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گفتار پیش  

 

  :به دالیل بسیاري به کتاب پیش رو عالقه مند هستم
ي ارائه شده استفاده کننـد و در        ها  توانند از توصیه   میمردم به راحتی    . 1

چنـد هفتـه پـیش، در برنامـه تلویزیـونی           . کوتاهترین زمان نتیجه بگیرنـد    
فونیکس در آریزونا، درست محلی که من و همسرم کیم در آنجا زنـدگی              

پـدر  "میزبان برنامه بـا یکـی از خواننـدگان کتـاب         . یم شرکت کردم  کن می
گفـت کـه از      مـی خواننـده   . کـرد  مـی  و مـن مـصاحبه       "پولدار پدر بی پول   

خواندن کتاب لذت فراوانی بـرده اسـت امـا کمـابیش احـساس کـرده کـه            
در واقـع ایـن مـسئله       . مطالعه چنین مطالبی حاصلی جز اتالف وقت ندارد       

ــاب در "کــه  ــده   ایــن کت طــول مطالعــه گــام بعــدي را پــیش روي خوانن
اگرچـه مـن    .  تنها دغدغه خواننده مـورد نظـر در برنامـه بـود            "گذارد مین

بایـست سـاکت     مـی ي بی شماري بـراي او داشـتم امـا از اینکـه              ها  جواب
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دادم خـون مـرا بـه جـوش         مـی ماندم و به تمام حرفهـاي او را گـوش            می
زدم  مـی رفی بزنم فقط لبخنـد      در آن لحظات سخت بی آنکه ح      . آورده بود 

  . دادم میو به نشانه احترام به نظر او، سر تکان 
در : پس از تمام شدن حرفهاي خواننده، میزبان برنامه بالفاصـله پرسـید           

 حال حاضر چه باید کرد؟

کتـاب دیگـري را   . هیچ: من که همچنان ساکت بودم با سردي در دل گفتم   
  .ند در دست بگیرد و بخواندبه او بگوید چه باید بکند و چه نک که

او فقط کارهایی را که دیگران از او        . یکی از دوستانم نیز همین طور است      
رفـتم، بـسیاري از      مـی زمانی کـه بـه مدرسـه        . دهد میخواسته اند انجام    

 را به   خواستند  مییم دقیقا همان کارهایی که معلممان از آنها         ها  همکالسی
ما به آنها   . م همان کارها موفق بودند    دادند و فقط در انجا     میخوبی انجام   
هرچند که با مشکالت فراوانی روبـرو        .گفتیم میي معلمان   ها  خود شیرین 

کردم کارهایی   میشدم اما من کامال رفتارم برخالف آنها بود و سعی            می
. ام خواسـتم و تـصمیم بـه انجامـشان داشـته           میرا انجام بدهم که خودم      

بـه منتظـر    اي     کـسی هـستم کـه عالقـه        بنابراین به زودي متوجه شدم که     
ماندن براي دستور گرفتن از دیگران و اطاعت فرمان آنها نـدارد و حتـی               

 روي این مسئله متمرکز شـدم کـه   آنقدر. به شدت از این کار متنفر هستم 
دادم و  مـی بر حسب اتفاق کارهاي دلخواه خود را به نحـو احـسن انجـام       

اسـته بودنـد بـدترین عملکـرد را     در انجام کارهایی که دیگران از مـن خو       
هـایم بـه    کتـاب   میدقیقا به همین خـاطر اسـت کـه در تمـا         . دادم مینشان  

کـه هرگـز منتظـر دسـتور گـرفتن از دیگـران             ام    خوانندگان توصیه کرده  
  . نمانند و به عقل و منطق خود رجوع کنند
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ي خـود را بـا کتابهـاي     ها  ي بی شماري قفسه   ها   و کتابخانه  ها  کتابفروشی
کـه    مـی بـراي مرد .  پر کرده انـد "گونه چنین کنیم و چگونه چنان کنیم    چ"

دهنــد بــدون اســتفاده از نیــروي تعقــل و ســنجیدن شــرایط   مــیتــرجیح 
. گوناگون از دیگران اطاعت کنند این کتابها بسیار مفید و سودمند هستند           

آنها فقط در پی آن    . کنند میرا دنبال ن  اي    اما کتابهاي من هرگز چنین رویه     
ي موفقیت آمیـز نیـروي ذهـن افـراد را تقویـت             ها  ستند تا با ارائه روش    ه

آنها همگی  . کنند تا شاید بسته به نوع شرایط، براي خود راه حلی بسازند           
ي پیروزي و شکـست زنـدگی پـدر پولـدار هـستند و بـا          ها  حاوي داستان 

با ایـن وجـود     . توانیم درس زندگی بیاموزیم    میمطالعه آنها هر یک از ما       
که تمـام   ام    م است بگویم که به عنوان یک نویسنده هرگز توقع نداشته          الز

ي پیـشنهادي مـن در      هـا   خوانندگان کتابهـایم یـا حتـی مـردم دنیـا روش           
کتابهایم را الگوي خود قلمداد کنند و یا مسیري را که مـن پـیش پایـشان                 

ي هـا  هدف من از نگارش داستان. در پیش بگیرند و حرکت کنندام   گشوده
لدار ایجاد مسیري براي همفکـري و تـشویق دیگـران بـراي تفکـر               پدر پو 

ي مختلف زندگی شان با یکدیگر اسـت تـا بـر    ها بیشتر و مقایسه موقعیت  
ي خود بتوانند مسیر اصلی و صحیح را براي زندگی خـود        ها  اساس یافته 

  . انتخاب و یا آن را ایجاد نمایند
 بـه چنـین اهـدافی        بـراي تحقـق بخـشیدن      هاي پدر پولدار هم صرفاً     کتاب

نوشته شده اند تا اینکه مانند کتابهاي آشپزي از شما بخواهند مـوادي را              
از پیش آماده و طبق آنچه که نویسنده کتاب خواسته با مقادیر مـشخص              

درسـت  اي    با هم مخلوط کنید و دلخوش آن باشـید کـه غـذاي خوشـمزه              
 کـه بـا سـاخت       توانم ادعا کنم   میمن در نگارش کتابهایم هرگز ن     . اید کرده
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خوانندگان کتابها را در عـرض کوتـاهترین زمـان           مییک دستورالعمل تما  
گفـت کـه هـزاران راه و روش          مـی سالها پیش، پـدر پولـدار       . ثروتمند کنم 

