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 مقدمه

   هزار دالر به10رازهاي تبدیل 
   سال10میلیون دالر در مدت 10

  
ی طـ  در شانیـ ها پـول  تمـام  دنیرسـ  اتمـام  بـه  ها ییکایآمر بزرگ ترس«

  » .استی بازنشستگ
 یـا  ریـ فق افـراد  از گـرفتن  مشاوره اشخاص،ی  مال کشمکشیی  ابتدا لیدل«

   »باشد یم ها فروشنده
   پولدار پدر

 مـن،  کتاب دربارهي  ا مقاله زونا،یآر التیا کس،یونف دری  محل روزنامه کی
ی متعـادل  و نهافمنـص  ۀمقالـ  اگرچه. رساند چاپ به پولدار، پدریی   شگویپ

. کـرد  آشفته رام مطلبي  انتها در بداهه تذکر یک با نگار روزنامه اما بود،
 ام يگـذار  هیسـرما  نیآخـر  دري  درصد 39 سودکسب  ة  دربار او حیتوض
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 و میگـو  یم دروغ ام يگذار هیسرما سود مورد در من کرد یم فکر او. بود
  . کنم یم اغراق یا

. مینـدار  دوست ندیگو یم گزافه یا کنند یم اغراق که رای  اشخاص ما اغلب
 مـن  که بود نیا او مطلب با من مشکل. ستمین افراد نیا نگران من دانم، یم

 زانیـ م عمـالً  مـن . مبود کرده عمل برعکس قتیحق در. بودم نکرده اغراق
 یـک  من سود گرید عبارت به .بودم گرفته کم دست را ام هیسرما بازگشت

 کـه  گرفت قرار بمیج دری  واقع پول صورت به سود نیا. نبود کاغذ برگه
  . بود درصد 39 از شتریبی لیخ

 درخواسـت  بـا  ت،یـ نها در. داد آزار را مـن  روز چند مدت يبرا او ریتفس
 گفـتم  او بـه . کـنم  ارائه  به وي  رای  میمستق گزارش توانستمی  مالقات قرار

 هیـ پا بـر ي  ا مقالـه  یـا  دیسیـ ننو مـن  مـورد  دري  شتریـ ب زیـ چ دارم انتظار
 میها  گزارش رفتم، او دفتر به خود حسابدار با من. دینکن اپچی  عذرخواه

 شیبـرا  را درصد 39 سود آمدن دست بهی   چگونگ و دادم نشان او به را
  . دمکر حیشرت

 39 سـود  چگونـه  که میداد حیتوض اوي   برا بدارمحسا و من نکهیا از بعد
 جـواب  تنها بود، شده گرفته کم دست عمالً چرا و آمده دست بهي  درصد

 شـما  آنچـه  تواننـد  ینمـ  متوسـط  گذاران هیسرما خوب، «بود جمله نیا او
 ام نگفتـه  هرگـز مـن    «گفـتم  جـواب  در هـم  مـن » .دهنـد  انجـام  را میا کرده

  ».توانند یم
  .است ریپذ سکیری لیخي ا کرده کهي کار: وي گفت
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 گـذار  هیسـرما  هـا   میلیـون  ر،یـ اخ سـال  چنـد  در «کـه  بـود  نیـ ا مـن  پاسخ
 شما که ،1متقابل سهام و سهام از شتریب اند، داده دست از دالر اردهایلیم
 متقابـل  سـهام  نـه یزم در درازمدتدر   کهي  افراد ازی  لیخ. دیداد شنهادیپ

 شیآسا بود نخواهند قادر گزهر خوردند شکست و کردندي  گذار هیسرما
   »ست؟ین ریپذ سکیر نیا ایآ. باشند داشته

 هـا  شـرکت  ازی  لیخ انحراف و فساد خوب، «داد جوابی  تدافع حالت با او
  » .است اتفاق نیا لیدل

 هـا  یورشکـستگ  از اندازه چه اما. است درست يا  تااندازه: من پاسخ دادم  
 و هـا  شـرکت  سـهام  الالند ،یمـال  زانیـ ر برنامـه  بـد  يهـا  هیتوص لیدل به

