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  مقدمه
  

کنید، لزومی ندارد که حتمـاً یـک مکانیـک و یـا      هنگامیکه شما رانندگی می  
مهندس خبره باشید، صرف اینکـه روش رانـدن ماشـین را بدانیـد بـراي                

  .رسیدن به مقصد کافی است
 شما به صورت دقیق باید بـا        ،گذاري و تجارت    اما در دنیاي پول، سرمایه    

اشـید تـا بتوانیـد در دنیـاي         ارزش واقعی دارایی و بـدهی خـوب آشـنا ب          
  .گذاري خود را به ساحل امن برسانید  کشتی سرمایه،پرتالطم اقتصادي

از طرفی در مسیر پولسازي شما باید تواضـعی مثـال زدنـی در کـشف،                
گـذاري داشـته      هاي بـه روز مـالی و سـرمایه          آموزش و یادگیري مهارت   

  .ز بمانیدباشید تا قادر باشید در تندبادهاي مالی سربلند و پیرو
رابرت و کیم کیوساکی دو نویسنده و کـارآفرین مطـرح نیـز در شـرکت                

اند و با ارائۀ مجموعـه        پدرپولدار براي نیل به این هدف دست به کار شده         
گـذاري تمـام    مقاالتی کامالً کاربردي و مطابق با نیاز روز جامعۀ سرمایه         

  . اند سعی خود را در جهت ارتقاء سواد مالی کرده
  کتاب شامل مطالبی جذاب و کمتر شنیده شده در امور مالی از هزینه            این  

جویی تا ضرورت توجه به پول، تنـوع بخـشیدن بـه             کردن به جاي صرفه   
تـوان    به طوریکه مـی   . باشد  می... سازي ثروت و      گذاري و ظرفیت    سرمایه

  .ها یک کتاب جداگانه تدوین نمود براي هر یک از این سرفصل
دواریم که از این کتاب نیز مانند دیگر آثار آنها اسـتفادة         با تمام وجود امی   

  .کافی و وافی را ببرید
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مزید امتنان است نظرات و پیشنهادات خـود را بـراي مـا بفرسـتید تـا در        
  .ادامۀ راه از آنها بهره ببریم

  .همیشه پویا و شاد باشید
 انتشارات طاهریان                                                                          



  1 فصل

   تبدیل کنیدسوداشتیاق خود را به 
  

  ؟در یک راستا نیست نی و سود بهتراقیاشت

  
 دگاهیاما ممکن است د   ؛  گویم  می سال است    ها  ده است که    يزی همان چ  نیا

 سـؤال اگـر  .  را داشـته باشـد  دنی وجود داشته باشد که ارزش شن يگرید
   سود باشد چطور؟ای اقیبهتر اشت

من هرگز متوقـف نخـواهم شـد        .  هستم یزندگ در طول    رندهیادگی کی من
مـن  .  بردن اعتقادات خودم اسـت   سؤال ری شامل ز  يریادگی نی از ا  یبخش
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 انـدازهاي  چـشم  امکانـات و  ری خود را کنار بگذارم و ذهنم را بـه سـا     دیبا
  . باز کنمدیجد
  : پولدار به من آموختپدر

  ". و لبهشیر، خط:  سه طرف هستنديها دارا همه سکه"
  
 کـه   ننـد یب یمـ  طـرف هـر سـکه را         کیگفت که اکثر مردم فقط       ی م  اغلب او

 مـن پـسرش     او  .  و ناآگاه باشند   زیبرانگ  بحثشود آنها محدود ،      یباعث م 
  :و اغلب به ما گفت  مینی را از لبه ببای کرد که دنقیرا تشو

 هر دو طـرف   توانند  می که   یی ، جا  کنند  می ی زندگ يا افراد باهوش در لبه   "
  ".نندیسکه را بب

 ی هـوش واقعـ    ي به عنـوان اسـتعاره بـرا       ی سکه سه وجه   کی از مثال    من
 را از ی هر وقـت زنـدگ  رای ز" یواقعهوش " :گویم  میمن  . کنم  میاستفاده  

  .میشو ی برخوردار مي، از هوش کمترمینیب ی م"غلط درست و " گاهیجا
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 که من اغلب بـه آن  F. Scott Fitzgerald (1896–1940) جمله مهم از کی

  : استنی اکنم میاره اش
 مخالف به طور هم دهی نگه داشتن دو ایی تواناکیآزمون هوش درجه "

  ". عملکرد استییزمان و حفظ توانا
  

، هـوش  دیـ کن ی کار مـ  "غلط  درست و   " مفهوم   با که شما    يا  لحظه: ترجمه
 - لبـه سـکه      ي رو ستادنیـ  ا لیـ  دل نیبه همـ  . ابدی یشما به نصف کاهش م    