این وظیفه هر یک از افـراد اسـت کـه راه          . براي ثروتمند شدن وجود دارد    
به . ده کنند مناسب با شرایط خود را بیابند و از آن به بهترین شکل استفا            

گـویم کـه بـه جـاي یـافتن راه بـی        مـی همین دلیل من به همه خواننـدگان     
دردسرو آسان به دنبال ایجاد مسیري مناسب و منطبـق بـا شرایطـشان              

مـن هـم سـالها پـیش همـین کـار را کـردم و بهتـرین و موفقیـت                     . باشند
این درسـت همـان نقطـه عطـف ایـن           . آمیزترین روش را براي خود یافتم     

ي مالی فراوانی براي شما به      ها  ت و به تنهایی قادر است موفقیت      کتاب اس 
ارمغان بیاورد تا بیش از این بـه انتظـار معجـزه و یـا دسـتور گـرفتن از               

  . دانند ننشینید میافرادي که راه زندگی خود را نیز ن
امروزه میلیونها نفر از مردم شبانه روز در حال کار و تـالش هـستند تـا           

آنها بر  .  شرکت نمایند  ها  مع کنند و در سرمایه گذاري     شاید مقدار پولی ج   
این تصورند که همیشه جان سخت کار کردن و زحمت کشیدن را دارنـد               

تنها چیزي کـه    . رسد میو هرگز دوران بازنشستگی و کهنسالی آنها فرا ن        
ي مـوثر، شخـصی را   هـا  خواهند این است که به جاي یافتن روش    میآنها  

بگیرد و بی چون و چرا در مسیري مطمئن حرکت          بیابند که دست آنها را      
بزرگ در انتظارشـان  اي  دانند انتهاي این مسیر تله میغافل از اینکه ن  . دهد

 و هــا آنهــا بــراي آغــاز بــا شــور و اشــتیاق فــراوان بــه کتابخانــه. اســت
روند تا با انتخاب یک کتاب بتوانند از البه الي صفحات            می ها  کتابفروشی

یا آدرس و شماره تماس افرادي را که براي کمک بـه            آن روشی بیابند و     
به نظر من آنها نیاز دارند تا کتـاب         . آنها اعالم همکاري کرده اند پیدا کنند      
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ي مـالی   هـا    خود را بنویسند تا مسیر براي موفقیـت        "چگونه موفق شوم  "
  .خود کشف نمایند

حالی که  بسیاري از مردم در زمینه مباحث مالی عملکرد خوبی دارند در            
ي کاغذي خود در غـم  ها   نفر دیگر در غم از دست دادن سرمایه        ها  میلیون

بـراي اولـین بـار در     کتاب پدر پولدار پدر بی پول       . برند میو ماتم به سر     
کـه  اي    برخـی از شـما احتمـاال دوره       .  نوشـته شـد    1997ماه آوریل سال    

 آندر  . یدآور میاینترنت تازه پا به عرصه ظهور گذاشته بود را به خاطر            
کردند که امن ترین مکان براي پـس انـداز کـردن             میروزها مردم تصور    

پول گوشه خانه شان است و اینترنت فقط دسـتگاهی اسـت کـه قـادر بـه           
خدمات دهی به ثروتمندان و سـرمایه دارانـی اسـت کـه از غـم از دسـت                   

  . دادن پول و سرمایه خود هراس ندارند
ک گـروه اقتـصادي همکـاري خـود را      با ی2003 تا   1997در بین سالهاي    

 تخصص بیـشتري داشـته    آموزشیهاي آغاز کردم تا براي نگارش کتاب 
 ها  در آنجا یاد گرفتم که چگونه خطرات احتمالی در سرمایه گذاري          . باشم

ي کاغذي را  در کتابهایم بـراي سـرمایه داران           ها  به ویژه سرمایه گذاري   
ــم   ــذاران توضــیح ده ــرمایه گ ــرایط گو. و س ــسیاري از   در ش ــاگون، ب ن

سیاستمداران و کارشناسان اقتصادي با نظر من به شدت مخالف بودنـد            
. خواستند که از تیم اقتصادي هـر چـه سـریعتر خـارج شـوم             میو از من    

 و نظـرات مـرا   ها  نیز تمام گفته  ها  بسیاري از مجالت اقتصادي و روزنامه     
 .زیر سوال بردند و اعتراضات خود را علناً اعالم کردند

ي پدر پولـدار در کتابهـایم نوشـته         ها  آنها هر آنچه که من درباره داستان      
همچنین، برخـی از  . بودند را رد کردند و دور از واقعیات موجود خواندند  
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ي عجیبـی را    ها  موسسات انتشاراتی نیز مرا به تمسخر گرفتند و یا دروغ         
ل سـال  در اوایـ . از زبان من نقل کردند تـا بتواننـد مـرا از پـاي درآورنـد          

 بود که بسیاري از کارشناسان متن کتابهاي مرا جدي تر گرفتند و             2003
طـولی نکـشید کـه پـس از       . سعی نمودند آنها را با واقعیـت امـر بـسنجند          

ي رابـرت کیوسـاکی   ها نظرات و صحبت  میگذشت چند روز به یکباره تما     
  . به واقعیت محض تبدیل شدند

 و یـا میلیاردهـا دالر از        هـا   ونامروز درست پس از اینکه هزاران نفر میلی       
سرمایه خود را از دست داده اند، الزم است که هر یـک از مـردم جوامـع            

ي زنـدگی افـرادي کـه در شـرایط بحرانـی اقتـصادي              هـا   مختلف داستان 
مـن  . ي فراوان شدند را مطالعه نماینـد      ها  بسیار خطرناك صاحب سرمایه   

طالعـه کتابهـاي مـن      مطمئن هستم که اکثر کارشناسان اقتصادي نیز با م        
ي هـا  که کتابام  کنند و از زبان شان شنیده    میي خود را به روز      ها  آگاهی

منتشر شده از بنده یکی از معتبر ترین منابع در دسـترس بـراي کـسانی                
  .کنند میاست که براي آزادي و موفقیت مالی خود تالش 

. دشـون  مـی ي پدر پولدار پدر بی پول به طور قطـع مـوثر واقـع               ها  داستان
مانیم تا بازار به حالـت       می منتظر   "گویند   میشنوم که مردم     میهنوز هم   

بینم که کارشناسان و مشاوران مالی      میمن همچنین   . "اول خود بازگردد  
گیرند و بـاز    مینظراتی همانند گذشته دارند و تغییرات کنونی را در نظر ن          

