
  د اقتصادي ستونزو د حل لپاره طالیي امونه یود کورن
د عاید . یوازې د زیات عواید لرونکو کورنیو خبره نه ده، بلکې دا په ل عاید لرونکو کورنیو پورې هم تاو لري ،د کورنۍ اقتصاد

د مدیریت  ي یا سرپرستچلوونکزیاتوالی د لتونو د زیاتوالي المل کېي او د لتونو مدیریت کوالی شي د کورنیو د اقتصاد 
او د کورنیو د ي ودې چاره کوالی شي د اقتصاداو دا  ت د دوی هویت رندوياد مدیرید کورنیو د اقتص. کي رندهنر 

  .پرمخت المل شي
  :په دې مقاله کې د کورنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره یو شمېر طالیي امونه په الندې ول واندې کېي

  پالن جو کئ
خپلو اقتصادي چارو د هره کورنۍ باید د . يبرخه کې بنسيز رول لرادي ودې په د کورنۍ د اقتصاد لپاره د پالن جوول د اقتص

 والی لري هغه بنس ته ورته ،پالن نه لري هغه کورنۍ چې اقتصادي. پالنونه ولري لنمهאل، من مهאل او اود مهאل هپرمخت لپار
  .پرمخت لپاره یې وک کار نه کويچې خپل حال ته پرېودل شوی وي او د 

د دې لپاره چې تاسو د خپلې کورنۍ اقتصاد ورغوئ او په دې برخه کې پرمخت وکئ اینه ده چې اکل شوې موخې ولرئ او 
په یاد ولرئ چې ستاسو له لوري اکل شوې موخې باید خیالي نه . یادو موخو ته د رسېدو لپاره د پالنونو له مخې واندې ال شئ

 .وي وي او هغې ته د رسېدو امکان موجود
  سپما وکئ

بریا تر په اقتصادي ر کې له سپما پرته هې کورنۍ نه شي کوالی چې . د کورنيو د اقتصادي رغت لپاره بنسیز ارزت لريسپما 
په لنو کو کې . سپما وکيده چې  الزمهسپما یوازې د کورنۍ د سرپرست دنده نه ده، بلکې د کورنۍ په ولو غو . السه کي

  .سپما د لتونو د تعدیل المل کېي، راتلونکې تضمینوي او د کورنۍ د ینت سبب کېي ویالی شو چې
  د همکارۍ روحیه 

باید یوازې پالر او مور مسئول وي، بلکې اینه ده چې د کورنۍ ول غي د دې ستونزو ه د کورنۍ د اقتصادي ستونزو په حل کې ن
یا او جوت د کورنۍ د غو تر من د همکارۍ په روحیه کې نغتی دی او د د کورنۍ اقتصادي پیاوت. په حل کې مرسته وکي

ي ترو په ه سره اکل شویو موخو ته په رسېدو کې د یو او بل الس نیوی کورنۍ ول غي باید د کورنۍ لوميتوبونه وپېژن
  .وکي
  او د کورنۍ اقتصادي مدیریت ه

خه کې د اصالح په بر ې په کورنۍ کې د مور په توه د لتونو د. رول لوبوي ې د کورنۍ د اقتصاد په مدیریت کې بنسيز
که په یوه کورنۍ کې مور و نه شي کوالی چې لتونه مدیریت کي د کورنۍ اقتصاد له ستونزو . یلیدنې و کنې تر سره کو

  .سره مخ کېي
  اقتصادي مشورې

دا  .په ه ول خپلې چارې مدیریت کي حل ناتوانه دي او نه شي کوالی یو شمېر کورنۍ په یوازې ان د اقتصادي ستونزو له
ول کورنۍ کوالی شي له خپلو دوستانو، د کورنۍ له غو او همکارانو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې الروونه تر السه 

  .کي
  لتد عاید مطابق 

یو کاذب ای ولري بې اتیا پورونه اخلي، د ار په تر ولو ران  ینې کسان چې ېر کم عاید لري، د دې لپاره چې په ولنه کې
دا ول کسان د خپل کاذب موقعیت له کبله ېرئ . پېري چې دا یو ېر بد عادت دی بیه ایونو کې اوسېي او یا هم ران بیه مور

ل عاید مطابق لت وکئ، مور او ژوند نو پر همدې بنس اینه ده چې د خپ. وخت د خپل ژوند لومیتوبونه نه شي پوره کوالی
  .و باید د خپل عاید سره برابر وي او مه پرېدی چې دا ول بد عادت مو ژوند تریخ کيم

 انول ته ارزت ورکئ



 ولدا  ېشته چ ۍکورن ېکم ېرېولري، خو ... او ېجام ې ه،خوا ه ،یا دوېغوره د اوس ېچ ويخو يغ ولۍکورن د
 .شي یبرخه پوره کوال وهییوازې  تنوغو ېولري د د تونهیاقتصادي محدود ۍشي او که کورن یاپوره ک ېتنغو

په  ېتنمطابق غو دید خپل عا ول هپه  وتر ،وريسره و دیله خپل عا نومل ادیاو  يچمتو ک نومل تنود خپلو غو دیبا ۍکورن
دقت  ېپه برخه ک شېد و نوید سرچ تر من ود غ ۍد کورن ېالزمه ده چ ریپر مد ۍد کورنپه دې ترتیب،  .يک یاپر  یا ېک
  .يوک
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