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: ا م ا  ب س  ا م  ت

i n f o @ m i l i y a r d e r . c o m 

m i l i y a r d e r h a @ y a h o o . c o m 

ٍٕٞی ٔشدْ د٘یب چٝ فمیش ٚ چٝ ثشٚتٕٙذ ٔطىُ ٔبِی داس٘ذ. ثسیبسی فىش ٔی وٙٙذ اٌش 

پَٛ صیبدی داضتٝ ثبضٙذ ٔطىالت ٔبِی آٟ٘ب تٕبْ ٔی ضٛد دس حبِیىٝ ایٙكٛس ٘یست ٚ 

ت ،داضتٗ یه ضلُ پَٛ ثیطتش ٔسبئُ ٔبِی ثیطتشی سا ثٝ د٘جبَ داسد.پَٛ ،تحػیال

ٚ... ٔطىالت ٔبِی سا ثشقشف ٕ٘ی وٙذ.ثّىٝ ایٗ  ))ٞٛش ٔبِی((است وٝ ٔطىالت 

ٔبِی سا ثشقشف ٔی وٙذ.       ٌشٜٚ ٔیّیبسدس خٛاٖ دس ساستبی سسبِت خٛیص وٝ 

آٔٛصش ثشٚت آفشیٙی ثشای وّیٝ ٕٞٛقٙبٖ ٔی ثبضذ ٔدٕٛػٝ ))افضایص ٞٛش ٔبِی ثٝ 

ٟبس وتبة اِىتشٚ٘یىی آٔبدٜ وشدٜ است وٝ ٔی تٛا٘یذ سٚش ساثشت ویٛسبوی((سا دس چ

آٖ سا اص سبیت ٌشٜٚ ٚ یب دیٍش سبیتٟبی ٔؼتجش داّ٘ٛد وتبة ،داّ٘ٛد وٙیذ. ایٗ ٔدٕٛػٝ 

 سا خٛد ٔبِی ٞٛش)) ٘بْ ثٝ ویٛسبوی ساثشت ٔؼشٚف وتبة اص ضذٜ ثٛٔی ثشداضتی

چٙب٘چٝ ایٗ وتبة ٞب سا ٔٛثش یبفتیذ آٟ٘ب سا  دٚستبٖ ٌشأی!  .ٔی ثبضذ((دٞیذ افضایص

ثشای دیٍش دٚستبٖ ٘یض ثٝ اضتشان ثٍزاسیذ تب فشًٞٙ ثشٚت آفشیٙی سا دس وطٛس 

  یبثذ. ٌستشش
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ّز فزدی آگبّی کست هی کٌذ ٍ ثِ هزٍر سهبى ایي ، آهَسش صحیح ٍ ّذفوٌذ کلیذ ّز هَفمیتی است. ثب آهَسش 

 .ضَد.ایي هسئلِ ثزای افشایص َّش هبلی ًیش صذق هی کٌذآگبّی ثِ داًص تجذیل هی 

 تجارت یا سزمایه گذاری؟

افزادی کِ هذام در حبل خزیذ ٍ فزٍش ّستٌذ تبجزًذ ًِ سزهبیِ گذار.تبجزاى کویسیَى ثیطتزی ثِ دالالى هی 

الى ٍ ادارُ دارائی پزداسًذ. ّوچٌیي هوکي است هبلیبت سَد خزیذ ٍ فزٍش خَد را ًیش پزداخت کٌٌذ.در ایي ثیي دال

درصذی اس سَد خزیذ ٍ فزٍش را ثِ خَد اختصبظ هی دٌّذ. ٍلی سزهبیِ گذاراًی کِ دارای َّش هبلی ثبالتزی 

 .ّستٌذ ثب استفبدُ اس دالالى خَة کِ هطبٍرُ ثِ آًْب هی دٌّذ درصذ ایي ّشیٌِ ّب را کبّص هی دٌّذ

ذ ضوب را هی ثلؼٌذ. خزیذ کبال یب خذهبت خیلی ثِ ًذرت فزٍضٌذگبى کبال ٍ خذهبت ثِ ًَػی دیگز درصذی اس درآه

هَجت ثزٍتوٌذ ضذى ضوب هی ضًَذ ٍلی صبحجبى ٍ فزٍضٌذگبى ثب استفبدُ اس اًَاع تزفٌذّب لسوتی اس درآهذ ٍ یب 

 .سزهبیِ ضوب را ثِ خَدضبى اختصبظ هی دٌّذ

ًِ تٌْب ارسش افشٍُ ای ثزای آًْب ایجبد  ثسیبری اس افزاد دچبر هطکالت هبلی ّستٌذ چَى کبالّبئی را هی خزًذ کِ

ًوی کٌذ ثلکِ هَجت ایجبد ّشیٌِ ّبی دیگزی ًیش هوکي است ثطًَذ. خزیذ السبطی ایٌگًَِ کبالّب ًیش ثِ هزاتت 

ثیطتز افزادی را کِ دارای درآهذ ّستٌذ دچبر هطکالت هبلی هی کٌذ. ًگبرًذُ هؼتمذ است خزیذ السبطی خَدرٍ ٍ 

س ایي دست کبالّب هَجت درجب سدى ٍ غَطِ ٍر ضذى در اًَاع لسط هی ضَد. السبطی کِ ّن یب لَاسم هٌشل ٍ ا

 .اصل لیوت کبال ٍ ّن ثْزُ ّبی سیبد را ثِ ضوب تحویل هی کٌذ

اگز ٍالؼب تصوین ثِ ثزٍتوٌذ ضذى گزفتِ ایذ هطتزی هحصَالت ٍ خذهبتی ضَیذ کِ خَاّبى ثزٍتوٌذ ضذى ضوب 

ى هطتزی هحصَالت ٍ خذهبت آهَسضی ثب کیفیت، کِ راُ ٍ رسن ثزٍتوٌذ ضذى را ثِ ضوب ّستٌذ. ثؼٌَاى هثبل هی تَا

 .یبد هی دٌّذ ضَیذ. هوکي است خَد ضوب دیگز هحصَالت ٍ یب خذهبتی اس ایي دست را ثطٌبسیذ

 کطیذُ دادگبّْب ثِ کبرضبى …ثسیبری اس هزدم ثذلیل اػتوبد ثیجب ٍ یب تصویوبت ًبدرست ٍ یب درگیزیْبی ثیَْدُ ٍ

زداخت ّشیٌِ ٍ یب جزیوِ ثبثت حزکتی پ ٍ ٍکال ثِ الَکبلِ حك پزداخت ثب است هسبٍی دادگبّْب ثِ ٍرٍد. ضَد هی

اضتجبُ. ایٌگًَِ هسبئل ًیش خَد اس ثیي ثزًذُ لسوتی اس سزهبیِ هی ثبضذ. راثزت کیَسبکی ثب تَجِ ثِ لَاًیي ٍ فزٌّگ 

یب اضخبظ ثزای گزفتي ثزٍت ضوب، ثذالیل پیص پب افتبدُ تَصیِ ّبی حبکن ثز آهزیکب، اػالم دػَا اس طزف ٍکال ٍ 

 :جبلجی ثزایوبى دارد .ثسیبری اس ثزٍتوٌذاى ثِ ایي تَصیِ ّب ػول هی کٌٌذ. ایي تَصیِ ّب ثِ ضزح سیز است
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َد ًوی ّیچ دارائی ثب ارسضی را ثِ ًبم خَد ًکٌیذ. افزادی کِ َّش هبلی ثبالئی دارًذ خبًِ ّبی خَد را ثٌبم خ-۱

 .سًٌذ

ثیوِ ثذّی ضخصی لجل اس ًیبس ثِ آى خزیذاری کٌیذ.ًگبرًذُ:ایي ًَع ثیوِ ّب در کطَر هب ٍجَد ًذارد ٍ اگز دارد -۲

 .ضٌبسبًذُ ًطذُ است

 .اسٌبد دارائی ّبی خَد را در جبئی اهي ًگْذاری کٌیذ-۳

 

اسدٍاج است. ثزخی افزاد ّستٌذ کِ فمط ثِ اس دیگز هسبئلی کِ هَجت اتالف سزهبیِ ٍ یب ّذر رفت هٌبثغ هی ضَد 

خبطز پَل ثب کسی کِ دارای سزهبیِ است اسدٍاج هی کٌٌذ یب حتی راثطِ ایجبد هی کٌٌذ. ثبیذ ثب افشایص َّش هبلی 