آنها هنوز  . دهند میي نادرست خود را در اختیار مردم قرار         ها  هم توصیه 
ي بلند مدت شـرکت کننـد    ها  خواهند که در سرمایه گذاري     میهم از مردم    
همگی . ي خود را خرج خرید چیزي کنند و آن را نگه دارند        ها  و یا سرمایه  

یابد اما تنها مـسئله     می درصد افزایش    9آنها معتقدند که بهاي ارز ساالنه       
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 صـحت ندارنـد   هـا   گفتـه نگران کننده در این میان این است که نه تنها این          
زیـرا سـرمایه گـذاران      . بلکه هیچ عقل و منطقی هـم در پـس آنهـا نیـست             

یی را بــاور کردنــد و در ســرمایه هــا فراوانــی بــوده انــد کــه چنــین گفتــه
بـه هـیچ    .  شرکت نمودند اما هیچ سودي حاصل کارشـان نـشد          ها  گذاري

مـردم  وجه معلوم نیست که آیا چنین ادعاهایی به عمد به غلط بـه گـوش           
شود یا اینکه کارشناسـان مـالی نیـز بـی تقـصیرند و         میبی پناه رسانده    

. دهنـد  مـی کنند درست است به مردم پیـشنهاد         میفقط آنچه را که تصور      
کتاب حاضر شامل داستان زندگی افرادي است که با آگاهی و هوشیاري           

پـدر  . مسئولیت کنترل و مدیریت مسائل مالی خود را به عهده گرفتـه انـد             
علـت اصـلی شکـست مـردم در کنتـرل و مـدیریت              : گفـت  میولدار اغلب   پ

ي فروشـندگان ناآگـاه     هـا   مسائل مالی خود این است که آنهـا از توصـیه          
 و نظـرات ثروتمنـدان و سـرمایه         هـا   کنند تا اینکه پاي صحبت     میاستفاده  

  . گذاران موفق بنشینند

 مندي من به این کتاب دلیل اصلی عالقه

صلی که در ابتدایی ترین بخش کتاب برایتان توضـیح          به همین سه دلیل ا    
کتابی که از هر نظر به روز است        . دادم به کتاب پیش رو عالقه مند هستم       

مـردم جهـان     میو یکی از بهترین منابع مـدیریت مـالی در دسـترس تمـا          
  . است
پـدر  "ما هم کتـاب  . دهند میمردم جهان به هر کنشی واکنش نشان        میتما

دانـیم   میزیرا  .  را به منظور برانگیختن مردم نوشتیم      "ولپولدار پدر بی پ   
دهند ریسک و خطر را بپذیرند و مهمتـر از          میبسیارند کسانی که ترجیح     
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اگرچـه  . شـوند تـصمیمات مـالی خـود را عهـده دار            میآن، مسئولیت تمـا   
ممکن است آنها پول بسیار زیادي نداشته باشند اما همچنان امیدوارند تا            

ان آگاهی خود از خطرات احتمالی  موجود در مـسیر خـود           با افزایش میز  
  . به سود خوبی دست پیدا کنند

در زمان فعلی ما شاهد مشکالت و خسارات فراوانـی در دنیـاي اقتـصاد               
هستیم و بسیار جالب است که هر یک از ما هر روزه بـا تعـدادي از آنهـا      

ي هـا  امـا افـرادي کـه هـوش مـالی و آگـاهی            . شویم، حتی مـن    میروبرو  
برند بـسیار موفـق تـر     میخود را در هر مبحثی به ویژه پول باال          میعمو

چـون  . از دیگران خواهند بود و از فرداي روشن تري لـذت خواهنـد بـرد              
کننـد و در جهـت دسـتیابی بـه           مـی گیرند، تجربه کـسب      میآنها دائما یاد    

سی آنها همان افرادي هستند که تر     . کنند میموفقیت از هیچ تالشی دریغ ن     
از آینده و تغییرات آن ندارند در حالی که متاسفانه، آینـده بـراي کـسانی            
که منتظر بازگـشتن دنیـا بـه حالـت اول خـود هـستند، هـیچ دسـتاوردي          

  . نخواهد داشت
  

  »رابرت کیوساکی«
  



 مقدمه

  آغاز فعالیت با پدرپولدار
  

  رلچتشارون 
در جدول گردش مالی پدر پولدار ما  چهار راه پولسازي را به شما معرفـی                

اقشار جامعه را به چهار گروه کلـی        میاین جدول چهار خانه اي، تما     . کردیم
  :کرد میتقسیم بندي 

  
ن و  در سمت چپ جدول نـشان دهنـده دو قـشر کـارگرا     S  و  Eي ها خانه

عمومـاً،  . کارمندان و همچنین کارفرمایـان و صـاحب مـشاغل کوچـک بـود             
کارگران و کارمندان تنها دغدغه شان امنیت شغلی و دستیابی به سود است           
در حالی که کارفرمایان در جستجوي آزادي کامل در محدوده شغلی خـود              

ل این دو گروه هر قدر که بیشتر موفق شوند، بیشتر درگیر و مشغو            . هستند
به طور کلی طرف چپ جدول همان جـایی اسـت           . شوند میي خود   ها  فعالیت

 مرکـز   "دهد و بـه      میي نظیر مدارس را در اختیار مردم قرار         ها  که آموزش 
  . معروف است"ي خانگیها آموزش
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 بـه دو گـروه سـرمایه       هـا   در سوي دیگر جدول در سمت راسـت نیـز خانـه           
 گـذاران کـسانی هـستند کـه         سـرمایه . گذاران و سرمایه داران تعلـق دارنـد       

دهند مردم عادي به جایشان کـار کننـد و نتیجـه کـار آن چیـزي                  میترجیح  
اما سرمایه داران دوسـت دارنـد تـا         . شود که خودشان در انتظارش هستند     

به طور طبیعی، آزادي مالی درست در سـمت راسـت           . پول برایشان کار کند   
  . کنیم می یاد " پیشرومکان"جدول جاي گرفته است و ما از آن به عنوان 

یــشان را بــا خواننــدگان بــه اشــتراك ها افــرادي کــه در ایــن کتــاب داســتان
. آزادي مالی : گذارند در پی دستیابی به یک هدف مشابه و متعالی هستند           می

ي سمت راست جـدول  ها در واقع، همه مردم دنیا در تالش هستند تا به خانه        
شنویم که آنهـا همیـشه در        میمان  کماکان از خوانندگان کتابهای   . وارد شوند 

