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  خالصی از مالیات

  یوساکیک رابرت
  

 دارنـد  تیشکا اتیمال از کهي  افراد": دیگویم که خواندم را یقول نقل من
ی حـال  در اسـت،  درسـت ". مرد و زن: شوند میتقس دسته دو به توانندیم
 به شروع يکوچکتر گروه نالند،یم و کنندیم تیشکا فقط افرادی  برخ که

  .)ندشویم عمل وارد (کنندیم اقدام
 و فکر طرز با و ستین ناپذیر  اجتناب اتیمال که آموخت من به پدرپولدارم

  .شود استفاده شما نفع به تواندیمی حت درست،ی مال هايآموزش
 رممکنیـ غ یـا  پـوچ  را خـود  نفـع  بـه  اتیـ مال از استفاده يدهیا مردم اکثر
 هـر  ایآ. کشدیمی مال نظر از را افراد ازي اریبس اتیمال امروزه. ددانن یم
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 شـما  هـاي پول کـه  دیـ کنیم تعجب و دیکنیم نگاه خودی  حقوق چک به ماه
 رودیمـ ي  افـراد  سراغ به شما پول. گفت خواهم شما به من رود؟یم کجا
 دادن دسـت  ازي  جـا  بـه  درآوردن پـول ي  برا اتیمال از استفاده نحوه که
  .رودیم من مثلي افراد سراغ به دانند؛یم را پول
ي بـرا  رای  اتیـ مالي  کـدها  هـا دولت کتاب، نیا در شتریب اطالعات کسب با

 کـه  طـور  آن تا سندینویم نانیکارآفر و گذارانهیسرما بیترغ و قیتشو
 تـر   قیمـت   ارزان مـسکن  دولـت  اگـر  ن،یبنـابرا . کنند رفتار خواهدیم دولت

 سـاخت  جهـت  سـازندگان ي بـرا ی خـوب ی اتیـ مالي  هـا مـشوق  خواهد، یم
  . کندیم فراهم قیمت ارزان مسکن
. هـستند  آنها قبوض پرداخت به مجبور هنوز هادولت که است نیا مشکل
  دهند؟یم اتیمال یکسان چه پس

 کمـک ي  بـرا  هـا اتیـ مال نیـ ا از و رندیگیم اتیمال متوسط از طبقه  دولتها
 گـرفتن ي  بـرا  کـه ی  کـسان  کننـد، یمـ  اسـتفاده  مـن  امثـال ي  افرادي  نهیهز
   .کنندیم فراهم شیبرا خواهدیم دولت که را آنچهی اتیمال تیمعاف
 اتیـ مال من و اتیمالي  نهیزم در پولدارپدرشرکت   مشاور ،رایت  ویل تام  
 داشـتن  نگـه  حرکـت  دري  بـرا ي  اقتـصاد  محـرك  و دولـت ي  هـا زهیانگ را

 او. داشـت  اتیمال بهي  دید نیچن پدرپولدارم. میدانیمي  اقتصادي  ها چرخ
 عـوض،  در و دید خواستیم دولت کهیی  کارها انجام حال در را خودش
  .کرد شنهادیپي و به رای اتیمال تیمعاف دولت
 خـود  نفع به زینی  اتیمال کد از دیتوانیم که دیبدان شما خواهمیم منحاال  

ی اتیمال بار حداقل، ای ؛کند کمک درآوردن پول در شما به تا دیکن استفاده
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 نحوه و نیقوان دیبدان دیبا کهي  زیچ تنها. دهد کاهشي  ادیز حد تا را شما
  . آنهاست باي باز
 و بـاال  حقـوق  بـا ی  حـسابداران  کـه  لیـ دل نیـ ا بـه  صرفاًي  ادیزي  هاسال
 دادم، دسـت  از اتیـ مال عنـوان  بـه  راي  ادیـ ز پـول  داشـتم  کـرده   لیتحص
 تـا ی  عنـ ی - نبودنـد  میبـرا ی  روشـن  چـراغ  کیتار ریمس نیا در کهی  کسان
 تام که هاستسال اکنون .بودم نشده آشنا تیرا لیو تام با من کهی  زمان
 کـه  رایی  کارهـا  که دهدیم را امکان نیا من به و بوده مني  راهنما چراغ
 ،يگـذار هیسـرما  ،وکـار   کسب جادیای  یعن دهم، انجام بلدم نحو نیبهتر به
 کـه  دهـم یم انجام را کارها نیاي  همهی  حال در ،ییدرآمدزا و شغل جادیا

  .یقانون کامالًته الب... پردازمیم يکمتر و کمتر اتیمال
ــمال مــشاور و دوســت کــه خوشــحالم اریبــس لیــدل نیهمــ بــه و... ی اتی

. داشـت ي  همکـار  مـن  بـا  کتـاب  نیا نوشتن در ،رایت  ویل تام ام،یشخص
 کـار  اتیمال چگونه دهد حیتوض که ستین او از بهتري  فرد چیه من،ي  برا
 کنـد،  مکک شدن ثروتمندتر در شما به تواندیم یاتیمال کد چطور کند،یم
 و کننـده   سـرگرم  را اتیـ مال - کـنم ینمـ ی  شـوخ  - توانـد یمـ ی  کس چه و

  .کند بخش لذت
 و – افـت ی دیـ خواه را اتیـ مال به تام اقیاشت من مثل هم شما کنم،یم فکر
ي زیـ چ بـه  تـا  – دیـ کن اندازپس پول اتیمال قیطر از کندیم کمک شما به

 کـه  رای  علمـ  ثروت شما که دانمیم من. شود لیتبد مردم نیب دري  مسر
 را خـود ی  زندگ آن با تا یافت دیخواه را آوردیم ارمغان به شماي  برا او
  . دیده رییتغ
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 هـا اتیمال دیده اجازه دینبا شما: آورد  می ارمغان به رای  خوبي  خبرها او
 را آن خـواه  ،یاتیـ مال کـد  در موجـود  نیقوان. بکشندی  مال نظر از را شما

 اگـر . شـما  بـه  ضـرر  نـه  ؛هـستند  شـما  بـه  کمـک ي  بـرا  نـه،  یـا  دیبشناس
 بـه  رد،یـ گ انجـام  دیـ با و خواهـد یمـ  دولت کهیی  کارها انجام ي  واسطه  به

 همـان  نیـ ا د،یهـست ي  کمتـر  اتیـ مال پرداخت و شتریب درآمد کسب دنبال
  . دیدار ازین که استی کتاب

  

  ریفق پدر پولدار پدر اتیمال سابقۀ مروري بر
 گفتـه  همراهـانش  و هـود   نیرابـ  زای  داسـتان  مدرسـه  در کـه  دارم یـاد  به
 قهرمـان  یـک  از انگیز شگفت داستان یک نیا کردیم فکر من معلم. شد یم

