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 گذاری زنان آموزش پس انداز برای خانمای خانه دار و سرمایه 

های زیادی  هم ممکن است؟ بله. تکنیک   پس انداز برای خانمای خانه دار  ممکن است از خودتان بپرسید آیا 
توانند  کارگیری خالقیت می وجود دارد که تنها با به  کسب و کار اینترنتی   حتی در  گذاری زنانسرمایه   برای 

ها را انجام دهند. بیایید فرصت را از دست ندهیم و ترفندهای »ذخیره پول برای خانوم های خانه دار«  آن
 .را مطالعه کنیم 

 رای خانمای خانه دار ضروری است؟چرا مسئله پس انداز ب

 

  شود، به عنوان یک زن باید همیشه در دنیای حاال که پول و درآمد مهمترین دغدغه زندگی محسوب می 
تواند یک کمک برای خانواده باشد هم به شما استقالل  مقداری پول ذخیره داشته باشید؛ زیرا این کار هم می 

درآمد اینترنتی    بخشد. هر نوع منبع درآمدی که داشته باشید، چه یک شغل هنری در خانه چه یکمالی می 
انداز را جزو برنامه اصلی زندگی خود قرار دهید.  یا اصالً هیچ شغلی نداشته باشید باید پس  بدون سرمایه 

توانید بدون مشکل و استرس زندگی کنید زیرا فقط به  انداز غنی حتی اگر تنها باشید می با داشتن یک پس 
 !خودتان متکی هستید 

 انداز پول در همه سطوح مالیی برای پسهای کاربردروش 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-online-without-capital/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-online-without-capital/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-online-without-capital/
https://dayanaffiliate.com/blog/make-money-online-without-capital/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 

پس انداز برای خانمای   طبیعی است که شرایط مالی افراد یکسان نیست؛ اما این مسئله تفاوتی در موضوع 
کسب    انداز پول در همه سطوح ه برای پس های کاربردی و پربازد کند. بهترین روش ایجاد نمی   خانه دار 

 :در زیر آورده شده است  درآمد 

 !را ذخیره کنید  %1از میزان حقوق ماهانه خود .1

ابتدا با خودتان می  تواند بخشی از  % که چیزی نیست یا چگونه می 1گویید  بله جای تعجب است؛ حتماً 
گفته هزینه  قدیم  از  اما  دهد؛  پوشش  را  آینده  "قطرههای  با    اند  شود".  دریا  وانگهی  گردد،  جمع  قطره 

رسید و  % از میزان درآمد ماهانه بعد از گذشت چند ماه به ذخیره پول قابل توجه می 1کنارگذاشتن تنها  
 !قدم باشید کنید؛ فقط باید صبور و ثابت حتی برای تأمین مخارج خانواده از آن استفاده می 

 !ژ کنید انداز خود را شار به طور مداوم صندوق پس .2

یکی دیگر از نکات مهم »پس انداز برای خانمای خانه دار« شارژ مداوم آن است. ما همه پول ذخیره  
ماه آینده زندگی را تأمین کنیم اما گاهی مخارج    3های  کنیم تا به حدی برسیم که حداقل بتوانیم هزینه می

شود؛ در این موقعیت  یی خراب میآیند. برای مثال یکدفعه ماشین لباسشو غیرمنتظره در زندگی پیش می 
انداز خود  توانید به جای این که کارت اعتباری بخرید و از موجودی آن استفاده کنید به صندوق پس می

اید؛ صندوق  انداز خود دست زدهگریزی بزنید و مقداری پول بردارید. اما حواستان باشد به چه مقدار از پس 
 !انداز هرگز نباید خالی شود پس 

 !انداز را اولویت برنامه کاری خود قرار دهیدپس  .3

مشاغل مختلف تفاوت زیادی باهم دارند و این موضوع مسئله پس انداز برای خانمای خانه دار را پیچیده  
انداز باید اولویت اول شما باشد! ممکن است در خانه با ارائه  کند. اما هر شغلی که داشته باشید، پس می
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مشغول باشید.    فریلنسری  های آنالین کسب درآمد کنید؛ شاید هم در شغلآموزش خدمات مشاوره تلفنی یا  
 .انداز ماهانه اختصاص دهید در هر حالت باید بخشی از درآمد خود را به پس 

