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مالیتان اگر شرایط مالی خود را کنترل نکنید، قطعاً شرایط 

 شما را کنترل خواهد کرد!!!

شد. افراد اگر یک برنامه مالی  ریزی صحیح مالی میسر خواهد خلق ثروت و نگهداری و رشد آن در آینده تنها با اتخاذ یک برنامه

شخصی نوشته شده نداشته باشند در اتخاذ تصمیمات متمرکز نبوده و متمایل به انجام اشتباهات رفتاری در تصمیمات شخصی 

 مالی خود هستند.

یا گسترش و توانیم به آن دست پیدا کنیم، اهداف هستند. اهداف مالی که شامل درآمدزایی  ریزی می اولین چیزی که با برنامه

 ریزی مالی دارند. توسعه کار است و همچنین اهدافی که در زندگی شخصی داریم نیز نیاز به برنامه

ریزی مالی در کسب و کار نیز به اندازه زندگی شخصی اهمیت دارد برای شروع یک کار یا برای راه اندازی یک تجارت  برنامه

های مالی با دقت باال الزم است تا بتوان در کسب و کار و  ریزی اری هم برنامهگذ گذاری است برای سرمایه حتماً نیاز به سرمایه

ریزی  انداز و محصوالت متوع بیمه عمر و بازنشستگی، برنامه های پس شغل موفق بود. متأسفانه در ایران به دلیل فقدان سیستم

 یابد. مالی اهمیتی دوچندان می

 تعریف برنامه مالی

های مالی است که هر فرد را برای یک  بینی ای از پیش ( مجموعهFinancial Planningریزی مالی)به انگلیسی:  برنامه

های مختلفی است که فقط  ریزی شامل جنبه کند. مجموع این برنامه زندگی با آرامش و آسایش در آینده نزدیک و دور آماده می

ها فقط بخش  گذاری ین سرمایهشود. ا های خاص خالصه نمی گذاری گذاری هنگفت در سرمایه انداز کردن و سرمایه به پس

ریزی مالی کامل و دقیق، وضعیت مالی امروز فرد یا خانواده بررسی شده  ریزی جامع هستند. در یک برنامه کوچکی از یک برنامه

ها روش یا روشهای حصول این اهداف و  و اهداف مالی در آینده نزدیک و دورنیز مورد نظر قرار خواهد گرفت و با توجه به آن

 ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ل دسترس بودن آنقاب

انداز  کند که استقالل مالی یا اهداف مالی فرد را در آینده تضمین خواهد کرد. پس هایی توجه می ریزی مالی به کلیه جنبه برنامه

افراد با آن آشنایی دارند و تعداد از مواردی است که عموم انداز بازنشستگی  یا منزل یا پس برای آینده با هدف خرید اتومبیل

 کنند.  کثیری آن را اجرا می

شود و این موارد فقط بخش کوچکی از یک  ها خالصه نمی ریزی کامل شامل موارد فوق است ولی فقط به آن یک برنامه

 ریزی مالی است. برنامه
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برای حصول به یک برنامه کامل باید به موارد بسیاری  

 ها است: یر بخشی از آنتوجه دقیق شود که موارد ز

 میزان درآمد فرد یا یک خانواده •

 سرمایه و موجودی نقدی و غیر نقدی •

 بدهی و تعهدهای مالی کوتاه و بلند مدت •

 های و مخارج روزانه زندگی هزینه •

 گذاری میزان و نوع مناسب سرمایه •

 های تفریحی( خرید خانه، اتومبیل و مسافرتهای اصلی و مهم در طی دوران زندگی )مانند  خریدهای بزرگ و هزینه •

 های تحصیل، ازدواج و کمکهای مالی برای شروع زندگی مستقل( های مرتبط با آینده فرزندان و جوانان )هزینه هزینه •

 ها در زمان بازنشستگی وضعیت، نیازهای مالی و محل تأمین آن •

 ها و نیازهای مالی در زمان بیماری هزینه •

 و نیازهای مالی در زمان از کارافتادگیها  هزینه •

 ها و نیازهای مالی در زمان پس از درگذشت فرد یا افرادی از خانواده هزینه •

 نوع و میزان بیمه پزشکی و بیمه عمر مورد نیاز •

 است: هایی زیر تشکیل شده ریزی جامع مالی از بخش یک برنامه

 (Investment Planningگذاری ) ریزی سرمایه برنامه •

 (Retirement Planningریزی بازنشستگی ) برنامه •

 (Educational Planningریزی تحصیلی ) برنامه •

 (Estate Planningها ) ریزی دارایی برنامه •

 (Insurance Planningریزی بیمه ) برنامه •

 (Tax Planningریزی مالیاتی ) برنامه •
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 (Cash Managementمدیریت نقدینگی ) •