  .دهد ی مشی هوش شما را افزا- يدار جانب ي هر دو طرف به جادنید
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سود  و   اقیاشت" سکه   گریخواهم طرف د   ی، با ذهن باز است که م      نیبنابرا
 :دیـ گو ی ، مـ ام بـوده  در آن    ها  دهه که من    ی، طرف  طرف کی.  را ارائه دهم   "
شـود شـما     ی کار باعث مـ    نی ا "کن   لی تجارت تبد  کی خود را به     اقیاشت"

  : استنیجمله معروف ا. دی کار باشقهیعاشق هر دق
  ".دیکن  یکار نمفقط  ی دوست داشته باشي را که دوست دارياگر کار"
  

  . وجود داردزی نگری طرف دکی اما
، مـن   دیشـ اب من را خوانده     يها  کتاب از   ياری اگر بس  دیدان یم که   همانطور

 5 يهـا   لمیفـ ). www.prageru.com( را دوسـت دارم      PragerU تیسا  وب
 فقط در عـرض  دیخواه یماگر .  استتأمل قابل و   زیانگ  گفتش آنها   يا  قهیدق

 يردمـو . دی آنها را تماشا کن    يها  لمیف از   کی، هر   دی هوشمند شو  قهیپنج دق 
 روو کیـ  ، مایونیـ زی تلوتی و شخـص   نی، کـارآفر   مرا جلب کـرد    راًیکه اخ 

  :گوید می خود يویدی در وکی است که مايزی چنیا. بود
 دسـتور   چی و ه  می به شما بگو   توانم  میکه   وجود دارد    زی فقط دو چ   امروز

هـر  . " دیباشـ موفـق   "مورد دوم   .  است " کیتبر" مورد   نیاول. کار ندارند 
 "فیـ  کث قتیحق" است که من دوست دارم آن را         يزی همان چ  يگری د زیچ

  . است"نظر من است" گفتن ي براگری روش دکیکه فقط  بنامم

http://www.prageru.com
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 نیـ  شـده اسـت و ا       بـه همـه شـما      ی وحـشتناک  هـاي   توصیه به نظر من     و

  : استنی اهیتوص

  دی خود باشاقی اشتدنبال
 - نمای مـشهور سـ    گان سـتار  ی، وقتـ  نمیـ ب یاسـکار را مـ    مراسـم    وقت   هر

کیـف   ، کـنم  مـی  خـود  تیـ  رمـز موفق   گفـتن  شروع به    - در دست    مجسمه
  :کنم می

چـه   ،   ي کـه آنچـه الزم اسـت را دار         دیـ  بـه شـما بگو     ی کس دیاجازه نده "
  "!دی خود دست نکشاهايرؤیهرگز از "؛ و "!است

کـنم ، امـا چـه        ی را درك مـ    قی و ارزش تـشو    ي پافـشار  تی، من اهم  دینیبب
 ی، حتـ  خود دست نکشد   رؤیاهاي که هرگز از     دیگو ی م بهی غر کی به   یکس

 گاگا چگونه ممکن است بدانـد       يدیکند؟ ل  ی م یی بداند چه آرزو   نکهیبدون ا 
  کشاند؟ ی شما را به کجا ماقیکه اشت
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  اند؟ دهی را ند آمریکن آیدلگانکنند شرکت ایآ
در ایـن    يادیـ  ز آرزوهـاي  با   ییکای مشتاق آمر  فرد، هزاران    به سال  سال

خـود را    را   یی کـه آنهـا مهارتهـا      رنـد ی بگ ادیـ تـا    شـوند  یمبرنامه حاضر   
  .نمایش دهند

 جهـان   - ستیآنها ن بعض از   ، کمبود استعداد    آور است   واقعاً شگفت  آنچه
 آنهـا از    ی شوك واقعـ   بلکه. انند آواز بخوانند  تو ی است که نم   يپر از افراد  

 آنهـا   یی و توانـا   اقی است که اشت   ی درك باورنکردن  نی ا -طرد شدن است    
  . نداردگریکدی با ی ارتباطچیه

  
، بـه هـر حـال       کنـیم   مـی  شـما صـحبت      ی، اگر ما در مورد سـرگرم      دینیبب

  . کندیی شما را راهنمااقی اشتدیبگذار
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 کار  فی کث قتی، فراموش کردن حق   رسد  می نوبت به امرار معاش      ی وقت اما
 که آن   ستی معنا ن  نی ، به ا   دی عالقه دار  يزی که به چ   نیفقط ا :  است یآسان

  .دهید میخوب انجام را 
، بـه   دیـ ا  خود مدرك کـسب کـرده      ی که در رشته انتخاب    لی دل نی فقط به ا   و
  .کرد دی خواهدای خود را پ"ییایرؤشغل " که ستی نی معننیا

  .اهایرؤ - هستند نی معموالً همخیالی مشاغل
 کـه   ی مـشاغل  ي آنهـا ممکـن اسـت شـما را از جـستجو            یالیـ  وجود خ  اما

 ي برا ی واقع اقی اشت جادی معنادار و ا   ي انجام کارها  ي مشروع برا  یفرصت
:  اسـت  گـر ی د فیـ  کث قـت ی حق کی نی ا رایز؛  ، باز دارد   خود دارند  یشغل قبل 

  . با خود کار داردی کمیلی شما در کار ارتباط خیخوشبخت
 کیـ ،   موفـق  اری بـس  کی پاك کننده مخـزن سـپت      کی ، من    فی مشاغل کث  در

  : خود را به من گفتتی دارم که رمز موفقادیرا به   ونریلیم
 و ":رونـد  مـی  بـه کجـا    هیـ  بق نمیـ من به اطراف نگاه کردم تا بب      ":  گفت يو

 مـن   سـپس . بعد من در کارم خـوب شـدم       . سپس من به راه مخالف رفتم     
 ریـشخند  به يادی که عالقه زدمی، فهم روز کی ؛ و  کردم شرفتیشروع به پ  

  ".  دارمگرانید
، ، نجارهـا، بـرق  هـا  کـش  لولـه  را از جوشـکاران،  یی همان داستان ابتدا   من

 کـه فرصـت را      گری مطبوع ، صدها نفر از تجار ماهر د        هیمتخصصان تهو 
  .اند  کردهشرفتی پجهیام و در نت دهی شن– اقی نه اشت- کردند یمدنبال 



14 ها را درز نگیرید هزینه

  دیری را در نظر بگی بازار کار فعلتیواقع
 ي هستند بـرا   پلمی مدرك و د   يها نفر از افراد دارا     ونیلی، م  حال حاضر  در

شـغل  "کنند که جامعه آنها را       ی رقابت م  شغل و فرصت محدود با هم      کی
 5,8 بـاً ی تـا تقر   انـد   تـالش  در   انیـ ، کارفرما  حـال  نیدر هم . نامد ی م "خوب

. ، پر کند   است دهی انجام آنها آموزش ند    ي کس برا  چیغل را که ه    ش ونیلیم
 سـاده  اری است و علـت آن در واقـع بـس   ی است ، واقع ی شکاف مهارت  نیا

 را کـه    ییهـا  کنند، انواع فرصـت    ی مردم عالقه خود را دنبال م      یوقت: است
  .دهند یاز دست مرا دانستند  ی نمیحت

 تاجر ماهر   کیاو  . رگم بروم خواستم دنبال پدربز   ی ساله بودم م   16 یوقت
  عالقه من بـود    نیا. بسازدرا   يا  خانه هیتوانست بدون طرح اول    یبود که م  

 را در مدرسـه     مهـارتی  يمـن تمـام کالسـها     . و سالها آن را دنبال کـردم      
 به ی را که به راحت    یشرکت کردم ، تمام تالشم را کردم تا دانش و مهارت          

  . کنمکسب،  استدهیبزرگم رسپدر
 ي و مـن بـرا     دیـ  من پر  ي از رو  قاًی دق نیا.  مغلوب است  دی، ژن مف  همتأسفان

 از آن   یکـ یاما من نتوانستم مـن      ؛   سخت مبارزه کردم   میغلبه بر کمبودها  
 ي بـودم کـه معتقـد بـودم عالقـه او بـرا             آمریکن آیدل  در   کنندگان  شرکت

  . استی کافتی از موفقنانیاطم
دم به خانـه آوردم   درست کرده بویفروش چوب را که در    ی، قالب  روز کی

ــب  ــه ش ــسهیک ــودومی پارام ــنگ .  ب ــد از آه س ــر نیبع ــادربزرگم بهت  نی ، م
 ، شما   کیما": او به من گفت   .  را که به من کرده است به من داد         يا  هیتوص
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 نـوع جعبـه ابـزار    کیـ  بایـد  ، اما فقـط      دی تاجر باش  کی دیتوان یمهنوز هم   
  ".دی خود داشته باشي براوتمتفا

ــ آن زمــان ، ادر ــرنی  و "اقیاشــت" تیــخالف هــر آنچــه در مــورد اهم ب
اما البته حق با او     ؛  شد یم، احساس    باور داشتم  "ریادامه مس " و   يپافشار

 ی است کـه بـه جهتـ       ی منطق یدر صورت  فقط   "ریماندن در مس  " رایز؛  بود
  .دی برویمعقول و منطق

 آن  يرو  دنبالـه ، امـا     مهم اسـت   اری داشتن آن بس   ي برا اقی گرچه اشت  و... 
  .استو پرریسک  متزلزل اریبس
 خـود   اقیهرگز به دنبال اشـت    ". رساند یم یی نها فی کث قتی ما را به حق    که

  ".دیاوری آن را با خود بشهی ، بلکه همدینرو
  .دی و موفق باش- گویم می کی هم تبرباز
  .Prager دانشگاه ي ، براmikeroweWORKS هستم از Mike Rowe من

  یوساکی کرابرت
 ی که سخت قابل چشم پوش     موضوعی. کند ی م طرحمهمی را م   بحث   کیما

 دگاهیـ  ممکـن اسـت کـه هـر دو د     اریکنم بـس   یمن هنوز دارم فکر م    . است
  .خواهد ی ميگری جهت ديگریشخص د.  درست باشندزمان همبتوانند 

خـواهم   یرسد ، من مـ    ی تجارت م  کی شما به    اقی اشت لی نوبت به تبد   یوقت
 نـدارد الزم    ی اشـکال  ؛ و د بمـانم   خـو  يهـا  تر، در لبـه    ی طوالن شهی هم يبرا

 نی اوقـات چنـد  یگاه.  غلط باشدای، درست  دی سف ای اهی کل جهان س   ستین
  . مسئله وجود داردکی يحل برا راه
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  »یادداشت«
 



  2 فصل

  افسانۀ پزشک پولدار
  

  ! داردازی پول نبه چیز بیشتري از پولدار شدن چرا

  
من پـدر و مـادرم      . خواهم ثروتمند شوم   یدانستم که م   ی م ی سن جوان  در
 از آن دسـت و پنجـه     ی و استرس ناشـ    ی مال با مشکالت  که از    دمید میرا  

 خواسـتم  یمـن مـ   . ستیـ  مـن ن   ي بـرا  نیـ دانـستم کـه ا     یکنند و مـ    ینرم م 
 لـذت   ی از زنـدگ   ی، سخاوتمند باشـم و بـدون نگرانـ         بخرم  خوب يزهایچ

  .ببرم
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، گفتم   تاجر موفق بود   کی که   ام یمیصم، پدر دوست    پولدارم به پدر    یوقت
 چگونــه یکنــ یفکــر مــ" :دی، او پرســخــواهم ثروتمنــد شــوم یکــه مــن مــ

  "؟يشو یپولدار مخواهی  می
  ."کنم جمع  پول یلیشما خمثل ":  گفتمنانی اطمبا

 دیـ توان یاما شـما مـ    " ". درست است  ي تا حد  نیا":  من گفت  پولدار به  پدر
 دکتـر   کیـ  او از مثال     ".دی و هنوز ثروتمند نباش    دی بدست آور  يادیپول ز 

  : من آسان کندياستفاده کرد تا درك آن را برا
، نیبنـابرا ؛  دوست دارند فرزندانشان ثروتمنـد باشـند  نی از والد  ياریبس"

. رندی بگ خوبیرك  ا که به مدارس خوب بروند و مد       ندکن یم قیآنها را تشو  
 کـسب   يادیـ پزشـکان درآمـد ز    زیـرا    ‘".دیپزشـک شـو   ": نـد یگو یآنها م 

. ستندیـ  از پزشـکان ثروتمنـد ن   ياری است که بـس    نی ا تیاما واقع ’ .کنند یم
 به  بستگی ثروتمند بودن    رایشوند ز  ی با مشکل روبرو م    ی نظر مال  زآنها ا 

  ".  درآمد شمازانی، نه مکنید میحفظ  است که یمقدار پول
  

دانـستم کـه     یمـن فقـط مـ     .  بـود  ادیـ  ز یلـ ی خ کـوچکم  مغز   ي آن برا  درك
 دوارمیـ  شدم و ام   بزرگتراما حاال که    ؛   بدست آورم  يادیخواهم پول ز   یم

 کند یپول ثروتمندتان نم  بله  . دمی، منظور پدر پولدارم را فهم      باشم تر  عاقل
  .شما استثروت واقعی  ی هوش مالبلکه
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  ستند؟ی ثروتمند نپزشکان
تواننـد در    یآنهـا مـ   . یی دارنـد   درآمد بـاال   متخصص از پزشکان    ياریبس

؛  درآمد کـسب کننـد     شتری ب ی حت ای $ 000/500 ،   000/250 سال   کیطول  
  .ستندیاما آنها اصالً ثروتمند ن

  چرا؟
 بدهنـد تـا مـدرك خـود را          زیـادي هزینـه    ي آنها مجبورند مقـدار    در ابتدا 

دهد کـه چقـدر      ی منتشر شده توسط معتبر نشان م      ری اخ ياآماره. رندیبگ
  . استهاي زیاد  هزینهی پزشکانی دانشجويبرا

 دانـشکده  بـدهی  کـه متوسـط   دهـد  یمـ  آمـار نـشان   نی از آخريا  خالصه
 کـــه یدر حـــال.  دالر فراتـــر رفتـــه اســـت200000 اکنـــون از یپزشـــک

ظـار داشـته     انت تواننـد  یمـ  ی به طور کلـ    ی دانشکده پزشک  النیالتحص فارغ
 از آنهـا درخواسـت     یمـ ی ن بـاً ی، تقر رنـد ی حقـوق بگ   یباشند که شـش رقمـ     
  :دارند را ییبخشش وام دانشجو

   دالر پوند300/232 ی دانشکده پزشکبدهی متوسط %
ــدهی متوســط % ــشکده پزشــک  ب ــد از دان ــرورش بع ــوزش و پ  ی آم

   دالر پوند600/251
  پوند 210980 ی حقوق با مدرك دانشکده پزشکنیانگی م%
   سال 13 ی دانشکده پزشکی بازپرداخت بدهبراي زمان متوسط %

  
ــ آنهــا ، طبابــت و التی تحــصنیبــ  ي ســال را بــرا14 تــا 10 پزشــک کی

  . کسب کندییکند تا درآمد باال ی موقت صرف يساز آماده
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 و دی برسـ ی چهـل سـالگ  ی حتـ ای ی که به اواسط دهه س   ستی ن رمعمولیغ
 ی از پزشکان نه تنها بده  ياریبس. دی کن فقط دوره پردرآمد خود را شروع     

 سـال  رایـ کنند ز ی جمع مزی را ني کارت اعتبار  ی بلکه بده  ی عال التیتحص
 که آنها سرانجام شروع به کسب       ی هنگام نیبنابرا؛  شوند ی م جمعبه سال   

  . هستندی، غرق در بدهکنند ی مرآمدد
، ردازنـد  بپ اتیـ  مال دیـ فهمند کـه چقـدر با      ی م ی، پزشکان وقت  نی بر ا  عالوه
 داریـ  ب آورنـد  یمـ  که به دسـت      ی بدست آوردن پول   ي برا دی که با  یساعات

 گرفتـار شـوند و بـه همـان      وارگـی شوند و بالفاصله در مـسابقه مـوش       
  . خود هستندی که در حال انجام حداقل خدمات به بدهزانیم
باز هم ، ثروتمنـد     . رود یم نی است که در هر لحظه از ب       يادی پول ز  جهینت

 چقـدر پـول   نکـه ی نـه ا کنید حفظ می است که چقدر پول ی معننیبودن به ا  
 از  یلـ ی کـه خ   يزیـ چ...  دارد   ازیـ  ن ی به هوش مـال    نی ا ؛ و دیآور میبدست  

  .ستندی از آن برخوردار نیپزشکان به راحت

  دزدند ی که ثروت شما را مییرویچهار ن
، تـورم و   ی، بده اتیمال: دزدند یم وجود دارد که ثروت شما را        زی چ چهار

 ستندی لزوماً ثروتمند ن   کنند یم کسب   يادی که سود ز   يافراد. یبازنشستگ
. دهنـد  ی از دسـت مـ     رویـ  چهـار ن   نی از آن را به خاطر ا      يادی مقدار ز  رایز

 در اتیـ  مال زانیـ  م نی با درآمد باال ماننـد پزشـکان از بـاالتر          نیمتخصص
 را فـراهم کنـد      ي نقـد  انی که جر  يگذار هی سرما چی، ه  متحده هستند  االتیا

 نیـ ، به استندی آماده ن ی بازنشستگ ي دارند و برا   ی از حد بده   شی، ب ندارند
  .بیشتر شود ی حقوقيها شی دارند فازی که آنها به آنها نیمعن



21 افسانۀ پزشک پولدار: 2فصل 

  
 100000، دو نفر متفاوت کـه هـر کـدام     ممکن است ، به عنوان مثال     کامالً

ه  داشـت  ی کـامالً متفـاوت    ی مال ی زندگ توانند یم ،   کنند یمدالر درآمد کسب    
  . ثروتمنديگری باشد و دری فقتواند یم یکی. باشند

دو مبلـغ   کـه هـر   ي دو نفـر   نیاز بـ  .  مثال آورده شـده اسـت      کی نجای ا در
 رهـن   کیـ ،  پـردازد  ی م اتی درصد مال  20 یکی،   دالر درآمد دارند   100000

 از  یکند کـه بـه سـخت       ی م انداز  پس لوگرمی ک 401 یارانه  فلج کننده دارد و     
  .دیآ یپس تورم برم

 يا  امـالك اجـاره    ي، دارا کنـد  ی پرداخت نم  اتی به عنوان مال   يزی چ يگرید
 بـا تـورم سـازگار اسـت و          وکنـد    ی را فراهم مـ    غیرفعالیاست که درآمد    

ــه ــرايا برنامـ ــرا  ي بـ ــه بـ ــد منفعالنـ ــتفاده از آن درآمـ ــ خري اسـ  دیـ
   ثروتمندتر است؟یچه کسحاال .  داردشتری منفعالنه بيها يگذار هیسرما
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 ، تورم   ی ، بده  اتی مال يروهای و از ن   دی بدست آور  يادیل ز  است پو  ممکن
بـه   تیقابل نی ، اما ، بازهم ، ادی منافع خود استفاده کن  ي برا یو بازنشستگ 

  . داردازی نیی باالیهوش مال
 با درآمـد بـاال وجـود    "ثروتمند " کارمندان  ي برا ی مشکل اساس  نجای ا در

 ی کنترل را بر بازنشستگ    نیکمتر را دارند،    یاتی بار مال  نیآنها باالتر : دارد
  .خود را بفروشندو عمر  زمان توانند یمدارند و فقط 

   هستندریفق...)  حسابداران و ای وکال ای( اکثر پزشکان چرا
 کـه  ی کـسان نیتفاوت بـ ترین شکل    در نمودار چهارراه پولسازي به ساده     

 حیتوضـ را   که واقعاً ثروتمند هـستند       یکنند و کسان   ی کسب م  يادیپول ز 
  .دهد یم
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 انیـ فرما یش، خو ) E (بگیران  حقوق:  وجود دارد  طبقه در این نمودار   چهار  
)S (     صاحبان مشاغل بزرگ ،)B (  گذاران  هیسرماو) I(   و S   و E   در سمت 

اگـر  . قـرار دارنـد   چهـارراه    در سـمت راسـت       I و   Bو  چهـارراه   چپ ربع   
، اما در   دارم چهارراه پولسازي بیشتر بدانید من کتابی به نام        دیخواه یم
  :به آن کتاب داریم ی کلنگاه کی نجایا

  نمودار چپ سمت
 را  اتیـ  مال نیشتریـ آنهـا ب  .  قرار دارنـد    ها S و    ها E نمودار سمت چپ    در

 هـر کـدام طـرز    ؛ وکننـد  می خود را با پول معامله عمر و  کنند  میپرداخت  
  . دارندیفکر متفاوت

Eبگیران حقوق ي برا  
 پـول   بـی پدر .  است تی امن بگیران  حقوق ي برا زی چ نیتر  مهم،   روز انی پا در

بـه  . خواسـت  ی نمـ  تی از امن  شی ب يزیاش کارمند بود و چ     یمن تمام زندگ  
خـواهم صـاحب    یتوانـست درك کنـد کـه چـرا مـن مـ        ی او نمـ   لی دل نیهم

  . نبودنی از اتر خطرناك زی چچی، ه اويبرا.  شومگذار هیسرمامشاغل و 
 ایـ  پـول    يریادگیـ  به   يازی، ن هستندر   از خطر دو   بگیران  حقوق آنجا که    از

 يریادگیـ از نظر آنها ، آمـوزش عبـارت اسـت از            . نندیب ینحوه کار آن نم   
 شـغل ثابـت و پردرآمـد بـا          کیـ  به   یابی دست ي برا ازی مورد ن  يها مهارت

 وست را دیی هاواالتی من کار در ا    پول  بی، چرا پدر    نیبنابرا؛  ادی ز يایمزا
  .داشت

، بـدنبال شـغل پردرآمـد        دارند اجی احت يشتری به پول ب   بگیران  حقوق یوقت
  .گردند یم
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Sفرما  یا خویش مخصوص مشاغل آزاد  

 نگرش را دارنـد کـه       نی و غالباً ا   ستندی ن ی کارمندان خوب  فرما  خویش افراد
 کـه آنهـا     یدر حـال  .  کار را انجام دهد    نیتواند ا  ی کس بهتر از آنها نم     چیه

 نسبت به خطـر دارنـد و        يشتری، تحمل ب   را دوست دارند   تی امن دهیهنوز ا 
 نیـ ، آنهـا ا    واقـع  در.  خودشان کار کننـد    ي که برا  دیآ ی بدشان نم  نیبنابرا

  .کنند ی خود را کنترل مندهی آکنند می احساس رایروش را دوست دارند ز
 ری، حــسابداران و ســا پزشــکان، وکــال، دندانپزشــکانS بخــش در افــراد

 اری بـس  يآنها استانداردها . ستندمشاغل مستقر در خدمات و مشاوران ه      
 گـران ی بـه د اری اختضیتفوبا  لی دلنی کار خود دارند و به هم      ي برا ییباال

 رایـ را استخدام کنند ز   ی   آنها دوست ندارند کارمندان    همباز  . مشکل دارند 
، آنها فقط هنگام جهیدر نت. دهد ی کار را انجام نم   نی کس بهتر از آنها ا     چیه

وابـسته بـه    آنها  درآمد   است که    ی بدان معن  نیا. کنند یکار درآمد کسب م   
  .حضور فیزیکی آنهاست
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 يهـا  سـاعت بایـد  ،  دارنـد  اجیـ  احت يشتریبه پول ب   فرما  شیخو افراد   یوقت
  .کار کنند را يشتریب

  چهارراه پولسازي راست سمت
 را اتیـ  مالنیآنهـا کمتـر  . دنـ  قرار دار هاI و  ها B نمودار سمت راست    در

 در هنگام خـواب     ی که حت  کنند  می جادی را ا  ییها ییراکنند و دا   یپرداخت م 
  .دنکن ی مجادی اي نقدانی آنها جريبرا

Bکسب و کارهاي بزرگ مخفف  )Business Owner(است   
 شـغل  بـزرگ صـاحب  ، صـاحبان مـشاغل    S فرمایـان  خـویش   خـالف بر
 ی در مـواقع   ی هستند که حت   ی محصول ای ستمی س کیآنها صاحب   . ستندین

 ییدانند بـه تنهـا     یاز آنجا که آنها م    . کنند ید درآمد کسب م   کنن یکه کار نم  
 ي، صـاحبان مـشاغل بـه دنبـال اسـتخدام افـراد         دتوانند موفـق باشـن     ینم

 را  ی تجارت تخصص دارنـد و کـسان       ازی مورد ن  يها رتهستند که در مها   
آنهـا  . کنند ی نسبت به آنها دارند استخدام م      يشتریکه استعداد و مهارت ب    

 ي همه کارها را بـرا     نکهی، نه ا   هستند امور شتری هرچه ب  ياربه دنبال واگذ  
توانند  ی که م  کسانی هستند  صاحبان مشاغل    نیبهتر. خودشان حفظ کنند  

 نیـ  کـه ا ننـد ی ببو سال ترك کنند و بازگردنـد      کی تشرکت خود را به مد    
  .شرکت همچنان سودآور است و بهتر از آن است که کار کند

 شـناخته  هـستند  ریپـذ  سکیـ ر که ي افراد مشاغل اغلب به عنوان    صاحبان
ــ ــوند یم ــا از دش ــ، ام ــشاغل دی ــزرگ صــاحب م ــوق،  ب ــر حق ــودبگی ن  ب

بـر زنـدگی     ی کنترلـ  چی کارمنـدان هـ    رایـ اسـت ز  کار ممکن    نیتر خطرناك
 اسـتخدام  ایـ  بـه اخـراج      می تـصم  توانـد  یمـ  صـاحب مـشاغل      کیـ . ندارند
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 دور  لاغ تجارت را از صاحب مـش      تواند ینم کس   چی اما ه  ردی بگ يکارمند
 ، صـاحب  ردیـ گ یمـ  بـه خـود   ی کـه اقتـصاد رونـد کاهـش      ی هنگام ؛ و کند

  . و بقا در تجارت دارندتی فعالي کنترل را برانیشتریمشاغل ب
 يدیـ ، محـصول جد    دارنـد  اجی احت يشتری صاحبان مشاغل به پول ب     یوقت

  .کند یم دیکنند که پول تول ی مدی را توليدی جدستمی سایکنند  ی متولید

Iگذاران هیماسر  مخفف(Investor)    
 در  گـر ی را نسبت به افراد د     ی مال التی سطح تحص  نی باالتر گذاران  هیسرما

 کـه درآمـد ثابـت بـه         ییها ییدارا افتنیآنها در   .  دارند چهارراه پولسازي 
 گـران ی مهـارت دارنـد و اغلـب از پـول د      کنند  می فراهم   ي نقد انیشکل جر 

)OPM (آنهـا سـپس از   . کننـد  یفاده مـ ها است  یی دارا نی به ا  یابی دست يبرا
ها  یی دارا شتری ب ی به دست آوردن حت    يها برا  یی حاصل از آن دارا    رآمدد

. دهنـد  ی سرعت پول رشد م نی ا قیکنند و ثروت خود را از طر       یاستفاده م 
 لیـ ، در صـورت تما    برنـد  ی لذت را م   نیشتری ب یاتی مال يها فیآنها از تخف  

  . کار کنندستندیاصالً مجبور ن
 ی اصل کل  کی هستند و به عنوان      گذاران  سرمایه افراد جهان    نیرثروتمندت