 پـدر .. دهـد یمـ  فقرا به را آنها و گرفته ثروتمندان اموال که است کیرمانت
و  کالهبردار یک را هود  رابین او. دانستینم قهرمان را هود  رابین پولدارم
  .خواند دزد می
در اقـصی نقـاط دنیـا        هنـوز  او روانیپ اما رفته، که هاستلسا هود  رابین
 اتیـ مال ثروتمنـدان  چـرا " نـد یگویمـ  مـردم  کـه  شـنوم یمـ  اغلب. هستند

 فقـرا  به را آن و بپردازندي  شتریب اتیمال دیبا ثروتمندان" یا "؟ دهند ینم
  ".بدهند

 بـه  دادن و ثروتمنـدان  از گـرفتن  ایـ  ،يهـود   رابـین  هـاي یپردازالیـ خ نیا
. است شده متوسطي  طبقه و فقراي  برا بزرگي  درد به منجر که استفقر
 تفکـر  نیهم خاطر به پردازدیمی  نیسنگ اتیمال متوسط طبقه که نیا لیدل

 اتیـ مال آنهـا  انـدازه  به ثروتمندان که است نیا تیواقع. است يهود  رابین
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 هب کند،یم پرداخت اتیمال فقرا به که است متوسط يطبقه بلکه. دهندینم
  .باال درآمد با کرده تحصیل متوسط طبقه خصوص

 دیـ با افتـد، یمـ  اتفـاق  مـسائل  نیـ ا چطـور  که نیا کامل درك يبرا هم باز
  . میباش داشته هااتیمال خیتار بهی نگاه

 کارشناس آموزشي  خچهیتاري  نهیزم در من ختهیفره اریبس پدر اگرچه
   1.کرد لیتبد اتیمال خیتار متخصص یک به را خود پدرپولدارماما  بود،

 یاتیـ مال کـا یآمر و سیانگلـ  در ابتـدا،  در کـه  داد حیتوض میبرا پدرپولدار
ي هـا اتیـ مال جنـگ،  نهیهز پرداخت منظور به اوقات،ی  گاه. نداشت وجود
 و کـرد یمـ  اعالم را کلمه نیا جمهور  رئیس یا پادشاه. شدیم اعمال موقت

 جنـگ ي  بـرا  سیانگل رد. "بگذارند هم  روي را پولشان" خواست  می همه از
ی داخل جنگ پرداختي  برا کایآمر در و 1816 تا 1799 سال از ناپلئون با
  .شد وضع اتیمال 1865 تا 1861 سال از

  

                                                           

پـول از ایـن نویـستده را مطالعـه       براي کسب اطالعات بیشتر کتاب پدرپولـدار پـدربی        - 1
 .فرمایید
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ي بـرا ی  دائمـ  اتیمال عنوان به را درآمد بر اتیمال سیانگل ،1874 سال در
 بیتـصو  بـا  درآمـد  بـر  اتیـ مال 1913 سال در. داد قرار خود شهروندان

 در. شـد ی  دائمـ  متحـده  االتیا در کایآمري  اساسنامه نزدهمشا هیاصالح
 بـه  منجـر  کـه  بـود ي  چا اتیمال. بودند اتیمال ضد هاییکایآمر که یزمان
 شـدن  روشـن  بـه  کهي احادثه شد، بوستون بندر دري چا معروف جشن
 در سـال  50 بـاً یتقر نیمع درآمد بر اتیمالي  دهیا. کرد کمکی  انقالب جنگ
  .دیانجام طول به متحده االتیا و سیانگل
 کـه  اسـت  نیـ ا عاجزند دادنش نشان دری  خیتاري  هاداده نیا که را آنچه
 شـده  وضـع  ثروتمنـدان  برابـر  در فقـط   هـا اتیـ مال نیاي  دو هر ابتدا در

  . بودند
 او. کـنم  درك را آن خواسـت  مـی  پدرپولـدار  کـه  بـود ي  انکتـه  همـان  نیا

 فقط اتیمال که متوسطي  طبقه و فقرا به جمله نیا گفتن با که داد حیتوض
 نیبـ  اتیـ مال يدهیـ ا اسـت،  شـده  وضـع  ثروتمندان هیتنب و مجازاتي  برا
 آن بـه  هـا تـوده  کـه  است نگونهیا. شد جیرا و رشیپذ مورد مردم تیاکثر
 اگرچـه . شـد  لیتبـد ی  قانوني  امر بهی  اساس قانون با مطابق و دادند رأي
 ازی  لـ یخ مجازات به منتج تیعواق در کند، مجازات را ثروتمندان بود قرار
  .متوسط و فیضع طبقهیعنی  دادند، رأي آن به که شدي افراد
 ادیـ ز شیاشـتها  د،یچـش  را پول طعم کباری دولتی  وقت": گفت پولدار پدر
ی دولتـ  بـوروکرات  یـک  او. میهـست  هـم  برعکس قاًیدق تو پدر و من ".شد
 مخالفمـان ي  رفتارهـا  در مـا  تیـ موفق. هـستم  دارهیسرما یک من و است
 .کنـد یمـ  اسـتخدام  را افـراد  و کنـد یمـ  خـرج  پـول  او. شـود یم دهیسنج
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 راي  شتریـ ب افـراد  تعـداد  چـه  هـر  و کنـد  خـرج  شتریـ ب چـه  هـر  نیبنابرا
 بـزرگ  سـازمان  یک دولت، در. شودیم بزرگتر سازمانش کند، استخدام

 چـه  هـر  سازمانم در من گر،ید عبارت به. است احترام مورد سازمان یک
 توسـط  شتریـ ب کـنم،  خرجي  کمتر پول و کنم استخدامي  کمتر افراد تعداد
 مـدیران  مـن  لیـ دل نیهمـ  بـه . گیـرم   می قرار احترام مورد گذاران  هیسرما
ی متفـاوت  اهـداف ي  تجار افراد اکثر به نسبت آنها. ندارم دوست را یدولت
 آنهـا ی  انیپـشت ي  بـرا ي  شتریـ ب و شتریب اتیمال دولت، رشد با  زیرا دارند
  " .شودیم الزم
. کنـد  کمـک  مـردم  به دیبا دولت که بود معتقد عمیقاً من کرده  تحصیل پدر
ی لـ یخ را دهیا نیا او. صلح سپاه يدهیا ژهیو به بود،ي  کند جان عاشق او

 و کردنـد  کار صلح سپاهي  برا مادرم هم و او هم که آنقدر داشت دوست
 او. دادنـد یمـ  آمـوزش  نیپیلیف و لندیتا ،يمالز به رفتني  برا را داوطلبان

 نیبنـابرا  کـرد  تـالش  بودجـه  شیافـزا  وی  اضـاف ي  هـا کمکي  برا شهیهم
 آمـوزش  اداره با خود کار در هم کند، استخدام راي  شتریب افراد توانست