ي هـا  سهام در بلندمدتي  گذار هیسرما اگر باشد؟ یمی  مال نگاران روزنامه
 از راه نیـ ا در راي  ادیـ ز پول افراد ازی  لیخ چرا است،ی  بزرگ ةدیا متقابل
   اند؟ داده دست

ي گــذار هیســرما میگــو یمــ هنــوز. ام ستادهیــا حــرفمي پــا «داد پاســخ او
ــوع و بلندمــدت ــل ســهام در آن کــردن متن ــر متقاب ــرا برنامــه نیبهت ي ب

  » .است متوسط گذاران هیسرما
 گـذاران  هیسـرما ي  بـرا  شنهادیـ پ نیبهتـر  شـما  شنهادیپ موافقم،: من گفتم 
  .منافرادي مثل ي برا نهی ول است، متوسط

 در میـ مال جهـت  رییـ تغ یک با«: گفت و شد بحث وارد من حسابدار سپس
ــف،ي هــا هیســرما از اســتفاده و تمرکــز  متوســط گــذاران هیســرما مختل

                                                           

 نمایند یم واسطھ مالی عمل عنوان بھ کھ یمؤسسات: گذاری مشترک در سھام صندوقھای سرمایھ- ١
 مشابھ مؤسساتی بیمھ،بانکھای تجاری و  بھ بانکھای تخصصی، شرکتھاتوان یمکھ بعنوان نمونھ 

  مترجم.اشاره کرد
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 یــک. آورنــد دســت بــه کــمی لــیخ سکیــر بــاي شتریــب ســود دنــتوان یمــ
 بـه  دادن گوش و بازار زیوخ  افتي  تماشا و نشستني  جا به گذار هیسرما

 تواننـد  یمـ  دارنـد، ي  بعـد  سهام رشدیی  شگویپ دری  سع کهی  مال معلمان
 نترسـد  اربـاز  سقوط از چگاهیه و کند استفاده را رابرت پولدار پدر ۀنقش

  . کرد خواهد رشد ندهیآ دری بخش چه که نباشد نیا نگران یا
 بلکـه  آورد یم دست بهي  کمتر سکیر با شتریب سود تنها نه گذار هیسرما
 اغلـب  من قت،یحق در. جادو مثل د،یآ یم دست به خودکار صورت به پول

  .نامم یمیی جادو پولي گذار هیسرما  راياستراتژ نیا
نگـار بـراي مطـرح کـردن ایـدة بازگـشت              با روزنامـه  مالقات کوتاه مدت    

ي یـادآور  بـا  تیـ نها در  درصدي و پول جادویی کـافی نبـود        39سرمایه  
  . شد تمام مالقات ،ییجادو پول

 هفتـه  چنـد . بـود  فکر روشن وی  میصم نگار روزنامهآن   گفتم که همانطور
 کار نیا بودم نخواسته او از اگرچه نوشت، من به راجعي  گرید مقاله بعد
 ادیز سود کسبی  چگونگ اما بود، قیدقی  لیخ مقاله نکهیا با. دهد انجام را
  . اوردین انیم بهیی جادو پول ازی سخن و نکرد ذکر آن در را

. داد مـن  بـه  کتـاب  نیا نگارشي  براي  ادیزة  زیانگ رایز متشکرم او از من
  . متوسط گذاران هیسرماي برا نهی کتاب

   متداول سؤاالت
 پـدر  فرمـول  کـه  بـود  دهیرس فرا آن زمان نگار، روزنامه با تمالقا از بعد

 را ادیـ ز انـدازه  یب سود به کوچکي  گذار هیسرما یک لیتبدة  دربار پولدار
 سـؤاالت  ازی  برخـ  تـا  داد مـن  بهی  فرصت کتاب نیا نیهمچن. کنم حیتشر
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. دهـم  جـواب  را کـردم  یمـ  امتنـاع  آنهـا یی  پاسـخگو  از اغلـب  کـه  متداول
  : مثال عنوان به
ي گـذار  هیسـرما  دیـ باي  ا نـه یزم چه در. دارم پول دالر هزار 10 من« �

   »کنم؟
  »د؟یده یم شنهادیپ راي گذار هیسرما نوع چه «�
  »کنم؟ آغاز دیبا چگونه «�

 درسـت  جـواب  کـه  اسـت  نیا  فوق سؤاالت به پاسخ از امتناعی  اصل لیدل
  : باشد یم نگونهیا آنها

 شـما  کـه ي  کـار  بـا  اغلب کنم یم من کهي  کار ،داردی  بستگ شما خود به«
  ».است متفاوت دیده انجام دیبا
 و دهـم  یم پاسخ سؤاالت از دسته نیا بهی  وقت که ست ا نیا من گرید لیدل
 چـه  کـم  سکیـ ر و انـدك  پـول  وجود با که مده یم شرح افرادي  برا قاًیدق

 آنهـا  پاسخ اغلب،  کنم یم کسبي  ادیز سود چگونه و دهم یم انجامي  کار
  : ستا نگونهیا

  . دیده انجام نجایا را کار نیا دیتوان ینم شما �
  . دهم انجام را کار نیا توانم ینم �
  ندارد؟ وجودي تر آسان راه �

  !خورند یم شکست اشخاص اکثر چرا
 دسـت  از را دالر اردهـا یلیم نفـر،  هـا   میلیـون  نکـه یا لیـ دل یـک  من نظر به
 نکـه یا تـا  هـستند  آسـان ي  هـا  پاسخ دنبال به شتریب که است نیا دهند یم

  . کنندي گذار هیسرما توانند یم کجا ابندیدر
  : مثل. باشند یم آساني ها پاسخ ارایۀ آماده که هستند افرادی لیخ و...
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   پول انداز پس �
   متنوع و بلندمدت گذاري سرمایه �
  از بین بردن کارت اعتباري و خالص شدن از شر وام و بدهی�

 به که ستینی کساني برا کتاب نیا  کهگویم میپس من در همین مقدمه      
 انـدازه  یبـ ی  مـال ي  هـا  پاسـخ  شما اگر. باشند یم آساني  ها پاسخ دنبال
 پس هستند آنها رشیپذ به لیما افراد اکثر که دیدار دوست را شده ساده

 سـخت  ،افراد اکثري  برا مني  ها پاسخ. ستین شماي  برا احتماالً کتاب نیا
  . دیآ یم نظر به دشوار و
ـ  کـه  اسـت  شـده  نوشـته ی  کـسان ي  برا بکتا نیا  کنتـرل  خواهنـد  یم
 هیسرما توسط راي شتریب سود و باشند داشته خود پول بري شتریب

  . آورند دست به خود
  . دیکن مطالعه را کتاب لطفاً پس دارد تیجذاب شماي برا موضوع نیا اگر

  شدن ثروتمندي برا راه نیبدتر
 گـذاران  هیسـرما ي  برا شنهادشیپ نکهیا بری  مبن نگار روزنامه گفته اگرچه

 ازی  یکـ  او هیتوصـ  قتـاً یحق امـا . اسـت  حیصـح  باشـد  یمـ  خـوب  متوسط
  . است شدن ثروتمندي برا ها راه نیتر سخت

 مثـل، ی  بازنشـستگ ي  هـا  برنامـه  صـرف  را خود پول کهی  شاغل اشخاص
401) K(2 ي نـد کُ اتوبوس بر سوار  در واقع  کنند، یم متقابل سهام از مملو

 موتــوري دارا اتوبــوس نیــا. کنــد یمــی طــ رای زنــدگ ریمــس کــه هــستند
                                                           

  .شان در آن مشارکت کنند توانند با حقوق ماھیانھ ای کھ در آن کارمندان می برنامھ- ٢
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 نخواهـد ی  مـال  سـود  قلـه  به هرگز و رود ینم تند هرگز. استي  ا فرسوده
  . دیرس

 تپـه  از آمـدن  نییپـا  و هنگـام     داردي  بـد ي  ترمزها که استی  اتوبوس نیا
ي هــا برنامـه  در بلندمـدت ي گـذار  هیسـرما  کـه ی حـال  در. اسـت  ترسـناك 

ي برااما   سد،ر  یم نظر به خوب متوسط ناگذار هیسرماي  برای  بازنشستگ
ي گذار هیسرماي  برا بر  اتیمال راه و تیکفا یب ر،یپذ سکیر آرام،ی  لیخ من،