 .هحبفظت اس پَل ، ثتَاى تزفٌذّبی ایٌگًَِ افزاد را خٌثی کزد

یٌذُ خَد را ثزای پزداخت هْزیِ ّشیٌِ هی کٌٌذ. ثب ثسیبری دیگز اس افزاد لسوتی ػوذُ اس سزهبیِ خَد یب درآهذ آ

تَجِ ثِ ایٌکِ در دیي هجیي اسالم،هْزیِ ػٌذالوطبلجِ است ثزخی اس خبًوْب پس اس اسدٍاج ثب هْزیِ ّبی ثبال ، ثِ 

دلیل ایٌکِ فمط ثخبطز پَل اسدٍاج کزدُ اًذ هْزیِ خَد را طلت هی کٌٌذ .ثِ ایي لجیل آدهْب در کتبة راثزت 

سکِ  ۱۱۱بکی ))سَداگزاى ػطك(( گفتِ ضذُ است.الجتِ اخیزا لبًًَی تصَیت ضذُ کِ هْزیِ ّبی ثبالتز اس کیَس

هطوَل جزاین ٍ هجبساتْبی ػذم پزداخت هْزیِ ًجبضٌذ .یؼٌی ثِ ًَػی دٍلت ثصَرت لبًًَی هحبفظت اس پَل ٍ 

یي ًمطِ، افزاد ثزای اسدٍاج ٍ پذیزفتي خسبرات احتوبلی را ثز ػْذُ گزفتِ است ٍلی ثْتز است لجل اس رسیذى ثِ ا

تؼْذی کِ اس ػْذُ آى ثز هی آیذ ثزًبهِ ریشی السم را اًجبم دّذ ٍ صزفب اس رٍی احسبس اهضب کٌٌذُ ّز تؼْذی 

 .ًجبضذ

راثزت کیَسبکی پیطٌْبد هی کٌذ ثِ ٌّگبم ثستي ّز لزاردادی ،پیص ثیٌی ّبی السم ثزای خزٍج اس آى لزار داد را 

 .بضیذ.ایي اهز ًطبًگز َّش هبلی استّن داضتِ ث

 تغییز قوانین

ضخصی کِ اس ًظز هبلی ثبَّش ثبضذ خَاّبى دریبفت یک حمَق ثبثت ًخَاّذ ثَد. چزا کِ اس ایي فزد اًَاع هبلیبت 

دریبفت هی ضَد.هبلیبت ثز درآهذ لجل اس دریبفت حمَق اس اٍ گزفتِ هی ضَد ، هبلیبت ارسش افشٍدُ در ّز خزیذ 

 ..َد ٍاخذ هی ض
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کسبًی کِ دارای َّش هبلی ثبالئی ّستٌذ تزجیح هی دٌّذ ثجبی دریبفت یک حمَق ثبثت ، اس حك اهتیبسّب ٍ یب 

 .سَد سْبم خَد پَل دریبفت کٌٌذ چزا کِ ایٌگًَِ درآهذّب یب هبلیبت ًذارًذ ٍ یب هبلیبت کوی دارًذ

 قوانین جذیذ

کبری ثیَْدُ است. هب اگز ثخَاّین گلین خَد را ثْتز اس ػَض کزدى سیستوی کِ سبلْب ثصَرت ثیوبر ضکل گزفتِ 

 .آة ثیزٍى ثکطین ثْتز است ثجبی تالش ثزای تغییز سیستن، خَد را تغییز دّین

 چگونه خود را تغییز دهیم؟

کبر ثسیبر سخت اهب ضذًی است. السهِ  ثب آًْب خَ گزفتِ این کِ اس کَدکی  ػبداتیتغییز دادى افکبرٍ خصَصیبت ٍ 

 …ایي تغییز یبدگیزی است.یبدگیزی لَاًیي،یبدگیزی لبػذُ ثبسی ،یبدگیزی َّش هبلی ٍ

ًب آگبّی ضبدهبًی است ٍ ایي آى چیشی است کِ ثزٍتوٌذاى ثزای ثْزُ کطی اس دیگزاى رٍی آى حسبة هی کٌٌذ. 

 .ی رٍس ثِ رٍس ثزٍتوٌذ تز هی کٌذًبداًی افزاد چیشی است کِ ثزٍتوٌذاى را ثب ضبدکبه

 بودجه بنذی پول خودهوش مالی 

ثسیبری اس افزاد هخبرج سًذگیطبى ثیطتز اس درآهذّبیطبى است. ایي ًَع سًذگی ثِ ًَػی خَدکطی هحسَة هی 

ثزًبهِ ضَد چزا کِ ایي افزاد رٍس ثِ رٍس لزضطبى ثیطتز ضذُ ٍ فطبر ثیطتزی ثِ آًْب ٍارد هی ضَد. پس ثبیذ طَری 

ریشی کزد کِ ّشیٌِ ّبی سًذگی کوتز اس درآهذّب ثبضذ . ایي اهز ثیبًگز َّش هبلی است. یبدگیزی ایي ًَع َّش 

 .هبلی ًیبسهٌذ یبدگیزی چگًَگی ثزًبهِ ریشی ثزای درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّبی سًذگی است

 .کلیذ طالئی ثزای ثزٍتوٌذ ضذى ٍ ثزٍتوٌذ هبًذى آهَختي ایي ًَع َّش هبلی است

 بودجه بنذی نوعی بزنامه ریشی است

یکی اس تؼبریف ثَدجِ ، ثزًبهِ ریشی ثزای ّوبٌّگی درآهذّب ٍ ّشیٌِ ّب است. اکثز هزدم ثَدجِ ثٌذیطبى ثزای فمیز 

 .هبًذى ٍ یب هتَسط هبًذى است ًِ ثزای ثزٍتوٌذ ضذى

کسزی ثَدجِ هَاجِ ضًَذ ًِ ثب هبساد ثؼجبرت دیگز اکثز هزدم طَری ثزای درآهذّبیطبى ثزًبهِ ریشی هی کٌٌذ کِ ثب 

 .ثَدجِ .یؼٌی ّشیٌِ ّبی سًذگیطبى ثیطتز اس درآهذّبیطبى هی ثبضذ
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 کسزی بودجه در سنذگی شخصی

ثیطتز ثَدى ّشیٌِ ّب اس درآهذّب را کسزی ثَدجِ هی گَیٌذ.دلیل ایٌکِ ثیطتز هزدم کسزی ثَدجِ دارًذ ایي است کِ 

درآٍردى است ٍ هزدم ثزاحتی پَلطبى را خزج هی کٌٌذ ثذٍى آًکِ  پَل خزج کزدى خیلی را حتتز اس پَل

 .درآهذّبیطبى اضبفِ ضَد

در ًتیجِ ثب کسزی ثَدجِ هَاجِ هی ضًَذ. ثیطتزافزادی کِ ثب کسزی ثَدجِ هَاجِ هی ضًَذ سؼی در کبّص ّشیٌِ 

َد را افشایص دّیذ. ایي ّب هی کٌٌذ ٍلی راثزت کیَسبکی هی گَیذ ثجبی کبّص ّشیٌِ ّب سؼی کٌیذ درآهذّبی خ

 .رٍش َّضوٌذاًِ تز اس کبّص ّشیٌِ ّب است

ایي ثحث در هَرد کست ٍ کبرّب ّن هصذاق دارد. یک کست ٍ کبر سهبًی پبیذار هی هبًذ کِ درآهذّبیص ثیطتز اس 

ٍش یب هخبرجص ثبضذ در غیز ایٌصَرت کست ٍ کبر پبیذار ًوی هبًذ.کسزی ثَدجِ در ضزکتْب ًیش ثبیذ ثب افشایص فز

کبّص هخبرج کبّص یبفتِ ٍ ثب یک ثزًبهِ ریشی حسبة ضذُ ثتَاًذ ثِ هبساد ثَدجِ ثزسذ در غیز ایٌصَرت ًوی 

 .تَاًٌذ ثصَرت طَالًی هذت دٍام داضتِ ثبضٌذ

دٍ راُ ثزای کبّص کسزی ثَدجِ ٍ رسیذى ثِ هبساد ثَدجِ ثزای ّز فزد یب ضزکت ٍجَد دارد کِ ثِ آًْب اضبرُ ضذ. 