 !پذیری مالی را آموزش دهیدخود مسئولیتبه فرزندان  .4

انداز پول باید به فرزندان  شود. در مسیر پس پس انداز برای خانمای خانه دار، فقط به ذخیره پول ختم نمی 
ها را در  اندازد بلکه سالمت مالی آن خود آموزش دهید که این کار نه تنها کیفیت زندگی را به خطر نمی 

انید فرزندان خود را به جای بردن به یک رستوران لوکس، با پختن یک پیتزای  توکند. می آینده تأمین می 
تر  صرفهتر و به بخش ها را متقاعد کنید دیدن فیلم شبانه کنار خانواده به مراتب لذت خانگی راضی کنید یا آن 

 .از رفتن به سینما است 

 !های غیرضروری را کاهش دهیدهزینه .5

ها ارتباط دارد. اگر  پول برای خانوم های خانه دار باکیفیت خرج کردن آن   یکی دیگر از ترفندهای ذخیره 
کنیم مخارج غیرضروری را حذف  بهینه پیش بروید توصیه می  کسب درآمد به تومان خواهید در مسیر می

میلیون تومانی هم کارتان    5روید هتل  ها را کاهش دهید؛ مثالً وقتی به مسافرت می کن آن کنید یا تا جای مم
های  میلیون تومانی رزرو کنید. اگر باشگاه محل زندگی شما آپشن   10اندازد و نیاز نیست هتل  را راه می 

سالن آرایشی  روی صبحگاهی در پارک هم ایده بدی نیست یا برای رنگ کردن موها به  خاصی ندارد پیاده 
 !پذیر است نروید وقتی در خانه هم این کار امکان 

 !ریزی کنیدهای خود برنامه برای ولخرجی .6

نقص طبق روتین  شیطنت و خارج شدن از برنامه مالی هرازگاهی الزمه زندگی است. اگر قرار باشد بی 
و درواقع از زندگی لذت گیرید  برنامه خرج و ذخیره پول پیش بروید از نظر روحی تحت فشار قرار می 

شده در برنامه پس انداز برای خانمای خانه دار مشکلی ندارد؛  های حساب نخواهید برد؛ بنابراین ولخرجی 
 !آورید پول درمی  کسب درآمد در خانه حتی اگر با

ه ماهانه یک برنامه شام در رستوران یا رفتن با خانواده به سالن بولینگ تعیین کنید. فرقی  اشکالی ندارد ک
کسب درآمد    کنید یا مثالً در مشاغل دیجیتال مانند ندارد که در خانه یا پخت غذا و شیرینی کسب درآمد می

های اختیاری اختصاص  فعالیت دارید؛ ماهانه یک یا دو روز را به تفریح و هزینه  از طریق نصب اپلیکیشن
 .دهید 

 های پس انداز برای خانمای خانه دار بهترین روش 
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های مدرن! اگر یک  های سنتی و روش گیرد؛ روش ی پس انداز برای خانمای خانه دار دو روش را دربرم  
نیستند   های کارآفرینیایده  تواند به همه نشان دهد که فقط انواعدار فکر اقتصادی داشته باشد می زن خانه 

توانید در زندگی از نظر مالی  انداز هم می های بهینه پس لکه با تکنیک توانند شما را ثروتمند کنند؛ بکه می 
 :آمده است  ذخیره پول برای خانوم های خانه دار پیشرفت کنید. در اینجا دو روش

 های سنتی روش 

 :جویی پول کارایی دارند ها برای مادران ما هستند که هنوز هم با گذشت زمان در ذخیره و صرفه این روش 

 ایجاد سپرده بانکی .1

بهترین روش پس انداز برای خانمای خانه دار است. سعی کنید یک یا دو سپرده بانکی    گذاری زنانسرمایه 
بریزید. وقتی مدتی بگذرد و میزان   درآمد خود را ماهانه در سپرده  از  کنید و بخشی  ایجاد  برای خود 

فرقی با    گذاری کنید. این گونه دیگر ها را سرمایه توانید آن ها به حد قابل توجهی برسد می موجودی سپرده
 .های شاغل نخواهید داشت و همیشه از نظر پولی آماده هستید خانم 

 خرید عمده  .2

است.   مایحتاج زندگی  لوازم و  دار خرید عمده  خانه  برای خانمای  انداز  ترفندهای پس  بهترین  از  یکی 
ا حتی وسایل  چیزهای ضروری که در زندگی بیشترین استفاده را دارند مانند مواد غذایی و لوازم بهداشتی ی

