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  مقدمه
  

هاي اخیر تأثیرات مخرب زیـادي بـر اقتـصاد جهـان              شروع کرونا در ماه   
ولـی  . انـد   گذارده است به طوریکه بسیاري از مشاغل دچار نابودي شـده          

هایی   در همین شرایط به ظاهر آشفتۀ اقتصادي کم نیستند افراد و شرکت           
ر هاي زیـادي د     اند بلکه همگان شاهد پیشرفت      که دچار بحران مالی نشده    

  . ایم درآمدهاي آنها بوده
از اینرو رابرت کیوساکی به همراه همسرش خانم کیم کیوساکی با طـرح             

پـذیري،    مطالب جدیدي مثل مـشکالت اقتـصادي نـسل امـروزي، ریـسک            
نهایتـاً اسـتفاده از فرصـت حـل         ... مالی و بهانه جـویی و       دوري از تنبلی    

مشکالت مردم در سراسر دنیا براي ثروتمند شـدن در ایـن کتـاب سـعی      
هـاي مـالی      اي تازه از سواد و هوش مالی مبتنی بر مهارت           دارند تا پنجره  

  . در پیش روي شما باز کنند
ذت بـرده و از  هاي رابـرت لـ    امیدواریم از این کتاب نیز همانند دیگر کتاب       

کارهاي آن در جهت رفع مشکالت مالی جامعه و دستیابی به موفقیـت         راه
  . بهره ببرید19مالی در دوران بیماري کویید 

  
  پیروز و سربلند باشید

  انتشارات طاهریان                                                                                       
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  »یادداشت«
 



  1 فصل

 ریسک بزرگ 3دوري از 
  گذاري سرمایه
  

 سکی محدود کردن ري، کنترل و دانش برا آموزشتیاهم
   شمايگذار هیسرما

  
خیلــی زود  ،گــذاري ســرمایه سکیــ ر تــرس ازبــه خــاطر افــراد ياریبــس

 مـن   پـول   پـدر بـی   این رویـه    ،  شدم  می من بزرگ    یوقت. شوند یخاموش م 
کـرد کـه     می فکر،   ارزش قائل بود   تی و امن  ی راحت ياز آنجا که او برا    . بود
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 کردنـد و پـول      دای پ یشغل خوب باید  ،  گذاري  سرمایه يافراد باهوش به جا   
  .ندنانداز ک خود را پس

 کیـ  من پول بی که طرز تفکر پدر معتقد بود من پولدار، پدر گری طرف د از
 یاو آرزو داشـت صـاحب مـشاغل شخـص        .  اسـت  تفکر سمی و خطرناك   
  . کنديگذار هی را سرماآنرا در پول، ییجو ه صرفيخود شود و به جا

  چهارراه پولسازي و گذاري سرمایه سکیر
 وجـه  نی من در مورد جهان به بهترپولدار و پول بی مخالف پدران    دگاهید

  . داده شده استنمایش در چهارراه پولسازيتوسط 

  ی شغلیتی امنری تصويالگو
 فکـر را نـشان      از افـراد و طـرز      ی نـوع خاصـ    هر بخش از ایـن چهـارراه،      

  .دهد یم
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E   رانیبگ حقوق مخفف) Employ( يکـارگر بـرا   یـا    کارمنـد    کی.  است 
 يبـرا او  . ارزش قائل است  آخر ماه    حقوق ثابت    کی و   ای، مزا ی شغل تیامن
او . فروشـد  ی کارفرمـا مـ    کی وقت خود را به      عمر و ،   هدف نی به ا  دنیرس
. کنـد  یکـار مـ   فهمد که پول چگونه      ی نم نی را دوست ندارد و همچن     سکیر

خـوب  یا کارگر    رمند کا کی داشتن   ي است و او را برا     ی او سنت  التیتحص
  .کند یآماده م

Sانیفرما شیخو  مخفف Self-Employment)  ـ  Small Business) ای

Owner است  .S نـدارد و    سیاو رئ . ارزش قائل است  مالی   استقالل   ي برا 
.  اسـت  کارفرمـا خـود  ندارد بلکـه او      کارفرمااو  . کند ی خودش کار م   يبرا

 کـار را  نیـ اگـر ا . ردیـ  بگیتواند مرخـص  ی است که او نم    نی ا S کیمشکل  
  .ي ندارد درآمدگری، دانجام دهد
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Bبزرگيوکارها کسب  مخفف کلمه  (Big Business) صـاحب  .  اسـت
در عـوض، او    .  دارد و نـه صـاحب شـغل        ینه شغل   بزرگ يوکارها  کسب

 را گـران ی چگونـه د  اسـت کـه  نیـ طرز فکـر او ا  .  است ستمی س کیصاحب  
. نـد ن درآمـد کـسب ک   شی برا ست که ساخته ا   یستمیاستخدام کنم تا در س    

داشـته   هـم درآمـد      نـوز کند و ه  ن قادر است کار     رای دارد ز  ی مال ياو آزاد 
  .باشد

I گذار  هیسرما  مخفف (Investor) معتقـد اسـت     گذار  سرمایه کی.  هستم 
او در اسـتفاده    . رد استفاده ک  شتری کسب درآمد ب   يتوان از پول برا    یکه م 

 قیــ مهــارت دارد تــا از طر گــری و مــوارد دمــهی، باتیــ، مالیاز بــده
عرصـۀ  او جهـان را     .  پـول کـسب کنـد      غیرفعال یی در دارا  گذاري  سرمایه
  .داند ی می و فراوانها فرصت

چهارراه  در سمت راست و چپ گذاري سرمایه سکیر
  پولسازي

.  شـده اسـت    میطرف تقس  به دو    چهارراه پولسازي ،  بینید  ی که م  همانطور
E و S در سمت چپ و B و Iدر سمت راست قرار دارند .  