هخبرج ٍ دیگزی افشایص درآهذ. ٍلی آًچِ راثزت کیَسبکی رٍی آى تبکیذ هی کٌذ افشایص درآهذ ٍ یب یکی کبّص 

 .افشایص فزٍش هی ثبضذ

ثزای افزاد یب کست ٍ کبرّبئی کِ ًوی تَاًٌذ درآهذ ثیطتزی کست کٌٌذ ٍ یب فزٍش خَد را افشایص دٌّذ راحت 

بست. در حبلیکِ ثْتزیي راُ ًیست چَى ایي کبر هؼوَال تزیي راُ کبّص هخبرج ٍ ّشیٌِ ّبٍ یب فزٍش دارائی ّ

 .ٍضؼیت را ثذتز هی کٌذ

ثٌبثزایي هجبرسُ ثب هطکالت هبلی اس راُ افشایص درآهذ ثجبی کبّص هخبرج را ضیَُ ثْتزی ثزای حل هطکل کسزی 

 .ثَدجِ هی داًذ

هْبرت فزٍش را یبد ثگیزد چَى  راثزت کیَسبکی چْبر سبل در ضزکت سیزاکس ثؼٌَاى فزٍضٌذُ کبر کزد تب ثتَاًذ

یبدگیزی هْبرت فزٍش است کِ هی تَاًذ هٌجز ثِ افشایص درآهذ ضَد.حبل ایي فزٍش هی تَاًذ فزٍش خذهب ت ٍ 

 .یب فزٍش یک هحصَل ثبضذ
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 مازاد بودجه

وشد ایٗ است  ثیطتش ثٛدٖ دسآٔذ اص ٞضیٙٝ ٞب سا ٔبصاد ثٛدخٝ ٔی ٌٛیٙذ.٘ىتٝ ای وٝ دس ٔبصاد ثٛدخٝ ثبیذ ثٝ آٖ تٛخٝ

وٝ سسیذٖ ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ ثٝ ٔؼٙبی تٕشوض ثش وبٞص ٞضیٙٝ ٞب ٘یست ثّىٝ ثٝ ٔؼٙبی تٕشوض ثش افضایص دسآٔذٞبست. 

 .یؼٙی ثدبی ایٙىٝ سكح ص٘ذٌی پبئیٗ ثیبیذ سكح دسآٔذ افضایص یبثذ

ثب افضایص دسآٔذ ٔی دس ٔبصاد ثٛدخٝ دس یه وست ٚ وبس ٘یض ثبیذ ثٝ ٕٞیٗ غٛست ثشخٛسد ضٛد ثٝ ایٗ غٛست وٝ 

تٛا٘ذ ثٝ دٚ غٛست ػُٕ وٙذ.سٚش اَٚ ایٙىٝ ثشای تٛسؼٝ ضشوت یب وست ٚ وبس الذاْ وٙذ ٚ یب ایٙىٝ سٟبْ فشٚش 

سفتٝ خٛد سا ٔدذدا خشیذاسی وٙذ. ٔبصاد ثٛدخٝ دس یه ضشوت ٔی تٛا٘ذ اسصیبثی ٔتفبٚتی سا دس ٔٛسد وست ٚ وبس ٚ 

 .ٔذیشیتص ثیبٖ وٙذ

 مازاد بودجه یک فرد

صٔب٘یىٝ دسآٔذٞبی یه فشد افضایص ٔی یبثذ ثٝ سٝ قشیك ٔی تٛا٘ذ ثشای ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد تػٕیٓ ثٍیشد. سٚش اَٚ 

ایٙىٝ ٔی تٛا٘ذ ٚاْ ثٍیشد ٚ ثٝ ایٗ تشتیت السبـ ٚاْ خٛد سا افضایص دٞذ.سٚش دْٚ ایٙىٝ ٔی تٛا٘ذ ٞضیٙٝ ٞبی خٛد 

 .ایٗ است وٝ ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد سا سشٔبیٝ ٌزاسی وٙذسا افضایص دٞذ ٚ ٔبصاد ثٛدخٝ سا خشج وٙذ ٚ سٚش سْٛ 

٘ىتٝ خبِجی وٝ دس ص٘ذٌی اوثش لشیت ثٝ اتفبق ٔشدْ ٚخٛد داسد ایٗ است وٝ ثٝ خبی ایٙىٝ دس ص٘ذٌی خٛد ٔبصاد 

 .ثٛدخٝ سا ٔجٙب لشاس دٞٙذ ص٘ذٌی خٛد سا ثش ٔجٙبی وسش ثٛدخٝ ثٙب ٔی وٙٙذ

دخٝ سا ثٙبی ص٘ذٌی خٛد لشاس ٔی دٞٙذ ٚ ثب سشٔبیٝ ٌزاسی ٔبصاد ثٛدخٝ ٚ ثش ػىس ثشٚتٕٙذاٖ ٕٞیطٝ ٌضیٙٝ ٔبصاد ثٛ

 .خٛد دسآٔذٞبی خذیذ ثشای خٛد ایدبد ٔی وٙٙذ

ثسیبسی اص افشاد ٚلتی ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ ٔی سسٙذ ضشٚع ثٝ تؼٛیؽ اثبثیٝ ٔٙضَ،تؼٛیؽ ٔبضیٗ ٚ ٔٙضَ ٔی وٙٙذ ٚ اص 

سفبٜ غیش الصْ ٔی وٙٙذ دس حبِیىٝ ثشٚتٕٙذاٖ ثش ػىس  ایٗ قشیك ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد سا غشف چطٓ ٚ ٞٓ چطٕی ٚ

ػُٕ ٔی وٙٙذ .ٕ٘ٛ٘ٝ ایٍٙٛ٘ٝ ثشٚتٕٙذاٖ)) ٚاسٖ ثبفت((یىی اص ثشٚتٕٙذ تشیٗ ٔشداٖ د٘یب است وٝ ٞٙٛص ثب ٔبضیٗ چُٟ 

 سبِٝ خٛد تشدد ٔی وٙذ ٚ دس ٔٙضِی وٝ ثیص اص چُٟ سبَ پیص آٖ سا خشیذاسی وشدٜ ص٘ذٌی ٔی وٙذ ٚ دسآٔذ افسب٘ٝ

 .ای خٛد سا سشٔبیٝ ٌزاسی ٔی وٙذ

 .اٌش افشاد ٘تٛا٘ٙذ ثشای ٔبصاد ثٛدخٝ خٛد ثش٘بٔٝ سیضی غحیحی ایدبد وٙٙذ ٔكٕئٙب ٞیچ ٚلت ثشٚتٕٙذ ٘خٛاٞٙذ ضذ

ثٟتشیٗ تػٕیٕی وٝ افشاد ٔی تٛا٘ٙذ ثٍیش٘ذ فشاٌیشی ٘حٜٛ ثٛدخٝ ثٙذی است.فشاٌیشی ٘حٜٛ ثٛدخٝ ثٙذی ثشای ٔبصاد 

 .ثٝ وٕبَ ٔبِی ؾشٚسی استثٛدخٝ ،ثشای سسیذٖ 
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 .ٚ أب ثشای یبدٌیشی ثٛدخٝ ثٙذی دا٘ستٗ ثؼؿی ٘ىبت ؾشٚسی است

 .مازاد بودجه نوعی هسینه است: ۱نکته 

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ پذس ثشٚتٕٙذش ثٝ اٚ ٌفت:ٔدجٛسی ٔبصاد ثٛدخٝ سا ثٝ ٘ٛػی ٞضیٙٝ تجذیُ وٙی. ٔؼٙی ایٗ 

ا ثٝ دٚ ثخص دسآٔذٞب ٚ ٞضیٙٝ ٞب ٚ دٚ ثخص داسائی ٞب ٚ ثذٞی ٞب ػجبست ایٗ است وٝ اٌش ص٘ذٌی ٔبِی خٛد س

تمسیٓ وٙیذ پس ا٘ذاصٞب ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیٟبسا ثدبی ایٙىٝ دس لسٕت داسائی ٞبی خٛد دس ٘ظش ثٍیشیذ ثبیذ آٖ سا دس 

ٔب٘ٙذ لسف لسٕت ٞضیٙٝ ٞبی خٛد ثجت وٙیذ ٚ ثدبی ایٙىٝ ثٝ آٟ٘ب اتىب وٙیذ دسآٔذ ٔبصاد خٛد سا ثؼٙٛاٖ یه ثذٞی 