ها هستند؛ پس چه بهتر که این لوازم را به شکل  تفریحی مثل لوازم آرایشی همیشه از اقالم مورد توجه خانم 
عمده برای مدتی طوالنی خریداری کنید تا مجبور نشوید برای خرید خانه زود به زود دست در جیب خود  

 .ببرید 

 خرید هوشمندانه  .3
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باشید.  د می کنیم همیشه وقتی خریپیشنهاد می  داشته  نیازتان همراه خود  لوازم مورد  از  لیست  روید یک 
کند تا برای خرید لوازم ضروری  نوشتن چیزهایی که الزم دارید قبل از رفتن به فروشگاه به شما کمک می 

 .درست تصمیم بگیرید و طبق بودجه خود پیش بروید 

 فروش اقالم قابل بازیافت.4

قابل  توانید در مقدم دیگری که می  انداز برای خانمای خانه دار بردارید فروش وسایل سالم و  سیر پس 
شود که  بازیافت است. سالی یک بار انبار خانه را پاکسازی کنید؛ صد در صد در انبار وسایلی پیدا می 

ها را به یک خریدار ضایعات بفروشید و پول  ها احتیاجی ندارید پس بهترین فرصت است که آن دیگر به آن 
 .ید بگیر

 تولید سبزیجات خانگی  .5

کنید؟ بخش بزرگی از غذای روزانه ما  اگر در خانه حیاط یا حتی حیاط خلوت دارید چرا از آن استفاده نمی 
های گیاهی تشکیل داده است و ما باید همیشه بخشی از درآمد خود را به خرید  را سبزیجات و خورشت 

هم کوچک  حیاط  یک  اگر  ولی  دهیم؛  اختصاص  قسمت    سبزیجات  این  در  تا  است  کافی  باشیم  داشته 
توانید سبزیجات غذای روزانه خود را بکارید و به این ترتیب هم غذای تازه بخورید  جویی کنیم. می صرفه

 .انداز پول جلو بیفتید هم در پس 

 انجام کارهای تعمیرات و دکوراسیون در خانه به شکل مستقل  .6

و استفاده درست از پول دغدغه شماست پس باید کمی خالق باشید.  انداز  هایی هستید که پس اگر جزو خانم 
گذاری  های مهم سرمایه های زندگی یکی از جنبه شاید باورتان نشود اما داشتن خالقیت در کوچکترین قسمت 

شود؛ بلکه  خالصه نمی   کسب درآمد دالری   های مختلفی مثلزنان است! رسیدن به ثروت تنها در روش 
 .های زیادی انجام دهید جویی یل دورریختنی خانه صرفه توانید با وسامی

شود و شما هم با این هنر آشنایی  چرا بروید لباس زمستانی بخرید وقتی تمام وسایل بافتنی در خانه پیدا می 
دار زیبایی در  های طرح دارید؟ یا مثالً چه دلیلی دارد برای خرید کوسن مبل پول خرج کنید وقتی پارچه 

های فانتزی  توانید با دست خودتان لباس گرم ببافید یا کوسن ای افتاده است؟ می استفاده گوشهه بی خانه دارید ک 
خوشگل درست کنید و به فضای خانه زیبایی ببخشید. همچنین نیاز نیست برای خرید گلدان هزینه کنید؛  

  کارهای هنری خود یک   های پالستیکی بازیافتی را برای کاشت گلدان به کار ببرید! انجام این شکلبطری 
 .توانید از آن به عنوان یک منبع درآمد استفاده کنید شود و می تلقی می  ایده کسب و کار 

 استفاده هوشمندانه از پول .7

گردد. اگر پول نقد در اختیار دارید  ها برمی آن پس انداز برای خانمای خانه دار به نحوه خرج کردن پول  
های بزرگتر را  های خرد را برای خریدهای کوچک کنار بگذارید ولی اسکناس سعی کنید تا حد امکان پول 

خرید  اسکناس به  ندارد  لزومی  مثال  برای  دهید.  اختصاص  مهم  برای    100های  های  را  تومانی  هزار 
 .ه کوچک مصرف کنید خریدهای غیرضروری مثل چند قلم آذوق

 های امروزی روش 
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 :رسد های مدرن و امروزی پس انداز برای خانمای خانه دار می حاال نوبت به شناخت روش 