ــسان ــب در زم  یک ــستند اغل ــه در ســمت چــپ ه ــهی ک ــولن ــارت و  پ ، تج
بـا  . ترسـند  ی مـ  ریسک کردن به شدت    و از    مهارتی ندارند  يگذار هیسرما

 تجـارت و    شـود  یمـ  آنها است کـه باعـث        هاي مالی   مهارت، عدم    حال نیا
  .رناك به نظر برسد خطگذاري سرمایه
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 يگذار هی کارکرد پول و سرما    ی که در سمت راست هستند چگونگ      یکسان
آنهـا معتقدنـد کـه      . ننـد یب ی متفـاوت مـ    ی را به شکل   ایکنند و دن   یرا درك م  

 از  تـر   خطرنـاك  اری در واقـع بـس     فرمـایی   خـویش  ایـ  بگیري  زندگی حقوق 
 زیـ  شـما سـه چ  رایـ  اسـت ز گـذاري  سـرمایه  ایـ  تجارت بزرگ  کیداشتن  
  . و دانشرلآموزش، کنت: دیندار
پـدر  .  گذرانـد پولـسازي  چهـارراه  خود را در سمت ی من زندگ  پول  بی پدر

مـن   پـول   بـی  پـدر .  کرد سپري خود را در سمت راست       ی من زندگ  پولدار
 تی خـود شـکا    ی مـال  تی از وضـع   شهیـ  مبارزه کـرد و هم     اش یزندگتمام  
داد و ماننـد     ی مـ  شیزا من هر ساله ثروت خود را اف       پدر پولدار اما  ؛  داشت
خـود را بـا هتـل       کوچـک    يهـا   زمـان خانـه    مـرور ، او به    مونوپولی يباز
  .کرد ی موضهمعا
خواسـتم بـدانم     یمواقعاً  .  کردم به دقت بررسی   هر دو مرد را      ی زندگ من

 بسیار پرریـسک اسـت     گذاري  سرمایهکرد   یمن فکر م   پول  بیکه چرا پدر    
، در طـول راه .  ترس نداشـت   يگذار هی من اصالً از سرما    پدر پولدار و چرا   

کـرد   یمن واقعاً فکر م پول بی گرفتم که چرا پدر ادی را ی اصللیمن سه دل 
 او  ي بـرا  گذاري  سرمایه چرا خطر    نکهی و ا  - خطرناك است    گذاري  سرمایه

  .دارد تیو امثال او واقع

   مالیعدم آموزش: 1 شماره گذاري سرمایه سکیر
  .ی و ماليا ، حرفهکیآکادم: نوشتم قبالً در مورد سه نوع آموزش من
 قیـ  از طر فرمـایی    شدن یـا خـویش     ریبگ   حقوق يریادگی ي افراد برا  شتریب

 مانند خوانـدن،    ییزهایمدرسه چ . روند ی به مدرسه م   کی آکادم التیتحص
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 کـار را بـه مـا        يایـ  دن ي برا دی خوب و مف   يزهای، همه چ  نوشتن و حساب  
براسـاس دسـتورات مـافوق      د که چگونـه     نآموز ی به ما م   آنجا. آموزد یم

 -شـود در زمـان مناسـب     ی که به مـا گفتـه مـ   یی و در جا   می کن عملخود  
  .می باش- بگیر حقوق کی تیذهن
دهنـد و در مـشاغل پردرآمـد         ی ادامه م  هی عال التی از افراد به تحص    یبرخ

 روز آنهـا  انیـ اما در پا؛ نندیب ی حسابدار آموزش مای لی، وک یمانند پزشک 
 از افـراد    یتعـداد کمـ   .  هـستند  فرمـا   خـویش  ایپردرآمد   بگیران  حقوقفقط  

، جهــش را از ســمت چــپ يا  حرفــهایــ کیــ آکادمالتیمتمرکـز بــر تحــص 
  .دهند ی به سمت راست انجام مچهارراه پولسازي

شـما  ه   نحـوه کـارکرد آن را بـ        ایـ ، مدرسه نحوه کـارکرد پـول        متأسفانه
 کیـ  شـدن بـه     لی تبـد  ي الزم برا  يها  مهارت در مدارس . دهد یآموزش نم 

هـا    مهـارت نیـ ا. آموزنـد  ینمـ گذار را بـه شـما    هی سرما ایصاحب مشاغل   
 و خودتـان آنهـا را   دیـ  شـروع کن عمالً در بازار کـار    است که شما     دانشی

  .دیاموزیب
 دانـستن نحـوه     ي فاقد آموزش الزم برا    ی مردم به سادگ   شتری، ب جهی نت در

، دانــش بــدون آمــوزش و ؛ و هــستنديگــذار هیســرمادر  سکیــکــاهش ر
  . خطرناك استگذاري سرمایه

هاي آن در اقـصی نقـاط دنیـا     و نمایندگیپدر پولدار  شرکت  ،  خوشبختانه
هـا   ها، کالس  يها و باز    کتاب قیکند از طر   یوجود دارد که به شما کمک م      

