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  مقدمه
  

 بـه باشـگاه     2021 زن دیگـر در سـال        63،  19-با وجود همه گیري کویـد     
در فهرسـت ثروتمنـدترین زنـان جهـان در     . جهان پیوستند میلیاردرهاي

این آمـار در حـالی اسـت کـه در     . رسد نفر می 328 تعداد نفرات به 2021
دارایـی خـالص ایـشان در    . اسـت   نفـر بـوده  241هـا   سال پیش تعداد آن

مقایـسه بـا سـال پـیش       تریلیون دالر رسیده اسـت کـه در  153 به 2021
 570لحظـه   انـد تـا بـه ایـن     ها توانـسته  آن.  درصدي داشته است60رشد 

 در حالی که بسیاري از کـسب و . میلیارد دالر به ثروت خود اضافه کنند

  .کارها رو به انحطاط رفته است این پیشرفت قابل تحسین است
ارآفرین و صاحب نظر در امور مالی زنـان         کیم کیوساکی به عنوان یک ک     

در سراسر دنیا در این کتاب نیز سعی کرده موانـع پـیش روي زنـان در                 
گـذاري را بررسـی کـرده و راههـاي کـاربردي رفـع آنهـا را                   امر سرمایه 
  .بررسی کند
آوري شده در این کتاب کامالً به روز و مطـابق بـا نیازهـاي                 مطالب جمع 

امیـدواریم کـه از آن اسـتفاده کـافی را بـرده و مزیـد       . باشد  ن دوره می  ای
امتنان است که پیشنهادات سازنده خود را براي ما بفرستید تـا در ادامـه               

  .راه از آنها بهره ببریم
  همیشه پویا و سرافراز باشید 

  انانتشارات طاهری                                                             
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  »یادداشت«



  1 فصل

توانند همه چیز را  آیا زنان می
  داشته باشند؟

  

 يدهد به تمام آرزوها ی نوع اشتغال به شما امکان مکدام
  د؟یخود برس

  
   را داشته باشند؟چیزتوانند همه  ی زنان مایآ
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 کـه  يا خـانواده   دری مـال ي، بـا آزاد  ی ضمن داشـتن سـالمت     میتوان ی م ایآ
  م؟ینظر ماست داشته باش را که مد ی شغلمی هستزی عزها آنيبرا
  م؟ی داشته باشخواهیم می هر آنچه را که میتوان ی واقعاً مایآ

 زمـان   هـم ، فقـط همـه      میرا داشته باش  چیز   همه   میتوان ی ما م  دیگو یاپرا م 
 دی، با تأک  "زنان   مردان، ظهور    انیپا" کتاب   سندهی، نو نیهانا روز . ستندین

. دمی پدر پولدار پرسـ    ییویاد را از او در شو ر      سؤال نی ا ی وقت "!نه" :گفت
 و "ممکـن   ریغ"به شاغل هستند  ها   شرکتدر  که  من  بگیر    حقوقدوستان  

رسد دوستان من که     ی که به نظر م    ی، در حال   هستند لی متما " یراه چیه"
 تـر  نیبـ   خـوش ی مـورد کمـ    نیـ  خود هستند در ا    یصاحب مشاغل شخص  

  .ندهست

  ها داشتن همه آني برايدی عامل کلکی
 افتمیآنچه که من    . تر شوم  قی پرسش عم  نی در ا  یعث شد تا کم    امر با  نیا
 را بـه شـما پاسـخ        سـؤال  نیـ  ا دیرسـ  ی بود که به نظـر مـ       ی از عوامل  یکی
 ایـ آ: دیـ ده ی پاسـخ مـ    سـؤال  نی به ا  "نه  " ای "بله  " شما به    ایدهد که آ   یم

  توانند همه آنها را داشته باشند؟ یزنان م
 زنـان   ژهی، به و   کنند ي طرفدار "نه  " پاسخ دارند از    لی تما بگیر  حقوق زنان
 معادلـه   نیـ  در ا  مهمـی کودکـان عامـل     .  فرزنـد هـستند    ي که دارا  یشرکت
در آن  .  دارنـد  يتـر  نانهی بدب کردی، رو  کارمندان تمام وقت   نیهمچن. هستند

 دسـت و  دهی ا نی کمتر با ا   ، زن نانی، صاحبان مشاغل و کارآفر     سکه يسو
 روزمـره خـود   یرسد که در زندگ یکنند و در واقع به نظر م       یپنجه نرم م  

  .کنند ی مجادی ا"همه داشتن " تی واقعجادی اي برایراه
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تواننـد حرفـه     ی از زنان معتقدند که مـ      ی چرا برخ  ست؟ی تفاوت چ  نیبنابرا

 شـاد  ی، سالم و حتـ  ي کاربرد ی زندگ کیخود، خانواده و خودشان را در       
 امـر  نیـ  که اکنند نمی تصور   ی به سادگ  گرانی که د  ی، در حال  داشته باشند 
   باشد؟ریپذ  خود امکانیدر طول زندگ