تالش و تکاپو هستند تا راهی براي ورود به خانه سمت راسـت جـدول پیـدا           
هرگز از کسی نشنیده ایم که کسی بخواهد بر عکس این مـسئله تـالش       . کنند

تواند افراد را به آزادي مـالی و        میکند، زیرا حرکت از راست به چپ جدول ن        
  . استقالل برساند

ي سمت راست جـدول پـول       ها  نیز به من آموخته بود که در خانه       پدر پولدار   
گوینـد کـه     مـی در بسیاري از موارد، مـردم بـه مـا           . کشد میبراي ما زحمت    

ي هـا   تصمیم دارند با سرمایه گذاري در زمینه امـالك و مـستغالت از خانـه              
در حقیقـت هـدف آنهـا ایـن اسـت کـه             . سمت چپ به سمت راست پل بزننـد       

ا نسبت به هر زمان دیگري افزایش دهند تا بتوانند بدون           گردش مالی خود ر   
هیچ گونه وابستگی همانند سرمایه داران و سرمایه گذاران براي خودشـان             

  .کار کنند
داستان آنها به تفاوت میان درآمدهاي وابسته مردم و استقالالت مالی آنهـا             

ــد مــیآشــکارا اشــاره  ــا در داســتان. کن ــرس و  هــا آنه ي خــود ســخن از ت
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آورند کـه همگـی بـه پـول وابـسته بودنـد و               میبر زبان     میي مبه ها  توحش
همـانطور  .  بر ترس خود در شرایط متفاوت غلبه کنند        اند  اینکه آنها یاد گرفته   

کرد مردم بـه دنبـال جـستجوي راه و مـسیر             میکه پدر پولدار مرا نصیحت      
ي سـمت راسـت   هـا  خود هستند که درست شـبیه همـان راه ورود بـه خانـه         

  . جدول گردش مالی است
روند تـا ابتـدا یـاد بگیرنـد کـه چگونـه در سـرمایه                 میآنها گام به گام پیش      

یـد و فـروش   ي خرهـا   شرکت کننـد، بـه ویـژه در سـرمایه گـذاري          ها  گذاري
ام که افراد مختلف در طـول روز کتـاب پـدر پولـدار       حتی بسیار دیده  . امالك

خواننـد تـا از    مـی و خـط بـه خـط آن را        گیرنـد    مـی پدر بی پول را در دست       
  . و پیشنهادات آن به دقیق ترین حالت ممکن استفاده نمایندها توصیه

مسلم است کـه هـیچ یـک از آنهـا کارشـناس پـولی و مـالی نیـستند و فقـط                 
برخـی دیگـر نیـز هـستند کـه          . انـد   ي مـالی خـود را آغـاز نمـوده         ها  آموزش

 و تعـداد معـدودي هـم بـه        انـد  تحصیالت خود را در دانشگاهها آغاز نمـوده       
حتـی بـسیاري از     . انـد   همان تحصیالت مدرسه و دبیرستان خود اکتفا کرده       

کننـد بـه دنبـال     مـی  دوران دبیرستان خـود را سـپري      همچناننوجوانان که   
براي آنها مهم نیست که منبع اصلی این آمـوزش         . آموزش مالی خود هستند   

 فقط در پی درك و آشنایی با        شود بلکه آنها   میاز کجا و با چه کسی شروع        
منظور از شرایط گوناگون    . باشند میمسائل عمده مالی در شرایط گوناگون       

.  براي متقبل شدن آنهاست ها   و یا تصمیم گیري    ها  همان شناسایی نوع بدهی   
برند و یا در کدام کشور       میبراي آنها مهم نیست که در چه شرایطی به سر           

ن حد که جدول گردش مالی چیست و اقـشار     کنند بلکه فقط تا همی     میزندگی  
بسیاري از آنان در    . شوند برایشان کافی است    میجامعه چگونه دسته بندي     

ي سمت چپ جـدول هـستند تـا بـا           ها  جستجوي روشی براي خروج از خانه     
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 مـی اگر شما خواننـده گرا    . ي سمت راست شوند   ها  اطمینان خاطر وارد خانه   
ي ارائه شـده  ها توانید از داستان میحتی نیز چنین قصدي داشته باشید به را  

اگر خودتان هـم داسـتانی داریـد    . در این کتاب به بهترین شکل استفاده کنید    
 بـه   کانال تلگـرام هـوش مـالی انتـشارات طاهریـان          توانید آن را با ما در        می

  . اشتراك بگذارید تا از موفقیت شما به خود افتخار کنیم

  یدبایست هزینه کن میبراي یادگیري 
اگر شما از اینکه به عنوان یک کارگر یـا کارمنـد فعالیـت داریـد ناراضـی و                   

ي متفـاوتی بـراي تغییـر جایگـاه         هـا   ناخوشایند هستید باید بدانید کـه روش      
ي کوچک اخیر خود خـسته      ها  اگر از سرمایه گذاري   . شغلی شما وجود دارد   

کنیـد دیگـر   را بیش از این خـرج      تان    شده اید و نگران هستید که اگر سرمایه       
دست نگـه    میپولی نخواهید داشت بهتر است ک     تان    براي دوران بازنشستگی  

در این مدت استراحت کوتاه بهتر است به آزادي مالی خود و معنـا و               . دارید
ي هـا   این کتاب داستان  . دارید خوب بیندیشید  تان    که از آن در ذهن     می  مفهمو

 مسیر پیشرفت خـود خـسته       فراوانی از افرادي دارد که همانند شما از ادامه        
  . اند شده

  .حاال وقت آن است تا داستان موفقیت خود را بسازید
  .با آرزوي یافتن راهی براي دستیابی به آزادي و استقالل مالی براي شما

  »لچترشارون «



1 بخش  

  چگونگی بازي با پول

  
براي رسیدن به امنیت مالی همه ما بـه یـادگیري بـازي بـا پـول نیازمنـد              

من هم این بازي را از پدر پولدار یـاد گـرفتم و دیـدم کـه چطـور       . هستیم
توان بر روي یک تکه تخته چوبی و چند کاغذ و کارت به عنـوان پـول              می

. ي متفـاوت قـرار داد    هـا   خود را در شرایط مختلف مالی و تصمیم گیـري         
 به حال این بازي را ندیده اید و یا از نام آن نیز بـی اطـالع هـستید                 تااگر  

ي مـالی بـه شـکل       هـا   الزم است بدانید که هدف این بازي آموزش مهارت        
این بازي منحـصر    . و تکرار آنها در شرایط گوناگون است       سرگرم کننده 
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تا جـایی   . کشاند میالش  ي مختلف به چ   ها  به فرد ذهن شما را در موقعیت      
رسـید کـه بتوانیـد از تـصمیمات خـود در             مـی که در نهایت به این اعتقاد       