 (Debt Managementمدیریت بدهیها ) •

 ریزی بازنشستگی برنامه

ای برخوردار است. نظر به اینکه در این دوران، فرد فعالیت کاری  ریزی مالی از اهمیت خاص و ویژه دوران بازنشستگی در برنامه

بسیار مهم است. شیوه زندگی های زندگی در آن دوران  نداشته و دارای درآمد ماهانه نیست، حصول روشهایی برای تأمین هزینه

و  RRSPو  Pension Planها برای فرد یا خانواده تحلیل شده و میزان  ها و محلهای تأمین آن مورد نظر فرد، هزینه

ها  اندازهایی مربوطه، برای به حداکثر رساندن درآمد دوران بازنشستگی بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، تجدید نظر در آن پس

ها افزوده  های طوالنی مدتی که بازگشت مناسبی در دوران بازنشستگی داشته باشد به آن گذاری گرفت یا سرمایهصورت خواهد 

 ای باشد تا فشار مالی خاصی را به شرایط فعلی خانواده اعمال نکرده و قابل اجرا باشد. خواهد شد. این تغییرات باید بگونه

 ریزی تحصیلی برنامه

اخیر اکثر مشاغل ایجاد شده یا خواهند شد، نیاز به مدارک تحصیلی باالتر از دبیرستان دارند، اهمیت  به دلیل اینکه در سالیان

های باالی ادامه تحصیل، پس از انتخاب  است. تأمین هزینه تحصیالت دانشگاهی برای جوانان و بزرگساالن بیشتر از پیش شده

های  های باالی رشته است. درمواردی هزینه ها درگیر کرده نواده آنصحیح رشته تحصیلی از مواردی است که اکثر جوانان یا خا

است تا بسیاری از افراد قادر به ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه خود نشده یا بطورکل از آن صرف نظر  خاص موجب شده

است. در  مالی برخوردار شده ریزی ریزی تحصیلی از اهمیت ویژه و جایگاه خاصی در برنامه کنند. به همین جهت است که برنامه

های مربوط و  ها و چگونگی استفاده از مزایای دولتی توجه شده تا هزینه ریزی تحصیلی به روشهای تأمین این هزینه برنامه

 های زندگی در دوران فوق تأمین گردد. هزینه

 ها ریزی دارایی برنامه

ییهای فرد یا خانواده در زمان درگذشت یکی از اعضای خانواده توجه بینی انتقال دارا ریزی مالی، به پیش در این بخش از برنامه

مانده خانواده و وارثان است.  هایی قابل انتقال به اعضای باقی ریزی دارایی به حداکثر رساندن میزان دارایی شود. هدف از برنامه می

های  بینی درگذشت فردی از اعضای خانواده، پیش به همین جهت نیاز است تا با توجه به قوانین دولت فدرالی و استانی و پیش از

ها به وارثان اتخاذ شود. مهم این است که هدف، رسیدن به نتیجه دلخواه  الزم برای به حداقل رساندن مالیات انتقال دارایی

 باشد می

 ریزی بیمه برنامه

ه را به خطر اندازد. نیاز به مراقبتهای خاص تواند سالمت و عمر فرد یا افرادی از خانواد بینی می وقوع اتفاقات غیرقابل پیش

های مربوطه  پزشکی یا نیاز به صرف زمانی برای استراحت و در نتیجه ترک محل کار، موجب کاهش درآمد و افزایش هزینه

تحمیل کند تواند فشارهای مالی بزرگی را نیز به خانواده  خواهد شد. درگذشت یکی از افراد خانواده عالوه بر فشارهای روانی، می

های خاص،  های متناسب نظیر بیمه پزشکی، بیمه بیماری و شرایط را بیش از بیش غیرقابل تحمل خواهد کرد. استفاده از بیمه
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شود بیمه عمر را حتماً جزء  تواند شرایطی آسانتر برای خروج از بحرانها فراهم کند. پیشنهاد می بیمه عمر و انواع دیگر بیمه، می

 دهید برنامه خود قرار

 ریزی مالیاتی برنامه

کانادا یکی از کشورهایی است که دارای باالترین میزان مالیات دریافتی از شهروندان است. یک فرد کانادایی با درآمد متوسط، 

کند و این موضوع موجب جلوگیری از  درصد از درآمد خود را بابت مالیات بردرآمد و مالیات بر خرید پرداخت می ۴۰بیش از 

ریزی مالیاتی و بازنگری مالیاتی کمک خواهد کرد تا یک استراتژی مناسب برای  ش ثروت فرد و خانواده خواهد شد. برنامهافزای