 .دس ٘ظش ٌشفتٝ ٚ اثتذا دستٕضد خٛد سا پشداخت وٙیذ

دس ایٗ حبِت ضٕب ٞیچ اتىبئی ثٝ آٟ٘ب پیذا ٘خٛاٞیذ وشد ٚ پس ا٘ذاصٞب ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب خٛدضبٖ ثشای ضٕب )دس 

 .غٛست ثىبسٌیشی غحیح آٟ٘ب دس خٟت تِٛیذ داسائی( دسآٔذٞبی دیٍشی ایدبد خٛاٞٙذ وشد

ٛسف ٚ فمشا ٞش وذاْ ثب تٛخٝ ثٝ دا٘طٟب ٚ دا٘ستٝ ٞبی خٛد اِٚٛیتٟبئی سا دس ص٘ذٌی خٛد داس٘ذ. ثشٚتٕٙذاٖ ،قجمٝ ٔت

 :ٔثال اِٚٛیتٟبی اوثش افشاد لطش ٔتٛسف ثٝ غٛست صیش است

 اِٚٛیت اَٚ:ثذست آٚسدٖ ضلّی ثب حمٛق ثبال

 اِٚٛیت دْٚ: پشداخت سٞٗ خب٘ٝ ٚ السبـ ٔبضیٗ

 اِٚٛیت سْٛ: پشداخت لجٛؼ

 بسْ:پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیاِٚٛیت چٟ

ٕٞب٘كٛسیىٝ ٔی ثیٙیٓ اِٚٛیت آخش لطش ٔتٛسف پشداخت ثٝ خٛد است دس حبِیىٝ ثشٚتٕٙذاٖ دس اِٚٛیت اَٚ پشداخت 

ثٝ خٛد سا داس٘ذ .ساثشت ویٛسبوی ٘یض پشداخت ثٝ خٛد سا اِٚٛیت اَٚ ٚ ٟ٘بیتب دْٚ افشاد ثب ٞٛش ٔبِی ثبال ٔی دا٘ذ.ٚ 

لشاس دادٖ پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسیٟبیتبٖ دس لسٕت ٞضیٙٝ ثٛدخٝ ثٙذی است. ایٗ ٘ٛع ٍ٘شش تٛغیٝ اویذ اٚ ٞٓ 

 .ٔٛخت ایدبد ٔبصاد ثٛدخٝ ٔی ٌشدد

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ:اٚایُ ص٘ذٌی وٝ تبصٜ اصدٚاج وشدٜ ثٛدیٓ ٔطىالت وسشی ثٛدخٝ صیبدی داضتیٓ. یه دفتش 

ثٙذی ٚ حسبة ٚ وتبة سا ا٘دبْ دٞذ.اٚ قجك آ٘چٝ یبد ٌشفتٝ ثٛد  داس استخذاْ وشدیٓ وٝ ٔٛظف ثٛد وبسٞب ثٛدخٝ

 ثشای پِٛی دیٍش وٝ ثٛد قجیؼی.وشد ٔی …ٚلتی دسآٔذ ٔی آٔذ اثتذا ضشٚع ثٝ پشداخت السبـ،لجٛؼ ،ثذٞی ٞب ٚ

ٞضیٙٝ دسغذ دسآٔذ سا لجُ اص ٞش پشداختی ثؼٙٛاٖ ۰۳ وٝ وشدیٓ تٛخیٝ سا اٚ.ٔب٘ذ ٕ٘ی ثبلی ٌزاسی سشٔبیٝ ٚ ا٘ذاص پس
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دالس ٞضیٙٝ،اٚ ٔدجٛس ثٛد ۰۰۳۳دالس دسأذ داضتیٓ ٚ ۰۳۳۳دس ٘ظش ثٍیشد ٚ آٖ سا دس ستٖٛ داسائی لشاس دٞذ.ٔثال اٌش 

 .دالسی سا ٔذیشیت وٙذ۰۰۳۳دالس ٞضیٙٝ ٞبی  ۰۳۳دالس آٖ سا ثؼٙٛاٖ ٞضیٙٝ،پس ا٘ذاص وٙذ ٚ ثب ۰۳۳

سٙخیتی ٘ذاضت.اٚ ٔؼتمذ ثٛد اثتذا ثبیذ ثذٞی دیٍشاٖ سا اٚ اثتذا صیش ثبس ٕ٘ی سفت چشا وٝ ثب دا٘ستٝ ٞبیص ٞیچ 

 .پشداخت وشد ٚ سپس اٌش پِٛی ثبلی ٔب٘ذ پس ا٘ذاص ضٛد.پس اص ٔذتی تٛا٘ستیٓ اٚ سا لب٘غ وٙیٓ

تب ٔذتٟب پَٛ وٓ ٔی آٚسدیٓ.ٔی تٛا٘ستیٓ اص داسائی ٞبیٕبٖ ثذٞی ٞب سا پشداخت وٙیٓ ِٚی آٖ پَٛ خٛدٔبٖ ثٛد ٚ ٕ٘ی 

 .َٛ خٛدٔبٖ ثذٞی ٞب سا پشداخت وٙیٓخٛاستیٓ اص پ

ثٙبثشایٗ ٔدجٛس ضذیٓ اص ٞٛش ٔبِی وست دسآٔذ استفبدٜ وٙیٓ.غشٚسٔبٖ سا صیش پب ٌزاضتیٓ ٚ اص ٞش قشیمی پَٛ 

 ..ثذست ٔی آٚسدیٓ.ثبصاسیبثی،ٔطبٚسٜ ثبصاس یبثی،ٔطبٚسٜ سشٔبیٝ ٌزاسی ٚ

اص اخبسٜ آٖ تٛا٘ستیٓ ثشای خٛد دسآٔذ غیش فؼبَ  سپس پس ا٘ذاصٞب سا سشٔبیٝ ٌزاسی وشدیٓ ٚ آپبستٕبٖ خشیذیٓ ٚ

 .ایدبد وٙیٓ

 (..دسآٔذ غیش فؼبَ دسآٔذی است وٝ ثذٖٚ غشف ٚلت ایدبد ٔی ضٛد ٔب٘ٙذ سٛد سٟبْ،وشایٝ آپبستٕبٖ ٚ)

ٚلتی ثشسسی ٔی وٙیٓ ٔی ثیٙیٓ اوثش لشیت ثٝ اتفبق لطش ٔتٛسف ٚ فمیش خبٔؼٝ ٔب ٞٓ ٕٞیٗ ٔطىالت سا داس٘ذ ٚ ٘ٛع 

طبٖ ٞٓ ٔب٘ٙذ دستیبس ساثشت ویٛسبوی است وٝ ٔؼتمذ ثٛد اثتذا ثبیذ وُ ثذٞی ٞب ثبیذ پشداخت ضٛد ٚ اٌش چیضی ٍ٘شض

 .ثبلی ٔب٘ذ پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسی ضٛد

ٚ اٌش ساثشت ویٛسبوی ٚ أثبَ اٚ ٔتفبٚت ثب آ٘چٝ ٕٞٝ ٔی ا٘ذیطٙذ ٚ سفتبس ٔی وٙٙذ سفتبس ٕ٘ی وشد اٚ ٞٓ فشدی 

 .ص خبٔؼٝ خٛد ثٛد وٝ ٞیچ وس اسٕی اص اٚ ٘طٙیذٜ ثٛدٔتٛسف یب فمیش ا

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ ٔب پس ا٘ذاصٞبیٕبٖ سا دس ثب٘ىٟب ٍ٘زاضتیٓ وٝ ثب ٔختػش سٛدی وٝ پشداخت ٔی وٙٙذ سٚص 

ثٝ سٚص اسصش آٖ دس ٔمبثُ داسائی ٞب وٓ ضٛد ثّىٝ آٖ سا دس قال ٚ ٘مشٜ سشٔبیٝ ٌزاسی وشدیٓ وٝ ثب ٌزضت صٔبٖ 

افضٚدٜ دس آٖ ایدبد ضٛد. ٚ ٚلتی ثٝ اسصضی ثشاثش خشیذ یه آپبستٕبٖ سسیذیٓ آٖ سا ثٝ آپبستٕبٖ تجذیُ وشدیٓ اسصش 

 .ٚ آٖ سا اخبسٜ دادیٓ

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ اٌش خٛاستیذ آیٙذٜ ضخػی سا پیص ٌٛئی وٙیذ فمف وبفی است ٍ٘بٞی ثٝ ٞضیٙٝ ٞبی 

غشف ٞضیٙٝ ٞبی سٚص ٔشٜ خٛسد ٚ خٛسان ٚ تفشیح ثطٛد ایٗ فشد  ٔبٞیب٘ٝ آٖ ضخع ثیٙذاصیذ.اٌش دسآٔذ ایٗ ضخع

ٞیچٍبٜ ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ ٚ ثشٚتٕٙذی ٘خٛاٞذ سسیذ ٚ اٌش لسٕتی اص دسآٔذش غشف پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسی ٚ 
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 .آٔٛصش ضٛد ایٗ ضخع لبثّیت ثشٚتٕٙذ ضذٖ سا داسد

 .ی ٟٔٓ ٞستٙذاٚ ٔی ٌٛیذ: پذس ثشٚتٕٙذ ٔی ٌفت:صٔبٖ ٚ پَٛ داسائی ٞبی خیّ

 .ایٗ داسائی ٞب سا خشدٔٙذا٘ٝ خشج وٗ

پشداخت حمٛق خٛد دس لبِت ٞضیٙٝ ٚ تجذیُ آٖ ثٝ داسائی تٛغیٝ اویذ ساثشت ویٛسبوی ثشای ثشٚتٕٙذ ضذٖ ٔی 

ثبضذ.ؾٕٗ ایٙىٝ اختػبظ لسٕتی اص دسآٔذ خٛد ثٝ ٘یبصٔٙذاٖ سا ٞٓ ثسیبس تٛغیٝ ٔی وٙذ.یبدٌیشی ٟٔبستٟبی الصْ ٚ 

 .صٔیٙٝ ٞبئی وٝ یه فشدثشای افضایص ٞٛش ٔبَ ٘یبص داسد ٘یض اص تٛغیٝ ٞبی اٚ ٔی ثبضذآٔٛصش دس 

 .بودجه دارائی ها،بدهی ها را جبران می کند-۳نکته ضماره 

ا٘سبٟ٘ب ی فمیش ٚ ٔتٛسف،غشفٝ خٛئی ٚ وبٞص ٞضیٙٝ ٞبی ص٘ذٌی سا ٘طبٍ٘ش ٞٛش ٚ روبٚت ٔبِی ٔی دا٘ٙذ دس 

 .ٕٞیطٝ ثش آسصٚٞبی خٛد سشپٛش ٔی ٌزاس٘ذ ٚ خٛد سا ٌَٛ ٔی ص٘ٙذحبِیىٝ ایٙكٛس ٘یست.آٟ٘ب 

ایٍٙٛ٘ٝ افشاد فمیشا٘ٝ صیستٗ سا ص٘ذٌی ضشافتٕٙذا٘ٝ ٔی ٘بٔٙذ ٚ ثشٚتٕٙذاٖ سا وسب٘ی ٔی دا٘ٙذ وٝ ثب پبیٕبَ وشدٖ حك 

 .دیٍشاٖ ثٝ ثشٚت سسیذٜ ا٘ذ. ایٟٙب ٕٞٝ سٚضٟبئی است وٝ فمشا ثب آٟ٘ب خٛدضبٖ سا ٌَٛ ٔی ص٘ٙذ

لتی وسی اص دسآٔذ خٛد اثتذا حك خٛد سا پشداخت وٙذ ٚ ثب ایٗ پس ا٘ذاص سشٔبیٝ ٌزاسی وٙذ داسائی خذیذی خّك ٚ

وشدٜ وٝ خٛد ثبػث ایدبد دسآٔذ ٔی ضٛد وٝ ٔی تٛا٘ذ ثذٞی ٞبئی سا پٛضص دٞذ. ایٗ ساٞی است وٝ اوثش لشیت ثٝ 

 .اتفبق ثشٚتٕٙذاٖ ٔی سٚ٘ذ

ثضسٌتش ثبضذ ٔی تٛا٘ذ ٞضیٙٝ ٞبی ثضسٌتشی سا پٛضص دٞذ. آ٘چٝ لطشٞبی فمیش  ٞشچٝ ایٗ داسائی وٝ ایدبد ٔی ضٛد

ٚ ٔتٛسف ا٘دبْ ٔی دٞٙذ چیضی ٔتفبٚت اص آ٘چٝ ثشٚتٕٙذاٖ ا٘دبْ ٔی دٞٙذ ٔی ثبضذ.ایٟٙب ثب دسآٔذ ٚ پس ا٘ذاص خٛد 

 .ٞضیٙٝ ٞبی خٛد سا پٛضص ٔی دٞٙذ دس ٘تیدٝ پِٛی ٕ٘ی ٔب٘ذ وٝ ثخٛاٞذ تجذیُ ثٝ داسائی ضٛد

 دارائی چیست؟

داسائی چیضی است وٝ پَٛ ثٝ خیت ضٕب ٚاسیض ٔی وٙذ.ٔثُ خشیذ ٚاخبسٜ دادٖ یه آپبستٕبٖ ٚ یب ثذست آٚسدٖ سٟبْ 

ٚ سٛد آٖ .ایٍٙٛ٘ٝ داسائی ٞب اٌش دس ثذست آٚسد٘طبٖ دسست تػٕیٓ ٌیشی ضٛد ٞٓ دسآٔذ ٔستٕش خٛاٞٙذ داضت ٚ 

یٍش ٔب٘غ وٓ اسصش ضذٖ پَٛ ضٕب ٔی ضٛد. دس ٔمبثُ داسائی،ثذٞی ٞٓ اسصش افضٚدٜ ایدبد خٛاٞٙذ وشد. ثٝ ٘ٛػی د

لشاس داسد.ثذٞی چیضی است وٝ ٔٛخت ٔی ضٛد پَٛ اص خیت ضٕب خبسج ضٛد.ثسیبسی اص ٔشدْ داضتٗ ٔبضیٗ سا 

داسائی ٔی دا٘ٙذ.دس غٛستیىٝ قجك تؼشیف ساثشت ویٛسبوی، ٔبضیٗ یه ثذٞی است چٖٛ ٘ٝ تٟٙب دسآٔذ ٔستٕشی 
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وٙذ ثّىٝ ٞضیٙٝ ٞبی ثٙضیٗ،سٚغٗ،استٟالن،تػبدف ٚ ثیٕٝ سا تحٕیُ ٔی وٙٙذ. اِجتٝ داضتٗ ٔبضیٗ سفبٜ ٚ ایدبد ٕ٘ی 

آسبیص سا ثٝ ٕٞشاٜ ٔی آٚسد ِٚی ثبیذ دیذ ٞذفتبٖ ٚالؼب ثشٚتٕٙذ ضذٖ ٞست یب ٘ٝ.پیطٟٙبد ساثشت ویٛسبوی دس 

ٔبضیٗ)یب أثبَ آٖ( تجذیُ وٙیذ آٖ سا سشٔبیٝ  ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛاسد ایٗ است وٝ ثدبی ایٙىٝ پس ا٘ذاص ٚ داسائی تبٖ سا ثٝ

 .ٌزاسی وٙیذ ٚ ثب ػٛایذ آٖ ٔبضیٗ تبٔیٗ وٙیذ

دالس ۰۰۳۳۳ٚاسٖ ثبفت یىی اص ثشٚتٕٙذ تشیٗ ٔشداٖ د٘یب چٙذ سبَ پس اص ایٙىٝ ٕٞسشش ِجبسی سا ثٝ ثٟبی 

بیٝ ٌزاسی ثٝ ٔٗ دادٜ ثٛد آٖ خشیذاسی وشد ٌفتٝ ثٛد اٌش ٕٞسشْ آٖ صٔبٖ ثدبی خشیذ آٖ ِجبس پَٛ آٖ سا ثشای سشٔ

 !!ٔیّیٖٛ دالس ضذٜ ثٛد۰۳۳پَٛ االٖ تجذیُ ثٝ 

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ :ٔٗ ثٝ ایٗ ٔؼتمذْ وٝ اثتذا ػبیذیٟبیٓ سا تٛسؼٝ دٞٓ ٚ سپس اص ص٘ذٌی ِزت ثجشْ.یه 

وٙذ.ثؼجبست  ضخع داسای ٞٛش ٔبِی پبئیٗ فمف دس ایٗ حذ ٔی دا٘ذ وٝ چكٛس پبئیٗ تش اص سكح دسآٔذ خٛد ص٘ذٌی