همـه آنهـا را     " دیـ توان ی شـما مـ    ایـ  آ که است   نی ا یاصلولفۀ   نظر من، م   به
  : داردی بستگزی چکی نه به ای " دیباشداشته 

 برنامه شـما توسـط شـخص        ای دیکن یکنترل م شخصاً   برنامه خود را     ایآ
  شود؟ ی مکتهی ديگرید

ï نه؟ای ... دی شما مسئول وقت خود هستای، آگری عبارت دبه   
ïکند؟ ی منیی زمان حضور شما در محل کار را تعی کسچه  
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ïپـیش   بـه خانـه   توانیـد  مـی دهد که چـه موقـع      ی دستور م  ی کس چه
  د؟ی خود برويها بچه
ïرییـ  تغ دیـ  آخر هفته با خانواده بخـاطر تجـارت با         يها  برنامه یوقت 
  ت؟ اسيگری شخص دای ست شماتصمیم نی، اکند

  اند  نشدهجادیهمه مشاغل برابر ا
 يهـا   دسته نجایدر ا .  از زنان دارند   ی متفاوت يها  خواسته ، مختلف مشاغل

  د؟یریگ ی مي جاها در کدامیک از این دستهشما . برتر وجود دارد
  

   با فرزندان قرارداديبگیر حقوق زن .1
  تجـارت  ایـ  هـا   شـرکت  يایـ خواهند در دن   ی که م  یکنم مادران  یمن فکر م   
 نیـ ا. کننـد  ی مبـارزه مـ    " زیچداشتن همه   " با مفهوم    شتری کنند ب  شرفتیپ
در شـرکت    را   ی طـوالن  يها رود ساعت  یانتظار م .  سخت است  ماراتن کی

 کنفـرانس   يها  تماس ي، برا دی شرکت کن  ی شرکت يها ، در شام  دی کن يسپر
 2 شـما در سـاعت       سیاگـر رئـ   . گـر ی و مـوارد د    دیوصبح زود ظـاهر شـ     

، "نـه   " دییـ  دارد، سخت است کـه بگو      اجیبه به شما احت    روز شن  بعدازظهر
ممکـن اسـت بـه آن       )  حفظ شغل شـما    یحت( شی افزا ای ارتقا   نکهیدانستن ا 

  . داشته باشدیبستگ
بـا   ایـ  و دی باشـ بـه ی فرزنـدان خـود غر  نـزد  دیخواه ی، شما نم حال نیبا ا  

 از شـما دوسـت   شی آنهـا بـ  تیـ  که در نها   دی شو نیگزی جا يا پرستار بچه 
، آنهـا را  دیـ  کني وقت خود را با فرزندان خود سپر     دیخواه یشما م . ددارن

، در  داردکه مادر شدن     ی و در تمام لحظات ارزشمند زندگ      دیشب بخوابان 
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 ی، مـادر و همـسر عـال     زن تـاجر موفـق     کیـ  دیخواه یشما م . دیآنجا باش 
  .دیباش

  
  

  فرزندانکارمند تمام وقت با  .2
، کنـد  یکند و تالش نمـ  یدر هفته کار م شش روز ای است که پنج    ی زن نیا 

او .  باشـد یـی  عنـوان اجرا کیـ  بـه دنبـال   ایـ  شود   کیدر شرکت خود شر   
 اسـت  یو راض) دوارمیام (برد یم که از آن لذت دهد یم را انجام   ییکارها

 از شغل خود را داشـته  رج خای و زندگاوردی را به خانه بی حقوقشیکه ف 
  .باشد

.  کنتـرل برنامـه خـود را نـدارد    ود اسـت  که در محل کـار خـ       یاو در حال   
 اگـر بودجـه او      ایـ ،   بروند مهدکودك  یا  او ممکن است به مدرسه     يها بچه

 ییهـا   در آن زمـان يریـ درگ.  پرستار بچـه در خانـه باشـند        کی، با   برسد
 شـغلش  لیـ  باشـد امـا بـه دل   شیهـا  خواهد بـا بچـه     یکند که او م    یبروز م 

 نیاو اغلب اولـ   . شود ی شروع م  گناهاحساس   است که    یی جا نیا. تواند ینم
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 تـا بـه خانـه       کنـد  یم بعد از ظهر دفتر را ترك        5:00 است که ساعت     یکس
  . برودشیها بچهنزد 

  
  

   کارمند تمام وقت بدون فرزندای یزن شرکت .3
 یحتـ . شود ی م تی باعث عصبان  شهینداشتن کنترل بر برنامه روزمره هم      

 دوسـتان و    ه بـ  یازهم تعهـدات  ، بـ  دیکن ی و تمام وقت کار م     دیاگر بچه ندار  
 شـغل  خـاطر  به دی که اغلب بادی دار خود ی شخص يها خانواده و خواسته  
  .کنار گذاشته شوند

