
مديـر 
مـالي

آموزش های گام به گام وب سایت 
مدیر مالی، مقاالت و ویدیوهای 
آموزشی، پادکست های اقتصادی 
مالی  دانش نامه  و  رادیو سرمایه 
و سرمایه گذاری به شما کمک 
را  خـود  مهارتهـای  تا  می کنـد 
افـزایـش دهیـد و به مـوفقیـت 
مـالـی در بـازار بـورس برسـید. modiremali.com

پنج توصیه مهم کارآفرینان موفق 
در مورد حسابداری شخصی

برای اعضای کانال مدیرمالی در  نو 1395  به عنوان هدیه سال  این کتابچه 
تلگرام تهیه شده است.

http://telegram.me/modiremali
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مسئولیت های شما در 
مورد اين فايل آموزشی

اما حق ندارید:
• این کتابچه را بفروشید و از    

  آن کسب درآمد کنید.
• محتوای داخل این کتابچه را    

  تغییر دهید.

شما حق دارید:
• این کتابچه را در شبکه های اجتماعی      
   و تاالرهای گفتگوی مجازی به صورت   

  رایگان با دیگران به اشتراک بگذارید.
• این کتابچه را به صورت رایگان در سایت یا    

وبالگ خود آپلود کنید تا دیگران هم از آن استفاده کنند.  
• این کتابچه را پرینت بگیرید و در منزل، محل کار، کتابخانه و اماکن عمومی یا    

  شخصی قرار دهید.
• این کتابچه را به کاربران و بازدیدکنندگان سایت تان هدیه دهید یا برایشان ایمیل    

  کنید.
• این کتابچه را به صورت رایگان در قالب سی دی یا فایل های آموزشی به دیگران    

   هدیه دهید.

https://www.facebook.com/modiremali
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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

ما در مدیرمالی چه می کنیم؟

بسیار خوشحالیم که می توانیم اطالعات و تجربیات موفق در سراسر جهان را گردآوری کنیم و آن را در قالب مقاالت، 
دوره های آنالین و بسته های آفالین آموزشی مدیرمالی در اختیار شما قرار دهیم. مدیرمالی قطعًا می تواند به شما کمک کند 
تا از اشتباهاتی که همه در بازار بورس مرتکب می شوند، اجتناب کنید و در مسیر درستی گام بردارید. ما معتقدیم تفاوت 

اصلی یک سرمایه گذار موفق با یک سرمایه ناموفق در یک عبارت خالصه می شود: دانش کاربردی

ما در مدیرمالی به دنبال آن هستیم که فرصت آموزش سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه را به صورت رایگان برای همه 
افراد جامعه فراهم بیاوریم.

کتاب سرمایه گذار هوشمند نوشته بنجامین گراهام با عنوان بهترین کتاب در حوزه سرمایه گذاری بلندمدت شناخته می شود 
و وارن بافت اعجوبه دنیای سرمایه گذاری بعد از مطالعه این کتاب آن را »بهترین کتاب سرمایه گذاری که تاکنون نوشته 
شده« معرفی کرده است. پس جای تعجب نیست که خالصه این کتاب قدری طوالنی باشد. اما خالصه دقیق کتاب، با یک 

ارزیابی کلی در مورد آن آغاز می شود.

پنج توصیه مهم کارآفرینان موفق در مورد حسابداری شخصی
از  بدانیم چه چیزهایی می شود  بودیم و می خواستیم  از کارآفرینان موفق  یافتن توصیه هایی  برای  در حال جستجو  اخیراً 
یاد گرفت. به نظر می رسد بیشتر چیزهایی که این انسان های خارق العاده درباره اش صحبت  آن ها 

کرده اند می تواند به راحتی در مدیریت پول و سرمایه شما تأثیرگذار باشد.

حاال بهترین زمان است تا نگاهی به ذهن چند تن از موفق ترین افراد دنیا بیندازیم. فرقی نمی کند هدف شما چیست، شنیدن 
یک توصیه همیشه می تواند کمک حالتان باشد. وقتی هم که صحبت از پول می شود، چرا به دنبال توصیه های افراد ثروتمند 

نرویم؟

در اینجا به توصیه های تعدادی از این کارآفرینان و بعضی از نکات عملی آن ها درباره نحوه به کارگیری دانش »غنی« آن ها 
در حسابداری امور مالی شخصیتان می پردازیم.
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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

یک. »من به کار به عنوان کار و به بازی به عنوان بازی نگاه نمی کنم. همه این ها زندگی مرا تشکیل 
می دهند.« ریچارد برانسون

می کند  یادآوری  ما  به  برانسون  ِسر  از  خردمندانه  کالم  این 
به  که  جایی  تا  بالعکس.  و  باشد  بازی  مثل  کار می تواند  که 
انداز  به پس  قدیم  از  ما  مرتبط می شود،  مالی شخصی  امور 
یک  به عنوان  کردن  خرج  به  و  خسته کننده  کاری  به عنوان 
نشان  ما  از  بسیاری  تجربیات شخصی  کرده ایم.  نگاه  تفریح 
پس  سپرده  به حساب  »انتقال  دکمه  روی  وقتی  که  می دهد 
اندازه خرید یک  به  کلیک می کنیم  بانکی  در حساب  انداز« 
جفت کفش نو از برند آدیداس یا نایک برایمان مفرح نیست.

مفرح؟ نه.

مهم؟ بله!

متأسفانه، انجام کارهای مفرح به جای کارهای کسل کننده در طبیعت ما انسان هاست. ما دوست داریم بازی کنیم. پس برای 
اینکه خودمان را برای پس انداز تطمیع کنیم، باید این توصیه برانسون را آویزه گوش کرده و پس انداز را تبدیل به یک 
فعالیت مفرح کنیم. به جای اینکه هر ماه با حسرت در حساب پس اندازمان پول بگذاریم، می توانیم راه هایی برای سرمایه 

گذاری پیدا کنیم و نظاره گر رشد آن باشیم. اینجا به چند ایده اشاره می کنیم:

• برای خودتان اهدافی تعیین کنید و برای داشتن بیشترین حساب پس انداز در بین دوستان یا خانواده »رقابت« کنید. 
می توانید با دوستان و آشنایان خود جمع شوید، صندوقی را تشکیل دهید و ماهیانه مبلغی را در آن صندوق قرار دهید. هر 

ماه هم قرعه کشی کنید و کل موجودی صندوق را به فرد برنده بدهید.

• موفقیت های خود را در برنامه ریزی مالی و پس انداز خود را جشن بگیرید... آن یک جفت کفش را از برند موردعالقه 
خود بخرید! اما تنها زمانی که به آن مرحله مشخص از پس انداز رسیدید.

آن ها عالقه مند هستید  به  که  درباره شرکت هایی  تحقیق  کنید،  گذاری  دارید سرمایه  آن ها عالقه  به  که  در صنایعی   •
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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

به هیچ وجه کار سختی نخواهد بود. با آموزش هایی که در مدیرمالی است به راحتی می توانید سرمایه گذاری را یاد بگیرید. 
برای مثال نگاهی به دوره جامع آموزش سرمایه گذاری در بورس  بیندازید.

• از نرم افزارهای کاربردی و مفرحی استفاده کنید که به شما کمک می کنند بهتر پس انداز کنید. برای مثال اپلیکیشن های 
موبایلی حسابداری شخصی گزینه های خوبی برای این کار هستند.

همه این ها جزئی از  تبدیل کنید.  به یک کار مفرح  را  پولتان می شود، آن ها  از کار و  باید وقتی صحبت  خب پس 
زندگی شما هستند و زندگی شما را تشکیل می دهند.