  .دی دهشی خود را افزای، هوش مالها کارگاهو 
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   مالیعدم کنترل: 2 شماره گذاري سرمایه سکیر
 از مـردم    ياری، من مطمئن هستم که بس      بزرگ يد اقتصاد  رکو نی آخر در

 مـشاهده  رایـ  است زیخطرناککار   گذاري  سرمایه که   دندی باور رس  نیبه ا 
، مـن مطمـئن    راًی دوباره، اخ  ؛ و کند ی سهامشان سقوط م   که ارزش کنند   یم

 کرونا نابود   روسی و یجهان يریگ  همه ی از مردم در ط    ياریهستم که بس  
  .شدند
 و  ی واقعـ  يگـذار  هی برنامـه سـرما    کیـ ت کـه اکثـر مـردم         اس نی ا تیواقع

  . ندارندمشخص
 "متخـصص " کیـ کنند و پـول خـود را بـه           ی، آنها سخت کار م     عوض در
، سـهام و    گـذاري   سـرمایه  يهـا   صـندوق  یسپارند کـه آن را در برخـ        یم

 نــوع نیــ اســت کــه انیــمــسئله ا. کنــد ی مــيگــذار هیاوراق قرضــه ســرما
 چیشما ه زیرا  ؛  دهند ی م شی را افزا  يگذار هی سرما سکیها ر  يگذار هیسرما
 کیـ  نیـ ا. دی هست رانی و مد   بازار طناب نجات شما  در واقع    دی ندار یکنترل
  . خطر استتیموقع
 سکیـ  بـه حـداقل رسـاندن ر       يگـذاران موفـق بـرا      هی سرما گری طرف د  از

 راًیـ ، مـن اخ   در واقـع  . کنند ی تا آنجا که ممکن است تالش م       گذاري  سرمایه
ــه ــدارراهنمــاي مــورد  در اي مقال ــدر پول ــه یــک  پ ــدیل شــدن ب ــراي تب  ب
 ثروت و ثروتمند را باور کن      خبره را در قالب کتابی به نام         گذار  سرمایه

  .منتشر کردم
کـنم کـه در آنهـا قـدرت          ی م يگذار هی سرما ی من در مشاغل   لی دل نی هم به

 عاشق امالك و مـستغالت هـستم کـه          لی دل نی دارم و به هم    يریگ میتصم
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 ایـن در . از آن داشته باشم ی مدت طوالن ي را برا  ینگی نقد انیرتوانم ج  یم
 افتد ی من اتفاق م   يگذار هی سرما راي بر آنچه که ب    يادی، من کنترل ز   حالت
  .دارم

   مالیعدم دانش: 3 شماره گذاري سرمایه سکیر
، دیـ خواه ی مـ ی معامله واقع  کی که اگر    میدان یم ي ما به طور شهود    شتریب
، دیـ گو ی مـ  ی که کـس   دیشنو یشما اغلب م  . دیباشسیستم   درون خود    دیبا
.  اسـت  اي  زمینـه  کـه چـه      ستیـ  مهـم ن   ". کار دارم  نی دوست در ا   کیمن  "
همـه مـا   .  باشـد توانـد  یمـ  دیلباس جد خرید   ای شی نما طی، بل نی ماش دیخر
  .استبهتر  "بر اساس اعتماد" که معامالت میدان یم

،  کـه گـوردون گکـو      همـانطور .  ندارد یتفاوتهم   گذاري  سرمایه يایدندر  
اگـر  ":  گفت تی وال استر  لمی داگالس در ف   کلی ما ي شرور با باز   تیشخص

  ".اید حتماً غریبه، دی نباشداخلاز 
، کننـد  ی مگذاري سرمایه معموالً از خارج فرما  خویش و افراد    بگیران  حقوق
 از آنچـه    يآنها دانش محـدود   .  است ادی ز گذاري  سرمایه سکی که ر  ییجا

  . دارندکنند یم گذاري ایهسرمواقعاً در آن 
کننـد، اطالعـات     ی مـ  تیـ  فعال يا  حرفـه ان  گذار  سرمایه که به عنوان     یکسان
 آنهـا   گـذاري   سـرمایه  ایـ  در مورد آنچه در داخل کسب و کار آنها           یقیدق
 هـستند و    يگذار هی سرما ای يتجاراصلی   يها  محرك آنها. گذرد دارند  یم

 آنهـا   يذارگ هی سرما ریسکد   برخوردار هستن  اطالعات الزم از آنجا که از     
  .کم است اریرا بس
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 خود را به حداقل گذاري سرمایه سکی ردیتوان یم چگونه
  د؟یبرسان

 اسـت کـه     نیـ  ا يگـذار  هی سـرما  سکی به حداقل رساندن ر    ي قدم برا  نیاول
چهـارراه   تـا از سـمت چـپ         دیـ  خـود تـالش کن     تی ذهن ریی تغ يفعاالنه برا 

  .دی به سمت راست برولسازيپو
 گـذاري   سـرمایه  در سـمت چـپ       دیـ توان ینمـ  که شما    ستی معنا ن   بدان نیا
 شـما عمـل     هیـ  عل يادیـ  ز يروهـا ی ن رایـ  دشوارتر اسـت ز    اری، اما بس  دیکن
 اگـر آمـوزش و      ی، حت  دشوار است  اری بس ي، عمدتاً کنترل هر کار    کنند یم