  . بازي در شرایط واقعی زندگی خود نیز بهره بگیرید
دانند  میشناسند و راه و روش آن را         میافرادي که این بازي را به خوبی        

ر، براي  ي مشابه موجود در بازا    ها  بازي میمدعی هستند که بر خالف تما     
 تنها یک راه وجود ندارد و هر کـسی          بازيآمیز   به پایان رساندن موفقیت   

بسته به نوع قواي ذهنی خود قادر است راهی جدید بـراي موفقیـت خـود     
آنها معتقدند که هر بار که بازي را شـروع کـرده انـد یـک راه            . کشف کند 

 چنـدین   ي واقعی ها  جدید پیدا کرده اند و عالقه شان براي سرمایه گذاري         
  . برابر شده است

این بازي براي افـرادي ماننـد اد و تـري کلمـن کـه در کالیفرنیـا زنـدگی                     
کنند تنها محرکی بوده که آنها را تشویق نمـود تـا در زمینـه خریـد و                  می

مـا کـامال    . ي خود را آغاز نمایند    ا  فروش امالك و مستغالت فعالیت حرفه     
 1960نـوان مثـال در دهـه    چون اگر شـما نیـز بـه ع   . دهیم میبه آنها حق    

 آنکردید ممکن بود تحت تـاثیر بـسیاري از چیزهـایی کـه در                میزندگی  
امـا آن دو تنهـا بـه خـاطر افـزایش میـزان       . زمان باب بودند قرار بگیریـد   

آگاهی مالی خود بازي گردش مالی را انتخـاب و در جهـت یـادگیري آن                
پیـشین هـدفی   اگرچه ممکن بود این کـار در طـول سـالهاي      . تالش کردند 

بیهـوده و واهـی بــوده باشـد امــا در زمـان کنـونی نهایــت دقـت عمــل و       
  . دهد مینوآوري ذهنی این دو نفر را نشان 

ي مثبت بـازي گـردش مـالی را نـشان           ها  داستان اد و تري صادقانه جنبه     
این بازي به آنها آموخت که چگونه آنچه را که بـه دسـت آورده               . دهد می



چگونگی بازي با پول: 1بخش   19 

آنها هرگز نگاهی به آینده خـود نداشـتند         . نماینداند به بهترین شکل خرج      
کردند تا با تصمیم گیري در زمان کنـونی در مـسیر صـحیح               میو سعی   

  . کسب و کار خود پیش بروند
کردند تـا   میي بازي چندین روش را امتحان       ها  آنها براي هر یک از بخش     

آنها براي رسیدن به آزادي مالی خـود        . به طرح مالی هماهنگ دست یابند     
 نترسیدند و تصورشان بر این بود کـه بـا اختـصاص          ها  هرگز از شکست  

  . کشانند میمدت زمان بیشتر ذهن خود را بیشتر به چالش 
اگر شما هم پدرو مادر و یـا سرپرسـت اعـضاي خـانواده خـود هـستید                  

د اد و کلمن خود را بـراي تغییـرات ذهنـی آمـاده و بـراي                 توانید همانن  می
  .ثروتمند شدن اقدام کنید

ي بـزرگ   هـا   اما اگر شما در سنین سی سالگی خـود هـستید و بـا بـدهی               
چون امنیت مالی شما به شدت بـه        . نگران باشید  میروبرو شده اید باید ک    

یـسی  ي ترهـا  با خواندن داستان. خطر افتاده و ممکن است بدتر هم بشود 
شویم که از زمان بروز بدهی تا ورشکـستگی فقـط            میرودریگرز متوجه   

یـشان  ها  تریسی و همسرش تازه متوجـه بـدهی       . کشد میچند لحظه طول    
در .  و خـود را ورشکـسته یافتنـد        آمدنـد شده بودند که ناگهان بـه خـود         

حقیقت براي امنیت مالی هر کسی باید شرایط خود را خوب بسنجد و بـر         
بسیاري از افراد بر ایـن باورنـد   . ه کسب و کار خود بپردازداساس آنها ب 

فروشند یعنـی صـاحب تجـارت شـده      میخرند و یا  میکه وقتی چیزي را  
و تجارت فقط و فقـط خریـد        گذاري    سرمایهاما نکته مهم این است که       . اند

ــا ســرمایه  ي کاغــذي نیــست بلکــه گــاهی یــک  هــا و فــروش و فعالیــت ب



موفقیتمعجزة   20 

یا تجارت  گذاري    سرمایهتواند   میلهاي آتی   گیري درست براي سا    تصمیم
  . حساب شود

ام کـه در سـنین مختلـف        جدا از این رویکرد، من بسیاري از افراد را دیده         
گویند که تجـارت از مـا گذشـته و           میبه خود   )  سالگی 50به عنوان مثال    (

من خیلی خسته هـستم و      . خیلی دیر شده است   گذاري    سرمایهدیگر براي   
  .  براي کسب سود و سرمایه کارساز نیستام میافکار قدی

اگـر کـسی مفهـوم    : گوید میسیسیلیا موریسون درباره این نوع طرز فکر  
را بدانـد متوجـه خواهـد شـد کـه حتـی در روز               گذاري    سرمایهتجارت و   

فقـط کـافی اسـت کـه        . تـوان بـه دنبـال آنهـا رفـت          مـی پایانی زندگی هـم     
چـه بهتـر کـه    . نگین کنـیم ي خود را با شرایط موجود سبک و س       ها  داشته
ي ما قواي ذهنی مان باشد تا محرکی قوي بـراي آغـاز کارمـان               ها  داشته

  . داشته باشیم
یـابیم کـه     میي اد و تري و تریسی و سیسیلیا در        ها  در نماي کلی داستان   

هر یک از آنها چگونه کنترل مالی خود را به عهده گرفتند و چطور بـراي                 
  . ر دشوار زندگی شدندکسب امنیت مالی وارد بازي بسیا
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توانستیم رویکردهاي ذهنی خود را تغییر دهـیم و از آن شـرایط نـاگوار               
به طور قطـع همـه دوسـت دارنـد         .  خانه شویم  رهایی یافته و صاحب سه    

بدانند که چگونه و چرا رویکرد ما تغییر کرد و ما از رکـود برخاسـتیم و               
  . وضعیت خود را عوض کردیم