 و گنـاه    يریـ  داشته باشـم کـه درگ      اعتراف دیمن که خودم بچه ندارم، با      
گرچه ممکن اسـت    ( همراه است    ی تعهدات زندگ  ری با خانواده و سا    يکمتر
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 دیـ  همـسرتان بگذران   ایـ  ی خـانگ  وانیـ  بـا ح    را ی وقت کاف  دیتوان ی نم یوقت
 را بـا    يشتریـ ، در مقابل حسرت تا وقت ب      )دی از آنها را احساس کن     یبعض
  .دی خود بگذرانيها بچه

  
  

  يحرفه مادر .4
 حرفـه  نیـ  و ادی مادر تمام وقـت باشـ     کی که قرار است شما      دیدان یاگر م  

 رفتـه   نی از بـ   باًی کار و خانواده تقر    نیرسد که نبرد ب    ی، به نظر م   شماست
 بـه  ی ممکن است در صـورت ها نیا به دست آوردن همه      يتالش برا . است

 در کنـار مـادر بـودن، شـغل خـود را             دیـ  که واقعـاً آرزو دار     دیایوجود ب 
توانـد   ی کـه مبـارزه مـ   نیـ  اای. دی و آن را در پشت مشعل قرار ده       دیبساز

کنـون   ظاهر شـود و شـما ا       شوند  می شما بزرگ    يها  که بچه  یبعداً هنگام 
 شما  يها تا آن زمان، بچه   . دی کن دای پ ی در زندگ  يدی حرفه جد  ای هدف   دیبا

  .ندهستهدف شما 
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   با فرزنداننیزن کارآفر .5
 مؤلفـه  نسبت به خانم کارمند که       يشتری ب پذیري  انعطافمن معتقدم شما     

 يرو  ادهیـ پبه معنی    خود   یاگرچه داشتن شغل شخص   . دی، دار  است یاصل
 در هفته را نسبت بـه  يشتری بيها ساعت شما اغلب   اما - ستیدر پارك ن  

بـا  . دیـ کن یم وقت خود را صرف      کند یم کار   يگری شخص د  ي که برا  یزن
 و برنامه خـود  کرده میتنظشخصاً  خود را نی قوان نی کارآفر کی،   حال نیا

  . استزی بزرگ در هنگام داشتن همه چازی امتکیکه  کند ی مجادیرا ا

  
 ریـ  فرزنـدان خـود را درگ   دیـ توان یمـ شما  ست که    ا نی ا ی اضاف ازی امت کی 

 که هرگز در مدرسه نخواهنـد       دی بده یماتی و به آنها تعل    دیمشاغل خود کن  
مـثالً  . دهنـد  ی کار را انجام مـ نی زن اکارآفرین نیدانم که چند   یمن م . دید
.  شـوند نیدهند که کـارآفر  ی مادی زن و شوهر به دو پسر جوان خود    کی

 تجارت مشترك   نیاکنون در سه سال گذشته سوم      ساله   14 و   10 رانپس
  .اند خود را انجام داده
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 یفروشـ  خرده هر زمان که ممکن باشد دخترش را در تجارت         گریمادر د  
، ي بـا مـشتر    ی دختر عاشق سالم و احوالپرسـ      نیا.  است وارد کرده خود  

  . با مادرش استهماهنگی فروش و موفق کردن
 بزرگ  ییبای شرکت ز  کی ارشد در    ری مد کی نفر و    کی مادر   یکمن آنچه    

  :گفته است را دوست دارم
، مـشاغل  ی، مـال یدولتـ  (ی که مشاغل سنتی که در حال کردم یممن فکر   " 

 گیرم  میالهام  انی   از مادر  شهی، من هم  ستندی ن ریپذ  انعطاف اریبس) یشرکت
 آنهـا اصـالً   . زننـد  ی کارکردن آتـش مـ     ي خود را برا   يرهایکه اساساً مس  

 جالـب   اری، بـس  براي آنها دلسوزي و ترحم کنـد       تا جهان    دیمان نمیمنتظر  
، تجـارت خـود     رندیگ ی زنان کنترل را به دست خودشان م       دینیاست که بب  

 کـه  یکننـد و همـه در حـال    ی، احساسات خود را دنبال مـ     کنند ی م ایجادرا  
 تیـ ، خالق تحصیالت به   ازی مشاغل ن  نی ا جادی ا يبرا.  هستند یمادران خوب 

، آن مــشاغل انیــامــا، در پا؛ ستیــ نی بــودن درآمــد اصــلعــالیو غالبــاً 
در  دارند تعادل خود را      ی که سع  رندی را به کار گ    يادیتوانند مادران ز   یم

  ". حفظ کنندزندگی 
  

   بدون فرزندنی کارآفر.6
 نیـ ایـا   . می نـدار  فرزنـدي  چیمن هستم مـن و رابـرت هـ        دسته   نی ا نمونه 

