
    نقش يک مشاور مالي در يک کسب و کار کوچک

  

 مـن شـامل     يتجربه شخص .  شدم يک مشاور اقتصاد  يکنند که من چگونه       يک پرستار مردم اغلب سوال م     يبه عنوان   

 اسـتعداد شـوم و مـن    ي داراي اقتـصاد ي نـه يام مرا مجبور کرده که در زم  خانوادهي اقتصاديتماشا کردن رنج و تباه    

 يهـا    طـرح  ي اگر شما تا به حال دربـاره      .  به دست آورند   ي اقتصاد يها  تيران کمک کنم تا موفق    گيخواهم که به د     يم

 ي بـرا  ياند بدون پول کاف     ک شده ي نزد ي از مردم به دوران بازنشستگ     ياريبس. نک زمان آغاز است   يد ا يا   فکر کرده  يمال

    .ندي برآي بازنشستگي توانند از عهده ي از مردم نمياريقت بسيدر حق. ي زندگي ادامه

 خوب  يک طرح مال  ي.  طرز فکر است   ين بقا يا. کند  يجاد م يمدت ا   ها را در کوتاه      پرداخت قبض  ييکار کردن فقط توانا   

  . رسـاند  يقـت مـ  يبـه حق ... د خانـه و يـ  مانند رفتن به دانـشگاه، خر     ي بازنشستگ ينده شما را برا   ي آ يها  قصدها و هدف  

پـس چگونـه بـه طـور     . ديرس يد و به مقاصد خود ميکن يرا تجربه مک خاطر آرام ي شما يک طرح درست اقتصاد   يبا  

ک مـشاور   يـ  اسـت کـه      ين همان زمان  يم؟ ا يد شروع کن  يد از کجا با   يدان  يا م يم؟ آ ينده خود نقشه بکش   ي آ يح برا يصح

 رفـتن از   ي کمک کردن به شـما بـرا       ي برا يک مشاور اطالعات، مهارت و ابزار     ي. تواند به شما کمک کند      ي م ياقتصاد

 انتخـاب  يار بـرا يـ چند مع. د را داراستينده باشيد در آيخواه  ي که م  يي رفتن به جا   يد، برا ي که حاال شما هست    ييجا

  .ميپرداز ير به شرح آن مي وجود دارد که در زيک مشاور اقتصادي

  

    انتخاب يک مشاور مالي

 يعياطالعـات وسـ  ) Registered(ک يـ را يـ ن مهـم اسـت ز  يا.  استيا ز ثبت شدهي معرف چ  يک مشاور مال  يا  ي آ -١

د يـ  را انتخاب کنيد مشاوريخواه يشما م. ها را داراست ييت دارايريت طرح، مدي، موقعيگذار هي بر جوانب سرما   يمبن

 ي را بـرا   يا  الزحمـه   حـق ) Registered(يگـذار   هيمـشاوران سـرما   .  شما فراهم کند   ين امکانات را برا   يتواند ا   يکه م 

 ييها   بدست آوردن فرآورده   يحت کنند برا  يدهد که شما را نص      ي مشاوران اجازه م   ن به يکنند، ا   يخدمات خود طلب م   

» يطـراح مـال    «يگر اقسام خـدمات اقتـصاد     ياز د . ها بسازند    که ممکن است آن    يد نه مبلغ  يازمند آن هست  يکه شما ن  

 که يزي، چسازند يها با حراج محصوالت پول م  آنيعنين يا.  هستندCommisson based» يطراحان مال«. است

    .ل شما نباشديممکن است مطابق م

 يهـا وقتـ   ا آنيـ ؟ آياجات و آرامش اقتـصاد يدانند، احت يد ميخواه يها را م   که شما آن   ييزهايا مشاوران شما چ   ي آ -٢

     از مقاصد شما دارند؟يها درک خوب ا آنيدهند؟ آ ي گوش ميد به خوبيکن يشما صحبت م

     شما مدبر هستند؟يا براي کنند و با شما ارتباط برقرار کنند و آتوانند شما را درک يها م ا آني آ-٣

    .شه مثبت استي هميه شخصيه و توصينظر. نديآ يه شده مين مشاور توصيا اي آ-٤

شان يـ  که برا  ييها  ييتوسعه ثروت، حفاظت از دارا    .  آرامش خاطر را به همراه دارد      يک مشاور اقتصاد  يانتخاب درست   

 بدسـت   يشتريـ  ب ي اقتـصاد  يهـا   تيد موفق يتوان  يح شما م  ياج دارد و با مشاوره صح     يزمان احت د به   يا  سخت کار کرده  

  .ديآور

  

