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44 بدانید را ثروت به رسیدن برای پول انداز پس راه  

 

 نیاز انداز پس به آسوده یآینده برای که دانیممی ما یهمه

 نوعی را آینده برای انداز پس افراد از بعضی. داریم

 سبک دنبال به غلط، پندار این با و گیرندمی درنظر خساست

 پول دیگران از ماه اواسط در شود باعث که روندمی گیزند

 تنهانه بودن آتیه فکر به و پول انداز پس اما. کنند قرض

 از بسیاری رازورمز بلکه نیست، بدی اخالق و عادت

 شما به نکته چند مقاله این در ما. هست هم ثروتمندان

 یآینده برای بیشتر هرچه انداز پس برای که کنیممی ارائه

 همراه ما با پس. دهندمی انگیزه شما به تانخانواده و خود

 .باشید

 

کنید باز اضطراری حساب یک .1  

 

 

بانک در پول انداز پس  

 

چیست؟ اینترنت از درآمد کسب راههای: بخوانید حتما      

 

 خود انداز پس حساب در ایاندازه به باید دیگر، بیان به

 از ماه شش تا سه بین شدید مجبور اگر که باشید داشته پول

 هایخانواده. کند تأمین را هایتانهزینه بخورید، جیب

 تومان میلیون 10 حدود خود اضطراری حساب در که درآمدیکم

 این از کمتر که مرفهی هایخانواده به نسبت دارند، پول

 وضعیت در ندارند، انداز پس اصال یا دارند اندازپس مقدار

برندمی سربه بهتری مالی . 

کنید بندیبودجه .2  
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 خانوار یبودجه تعیین برای آسانی راه دنبالبه اگر

 چیزهایی یهمه رسید ماه روز اولین در است بهتر گردید،می

 سوپرمارکت، رستوران، رسید از باشید؛ داشته خریدمی که را

 سرایدار یا مدیر که ساختمان شارژ قبض تا گرفته درمانگاه

 خواهید روشنیبه ماه پایان در. دهدمی شما به آپارتمان

ایدکرده خرج مقدار چه ماه طی در که دانست . 

کنید استفاده اسکناس اعتباری، کارت جایبه .3  

 

 شود وسوسه است ممکن باشد، آدم همراه اعتباری کارت وقتی

 معینی مقدار است بهتر. بخرد آید،می چشمش به هرچه و

 مرز خود خریدهای برای و بگذارید پول کیف داخل اسکناس

 شد، تمام کیف داخل پول وقتی روش، این با. کنید تعیین

نیست برایش برگشتی راه دیگر که دانیدمی ! 

 

کنید اندازپس خود یآتیه برای .4  

 

 فقط پس. آتیه برای اندازپس و اندازپس بین است فرق

 گرسنگی خودتان به و کنید خرج کمتر که نباشد این کارتان

 هنگام تا بگذارید انداز پس حساب در را پول بلکه بدهید،

بیاید کارتان به بازنشستگی . 

کنید اندازپس خودکار صورت به .5  

 

 

قلقک در پول انداز پس  

 

هستند؟ چگونه شناس وظیفه افراد: بخوانید حتما      
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 پس برای راه مؤثرترین و ترینراحت خودکار اندازهایپس

 نگه دور شما چشم جلوی از را پول چراکه هستند، انداز

 از که است این خودکار اندازپس از منظور. دارندمی

 تانماهیانه حقوق از که کنید درخواست خود کارفرمای

 یا اندازپس حساب به را آن و کند کسر را مقداری

 یاداره انسانی منابع مسئول از. کند واریز تانبازنشستگی

 از توانیدمی یا کرد را کار این توانمی چطور بپرسید خود

 مقدار از کنید درخواست هم دارید حساب آن در که بانکی

. کند واریز اندازتانپس حساب به و کسر تانپرداختی حقوق

 خرجش کمتر باشد، دورتر تانچشمان جلوی از پول هرچه

کرد خواهید . 

 

کنید گذاریهدف مدتکوتاه انداز پس برای .6  

 

 کنار تومان هزارپنجاه ایهفته که باشد این تانهدف

 به توانمی بهتر خیلی مدتکوتاه اندازپس با. بگذارید

 ساله هر ببندید عهد اینکه تا یافت، دست مالی موفقیت

کنید اندازپس مشخصی مقدار . 