  گام اول
در ابتداي ورود ما به دنیاي خرید و فروش امالك و مـستغالت وضـعیت    

. بـود چندان مساعدي نداشتیم و بحث اصلی ما در خانه و محل کار پول ن        
توانستیم بدون صرف هیچ گونه      میبنابراین چون درآمد خوبی نداشتیم ن     

پــدرو . ي مناســب و ســازنده دســت پیــدا کنــیمهــا بــه آمــوزشاي  هزینــه
مان بی تفاوت   کردند که ما نسبت به شرایط سخت       میمادرمان هم تصور    

ایـن مـسئله در مقابـل خـواهرم کـه همیـشه             . کنـیم  مـی هستیم و تالشی ن   
کرد بیشتر شدت یافته بود و مـا بـیش از پـیش              می پس انداز    پولهایش را 

  . گرفتیم میمورد تمسخر اطرافیان قرار 
آمـد امـا     میبه حساب   اي    در آن روزها تحصیالت ویژگی بسیار پسندیده      

بـدین ترتیـب    . توان از هیچ بدان دست یافـت       میوقتی پول در کار نباشد ن     
بیشتر تالش کـنم تـا از        میکردم ک  میبراي پر کردن چنین کمبودي سعی       

ي بـسیار  هـا  در آن زمان با وجـود تـالش      . یم سر دربیاورم  ها  نوع فعالیت 
براي یادگیري بهتر ناچار شدم دبیرستان را براي همیشه تـرك کـنم امـا            

  . و عیب مرا بیشتر نمایان کرد خواهرم از دانشگاه فارغ التحصیل شد
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ورك در سـال دوم  در آن موقع من در لس آنجلس بودم و تـري در نیویـ       
 همـدیگر را مالقـات کـردیم و         1980ما در سال    . کرد میدانشگاه تحصیل   

  .  تصمیم به ازدواج گرفتیم1987هفت سال بعد در سال 
 هـا   هر دوي ما در این مسئله که پول اصال مهم نیست و به عقیده بعـضی               

کـردیم کـه زنـدگی بـدون         میتصور  . کثیف است با هم اتفاق نظر داشتیم      
یار آسانتر از زندگی است کـه همیـشه مجبـور باشـیم نگـران از                پول بس 

گفتیم که اگر نسبت بـه   میبا خود   . دست دادن پول و سرمایه خود باشیم      
مسلم است که چون مـا      . آید مان می   پول بی اهمیت باشیم بیشتر به سمت      

اطالعات زیادي درباره پول نداشتیم معتقد بودیم که پول همه چیـز را در   
توانند بدون پول آزادانـه      میهمه  .  را ها  د حتی عشق بین انسان    کش میبند  

  . عاشق شوند و به یکدیگر عشق بورزند
که سی سال داشتم، در زمینه ساخت تـصاویر          میپانزده سال پیش، هنگا   

پدرم کارگردان و فیلمبردار بود و مـن        . کردم میمتحرك کمابیش فعالیت    
 جزئیات دقیق کارم را خوب      خواست که  میاو از من    . نیز دستیارش بودم  

چون به نقاشی و عکاسی بی اندازه عالقه مند بودم بـه حـوزه             . یاد بگیرم 
تواند مـرا    میکاري جدیدم نیز عالقه پیدا کردم و دریافتم که این موقعیت            

امـا مهـم تـر از    . به سمت انتخاب یک شغل خوب و مناسب راهنمایی کنـد       
کـردم کـار مـساوي       مید و فکر    تغییر کر   میاین دیدگاهم نسبت به پول ک     

  . است با پول
روزي تري به محل کارمان آمد و به دقت به نوع کار کردن طـراح چهـره       

کرد و حتی دیدم که آن روز طراح از او خواسـت کـه              میو گریمور توجه    
  . به عنوان مدل روي چهره اش کار کند
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ي هـا   سفارش ساخت آگهـی ها پس از گذشت چند روز بسیاري از شرکت       
ازرگانی شان را به ما سپردند و ما مجبور شدیم که به عنوان یـک تـیم                  ب

تا جایی که هر روز بیشتر از       . به شهرها و کشورهاي بسیاري سفر کنیم      
به همین دلیـل مـن و تـري         . بیست ساعت به کار و فعالیت مشغول بودیم       

. شـدیم  مـی هر روز بیشتر با هم آشنا و از نظرات موافق یکـدیگر بـاخبر               
رفتـیم و یـا بـه بـازي تنـیس            مـی له پس از کار با هـم بـه سـاحل            بالفاص

شدیم که هر چه پول داشـتیم را          میآنقدر با یکدیگر صمی   . مشغول بودیم 
  . بردیم میکردیم و از لحظه لحظه زندگی لذت  میصرف یکدیگر 

پس از ازدواج هم همچنان درگیر کار و فعالیت در کنار یکـدیگر بـودیم و          
یک بـه دنیـا آمـد         پس از گذشت چهارده    بـه دنیـا آمـدن او       .  سال پسرم جِ

تلنگر بسیار شدیدي به من و تري زد و ما متوجه شـدیم کـه بایـد بـراي                   
یمـان  ها   هم بنشینیم و برنامـه     کنارتا آمدیم   . تصمیم گیري کنیم  مان    آینده

کـامال بهـت زده     . شـدیم مـان      هزار دالر بـدهی    10را طراحی کنیم متوجه     
کـردیم تـا     مـی خـشکمان زد و فقـط تـالش         اي    هبدون هیچ هدف و سرمای    

در تمام دقایق روز فقط ایـن       . راهی براي رهایی از این مخمصه پیدا کنیم       
چطـور از ایـن وضـعیت خـالص         ": کردم میسوال را در ذهن خود مرور       

  "شویم؟
مانـد و مـن همچنـان بـه کـار        مـی پس از تولد جیک، تري بـا او در خانـه            

رفـتم و پـسرم جیـک،        میهفته به خانه ن   حتی گاهی چندین    . مشغول بودم 
کردم در چاهی    میاحساس  !. پرسید که پدر کجاست؟    می از مادرش    دائماً

توانـستم در آن شـرایط سـخت         مـی ن. ام که راه نجاتی در آن نیست       افتاده
از طرف دیگر کسی هم پیـدا      . شغلم را عوض کنم تا بیشتر در خانه باشم        
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دانستم چگونه کـار جدیـدم را        مین. دشد که مرا بالفاصله استخدام کن      مین
همان موقع بود   !. شروع کنم و تغییري در ساعات کاري ام بوجود آورم؟         