    مالقات با يک مشاور اقتصادي

 را خلـق   يک طـرح اقتـصاد    يـ د، در ابتـدا شـما       يـ کن  ي مالقات مـ   يک مشاور اقتصاد  ين بار با    ي نخست ي شما برا  يوقت

    :باشد ير مي زيها يابيد که شامل ارزيا کرده

مـدت ممکـن       مثال اهداف کوتـاه    يبرا.  شما يها  مدت شما و اهداف درازمدت و طرح         کوتاه يها  ي شما و بده   يموجود

ز شـامل دانـشگاه   ياهداف درازمدت ن. دار شدن باشد ا بچهيد خانه و ي، خريالت شما و عروسي تعط ياست شامل طراح  

هـا    نامه  تي و اهداف درازمدت شما، وص     يه به زندگ  مه توج ي شما، ب  يها  يي حفاظت از دارا   يطراح.  باشند يو بازنشستگ 

 ي اقتـصاد يهـا  ن روشن شدن اهدافتان، سپس طـرح ي و همچنيج اجتماعيص وضع را  يبعد از تشخ  .  شما يها  و امانت 



 يهـا   تواننـد بـر طـرح       ي از مـسائل مـ     ياريبـس . اج به انجام شدن دارنـد     ي منظم احت  يها  يابيشوند و ارز    يشما انجام م  

رمترقبـه  يافتنـد و حـوادث غ   يازها و اهداف شما عادالنه و مرتبـا اتفـاق مـ         يرات در ن  ييتغ. ر بگذارند ي شما تاث  ياقتصاد

رد، يـ ن خبرهـا قـرار بگ     يان آخـر  ياز دارد که مرتبا در جر     ي شما ن  يمشاور اقتصاد . ر بگذارند يتوانند بر هدف شما تاث      يم

  .د شما برآورده شونيازهايرکنند تا نييتوانند تغ يپس اهداف شما م

  

    ريزي براي يک روز باراني برنامه

 خـود  يها توان طرح ي مي که به راحتيگر، بدست آوردن پول و خرج کردن پول، به طوريک روز به روز ديدن از   يرس

 يک روز بـاران يـ  ي بـرا يست کـه پـول   يک طرح، ممکن ن   يبدون   «يق انداخت، ول  ي خود به تعو   ينده اقتصاد ي آ يرا برا 

 و  يج اجتمـاع  يـ با مشخص شـدن وضـع را      . کنند  ي آن صحبت م   ي ن شما اغلب درباره   يالد که و  يسخن» ديداشته باش 

 ييتواند شما را به مرکـز اهـداف نهـا       يک طرح و انجام دادن آن طرح م       ينده، خلق کردن    ي آ يازها و اهداف شما برا    ين

د يـ اد خواه يشما  . دين خود را حفظ ک    يکند تا طرح اقتصاد     ي به شما کمک م    يک مشاور اقتصاد  ي. تان بنشاند ياقتصاد

ش ين کار کـردن شـما افـزا       ي شما و در ح    ين در طول زندگ   يجه ا يد پس در نت   يانداز کن    خود را پس   يها  گرفت تا پول  

د که بـه  يدان يد چون مي هستيش و راحتي در آسايد که شما کامال آماده و محفوظ قادر به زندگيدان  يم. افتيخواهد  

د، يـ  فکـر کن يک طرح اقتصاديد داشتن ي فوا ي درباره. دياج از آن استفاده کن    ياحتد که در زمان     ي پول دار  ياندازه کاف 

 ي بـرا يک مشاور اقتـصاد ي است که يزين چيند، اين مرحله و فرآي ا ي الزم برا  يحت و تمام ابزارها   ي خوب نص  يصدا

زه و خواسـتن و     يـ ازمنـد انگ  يک کـسب و کـار ن      يـ  و اداره    يک کسب و کار کوچک را راه انداز       ي.شما انجام خواهد داد   

ک کـسب و کـار      يـ ت در   يـ  شـطرنج موفق   يهماننـد بـاز   . باشد  ي م يزيازمند پژوهش و برنامه ر    ين ن ياستعداد و همچن  

ستند و بـا نظـم و سـخت         يـ ن مخرب کسب و کـار شـما ن        ي شود، اگر چه اشتباهات آغاز     يت شروع م  يکوچک با قاطع  

د يـ ت ، با  يدن به موفق  ي رس يش شانس خود برا   ي افزا يابر. ديد رس يجه مف ي توان به نت   ي و دوباره تالش کردن م     يکوش

ک طـرح  يـ  سـاختن و بوجـود آوردن   ين اطالعات برايم، سپس از اي کنيابي خود را ارزشيکسب و کار خود و هدفها     

    . توان استفاده کرديکسب و کار جامع و درست م
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