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چه کسانی دنبال پول هستند؟
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(حقوق بگیر)کارمند

خویش فرما یا کسب و کارهای شخصی کوچک
..(وکال،پزشکان،تعمیرگاه و)

(  کسانی که یک کسب و کار بزرگ دارند)کارفرما

ارهای کسانی که با سرمایه گذاری در باز)سرمایه گذاران
(مختلف پول به دست می آورند

چه کسانی دنبال پول هستند؟
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هوش مالی چیست؟
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هوش مالی چیست؟

نیاز به پول برای رفع نیازهای اولیه زندگی مان

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

لی را هوش مالی بخشی از هوش است که می تواند موضوعات مربوط به مسائل ما
.شناسایی و آن را حل کند

استفاده از هوش مالی در حل کردن مشکالت مالی مان و یادگیری راه های 
درآمدزایی بیشتر

داشته ممکن است شخصی دارای هوش ذهنی باالئی باشد ولی هوش مالی پائینی
.باشد و برعکس
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.اگر هوش مالی پایینی داشته باشید مشکالت مالی تان حل نشده باقی می ماند و از بین نمی رود

.ندافراد بسیاری هستند که با وجود تحصیالت باال، سختکوشی و صداقت هوش مالی پایینی دار

ی معمولی در زندگی خود از نظر مالی احساس رضایت نمی کنند و فقط یاد گرفته اند طبق عادت کار و زندگ
.  داشته باشند

.درواقع این گروه فقط کارفرمایان خود را پولدارتر می کنند و خود همیشه درجا می زنند

.  ی می گیرداگر یک ثروتمند ورشکسته شود یا ضرر کند در مدت زمان کوتاهی از دوران قبلی خود نیز پیش
.زیرا دارائی حقیقی ثروتمندان هوش مالیشان است

هوش مالی چیست؟
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ه مشکالت به جای گریختن، دوری کردن یا تظاهر به اینکه مشکالت مالی اصال وجود ندارند ب•
.مالی خوش آمد می گویند

د و در می دانند در مشکالت مالی فرصت هایی هست که در آن می توانند باهوش تر شون•
.نتیجه ثروتمندتر شوند

ثروتمندان

.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•

.  استتنها تعداد کمی از آنها می فهمند که مشکالت مالیشان ناشی از نحوه نگرششان•

فقرا

ثروتمندان و فقرا چگونه به مشکالت مالی می
نگرند؟
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ود چه افکار اشتباهی درباره پول وج
دارد؟
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.البته نمی توان همیشه شادی را با پول خرید•

.اما در فقر ماندن هم خوشحالی به همراه ندارد•

: پول شادی نمی آورد

.بنابراین هرگز ثروتمند نمی شوند•

.  اینگونه افراد از ترس فقیر شدن،فقیر می مانند•

روتمند شدن این ترس شدید است که آنها را از استفاده از فرصتها و حل مشکالتی که برای ث•
.الزم است باز می دارد

.فردای ثروتمندانه تر را بخاطر کمی حقوق بیشتر قربانی نکنید: توصیه•

.  ائلندبسیاری از افراد برای امنیت شغلی و داشتن یک حقوق ثابت ارزش ق

چه افکار اشتباهی درباره پول وجود دارد؟
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ی چه کارهایی را نباید در مسائل مال
انجام دهیم؟
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کار بیشتر در آمد بیشتر

.تافزودن دارایی های بیشتر نیازمند صرف کار سخت تر یا طوالنی مدت تر نیس•

ه در واقع هر چه هوش مالی فرد باالتر باشد کار کمتری را انجام می دهد در حالی ک•
.  دارائی های بیشتر و با کیفیت بهتر بدست می آورد

.کنندبه عبارت دیگر دارائی ها از طریق تولید درامد پنهان برای ثروتمندان کار می•

.اشیداگر در پی درآمد بیشتر هستید باید دنبال توسعه ی کسب وکار خودتان ب•

نه این که بخواهید در چندجای دیگر هم استخدام شوید، •

.ماندو از خودتان آن قدر کار بکشید که دیگر، توانی برای لذت بردن از پول باقی ن•

چه کارهایی را نباید در مسائل مالی انجام دهیم؟
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بیجااعتماد

راامیلیفنسبتیادوستییاوآشنائینشویداحساسدچارمعامالتتاندرهرگز•
.ندهیدقرارخوداصولیمواضعازنشینیعقبمالک

راحیطرامعاملهمختلفحالتهایحقوقیشرایطازکاملیمطالعاتمعاملهازقبل•
.کنید

.نشویدمذاکرهدامهایوترفندهااسیر•

چه کارهایی را نباید در مسائل مالی انجام دهیم؟
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چگونه سرمایه گذاری و پس انداز
کنیم؟
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:1971سالدر

دررتغییموجبوزدکنارجدیدپولچاپازراطالپشتوانهنیکسون،ریچارد•
.گردیدپولقوانین

بهآنارزشوبدهددستازراخودارزشپولکهگردیدموجبسیاستاین•
.باشدوابستهپولبودنجریاندر

ارزشهشکابهمنجرپولکردناندازپسپول،قدیمیقوانینتغییربهتوجهبا•
.شودمیپول

.گرددرائیدابهتبدیلکردناندازپسجایبهنقدینگیگونههرتااستالزملذا•

سرمایه گذاری و پس انداز
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.کنیدشروعراکردنپس اندازوگذاریسرمایه

