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چه کسانی دنبال پول هستند؟
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چه کسانی دنبال پول هستند؟
کارمند(حقوق بگیر)
خویش فرما یا کسب و کارهای شخصی کوچک
(وکال،پزشکان،تعمیرگاه و)..
کارفرما(کسانی که یک کسب و کار بزرگ دارند)
سرمایه گذاران(کسانی که با سرمایه گذاری در بازارهای
مختلف پول به دست می آورند)
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هوش مالی چیست؟
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هوش مالی چیست؟
نیاز به پول برای رفع نیازهای اولیه زندگیمان

ضرورت نظم دادن به امور مالی و داشتن آگاهی مربوط به آن.

هوش مالی بخشی از هوش است که میتواند موضوعات مربوط به مسائل مالی را
شناسایی و آن را حل کند.
استفاده از هوش مالی در حل کردن مشکالت مالیمان و یادگیری راههای
درآمدزایی بیشتر
ممکن است شخصی دارای هوش ذهنی باالئی باشد ولی هوش مالی پائینی داشته
باشد و برعکس.
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هوش مالی چیست؟
اگر هوش مالی پایینی داشته باشید مشکالت مالیتان حل نشده باقی میماند و از بین نمیرود.

افراد بسیاری هستند که با وجود تحصیالت باال ،سختکوشی و صداقت هوش مالی پایینی دارند.
در زندگی خود از نظر مالی احساس رضایت نمیکنند و فقط یاد گرفتهاند طبق عادت کار و زندگی معمولی
داشته باشند.
درواقع این گروه فقط کارفرمایان خود را پولدارتر میکنند و خود همیشه درجا میزنند.
اگر یک ثروتمند ورشکسته شود یا ضرر کند در مدت زمان کوتاهی از دوران قبلی خود نیز پیشی می گیرد.
زیرا دارائی حقیقی ثروتمندان هوش مالیشان است.

ثروتمندان و فقرا چگونه به مشکالت مالی می
نگرند؟
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ثروتمندان
• به جای گریختن ،دوری کردن یا تظاهر به اینکه مشکالت مالی اصال وجود ندارند به مشکالت
مالی خوش آمد می گویند.
• می دانند در مشکالت مالی فرصت هایی هست که در آن می توانند باهوش تر شوند و در
نتیجه ثروتمندتر شوند.

فقرا
• مشکالت مالی را تنها بصورت همان مشکل می بینند.
• بسیاری از آنها احساس می کنند قربانی پول شده اند.

• بسیاری فکر می کنند تنها شخصی هستند که مشکل مالی دارند.
• تنها تعداد کمی از آنها می فهمند که مشکالت مالیشان ناشی از نحوه نگرششان است.
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چه افکار اشتباهی درباره پول وجود
دارد؟
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چه افکار اشتباهی درباره پول وجود دارد؟
پول شادی نمیآورد:
• البته نمیتوان همیشه شادی را با پول خرید.
• اما در فقر ماندن هم خوشحالی به همراه ندارد.

بسیاری از افراد برای امنیت شغلی و داشتن یک حقوق ثابت ارزش قائلند.
• بنابراین هرگز ثروتمند نمی شوند.
• اینگونه افراد از ترس فقیر شدن،فقیر می مانند.
• این ترس شدید است که آنها را از استفاده از فرصتها و حل مشکالتی که برای ثروتمند شدن

الزم است باز می دارد.
• توصیه :فردای ثروتمندانه تر را بخاطر کمی حقوق بیشتر قربانی نکنید.
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چه کارهایی را نباید در مسائل مالی
انجام دهیم؟
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چه کارهایی را نباید در مسائل مالی انجام دهیم؟
کار بیشتر در آمد بیشتر
• افزودن دارایی های بیشتر نیازمند صرف کار سخت تر یا طوالنی مدت تر نیست.
• در واقع هر چه هوش مالی فرد باالتر باشد کار کمتری را انجام می دهد در حالی که
دارائی های بیشتر و با کیفیت بهتر بدست می آورد.
• به عبارت دیگر دارائی ها از طریق تولید درامد پنهان برای ثروتمندان کار می کنند.

• اگر در پی درآمد بیشتر هستید باید دنبال توسعهی کسبوکار خودتان باشید.
• نه اینکه بخواهید در چندجای دیگر هم استخدام شوید،
• و از خودتان آنقدر کار بکشید که دیگر ،توانی برای لذتبردن از پول باقی نماند.

12

چه کارهایی را نباید در مسائل مالی انجام دهیم؟

اعتماد بیجا
• هرگز در معامالتتان دچار احساس نشوید وآشنائی یا دوستی یا نسبت فامیلی را
مالک عقب نشینی از مواضع اصولی خود قرار ندهید.
• قبل از معامله مطالعات کاملی از شرایط حقوقی حالتهای مختلف معامله را طراحی

کنید.
• اسیر ترفندها و دامهای مذاکره نشوید.
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چگونه سرمایه گذاری و پس انداز
کنیم؟
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سرمایه گذاری و پس انداز
در سال :1971
• ریچارد نیکسون ،پشتوانه طال را از چاپ پول جدید کنار زد و موجب تغییر در
قوانین پول گردید.