اپرا  می دهد.«  قرار  آینده  در  موقعیت  بهترین  در  را  حال حاضر، شما  در  کار  بهترین  »انجام  دو. 
وینفری

تعیین  بزرگ  حامیان  از  یکی  وینفری  اپرا 
هدف در زندگی محسوب می شود. او همیشه 
به بینندگان برنامه های خود می گوید چیزی 
که برای فردا می خواهید را مشخص کنید و 

از امروز برای رسیدن به آن تالش کنید.

خصوصًا وقتی صحبت از امور مالی است، اگر 
از حاال خود را برای کسب اهداف بلندمدتتان 

آماده کنید، راحت تر به آن ها دست می یابید. در ادامه به بعضی از مواردی اشاره می کنیم که اگر در حال حاضر با پول و 
سرمایه خود انجام دهید در آینده می توانید ثمره آن ببینید:

• قبل از خرید درباره هزینه فرصت فکر کنید. آن 5 هزار تومانی که حاال خرج می کنید همان 50 هزار تومانی است که 
بعداً نمی توانید خرج کنید.

• برای خود اولویت تعیین کنید و به آن وفادار باشید. با فکر کردن به اینکه برای چه چیزی از پولتان استفاده خواهید کرد، 
برای پس انداز یا سرمایه گذاری به خودتان انگیزه بدهید.

• سرمایه گذاری کردن را به فعالیتی همیشگی و روزمره در زندگی تان تبدیل کنید! حتی اگر مقدار کمی باشد، پس انداز یا 
سرمایه گذاری را به بخشی از زندگی روزمره خود، یا هزینه ای ثابت در بودجه ماهانه تان تبدیل کنید. اگر روزانه و به صورت 
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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

منظم پس انداز کنید، این کار برایتان آسان تر خواهد بود و نتیجه بهتری هم برایتان خواهد داشت.

هر سرمایه گذاری شما هزینه فرصت در بر دارد.

سه. »ما همیشه تغییری که تا 2 سال آینده رخ 
تغییری که در 10 سال  و  باال  داد دست  خواهد 
به  رخ دهد، دست کم می گیریم.  آینده می تواند 
انفعال دچار شوید.«  به  اجازه ندهید که  خودتان 

بیل گیتس

آنچه آقای گیتس می گوید این است:

ارزش زمانی پول این گونه است که هرچه زودتر پول خود را سرمایه گذاری کنید، پول شما پتانسیل بیشتری هم برای رشد 
کردن خواهد داشت. پس نوجوانان و جوانان )و والدین آن ها( گوش کنید: به پس انداز و سرمایه گذاری خود بیشتر فکر کنید 

و اقدامات جدی تری در رابطه با آن انجام دهید، حتی اگر یک درآمد کم با یک کار پاره وقت دارید.

توجه کنید!

جوانان حرفه ای... سرمایه گذاری را با صندوق های سرمایه گذاری آغاز کنید... حتی اگر حساب بانکی ضعیفی دارید. این 
روش ممکن است خیلی سریع جواب ندهد، اما در درازمدت سود پرداخت خواهند کرد. همین طور در هنگام پس انداز کردن، 

از انفعال دوری کنید. حتی اگر یک قدم کوچک روبه جلو بردارید، از یکجا ماندن بهتر است.

سرمایه گذاری برای آینده تان چیزی نیست که وقتی »بزرگ شدید« یا »جایی ساکن شدید« یا پول کافی به دست آوردید 
آغاز کنید، بلکه باید همین حاال اتفاق بیفتد. پاداش های بزرگی را که می توانند از اقدامات کوچک حاصل شوند، هیچ وقت 

دست کم نگیرید.