.کنیدشروعراکردنپس اندازمی خواهیدمبلغیچهازوداریددرآمدچقدرنمی کندفرقی•

.دهیدقرارهزینه هاسبددرراپس اندازوسرمایه گذاری•

میزانهندهدنشاندیگردارائیبهدارائییکتبدیلودارائیبهپولفوریتبدیل
.باشدمیمالیهوش

.نندکمیاستفادهدهدمیبانککهسودیحداقلازوگذارندمیبانکدرراخودپولافرادازبرخی•

.استترپائینتورمرشدنرخازبانکهاتوسطشدهپرداختسودغالباماکشوردر•

.دهدمیدستازراخودارزشمشخصزمانمدتدرپولبنابراین•

.استهمینطورهمامثالهمومشارکتاوراقخرید•

سرمایه گذاری و پس انداز
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.کندمیواریزشماجیببهپولکهاستچیزیدارائی

آنسودوسهامآوردنبدستیاوآپارتمانیکدادنواجارهخریدمثل

فزودهاارزشهموداشتخواهندمستمردرآمدهمشودگیریتصمیمدرستآوردنشانبدستدراگرهادارائیاینگونه
.کردخواهندایجاد

.شودمیشماپولشدنارزشکممانعدیگرنوعیبه

.داردقراربدهیدارائی،مقابلدر

.شودخارجشماجیبازپولشودمیموجبکهاستچیزیبدهی

.دانندمیدارائیراماشینداشتنمردمازبسیاری

استهالک،،روغنبنزین،هایهزینهبلکهکندنمیایجادمستمریدرآمدتنهانهچوناستبدهییکماشینصورتیکهدر
.کنندمیتحمیلرابیمهوتصادف

تامینماشینآنعوایدباوکنیدگذاریسرمایهراآنکنیدتبدیل(آنامثالیا)ماشینبهراتاندارائیواندازپساینکهبجای
.کنید

دارایی چیست؟
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چگونه هوش مالی خود را افزایش 
دهیم؟
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ر یعنی به جای شانه خالی کردن در براب. داشتن مهارت حل مسئله است
.مشکالت آنها را حل کنیم

بلیمقاومت در برابر ناکامیها و درس گرفتن از شکستها و موفقیتهای ق

واهند یکی از دالیلی که مردم فاقد هوش مالی هستند این است که پول می خ
.  ولی حاضر به طی کردن مراحل رسیدن به پول نیستند

روتمند کند اکثر مردم درک نمی کنند که این فرایند کسب پول است که می تواند آنها را ث
.نه خود پول

مالی خود را افزایش دهیم؟چگونه هوش 
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. از تجربیات مالی دیگران استفاده کنید•

. بر شکست های خود و دیگران تمرکز کنید•

: چشم و ذهنی هوشیار داشته باشیم

. خواندن مطالبی درباره مسائل اقتصادی•

دیدن برنامه های اقتصادی شبکه های تلویزیونی•

مطالعه کتاب ها و مجالت اقتصادی•

: هر روز زمانی را به موارد زیر اختصاص دهید

هوش مالی خود را افزایش دهیم؟چگونه 
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.کنیدجخریکجاراپول هایتانتامی شویدوسوسهکهلحظه ایدرکنیدسعی•

.برهاندیعاطفکردنخرجازراشمابتواندکهکنیدفکردیگریاحساساتبه•

.کنیدمقاومتکردنخرجوسوسهبرابردر

دشونمیدرآمدهادرهزینهایجادباعثقانونیبصورتکهدیگریافراد•
.هستندداللها

صدیدروهستندفروشندهوخریداربینمعاملهیکواسطافراداینمعموال•

.دهندمیاختصاصخودبهراطرفینسوداز

.بزنیددورراهاواسطهوهادالل

چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟
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دیگرکههستندپولجمع آوریدرغرققدرآنافرادبرخی•
.ندارندخودنیازمنداطرافیانومستمندانبهتوجهی

.کنیدشرکتخیریهکارهایدر

همانکهرامهمرازیکبشناسیدخوبرایکیایناگرکه•
.دریافته ایداست،پول تانازمحافظت

...ومالیاتیقوانینتورم،مثلمواردیشناخت•

ید،کنشناساییراپول تانارزشبرموثرعناصر

چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟
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.کنیدبودجه بندیدرست،راپول تان

.گویندمیبودجهکسریرادرآمدهاازهاهزینهبودنبیشتر•

کردنخرجپولکهاستایندارندبودجهکسریمردمبیشتراینکهدلیل•
.استدرآوردنپولازترراحتخیلی

هازینههکاهشدرسعیشوندمیمواجهبودجهکسریباکهبیشترافرادی•

.کنندمی

.دهیدافزایشراخوددرآمدهایکنیدسعیهاهزینهکاهشبجایولی•

بودجهکسریجبران

چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟


