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بایست در زندگی خودش بلد باشد، ترین کارهایی که هر کسی میترین و ضرورییکی از مهم

های زندگی است. پول مهم است، زیرا تمامی کارها و مدیریت مالی و در واقع مدیریت هزینه

 شود، با پول قابل انجام است؛ در واقع پول،کنیم و یا خدماتی که به ما ارائه میهایی که ما میخرید

مبنای تمام معامالت ماست، البته به دست آوردن پول، چندان هم آسان نیست و زحمت و تالش 

مان را صرف گذاریم و در واقع عمرمان را میطلبد. ما برای کسب این پول، وقت و زمانزیادی می

 اهمیت است. گاهیکنیم، پس نگهداری از پول هم مانند به دست آوردن آن امری ضروری و با می

 یست. کشیم نکنیم، متناسب با زحمتی که برای آن میدر زندگی، پولی که بابت کاری دریافت می

 
های زندگی ما نخواهد بود. به نظر ی هزینهگوی همهافتد که درآمد ما پاسخگاهی هم اتفاق می

 شما در این گونه موارد چه باید بکنیم؟

 
این . کنیم مدیریت را است ماندرآمد واقع در و آوریممی دست به که پولی: بهترین راه این است

انداز داشته باشیم و به اندازه برای مخارج مدیریت کردن، یعنی این که به اندازه خرج کنیم، پس

رو شویم. به تمامی این تر با مشکالت مالی روبهمان هزینه کنیم تا در آینده، کمضروری زندگی

ها، گوییم. این روزها که با افزایش سرسام آور هزینهمی” های زندگی مدیریت هزینه” اقدامات، 

ر هم مان بیشتها مواجه هستیم، ضرورت مدیریت مخارج زندگی برایتورم، گرانی و باالرفتن قیمت

ی ما با هر شغل و هر سطح درآمدی که داریم، محدود شود. باید توجه کنیم که بودجهنمایان می

 .ری تنظیم کنیم که بتوانیم این بودجه را تا پایان ماه برسانیممان را طواست، پس باید درآمد

 
ها بتوانید مدیریت بهتری گذاریم که با رعایت کردن آندر این مقاله، نکاتی را با شما در میان می

 .ی مطلب را از دست ندهیدهای زندگی خود داشته باشید، پس ادامهنسبت به هزینه

 

 های زندگیهزینهاقداماتی برای مدیریت 
ها در زندگی همیشه خوب است، اما رعایت موارد قبل از هر چیز باید بگوییم: مدیریت کردن هزینه

ذیل در شرایطی که شما در تنگنای مالی هستید و یا در شرایط اقتصادی سختی قرار دارید، برای شما 

 .تر خواهد بودکاربردی
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 را بشناسیدی خود ها و مخارج ماهانههزینه 1- 

تان، این است که شما بدانید در طول یک ماه چه مخارجی دارید و هایقدم اول برای مدیریت هزینه

ها ها بپردازید؛ به این منظور، بهتر است لیستی تهیه کنید و تمامی هزینههایی باید بابت آنچه هزینه

محل کار، مواد مصرفی و خوراکی  ی رفت و آمد تارا در آن یادداشت کنید؛ مثال کرایه خانه، هزینه

 . .… ی دانشگاه، تعمیر وسایل خراب ومنزل، پول آب و برق و گاز و تلفن، شهریه

ها ثابت هستند و همیشه مبلغ مشخصی دارند که هر ماه تکرار به یاد داشته باشید که بعضی هزینه

های یعنی جزو هزینه ها هم متغیر و یا موقتی هستند،شود، مثل کرایه خانه؛ بعضی هزینهمی

تان به این موارد باشد. این لیست همیشگی شما نخواهند بود؛ مانند تعمیر یخچال، پس حواس

هایی دانید که چه خرجشوید و میکردن مخارج در هر ماه، دو فایده دارد: اول اینکه سردرگم نمی

کنید ریزی میم اینکه برنامهتان قرار است صرف چه چیزهایی شود، دوکنید و در ماه آینده درآمدمی

 .های غیر ضروری جلوگیری کنیدتا بتوانید از صرف هزینه

 

 تان را اولویت بندی کنیدنیازهای2- 

عضی دانید که بشان اقدام کنید، اما حتما میمسلما شما در هر ماه، نیازهایی دارید که باید برای رفع

د را تر هستنها که فوری و مهمیت بندی کنید و آنتان را اولوها ضروری نیستند، پس نیازهایاز آن

ها هزینه کنید. شاید بعضی مخارج، بعد از چند روز تان قرار دهید، یعنی ابتدا برای آندر اول لیست

ها پشیمان شوید؛ نتیجه اینکه برای خرید ضروری و غیر الزم جلوه کند و کال از خرید آنبرای شما غیر

 .عجله نکنید

 

 درآمدی جدیدی برای خود خلق کنیدمنابع 3- 

ها زمان آن رسیده که به شغل دوم اگر شما تنها یک شغل ثابت دارید، با این روند افزایش قیمت

نید توانید از فعالیتی شروع کگویید وقت و انرژی کافی برای شغل دوم ندارید، میفکر کنید. اگر می

تر خواهد بود. یک کار هنری یا برای شما راحتگونه، کار برید؛ چون اینکه از انجام آن لذت می

د. در تان باشتواند شروع خوبی برای کسب و کار جدیدساخت یک دستسازه و سپس فروش آن می

 …، انجام کارهای گرافیکی، تایپ و محتوا لیدتو. کنارش به کسب و کارهای آنالین هم فکر کنید

 .هستند جالبی های گزینه
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 تان تدبیر داشته باشیددر خریدهای4- 

منظور ما از داشتن تدبیر، این است که هنگام خرید به بعضی مسائل توجه کرده و با رعایت 

ذکر چند مثال، این موضوع هایی از خرج های غیر فوری و غیر ضروری اجتناب کنید. در اینجا با ترفند

 :دهیمرا برای شما شرح می

 ها خرید کنیداگر چیزی الزم دارید، سعی کنید در زمان حراج فروشگاه. 