 

کنید انداز پس به شروع تانبازنشستگی برای زودتر هرچه .7  

 

 و بخندید توصیه این به و باشید ساله پنجوبیست است ممکن

 اتفاقا! نکنید اشتباه اما. دارم فرصت سال چهل بگویید

. است جوانی یدوره همین از بازنشستگی برای اندازپس وقت

 از اگر اید؟کرده فراموش را سپرده و گذاریسرمایه سود مگر

 شصت در سود، نرخ احتساب با بکنید، اندازپس به شروع حاال

 برخوردار رفاه از اما اید،شده ثروتمند نگوییم اگر سالگی

بود خواهید . 

 

نرود یادتان اجتماعی تأمین یا عمر یبیمه .8  
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 نیستید دولت کارمند اگر. است خوب آتیه برای هم نکته این

 با توانیدمی کنید،می کار خوداشتغالی صورت به یا و

کنید تضمین را تانخانواده و خود یآتیه بیمهحق پرداخت . 

 

کنید را استفاده حداکثر آورده باد هایپول از .9  

 

 در شدنبرنده یا میراث، و ارث راه از است ممکن هاپول این

 زخم به را آنها از مقداری. برسند شما دستبه کشی قرعه

 پس را اشبقیه و بزنید محروم نیازمندان و خود زندگی

کنید انداز . 

 

کنید تهیه انداز پس یبرنامه .10  

 

 از بیشتر برابر دو دارند اندازپس یبرنامه که افرادی

 از. کنندمی اندازپس موفقیت با ندارند، که افرادی

بگیرید کمک زمینه این در مالی کارشناسان . 

 

نیست هابچه برای فقط قلک .11  

 

پول انداز پس - انداز پس قلک  

 

 چه سال یک طی ببینید و بیندازید قلکی داخل را خردها پول

 در هم را آن. کرد خواهید تعجب حتما. شد خواهد مقدار

کنید واریز اندازتانپس حساب . 

 

کنید استفاده ساعت 24 یقاعده از .12  
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 خرید از که کندمی ملزم را شما قاعده این

. کنید جلوگیری هوس و هوا روی از خرید یا گران کاالهای

 که غیرضروری چیزهای تمام به ساعت، 24 یک طی حداقل

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

 تانچشم که را اقالمی توانیدمی چراکه آید،می کارتان به

بخرید را هاآن بعدا تا بدهید قرار کاال سبد در ،گرفته . 

 

 هم انداز پس دهیدمی خودتان به که پاداشی با برابر .13

 بکنید

 

 

خانمها پول انداز پس  

 

باشد؟ می چه تجاری آگاهی: بخوانید حتما      

 

 تطبیق تانشدهاندازپس پول مقدار با را خریدها یهزینه

 تابستانی، گرم روز یک در مسیری طی اگر نمونه برای. دهید

 یاندازه همان کنید،می مهمان خنک یمیوهآب به را خودتان

 اندازپس هم ایدکرده میوهآب آن خرید صرف که را پولی

 اندازپس را پول مقدار این نتوانستید اگر وقتآن. کنید

کنید غدغن خودتان بر را میوهآب آن کنید، . 

 

کنید محاسبه تانساعتی دستمزد اساس بر را خریدها .14  

 

. بخرید تومانی صدهزار شلوار یک خواهیدمی کنیم فرض

. است تومان هزاربیست مثال ساعت هر برای هم دستمزدتان

 شلوار، این خرید پول که کنید محاسبه خودتان با وقتآن

دارد؟ را ارزشش آیا است؟ تانکاری ساعت چند با مطابق  

 

 هامغازه تبلیغاتی هایپیام و هاایمیل از را خود عضویت .15

کنید لغو هاسایتوب و  
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 هر. بکنید را کار این دارید حق قانون طبق بدانید باید

 هم عضویت لغو لینک باید شود،می ارسال تانبرای که ایمیلی

باشد داشته . 

 

نرود یادت انداز پس» بنویسید تاناعتباری کارت روی .16 » 

 

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

 کمکم و بگیرید وجدان عذاب تان،اعتباری کارت با غیرضروری

بیفتید اندازپس فکر به . 

