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چهار هدف مهم مالی

یک زمینه از اهداف کلی ما را اهداف مالی تشکیل می دهند. تمام ثروتمندان دارای اهداف مالی مهمی بوده اند و با پیگیری 
مداوم آن اهداف توانسته اند به ثروت قابل توجهی دست یابند. شما باید همیشه چهار هدف بسیار مهم مالی را دنبال کنید.

اهداف در زمینه های مختلفی بوده و جنبه های گوناگونی شامل زندگی شخصی، حرفه و کار، مالی، معنوی، روابط و... دارد 
که ما باید در اهدافمان همیشه اعتدال داشته باشیم و همه ی ابعاد و جنبه های آن را باهم و هم زمان رشد دهیم تا زندگی مان 

توازن داشته باشد؛ در غیر این صورت، واقعًا خوشبخت نخواهیم شد!

تعیین اهداف مهم مالی
بدون شک یکی از مهم ترین زمینه های اهداف »اهداف مالی« هستند. درزمینه ی اهداف مالی، همه ی تالشتان را به کار 

ببرید تا همواره در زندگی تان و تا پایان عمر، چهار هدف مهم مالی زیر را دنبال کنید:
     •   حداکثر کردن درآمد

     •   حداقل کردن هزینه ها و مخارج
     •   حداکثر کردن پس انداز و سرمایه گذاری

     •   محافظت از خود در برابر حوادث غیرمترقبه
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پیگیری تنها یک یا دو هدف از موارد باال تنها وضعیت مالی شما را کمی بهتر خواهد کرد و نمی تواند ضامن ثروتمندی شما 
باشد؛ اما اگر همه ی این اهداف را در کنار هم و در درازمدت دنبال کنید، می توانید به »استقالل مالی« برسید و زندگی 

بسیار راحتی داشته باشید.

حداکثر کردن درآمد
یکی از اولین اقدامات اساسی و مهم برای ثروتمند شدن »افزایش درآمد« است. تا زمانی که درآمد پایینی داشته باشیم، 
نمی توانیم قدم بزرگی به سوی ثروت برداریم. البته این به آن معنا نیست که با درآمد کم یا معمولی هرگز نمی توان زندگی 

مالی خوبی داشت، بلکه با درآمد زیاد راهتان بسیار آسان تر خواهد بود.
به دنبال راهی برای افزایش درآمدتان باشید تا آن را به حداکثر برسانید. می توانید: برای خودتان کسب وکاری راه بیندازید، 
شغلتان را تغییر دهید، در شغلتان ارتقا بگیرید، ارزش خدماتتان را افزایش دهید، دو شغله شوید، کار پاره وقت انجام دهید و...
اشتباه بسیار بزرگی که بیشتر مردم مرتکب می شوند، آن است که گمان می کنند با درآمد باال ثروتمند خواهند شد و درآمد 

تعیین کننده ی ثروت است. شما باید همراه با افزایش درآمدتان، اهداف دیگر را هم دنبال کنید تا به ثروت برسید.
دو نکته بسیار مهم:

۱. »ثروت با میزان دارایی تعیین می شود، نه با مقدار درآمد.«
۲. »میزان درآمدی که دارید مهم نیست، مهم آن است که چه مقدار آن را حفظ می کنید.«

حداقل کردن هزینه ها و مخارج
همیشه به دنبال راهی باشید تا هزینه های زندگی تان را کاهش دهید. به عقیده ی من حداقل ۲۰ درصد از هزینه های 
هر فرد یا خانواده ای بیهوده و اضافی است و برای برخی بسیار بیش از این مقدار می باشد! برخی هزینه ها را می توانید کاماًل 

حذف کنید و برخی را کاهش دهید.
ادکلن  و  عطر  آژانس،  کرایه ی  حاضری،  غذاهای  از  استفاده  فست فود،  هزینه ی  اضافی:  هزینه های  از  نمونه  چند 
گران قیمت، لباس های مارک دار، استفاده از برندهای گران قیمت، خرید چیپس و پفک و تنقالت فراوان، بنزین زیاد برای 
اتومبیل، لوازم لوکس برای منزل مثل مبلمان و بوفه و لوستر، برگزاری مهمانی های بیش ازاندازه، خرید کادوهای گران قیمت 

و...
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بهترین روش برای کاهش هزینه ها:
۱. »تمام هزینه ها و مخارجتان را در دفتری یادداشت کنید.«

۲. »همیشه لیستی برای خرید آماده کنید و فقط از روی لیست خرید کنید.«
۳. »از فروشگاه های ارزان فروش خرید کنید و سعی کنید خریدهایتان را در حراجی ها و تخفیف ها انجام دهید.«