 از دسـتمزد    گـر  دی ٪30 بـا    گـذاري   سـرمایه  ق از درآمد آنها از طریـ      70٪
  .شود میحاصل 

 ي بـرا ی، بدنبال فرصـت  دارنداجی احت يشتریگذاران به پول ب    هی سرما یوقت
  . کنددی توليشتری بغیرفعال هستند که درآمد ییکسب دارا
نمـودار  در سـمت چـپ      ... پردرآمد مانند پزشـکان ، وکـال و          نیمتخصص

 نیشتریـ  که در سمت چپ هستند ب      یکسان.  قرار دارند  چهارراه پولسازي 
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 کنتــرل را دارنــد و هرگــز واقعــاً نیکننــد ، کمتــر ی را پرداخــت مــاتیــمال
  . سرقت ثروت هستنديروی چهار نانیآنها قربان. ثروتمند نخواهند شد

 اگـر درآمـد     ی، حتـ  نمـودار  از افراد در سمت چپ       يرای ، بس  نی بر ا  عالوه
دانند پول چگونه    یآنها نم .  هستند سواد  بی ی، از نظر مال    کسب کنند  يادیز

 و تـسلط بـر      يریادگیـ  را صـرف     يادی آنها مدت زمان ز    رایکند ز  یکار م 
، دیـ گذران ی خود را در مدرسـه مـ     ی زندگ شتری ب یوقت. اند حرفه خود کرده  

، در مـورد    مـسئله  بـاز هـم   . دیآموز یم کم   اریل بس  مورد نحوه کار پو    در
 شـما   ی اسـت کـه    در مورد مقدار پول   بلکه   ستیشما ن دریافتی  مقدار پول   
  .دیدار حفظ می

 حسابدار و ای لی وکای( پزشک ثروتمند کی توان یم چگونه
  بود) رهیغ

 در  نهـا ی و همـه ا    دی پردرآمـد هـست    متخـصص  پزشـک    کی شما مانند    اگر
 ثروتمنـد   ي بـرا  ی اسـت کـه راهـ      نیـ ، خبر خوب ا   مورد شما صادق است   

 نمودار چهـارراه پولـسازي  کار در سمت راست  .  وجود دارد  یشدن واقع 
  .دیاموزیرا ب
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 افراد پردرآمد هـستند  ری، وکال و سا   دارم که پزشکان   يادی دوستان ز  من

آنهـا  . انـد   گرفتـه  فـرا  خـود را     ی هـوش مـال    شیکه نحوه کار پـول و افـزا       
 رندیگ ی را به کار م    يگری د يا  افراد حرفه  واند    کرده يازاند  را راه  یمشاغل

 یموشـوارگ دور  آنها از مـسابقه     . اند  شده ی موفق اری بس گذاران  سرمایه ای
کـار   کـار آنهـا    ي خود را حذف کرده و پول برا       يها یبدهاند ،    خارج شده 

  .دی کار را انجام دهنی همدیتوان یم زیشما ن. کند می
، همـه   هـستند مـودار چهـارراه پولـسازي       ن کـه در سـمت راسـت         یکسان
 خـود را  گـذاري   سـرمایه ، تجـارت و     کنترل پـول  .  را دارند  یاتی مال يایمزا

داننـد چگونـه از      ی آنهـا مـ    رایـ  را دارند ز   تینها یب ی امکان بازده  ؛ و دارند
دانند که چگونه    ی آنها م  ؛ و  بدست آورند  غیرفعال درآمد  کم امکانات قیطر

  ثروتمنـدتر  ی استفاده کنند تا حتـ     یو بازنشستگ  ، تورم    ی بده ، اتیاز مال 
 شتریـ بچهارراه پولسازي    در مورد    دیخواه یماگر  .  نشوند رتری و فق  شده
را  چهـارراه پولـسازي    که کتـاب مـن       کنم یم قی ، من شما را تشو     دیبدان

  .دیبخوان
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 ی، بـه هـوش مـال       چهـارراه پولـسازي    قرار گرفتن در سمت راست       يبرا
 بـه طـور مـداوم       دیـ  اسـت کـه شـما با       ی بـدان معنـ    نیا. دی دار ازی ن ییباال

 نارهای ، در ســمیکتــاب بخــوان. دیــ دهشی خــود را افــزای مــالالتیتحـص 
 خـود را    تیـ  و ذهن  دیـ  برقرار کن  خود ارتباط  ، با افراد همفکر      دیشرکت کن 

  .دی دهرییتغ
 شی خـود را افـزا     ی مـال  ی هوش بی ضر فقط پول درآوردن نیفتید و     دام   به
  .دیروتمند شو واقعاً ثتا دیده
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 »یادداشت«
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