید که بدون آننام کرده آیا برای دریافت خدمات و کاالهایی ثبت 

عضویت در باشگاهی را حفظ کنید که دیگر از آن  زندگی کنید؟ لزومی ندارد که  

نمی  عضویت استفاده  تمام  ندارد.  برایتان  مزیتی  و  فایده  یا  که  کنید  را  هایی 

 ٔ  ها، خدمات ارائه کنید، مانند عضویت در وبسایتبرایشان مبلغی پرداخت می 

  کنید  فکر  این به  و کنید  بررسی   را  …و   هاانجمن  ورزشگاه، ها،روزنامه   اطالعات، 

  عضویت   حق  پرداخت   به   فقط  یا  بریدمی  هاآن  از   را  ممکن   ٔ  شترین بهره بی  آیا  که

  مدتی   اگر.  کنید  استفاده  هاآن   از  که  ایدکرده   فراموش   اصال   و  ایدکرده   عادت   هاآن
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  و   هاعضویت   از   بعضی  هستید،  دور   خانه  از   و  کنیدمی   سفر   کار   یا   مسافرت  برای 

برگشتید و زمان آزاد کافی   خانه  به  وقتی  تا  کنید  تعلیق  را   خود  هایاشتراک 

 .ها را فعال کنیدها را داشتید، دوباره آنگیری از آنبرای بهره

 «نام برای خدماتی دقت کنید که »فقط فالن مبلغ در ماهویژه درمورد ثبت به

  حق   ٔ  ها، هزینه نام در چند مورد از آنبرایتان هزینه دارند! چون پس از ثبت

شود و مبلغ چشمگیری خواهد شد. در بسیاری  می   انباشته  هم  روی  هاآن   عضویت 

تان برود که ها را فراموش کنید و اصال یاد راحتی آن از موارد، ممکن است که به

داشتن  توانید برای نگه کنید. میها پول پرداخت می ها و اشتراک برای این عضویت 

این عضویت حساب پول  برای  پرداخت کهایی که  بانکی ردهها  از کارت  تان اید، 

نباشید چه  و  باشید  خدمات  آن  از  استفاده  حال  در  چه  کنید؛  در   .استفاده 

عضویت پاسخ  این  آیا  که  پرسش  این  به  اشتراکدادن  و  کیفیت ها  واقعا  ها 

اند، با خودتان  تان را برطرف کرده ایاند یا نیازهای حرفهتان را باال بردهزندگی

 .های آنالینه درمورد اشتراک ویژصادق باشید؛ به

تالش برابر  میدر  شما  عضویت  بازگرداندن  برای  که  کنند،  هایی 

 مقاومت کنید 

انجام می در مقابل تالش  شود، مقاومت کنید و  هایی که برای بازگرداندن شما 

ایمیل خیریه فهرست  وارد  وقتی  باشید.  و ها، مجله قوی    دیگر   شوید،می   …ها 

کنند. ولی باید در برابر م ارسال می پیا  برایتان   درپیپی   و  کنندنمی   رها  را  شما
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ها چه  ها مقاومت کنید و به خودتان یادآوری کنید که عضویت در آناین تالش 

 .هایی را برای شما ایجاد کرده بودهزینه

ای کمک کنید که امتیازهای باالیی  ای به خیریهصورت دوره توانید بهراحتی می به

کردن  مستقل دریافت کرده است و به درخواست شما برای خارج   هایرا از سازمان 

درخواستنام که  ایمیلی  فهرست  از  میتان  دریافت  مالی  احترام های  کنند، 

کند. شاید چند هفته طول  هایتان را ارسال می گذارد و فقط رسید پرداخت می

دالیل  به   های انبوهها متوقف شود؛ زیرا معموال ایمیل بکشد تا ارسال این ایمیل

های فراوانی وجود دارد و مجبور نیستید  شوند. خیریه اقتصادی از پیش آماده می 

  به   که  کسانی  برای  که  برگزینید  را  ایخیریه.  کنید  انتخاب  را  خاص  ٔ  یک خیریه