حداکثر کردن پس انداز و سرمایه گذاری
مبلغ  دهید«  کاهش  را  »هزینه هایتان  و  دهید«  افزایش  را  »درآمدتان  یعنی  دهید،  انجام  به خوبی  را  قبلی  مورد  دو  اگر 
قابل توجهی از درآمدتان برایتان باقی خواهد ماند که باید آن را پس انداز کنید. اشتباه اغلب افراد آن است که ابتدا هزینه ها 

را انجام می دهند و سپس اگر پولی اضافه آمد، آن را پس انداز می کنند!
بهترین روش برای پس انداز:

»به محض اینکه درآمدتان را به دست آوردید )حقوقتان را گرفتید، فروشتان را انجام دادید، کمیسیون خود را دریافت کردید 
یا ...(، ابتدا پس انداز موردنظرتان را کنار بگذارید، سپس باقی آن را به هزینه ها اختصاص دهید.«

توصیه می کنم حتی در بدترین شرایط حداقل ۱۰ درصد از درآمدتان را پس انداز کنید و هرگز دست به پس اندازتان نزنید. 
برای پس انداز می توانید حساب سپرده ای در بانک افتتاح کنید و سودی هم بابت آن دریافت کنید.

به  اقدام  با مبالغی که پس انداز می کنید،  باید  بلکه شما  تنها کافی و چاره ساز نیست،  نکته ی مهم آن است که پس انداز 
سرمایه گذاری کنید، اما این کار را با ناآگاهی و با توجه به توصیه ی عموم مردم نکنید! زمان بگذارید و هزینه کنید تا 
روش های سرمایه گذاری را یاد بگیرید. با مبلغ کم شروع کنید و کسب علم و تجربه کنید تا از عهده ی این کار به خوبی 

برآیید.
بازارهای مهم سرمایه گذاری: کسب وکار شخصی، امالک و مستغالت، طال و سکه، ارز، بورس و سهام، فارکس، 

سپرده بانکی و...
پُرسودترین سرمایه گذاری:

حداقل  شرایط  بدترین  در  حتی  و  کنید  ویژه ای  سرمایه گذاری  خودتان  یادگیری  روی  حتمًا  که  می کنم  اکید  توصیه ی 
۵ درصد از درآمدتان را بابت آموزش و یادگیری مهارت های مهم و کاربردی در زندگی تان و درزمینه ی کاری تان 
اختصاص دهید، زیرا سرمایه گذاری آموزشی باارزش ترین و بهترین سرمایه گذاری است و می تواند تا چندین هزار درصد 

بازگشت سرمایه داشته باشد!
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محافظت از خود در برابر حوادث غیرمترقبه
حادثه خبر نمی کند! زندگی ما یکنواخت نیست و به گونه ای است که گاهی در شرایط ویژه ای قرار می گیریم. البته منظور از 
حادثه، تصادف یا صرفًا چیز خطرناکی نیست. حوادث غیرمترقبه می تواند چیزهایی مانند پول رهن خانه، بازپرداخت یک وام 
بزرگ، تولد فرزند، مخارج ازدواج فرزندان، مخارج درمان بیماری، پوشش هزینه های یک تصادف، هزینه ی تعمیرات منزل، 

هزینه ی تعمیر اساسی اتومبیل و... باشد.
عالوه بر پس انداز و سرمایه گذاری همیشه مقداری پول نقد کنار بگذارید تا در صورت بروز یک حادثه ی غیرقابل پیش بینی 
بتوانید از عهده ی تأمین مخارج آن برآیید و نیازی نداشته باشید تا پول قرض کنید یا وام بگیرید و... ! با این کار نگرانی را 

تا حد زیادی از خودتان دور می کنید.

به شما قول می دهم که اگر این چهار هدف مهم مالی را به طورجدی و مداوم پیگیری کنید، در درازمدت 
تأثیر بسیار چشمگیری بر وضعیت مالی شما خواهد گذاشت و زندگی تان را کاماًل بهبود خواهد بخشید 

تا هرچه بیشتر به استقالل مالی نزدیک شده و ثروتمند شوید.

نویسنده: فردین محمدی
موضوع: ثروتمندی

)www.MovafaghYar.com( منبع: موفق یار

]برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید![
برای خواندن جدیدترین مطالب موفقیت و ثروتمندی، به سایت موفق یار مراجعه کنید!
برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت مشابه این مطلب، عضو سایت موفق یار شوید!
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