بدهی و اعتباری هایحساب بانک، به مربوط نکات  

 

نکنید کارت به کارت االمکانحتی .17  

 

 کارت از دیگر شخصی کارت به واریز خاطر به هاعابربانک

 شبا شماره از است بهتر. کرد خواهند کم پول مقداری شما

کنید استفاده . 

 

کنید منجمد را تاناعتباری کارت .18  

 

 قرار آب یکیسه داخل را تاناعتباری کارت! نخندید لطفا

 خریدهای برای وقتی وقتآن. بگذارید فریزر در و دهید

 آب را اعتباریکارت یخ اول مجبورید شدید، وسوسه چنانیآن

است پریده سرتان از فکرش شود، آب آن تا. کنید . 

 

19. گرفتن مشاوره  
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 خیال اگر. نیست شناسانروان با کردنمشورت فقط

 تا کنید مشورت خبره مشاوران با حتما دارید، گذاریسرمایه

 باد بر ایدکرده انداز پس زحمت با که تانپول مقدار همان

 .نرود

خانواده و تفریح به مربوط نکات  

 

پول انداز پس - البسه تبادل  

 

کنید استفاده خانهکتاب از کتاب، خرید جایبه .20  

 

 شده عوض زمانه اما دارد دیگری لذت کتاب خرید دارم قبول

 از بسیاری و شده دیجیتال فضای وارد نشر صنعت. است

 امروزه، و دارند شدهاسکن و دیجیتالی ینسخه هاکتاب

 نیازی و کنندمی عرضه هم الکترونیکی هایکتاب هاکتابخانه

بروید خانهکتاب به حتما نیست . 

 

بروید سینما هفته وسط .21  

 

 تماس یک با. است ترارزان هفته وسط در سینماها بلیت

 از توانیدمی نظرتان مورد تئاتر یا و سینما به تلفنی

شوید باخبر هاتخفیف . 

 

کنید محدود را هاهدیه .22  

 

 به دادنهدیه حدومرز مورد در خود یخانواده اعضای با

 در که برسید توافق به مثال و کنید صحبت دوستان و فامیل

 گونهاین. شود داده هدیه یک فقط نفر هر به تعطیالت

دهید کاهش را مخارج توانیدمی . 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 8 

 

 

 

کنید ریزیبرنامه قبل از را هاهدیه .23  

 

 

 معموال که را هاهدیه بهترین توانست خواهید کار این با

 این است ممکن همچنین،. بخرید نیستند، هم ترینگران

باشند هم حراج در هاهدیه . 

 

کنید بچه دانشگاه خرج را سیسمونی .24  

 

 به االن همین از باید که ساله پنجوبیست جوان آن مثل درست

 سیسمونی خرید هنگام از هم شما باشد، اشبازنشستگی فکر

 دلبندتان فرزند تحصیالت و دانشگاه ومخارجخرج فکر به باید

 معمول هدایای و لباس جایبه بخواهید ترهابزرگ از. باشید

 انداز پس را آن تا بدهند را بچه دانشگاه پول سیسمونی،

 .کنید

 

نخرید ارزانی خاطربه را ارزان هایلباس .25  

 

 

اسالم در پول انداز پس  

 

 همه به تا باشیم داشته خوب های عادت چه: بخوانید حتما    

برسیم؟ چیز  

 

. برعکس نه کرد کیفیت فدای را پول باید اوقات، گاهی

 را فکرش. کندمی صدق واقعا موضوع این لباس خرید هنگام

 فکر و ایدخریده را ارزانی کاپشن حراج، یک در بکنید

  بهمن اواسط شد، تمام که ماهدی. ایدکرده سود کنیدمی
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 عاجزانه شما از و زندمی لبخند شما به اششدهپاره زیربغل

 حسی چه. کنید عوض دیگری کاپشن با را او دارد تقاضا

 و نوزادان برای ارزان لباس خرید البته داشت؟ خواهید

 رشد و کشندمی قد زود زیرا است، ترمعقول کوچک هایبچه

 را لباسی سال چند است ممکن ترها،بزرگ ما اما. کنندمی

بخریم کیفیت با لباس است بهتر پس. بپوشیم . 

 

کنید مبادله را نیازتان مورد اقالم دوستان، و فامیل با .26  

 

 و کنید جمع هم دور را دوستان و همسایه درو کنیممی توصیه

 التحریر،لوازم کتاب، لباس، چه هر بخواهید هاآن از

 از جنس قلم هر برای. کنند رو دارند دومدست بازیاسباب

 دهدمی اجازه شما به بلیت هر. کنید دریافت بلیت یک هاآن

 کتاب شش اگر مثال. کنید مبادله هم با را جنس قلم یک

 لباس دستهفت بدهید، لباس دستهفت اگر و کتاب شش بدهید،

گرفت خواهید . 

 

بنامید «کردنخرج بدون روز» را هفته در روز یک .27  

 

 داخل فقط و کنید تعیین خرجی هیچ بدون را شب یک ایهفته

 بیرون روز هر دارید عادت اگر. ببرید لذت هم دور منزل

 فیلم کنید، تهیه غذا منزل داخل بار این بخورید، غذا

کنید رویپیاده پارک در نهایتا و ببینید . 

تغذیه به مربوط نکات  

 

پول انداز پس - کار سر در ناهار  

 

ببرید کار سر را ناهارتان .28  
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 سر به خود با را ناهارشان که ایددیده را هاخیلی حتما

 مادرشان یا همسر پختدست که دلیل این به یا برند؛می کار

 را غذا پول خواهندمی یا و کنندنمی عوض چیزهیچ با را

 تومان هزار ده بیرون غذای ظرف یک اگر مثال.کنند اندازپس

 تومان، هزار پنج منزل داخل غذای و شودمی تمام تانبرای

 پس مقدار چه سال طی در خانگی غذای خوردن با کنید حساب

کرد خواهید انداز . 

 

کنید کمتر و کمتر را بیرون غذای مصرف ماه، هر .29  

 

 هرچند هایگام دهید، تغییر را خود زندگی سبک اینکه بی

 فقط. بردارید هارستوران در غذا یهزینه کاهش برای کوچکی

 هر در روید،می رستوران به که را دفعاتی تعداد است کافی

کنید کم ماه . 

 

کنید تهیه فهرست تانمصرفی اقالم برای .30  

 

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

 کمتری پول روند،می خرید مراکز به فهرست بدون که افرادی

باشید؟ دسته کدام در دارید دوست شما. کنندمی خرج  

 

کنید خرید واحد قیمت حسب بر .31  

 

 بر را خود اجناس هاسوپرمارکت و خرید مراکز از بسیاری

 برچسب قیمت به اجناس این خرید هنگام. فروشندمی کیلو حسب

کنید توجه آنها . 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 11 

 

 

 

 

کنید دوبرابر را غذا یاولیه مواد .32  

 

 

 ناهار یا شام یک به را خانواده اعضای که بعدی یدفعه

 کنید دوبرابر را اولیه مواد میزان کردید، مهمان خوشمزه

 بعدی یدفعه و کنید فریز را ماندهباقی غذای مقدار و

 دارند وجود ارزانی آلومینیومی هایکیسه بازار در. بخورید

 مجدد کردنگرم و فریزکردن برای هاآن از توانیدمی که

کنید استفاده غذاها . 

 

دهید انجام پزشکی هایبازبینی مرتب .33  

 

 

خانه در پول انداز پس  

 

مشهور افراد شدن ثروتمند راز: بخوانید حتما      

 

 مصرف عمر یک. هستند توجهبی موضوع این به افراد از خیلی

 شده باعث غلط، زندگی سبک و دخانیات و ناسالم غذاهای

 یک نهایت در که باشند هراسان پزشکی هایآزمایش از آنها

 که است این واقعیت. آورد درخواهند سر بیمارستان از روز

 کرده متعهد منظم هایآزمایش به را خود افراد این اگر

 درنتیجه و هابیماری از خیلی از توانستندمی بودند،

 در. یابند رهایی آنها مداوای بابت آورسرسام هایهزینه

دارد ایویژه اهمیت دندان و دهان سالمت بازبینی میان، این . 

 

کنید مقایسه هم با را تجویزشده داروهای قیمت .34  
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 است ممکن چراکه نکنید بسنده تانسرکوچه یداروخانه به فقط

. کند عرضه مختلفی هایقیمت به را داروهایش داروخانه هر

 سایر و هاسوپرمارکت آنالین، هایداروخانه از کنید سعی

بگیرید قیمت هم هاداروخانه . 

 

کنید مقایسه را خانه هایبیمه قیمت .35  

 

 هایشرکت سایر نرخ خانه، یبیمه یسالیانه تجدید از قبل

کنید بررسی هم را بیمه . 

 

دهید کاهش را منزل داخل انرژی مصرف .36  

 

. کنید استفاده مصرف کم هایالمپ از ایرشته هایالمپ جایبه

 کاهش هایراه بپرسید، خود ساختمان مدیر یا سرایدار از

 شما به را هاییراه حتما او. چیست ساختمان انرژی مصرف

 تمام سودتان به تومان هزار صدها ساالنه که گفت خواهد

شد خواهد . 

 

کنید درزگیری را خانه دیوارهای .37  

 

 خانه سقف و دیوار در است ممکن که را سوراخی و شکاف هر

 هوای اتالف از زمستان در کاراین با. کنید مسدود باشند،

 و کنیدمی جلوگیری سرد هوای اتالف از تابستان در و گرم

 جوییصرفه انرژی مصرف در تومان هزار صدها شاید و هاده

کرد خواهید . 
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کنید تیره را هااتاق هایپرده .38  

 

 آفتاب تابش مانع تابستان، در تیره هایپرده از استفاده

ماند خواهد ترخنک داخل هوای و شودمی گرم . 

 

کنید کمتر را آب مصرف .39  

 

 و آب مصرف که کنید استفاده آبی شیرهای و سردوش از

کنندمی کم را هایشهزینه  

 

کنید نصف را شویی لباس پودر مصرف .40  

 

 قوی و غلیظ خیلی شوند،می فروخته روزهااین که هاییشوینده

 استفاده ترارزان و تررقیق هایشوینده و هاقرص از. هستند

 پودر غذاخوری قاشق یک با توانیدمی اوقات گاهی. کنید

 از بسیاری در. کنید تمیز را هایتانلباس تمام شوییلباس

 شودمی باعث شوییلباس قرص و پودر کمتر مصرف موارد،

 باقی هالباس در اضافی کف چراکه شوند تمیز بهتر هالباس

ماندنمی . 

 

کنید کم را آبگرمکن یدرجه .41  

 

 آب گرمایش هایهزینه در درصد 5 توانیدمی کاهش درجه هر با

کنید جوبیصرفه . 
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 استفاده عمومی ونقلحمل وسایل از شخصی ماشین جایبه .42

 کنید

 

 و تعمیرات بیمه، بنزین،: دارد خرج ماشین دانیممی همه

 که بهتر چه. شودمی هم هوا آلودگی باعث عالوهبه. استهالک

 جوییصرفه هاهزینه در هم و نکنیم آلوده را زیستمحیط هم

هستند بهتری هایجایگزین اتوبوس و تاکسی مترو،. کنیم . 

 

کنید معاینه منظم را خود ماشین .43  

 

 

خانه در پول انداز پس روش  

 

کنیم؟ کنترل را گرایی کمال چگونه: بخوانید حتما      

 

 به هم ماشین شد، ذکر باال در که انسان بدن مثل درست

 تایرها، بررسی با. دارد نیاز مرتب کنترل و بازبینی

 تعمیرات یهزینه در توانیدمی قطعات، سایر و کالچ و موتور

کنید جوییصرفه ماشین . 

 

کنید بررسی را بلیت فروش هایسایتوب انواع .44  

 

 قطار یا هواپیما بلیت دارید دوست و بروید؟ سفر خواهیدمی

 بسنده سایتوب یک به کنیممی توصیه بخرید؟ اینترنت از را

 هم با را هابلیت قیمت مختلف هایسایتوب بین در و نکنید

بگیرید تخفیف بیشتر هرچه تا کنید مقایسه . 
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 انداز پس و هاهزینه در جوییصرفه برای هاییراهکار چه شما

بگذارید درمیان ما با را هاآن دارید؟ . 

 

 