  .صلح درسپاه هم و پرورش و
 کـارگران  دمیشـن یمـ  پدرپولـدارم  از داشـتم،  سال 10 حدود کهی  زمان از

 کـه  دمیشـن یمـ  پـولم   بیپـدر  از و هـستند  تنبـل  نیسـارق  دسته کی دولت
ــدان ــرداران ثروتمن ــحر کالهب ــه هــستند یصی ــبا ک ــمال دی ــب اتی ي شتری
 ازی  کـ ي ی بـرا  کـردن  کـار  .داشتند يمعتبر ازیامت طرف دو هر. بپردازند
 رهبـران  از ییکـ  کـه  پـدري  بـا ی  زنـدگ  و شـهر  داران  سـرمایه  نیبزرگتر
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 درسـت  پـدر  کـدام  اعتقـادات  نکهیا. بودي  دشوار کار بود دولت برجسته
  . نبودی آسان کار است
 دگاهیـ د یـک  د،یـ کنیمـ  مطالعـه  را هـا   مالیات خیتار شمای  وقت حال، نیا با

 لیـ دل نیـ ا بـه  فقط اتیمال از گذر گفتم، که همانطور. شودیم ظاهر جالب
: داشـتند  اعتقاد يهود  رابیني  اقتصادي  تئور به هاتوده که بود پذیر  امکان
ي اشـتها  بـود  نیا مشکل. گریدي  افراد به ندیبخش و ثروتمندان از گرفتن
ي طبقـه  اتیـ مال پرداخـت ي  زود به که بود ادیزي  حد به پولي  برا دولت

  . گرفت قرار فشار مورد جا نیهم از و شدي اجبار متوسط
  

  متفاوت نیقوان مجموعه با ثروتمنداني باز
 مجموعـه  همـان  طبـق  آنهـا  رایـ ز افتنـد، یی  فرصـت  ثروتمندان حال، نیا با
 کـدام  که نیا شناختند،یم را هاشرکت ثروتمندان. کردندینمي  باز نینقوا
 بـه  را شـرکت  ثروتمندان. شوندیم محبوبیی  ایدر سفري  روزها در یک

 در شـان یـی دارا بـه  وارده خطر کردن محدودي  براي  اهینقل لهیوس عنوان
 سـفر  نهیهز نیتأمي  برا را خود پول ثروتمندان .ساختندیی  ایدر سفر هر
 را ییهـا خدمـه  توانـست یم شرکت سپس. گذاشتند  می شرکت دریی  ایدر
. باشـند  گـنج  دنبـال  بـه  تا کند استخدام دیجدي  ایدن بهیی  ایدر سفري  برا
 ضـرر  امـا  دادند،یم دست از را خود جان هاخدمه شد،یم گمی  کشت اگر

 خـاص  سـفر  آني  بـرا  کـه  بـود ی  پول به محدود فقط ثروتمندان به وارده
  . بودند کرده گذاري سرمایه
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 و ترازنامـه  از خـارج  در شرکت ساختار چطور دهدیم نشان باال نمودار
  . دارد قرار شما حساب مالی صورت

 یتـ یمز ثروتمنـدان  به واقع در که است شرکتی  حقوق ساختار دانش نیا
 بـه  کـه  يپـدر  دو داشتن با. دهدیم متوسط و ریفق طبقه به نسبت بزرگ
 سـرعت  بـه  ،دار  هیسـرما ي  گـر ید و ستیالیسوسی  یک دند،دایم میتعل من
 بـه . داردي  شتریبی  مالي  معنا مني  براي  دارهیسرما يفلسفه که دمیفهم

 را خودشان خود،ی  مال آموزش عدم لیدل به تاًینها هاستیالیسوس نظرم
 شـود،  گرفتـه  ثروتمنـدان  ازي  زیـ چ چـه  کـه  ستیـ ن مهـم . کننـد یمـ  هیتنب

 شرکتی مال گزارش

 درآمد

 مخارج

 یشخصی مال گزارش

 درآمد

 مخارج

 یشخص ترازنامه

 التیتسه ییدارا
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 نـشان  نیـ ا. ابنـد ییمـ  آنها از گرفتنی  شیپي  برای  راه شهیهم ثروتمندان
. شـد یمـ  اعمـال  متوسط طبقهي  رو هااتیمال سرانجام چگونه که دهدیم

 پـول،  قـدرت  درك لیدل به صرفاً گرفتند،ی  شیپ روشنفکران از ثروتمندان
   .شودینم سیتدراصالً  مدارس در کهی موضوع
 اتیــمال کــهی مهنگــا گرفتنــد؟ی شیــپ روشــنفکران از ثروتمنــدان چگونــه

 شـدن ي  جـار  به شروع نقد پول شد، بیتصو "ثروتمندان پول از گرفتن"
 نیبـ  پـول . بودنـد  خوشـحال  مـردم  ابتـدا  در. کرد دولتي  هاصندوق در

 و شـغل  شـکل  بـه  پـول  نیـ ا. شـد یم عیتوز ثروتمندان و دولت کارمندان
 کـه  ییهـا کارخانـه  قیطر از و دولت کارگران بیج به یبازنشستگ حقوق
 اسـتخر  دولـت . رفـت یم ثروتمندان بیج به بستندیمی  دولتي  ردادهاقرا

 دولـت  آلدهیـ ا. بود پول آنی  مال تیریمد مشکل اما داشت پول ازی  بزرگ
 نـه یهز در شـما  اگـر . کنـد ي  خـوددار ی  اضـاف  پول داشتن از که است نیا

 آن دادن دسـت  از خطر د،یستین موفق خود یافته اختصاص بودجه کردن
ــاً شــما. دارد وجــود يبعــد بودجــه در  شــناخته تیصــالح واجــد مطمئن
   .دیشو ینم
 بخاطر و رندیگیم پاداشی   اضاف پول داشتن لیدل به تجار گرید طرف از

 شیافـزا  حـال  در يچرخـه  نیـ ا ادامـه  بـا . شـوند یم نیتحس شانییکارآ
 از اتیـ مال" دهیـ ا و افـت ی شیافـزا  پـول ي  بـرا  تقاضـا  دولـت، ي  هـا نهیهز

 شـود،  ترنییپا درآمد بای  طبقات شامل تا شد میتنظي  نحو به "ثروتمندان
 طبقـه  و ریـ فق طبقـه  دادنـد،  رأي آن بـه  کـه ي  افراد ازي  اریبس تا ترنییپا

   .متوسط
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 اسـتفاده  فـرار  راه افتني یـ  بـرا  خـود ی  مال دانش ازی  واقع دارانهیسرما
 کـه  یمردمـ  از نفر چند اما. برگشتند شرکت یک از تیحما به آنها. کردند
 قـت یحق در شـرکت  یک که دانستند ینم بودند نداده لیتشکی  شرکت هرگز
 موجودی  قانون اسناد ازي  اپوشه! صرفاً شرکت کی. نداردی  خارج وجود
ی نـدگ ینما ک یـ  بـا  شـده  ثبـت  و وکالـت  دفتر در شده میتنظ است، آن در
 کی .ستین مردم از یگروه یا کارخانه یک یا بزرگ ساختمان کی. یدولت

 روح بـدون ی  قـانون  نهـاد  یـک  کـه  اسـت ی  حقـوق  سـند  یک صرفاً شرکت
. شـد یمـ  محافظت گرید بار ثروتمندانیی  دارا آن، از استفاده با. سازد یم

 نـرخ  از کمتـر  شـرکت  کیـ  درآمـد  بـر  اتیمال نرخ رایز بود محبوب حال
 یـک  توسط  مسلم يهانهیهز ن،یا بر عالوه. استي  فرد درآمد بر اتیمال

   .است پرداخت قابل اتیمال شیپ با شرکت
 نبـرد . اسـت  داشـته  رواج سال صدها هانداشتن و هاداشتن نیب جنگ نیا

 و شـد  خواهـد  برپـا  باشـد،  شده وضعی  نیقوان که کجا هر و زمان هر در
 دسـت  از کـه ی  کـسان  اسـت  نیـ ا مـشکل . یافت خواهد ادامه شهیهمي  برا
 به کارپشت با و شوندیم بلند روز هر کهی  کسان: هستند اطالعیب روند یم

 يبــاز نحـوه  فقـط  آنهــا اگـر . پردازنـد یمــ اتیـ مال و رونـد یمــ کـار  سـر 
 آنهـا  نیبنـابرا . کننـد ي  بـاز  را آن توانـستند یم دند،یفهمیم را ثروتمندان

 خـود ی  مـال  اسـتقالل  بـه  دنیرسـ ي  بـرا  خودشـان  ریمس در توانستند یم
 فرزندانـشان  بـه  يمـادر  و پـدر  شـنوم یم وقت هر لیدل نیهم به .باشند
 امن و مطمئن شغل یک توانندیم بروند مدرسه به اگر که کنندیم هیتوص



  رازهاي ناگفتۀ مالیات

 

14

 و امـن  شـغل  بـا ي  کارمنـد . شـوم یمی  عصب و چمیپیم خود به کنند دایپ
  .نداردي فرار راه چیه ،یمالیی توانا بدون مطمئن
 تـا  کننـد یمـ  کار دولتي  برا ماه شش تا پنج هاییکایآمر متوسط امروزه
. اسـت ی  طـوالن ی  لـ یخ مـن،  نظـر  بـه . دهنـد  وششپ را شاناتیمال بتوانند
 بـه . دیـ پردازیمـ  دولـت  بهي  شتریب نهیهز باشد، ترسخت شما کار هرچه
 مـورد  در " ثروتمنـدان  از گرفتن" دهیا که معتقدم من که است لیدل نیهم
  . است داده معکوسي جهینت دادند رأي آن به کهي افراد ازي اریبس

  
 بـه  ثروتمنـدان  کننـد،  هیـ تنب را منـدان ثروت کننـد یمـ ی  سـع  مردم وقت هر

 و قـدرت  ،آنهـا پـول   . دهندیم نشان واکنش آنها. شوندینم میتسلی  راحت
 اتیــمال داوطلبانـه  و نندینـش ینمــ آنهـا . دارنـد  را مــسائل رییـ تغ بـه  لیـ م
ی باهوشـ ي  وکـال  و حـسابداران  آنهـا  عـوض،  در. پردازنـد ینمـ ي  شتریب

ی اتیـ مال بار رساندن حداقل بهي  برایی  هاراه دنبال به و کنندیم استخدام
  .کنندیم استفاده جهینت رییتغي برا خود منابع از آنها. هستند خود
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 اتیـ مال کـاهش ي  برا راي  گرید يها   روش زین متحده االتیا اتیمال قانون
 نیـ ا امـا  دارد، قـرار  همـه  دسترس در ابزار نیا شتریب. کندیم ریپذامکان

 خـود  تجـارت  فکـر  بـه  آنها رایز کنندیم دایپ را آنها که هستند ثروتمندان
 کیـ ی داخلـ ي درآمـدها  قـانون  1031 بخـش ي بـرا  "1031"،مـثالً . هستند
 اتیـ مال پرداخـت  دهـد، یمـ  اجـازه  فروشـنده  بـه  که است خاص اصطالح
ــرا کــه یمــستغالت و امــالك ازي اقطعــه ي هیســرما (هیســرما ســودي ب
 بـه  را شـده  فروختـه  تـر گرانی  نیزم قطعهي  برا مبادله قیطر از) افتهیباز
 کـه  اسـت ي  گـذار هیسـرما  لهیوسـ  یـک  مستغالت و امالك. ندازدیب ریتأخ
 بـاارزش  را خـود  تجـارت  کـه ی  زمان تا. داردی  خوب اریبسی  اتیمال تیمز

 اتیـ مال مشمول شما سود نشود حاصلی  نگینقد کهی  زمان تا د،یده ادامه
 اسـتفاده ی  نونقـا  اتیـ مال انـداز پـس  تیـ مز نیا از کهي  افراد. شد نخواهد

 دسـت  از خودیی  داراي  هاستون ساختي  برا رای  بزرگ فرصت کنندینم
   .دهندیم

 اجـازه  و نندینـش یم آنها. ندارند یمشابه منابع متوسط طبقه و ریفق طبقه
. شـود  آغاز خون اهدا و شده آنهاي  بازو وارد دولتي  هاسرنگ دهندیم

 یـا  پردازنـد، یمـ ي  شتریـ ب اتیـ مال کـه ي  افراد تعداد دنیشن از من امروز،
 آنها که لیدل نیا به فقط شوم،یم شوکه رند،یگیمي  کمتری  اتیمال فیتخف
 نـابود  و لیـ تعط را خـود  مـشاغل  کـه  دارمی  دوستان. ترسندیم دولت از

 ازی  بخـش  دری  اشـتباه  شـان شـغل  دنیـ فهم که خاطر نیا به فقط کردند،
 مـه  مـاه  تـا  هیـ ژانو از کـار ي  بها اما. فهممیم را نهایا همه من. بود دولت
 مـن  پـول   بـی  پدر. شود پرداخته ترس آني  برا دیبا که استیی  باالي  بها
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ي بـاز  ترهوشمندانه فقط او. نکرد نیچن پولدارم پدر. نکرد مقاومت هرگز
  . ثروت راز نیبزرگتر – داد انجام هاشرکت قیطر از را کار نیا و کرد

  ستین عادالنه اتیمال
 نفـع  بـه  اتیمال. باشد عادالنه کندینمی  سع اتیمال. ستین عادالنه اتیمال