 که در سمت چپ هـستند       ی، از آنجا که کسان    نیهمچن. دیدانش داشته باش  
 ي بـرا  در حالیکـه     در دسترس هـستند      ندرت  به،  دفروشن یوقت خود را م   

  .افراد سمت راست حاضر و ناظر هستند يها يگذار هیسرما تیریمد
 کـسب آمـوزش و      ي بـه معنـا    چهارراه پولـسازي   به سمت راست     حرکت

  مـالی   کنتـرل  تیـ  در موقع  دیـ  و استفاده از آن است تا بتوان       حیدانش صح 
 قیـ  شـما از طر    ی مـال  یوش ه بی روزانه ضر  شی افزا ي به معنا  نیا. دیباش
 دانـش   نی ا دی، شما با  تیدر نها .  است نارهای و سم  ها  کارگاه مانند   يموارد

، شکـست و تـالش       بهتـر از تـالش     زیـ  چ چیهـ . دیـ را داشته و اسـتفاده کن     
  .آموزد یدوباره به ما نم
 يگـذار  هی صحبت از سرما   ی امن وقت  تی به موقع  سکی ر تیانتقال از موقع  

 قیمـن امـروز شـما را تـشو        . طلبـد  ی را م  یل ما هوش، آموزش و     شود یم
 و دیـ ندازی بی خـود نگـاه  يگـذار  هی سـرما وضعیتکنم که صادقانه به      یم



26 ت مالی مردم کلید پولدار شدن شماحل مشکال

 نیا. دیرا انجام ده  مالی  ، کنترل و دانش      کسب آموزش  ياقدامات الزم برا  
 .دیری بگدیتوان یم خواهد بود که یماتی تصمنیتر عاقالنه از یکی



 

 

  2 فصل

چرا نسل امروزي یک ورشکستۀ 
  مالی است؟

  

، ستی ندارایی گری پول دنکهی و درك ای سواد مالشیافزا
   شماستی مالتیرمز موفق

  
  

هاي انجام گرفتـه دربـاره فـضاي مجـازي،            اساس تحقیقات و پژوهش   بر  
 بـا پدیـده نـسل هـزاره روبـه رو شـده اسـت، در         هـزار 2 جهان از سـال 
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 هزار و در ایران افـرادي کـه در دهـه    2که از سال  سراسر دنیا فرزندانی
 . هستند"هزاره نسل"اند،   متولد شده70

سرعت تایپ این نـسل    هستند،يا ژهیو داراي خصوصیات "نسل هزاره"
اینکه هیجـان را در   هاي قدیمی است، آنها به جاي تر از نسل بسیار سریع

هایـشان را   پیام خوانند و هاي صورتکی می صورت افراد ببینند در عالمت
صلح طلـب و   این نسل افراد. دهند به صورت نوشتاري به افراد انتقال می

اهمیتـی   کنند و به آینـده هـم   اي هستند که در لحظه زندگی می اهل معامله
   .دهند نمی

هـزاره بـه ارتباطـات مجـازي،       بـدنی و زبـانی نـسل   ارتباطـات همچنـین  
هـاي مجـازي و    پیـام  بـا به طوریکـه   نوشتاري و لمسی تبدیل شده است؛

 .کنند هیجان خوانی با افراد ارتباط برقرار می
خاصـی را بـراي     براساس فضاي مجازي ادبیـات "نسل هزاره"فرزندان 

 انـد، همـین مـسئله باعـث شـکاف بـین نـسلی شـده         خود طراحـی کـرده  

ایجاد این شکاف در رفتار فرزندان و والدین بروز پیدا کـرده و در               .است
تحقیقـات  . شـود  راب، درگیري و خشونت والـدین مـی  موجب اضط نهایت

هـا بایـد    خـانواده "اند که  ها گفته چیزي که رسانه نشان داده بر عکس آن
، بهتر اسـت نـسل گذشـته زبـان     "دور کنند فرزندان را از فضاي مجازي

   .آنها ارتباط برقرار کند نسل هزاره را بیاموزد تا بتواند با

   هزاره پولعادات
ــد هــاي انجــام شــده مــی  ظرســنجین کــه همــانطور درصــد از  66" :گوی

انـداز آنهـا بـه      باورند که حساب پسنی بر ا  یکنندگان در نظرسنج   شرکت
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 ی بـدان معنـ    نیـ  ا ". به آن اعتماد کننـد     گری سال د  20 است تا    ی کاف ییتنها
 يگـذار  هیانداز پول نسبت به سـرما       پس ي برا يادی ز تیاست که آنها اولو   

  .آن دارند
 ي بـه معنـا    داده شـده   حیدهد، ترج  یها نشان م    داده ریکه سا  همانطور   اما

دهـد   ی گزارش مـ Refinery 29 مطالعه به نقل از نیهم. ستی نکار درست
 انـداز   پـس  شتری ب 2016 که قصد دارند در سال       ندیگو  می افراد از   ٪88 که

  . صرف کنندي کمترنهی که قصد دارند هزندیگو  می٪36، اما تنها کنند

  دهد؟ یا به ما نشان م ريزی چه چنیا
 دارند و دانـش آنهـا در        ی کم اری بس یها هوش مال   هزارهنسل   از   ياریبس

 نیـ ا. کنند ی کار نمگریشود که د ی می پول ناشیمی قدنیمورد پول از قوان 
 کیـ هـا بـه       هـزاره  نکهی بر ا  ی، مبن  قبالً نوشته است   میکند آنچه ک   ی م تأیید
  . درست است دارندازی ندی جدی ماليباز
،  پول دی جد يای در دن  رای، ز  نگران کننده است   اری بس قی تحق نی نظر من ا   زا