کردم درونم اتفاقاتی در حال رخ دادن است که نتیجـه اش   میکه احساس  
  . رشد و پیشرفت است

  گام دوم
 1992در سـال    . یم را برایتان توصیف کـنم     ها  اجازه دهید صحنه صحبت   

 تصمیم گرفتیم تا براي آینده مـالی خـود فعـالیتی را انجـام            به طور جدي  
 میهنگـا . دهیم تا شاید در طول سالهاي بعد شاهد اتفاقات بهتري باشـیم           

که در صبح یک روز آفتابی در پارکی در کالیفرنیا جیک را بر تاب سوار                
دادم متوجه شدم که فرد دیگري در چند متر آنطرف         میکردم و او را هل      

او . دهد که من در حال انجامش بـودم        میهمان کاري را انجام     تر درست   
هـر دو بـه     . نیز مثل من به فکر فرو رفته بود و حاالت غیر طبیعی داشـت             

پیـشدستی کـردم و     . طور همزمان سرمان را بلند کردیم تا چیزي بگوییم        
او . از او پرسیدم که به چـه کـاري مـشغول اسـت            . زودتر به حرف آمدم   

او گفـت کـه مرکـز       .  کار است   به ي بازاریابی مشغول  ها گفت که در شبکه   
درست همان جایی کـه مـن و تـري بـسیار            .  است هاواییاصلی فعالیتش   
ي مختلف ها وقتی که تري نیز آن مرد را دید درباره محل        . دوست داشتیم 

وایی را خیلـی دوسـت      هـا   آن مرد نیز  . وایی سواالت فراوانی پرسید   ها   در
ي دیـدمان بهبـود     هـا   وایی افـق  ها  ا سفر ما به   کرد ب  میداشت و تصور     می

  . خواهند یافت
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با شنیدن حرفهـاي آن مـرد تـصمیم گـرفتیم تـا شـرکت کـوچکی را راه                   
اندازي کنیم اما نه آنقدر بزرگ که بخواهیم نیروهاي زیـادي را اسـتخدام    

هر آنچه که مـا در طـی سـالهاي بعـد بـه دسـت آوردیـم از همـان                     . کنیم
  . رکت بوده استي تاسیس شگذار سرمایه

گیـریم ایـن باشـد کـه       مـی قرار گذاشتیم تنها چیزي که از شـرکتمان یـاد           
ي بزرگ آشـنا شـویم نـه هـیچ چیـز      ها يگذار سرمایه تجارت و باچگونه  

از این رو دائما در سمینارها، جلسات آموزشی و کالسهاي مباحث           . دیگر
را ي بـه روز شـده خریـد و فـروش      ها  کردیم و طرح   میاقتصادي شرکت   

حتی تجربیات موفق و نـاموفق خـود را نیـز           . دادیم میمورد مطالعه قرار    
کـردیم بـه ایـن امیـد کـه شـاید بـه رشـد                مـی ي جداگانه ثبت    ها  در لیست 

ان و گـذار  سـرمایه جـدا از اینهـا بـا    . شخصی خود نیز کمک کرده باشـیم      
کـردیم تـا از نظـرات آنهـا بـراي تـصمیمات        مـی میلیونرها نیـز مـشاوره     

آنها کتابها و منابعی که خودشان مطالعـه کـرده          . استفاده کنیم  مان  بعدي
 را بـا  آنهـا بودند را به ما معرفی کردند و به ما پیشنهاد دادند تا محتواي             

  .یکدیگر به بحث و بررسی بگذاریم
پس از تهیه کتابها متوجه شدم که فهرست آنها به مراتب ارزشمند تـر از               

نچه که ما بـه طـور خالصـه بـدان         زیرا هر آ  . متن داخل صفحات آنهاست   
آن شخـصی کـه منبـع بـسیار     . نیاز داشتیم را یک به یک نام برده بودنـد      

 آســیایی بــود و خــودش یکــی از بــودمعتبــري را بــه مــا معرفــی کــرده 
ثروتمندترین افراد جهان بود و خیلی راحت توانست دیدگاه مـا را نـسبت        

سال طـول کـشید و   به طور کلی، خواندن آن کتاب دو   . به پول عوض کند   
 هـز ار دالري خـود را پرداخـت          10ما در طول این مدت توانستیم بـدهی         
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 کتــاب ایـن بــود کـه چگونــه در تجـارت در مقابــل    آنمطلــب مهـم  . کنـیم 
خواندن آن کتاب براي مـا  !. پیروز شویم؟  انگذار  سرمایهدوستان و حتی    

  .ي روشنی پیش چشمانمان گشودها بسیار سودمند بود و افق
یده باعث شده بود تا ما نیـز تـالش کنـیم تـا در زمـان مناسـب و                    همین ا 

ي خـود را    هـا   وقتی که آموزش  . درست به جایگاه درستی دست پیدا کنیم      
کردیم نگرانی تمام وجودمان را نیز فرا گرفتـه بـود چـون           میگسترده تر   

  .چگونه خواهد بودمان  دانستیم که حرکت بعدي مین

  گام سوم
شرکتم به یک کارفرمـا تبـدیل شـدم و          میس تاسیس ر  پیش با شش سال   

همکـاري همـه    اي    بالفاصله با گروهی از پیمانکاران بـراي انجـام پـروژه          
قرار بود براي آنهـا یـک فـیلم را بـه یـک نـوار                . جانبه خود را آغاز کردم    

ویدیویی تبدیل کنم و درباره محصوالت تجـاري شـان تـصاویري را بـه        
یکی بـراي انجـام بهتـر کارهـایم پیـدا           در ابتداي کار شر   . آنها اضافه کنم  

تصمیم گرفتیم که پـروژه را در       اي    کردم و هردوي ما بدون هیچ سرمایه      
آنطور کـه مـشخص بـود بـه نظـر       . آغاز کنیم مان    گوشه اتاق خواب خانه   

آمد که تا سه یا چهار سال آینده باید در همان کنج اتـاق کـار کنـیم و                  می
ز کـامپیوتر، دسـتگاه فکـس، تلفـن         تنها وسایلی که نیاز داشتیم چیزي جـ       

اسـت اصـال    مان    ما از اینکه محل کارمان گوشه خانه      . همراه و پیجر نبود   
ي هـا   ناراحت نبودیم و فکر میکـردیم کـه ایـن مـسئله از خـرج و مخـارج                 