 دیٍش اص ٞضیٙٝ ٞبیص وٓ وٙذ.اٌش خٛد سا اص تدٕالت ص٘ذٌی ثشخٛسداس ٘ىٙیٓ اغال چشا ص٘ذٌی وٙیٓ؟

 بودجه خرج کنید تا ثروتمند ضوید-۴نکته ضماره 

ٚلتی أٛسخبسی ص٘ذٌی سخت ٔی ضٛد اوثش افشاد ثدبی ایٙىٝ خشج وٙٙذ اص ٞضیٙٝ ٞب ٔی ص٘ٙذ.ایٗ ٔسئّٝ یىی اص 

 .وٝ افشاد اص وست ثشٚت ٚ حفظ آٖ ػبخض٘ذدالیّی است 

پیطٟٙبد ساثشت ویٛسبوی ایٗ ٘یست وٝ ٞضیٙٝ ٞبیتبٖ سا وبٞص دٞیذ ثّىٝ پیطٟٙبد اٚ ایٗ است وٝ دسآٔذٞبیتبٖ سا 

افضایص دٞیذ ٚ ٔثبَ خبِجی اص یه وست ٚ وبس ٔی ص٘ذ.اٚ ٔی ٌٛیذ ٚلتی یه وست ٚ وبس دسآٔذش وبٞص ٔی یبثذ 

ٞب ٔی وٙذ ٚ اِٚیٗ وبٞص سا دس ٞضیٙٝ تجّیلبت ایدبد ٔی وٙذ.تجّیلبت وٕتش ثشاثش است ثب ضشٚع ثٝ وبٞص ٞضیٙٝ 

 .وبٞص فشٚش ٚ وبٞص فشٚش ثشاثش است ثب ٔطىُ ثیطتش ٚ ایٗ دٚس ادأٝ خٛاٞذ یبفت تب ٚسضىستٍی

بیذ ٞضیٙٝ ٞب سا یىی اص ٘طب٘ٝ ٞبی داضتٗ ٞٛش ٔبِی ثبال ایٗ است وٝ ثذا٘یٓ چٝ ٔٛلغ ثبیذ خشج وٙیٓ ٚ چٝ ٔٛلغ ث

وبٞص دٞیٓ. ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ:ٚلتی ٔب ثٝ دسدسش افتبدیٓ ثٝ خبی ایٙىٝ ٞضیٙٝ ٞب سا وبٞص دٞیٓ پشداخت 

لجؿٟب ٚثذٞی ٞب سا ثٝ تبخیش ا٘ذاختیٓ ٚ ثب تٕبْ تٛاٖ ثٝ وبس ثبصاسیبثی ٚ تجّجلبت پشداختیٓ.صٔبٖ،پَٛ ٚ ا٘شطی صیبدی 

 .بثذغشف وشدیٓ تب دسآٔذٔبٖ افضایص ی

سؼی وٙیٓ اص فطبسٞب ثٝ ٘فغ خٛد استفبدٜ وٙیٓ.یه آدْ ٔٛفك ٚ صیشن تٟذیذٞب سا ثٝ فشغت تجذیُ ٔی وٙذ.ساثشت 

ویٛسبوی ٞٓ ٕٞیٗ سٚش سا ا٘دبْ داد.اٚ ثٝ خبی ایٙىٝ تٟذیذ قّجىبساٖ ٚ ثب٘ىٟب اٚ سا ٚاداس ثٝ تلییش دس سٚش خٛد 
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 .فبدٜ وشدوٙذ اص ا٘شطی ٚ فطبس آٟ٘ب ثشای افضایص دسآٔذ است

ثٛدخٝ ثٙذی سٚ٘ذ ثسیبس ٟٕٔی است.ِزا ثشای یبدٌیشی آٖ ٚ ثبٞٛضتش ضذٖ دس آٖ یه سٚص سا ٚلت ثٍزاسیذ.ٔسبئُ 

ٔثجت یه ضجٝ اتفبق ٕ٘ی افتذ أب سٚصی اتفبق خٛاٞٙذ افتبد.اٌش ٚالؼب ثخٛاٞیذ ثشای ٔبصاد ثٛدخٝ وبس وٙیذ ثشٚتٕٙذ تش 

 .خٛاٞیذ ضذ

ٕبٍٞٙی ٔٙبثغ ٚ ٞضیٙٝ ٞبست. ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ:پذس ثشٚتٕٙذ ثٝ ٔٗ یبد داد ثٛدخٝ دس تؼشیف قشحی ثشای ٞ

وٝ یه ٔطىُ ٔبِی ٘یض یه ٔٙجغ است اِجتٝ اٌش آٖ ٔطىُ سا حُ وٙیذ.پس ٔی تٛاٖ اص فمیش ثٛدٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه 

 .فشغت استفبدٜ وشد ٚ ثشٚتٕٙذ ضذ

 بدهی

 .دٚ ٘ٛع ثذٞی ٚخٛد داسد.ثذٞی خٛة ٚ ثذٞی ثذ

ٛة یه ثذٞی است وٝ ضٕب سا ثشٚتٕٙذ تش وشدٜ ٚ فشد دیٍش ی ثٟبی اٖ سا ٔی پشداصد ٚ ثذٞی ثذ ثذٞی ای ثذٞی خ

است وٝ ضٕب سا فمیش تش وشدٜ ٚ ایٙىٝ ٔدجٛس ضٛیذ ثشای پشداخت آٖ خبٖ ثىٙیذ. ثذٞی ثذ لشؾی است وٝ ٘بضی اص 

حسٛة ٔی ضٛد ِٚی ٔی تٛاٖ ثب تجذیُ یه ثذٞی دیٍش است ٚ ٘ٛػی ػمت ٔب٘ذٌی ثشای افشاد ،ٔطبغُ ٚ وطٛسٞب ٔ

 .ایٗ ٘ٛع ثذٞی ثٝ فشغت، ثب استفبدٜ اص آٖ ثشٚتٕٙذ ضذ

ثذٞی ثذ دس اغُ ثذٞی است وٝ ضٕب ثشای حُ ٔطىالت ایدبد ٔی ضٛد ٚ ثبػث ٔی ضٛد ٔطىالت ثضسٌتش ٚ ثضسٌتش 

ایٗ ثیٗ ثب آٖ ٔبضیٗ ٞٓ تػبدف  ٔی ضٛد.ٔثال ایٙىٝ ضٕب پِٛی سا ثب ٘ضَٚ یب ٚاْ ثشای خشیذ ٔبضیٗ ٞضیٙٝ وٙیذ ٚ دس

وٙیذ ٚ..ٚ ثٝ ایٗ تشتیت ٔطىالت ثضسي ٚ ثضسٌتش ٔی ضٛ٘ذ. دس ٔمبثُ ثذٞی خٛة ٔی تٛا٘ذ ضٕب سا ثشٚتٕٙذ تش 

وٙذ.ٌشفتٗ ٚاْ ثشای خشیذ ٔٙضَ یب لشؼ اص دٚستبٖ ٚ آضٙبیبٖ ثشای سشٔبیٝ ٌزاسی وٓ سیسه ٚ ٔكٕئٗ ٔی تٛا٘ذ 

 .ثبػث سضذ دس افشاد ٌشدد

ثذٞی ثذ ضٕب سا ػمت ٍ٘ٝ داسد ،خٛدتبٖ ثذتشیٗ دضٕٗ خٛدتبٖ ٞستیذ. اوثش ٔب فىش ٔی وٙیٓ ثٟتشیٗ ساٜ ٚ سٚش اٌش 

حُ یه ٔطىُ فمف آ٘ی است وٝ ٔب ٔی دا٘یٓ ٚ ا٘دبْ ٔی دٞیٓ دس غٛستیىٝ آ٘چٝ تبوٖٙٛ وشدٜ ایٓ ٔب سا ثٝ یه 

ا ثفٟٕیٓ ٔیتٛا٘یٓ ثب یبدٌیشی سٚضٟبی خذیذ،وبسٞبی ٘تیدٝ ٔتٛسف یب پبئیٗ تش اص ٔتٛسف سسب٘ذٜ است. اٌش ایٗ ٘ىتٝ س