 نسل  نی بزرگتر بایدو ما ن  ...  بازنده خواهند بود     شهی کنندگان هم  انداز  پس
  .می کنیخود را بازنده مال

  ی و سواد مالها هزاره
 شـروع   ی اسـت و مـاه سـواد مـال         لیـ ، مـاه آور   سمیـ نو ی را مـ   نیـ  ا یوقت
  . شود یم

 به کـسب سـواد    لی به شدت ما   ها  هزاره است که    ی همچنان باق  تی واقع اما
 از  یخواهم کمـ   ی، من م  نیبنابرا؛   بهتر هستند  ی آموزش مال  قی از طر  یمال
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 دوسـتان هـزاره خـود را        دوارمیـ  ام و را به اشـتراك بگـذارم        ی پول خیتار
  .آموزش دهم

   پولری اخخچهیتار
 دالر  کیـ ": گفـت  یب مـ  او اغلـ  .  پول بود  انداز  پس من معتقد به     پول  بی پدر
  ". دالر کسب شده استکی، انداز پس

او تمـام   .  توجه نکـرد   ی پول يها  استیس در   ریی بود که او به تغ     نی ا مشکل
 دالر او   1971 کرد و متوجه نشد که بعد از سـال           انداز  پس خود را    یزندگ

  .ستی پول نگرید
.  داد رییـ  پـول را تغ    نی قـوان  کسونی ن چاردی ر جمهور  سیرئ 1971 سال   در

 از یکـ ی نیـ ا.  شـد لی متوقف شـد و بـه پـول تبـد    کایدر آن سال دالر آمر 
 آن  لیـ  از مردم دل   ی، اما تعداد کم    معاصر بود  خی در تار  راتیی تغ نیتر  مهم

  .کنند یرا درك م
 بود که به طال و نقـره مـرتبط          ی پول واقع  کای، دالر آمر  1971 از سال    قبل
پس . شد ی نقره شناخته م   ی به عنوان گواه   کای دالر آمر  لی دل نی، به هم  بود

 نکـه ی ا يبه جا . لی فدرال رزرو تبد   کاغذ کی به   کای، دالر آمر  1971از سال   
 متحـده   االتیـ ، ا امـروز .  شـد  لی تبد ی بده کی، به    باشد یی دارا کیدالر ما   
 نیـ  ا لیـ  از آن بـه دل     ی است کـه بخـش     خی کشور بدهکار در تار    نیبزرگتر

  . استرییتغ
 رییـ  تغ تیـ  که چـرا اهم    دیتوان فهم  ی، م ن پول مدر  خی گذرا به تار   ی نگاه با

  . آسان استاری بس1971
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 کـه  یدر حـال .  آلمـان سـقوط کـرد   ی پولستمی اول، سی از جنگ جهان  پس
 بـود کـه بـه    نیـ  امـر ا نیـ  الیـ ، دل امر وجود داشت   نی ا ي برا يادی ز لیدال

 پول که منجـر  لیس. دولت آلمان اجازه چاپ پول به دلخواه خود داده شد 
  .  نشده شدبه تورم کنترل

 ارزش پیـدا  متـر ، امـا آنهـا کمتـر و ک    وجـود داشـت    يشتریـ  ب يهـا   مارك
تـا سـال   .  داشتمتی مارك ق13 جفت کفش کی، 1913در سال  . کردند یم

  ! مارك بودونیلی تر32 جفت کفش نی، هم1923
با از دست دادن    .  رفت ناز بی  طبقه متوسط    ياندازها  تورم، پس  شی افزا با

آدولـف  .  بودند يدی جد خواستار رهبري قه متوسط   ، طب  خود ياندازها پس
 به سمت صدراعظم آلمان انتخـاب شـد و همـانطور            1933 در سال    تلریه

  .داشت ی در پانسان را ونهایلی دوم و قتل می جنگ جهانمیدان یکه م

   پولدی جدستمی سکی
 تیـ  تثب ي برتـون وودز بـرا     ستمی، س  دوم ی جنگ جهان  یانی پا ي روزها در

 نیـ ، بـه ا    استاندارد شبه طال بود    کی نیا. ه کار گرفته شد    جهان ب  يارزها
 1960 تـا دهـه      ستمی س نیا. شدند ی م یبانی که ارزها توسط طال پشت     یمعن
 از از ژاپن را آغـ     وتای متحده واردات فولکس واگن از آلمان و تو        االتیکه ا 
، ی صـادرات  ي از کاالها  شی متحده ب  االتیناگهان ا . کرد ی، خوب کار م   کرد

  .کردکشور ما خارج طال از 
 1971 در سـال     کسونی ن جمهور  سیرئ،   دست دادن طال   از يری جلوگ يبرا
 طال بـه عنـوان   نیگزی جاکای برتون وودز را خاتمه داد و دالر آمر        ستمیس
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 ملـت پـول   کیـ  اتیـ  جهـان هرگـز پـول ف     خیدر تار .  شد یواحد پول جهان  
  . نبوده استیجهان
 را  ریـ  ز فی مجبور شد تعـار     من پولدار موضوع، پدر    نی درك بهتر ا   يبرا

  .در فرهنگ لغت جستجو کنم
 گونـه   ایـ  بـه سـکه      لیقابـل تبـد   ) يبه عنوان پول کاغـذ    (پول  : اتیپول ف "