 یـا  مـدرك  کـه ی  کـسان  نفـع  به نه- دارندی  مال التیتحص که استی  کسان
ی مال التیتحص کهی  کسان. دیآیم بکار عمل در آموزش بلکه دارند، پلمید

 بپردازنـد، ي  کمتـر  اتیمال و باشند داشتهي  شتریب درآمد توانندیم دارند
. دارنـد  درآمد دالر هاونیلیم نکهیا با ،)صفر اتیمال (ندنپرداز اتیمالی  حت
 بهـره  آن از تـا  دیشـو  ثروتمنـد  حتمـاً  ستیـ ن الزم اما ست،ین عادالنه نیا

 شـد  دیخواه ثروتمند د،یباش کرده   تحصیل اگر. دینیبب آموزش دیبا د،یببر
  .دیکن افتیدر اتیمال د،یکن تحمل رای اتیمال بار که نیاي جا به و

 چه دیبا کمتر اتیمال پرداخت و شتریب درآمد کسبي برا
  کنم؟ کار

 اکثـر ي  برا و استی  هیتنبی  عامل اتیمال که کنندیم فکر مردم ازي  اریبس
ی مـال  التیتحـص  مـردم  شتریـ ب کـه  لیدل نیا به صرفاً است، نیچن مردم
   .کنند می کار پولي برا و ندارند
 انجـام  به مردم قیتشوي  برا دولت محركي  هابرنامه و مشوق هااتیمال
 انجـام  خواهـد یم دولت که را آنچه اگر. خواهدیم دولت که هستندي  کار
 اصـالً  یـا  کمتـر  اتیـ مال و پـول  دیـ کن کسبي  ادیز درآمد دیتوانیم د،یده
  . دینکن پرداختی اتیمال
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 درسـت  کـه،  شـدند  داده آمـوزش ي  طـور  مـردم  اکثر که است نیا مشکل
ي کـار  آن فکـر  بدون کرده، تیبتر را خودي  هاسگ پاولوف که همانطور

 دایـ پی  شـغل  و دیـ برو مدرسه به مثل شده، گفته آنها به که دهند انجام را
 و پـول ي  بـرا  کـار  صـرف  را خـود ی  زنـدگ  مردم شتریب رو، نیا از. دیکن

   .کنندیم شتریب و شتریب اتیمال پرداخت
 نیبــاالتر کــهی کــساني بــرا. ستیــن عادالنــه اتیــمال ســاده، عبــارت بــه

 اتیـ مال بـسازند  شتریـ ب چـه  هر ،یقانون نظر از دارند، رای  مال تالیتحص
 آنهـا  از دولـت  آنچـه  انجـام  صورت در فقط اما ، کنندیم پرداختي  کمتر

  . خواهدیم
 آمـوزش  آنهـا  هـم،  بـاز . کنـد یمـ  رتـر یفق را آنها اتیمال مردم، اکثري  برا
 اتیمال ،یسال چندي  برا. بفرستند دولت سمت به را خود پول که نندیب یم

 داننـد یم آنها. شوندیم ثروتمند اریبس زینی  برخ کند،یم ثروتمند را آنها
  . کند روانه آنهاي سو به پول تا کنند رفتار دولت با چطور

   .پولي ایدن در هکلم نیمهمتر است، نیچني نقد انیجر مورد در

   خالصه طور به
 تپرداخـ ي  شتریـ ب اتیـ مال د،یـ کن کـار  تـر سـخت  پـول ي  برا هرچه .1
  .دیکن یم
ــد، کــار تــرســخت شــماي بــرا پولتــان هرچــه .2  يکمتــر اتیــمال کن
  .دیپرداز یم
 اتیـ مالی  حتـ  کننـد،  کـار  شـما ي  بـرا  تـر سـخت  گرانید پول هرچه .3

   .دیکنیم پرداختي کمتر
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 صـفر،  د،یـ نکن پرداخـت  یاتیـ مال اسـت  ممکـن ی حتدر بعضی موارد     شما
. اسـت ی  مـال  آموزش طحس نیباالتر خواستار امر نیا است،ی  هیبد . چیه
ي بـرا  مـن  بخـش   الهـام  پولـدارم  پدر که است التیتحص از سطح یک نیا

  . بود آن به دنیرس

  ست؟یچی اتیمال هیتوص نیبدتر
 پدری  مال گردش چهارراه پولدار پدري  هاکتابي  سر در دو شماره کتاب
 ریتصو. کندیم فیتعر پولي  ایدن در رای  مختلف کنانیباز که است پولدار

  . استی مال گردش چهارراه ریز

  
   .دیدرآ گردش به پولي ایدن تا است الزم چهارراه هر

 باشد، E یک تواندیم پزشک یک مثال، عنوان به. ستندین حرفه هاچهارراه
 ماننـد  بـزرگ  تجـارت  یـک  (کنـد یمـ  کـار  B يبـرا  کـه  پزشـک  یـک  مانند

 هبـ  کـه  باشـد  S یـک  توانـد یم پزشک کی). ییدارو شرکت یا مارستانیب
 تیـ فعالی  خـصوص  کار در کوچک یشغل صاحب فرما،شیخو یک عنوان
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 یـک  یـا  مارسـتان یب مالـک  باشـد،  B یک تواندیم نیهمچن پزشک .کندیم
  . گذار سرمایه کی باشد، I ک یتواند می و ییدارو شرکت
 خـود  پول افراد ازي اریبس. دارد وجودی سردرگم I بخش مورد در غالباً
 یـا  و سـهام  فـروش  و دیخر با ونیپانس ای ی تگبازنشسي  هابرنامه در را

 در  .ستین I بخش همان نیا. کنندیم گذاري  سرمایه مشتركي  هاصندوق
 آنهـا ي  بـرا  را پولـشان  کـه  دارنـد ي  افـراد ی  واقع )I(يهادار  سرمایه واقع
ی قـ یحق Iي  بـرا  را خـود  پـول  کوچـک  گـذاران هیسرما شتریب. فرستند یم
 اسـت  انیـ جر در مـستقیماً  کـه  ينقـد  لپـو  با I بخش هم، باز. فرستند یم

 نیشتریـ ب کـه  شـود یمـ ي  افراد در تفاوت جادیا موجب نیا و شد فیتعر
 تا دیبفرست گرانیدي  برا را خود پول شما اگر. کنندیم پرداخت را اتیمال
 کـه  یشخـص  به نسبت راي  شتریب اتیمال کنند،ي  گذارهیسرما شماي  برا

  . دیکنیم پرداخت دیفرستیم شیبرا را پولتان
 تـا  فرستاد، داشت اعتماد آنها به کهي  افرادي  برا را پولش من پول  بی پدر
 داشـت  رمیفق پدر مثلي  افراد پولدارم پدراما  . کنندي  گذارهیسرما شیبرا
  . فرستادند می پول شیبرا که