 کردید، حاال بهتر است جور های گران قیمت خارجی خرید میاگر برای خرید پوشاک، همیشه از برند

 .تماد کنیدکیفیت و مشابه داخلی هم اعدیگری بیندیشید و به اجناس با

 روید، حتما لیست خرید داشته باشید تا طبق آن پیش رفته ای میهای زنجیرهزمانی که به فروشگاه

 .ضروری جلوگیری کنیدو از خرید اقالم غیر

  مد و فشن، مدام در حال تغییر و گذر است. از خرید جنس گران قیمتی که به تازگی مد شده است

د، ایآید و شما از آن چه خریدهباره مد و ترند جدیدی به بازار میبپرهیزید، چون پس از چند ماه، دو

 .شویدزده و خسته میدل

 گوییم؟ چون زمانی که را میتان را به جای کارت عابر، با پول نقد انجام دهید. چرا این هایپرداخت

ول را شود، متوجه آن شده، اهمیت پتان کم و کمتر میهای داخل کیفبا هر خریدی حجم پول

 .کنیدتر خرید نمیبیشتر درک کرده و اضافه

 ای ای غیر ضروری یا بسیار گران قیمت خریدید، جریمهاگر در شرایط سخت مالی بودید و وسیله

رای دو تواند این باشد که بکوچک برای خودتان در نظر بگیرید و خود را تنبیه کنید؛ مثال جریمه می

 .ریدماه برای خودتان هیچ چیز جدیدی نخ

 ا کتاب جهای جدید، عضو کتابخانه شوید و از آناگر عاشق کتاب خواندن هستید، به جای خرید کتاب

 .به امانت بگیرید

 

 گذاری کنیدسرمایه5- 

گذاری است؛ مثال شما در ابتدا قدری انجام برخی کارها نه تنها هزینه نیست، بلکه یک نوع سرمایه

کنید، سپس آن قدر در آن زمینه تالش و تمرین شرکت میی آموزشی هزینه کرده و در یک دوره

توانید از هنری که آموختید یا علمی که یاد گرفتید، ای شوید. بعد از مدتی هم میکنید تا حرفهمی

 .گذاری استکسب درآمد کنید. آموزش، یک نوع سرمایه

 
 
 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha


 

 

 

 

4 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 
 یدتوانمی هم …شما حتی در بازارهای سرمایه )بازارمالی( مثل سهام و بورس، پول، طال و مسکن و 

 دانشی اگر پس طلبد،می آگاهی و تخصص هازمینه این در گذاریسرمایه البته کنید؛ گذاریسرمایه

 .نشوید مواجه مالی ضرر با تا نزنید آب به گداربی که کنیممی توصیه ندارید، زمینه این در

 

 یدانداز جداگانه داشته باشبرای اتفاقات پیش بینی نشده، یک حساب پس6- 

دای افتد. خای میرود. گاهی اتفاقات و حوادث پیش بینی نشدهزندگی همیشه طبق روال پیش نمی

نکرده ممکن است بیمار شوید و نیاز به جراحی و درمان فوری پیدا کنید، ممکن است سفری 

د و تان خراب شوتان تعمیر فوری بخواهد، ماشینای در منزلتان پیش بیاید، وسیلهبرایاضطراری 

انداز یا هر خرج ضروری دیگری برای شما پیش بیاید. برای این مواقع، بهتر است که یک حساب پس

 جداگانه داشته باشید و هر ماه مبلغی به این حساب اضافه کنید تا در طی چندین ماه و حتی چندین

توانید در زمان اضطرار از آن استفاده نمایید و سال، مبلغ قابل توجهی جمع شود. به این طریق می

 .دیگر نیازی نخواهید داشت تا از کسی قرض کنید یا وام بگیرید

 

 انداز داشته باشیدپس7- 

 و انداز در هر موقعیتی که هستید، برای شما ضروری است. اگر خودتان را ملزم کردهداشتن پس

 .انداز کنید، در آینده مبلغ قابل توجهی خواهید داشتتان را پسهر ماه یک چهارم درآمد

. ها بتوانید بهتر زندگی کنیدی مواردی که ما اشاره کردیم، اصولی هستند که شما با رعایت آنهمه

ما شهای زیاد نیست. ترین چیزها و صرف هزینهبهتر زندگی کردن، همیشه به معنای خرید گران

و با همین درآمدی که اکنون دارید، یک زندگی خوب و مطلوب داشته  توانید با هر سطح بودجهمی

تان راضی باشید؛ در واقع این نکات برای این است که اگر در شرایط سخت مالی باشید و از زندگی

تان اع مالیاوض گرفتار شدید و یا با خطر ورشکستگی مواجه بودید، بدانید باید از کجا شروع کنید تا

 .قابل کنترل شود

 
این را هم یادتان باشد که به دست آوردن پول بیشتر و رسیدن به درآمد باالتر، هدف بسیار خوبی 

است و همیشه باید برای آن تالش کنید، چون به این طریق در زندگی رفاه بیشتری خواهید 

 .باشید دیجدی درآمدی منابع فکر به همیشه که: این آخر یتوصیه. داشت
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