  ".ستی معادل نباارزش
، پــدر نیبنــابرا؛  مــن را آزار داد"ستیــ بــه ســکه نلیقابــل تبــد" کلمــات

  . را جستجو کنم"اتیف"ثروتمندم مرا وادار کرد تا کلمه 
 نکـه ی بـدون ا  کند یم جادی را ا  يزی که چ  يا  اراده عمل   ایور   دست کی: اتیف"

  ". استشتریانگار بدون تالش ب
 يتوان از هوا   ی بدان معناست که م    نی ا ایآ": دمیپرس پولدار نگاه به پدر     با

  " کرد؟جادیپول ا
 کار را کرد و اکنـون مـا         نیآلمان ا ": با تکان دادن سرش گفت     پولدار پدر

  ".میکن ی کار را منیا
مـن در   " ". بازنـده هـستند    انـداز کننـدگان     پـس  لی دل نیبه هم ":  افزود يو

 هرگـز فرامـوش    لی دل نیبه هم . دمی دوم جنگ  یفرانسه در طول جنگ جهان    
 بـه   تلـر بـود کـه هی    انداز طبقه متوسـط       دست دادن پس   ازکنم که بعد     ینم

 انجـام  ی منطقـ ری غيمردم با از دست دادن پول خود کارها   . دیقدرت رس 
  ". ددهن یم
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  ندهی آی احتمالی مالفاجعه
 لی آنچـه بـه عنـوان تـسه        قی متحده از طر   االتی، دولت ا  ری اخ يها  سال در
 است که آنهـا بـا       ی بدان معن  نیا. کند ی م جادیشود، پول ا   ی شناخته م  یکم
کنند تـا   ی متی ترازنامه بانک فدرال را تقو، متحده االتی ا يدار  خزانه دیخر

 روش نیـ  اقیـ  اقتصاد را از طرکه دوارندی، ام نگه دارندنیینرخ بهره را پا 
 پرداخـت   ي مـن بـرا    ایـ  معادل چاپ پول شما      نیا.  کنند کی تحر یمصنوع

  ...کار کرده است در حال حاضر  نی ا؛ و ما استي کارت اعتباریبده
، ارزش  2015 تـا    2008از سـال    "،  دهـد  یم که بلومبرگ گزارش     همانطور

 درصـد  40 حـدود  يگـذار  هیا قابـل سـرم   يهـا  ییدارا ی سهام جهان  یاسم
ــزا ــهی شیاف ــافت ــلی تر350 از شی اســت و از ب ــونی ــه ب  500 از شی دالر ب
 تعـداد  نیـ  پشت ای واقعيها یی حال دارانیبا ا .  است دهی دالر رس  ونیلیتر
 را منعکس   ی کاهش کم  یی تورم دارا  تیاند و در واقع ماه     کرده ریی تغ یکم
تر   معروف کننده  مصرف تورم   ری به اندازه تأث   ییاثرات تورم دارا  . کنند یم

  ". است
 بـوده اسـت کـه قـبالً ثروتمنـد           ي ترازنامه افراد  تی تقو ی کم لی تسه اثرات
 جـاد ی در بـازار سـهام ا  ی حقـوق راکـد مانـده و حبـاب      کهی، در حال  اند بوده
  .اند کرده

 کـه تـورم     یکنـد و هنگـام     ی بورس سـقوط مـ     ی بدان معناست که وقت    نیا
 انـداز  پـس ، شـود  یقاط مختلف منتقـل مـ  مصرف کننده از پول بورس به ن   

 نخواهنـد کـرد و      يآنها حباب سهام را نقـد     .  هستند ییکنندگان بازنده نها  
انـداز    از حد خواهد داشت، پس     شیتورم مصرف کننده که احتمال تورم ب      
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 از زمـان  ی، ممکـن اسـت در مقطعـ    بدترنیاز ا.  خواهد برد نیخود را از ب   
  . باشدرممکنی غیستگ بازنشي براي که بهبودفتدیاتفاق ب

  دیبا ارز همراه شو
 دارایـی  گـر ی پـول د  رایـ ، ز  را بـه همـراه دارد      يگریدرس مهم د  بخش   نیا
 انیـ ماننـد جر ؛ ابـد ی انیـ  جریی در جـا شهیـ  همدی، با  بلکه ارز است   ستین

  .ردیم ی حرکت کند وگرنه مدی بای، واحد پول مالیکیالکتر
 مـا  نکـه ی الیـ دل.  برودنی شما از ب  داراییشود   یانداز در اصل باعث م     پس

 ی، مـسکن و حتـ      مانند بازار سـهام    ییها  در مکان  یشاهد نوسانات وحش  
.  اسـت یی است کـه پـول در حـال جابجـا    نی، امی شده هست  يارز رمزنگار 
 خـود اسـتفاده     ی مـال  آموزشـهاي فهمنـد و آنهـا از        ی را مـ   نیثروتمندان ا 

آنهـا بـه   . شـود  ی مـ  و غالباً به کجا منتقـل سریع،   که پول  بدانندکنند تا    یم
، نیـ عالوه بـر ا   .  دارند یی کم و فروش باال    دی، خر یمیالمثل قد  دنبال ضرب 

 انیـ کننـد کـه جر     ی استفاده مـ   ییها یی دارا دی خر يآنها از درآمد خود برا    
  .دهند ی خود را رشد مارزش يکنند و به طور تصاعد ی مدی تولينقد
 داشـته   یی بـاال  ی مـال  ی هوشـ  بی اگر ضر  ی است که هرکس   نی خوب ا  خبر