  . است
  دارد وجودي بهتري ها يگذار هیسرما

   :شود یمي بند طبقه متفاوت دسته چهار به گذاري هیسرما
 اسـتفاده  ،ادهسي  گذار هیسرما یک. کاالها و بهادار اوراق ،امالك ،تجارت

 سـهام  رانیمـد  اغلـب ي  برا. است S&P3 500 هیسرما شاخص در پول از
 نیـ ا بـه ی  کمـ  تعـداد  متأسـفانه . است شرفتیپي  برای  محک S&P ، متقابل

ی لـ یخ تعـداد  اگر پس «که دیآ یم شیپ سؤال نیا اغلب. رسند یم شرفتیپ
 اجیـ احتی  مـال  ریمـد  بـه  چـرا  ،کننـد  غلبه S&P شاخص بر توانند یمی  کم
ــدار ــرا ؟دی ــستق شــما خــود چ ــذار هیســرما S&P شــاخص در ماًیم ي گ
   »د؟یکن ینم

 هـزار  ده شـما  اگـر . دارم یمـشابه  سؤال هم من «است نگونهیا من پاسخ
 بـا  را خـود  هیـ اول هیسـرما  واقـع  در د،یـ کني  گذار هیسرما امالك در دالر

 رنود هزا  مورد نیا در ـ دیا داده شیافزا نفوذ قدرت درصد 90 از استفاده
 ده رشـد،  ساله  ده دوره یک در. دیکن یم استفاده خود بانکدار پول از دالر

                                                           

  .باشد  شرکت بزرگ با سھام رایج می٥٠٠شاخص بازار سھام آمریکا کھ شامل - ٣



  کسی پول مرا برداشتچه

 

12

. یابد شیافزا دالر هزار جدهیه حدود به تواند یم S&P 500 در دالر هزار
 158000 بـه  کینزد به بانکدارتان، پول کنار در شما ،امالك دالر هزار ده

  ».دیرس دیخواه دالر
 امـالك  دري  ادیـ ز افـراد  چـرا  پـس  «پرسـند  یمـ  مردم که شنوم یم اغلب
   »کنند؟ ینمي گذار هیسرما
 دیـ با شـما  امـالك،  دري  گـذار  هیسرماي  برا رایز«: است نگونهیا من پاسخ
ي هـا  مهـارت  امالك، در موفقي  گذار هیسرما. دیباش يبهتر گذار هیسرما

ي شتریـ ب متمرکـز  تیریمـد  و متمرکز هیسرما و دارد ازیني  شتریبی  مال
 و تر راحتی  لیخ متقابل سهام مثل بهادار، اوراق به نشد وارد. خواهد یم

ي ادیـ ز افـراد  جـه یدرنت باشد، یمي  کمتر تیریمد ازمندین و است تر  ارزان
  . کنند یم گذاري سرمایه آن در

   هیسرما نیقدرتمندتر
S&P 500 ی محلـ  بـازار  امـالك  کـه ی حـال  در اسـت،  یالمللـ  نیب بازار ک ی

 امـالك  بـاهوش  گـذار  هیسـرما  یک شما اگر که، است نیا منظور. باشد یم
 در شـما  دالر هـزار  ده. دیـ کن کـسب ي  شتریب سود اغلب دیتوان یم د،یباش

S&P 500 ارمغـان  بـه  شـما ي  برا گرید هرکس باي  مساو سود تواند یم 
 از شتریـ ب یـا  توانـد  یمـ  امـالك  در شـما  دالر هزار ده کهی  حال در آورد،

 ریمـد   و امـالك  گـذار  هیرماسـ  شما اگر. آن از کمتر یا دوش دالر158000
 از را خـود  هیسـرما  دالر هزار ده همه دیتوان یم د،یباشي  بدی  لیخ امالك
 خـوب  تیریمـد  و امـالك  تیـ مالک در اگـر . )شتریـ ب دیشـا  و(دیبده دست