  .است روز و شب مانند ،یاتیمال دگاهید از تفاوت،
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ي برا ترسخت چه هر که دیکن درك دیتوانیم ایآ ر،یتصو نیا بهی  نگاه با

 داده نـشان  S و E بخش در (دیکنیم پرداخت اتیشترمالیب د،یکن کار پول
 شـما ي  بـرا  شـما  پـول  اگـر  چگونـه  که دینیبب دیتوانیم ایآ و ؟)است شده
 و B بخش در شده داده نشان (دیپردازیم اتیمال کمتر کند، کار ترسخت

I(شـما  کنـد،  کـار  شـما ي  برا ترسخت انگرید پول اگر نکه،یا آخر در و ؟ 
   ؟)I  و B  بخش در شده داده نشان (پرداخت دیخواه يکمتر اتیمالی حت

   خالصه
 دایـ پ شـغل  د،یـ برو مدرسـه  بـه  ست؟یچی  اتیمال هیتوص نیبدتر نیبنابرا
 شـما  يخانـه  چـون  دیـ بخر خانـه  د،یـ کن انـداز   پـس  د،یکن کار سخت د،یکن
 یـک  در بلندمـدت ي  بـرا  و دیشـو  صخال خودی  بده از است، شمایی  دارا

ــادار اوراق ســـهام، ازی متنـــوع ســـبد  مـــشتركي هـــاصـــندوق و بهـ

 اتیمال نیکمتر

  اتیمال نیشتریب
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 دیـ کنی زنـدگ " S و  E بخشهاي در" گر،ید عبارت به. دیکن گذاري سرمایه
   .استی اتیمال هیتوص نیبدترکه 

 شودیم فیتعر  پولسازيچهارراه جایگاه شما در از اتیمال
   حرفه و شغل نه

 چهـارراه در جایگـاه شـما     توسط هااتیمال که است تیهما حائز نکته نیا
 توانـد یم دکتر یک گر،ید بار. حرفه توسط نه ،شوند یم فیتعرپولسازي  

  .باشد دکتر کی بخش چهار هر در
 دنبـال  را یمختلفـ ی  اتیمال نیقوان ،چهارراههاي مختلف این    بخشساکنان  

   .کند یم
ي بـرا  پـدرش  دمیپرسـ  میهـا یهمکالس ازی  یک از بودم، مدرسه دری  وقت
 تـا  ".کنـد یم جمع زباله من پدر":بود نیا او پاسخ. داردی  شغل چهی  زندگ
 آن به ادیز بودم، نشده دعوتي  شکرگزار شامي  برا او خانه به کهی  وقت
 بـا  را ما کند، سوار نشیماش در را ما نکهیاي  جا به پدرش. کردمینم فکر
. داشـت  فاصـله  وركیـ وین بـا  سـاعت  دو برد، خانه به اشیخصوص جت
  .بود  بزرگعمارت یک او خانه که ستین گفتن بهي ازین

: گفـت ي  و کردم، سؤال زبالهي  کننده جمع عنوان به پدرش حرفه ازی  وقت
 او. اسـت  الـت یا در زبالـه  آوري  جمـع  شرکت نیبزرگتر صاحب من پدر"
 مالـک  نیهمچنـ  او. دارد کارمنـد  هزار از شیب و ونیکام ستیدو از شیب

 دولـت  اوي  مشتر نیبزرگتر. شوندیم دفع آن در هازباله که است ینیزم
  .است التیا و
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 جمـع  مـردان  او. بـود  I و B بخـشهاي  در زبالـه ي کننده جمع کی پدرش
 ازی تخصـص  مـشاوره ي بـرا  و کـرد یمـ  استخدام E در را زبالهي کننده

ی اتیـ مال مـشاوره  او اگـر . کردیم استفادهS  بخش در وکال و حسابداران
 پرداخـت  اتیمالي  کمتر اریبس درصد کارمندانش به نسبت داشت،ی  خوب
   .کردیم

 رییتغ  پولسازيچهارراه توان جایگاه خود را در می چگونه
   د؟اد

 شیبـ  در تواندیم فرد یک که دیکن دركباید   همه، از اولبراي این منظور    
 قـسمت  چهـار  هـر  در من ،یفن نظر از. باشد بخش در این چهارراه    یک از

 هـستم  S یـک  مـن . خـودم  شرکت در کارمند یک هستم، E ک یمن. هستم
 B یک من. دهمیم توسعه را خودمي هايباز و سدینویم کتاب کهی کس

 کـه  ينفـر  500 از شیبـ  و جهان سراسر در مجوزي  دارا دفاتر با هستم 
 دکننـده یتول هـستم، I  یـک  مـن  و کننـد یم کار شغل نیا ازی بانیپشتي برا
  . لمشغي برا پول
 آنهـا ي  همـه  در یـا   بخش چهار از یک هر در تواندیم پزشک یک هم، باز

  .دیتوان یم هم شما نیبنابرا. باشد
 شـما ي  برا شتریب بخش یک د،یباش مختلفي  هابخش در دیبتوان اگری  حت

 مختلف افراد. دیکنیم آن صرف را خودي  انرژ اعظم بخش و است جذاب
. هـستند  مختلـف ي  هـا بخش دنبال بهي  مرکز وی  اصلي  هاارزش لیدل به
ی اصـل ي  هـا ارزش ، کنـد یمـ  استفاده فرد کهی  کلمات با توانمیم اغلب من

 رییـ تغ را دیـ دار قـرار  آن در کـه  بخشی دیخواهیم اگر. میبگو را شخص
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 ادامه در که مطالبی. دیده رییتغ را خودی  اصلي  هاارزش دیبا ابتدا د،یده
 کنـد یم استفاده شخص کی کهی  اتکلم چطور که دهدیم نشان است آمده
   .دهدیم نشان را اشیاصلي هاارزش

  خالصه
  . کندیم شروعی اصلي هاارزش رییتغي براي ریگمیتصم با فرد

  

 حس کی [تیامني برا باالتر اتیمال پرداخت – E بخش
  ] نادرست

  ".خواهمیم ایمزا با مطمئن و امن کار ک یمن"
 شـخص  نکـه یا از نظـر  صـرف . تاسـ   Eبخـش  در مـردم ي هاحرف نهایا

 کلمـات  نیا. ندیگو یم را کلمات همان آنها باشد، شرکت سیرئ یا داریسرا
 بـه  ازیـ ن ،یناکـام  از تـرس .  اسـت براي فـرد     تیامن اهمیت کننده منعکس
 قـرار  ریتـأث  تحـت  را آنهـا ی  اصـل ي  هاترس ر،ییتغ از ترس و ثابت حقوق

   .دهدیم
 یـا  سیپلـ ي  رویـ ن ارتش، دردائمی   اغلمش دنبال به دارند لیتما افراد نیا