، دی هـزاره هـست    کیاز نسل   اگر شما   .  کار را انجام دهد    نیتواند ا  یباشد م 
 ی مـال  فیکنم که ذهن خود را فراتر از برنامه ضـع          ی م قیمن شما را تشو   

کنـد و    ی که پول واقعاً چگونه کار م      دیاموزیب. دی باز کن  ، پول خود  انداز  پس
اقتـصاد  ، در   ار کـ  نی ا با. کنید مناسب   کار ي که چگونه آن را برا     دیاموزیب

  . کرددی خواهسود امروز دهی دبیآس
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  ی سواد مالی مبانچهار
، مکـان   دیـ کن ی خود فکر مـ    ی مال ندهی و به آ   دیهزاره هست از نسل    شما   اگر
 ی سواد مال هی شما با درك چهار پا     ی هوش مال  شی شروع افزا  ي برا یخوب
  .است

  : موارد عبارتند ازنیبه طور خالصه ا
  ی و بدهیی دارانیتفاوت ب �

به عنوان  . ستی چ یی دارا کیدانند   یکنند که م   ی از مردم فکر م    ياریبس
 نطـور ی امـا ا   - اسـت    یـی  دارا کیـ  خانه شما    دیکن ی، احتماالً فکر م   مثال

 را  فیـ  تعر ،ي حـسابدار  يهـا  ستمیـ  است که اکثر س    نی ا قتیحق. ستین
 پـول را در     یـی  دارا کیـ ،  بـه زبـان سـاده     . اند  کرده دهیچی از حد پ   شیب
 فیـ  تعر نیـ ا. کند ی پول را خارج م    ی بده کیدهد و    ی قرار م  ا شم بیج

  .ی برسید خوبتا به نتایج دیرا دنبال کن
  اي هی در مقابل سود سرماینگی نقدانیجر �
امـا  ؛  کننـد  ی مـ  يگـذار   هیسرما اي،   هیسرما ي سودها ي مردم برا  شتریب

 گـر یروش د . کننـد  ی مـ  يگـذار   هیسـرما  ي نقـد  انی جر يثروتمندان برا 
در .  مانند قمار اسـت اي هی سود سرماي برايگذار هیسرما،  آن یرسبر

 کـه   دیـ دواری و ام  دیـ کن ی م يگذار هیشما پول خود را سرما    این پروسه   
 يگـذار  هی سرما ي نقد انی جر ي برا ان، ثروتمند برعکس.  باال رود  متیق
  . استزهی جاکی نی، ادنداشته باشهم  يا هی اگر سود سرما؛ وکنند یم
   ثروتمند شدني برااتی و مالیز بده  استفاده ا�
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ــه شــما مــ یمــشاور مــال ــ بــد اســت و مالی بــدهدیــگو ی شــما ب  اتی
 اتیـ  و مال  یفهمنـد کـه از بـده       یاما ثروتمنـدان مـ    ؛   است ریناپذ اجتناب

 صـحبت از   یوقتـ .  استفاده کرد  ادی ز اری ثروت بس  جادی ا يتوان برا  یم
 یبـده . بـدهی بـد   و هی خـوب بـد : ، دو نوع وجـود دارد شود ی م یبده

 ماننـد اجـاره امـالك اسـتفاده         یی دارا دی خر ي است که برا   یخوب بده 
 ي مانند اسـتفاده از کـارت اعتبـار        ی بده دی خر ي بد برا  یبده. شود یم

  .شود یم استفاده التی بودجه تعطنی تأميبرا
  دیریخود بگرا  ی مالماتیتصم �

ه  اجـاز  گـران ی، بـه د   دیـ  ندار نانی از دانش خود در مورد پول اطم       یوقت
شـما بـه کـارگزار    . رنـد ی شما بگي شما را برا  ی مال ماتی تصم دیده یم

 يگـذار  هی که چگونه پول شما سرما     ردی بگ می تصم دیده یخود اجازه م  
 يا  چـه نـرخ بهـره      دیـ  بانکتـان بـه شـما بگو       دیده یشما اجازه م  . شود

 که در اخبار محبوب باشد      یشما از هر روش   . ارزش پول شما را دارد    
 عمـل   ي بـرا  ی داشتن دانش عال   ،ادی ثروت ز  جادی ا دیکل. دیکن ی م يرویپ

 نیـ ا.  استنی از اقدامات بهتر کی کدام   نکهی دانستن ا  ي برا یو خرد عال  
 شـود کـه از   ی حاصـل مـ  ی هـوش مـال  قینوع دانش و خرد فقط از طر    

 .طریق کسب مهارتهاي مالی قابل دریافت است



  3 فصل

  چگونه جلوي تنبلی خود را بگیریم؟
  

 التی، تحصکوشی سخت به اهداف ثروت خود دنی رسيبرا
   رشد الزم استتی و ذهنیمال

  
  

 ". تنبـل هـستند    رایـ زنـد   ریآنهـا فق  ": گوینـد   مـی  که مـردم     شنوید  می اغلب
.  ثروتمنـد شـدن کـار سـخت الزم اسـت           ي است که بـرا    نیمنظور مردم ا  