 .خذیذ ٚ حتی تلییش دس ٘ٛع ٍ٘شش ٚ فىش خٛد ثٝ ٘تبیدی خذیذ ٚ ثٟتش دست پیذا وٙیٓ

ٕٞب٘كٛس وٝ دس لسٕت لجّی ٌفتٝ ضذ ثٝ ٔطىُ ثذٞی ثؼٙٛاٖ یه فشغت ثشای یبدٌیشی ٚ ثبٞٛضتش ضذٖ ٍ٘بٜ وٙیذ. 
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ٞٛش ثٛدخٝ ثٙذی پَٛ خٛد، ٔب٘ٙذ ٞٛش ٔحبفظت اص پَٛ خٛد ثٝ دسغذ سٙدیذٜ ایٗ ٘ىتٝ سا ثخبقش داضتٝ ثبضیذ وٝ 

ٔی ضٛد.یؼٙی اٌشدسغذ ثیطتشی اص دسآٔذتبٖ ثٝ داسائی تجذیُ ضٛد ضٕب داسای ٞٛش ٔبِی ثٛدخٝ ثٙذی ثبالتشی 

ذ ٞستیذ. ٕٞب٘كٛس وٝ دس لسٕتٟبی لجّی ٞٓ ٌفتٝ ضذ ٘حٜٛ ثٛدخٝ ثٙذی غحیح پَٛ ، اختػبظ دسغذی اص دسآٔ

)لجُ اص پشداخت ٞضیٙٝ ٞب ( ثٝ پس ا٘ذاص ٚ سشٔبیٝ ٌزاسی ٞب است.ٚ ٞشچٝ ایٗ دسغذ ثیطتش ثبضذ ٞٛش ٔبِی ثبالتش 

است. ٚ فطبسی وٝ ثب ایٗ وبس دس پشداخت ٞضیٙٝ ٞب ٚاسد ٔی ضٛد ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ استفبدٜ اص ٞٛش ٔبِی ضٕبسٜ 

دس یبدٌیشی ایٗ ٞٛش ایٗ است وٝ سكح ص٘ذٌی ٘جبیذ یه وٝ ٞٛش ٔبِی وست دسآٔذ ثیطتش ثٛد ثطٛد.٘ىتٝ خبِت 

 . تلییش وٙذ

چٙذ دسغذ اص ٔشدْ ٔی تٛا٘ٙذ ثب ایٗ سٚ٘ذ چبِص ثشاٍ٘یض ص٘ذٌی وٙٙذ؟ تحُٕ ایٍٙٛ٘ٝ سٚ٘ذٞبی چبِص ثشاٍ٘یض وبس 

یُ است وٝ ثسیبس سختی است وٝ اٌش وسی ثتٛا٘ذ اص ػٟذٜ آٖ ثشآیذ ٔی تٛا٘ذ ثٝ خشٌٝ ثشٚتٕٙذاٖ ثپیٛ٘ذد. ثٝ ٕٞیٗ دِ

تؼذاد ثشٚتٕٙذاٖ دس ٔمبیسٝ ثب تؼذاد خٕؼیتٟب ٘بچیض است. ثشٚتٕٙذاٖ اص ایٍٙٛ٘ٝ چبِطٟب ٚ فطبسٞب ٞشاسی ٘ذاس٘ذ ٚ ثب 

 .تحُٕ ٔمكؼی آٟ٘ب ثٝ ٔبصاد ثٛدخٝ،ثشٚت ٚ تٙؼٓ ٔی سسٙذ

اتفبق ٔشدْ اص آٖ  خبِت ایٗ است وٝ اٟ٘ب دس التػبدی ثٝ دسآٔذٞبی ٍٞٙفت ٚ ثشٚت صیبد ٔی سسٙذ وٝ اوثش لشیت ثٝ

 .ٚ سوٛد حبوٓ ثش آٖ دس س٘ح ٞستٙذ

 

 :تقویت پول خودهوش مالی 

ثیٗ دیذٌبٟٞبی سشٔبیٝ ٌزاسی افشاد ٔختّف تفبٚتٟبی صیبدی ٚخٛد داسد. ایٗ تفبٚت دیذٌبٜ ٚ حتی تحّیّٟب ٚ پیص 

ٟب دس دٚ ٔفْٟٛ اص ٔفبٞیٓ ثیٙی ٞبی ٔتفبٚت حتی ثیٗ وبسضٙبسبٖ ، ثٝ ػمیذٜ ساثشت ویٛسبوی ٘بضی اص تفبٚت دیذٌبٞ

 کنترل و تقویت.ٔبِی است

ساثشت ویٛسبوی ٔی ٌٛیذ التػبد خذیذ دس د٘یب)وٝ التػبد ایشاٖ ٞٓ ثٝ ٘ٛػی تبثیش پزیشی صیبدی اص آٟ٘ب داسد( 

ثبخت ثٝ ٘فغ ثشٚتٕٙذاٖ وشدٜ است ٚ آٖ ایٗ است وٝ ثسیبسی اص ٔشدْ چبسٜ -ثسیبسی اص ٔشدْ سا ٚاسد یه ثبصی ثشد

سشٔبیٝ ٌزاسی ٚ تجؼیت اص آ٘چٝ وٝ دس ٔمبثُ آٟ٘ب ٌزاضتٝ ٔی ضٛد ٘ذاس٘ذ.ایٗ ٔسئّٝ دالیُ صیب دی داسد.خذا  ای خض

اص تفبٚتٟبی فشدی ثیٗ افشاد ، اوثش افشاد ، آٔٛصضٟبی ٔبِی یب تحػیالت ٔبِی ا٘ذوی داس٘ذ ٚ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٔٛلؼیتٟبی 

 .ٔی دٞٙذ تطخیع دٞٙذسشٔبیٝ ٌزاسی ٔٙبست سا اص آ٘چٝ وٝ ثٝ آٟ٘ب پیطٟٙبد 
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ِزا دس سشٔبیٝ ٌزاسیٟبئی ٚاسد ٔی ضٛ٘ذ وٝ سیستٓ التػبدی سایح ثٝ آٟ٘ب پیطٟٙبد ٔی وٙذ ٚ فشد ٞیچ وٙتشِی ثش سٚی 

 .آٟ٘ب ٘ذاسد ٚ سشٔبیٝ آٟ٘ب یب تمٛیت ٕ٘ی ضٛد یب تمٛیت ثسیبس وٕی خٛاٞذ داضت

بیٝ ٌزاسی دس حسبثٟبی ثب٘ىٟب،خشیذ اٚساق ٔطبسوت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبئی اص ایٗ ٌٛ٘ٝ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب دس وطٛس خٛدٔبٖ ،سشٔ

ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبئی اص ایٗ دست است. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس التػبد وطٛس خٛدٔبٖ ضبٞذ ٞستیٓ، تٛسْ ثیست ٚ چٙذ دسغذی 

سبِیب٘ٝ ٔدبِی ثشای تمٛیت پَٛ دس ایٍٙٛ٘ٝ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب ٕ٘ی دٞذ ٚ ثٟتشیٗ حبِت دس ایٗ ٌٛ٘ٝ سشٔبیٝ ٌزاسیٟب 

 .ٝ اسصش پَٛ ٍٕٞبْ ثب تٛسْ سضذ وٙذایٗ است و

پیطٟٙبد ایٍٙٛ٘ٝ ثستٝ ٞبی پِٛی تٛسف دِٚت ،ثٝ دِیُ سضذ صیبد ٘مذیٍٙی سشٌشداٖ دس دست ٔشدْ است وٝ ٘بضی اص 

دسآٔذٞبی ٘فتی است ٚ ایٗ سشٔبیٝ ٞب ثكشف ٞش ثبصاسی سشاصیش ٔی ضٛد خض ایدبد حجبة دس ثبصاسٞب ٚ افضایص 

زا دِٚت ثٝ خبی ثش٘بٔٝ سیضی ثش سٚی تِٛیذ ٚ اسائٝ ثستٝ ٞبی تطٛیمی ثشای ٔطبسوت تٛسْ ٘تیدٝ دیٍشی ٘ذاسد ِ

سشٔبیٝ ٞبی سشٌشداٖ دس تِٛیذ، خٕغ آٚسی ٚ وٙتشَ ایٗ ٘مذیٍٙی سا دس سشِٛحٝ وبس خٛد لشاس ٔی دٞذ ٚ اوثش ٔشدْ 

سشٔبیٝ ٌزاسی خٛد ٔی  دسغذ سا ٔحّٕی ٔٙبست ثشای ۰۳وٝ داسای ٞٛش ٔبِی صیبدی ٘یستٙذ دسیبفت سٛد سبِیب٘ٝ 