 یفرصت وجود صورت در باشند، بلندپرواز اگر. باشند بزرگ شرکت یک
 گـر، یدی  شـرکت  بـه  شـدن  وارد و شـرکت  نردبـان  از رفتن باالي  برا بهتر
 شـوند یم مطمئن جهش، نیا از قبل اما دهند، رییتغ را مشاغل است ممکن
  .است امن آنها ندهیآ حقوق که
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 تیریمــد ارشــدی کارشناســ( MBA يهــا برنامــه در انیودانــشج اکثــر
 دارنـد،  را  E بخـش  در شـرکت  نردبـان  از رفتن باالي اهایرؤ) یبازرگان
 MBA کهی کسان به نسبت یتیمز آنها به  MBAاوجی کینزد از کار آغاز

 شانیـ برا را CEO یـا  اسـت یر بـه  دنیرسـ  راه. دهـد یم نکردند افتیدر 
 کـه  اسـت  نیا مشکل اما. کرد خواهند کسب يادیز درآمد و کندیم کوتاه
  . شد خواهد خورده اتیمال توسط آنها حقوق ازی بزرگ درصد

ي کارها تمام تا دیکن پرداخت را اتیمال نیباالتر – S بخش
  دیده انجام را خود

  ".دیده انجامش خودتان شود، انجام درست کار نیا دیخواه یم اگر"
 یـک  فـرد  نکـه یا از نظـر  صـرف  اسـت،  S بخـش  در افـراد ي هاحرف نهایا

 را هـا حـرف  همـان  آنهـا . اسـت  آهـن   راه کـارگر  یـک  یا لیوک یک پزشک،
 بـه  اعتمـاد  عـدم  و اسـتقالل ی  اصلي  هاارزش بازتاب کلمات نیا. زنند یم

  .دهد انجام بهتر را کار نیا تواندیمي گرید کس هر که است نفس
 در یسخت و سفتي هادگاهیدي کار هر انجامي برا معموالً S بخش افراد
 بهتـر  کـس  چیهـ ":  است نیا آنها تم آهنگ. دارند اشتباه راه و درست راه

ی مشکل."دادم انجام را کار نیا خودم روش با من" ا ی " دهدینم انجامش
 قطـع  صـورت  در کـه  اسـت  نیا دارد وجود S ساکنان بخش مورد در که
  .شود یم متوقف زین آنها درآمد کار،
 .هـستند  شـغل  صـاحب  آنهـا . ستندیـ ن وکـار  بکس مالک S بخش در افراد
 تواننـد یمـ  آنهـا . رنـد یگیمـ  قـرار  S بخـش  دري احرفـه  افراد ازي اریبس

 مخفـف  نیهمچنـ  S. باشـند  مـشاوران  و وب رانیمـد  دفتـردار،  حسابدار،
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 خودی  تخصص مهارت و استقاللي  برا آنها. است يهوشمند ا ی تخصص
ــل ارزش ــستند قائ ــب. ه ــاق کوچــک شترشانی ــی ب ــد،مایم ــز نن ي رو رای

   .کنندیمو تکیه  تمرکز شدن بزرگتري جا به شدن، تریتخصص
 به. هستند ستارهی واقعی زندگ در اغلب S بخش در درخشاني هاستاره
 ورزشــکاران و راكي هــاســتاره لم،یفــ ســتارگان شتریــب مثــال، عنــوان
یی هـا سـتاره  ،یشهرسـتان  و شهر هر در. دارند قرار S بخش دري ا حرفه
 ،یمحلـ  مـشهور  پزشـک  شهیـ هم مثال، عنوان به. دارد وجود S شبخ در
 وجـود  يشـهر  هـر  در رسـتوران  صاحب ای مستغالت و امالكي  ندهینما
   .دارد

 خــاطر بــه او. اســت شــهر در رسـتوران  پــنج صــاحب کــه دارمی دوسـت 
. کنـد  یمـ  کـسب ي  ادیـ ز او درآمـد  . اسـت  مـشهور یی  ایتالیای  عالي  غذاها
 او کـه ي  اانـدازه  به رستوران پنج و کنندیم ارک حرفه نیا در اوي  ها بچه
  . است بزرگ خواهدیم
 کـه  داردی  مـاران یب او. اسـت  سرطان مشهور جراح دوستان از گریدی  کی

 را مـار یب چنـد  تواندیم فقط او که آنجا از. کشندیم صف او مالقاتي  برا
 هکـ  شـد  سـؤال  او ازی  وقت. بردیم باال را خود نرخی  راحت به کند، تیزیو
 بدسـت ي  ادیـ ز پـول " :گفـت یمـ  او دهد، گسترش را کارش خواهدیم ایآ
  ".هستم مشغولی کاف اندازه به و آورمیم

 اتیمال درآمد، دیتول دستگاهیی خودکفاي برا - B بخش
  "دیبپردازي کمتر

  ".هستم افراد نیبهتر دنبال به من"
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  B بخـش  در کـه ی شخـص . است B بخش در شخص کي یهاحرف نهایا
 را دهـد  انجامیی  تنها به بتواند که ییکارها از بزرگتریی  کارها ارد،د قرار

 وي رهبـر ي هـا مهارت به B بخش در تیموفقی یعن نیا. ردیگیم برعهده
 نیهم به.  و تخصصی  یفني  هامهارت فقط نه دارد، ازین افرادي  هامهارت

ــدل ــت لی ــه اس ــیخ ک ــان،یکارآفر ازی ل ــد ن ــب مانن ــگ لی ــذاریبن تس،ی  انگ
 انگذاریبن سون،یاد توماس و ؛یزنید انگذاریبن ،یزنید والت افت؛کروسیما

   .نکردند تمام را مدرسه کیالکتر جنرال
 آن لیتبـد  و گـرفتن  دهیاي  براي  رهبري  هامهارت و قدرت از نانیکارآفر

 جـاد یا ثروت و شغل کهی  تجارت -کنندیم استفاده گسترده تجارت یک به
 رایـ ز اسـت  ثروتمنـد  ایفرنیکال در کونیلیسي  دره مثال، عنوان به. کندیم

   .است باالي تکنولوژ با نانیکارآفري براي اسرچشمه و منبع
  .دارد آمدکار يرهبر یک بای میت تالش به ازین B بخش در تیموفق

یی هاییداراي برا را اتیمال) صفری حت (نیکمتر - I بخش
  "دیبپرداز دارند ادامه نسل نیچند که

  کنم؟ جمع پول خود پروژه دري گذارهیسرماي برا توانمیم چگونه"
 اتیمال و کنم کسبي شتریب درآمد گرانید پول با توانمیم چگونه

  "بپردازم؟ي کمتر
 I  ساکنان بخـش   يهایژگیو نیمهمتر ازی  یک که داشتم اظهار نیا از شیپ
 .کنندیم استفاده افراد ریسا پول از ممکن حد تا آنها که است نیا
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  د؟یکن پرداختي کمتر اتیمال چگونه نیبنابرا
 بـه  لیـ تما دارنـد  مـشترك  طور به این چهار بخش   افراد يهمه کهي  زیچ