 اندازای پس هفته   52شرکت در چالش  .1

ای پول است؛ اما  هفته   52های پس انداز برای خانمای خانه دار شرکت در چالش  ترین ایدهیکی از جالب 
ای باید بر اساس دالر پیش بروید. اگر  هفته   52ابتدا باید بگوییم برای شرکت در چالش این چالش چیست؟ 

دالر کنار بگذارید. در    1هفته در نظر بگیریم، شما باید هر هفته   52یک سال را با محاسبه تعداد روزها  
  110شود  یم می کند و اگر در مقیاس ماهانه نگاه کنهزار تومان نوسان می  27دالر پیرامون    1حال حاضر  

 !دهد هزار تومان که واقعاً بخش ناچیزی از درآمد ماهانه را تشکیل می 

دالر را نادیده بگیرید و کنار بگذارید انتهای سال حدود    1حاال شما حساب کنید اگر در یک سال هر هفته  
ای نیست  ه هزار تومان ذخیره پول خواهید داشت که درست است خیلی مبلغ قابل مالحظ  300یک میلیون و  

 .تواند بخشی از مخارج مهم زندگی را پوشش دهد اما می 

 خرید ارز دیجیتال  .2

زند و بعید نیست تا  های دیجیتال در آن حرف اول را می کنیم که اینترنت و فعالیت ما در دنیایی زندگی می 
ختلف هستند که  شویم! در حال حاضر همه به فکر خرید ارزهای دیجیتالی م  دنیای متاورس  مدتی بعد وارد 

کوین، اتر و... . به عنوان یک خانم باهوش با فکر اقتصادی توصیه  ایم مانند بیت بارها نامشان را شنیده
های زیادی در  دام کنید. پلتفرم اق  ارز دیجیتال  کنیم از این قافله عقب نمانید و با دارایی خود برای خرید می

ها بگذارید و در نهایت به دالر  این زمینه وجود دارد که کافی است سرمایه خود را به تومان در این برنامه 
 !سود کنید 

ها که به همان درآمد دالری مربوط است مشابه پول درآوردن در  خرید ارزهای دیجیتال و خرج کردن آن 
  کسب درآمد از اشتراک ویدئو  المللیب است. همانطور که در این رسانه بین های اجتماعی مثل یوتیوشبکه 

ها به سود  توانید با آن های متنوعی وجود دارد که می های ارز دیجیتال هم برنامه کنید در پلتفرم را تجربه می 
اید به شما  روی طی کرده ازای مسافتی که در ورزش و پیادههایی هستند که به خوبی برسید؛ مثالً برنامه 

ها فقط باید برای دیدن ویدئوهای آموزشی وقت بگذارید و پول بگیرید. به  دهند یا در بعضی برنامه پول می 
 !همین راحتی 

بهترین سایت های کلیکی  " کنیم مقالهاگر دوست دارید بیشتر با کسب درآمد به دالر آشنا شوید پیشنهاد می 
مند به کسب و کارهای اینترنتی  یلیت بخوانید. همچنین اگر عالقه افرا در سایت دایان  "معتبر خارجی و جهان

دهند؛  ها را در اختیار شما قرار می های دایان بهترین آموزش هستید بالگ   های اجتماعیادمین شبکه   مثل
ای  العادهمند شوید در پنل همکاری دایان ثبت نام کنید و درآمد فوق های دایان بهره توانید از راهنمایی می

 !داشته باشید 
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اندازهای آینده خود را مشخص کنید. مهمترین قدم در  به عنوان توصیه نهایی در این مقاله تأکید داریم چشم 
انداز مشخص کردن اهداف است و باید طبق آن پول کنار بگذارید. در هر سنی که  ریزی برای پس برنامه 

 .هید؛ فقط هرچه زودتر برای طراحی یک برنامه مالی و بودجه اقدام کنید توانید این کار را انجام د باشید می 
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 حرف آخر 

توانید با  کار سختی نیست. حتی اگر کمی درایت داشته باشید می   ذخیره پول برای خانوم های خانه دار 
ودهای  های بانکی شرکت کنید و سگذاری زنان« مثل ایجاد سپرده های »سرمایه دارایی حداقل خود در برنامه

میلیونی به جیب بزنید. کافی است مسئله پس انداز برای خانمای خانه دار را جدی بگیرید و یک برنامه  
 .های تفریحی خود تنظیم کنید مالی اصولی بر اساس میزان درآمد، مخارج ضروری و هزینه 
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