 مالی   درخواست   هایایمیل   دریافت  به  تمایلی  و  کنندمی  کمک   خیریه  ٔ  موسسه

نه ایمیل   این  دریافت  که   کنندمی   فراهم  را   امکان  این  ندارند، لغو کنند؛  را  ها 

درخواست خیریه با  که  وارد  هایی  شما  به  زیادی  فشار  مکرر،  مالی  کمک  های 

 .شوند که از آن مٔوسسه فراری شویدکنند و موجب میمی

ای را برای  های بدون هزینه کنید، روش اگر از عضویت ورزشگاه خود استفاده نمی

میورزش  نمونه،  برای  کنید.  پیدا  با  کردن  را  کار  محل  تا  خانه  مسیر  توانید 

ها با دوستان یا خانواده  کنید یا آخر هفته پیاده رویدوچرخه طی کنید؛ هر روز  

های  ها هزینهگیری از این روش هرهبه کوهنوردی و گردش در طبیعت بروید. با ب

 .یابدمربوط به خودرو نیز کاهش می 
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عضویت، بهتر است سطح عضویت خود را کاهش   جای لغوگاهی به

 دهید

طور کامل لغو کنید و فقط باید سطح  گاهی نیازی نیست که عضویت خود را به

نمونه، اگر برای  کنید، کاهش دهید. برای  عضویت و خدماتی را که دریافت می 

مجموعهبهره از    حق   هامکان   از  کاملی  ٔ  شبکه  یا  امکانات  از  کاملی   ٔ  برداری 

نیاز    از  استفاده  به  فقط  ولی  پردازید،می   عضویت امکانات  از  یک مکان یا یکی 

دارید، ببینید آیا راهی وجود دارد که سطح عضویت خود را کاهش دهید و در  

 .نتیجه پول کمتری بپردازید

 

 از خریدهای آنی و بدون فکر دست بردارید .۴
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شاید بدون فکر و تفریحی خریدکردن، برایتان جذاب باشد؛ ولی اگر هر چیزی  

تان قرار دارد یا برای فروش عرضه شده است بخرید، این رفتار  را که در دسترس 

شود. درمورد فعالیت یا ورزشی که قبال انجام  سرعت به عادت بدی تبدیل میبه

تر هرگز آن را  اید، یا چیزی که پیشحال نپوشیدهاید یا مدل لباسی که تابهنداده 

جای خرید،  اید، بیشتر از موارد دیگر محتاط باشید. بهتر است بهامتحان نکرده 

 .به خانه بروید و کمی درمورد آن تحقیق و فکر کنید

آیا می  و  نیاز دارید  به آن  واقعا  آیا  برای    توانید پولاز خودتان بپرسید  را  الزم 

خرید آن بپردازید. حتی اگر پول کافی برای خرید آن دارید، اگر واقعا به آن نیاز  

های غیرضروری پرهیز  تان بهره بگیرید و از هزینهنداشته باشید، از نیروی اراده

گذاری  جای خرید چیزی که الزم ندارید، پول خود را در جایی سرمایه کنید و به 

به خودتان بگویید: »من واقعا به آن نیازی ندارم! پس باید  کنید. در این شرایط  

 «!آن را سر جایش بگذارم

های نو نیاز ندارید  شدن، به لباسبه خودتان یادآوری کنید که برای زیبا و جذاب 

لباس  نیست  الزم  زندگی و  سبک  با  که  بپوشید  را  ندارند.  هایی  تناسبی  تان 

استفاده اند و هنوز قابل ید و اگر کهنه نشده تان بروهای قبلی توانید سراغ لباس می

لباس  این  اگر  بپوشید.  را  آنها  نبودند، هرگز آن هستند،  و مناسب  زیبا  را  ها  ها 