کاهش مالیات سالیانه بکار گرفته شود. نظر به اینکه قوانین مالیاتی بطور مداوم در حال تغییر است و شرایط مالی و درآمد خانواده 

 ریزی مالیاتی فرایندی است که باید تداوم داشته و درهر سال بازنگری شود. مهنیز در حال تغییر است، برنا

 ها مدیریت نقدینگی و مدیریت بدهی

گیرد. آنچه که با دقت مورد  ها مورد توجه قرار می در این بخش، میزان درآمد، نقدینگی فرد یا خانواده و میزان تعهدات و بدهی

ها است. با مدیریت موارد فوق محل  و خرج کردن این مقادیر و نحوه بازپرداخت بدهیگیرد، محل هزینه کردن  بررسی قرار می

ها نزدیک  هایی که سررسید آن های که دارای بهره باالیی بوده و بدهی بدهیهای بد ، ه کرده و بازپرداخت بدهیها را بهین هزینه

ها  شود که دارای بهره باالیی بوده و محل هزینه کردن آن هایی گفته می به بدهیشود. بدهی بد  لویت قرار داده میشود، در او می

بدهی است که دارای بهره پایین  های اعتباری(. در مقابل بدهی بد، بدهی خوب  دارای ارزش افزوده نباشد )مانند بدهی به کارت

گذاری خاص با درآمد مناسب  الی مورد نیاز یک تجارت یا سرمایههایی نظیر خرید خانه، گردش م گذاریی بوده و برای سرمایه

 اند. استفاده شده

 چراداشتن یک برنامه مالی اهمیت دارد؟

آیاتا به حال شنیده اید کسانی بوده اند که پولی به دستشان رسیده وآن را تلف کرده اند وبعد از پایان آن برمی گردند به حالت 

 سابق؟

افتاده و آیا این هم شنیده اید که یک شخص ورشکسته شده و دوباره در عرض مدت کوتاهی دوباره زندگی اش روی غلطک 

 می چرخد؟

 به نظر شما چه چیزی در این اشخاص بوده که باعث شده یکی رشد کند ودیگری پسرفت کند؟

شاید االن بگویید:اینکه خیلی جوابش ساده است،معلومه اوضاع خراب اقتصادی باعث این فاجعه شده که اولی پولش تموم شود 

ویید اول بد شانسه هرچه هم پول به دست بیاره مثل چرک کف ودومی هم ورشکسته شود یا می گذارید پای شانسشان میگ

دست پاک میشه وچیزی براش نمی ماند ودر نهایت جواب هایی که به ذهنتان می رسد اغلب در همین راستای توجیه است ولی 

دارند برسند درصد افراد نمی خواهنداز نظر مالی به آنچه که دوست 8۰درحقیقت علت اصلی طبق تحقیقاتی که صورت گرفته 

 خوب به نظر شما جوابی دیگری می ماند!
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بعضی از شما دوستان االن دارید باخودتان زمزمه میکنید می گویید ای بابا داره چرت وپرت میگه کی از وضعیت مالی خوب 

 بدش میاد چه کسی با پولدار شدن ورفاه مخالف است؟نه آقا ما این کالمتان را اصال قبول نداریم!!!

ن شما درست میگویید:اما بحث مادر اینجا اینست که واقعا همه میخواهند پولدار شوند همه میخواهند از نظر رفاهی دوستان م

 باالترین سطح باشند ولی خدایش چند نفر دیدیدکه بابت این خواسته هایشان تالش کنند.

مدش به اندازه مگر شما این اصل را نمی دانستید:هرکس درآ

 تالشش زیاد میشود.

شاید در میان شما دوستانم عزیزی باشد وبگوید من تالش هم کردم ولی جواب نگرفتم ولی دیدم بعضی افراد نصف من هم 

 تالش نکرده ولی در کمترین زمان ممکن به ماشین آنچنانی،خانه آنچنانی دست پیدا کرده برای این موردد من چه میگویید؟

باره پولدار شد وآن یکی هم پول داشت ولی فقیر شد،همه این موضوع ها بگذارید برگردیم عقب که چرا دوشخص یکیشون دو

 سرنظم وبرنامه است.

آن شخصی که به دنبال اهدافش است برنامه دارد برنامه مالی داشتن خیلی کمک میکند به شخص که بتواند روی پای خود 

 .بایستد وبا کوچکترین طوفان اقتصادی خم نشود وشکننده نباشد

در  هر شخص باید ریزی مالی که از برنامهنمونه ای دیگر 

ته باشد وبه قل داشحدازندگی اش این پنج برنامه مالی را

 پایبند باشد:آن 

 بودجه خرج ومخارج زندگی را کنترل کند وبه کمتر از درآمدش هزینه کند.-1

 بودجه تفریح وشادی خود را کنار بگذارد وزیادی هزینه نکند.-2

ان کنار بگذارید وبه هم نوعان خود کمک مالی بودجه خیر وثواب یک مبلغ جزئی را باید از پول  هایت-3

 کنید.