.  پر رونق خواهد بـود یشارات و انتیغاتی شرکت تبلکیدوست من مونا با   
  . خواهد بودیابی تجارت سودآور بازارکی با ی دوست من کتنیایا 
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 ي از فــشارهای برخــموضــوع نیــ اایــ، آدیــ ندارزنــدگی در يا اگــر بچــه 
اگرچـه،  ( مـورد  نیـ دهد؟ بدون شک در ا ی را کاهش م " زیچداشتن همه   "

  ). باشدی بزرگاری بچه بسی گاهتواند میرابرت 

  ندیگو ی مگرین دآنچه زنا
 اسـالتر نوشـته شـده بـود، تحـت      يمـار - توسط آن  کی در آتالنت  يا مقاله

 نیـ  اي و"باشـند   را داشـته  زیـ توانند همـه چ  یچرا زنان هنوز نم "عنوان  
 برتـر  يا اند هم مادر و هم حرفه ه توانسته کیزنان" :نکهی را با گفتن ا  مقاله
 امه اسالتر اد  ". هستند ختهسا خود   ای، ثروتمند   العاده  افرادي خارق ،  باشند

 بـه   بیـ  اکثـر قر   ي که برا  افتمی ی که خودم را در شغل     يا همان لحظه ": داد
 را طبـق  ی طـوالن ي اسـت و سـاعتها  یمعمول) و مردان(اتفاق زنان شاغل   
.  باشم يا حرفه نیتوانم والد  ی نم گریم، د یکن ی کار م  يگریبرنامه شخص د  

 ی مـن بـستگ    ی به نوع شغل   امالًک باًی من، تقر  ي، حداقل برا  زیداشتن همه چ  
  ". داشت
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 بـوش و مـشاور   ویـ  جورج دبل  اریکه دو سال به عنوان دست      نی متال يمار
 ي از سـمت خـود بـرا   يریـ گ کنـاره  قبل از    ی چن کی د جمهور  سیرئمعاون  

کنتـرل  " : با دخترانش، در همان مقاله اظهـار داشـت         شتریگذراندن وقت ب  
خواهند شـغل و خـانواده خـود     یم که یبرنامه شما تنها راه است که زنان   

  ".  برسانندجهی آن را به نتباید،  باشندشتهرا دا

  دهد ی به زنان ارائه ميشتری بيریپذ  انعطافيفناور
 و يدهـد، فنـاور   ی مـ رییـ  زن شاغل را تغ ی سنت ي که الگو  ي از موارد  یکی

 هرگـز  نیـ  و ا- اسـت  گری دي از مشاغل از هرجا   ياری کار در بس   ییتوانا
 کـه در طـول   ی، در حـال   نسبت به هم اکنون نداشته است      يشتری ب تیواقع
 از راه دور منتقـل      يهـا  تیـ همـه مـشاغل بـه موقع      کرونـا    شـدن    ریگ  همه
  .اند شده

 از  ياریکـه بـس   ) کـنم  ینمـ من نام را فاش     ( مجله معروف وجود دارد      کی
 زنـان از خانـه      نیـ  از ا  يتعـداد .  زن را به کار گرفته است      نگاران  روزنامه

 زنـان   نیـ کـار در خانـه بـه ا       . دند و اکثراً صاحب فرزند بودنـد      کر یکار م 
را  کننـد  ی را کـه انتخـاب مـ       ی و نوشتن در هـر سـاعت       قیامکان تحقق تحق  

دهد در صورت لزوم در کنـار فرزنـدان خـود           ی به آنها امکان م     و دده یم
  .باشند

 بازنشـسته   گذار  انیبنسپس،  . داشتنددر دست    کنترل برنامه خود را      آنها
 کـه پـسر     يریی تغ نیاول.  منصوب کرد  سردبیرپسرش را به عنوان     شد و   

 بود که همه کارمندان از دفتـر شـرکت و نـه از خانـه کـار                  نی کرد ا  جادیا
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خواسـت   ی خـرد بـود کـه مـ        ری مـد  کیـ  او   دیشـا . دانم یچرا؟ من نم  . کنند
  ).فقط نظر من(خودش را به بابا ثابت کند 

 زن کنتـرل    نگـاران   روزنامـه  نیـ ا از   کیـ  هر   باًی افتاده؟ تقر  ی چه اتفاق  پس
 نیـ  خود انتخاب کردند و همـه آنهـا ا        ی حقوق شیزمان خود را نسبت به ف     

 از موارد، همه    ياری در بس  که زنان احساس کردند     نیا. کار را رها کردند   
  . را بدهندبها نی استندی حاضر نآنها

  میخواه یاش را م همه
 نیچنـ   نیـ اه باشند؟ من هـم      توانند همه آنها را داشت     ی زنان م  ای، آ نیبنابرا
  د؟یخواه ی همه را مایآ...  است نیبزرگتر ا سؤال. کنم یفکر م
 DNAدر  .  صـاحب مـشاغل باشـد      ایـ  نی کـارآفر  کی ی هر زن  ستی ن قرار
کسب و   و   دیکار خود را ترك کن    ":  جمله  گفتن نیبنابرا؛  ستی آنها ن  یعیطب