زود سرمايه گذاری کنید و صبر داشته باشید
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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

چهار. »برنده ها هیچ وقت تسلیم نمی شوند و هر که تسلیم شد هیچ وقت برنده نمی شود.« وینس 
لُمباردی

هیچ کسی کامل نیست. حتی همین استاد لمابردی هم چند بازی مهم را باخته است؛ بنابراین از نظر مالی، ایرادی ندارد اگر 
شکست بخورید. موانع مالی در زندگی وجود خواهند داشت: هزینه های غیرمنتظره، فاصله های بین اشتغال، خریدهای آنی 
که بعداً حسرتش را می خوریم؛ اما نکته اینجاست که باخت در یک بازی به معنی باختن کل زندگی نیست...احتمااًل با بازی 

فوتبال آشنا هستید!

زمانی که این مشکالت به وجود می آیند، پس انداز یا سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا کمی شرایط را تعدیل کنید؛ 
اما به این نکته خردمندانه از استاد لمباردی توجه کنید، چالش ها دلیلی برای تسلیم شدن نیستند. شاید ذخیره شما در حساب 
پس اندازتان کم شود، اما نباید هیچ وقت متوقف شود. ادامه دهید، همچنان پس انداز کنید، به هدف گذاری ادامه دهید. 
برنده ها هیچ وقت تسلیم نمی شوند و این همان دلیلی است که برنده ها هیچ وقت ورشکست نمی شوند و شکست نمی خورند.
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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت مدیرمالی است و انتشار رایگان آن بدون تغییر و اصالح محتوا مجاز است.

بگذارید...  برای خودتان  بزرگ  مالی  اهداف  که  نترسید  این  از  در سال 1395،   
تالش مداوم و روزانه برای رسیدن به آن ها را برای خود تبدیل به یک عادت کنید.

پنج. »من فکر می کنم اگر شما کاری را انجام می دهید و آن کار خیلی خوب از آب در می آید، نباید 
در باد آن پیروزی بخوابید... باید به سراغ انجام کار فوق العاده دیگری بروید و فقط به این بیندیشید 

که پیروزی بعدی چیست؟« استیو جابز
بنیان گذار فقید اپل خیلی ساده تر می توانست اینجا راجع 
به متنوع سازی بحث کند. در تمام چیزهای فوق العاده ی 
ممکن سرمایه گذاری کنید و همه تخم مرغ هایتان را در 
یک سبد قرار ندهید. متنوع سازی سرمایه گذاری هایتان 

امن ترین روش برای رسیدن به ثروت است.

نگذاشتن سقف  می گوید،  اینجا  در  جابز  استیو  آنچه  اما 
بر روی آنچه می توانید به دست بیاورید )پس انداز کنید( 
او  بود.  هیچ  بلندپروازی اش،  بدون  جابز  استیو  است. 
توانست  بود... سپس  دنیا گذاشته  تغییر  را روی  هدفش 
دنیا را به طور کامل دگرگون کند. پس بگذارید ما هم 

به نسبت درآمدمان، هدف هایمان را همان اندازه بزرگ در نظر بگیریم. شاید شنیده اید که پول، پول می آورد، یعنی پول به 
شکل تصاعدی رشد می کند، هر چه پول بیشتری داشته باشید، پول بیشتری هم می توانید به دست آورید. پس خودتان را 
با اهداف کوچک محدود نکنید. ثروتمند شدن، گذاشتن خط پایان و رد شدن از آن نیست... بلکه باید به دنبال ادامه دادن و 

پیشرفت کردن باشد؛ به این بیندیشید که گام بعدی چه چیز خواهد بود.

این جمله جابز توصیه ای رایج از این کارآفرینان به شدت ثروتمند است: هدف های باال برای خودتان تعیین کنید.

شما می توانید با شرکت در دوره ایمیلی ایستادن بر قله استقالل مالی بسیاری از توصیه های این نخبگان را عملی اجرا کنید

دوره آموزشی ايمیلی ايستادن بر قله استقالل مالی
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شما می توانید با مراجعه به وب سایت مدیرمالی 
از سایر آموزش های ما نیز استفاده کنید
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