ثروتمند شـدن کـار سـخت    .  درست استيتا حد است که فقط    نیمسئله ا 
  . داردازی نزی نهوشمند تی و ذهنی، اما به هوش مالخواهد یم
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  شود می شروع فی ضعتی ذهنکی با یتنبل
 افـراد   شتریـ ب.  است ی منظور من از تنبل    م کن مشخص دی که با  يزی چ نیاول
  اسـت کـه   نیـ  ا فیـ  تعر نیمشکل ا . دانند ی از کار را برابر م     زی و پره  یتنبل
 هـستند کـه     ي افراد نیتر  از تنبل  کنند  می که سخت کار     ي از افراد  ياریبس
  .شناسم یم

 بدسـت آوردن    ي کـه بـرا    میا دهی را شن  بخت  نگون تاجرآن   ما داستان    همه
 شـرکت  را در ی سـاعت طـوالن  هـا  هفتـه ، آخـر  کنـد  یپـول سـخت کـار مـ    

و کـه همـسر   یدر حال و آورد  یکار را به خانـه مـ  حتی گاهی گذراند و    یم
، خـود خـانوادگی    روابـط    بهبود ياو به جا  . کنند یفرزندانش او را ترك م    
  .در محل کار مشغول بود

  
ــسون ــت   : تومــاس ادی ــراي موفقی ــزان شکــستهاي شــما، شاخــصی ب می

  .شماست
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حتـی   از حد تنبل هستند کـه        شیکنم که ب   ی مالقات م  ي، من با افراد   امروز
 ایـ  نـد یخـانواده خـود برآ     و   ی، سـالمت  توانند از عهده مراقبت از پـول       یمن

 ی واقعاً راه  نی، اما ا  کنند یآنها سخت کار م   .  را کسب کنند   ی مال التیتحص
 روبـرو   تـري   مهـم  مشغول ماندن است تا مجبور نـشوند بـا مـوارد             يبرا
در اعمـاق  . دیـ  به آنها بگوستی کس مجبور ن چیه. آنها تنبل هستند  . ندشو

 بـسیار عـصبی    دیمطرح کن برایشان   و اگر آن را      دانند یآنها م وجودشان  
  .شوند یم
 ي تماشــامــشغول، بــه کــار مــشغول نباشــندهــم مــشغول  اگــر آنهــا و
 از  يری جلـوگ  يآنها برا . هستند دی خر ای ي، گلف باز  يریگی، ماه ونیزیتلو

 و الکی سر خـود را گـرم         مانند یم مشغول   یموارد مهم زندگ  پرداختن به   
  .کنند می

 است که شما نه     ی معن نی به ا  ي اقتصاد تی کامل و موفق   ی زندگ کی داشتن
 نیـ ا. دیـ  کـار کن   دیـ  با زی درست ن  امور ي بلکه برا  دی سخت کار کن   دیتنها با 

 دیـ خواه ی و مـ   دی هـست  یسکچه   باشد که شما     نی کامل از ا   يری تصو دیبا
، روابـط خـود، خـانواده   بهبـود   در کوش  سخت  شما باید  .دی باش یچه کس 
  .باشید و التی، ذهن و تحصیسالمت
، در همه مـوارد     دیکن ی خود سخت کار م    ی قسمت از زندگ   کی  فقط در  اگر
  .دی تنبل هستگرید

، این است که شخص کند یمچیزي که برندگان را از بازندگان جدا 
  .دهد میچگونه به هر تغییر تازه واکنش نشان 
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 غلبه  ی است که بر تنبل    ي، ضرور  شما درست است   يبراموضوع   نی ا اگر
 کـه  اسـت  نی ا سؤال نیبنابرا؛  دیثروتمند شو  ی تا از نظر پول و زندگ      دیکن

  د؟ی غلبه کنیچگونه بر تنبل

  شود ی رشد شروع متی ذهنجادی با ای بر تنبلغلبه
 ي ثابت دارند و افراد   تی که ذهن  یکسان:  دو نوع انسان وجود دارد     ای دن در

  . دارندپویا تیکه ذهن
را انجـام   تـوان آن     ینم: دیگو یکند و م   ی نگاه م  طی ثابت به شرا   تی ذهن کی

 کیـ .  باشـم  موفق وجود ندارد که من هرگز مانند آن شخصی راهای،  داد
، شـما   شود  به موفقیت منجر می    که   ی تمرکز بر روش   ي ثابت به جا   تیذهن

  .اندازد ی مری گحواشی کار در یرا به روش
افکـار   ي بـه رو    ذهنیـت درهـا را     نیـ ا.  اسـت  ری رشـد پـذ     پویا، تی ذهن کی

کند هر   یبه طور مداوم تالش م     و با این روش      کند  می باز   گرانی د سازنده
  . استی زندگي برازیانگ جانی روش هکی نیا. روز بهتر باشد

 ی مـشکل ذهنـ    کیـ ، واقعاً از     که تنبل هستند   یشوم کسان  ی، متوجه م  اغلب
 يا نـده یتواننـد آ   یاز آنجا که آنها نم    به عبارتی   . برند یرنج م و بسته   ثابت  

تواننـد   یآنهـا نمـ  . نـد ا ه شـد لی، تعطور کنند خود را تصتیمتفاوت از واقع  
 را  دنیـ  کـامالً دو   نی، بنابرا  در ماراتن را تصور کنند     دنی و دو  یحالت عال 
 در  نیتوانند ثروتمند بودن را تصور کنند، بنابرا       یآنها نم . کنند یمتوقف م 

  .کنند بگیري بسنده می  و به زندگی حقوقرندیگ ی نمادیمورد پول 
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