 و همـه آن را  دیـ  زمان خود را کنترل کندی تا بتواندیکار خود را شروع کن    
، البتـه الزم بـه ذکـر    سـاده لوحانـه اسـت   کمی  ،  " دیباش داشته   اریدر اخت 

 يا  افـسانه  انیـ  بـا اعتقـاد بـه پا       ی تفـاوت  نیا.  است یل عم رقابلیاست که غ  
 یستیـ دئالیا ی فقط کم". کردندی خوشبخت زندگشهیو آنها هم" : که ندارد
  .است
 عرصـه آنهاسـت و      نیا. کنند یم رشد   ی شرکت طی هستند که در مح    یزنان
 در  ی اساسـ  یمادران تمام وقـت نقـش     .  که در آن برتر هستند      است ییجا
 بـه شـما     شتریـ  اسـت کـه ب     یطـ ی مح نی که ا  دانید  میشما  .  ما دارند  يایدن

  .مناسب است
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، اما  "د؟ی را داشته باش   زی همه چ  دیخواه ی م ایآ" است که    نی ا یواقع سؤال
  : از خودت بپرس"د؟یخواه یچه م"در عوض، 
þ د؟شو یشکوفا ماستعدادتان  یطی چه محدر  
þ د؟یکن ی مدای را از کجا پالزم اقیاشت  
þ ؟دهد یشما معنا مزندگی  به يزی چچه  
þ حل استمسائل هی، بقدی را کشف کردنی ایوقت .  
  

 پرداخـت اجـاره     ي که مشغول کار و تالش برا      ی، زمان ی سالگ 26 سن   در
 خودم  یکار شخص کسب و    همخوا یم که   دانستم یم بودم،   لیوام و اتومب  

 ی اضـاف  زهی انگ کی که من دو بار اخراج شدم        تی واقع نیا( را داشته باشم  
هـا و     را داشـتم کـه در آژانـس        ي کارمند يای پنج ساله دن   تجربهمن  .) بود

 يدانـستم کـه فـضا    یاز همان ابتـدا مـ  . بود در هونولولو یغاتیمجالت تبل 
  .ستی من مناسب نيشرکت برا
 کسب و کار خـودم را داشـته باشـم و    ی سالگ 30که تا    بود   نی من ا  هدف

 ی سـالگ 27 در نیمن همچنـ .  شروع کردمی سالگ27 کار خود را از    نیاول
 ي تجـار  کی شـر  زی، او ن   داشته باشم  ی زندگ کی شر کیدانستم که اگر     یم

 ی مـن معنـ    ي کـارم بـرا    خـواهم   مـی دانستم کـه     ی من م  ؛ و من خواهد بود  
 يزیـ  همـان چ   نیـ  و ا  خواسـتم  یت که مـ    اس يزی همان چ  نیا. داشته باشد 

  . من استي برای پاسخ درستنیا. خواهم میاست که امروز 
  ست؟ی مناسب شما چجواب
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  دی داشته باشدیخواه یهرچه م
توانند هر  یتوانند همه آن را داشته باشند؟ من معتقدم زنان م        ی زنان م  ایآ

عـث   با يزیـ چـه چ  .  بـدون گنـاه    -خواهنـد داشـته باشـند        یآنچه را که مـ    
 و آنهـا    دیـ اگـر بچـه دار    . دی؟ دنبـال آن باشـ     شاد باشد شود قلب شما     یم
 ت که دوسـ یی به کارش و انجام کارهايادی که مادرشان عالقه ز نندیب یم

،  نـدارد يا بچـه  اگـر او    ؛ و  است ها  بچه ي برا یی استثنا این یک الگوي  ،  دارد
فش  زنـان اطـرا    ری خـود و سـا     کـان ی نزد ي را بـرا   يا العاده چه مثال خارق  

  .کند ی مجادیا
 شـما مناسـب     ي بـرا  ی وجه نی که به بهتر   یطی مح جادی ا ای به جستجو    من

 بـه نظـر آسـان       نیـ ا. ، اعتقـاد دارم    دهـد  شرفتیـ باشد و به شما امکـان پ      
 کـه اکنـون     کننـد   نمی احساس   ها  خانم از   یدانم که بعض   یرسد و من م    یم

 يازهـا ی بـه ن   یدگی از حـد مـشغول رسـ       شیآنها ب .  را دارند  ی انتخاب نیچن
  . خود هستندواده خانیاساس

 ؛ ومی کنـ جادی خود را ای که زندگستی نری هرکدام از ما د    ي مطمئناً برا  اما
، چه کوچک و چـه  ي که از امروز شروع به انجام هر کار       ستی ن ری د یلیخ

  . مطلوب سوق دهدی تا شما را به سمت آن زندگمشغول شویدبزرگ، 
 کـار   نکـه ی باشـد قبـل از ا      یجـانب  کـار    کیـ  کردن   دای پ ي به معنا  نی ا دیشا