دا٘ٙذ.غبفُ اص ایٙىٝ دس ایٍٙٛ٘ٝ ضشایف تٛسٔی، ٘ٝ تٟٙب پِٛطبٖ تمٛیت ٕ٘ی ضٛد ثّىٝ دس ثٟتشیٗ حبِت اسصش پِٛطبٖ 

 .)لذست خشیذ( ٘سجت ثٝ سبَ لجُ ثبثت ٔی ٔب٘ذ

بی التػبدی ساثشت ویٛسبوی تبثیش وٙتشَ ٚ تمٛیت سشٔبیٝ دس سشٔبیٝ ٌزاسی ٞب سا ثخػٛظ دس ثحشاٟ٘ب ٚ سوٛد ٞ

 :ثسیبس ٟٔٓ ٚ اسبسی ٔی دا٘ذ.اٚ ٔی ٌٛیذ

ثٝ خبقش وٙتشَ ٚ تمٛیت سشٔبیٝ اْ ٔی تٛا٘ٓ دس صٔبٖ وٕتش ثب سیسه ثسیبس وٕتش ٚ ثٝ حذالُ سسب٘ذٖ تبثیش خٟطٟب ٚ 

 .سوٛدٞبی التػبدی ثبصاس ثش سشٔبیٝ ٌزاسیٟبیٓ، ثٝ ثشٚت ثیطتشی دست یبثٓ

س دس آٔشیىب تشس اص تشٚسیسٓ ٘یست، ثّىٝ تشس اص ثی پَٛ ضذٖ دس قَٛ ساثشت ویٛسبوی ٔی ٘ٛیسذ ثضسٌتشیٗ تش

دٚساٖ ثبص٘طستٍی است. ایٗ ٔكّت ثخػٛظ ثشای وسب٘ی وٝ حمٛق ثٍیش ٞستٙذ چٝ دس آٔشیىب ٚ چٝ دس ایشاٖ 

، غبدق است وٝ ٞش چمذس اصپِٛی وٝ حمٛق ثٍیشاٖ دسیبفت ٔی وٙٙذ پس ا٘ذاص ضٛد ثب تٛخٝ ثٝ سٚ٘ذ حبوٓ ثش التػبد

سٚص ثٝ سٚص اسصش آٖ وبٞص ٔی یبثذ ٚ دس صٔبٖ ثبص٘طستٍی ػٕال پَٛ لبثُ روشی ثشای ادأٝ ص٘ذٌی ثبلی ٕ٘ی ٔب٘ذ 

. ٔتبسفب٘ٝ دس وطٛس خٛدٔبٖ ثسیبسی اص افشاد ثخبقش ایٙىٝ حمٛق ثبص٘طستٍی ٚ پس ا٘ذاصضبٖ تىبفٛی ٞضیٙٝ 

شای وست دسآٔذ ٞستٙذ ٚ ثمَٛ خٛدضبٖ سی سبِٝ دْٚ ٞبیطبٖ سا ٕ٘ی وٙذ پس اص ثبص٘طستٍی ٘یض ثذ٘جبَ ا٘دبْ وبس ث

http://abcbourse.ir/


 افسایص هوش مالی به روش رابرت کیوساکی)قسمت اول(

 

 www.miliyarder.com  13                گروه میلیاردر جوان    

 

 .خذٔتطبٖ سا ضشٚع ٔی وٙٙذ

ٞضیٙٝ ٞبی خبسی ص٘ذٌی، ٞضیٙٝ ٞبی ثٟذاضت ٚ دسٔبٖ،ٞضیٙٝ ٞبی پٛضبن ٚٞضیٙٝ ٞبی تحػیّی دیٍش ثب دسآٔذ ٞب 

فىش چبسٜ ٚ پس ا٘ذاصٞبی اوثش ثبص٘طستٍبٖ ٚ حتی حمٛق ثٍیشاٖ ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد پس اٌش فشغتی ٞست ثبیذ ثٝ 

 .ثٛد

چبسٜ ایٗ دٚساٖ، تمٛیت ٞٛش ٔبِی تمٛیت پَٛ خٛد ٔی ثبضذ.ایٗ ٞٛش ثبػث ٔی ضٛد ثب استفبدٜ اص پَٛ دیٍشاٖ ، 

پِٛتبٖ ثب ضذت ثیطتشی ثشایتبٖ وبس وٙذ ٚ اٌش ٞٛش ٔبِی ٔحبفظت اص پَٛ خٛد سا تمٛیت وشدٜ ثبضیذ ٔی تٛا٘یذ 

 .ٔبِیبت وٕتشی پشداخت وٙیذ

 :تقویت پول

ثٝ ثیبٖ سبدٜ یؼٙی ایٙىٝ اص ٔٙبثغ ٚ پَٛ وٕتش، ثیطتشیٗ ثٟشٜ سا ثجشیذ. یؼٙی ایٙىٝ اٌش ضٕب ثشای یه سشٔبیٝ ٌزاسی 

ٔیّیٖٛ یب ثیطتش آٖ سا اص ثب٘ه یب ٔٙبثغ دیٍش تبٔیٗ وٙیذ ٚ  ۰ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ پَٛ داضتٝ ثبضیذ ثتٛا٘یذ  ۰ٔكٕئٗ ٘یبص ثٝ 

بٔیٗ وٙیذ ٚ ثتٛا٘یذ اسصش افضٚدٜ خٛثی اص سشٔبیٝ ٌزاسیتبٖ ثذست آٚسیذ تٟٙب دٚ ٔیّیٖٛ ٚ یب وٕتش سا خٛدتبٖ ت

داسای ٞٛش ٔبِی تمٛیت پَٛ ٞستیذ. اِجتٝ ایٗ ثحث ٔطشٚـ ثش ایٗ است وٝ ثتٛا٘یذ سشٔبیٝ ٌزاسی خٛد سا وٙتشَ 

 .وٙیذ

اْ ثشای سشٔبیٝ ٌزاسی اٌش یه سشٔبیٝ ٌزاس فبلذ ٞٛش ٔبِی وبفی ثشای وٙتشَ سشٔبیٝ ٌزاسی ثبضذ،استفبدٜ اص پَٛ ٚ

 .وبسی ثسیبس پشخكش است

ثسیبسی اص افشادی وٝ اص ٘بثسبٔب٘ی ثبصاس أالن آسیت ٔی ثیٙٙذ وسب٘ی ٞستٙذ وٝ ثش سٚی افضایص لیٕت خب٘ٝ ٚ تٛسْ 

حسبة وشدٜ ا٘ذ.آٟ٘ب فىش ٔی وٙٙذ ثب ثبال سفتٗ لیٕت خب٘ٝ ضبٖ ثشٚتٕٙذ ضذٜ ا٘ذ ٚ ضشٚع ثٝ ایدبد ثذٞی ثشای خٛد 

ٙٙذ دس حبِیىٝ ایٗ اضتجبٜ ثضسٌی است. ثب افضایص لیٕت ٔسىٗ حبغُ اص تٛسْ ٚ یب پشیذ صٔب٘ی دٚساٖ سٚ٘ك ٔی و

 .ٔسىٗ، ایٗ افشاد ٘یستٙذ وٝ ثشٚتٕٙذ ٔی ضٛ٘ذ ثّىٝ ایٗ اسصش پَٛ است وٝ وبٞص ٔی یبثذ

ٚ چٙذ خشیذ ٚ فشٚش پش ٚاسد ثبصاس ٔسىٗ ضذٜ ثٛدْ  ۰۰ثخبـ داسْ صٔب٘یىٝ دس اثتذای دٚساٖ سٚ٘ك ٔسىٗ دس سبَ 

سٛد ا٘دبْ دادْ سٚصی ثٝ خٛد آٔذْ ٚ دیذْ آ٘چٝ وٝ ثشای ٔٗ ثبػث ایدبد سٛد ضذٜ ثیطتش اص آ٘ىٝ ٟٔبستٟبی تدبسی 

ٔٗ ثبضذ سٛاس ضذٖ ثش ٔٛج ثبصاس ثٛدٜ است. دس حبِیىٝ ضبیذ خیّی اص ٟٔبستٟبی ٔٛسد ٘یبص ثشای سشٔبیٝ ٌزاس ثٛدٖ 

 .دْدس ایٗ ثبصاس سا ٞٙٛص ثّذ ٘جٛ
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