ها هایی مانند آن خریدید، حتی اگر از مُد افتاده باشند و دیگر کسی لباسنمی

 .نپوشد
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خورده است،  شود و تخفیف  فراموش نکنید که اگر چیزی در فروش ویژه ارائه می 

به این معنا نیست که حتما باید آن را بخرید. نباید چیزی را که واقعا نیازی به  

 .تر بخریددلیل تخفیف و قیمت پایینآن ندارید، فقط به 

 

 اندازه خرید کنیدبه .۵

 

شوید آنها را دور  شوند و در نهایت مجبور میبا خرید کاالهایی که استفاده نمی 

پول  فقط  می تا بریزید،  هدر  را  پول ن  که  است  این  مثل  و  دور  دهید  را  هایتان 

خانواده  اگر    عمده   صورتبه  که  کاالهایی  دانیدمی  و  دارید  بزرگی   ٔ  بریزید. 

  خرید   هستند،  ضروری  و  شوندمی   مصرف  انقضایشان  تاریخ  از  پیش  اید،خریده 
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  که  را   اقالمی  دیگر   ٔ  خانواده  چند  یا  یک   با   اگر .  است  خوبی  بسیار   ٔ  معامله  عمده 

تواند روش بسیار خوبی  صورت عمده می دکردن به خری  کنید،  تقسیم  اید،خریده 

ها باشد؛ وگرنه اقالم را در مقادیر کمتر و بر اساس  جویی در هزینه برای صرفه

به  مسئله  این  کنید.  خریداری  نیازتان  لوازم  میزان  غذایی،  مواد  درمورد  ویژه 

 .انقضای مشخصی دارند، اهمیت زیادی داردآرایشی و سایر اقالمی که تاریخ  

و مصرف نکنید که حتی خریدن  از چیزهایی که فراموش  زیادی  مقدار  کردن 

 .زده شویدها دل تواند موجب شود که از آن خیلی دوست دارید هم می 

شوند،  ای« عرضه می شده« یا »دستهبندیصورت »بسته در خرید کاالهایی که به

رو یا هرچیز  خود  ٔ  زمان امضای قرارداد تلفنی، قرارداد اجاره محتاط باشید. در  

نوشته باشید؛ چون ممکن است که در  قرارداد مشابه دیگری مراقب  زیر   های 

(Fine Print) های دیرکردی مشخص شده باشد که  و جریمه  ها، مالیات هزینه

پنهانی    ها نشده است. این ترفندیای به آندر تبلیغات و معرفی آن خدمات اشاره 

از   پیش  بنابراین  شماست.  پول  گرفتن  برای  قانونی  متٔاسفانه  و  زیرکانه  و 

 .بخوانید دقتبه  را آن هایقسمت ٔ  امضاکردن هر قرارداد، ابتدا همه

اگر   .کنید، نشویدهرگز مجذوب کاالهای رایگانی که همراه خریدتان دریافت می

خریداری  کاالی  همراه  که  اقالمی  رایگان  می   شدهدریافت  شما  واقعا  به  دهند، 

کردن کاالهایی غیرضروری که نیازی به  جای اضافه به   چرا   است،  خوبی  ٔ  معامله

نمی آن کسر  موردنظرتان  کاالی  قیمت  از  را  مبلغی  ندارید،  شما ها  به  و  کنند 

 دهند؟تخفیف نمی
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 در زمان خرید مواد غذایی و خواروبار هوشیار باشید  .۶

کنند و گاهی خرید خواروبار و مواد غذایی احساسی عمل می بسیاری از افراد در  

ولی خرید مواد غذایی و خواروبار   .خرند که نیازی به آنها ندارندکاالهایی را می 

جویی هایتان صرفهکردن پولتوانید در خرج هایی است که در آن می از آن حوزه 

هم  و  تجربهکنید  از    برای   توانیدمی .  ببرید  لذت   خوب   زندگی  و  خرید  ٔ  زمان 

 .ییدبیازما  را زیر هایروش  خوب،  خریدی  داشتن

 

همراه   را  موردنیازتان  اقالم  از  فهرستی  خرید،  زمان  در  همیشه 

 باشید  داشته
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هایتان را دور  خرید بدون فهرستی از کاالهای موردنیاز مانند این است که پول 

نیازی ندارید. همیشه شوید چیزهایی بخرید که واقعا  بریزید؛ چون وسوسه می 

ای را روی یخچال بچسبانید و هر زمان چیزی تمام شد، روی آن بنویسید  برگه

و پیش از رفتن به خرید، آن لیست را بردارید و براساس آن خرید کنید. فهرستی  

خواهید در روزهای هفته تهیه کنید، بنویسید و بر اساس  از غذاهایی را که می

تان را خریداری کنید. به این فهرست پایبند باشید و  این فهرست اقالم موردنیاز

ای را بخرید که در  فقط در یک یا دو مورد به خودتان اجازه دهید که اقالم اضافه 

این   که  باشید  بهوش  حتما  ندارد.  ضرورتی  آنها  خرید  و  نیستند  فهرست  این 

 !های خارج از برنامه تنها در موارد خاص و ویژه اتفاق بیفتندولخرجی 

 

 

 تر خرید کنید در مقادیر کمتر ولی متنوع

های فراوانی دارد. مواد غذایی تازه  خریدِ انواع گوناگونی از مواد غذاییِ تازه مزیت

صورت  شوند. با خرید این مواد غذایی به سرعت مصرف می دارند؛ به  بهتری  ٔ  مزه

می خوراکیمنظم  از  مختلفی  انواع  از  توانید  و  کنید  امتحان  را  گوناگون  های 

ها را  هایی که مختص هر فصل هستند، لذت ببرید. این خوراکی خوردن خوراکی 

تخفیف خریداری    صورت فروش ویژه و باتان بههای محبوب توانید در فروشگاهمی

 .کنید
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جای کاالهای دارای برند تجاری، اقالم و کاالهای بدون برند را به

 خریداری کنید 

ها و کاالهای  فقط زمانی کاالهای دارای برند تجاری را بخرید که تفاوتی میان آن 

های بدون برند باالتر ها نسبت به نمونه بدون برند وجود داشته باشد و کیفیت آن

ها با کاالهای مانی که این کاالها تخفیف باالیی داشته باشند و قیمت آن باشد؛ یا ز

بدون برند و معمولی یکسان باشد. بیشتر اقالم عمومی و بدون برند در همان 

شوند  ها تولید می شوند که محصوالت دارای نام تجاری در آنهایی تولید می مکان

الهای دارای برند برخوردار نیستند. های تبلیغاتی و بازاریابی کارباییو فقط از دل 

به کنید  تالش  نیز  داروها  را  درمورد  ژنریک  داروهای  تجاری،  داروهای  جای 

 هستند  خاص  ٔ  خریداری کنید. )داروهای تجاری مختص یک برند و تولیدکننده

  ژنریک   داروهای  تواندمی  ایتولیدکننده  هر  ولی  دارند؛  باالتری  قیمت  بنابراین  و

تر است.( با پزشک خود کند و بنابراین قیمت این داروها پایین  عرضه و  تولید  را

مشورت کنید و چنانچه تفاوتی میان این داروها وجود ندارد، از داروهای ژنریک  

استفاده کنید. درمورد محصوالت خارجی و ایرانی هم به همین شکل است، فقط  

 .مت باالترتر و قیبه کیفیت و کاربرد آن بسنده کنید نه برند معروف

 

 وقتی گرسنه هستید، مواد غذایی نخرید 
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دهید ، اقالمی را در سبد خریدتان قرار می گرسنگیبا خرید مواد غذایی در زمان  

 .که بیشتر از چیزهایی است که واقعا نیاز دارید

 

بودجه به  خرید  زمان    حساب   و   باشید  پایبند   خریدتان  ٔ  در 

 دارید نگه تان ذهن در را مقادیر و  هاقیمت

ترین راه است )یعنی برای نمونه، اگر کاالیی  گردکردن قیمت هریک از اقالم آسان 

هزار تومان حساب کنید(.   ۱۰تان  اید، قیمت آن را در ذهن تومان خریده  ۹۵۰۰را  

قیمت که هزینهها موجب می گردکردن  در ذهن شود  نهایی  از  های  بیشتر  تان 

شود که در  خوبی است؛ چون موجب می ها باشد که البته چیز  مقدار واقعی آن 

 .جویی کنید و پول کمتری بپردازیدها صرفههزینه

 

شوید که کاالهای بسیار گرانی بخرید یا در حجم  اگر وسوسه می

ها  فروشیدار یا عمدههای تخفیفباالیی خرید کنید، به فروشگاه

 بروید

ها  ترین و نمای آنکنند و فقط ویها نیز همان اقالم را عرضه میاین فروشگاه

کنید، دیگر مجبور  صورت عمده خرید می عالوه وقتی به وبرق کمتری دارد. به زرق 

فروشگاه به  بارها  خرید  برای  که  کاالهای  نیستید  مراقب  باید  البته  بروید.  ها 

میوه است  بهتر  و  باشید  می فاسدشدنی  خراب  دیرتر  که  بخرید  را  شوند  هایی 
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  نگهداری   فریزر  در  را  شدهخریداری   ٔ  اضافه  گوشت و   (پرتقالو   سیب)مانند  

 .کنید

 

 تانزندگی  محل  ٔ  هزینهاز امکانات و مراکز رایگان یا کم .۷

 کنید  استفاده

گیری حتما در محل زندگی شما مراکز و امکانات فراوانی وجود دارد که با بهره 

ها و گیری از مکان بهرهجویی کنید؛  های خود صرفهتوانید در هزینهها می از آن

کتابخانه مانند  ورزشگاه امکاناتی  عمومی،  استخرهای  وها،  دولتی    … های 

 .داد  خواهد کاهش چشمگیری  میزان  به را هایتانهزینه
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 جای خرید کتاب به کتابخانه برویدبه

 

کتابخانه در  عضویت   را  تاندلخواه  هایکتاب  توانیدمی   خود   زندگی   محل  ٔ  با 

  رایگان   طور به   را  فراوانی  هایکتاب  اندکی،  عضویت   حق   پرداخت   با  و   بگیرید   امانت

آنالین استفاده    منابع  از  که  دهیدمی  ترجیح  اگر.  کنید  مطالعه  و  بگیرید  امانت

هایی استفاده کنید که ها و سرویس توانید از خدمات وبسایتراحتی می کنید، به

های اندک در اختیار کاربران صورت رایگان یا با هزینههای الکترونیک را به کتاب

تان دیگر الزم نیست که  دهند. به این ترتیب برای خواندن کتاب محبوب قرار می 

 !رویدحتی از خانه بیرون ب 
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 از امکانات ورزشی محلی مانند استخرهای شنا استفاده کنید 

توانید کنید، میها استفاده نمی بودن استخرهای عمومی از آن دلیل شلوغ اگر به

  استخر  که  هاوقت  آخر  یا  استخر  کار  ٔ  های اولیههای خاصی مانند ساعتدر زمان 

استخر آلوده است و به    آب  کنیدمی  فکر  اگر  یا  بروید  استخر  به  است  ترخلوت 

توانید درمورد  همین دلیل تمایلی به استفاده از استخرهای عمومی ندارید، می

ها بخواهید که  تمیزی و پاکیزگی آب استخر با کارکنان آن صحبت کنید و از آن

تر هستند، مشکل را برطرف کنند یا به استخرهای دیگری که تمیزتر و بهداشتی 

های ساخت و نگهداری استخر در منزل و قیمت هزینه  ٔ  با مقایسه  مراجعه کنید.