کند و در نهایت در عـرض مـدت زمـان کمتـري بـه                میاضافی جلوگیري   
  . کنیم میاهداف خود دست پیدا 
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ي هـا  ا تمام دقت سعی در کاهش هر چه بیـشتر هزینـه     من و شریکم نیز ب    
مان   داشتیم تا بتوانیم حتی در روزهاي تعطیالت هم به فعالیت         مان    زندگی

ي پـستی و    هـا   جدا از این حتی مـسئولیت رسـیدگی بـه نامـه           . ادامه دهیم 
بایست در اولین فرصت به تمام آنهـا پاسـخ           می نیز با من بود و       ها  تماس

  .ت برایم دشوار بوددادم که بی نهای می
چند سال بعد شخصی را به طور پاره وقت استخدام کردیم تا پاسخگوي             

. ي روزمـره باشـد    هـا    و همچنین حساب و کتـاب      ها  ي تلفنی، نامه  ها  تماس
ي بیشتري  ها  بایست براي بخش   میکردم که با آمدن او       میچون احساس   

واهم در انجـام  مانند امور مالی و پرسنلی  برنامه ریزي کنم تـا از او بخـ              
  . هر یک از آنها به من کمک کند

در همان موقع بود که با وجود مشغله فراوان، درباره افزایش بهـاي دالر        
نسبت به دیگر واحدهاي پـول در دنیـا آگهـی تبلیغـاتی طراحـی کـردم و                  

دانستم که اگر قرار است کارم رونق بگیرد این فرصت بسیار مناسبی             می
  . خواهد بود

  گام چهارم 
پس از گذشت چند سال بعد از فوت پدر بزرگ و مـادربزرگم چنـد هـزار           
ــه        ــه اوراق قرض ــا در زمین ــا آنه ــن ب ــد و م ــه ارث مان ــرایم ب دالري ب

ي کردم اما طولی نکشید که تصمیم گرفتم براي کنترل دقیق           گذار  سرمایه
  . تر وضعیت مالی آنها را به سهام بورس تبدیل کنم

ي لیست خریـدهایمان بیـشتر و بیـشتر    ارگذ سرمایهدو سال پس از آغاز   
 درصـد افـزایش یافـت و بعـد از پـنج        30شد و نسبت به ماه گذشـته اش         
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در روزهاي اول احـساس     .  هزار دالر رسید   80سال میزان سرمایه ام به      
 ATي ها کردیم که به یک شرکت پرسود تبدیل شده ایم و هم رده شرکت

& T ، Dell،تـاوي،  ها  جی ام، بـرك شـیر  ، جنرال الکتریک، دوپانت، کداك
ي معـروف دیگـر     ها  مایکروسافت، لوسنت، ورلدکام و بسیاري از شرکت      

  . شده ایم
آنقدر از این بابت خوشحال بودم که حتی نگـاه سرسـري هـم بـه اوراق                 

اما حساب و کتاب امـور مـالی شـرکت را بـه دقـت               .  نینداخته بودم  سهام
ي سـهام و    گـذار   رمایهسـ چون اطالعات کافی در زمینـه       . کردم میکنترل  

دانستم که در چه شـرایطی ارزش سـهام بـورس بـاال      میبورس نداشتم ن  
ي گـذار  سـرمایه بدون یک مشاور مالی هـر نـوع       . کند میرود و یا افت      می

 شود و موقعیت مـا را       ها  تواند باعث از بین رفتن یک شبه سرمایه        مینیز  
  . به خطر بیندازد

ر افت و خیزهـاي شـدیدي شـد، مـن      بازار دچا2000که در سال      میهنگا
چنـد مـاه بعـد وقتـی کـه       . اصال توجهی به چنین تغییرات بزرگی نداشـتم       

  درصد کاهش یافت  من همچنان در خواب غفلـت  30ارزش سهامم حدود 
کردم گذشـت زمـان بـازار را بـه حالـت اول بـاز خواهـد                  میبودم و فکر    

تغییر کرده انـد    کردم که همه چیز در محیط پیرامون         میاحساس  . گرداند
ام دلگـرم و شـاد بـی صـبرانه منتظـر             میي قـدی  ها  اما من همچنان با ایده    

  . بهبود وضعیت بودم که اشتباه بزرگی بیش نبود
این اشتباه بزرگ گریبانم را گرفت بـه طـوري کـه امـروز ارزش سـهامم                 

 مـی بدین معنا که من تقریبا حدود نی      .  هزار دالر است   46چیزي در حدود    
آن تجربـه از بـی      . هام خود را به طور کامل از دسـت داده ام          از ارزش س   
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بنابراین یاد  . ي فراوانی به من آموخت    ها  یم در سالها پیش درس    ها  تفاوتی
ي نیـاز بـه     گـذار   سـرمایه ي موفـق بـراي      هـا   گرفتم که یکی از اسـتراتژي     

این . دسترسی به اطالعات درست و نظارت دقیق بر شرایط مختلف است          
  . باشد میدام یک مشاور قابل اعتماد نیز کار مستلزم استخ

پدر پولـدار   حدود چهار سال پیش به خانه یکی از دوستانم رفتم و کتاب             
در لحظه . رابرت کیوساکی را روي میز داخل اتاق شان دیدم       پدر بی پول    

 را  آناول خیلی نسبت به آن واکنش نـشان نـدادم امـا تـري بـه سـرعت                   
او آنقدر بـه مطالـب کتـاب عالقـه          . اختبرداشت و به محتواي آن نگاه اند      

  . مند شد که در راه بازگشت یک نسخه از آن را خرید
 نام بازي گردش مالی ،سه سال پیش هم او با شرکت در سمینار مدیریت       

در آن سـمینار گروهـی از       .  آن را خریـداري کـرد      101را شنید و نـسخه      
 کـه بـه      افـرادي  بـه دالالن و عامالن خرید و فـروش حـضور داشـتند تـا              

اکثر آنها در زمینه خرید و فـروش امـالك          . مشاوره نیاز دارند کمک کنند    
وقتـی آنهـا متوجـه شـدند کـه مـشکل مـا        . کردنـد  میو مستغالت فعالیت    

انی اسـت کـه در آنجـا حـضور دارنـد          گـذار   سرمایه میمتفاوت از تما   میک
و کارتی را به ما نشان دادند و به ما گفتند که این یک کارت بـازي اسـت                   

مـا تـا بـه حـال از ایـن کـات       . توان با آن معامالت کوچک را انجام داد     می
توانیـد ان را بـه همـراه     میي فراوانی کرده ایم اما اگر بخواهید       ها  استفاده

  . خود داشته باشید
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