 بودجه تبلیغات وبازاریابی کنار بگذارید برای رشد وجذب مشتریان بیشتر.-4

 بودجه تزریق در کسب وکارتان با این کار بعد از مدت کوتاهی رشد عجیبی کسب وکارتان پیدا میکند.-5
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شما یک نکته شاید زمانی میگوییم برنامه مالی بعضی از 

 دوستان این جور بشنوید:

 نخور

 نپوش

 نرو

نه که میگوییم وقتی برنامه داشته با هزینه های اضافی،خوشگذرانی های بی مورد،بی میلی به نه منظورمان این نیست منظورما ای

 همنوعان،تبلیغ نکردن،وخرج کسب وکارتان نکردن را کنترل کنید.

 :تر شود اجازه دهید به من تا مثال بزنم  ومسئله واضح

تومان است حاال اگر فرض مثال را 1۰۰۰عدد نوشابه مصرف کنیدوهزینه آن هم مثال 1فرض کنید شما عادت دارید در طول روز

ماه انجام دهد  12هزارتومان از پول خودش هدر داده است حاال اگر همین طور 3۰۰۰۰روز تقریبا این فرد باید 3۰بگذاریم روی 

ن نوشابه مصرف کرده که هم برای سالمتیش مضر است وهم سودی به حالش نداشته است،خوب هزارتوما36۰۰۰۰میبینید مبلغ

 سال انجام دهد مبلغ چقدرمیشود؟ 1۰ادامه دهیم اگر همین کار را طی 

هزارتومان وام با سود باال 36۰۰۰۰۰سال آینده حاضر است برای رفع مایحتاج خودش  1۰خوب این همان شخصی است که 

 بگیرد.

 نکته را بدانید شما هر اندازه که االن خرج کنید درآینده ای نه چندان دور به همان اندازه نیاز مند هستید. این یک

ی برنامه تهیه میکند اما یک شخص ناشی فقط فکر االنش است که چگونه یک آدم با برنامه برای این روزهای سخت مال

 بگذراند واز آینده دلخوشی نداردیا اصال اطالعی ندارد.

امیدوارم توانسته باشم با این آموزه ها در این بخش به شما کمک کرده باشم این نکته را عمیقا خودتان درک کنید که هر 

معلولی علتی دارد،درنتیجه اگر شخصی را دیدید که هر روز پولدار تر میشود بدانید که ذهنش با برنامه مالی درست ادغام شده 

 هر روز ناالن است وناامید از ثروت بدانید که نه برنامه دارد ونه میخواهد داشته باشد. ودارد پیش میرود واگر دیدید شخصی
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 :پیشنهاد ویژه

 

دوستان من یک پیشنهاد عالی دارم برایتان ما در تیم دانیال میرشکاری یک دوره آموزشی تحت عنوان مسیرثروت آفرینی تدوین 

 وکار میباشد.کرده ایم که حاصل تالش چندین ساله تجربیات خودمان ومتخصصان کسب 

روز آموزش ببینید و طبق اون آموزش ها کاری میکنید که رقیبان شما 7شما میتوانید این بسته آموزشی را تهیه کنید در کمتر از 

 سال آینده به گرد پای شماهم نمی رسند!۴تا 

 دراین دوره آموزشی ما به شما میگوییم که چگونه:

 ماه برساند.را به درآمدهای میلیونی در سرمایه اولیه وایده هایی پیدا کنید که شما 

 تا تمرین وترفند به شما یاد میدهیم که میتوانید به راحتی درسریعترین زمان ممکن کسب وکارتان را، راه 3۰بیش از

 اندازی کنید ورشدش دهید.

 .به شما آموزش میدهیم که چگونه پولتان را پس انداز کنید ومدیریت آن را به دست بگیرید 

 یمکه چگونه از پس انداز خود در زمینه های مختلف وخاص سرمایگذاری کنیدوماشین های پولسازی خودتان یادمیده

 را راه اندازی کنید.

  که چگونه تبلیغ کنید ودر کمترین زمان ممکن برند شوید وفروش خودتان را منفجر کنید.به شما یاد میدهیم 
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 "کار ما ساده کردن مسیر ثروت آفرینی برای شماست."

 شی روی کادر زیر کلیک کنیده آموزبرای ثبت نام در دور
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