 پـدر شـرکت  ی اتیـ مال مـشاور  و CPA از من. است کمتر اتیمال پرداخت
 بخـشی  بـه  بسته چطور که دهند حیتوض تا خواستم رایت  ویل تام پولدار

  . دیکن پرداختي کمتر اتیمال دیدار قرار آن در که
  

  رایت ویل تام پاسخ - E بخش
 اتیـ مال دیبتوان تا ندارد وجودي ادیز راه د،یهست E بخش در کهی زمان تا

 کـه  اسـت  نیـ ا دیـ ده انجـام  دیـ توانیم کهي  کار نیبهتر .دیبپردازي  کمتر
 کاهشی واقع دیکل. دیندازیب قیتعو به (k) 401 ای IRA قیطر از را اتیمال
   .است I و B بخش به انتقال ات،یمال
  

   خالصه
  .دیبرو I و B بخش به
  

  رایت ویل تام پاسخ – S بخش
 کـردن  فکـر  به شروع ، شودیم انجامS تجارت یک در کهي کار نیمهمتر

 شیافزا کارمندان، استخدام شامل. است B تجارت یک مانند کردن عمل و
 تـان شرکت اندازي  راه و مستغالت و امالك و زاتیتجه دري  گذارهیسرما
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. شماسـت  تیمالکی قانون شکل نهاد کی. (استB بخش نهاد یک عنوان به
 نهادهـا  نیا و هستندي انحصار مشارکت یا  تیمالک S بخش افراد شتریب
 B نـوع ي نهادهـا  بـه  عـوض،  در. پردازنـد یمـ  را ممکن اتیمال نیشتریب

 يهاشرکت محدود،ي مشارکتها محدود، تیمسئول با ییهاشرکت همانند
S يهاوشرکت Cدیکن نگاه .(  
  

  خالصه
  .دیبرو I و B بخش به

   رایت ویل تامي احرفه جواب - B بخش
 يهمـه  باًیتقر. است نامحدود واقعاً B بخش در اتیمال کاهشي هافرصت

ي بـرا  B بخـش  مـشاغل . هـستند  کـسر  قابـل  B تجـارت  ک یـ در هانهیهز
 در گــذاري ســرمایه و توســعه و قــاتیتحق شیافــزا کارمنــدان، اســتخدام
   .رندیگیمی اتیمال اعتبار زسبي تکنولوژ
 بـه  نـسبت ي تـر نییپـا  نـرخ  بـا  را اتیمال توانندیم غالباً B بخش مشاغل
 اتیـ مال چیه یا کم اتیمال مالکان که آن از پس ژهیو به بپردازند، S بخش

  .نپردازندی خوداشتغال

   رایت ویل تامي احرفه جواب - I بخش
 کـاهش ي  برا راه نیبهتر کلمهی  واقعي  معنا به گرید افراد پول از استفاده

یی دهایـ خري  بـرا  دیـ توانیم که است لیدل نیا به. است I بخش در اتیمال



  خالصی از مالیات

 

29

 اسـتهالك . دیباشـ  داشـته  اتیـ مال کـسر  دیدهیم انجام گرانید پول با که
 پـول  از یاتیـ مال سـود  کـسب ي  بـرا  خـاص  روش یک مستغالت و امالك

 پول با کهی  غالتمست و امالك ازی  بخشي  برا تنها نه. است گرید اشخاص
 بـا  شده پرداخت بخشي  برا بلکه د،یریگیم اتیمالي  کسر دیادهیخر خود
  . دیریگیم استهالكي کسر هم بانک پول

   پولسازيچهارراهجایگاه در  رییتغ
 بـار  ازي ریجلـوگ ي بـرا  S و E بخـشهاي  سـاکنان  کـه  مینـ یبیم نیبنابرا
 ،جایگـاه  رییـ تغ از قبل اما. کنند حرکت I و B سمت به دیبا نیسنگی اتیمال
 رایـ ز کنـد،  برقـرار ی  کـ ینزد ارتبـاط  خـود ی  اصـل  يهـا   بـاارزش  دیبا فرد

 عبارت به. کندیم فیتعر هابخش از یک هر در را فرد ،یاصلي  ها ویژگی
   .دیدهینم رییتغی اتیمال لیدال به فقط را جایگاه مالی خود شما گر،ید

ي ارزشها فیتعري  برا رییتغ از قبل د،یده رییتغ را جایگاه دیخواهیم اگر
  .دیبگذار زمان خودی اصل
  : مثال عنوان به

 است؟ مهم چقدر شماي برا ثابت حقوق داشتن %

  د؟یهست خوب رهبر یک شما ایآ %

 د؟ییآیم کنار استرس با چطور %

 د؟یدار را I و B ورود به بخشهايي برا الزمي هامهارت ایآ %

  د؟یدار را  پولسازيهچهاررابخش  کدام در تیموفق شانس  %

 است؟ مهم چقدر شمابراي ی بازنشستگ %

 ؟آیید کنار می شکستبا  چگونه %
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 ؟هستید خوبکار تیمی  در ایآ %

 د؟یدار دوست را کارتان ایآ %
  رساند؟یم دیخواستیمی زندگ در که ییجا به را شما کارتان ایآ %

 نیـ ا. دیده پاسخ آنها به دیتوانیم شما فقط که هستندی  مهم سؤاالت نهایا
  .هستند اتیمال از مهمتر اریبس سؤاالت
  :یاصلي هاارزش کردن ساده
þ ساکنان بخشهاي E و S هستند تیامن دنبال به!  
þ ساکنان بخشهاي B و I هستند  مالیيآزاد دنبال به!  
  

 در چهارراه گاهیجا رییتغ شروعي برا راه نیترآسان
  ست؟یچ يپولساز

 مشابه پروبال با یپرندگان: کندیم صدق نجایا در بشدتی  میقد جمله نیا
 لیـ تما پزشـکان  کارمنـدان،  با دارند لیتما کارمندان 1.کنندیم پرواز باهم
 و نــانیکارآفر مــورد در امــر نیهمــ. کننــد معاشــرت پزشــکان بــا دارنــد
  . کندیم صدق هم گذارانهیسرما
 ســاکنان بخــشهاي دیگــر مختلــف يهــا بخــش در افــراد مــن، تجربــه در
ي هـا هیـ اتحاد کـه  است لیدل نیهم به. ندارند دوست را پولسازي  هارراهچ

                                                           

 هـم  کنـار  در و اروفـاد  بـه هـم      شتریب دارند لیتما ندهست هم هیشب کهي  افراد - 1
 کنـد  بـاز  با کبوتر، باز   با کبوتر دیگویم که هایرانیا ما المثل  ضرب همان یا باشند

 پرواز همجنس با همجنس


	Razhaye Maliyat
	Onvan
	Shenasname
	F1