می  متوجه  استخر  بهرهبلیت  که  بسیار شوید  عمومی  استخرهای  از  گیری 

توانید بلیت استخر را در تعداد  هایتان میتر است. برای کاهش هزینههزینهکم

شود،  ارائه می   هایی که برای استخرهاتری بخرید یا از تخفیفباال و با قیمت پایین 

 .استفاده کنید

 

 روی در شهر خود تحقیق کنید های پیادهدرمورد برنامه

  کنید، می   زندگی  آن  در   که  محلی  ٔ  توانید از تاریخچه و گذشتهبا این کار می 

 که  کنید  شرکت  صبحگاهی   رویپیاده  هایبرنامه   در  توانیدمی .  شوید  باخبر

با  هاگروه   در   یا   شودمی   برگزار   تعطیل  روزهای  در   معموال  که  شوید  عضو  یی 

 .روندروی و گردش به طبیعت می کردن مبلغی با یکدیگر برای پیاده جمع 
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 افزارهای رایگان استفاده کنیداز نرم

های پولی، در خرید  جای نسخهافزارهای رایگان به برداری از نرم توانید با بهره می

گیری از منابع  توانید با بهرههمچنین می  جویی کنید.ای صرفهافزارهای رایانه نرم 

 .جویی کنیدهای آموزشی صرفه آموزشی آنالین، در خرید کتاب 

 

 جویی کنیددر مصرف انرژی صرفه  .۸

  دستگاه )   ترموستات  کنید؛  کم   را  بخاری  ٔ  کنید، درجهوقتی خانه را ترک می

  دارید؛   نگه  نباشد  گرم  زیاد  که  راحت  و  مناسب  سطحی  در  را(  گرما  تنظیم

هایی را که الزم ندارید خاموش کنید و با سرعت پایین رانندگی کنید تا از چراغ 

 .مصرف زیاد سوخت و استهالک خودروی خود جلوگیری کنید

 

 سخن پایانی 

مان بیشتر اهمیت انداز بیشتر یعنی به خودمان و اطرافیانهدرندادن پول و پس

کردن پول بدون فکر  داری و خرج دهیم. گرچه گاهی کنارگذاشتن خویشتنمی

ها و  جویی در هزینه رسد؛ با این حال همیشه صرفهتر به نظر می و برنامه، آسان 

جویی هایتان صرفهدر هزینه  بردن از چیزهایی که دارید، بهتر است. وقتیلذت

بهکنید و پسمی افزایش می جای آباندازتان  پیدا  رفتن،  بهتری  احساس  یابد، 

ها به خودتان جویی و هدرندادن پول توانید برای موفقیت در صرفهکنید. میمی
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بدهید. جایزه به خودتان میجایزه  و جالب  ای که  باید چیزی خوشایند  دهید 

جویی  کردن آن، مبلغ زیادی هزینه نکنید و به اصل صرفه هیهباشد. البته برای ت

 .تان پایبند باشیدو پرهیز از هدردادن پول 

 …شما نباید پول تان را پس انداز کنید

 دلیل ۵ این خاطر به

است. در مواقعی پس انداز    تولیدپس انداز کردن پول در تعاریف اقتصادی ضد   

کردن مقداری پول خوب است, مانند پس انداز کردن برای روز مبادا, حوادث  

برای سرمایه گذاری. اما در پس موضوع,    سرمایه گذاری    پیش بینی نشده و

 :پس انداز کردن پول تمرین بیهوده ای است به پنج دلیل زیر 

ان پس انداز کنید، در آخر سال  هزار تومان را در قلکت  ۱۰۰اگر شما هفته ای   

هزار تومان خواهید داشت. خیلی عالی است ! اما    ۲۰۰میلیون و    ۵پولی معادل  

هزار تومان را سرمایه گذاری کنید, در آخر سال خیلی پول    ۱۰۰اگر هفته ای  

 .بیشتری بدست خواهید آورد

کننده پول  حتی, یک سرمایه گذار ناوارد, میتواند خیلی بیشتر از یک پس انداز   

 .کسب کند
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درصد نرخ    ۰.۲برای مثال، اگر شما حساب بانکی ای داشته باشید که هر ماه  