• این سیاست موجب گردید که پول ارزش خود را از دست بدهد و ارزش آن به
در جریان بودن پول وابسته باشد.
• با توجه به تغییر قوانین قدیمی پول ،پس انداز کردن پول منجر به کاهش ارزش
پول می شود.
• لذا الزم است تا هر گونه نقدینگی به جای پس انداز کردن تبدیل به دارائی گردد.
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سرمایه گذاری و پس انداز
سرمایه گذاری و پسانداز کردن را شروع کنید.
• فرقی نمیکند چقدر درآمد دارید و از چه مبلغی میخواهید پسانداز کردن را شروع کنید.
• سرمایهگذاری و پسانداز را در سبد هزینهها قرار دهید.

تبدیل فوری پول به دارائی و تبدیل یک دارائی به دارائی دیگر نشان دهنده میزان
هوش مالی می باشد.
• برخی از افراد پول خود را در بانک می گذارند و از حداقل سودی که بانک می دهد استفاده می کنند.
• در کشور ما غالبا سود پرداخت شده توسط بانکها از نرخ رشد تورم پائین تر است.
• بنابراین پول در مدت زمان مشخص ارزش خود را از دست می دهد.
• خرید اوراق مشارکت و امثالهم هم همینطور است.
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دارایی چیست؟
دارائی چیزی است که پول به جیب شما واریز می کند.
مثل خرید واجاره دادن یک آپارتمان و یا بدست آوردن سهام و سود آن

اینگونه دارائی ها اگر در بدست آوردنشان درست تصمیم گیری شود هم درآمد مستمر خواهند داشت و هم ارزش افزوده
ایجاد خواهند کرد.
به نوعی دیگر مانع کم ارزش شدن پول شما می شود.

در مقابل دارائی ،بدهی قرار دارد.
بدهی چیزی است که موجب می شود پول از جیب شما خارج شود.
بسیاری از مردم داشتن ماشین را دارائی می دانند.
در صورتیکه ماشین یک بدهی است چون نه تنها درآمد مستمری ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بنزین ،روغن ،استهالک،
تصادف و بیمه را تحمیل می کنند.
بجای اینکه پس انداز و دارائی تان را به ماشین(یا امثال آن) تبدیل کنید آن را سرمایه گذاری کنید و با عواید آن ماشین تامین
کنید.
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چگونه هوش مالی خود را افزایش
دهیم؟
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چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟
داشتن مهارت حل مسئله است .یعنی به جای شانه خالی کردن در برابر
مشکالت آنها را حل کنیم.

مقاومت در برابر ناکامیها و درس گرفتن از شکستها و موفقیتهای قبلی

یکی از دالیلی که مردم فاقد هوش مالی هستند این است که پول می خواهند
ولی حاضر به طی کردن مراحل رسیدن به پول نیستند.
اکثر مردم درک نمی کنند که این فرایند کسب پول است که می تواند آنها را ثروتمند کند
نه خود پول.
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چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟
چشم و ذهنی هوشیار داشته باشیم:
• از تجربیات مالی دیگران استفاده کنید.

• بر شکستهای خود و دیگران تمرکز کنید.
هر روز زمانی را به موارد زیر اختصاص دهید:
• خواندن مطالبی درباره مسائل اقتصادی.
• دیدن برنامههای اقتصادی شبکههای تلویزیونی
• مطالعه کتابها و مجالت اقتصادی
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چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟
در برابر وسوسه خرج کردن مقاومت کنید.
• سعی کنید در لحظهای که وسوسه میشوید تا پولهایتان را یکجا خرج کنید.
• به احساسات دیگری فکر کنید که بتواند شما را از خرج کردن عاطفی برهاند.
دالل ها و واسطه ها را دور بزنید.
• افراد دیگری که بصورت قانونی باعث ایجاد هزینه در درآمدها می شوند
داللها هستند.
• معموال این افراد واسط یک معامله بین خریدار و فروشنده هستند و درصدی

از سود طرفین را به خود اختصاص می دهند.
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چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟
در کارهای خیریه شرکت کنید.
• برخی افراد آن قدر غرق در جمعآوری پول هستند که دیگر
توجهی به مستمندان و اطرافیان نیازمند خود ندارند.

عناصر موثر بر ارزش پولتان را شناسایی کنید،
• که اگر این یکی را خوب بشناسید یک راز مهم را که همان
محافظت از پولتان است ،دریافتهاید.
• شناخت مواردی مثل تورم ،قوانین مالیاتی و ...
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چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟
پولتان را درست ،بودجهبندی کنید.
جبران کسری بودجه
• بیشتر بودن هزینه ها از درآمدها را کسری بودجه می گویند.
• دلیل اینکه بیشتر مردم کسری بودجه دارند این است که پول خرج کردن
خیلی راحت تر از پول درآوردن است.

• بیشترافرادی که با کسری بودجه مواجه می شوند سعی در کاهش هزینه ها
می کنند.
• ولی بجای کاهش هزینه ها سعی کنید درآمدهای خود را افزایش دهید.