 بـه   نیـ  ا دیشـا . دیـ  و آن را تمام وقـت دنبـال کن         دیروزانه خود را ترك کن    
 دیـ ده ی انجـام مـ  " يروز" دیـ ا  گفتـه  شهیـ  باشد که هم   ي انجام کار  يمعنا

 شروع  يا به معن  نی ا دی شا ای. )مانند شروع به کار در امالك و مستغالت       (
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 شـما   ي بـرا  یی از پنج کالس دارا    کی کدام   نکهی ا يریادگی، با   تر  ساده یکم
  . است"است  دهیرسزمان رشد فر " خواندن کتاب من، ایمناسب است 

 اسـت  نیـ  اسـؤال .  همه آن را داشته باشند؟ من موافقم       توانند یم زنان   ایآ
  د؟یخواه یکه شما چه م

  
در کارگاه  ، لطفاً   ی مال ي خود در مورد آزاد    ي کمک به دنبال آرزوها    يبرا

لی شرکت کنید و با کمـک نماینـدگان مـا آنهـا را در بـین                بازي گردش ما  
  .خانواده و دوستانتان رواج دهید، ما در کنار شما هستیم
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 »یادداشت«



  2 فصل

  چگونه زنان را واقعاً توانمند کنیم؟
  

   رمز قدرت زنان استی هوش مالراچ

  
  مـورد عالقـه خـود را بـه مـن           ۀمجـسم دوستانم عکسی از     از   یکی،  راًیاخ

 1پولساز دختر جوان که در مقابل گاو        کی از   ي برنز اي  مجسمه: نشان داد 

                                                 
در  هـم هـست،  » گـاو باولینـگ گـرین   «و » اسـتریتی  گاو وال«که ملقب به » گاو پولساز . 1

مجـسمه،   ایـن . نام دارد مستقر اسـت » باولینگ گرین«نیویورك که /منطقه اقتصادي منهتن
 ساز ایتالیایی است سمهمج» آرتورو دي مودیکا«ساخته 
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، شـود  ی مـ  رهیـ  خ گـاو  بـه    یوقتدختربچه  . شود یم ظاهر   تیدر وال استر  
  .چهره و حالت او با اعتماد به نفس و قدرت است

  
   شده استرهی خپولساز که به مجسمه گاو باك یبمجسمه دختر 

  
 تیمـشاوران اسـتر   شـرکت   ، توسـط    "باك   یدختر ب " مجسمه، به نام     نیا

 تعداد زنـان در     شی افزا ي از تالش آنها برا    یبه عنوان بخش   ه و نصب شد 
کـل پـروژه   ":  مجسمه گفتنی از خالق ابه نقل . ستها  شرکت رهی مد ئتیه

 اگـر   رایـ  عبارت را دوست دارم، ز     نیمن ا . مربوط به قدرت دختران است    
  ".شود ی قدرتمندتر ماری بسمی هماهنگ باشهمبا 
 مـن   ي، اما بـرا    دارد يادی ز ي از افراد معنا   ياری بس ي برا "باك   یبدختر  "
سـت کـه اغلـب       ا ی مـال  يایـ  در برابـر دن    ان نماد مهم از قدرت زنـ      کی نیا

  .ترسناك است
 ابـزار و الهـام   افتنی کار کمک به زنان در    ری از دو دهه است که درگ      شیب

از روز  .  بزرگ هستم  يزهای به چ  یابی و دست  ی فعل طی از شرا  یی رها يبرا
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 قدرت و اسـتقالل زن، کمـک        قی تشو ي راه برا  نی، من معتقدم که بهتر    اول
  . استی مالی هوشبی ضرشی افزايبه آنها برا

 در مورد پول ی، وقتمی باش"باك  یبدختر  " مانند   میتوانست ی همه ما م   گرا
 خـود را  ، غرور و اعتماد به نفـس میکن یم خود نگاه يها چالشبه ترس و   

 خواهـد  لیتـر تبـد    بهتر و متحـد ی، پس شک ندارم که جهان به مکان       داریم
  .شد
 تیـ و شـجاعت و تق    افتنی،   به آنجا الزم است    دنی رس ي که برا  يزی چ تنها

  .میاعتماد به نفس در خود هست

  دی خود را کنترل کنپول
 مـن همـه     ي، امـا بـرا    ردیگ ی را در بر م    ی زنان موارد مختلف   يتوانمندساز

 کـه   یهنگـام .  دارد ی شما بـستگ   ی و کامل امور مال    ی به کنترل اساس   نهایا
 يریـ گ  میتـصم  و قـدرت     ي، آزاد  دارند اریزنان کنترل پول خود را در اخت      

  . مانع راه آنها شودی کسای يزی چنکهی، بدون ادخود را دارن
زنـان از کنتـرل پـول خـود منـصرف            ياری، بـس   و بهانه  لی دال هزاران به

تواننـد   یکننـد کـه نمـ      ی مـ  تی کـه زنـان شـکا      شـنوم  یممن اغلب   . اند شده
 نیـ  ای وقتشهیمن هم. دهد ی شوهرشان اجازه نم رای کنند ز  يگذار هیسرما

