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خود زندگی  و  کار  و  کسب  در  ورشکستگی    شاید  اعال  که  باشید  کرده  برخورد  افرادی  با 
فرد  کرده  آبروی  و  اعتبار  افتد  می  اتفاق  این  که  زمانی  می  اند.  سؤال  این  زیر   . رود 

آسیب  موضوع   از نظر روحی به فرد  از لحاظ مالی و هم  را وارد میهم  کند. های فراوانی 
کند تا  فرد اعالم ورشکستگی می   ای که باید به آن توجه کنید این است که زمانی کهنکته 

 .چندین سال مشکالتی را از این بابت تجربه خواهد کرد

تواند فرد را از  شود، چندین راه وجود دارد که می هایی که فرد متحمل می باوجود سختی
ها  کنیم که با عمل به آن راه اشاره می  7ورشکستگی نجات دهد. به همین خاطر در ادامه به  

 :توانید جلوگیری کنید. پس میاز این پدیده 

   های خود را زیر نظر بگیریددرآمد و هزینه  •

 فقط پول نقد" را در نظر بگیرید " •

 های خود را به موقع پرداخت کنید با دقت حساب  •

 های جایگزین برای افزایش اعتبار خود باشید به دنبال روش  •

 اعتبار ایجاد کنید  •

 از بازارهایی که سودی به شما نمی رساند خارج شوید  •

 جای برندهای بازنده را بگیرید  •

 های خود را زیر نظر بگیرید درآمد و هزینه  .1

نظر   زیر  را  خود  خرج  و  دخل  بتوانید  باید  کنید  جلوگیری  ورشکستگی  از  اینکه  برای 
ر برای شما دشوار ها ممکن است در ابتدای کابودجه بندی و زیر نظر داشتن حساب    بگیرید.

باشد این موضوع در صورتی اتفاق می افتد که قبالً چنین کاری را انجام نداده باشید؛ اما 
های شما در مقایسه با میزان  این است که بفهمید کل هزینه  اولین قدم در مدیریت مالی  

 .درآمد شما چگونه است



 

آ چارژ  تیک  و  فونیکس  شرکت  مالی  امور  سابق  معلم  ملیگا،   Take Charge مریکاامی 

America  ،Phoenixها به  ترین حالت، بودجه بندی و مدیریت حساب گوید: "در ساده ، می
کند تا میزان درآمد خود، میزان خروجی و میزان دقیق آن را مشخص کنید."  شما کمک می 

کند تا مشخص کنید ، در کجا بیش  ها با پیروی از بودجه بندی به شما کمک میحسابرس 
 " .ها گام برداریدکند تا برای کاهش برخی هزینه اید و شما را تشویق می هزینه کرده  از حد

های ثابت خود را، مانند پرداخت اجاره یا وام مسکن، نحوه شروع: برای شروع، تمام هزینه 
های خودرو و هر چیز دیگری که باید ماهانه پرداخت کنید،  قبض آب و برق و گاز، هزینه 

همچ نمایید.  میذکر  بنابراین  نین  بگیرید،  نظر  در  نیز  را  ماهانه  انداز  پس  میزان  توانید 
برای می امکان  صورت  در  و  کنید  انداز  پس  ضروری  مواقع  در  که  کنید  عادت  توانید 

های متغیر خود مانند مواد غذایی، بازنشستگی سرمایه گذاری کنید. در مرحله بعد، هزینه 
 .پوشاک و سرگرمی را محاسبه کنید

های ماهانه خود را با کل درآمد پیش بینی شده در ماه قبل مقایسه  باید کل هزینه شما  
های ضروری شما را پوشش دهد، یک رویکرد دو طرفه  تواند هزینه کنید. اگر درآمد شما نمی

که هزینه  این موضوع باشید  های خود را کاهش دهید، یا به  در پیش بگیرید: به دنبال 
توانید یک شغل  ی افزایش درآمد خود باشید. به عنوان مثال، میهایی برا دنبال استراتژی 

 .پردرآمدتر راه اندازی کنید یا در یک کار پر درآمد مشغول کار شوید

نکته مهم: کلید یک برنامه و مدیریت حساب قوی این است که همه چیز را انعطاف پذیر  
دهید، با ماه قبل  نجام مینگه دارید و بدانید کارهایی که برای افزایش و مدیریت مالی ا 
هایی  کند تا از ایجاد بدهی یکسان نیست. در نهایت، مدیریت مالی سالم به شما کمک می 

 .که ممکن است دوباره منجر به ورشکستگی شود، جلوگیری کنید

 فقط پول نقد" را در نظر بگیرید " .2

تواند شما را در مدیرت مالی کمک کند و داشتن مقدار محدودی پول نقد در دسترس می
هزینه  ایجاد  از  را  میشما  باعث  که  ضروری  و  های غیر  دهید  دست  از  زیادی  پول  شود 

از پول نقد می تواند برای شما موقتی باشد. این یک  ورشکسته شوید باز دارد. استفاده 



 

ی اضافی است و هنگامی که مخارج خود را کنترل کردید،  هاگام خوب برای کاهش هزینه 
 .توانید هزینه های خود را دوباره بودجه بندی کنیدمی

این  نحوه شروع: شما می  اما یک گزینه واقع بینانه تر  از پول نقد استفاده کنید،  توانید 
اهانه  است که وجوه را در یک حساب که عابر بانک ندارد قرار دهید. هنگامی که بودجه م 

کنید، انجام این کار باید بسیار ساده و راحت باشد . فقط پول کافی در  خود را برآورد می 
های ضروری شما را تأمین کند و مابقی را در یک  حساب خود قرار دهید تا بتواند هزینه 