هزار تومان خواهید    ۳۰۰میلیون و    ۵سود مرکب آن باشد، در آخر سال شما  

 .هزار تومان بیشتر ۱۰۰داشت، یعنی 

میتواند  سرمایه گذاری پولتان ، نسبت به پس انداز کردن تمرین خوبی برای شما   

 :باشد، به دالیل زیر 

 تورم(1

به همین سادگی: پس انداز کردن پول هایتان در قلکتان نمی تواند ارزش خود  

هر پولی که پس انداز میکنید در زیر    قدرت خریدرا در برابر تورم حفظ کند.  

فشار مداوم تورم از بین میرود. قلکتان نمی تواند از آن محافظت کند.پس در  

تان قدرت خرید کمتری دارد. اما سرمایه گذاری, حتی به بهره ی  آخر روز, پول

ناچیزی که مثال زدیم,سپری هرچند کوچک در برابر لشکر تورم دارد و میتواند  

 .قدرت خریدتان را تا حدودی حفظ کند

  

 ثروت (2

به همین سادگی: شما با پس انداز کردن نمی توانید ثروتمند شوید.برای ثروت  

آفرینی شما باید پولتان را در امالک, سهام, اوراق بهادار یا ماشین های سرمایه  

گذاری مشابه که یک فرصت استثنایی برای چندین برابر کردن پولتان بوجود 

میتواند در مدت    سهامال, خرید  آورد )البته با علم باید واردش شوید(. برای مث
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ساله تان را    ۱درصد داشته باشد و سود پس انداز    ۰.۲کوتاهی رشدی بیشتر از  

 .ماهه به شما بدهد  ۶

دارند   مشخصی  روند  که  بزرگ  های  شرکت  و  ها  کارخانه  بعضی  مثال  برای 

  ۰.۲برابر    ۷۵درصد باال ببرد , یعنی    ۱.۵میتوانند پول شما را با بهره آن یعنی  

 .ای که مثال زدیم

  

 اهداف (3

صرف نظر از اهداف مادیی که در زندگی بدست می آورید، سرمایه گذاری قطعی  

ترین مسیر برای دست یابی به آنهاست.هر ماجراجویی یک عامل ریسک دارد,  

که در سرمایه گذاری هم صادق است. هنگامیکه ماجراجوی را آغاز میکنید شما  

بی کنید. ریسک هایتان در برابر دست آورد ها باید  باید ریسک هایتان را ارزیا

مقایسه شوند.معموال سود های زیاد , ریسک های بزرگتری می طلبد. شما در  

جوانی ریسک های بزرگتری میتوانید متقبل شوید زیرا پتانسیل دست آوردتان  

 .بسیار زیاد است

  

ن تری را انتخاب های کوچکتر و مطمریسک  سرمایه گذاران میانسال به باال باید  

 .کنند. شما دید بهتری دارید اما باید خودتان را از ورشکستگی دور نگه دارید
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 کیفیت زندگی(4

به همین سادگی: سرمایه گذاری کیفیت زندگیتان را ارتقاء میدهد, حداقل در 

 .امور مادی

اما فقر و فالکت هم هدف جالبی  شاید بگویید به مادیات اهمیت نمی دهید, 

کیفیت زندگی ارتباط مستقیم با سالمتی و زندگی سالم تر دارد. پس    نیست.

 .اگر به مادیات اهمیت نمیدهید, حداقل به فکر سالمتی تان باشید

  

 ساخت یک آینده (5

همه ما تالش میکنیم زندگی بهتری به فرزندانمان بدهیم تا خودمان.این تو خون 

ایجا  برای  تری  راه های مطمن  در ماست.سرمایه گذاری  بیشتر  فرصت های  د 

 زندگی فرزندانتان به شما میدهد,بر حسب تحصیالت, فرصت شغلی و سالمتی 
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