  چنـین  کنم که چگونـه زنـان در       ی و فکر م   شوم ی م زده  رتیحشنوم   یرا م 
 تـا بـه     رندی گرفتند که مجبور شدند از همسرشان اجازه بگ        ار قر یتیموقع

  . باشندی ماليدنبال آزاد
آورنـد معتقدنـد کـه درآمـد      یکه پول خود را به دست مـ      هم   يگری د زنان
اما همـانطور کـه مـن و رابـرت      ؛   خود ندارند  ی شروع سفر مال   ي برا یکاف
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، بلکـه  اندازد ی که مردم را عقب مستی، کمبود پول ن میا ارها گفته بارها و ب  
  .کمبود آموزش است

، زنان در همه جـا   کار پولی و درك چگونگشتری بی مالی هوشبی ضر با
اگـر  .  کـشف کننـد  ی مـال ي بـه آزاد دنی رسـ ي خود را برا   ریتوانند مس  یم

وق و ، شـکاف حقـ  کردنـد  ی مـ آماده خود ي دانش و قدرت را برا نیزنان ا 
  .رفت ی منی کامالً از بیتیدستمزد جنس

  ست؟ی چی مالی هوشبیضر
 ی، از دانـش چهـار حـوزه تخصـص         ی مـال  ی هوشـ  بی ضـر  ای ی مال هوش

  : شده استلیگسترده تشک
  يحسابدار. 1

 درك هـر    يبـرا .  خوانـدن اعـداد اسـت      یی توانا ای ی سواد مال  يحسابدار 
انــدن و درك  در خوییبــدون توانــا.  اســتی اساســیجنبــه از امــور مــال

ــ، ارزی مــاليصــورتها ــده ي صــورتهایابی ــه درآمــد و ب  و ی مربــوط ب
  . داشتدی به کنترل پول خود نخواهيدی نقاط قوت و قوت، امییشناسا

  
  يگذار هیسرما. 2

 ي شـامل درك کالسـها     نیـ ا.  اسـت  "درآوردن  پول  " علم   يگذار  هیسرما 
 يگـذار  هیا هر آنچه در مورد انواع مختلف سرميریادگی و  ییمختلف دارا 

ــ ــتوان یم ــدی ــام. دی باش ــه بدانیهنگ ــ ک ــ دی ــه م ــتوان ی چگون ــ از طردی  قی
 قــرار ی مـال ي آزادری، در مـس دیــ پــول خـود را رشـد ده  يگـذار  هیسـرما 
  . گرفتدیخواه
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  درك بازارها. 3
 يهـا   عالوه بر جنبه   دیشما با . شناخت بازارها علم عرضه و تقاضا است       

 جـان ی بازار را که ه  ی فن يها ، جنبه يگذار هی سرما کی ي اقتصاد ای یاساس
 بـر اسـاس    ایـ  آ ای است؟   ی منطق گذاري  سرمایه ایآ. دی بدان زیمحور است ن  

  ست؟ی نی بازار منطقی فعلطیشرا
  

  قانون .4
 شـرکت را    کیـ  ارائه شده توسط     يها تی و حما  یاتی مال يای که مزا  يفرد 

 مالـک   کیـ  ایـ  کـه کارمنـد      ي از فـرد   تـر   عیسـر  یلـ یتواند خ  ی، م درك کند 
 نیمثــل تفــاوت بــ. ، ثروتمنــد شــود کــسب و کــار کوچــک اســتيادانفــر

 نیـ ا. کنـد  ی کـه پـرواز مـ      ی که در حال راه رفتن است و شخـص         یشخص
  .کند صدق می مدت یطوالنتفاوت در مورد ثروت 

  دی دهشی خود را افزای هوشبیضر
، همـان   دهنـد  یمـ  لی را تـشک   ی مـال  ی هوشـ  بی که ضر  ي، موارد متأسفانه
 دنیـ  از زنان در خالف جهـت دو ياریشود بس ی است که باعث م  يموارد
 کـه  ی زنـان ي و بـرا میترس ی م میفهم ی که نم  يزیما اغلب از چ   . رندیقرار گ 

 بـه آنهـا آمـوزش داده نـشده بـود، در            یدر مدرسه در مـورد امـور مـال        
 ازدواج کردنــد و ســپس بــه نکــهی تــا اکردنــد یمــ يبــاز تیاســک یزنــدگ

 اری چهـار منطقـه بـس   نیـ ، اکننـد ازه دادند پـول را کنتـرل    همسرانشان اج 
  .وحشتناك است
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، ی کنتـرل امـور مـال   ي قدم برانی قدرت است و اولکی، دانش   انی در پا  اما
 با اعتماد به نفس پـول خـود         دی که نتوان  یتا زمان .  درك آنها است   ییتوانا