 .حساب پس انداز ذخیره کنید

بسیار مهم است." "    های مالیگوید: "برای خروج از ورشکستگی، تغییر عادت امی ملیگا می 
از پول را برای خرج کردن تعیین  بودجه  ای را برای چیزی در نظر بگیرید و مقدار مشخصی 

کنید. هنگامی که این مبلغ را خرج کردید، سعی کنید هیچ پولی را در این حوزه تا هنگام  
 .دریافت حقوق بعدی هزینه نکنید

روزانه می برای پوشش خریدهای  بر بدهی  برای شما    تواندتکیه  را  از ورشکستگی  رهایی 
ها را  تواند به شما کمک کند هزینه سخت تر کند. استفاده از پول نقد فقط برای مدتی می

توانید آنچه در آن زمان در اختیار دارید به صورت تحت کنترل داشته باشید زیرا فقط می 
 .نقدی هزینه کنید

 های خود را به موقع پرداخت کنید صورت حساب  .3

آزادی مالی، می  مایکل ارتباطات شبکه  گوید: پرداخت بدهی ها و صورت مایکلتی، مدیر 
از ورشکستگی، بسیار مهم   اعتبار پس  حساب ها بدر زمان مقرر در هر زمان برای بازسازی 

 .است

 ".دهدانجام این کار به معنای واقعی کلمه نتیجه می"

دازی کنید که به شما این امکان  چگونه شروع کنیم: برای کمک به خود، سیستمی را راه ان
ها پرداخت کنید. خیلی از افراد  های خود را تا سررسید آن دهد تا تمام صورت حساب را می

برای اینکه نخواهند بیش از حد ممکن پول خرج کنند ،هزینه هایی را که باید انجام دهند 



 

می  امکان  صورت  در  خودکار  پرداخت  نویسند.تنظیم  در  می  شما  به  از تواند  جلوگیری 
پرداخت های از دست رفته و کاهش استرس ناشی از پرداخت های فراموش شده کمک  

 .کند

درصد از   35دهد و  پرداخت های به موقع بخش مهمی از سابقه اعتباری شما را تشکیل می
گوید شود. پرداخت های دیرهنگام به وام دهندگان میاعتبار شما را شامل می  نمره کلی  

 .ول خود مسئولیت کافی ندارید در نتیجه اعتبار شما زیر سؤال می رودکه نسبت به پ

 های فروش جدید پیدا کردن راه  .4

روند و  گیرد و بسیاری از کسب و کارها از بین میهایی که رکود اقتصادی شکل میدر زمان 
تواند  های جدید برای بازاریابی و فروش بیشتر می شوند پیدا کردن روش یا ورشکسته می 

می تأث همچنین  موضوع  این  کند.  ورشکستگی  از  گیری  جلو  برای  زیادی  سطح یر  تواند 
 .درآمدی شما را به شدت افزایش دهد

در این زمان به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم اگر نتوانید این موضوع را در نظر بگیرید  
 .شویددر نهایت محکوم به شکست می 

ه اگر نتوانید به این موضوعات توجه کنید برای خود  شما باید این نکته را در نظر بگیرید ک
توانید نیاز مصرف کننده  کنید. زمانی که شما درک درستی ا ز بازار دارید میدردسر ایجاد می 

های فروش خود را بینید استراتژی را درک کنید و هر تغییری که در رفتار مصرف کننده می
از ورشکستگی خود  تغییر داده و همسو با جریان بازار به مسیر   ادامه دهید و  رشد خود 

 .جلوگیری کنید

 از بازارهایی که برای شما سود آور نیستند خارج شوید  .5

یابد زمانی که رکود در یک جامعه اتفاق می افتد قدرت خرید و حتی درآمد مردم کاهش می
 .رندبه همین خاطر شما باید کاالیی داشته باشید که مصرف کنندگان توان خرید آن را دا 



 

 جای برندهای بازنده را بگیرید  .6

گیرند و این موضوع باعث ها و برندهای مختلف تصمیمات اشتباهی می زمانی که شرکت 
آن  از بازار هدف آن شود شما می ها میورشکستگی  استفاده کنید و کاالهای با  توانید  ها 

 .ها ارائه دهید تا بتوانید موفق شویدتری را به آن کیفیت 

 ری ایجاد کنید اعتماد بیشت .7

شود تحت تأثیر  وقتی رکود اتفاق افتاد به ناچار کیفیت و خدماتی که به مشتری اراده می 
ای  گیرد. به همین خاطر مشاغلی که کیفیت را فدای سود بیشتری می کنند در آیندهقرار می

می تجربه  سرعت  به  را  ورشکستگی  دور  چندان  مشتری  نه  نظر  اند  نتوانسته  زیرا  کنند؛ 
ها  مالی را جلب کنند. به همین خاطر اگر شما بتوانید محصول و یا خدمات خوبی به آن احت

 .ارائه دهید از ورشکستگی خود جلوگیری کرده و در کسب وکار خود موفق می شوید

 کالم آخر 

از یکی دو سال و یا چند سال دچار   از کسب و کارها بعد  همان طور که می دانید بعضی 
کنید به همین خاطر  ماجرا متفاوت تر از چیزی است که فکر می  شوند اماورشکستگی می 

از ورشکستگی رهایی پیدا کنید.شما   شما باید یک سری اصول را رعایت کنید تا بتوانید 
ادامه دهید و با در نظر گرفتن     می توانید همسو با جریان و تغییرات بازار به رشد خود 
جهت کرده تا بتوانید بیشتر رشد کنید. با این  قدرت افراد کسب و کار خود را با آن ها هم  

 توصیفات 

 ها دیگری برای نجات از ورشکستگی وجود دارد؟ به نظر شما چه راه 

 های دیگری را امتحان کنید؟آیا دوست دارید راه

 