 وقــت واقعــاً آزاد و مــستقل چی، هــدیــرا درك کــرده و از آن اســتفاده کن
  . بوددینخواه
بـه   دیـ توان یمـ  "بـاك    یدختر ب "مانند  ؛   است می الزم است عزم و تعل     آنچه

  .دی کندای خود را پاعتماد به نفسده و ش رهیترس خود خ چشمان
 ی مـال  ی هوشـ  بی مختلف ضر  نهی در مورد چهار زم    يریادگی مطالعه و    با

 خـود را    ینامـه پـدر پولـدار سـواد مـال          بـا اسـتفاده از واژه     . دیـ شروع کن 
 ی مال يهاحساب صورت   ی و با بررس   دیاموزیان پول را ب   زب. دی ده شیافزا

 ادیـ و   دی کن ریآنها را تسخ  . دیاز اعداد نترس  . دیشروع به استفاده از آن کن     
  .دی بخوان آنها راسرپشت  ی که داستاندیریبگ
 از یکـ ی. دی آشـنا شـو    گذاري  سرمایه مختلف   يها  کالس، با    مرحله بعد  در

 توانیـد  مـی  نـه ی زمنیـ  و هر آنچه در ا دی کن دای خود را پ   موارد مورد عالقۀ  
 يزیـ  روم ي، بـاز  دیـ ، کتـاب بخوان   دیـ  شـرکت کن   هـا   کـالس در  . دیری بگ ادی

 کـه بـا     دی کن دایپبراي خود    را   يا یمرب،  دیانجام ده مکرراً  را   گردش مالی 
کـم  .  کرده باشد  يگذار هی مورد عالقه شما سرما    ییا در همان دار   تیموفق

  .دی شويگذار هی که آماده سرمای تا زماندیکم دانش خود را بساز
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نحـوه  . دی بـه روز باشـ     دیـ با تحوالت جد  . دی بازارها کن  گیري  پی به   شروع

 دیابیدر. دی مطالعه کن ی و احساسات جهان   دادهای آنها را براساس رو    رییتغ
  .گذارند ی مری شما تأثیکه آنها چگونه بر کالس انتخاب

 و آنهـا را بـه       دیـ  کن  مالقـات  یاتیـ  مال امور متخصص در    کی، با   سرانجام
 دایـ  آگـاه و صـادق پ      متخـصص  کی که   دی حاصل کن  نانیاطم. دیناهار ببر 

 کـه چگونـه   اموزدی و بتواند به شما ب دی به او اعتماد کن    دی که بتوان  دیا کرده
هـا بـه نفـع خـود       و شـرکت یاتیـ  مالقـوانین  از یثروتمندان به طور قانون  

  .کنند یاستفاده م
 در جهت   ي بلند يها  گام آنها   بیت که با ترک    اس ی کوچک يها ام گ نهای ا همه

  . برداشته استی مالياستقالل و آزاد
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   شماازی مورد نیبانی پشتافتنی
کـنم کـه     ی مـ  افـت ی در ی از زنـان   ییهـا  لیـ میهـا و ا     اوقات نامـه   ی بعض من
 یی راهنمـا یخواهند من را در مورد مـشکل    یاند و م    من را خوانده   هايکتاب
مـن متـأثر    .  کـنم  ییدارم آنهـا را راهنمـا      دوسـت    مـن ،   کننـد  یی راهنمـا  ای

 به  یمی عظ تی مسئول نی زنان حاضرند با چن    نی که ا  نمیب یمشوم وقتی     می
بـه   آنهـا     را کـه   ی کمکـ  ي به صورت فرد   توانم ینماگرچه  . من اعتماد کنند  

  .کنم ی ميهمدردآنها  آن هستند فراهم کنم، اما با دنبال
 قبـول  اً، قلبـ دیـ کن یمـ ه نرم  است که با آن دست و پنجی احساسات نی ا اگر
، دی داشـته باشـ    ادیـ بـه   . دیستی است و شما تنها ن     یعی طب کامالً نی ا - دیکن

 زیـ  باتجربـه ن   گـذاران   هیسـرما  ی اسـت و حتـ     نـد ی فرآ کی ی مال التیتحص
 جـاد ی مهـم اسـت کـه ا       لیـ  دل نیبـه همـ   .  بداننـد  شتریـ  ب خواهند یم شهیهم

 دهی، با آنها ا   دیاموزیز آنها ب   ا توانید  می که   دی از افراد را شروع کن     يا شبکه
 کـه شـروع بـه    یهنگام. دیری و از آنها الهام بگ  دیبه اشتراك بگذار  خود را   
 که آنها را درسـت در       دی، ممکن است تعجب کن    دی افراد کرد  نی ا يجستجو

  .دی کندای خود پی پشتاطیح
 خـود   یبانی امروز شبکه پشت   توانید  می چند روش وجود دارد که       نجای ا در
  :دیکن پیدارا 
 يانـداز  راهآنـرا    ایـ  دیـ وندی بپ یمال  گردش يباز ی باشگاه محل  کیبه   �
  .دیکن
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