. دیشـو  لیـ متما S&P 500دري  گـذار  هیسرما سمت بهاست   بهتر د،یستین
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ی بـستگ  S&P در تیموفق. دارد گذار هیسرما بهی  بستگ امالك در تیموفق
 از تـــوان یمـــ ایـــآ« ســـؤال عنـــوان بـــه. دارد S&Pي هـــا شـــرکت بـــه

 امــا و »آورد؟ دســت بـه  دالر158000 از شیبــي ســود ،دالر10000مبلـغ 
 از دیـ با اغلـب  گـذار  هیسـرما  سـود،  نیـ ا کسبي  برا ولی «است بله پاسخ
 تجـارت  ، گـذاري   هیسـرما  چهار دسته  ینا در» .کند استفاده تجارت قدرت

 و سـاختن  اد،یـ ز مهـارت  بـه  ازیـ ن آغـاز ي  بـرا  لـیکن  آنهاست، نیتر يقو
ــد ــرا. دارد تیریم ــخصي ب ــق ش ــاخت در موف ــارت س ــ و تج  نیهمچن

  . است ریپذ امکان کالن سود کسب امالك، دري گذار هیسرما

   ؟میکن کسب کالن سود چگونه
 شـده  اشاره هم پولدار پدر در کتاب  کتاب، نیا مطالب ازی  برخ به اگرچه
 در کـالن  سـود  کـسب  بـه  گذشـته  در آنچـه  از شتریب کتاب نیا اما است،

ــرما ــذار هیسـ ــتهي گـ ــده، نوشـ ــه شـ ــتپرداختـ ــن  . اسـ ــابدر ایـ  کتـ
 بـه  پدرپولدار که کرد خواهمی  معرف شما به رای  پولي  ها دهنده شتاب

ي گـذار  هیسرما و تنوع چرا که دیابی  یدرم کتاب نیا در. است آموخته من
 دنبـال  با افراد چرا و ستیني  گذار هیاسرم هیتوص نیبهتر اغلب درازمدت

ــردن ــ ک ــا هیتوص ــازاري ه ــار ب ــستگ دچ ــی ورشک ــوند یم ــ. ش  ازی یک
ي گـذار  هیسـرما  در تنـوع  موفـق  گـذاران  هیسـرما ي  رازهـا  نیتر محرمانه

ي گـذار  هیسـرما ي  جـا  به موفق گذاران هیسرما. است اختالط بلکه ست،ین
 سـپس  و مخـتلط  مهـ  بـا  را هـا  هیسـرما  از دسته سه یا دو نه،یزم یک در

 و پرشــتاب ،پرقـدرت  را دیـ آ یمــ دسـت  بـه  هیســرما قیـ طر از کـه ی پـول 
 و تجارت قدرت بیترک توسط تسیگ لیب مثال، عنوان  به. کنند یم محافظت
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 يایـ رؤ بـه  او. شـود  جهان مرد نیدارتر پول توانست بهادار اوراق قدرت
 بـردن  و تجـارت  یک ساخت يایرؤیعنی  ها، شرکت مؤسسان ازي  اریبس

 او گـر، ید عبـارت  بـه .یافـت  دسـت  سـهام  بـازار  سمت بهی  عموم تجارت
 شـناخته  »سـهام  «عنـوان   بـه  اغلـب  که اوراق به را خود تجارت ازی  بخش

 دیشـا  ،کرد ینمی  عموم را خود شرکت تسیگ لیب اگر. کرد لیتبد شود یم
 نیدارتـر  پول بتواند کم سن نیا در نبود ممکنی  ول ماند، یم دار پول هنوز
 شـتاب  باعـث  هیسـرما  از دسته 2 بیترک ساده، طور به. شود نجها مرد

 در کـه  کروسـافت یما شـرکت  درآمـد  قیـ طر از او. شـد  اویی  دارا گرفتن
  . نشد جهان مرد نیپولدارتر است شده استفاده متقابل سهام نهیزم

 در کـه ی  تجارت داشتن توسطرا   خود ثروت از االییب سود پترام دونالد
 بافـت،  وارن و. آورد یمـ  دسـت  به بود، شدهي  ارگذ هیسرما امالك نهیزم

 در تجـارت  کي یـ  گـذار  هیسرما توسط جهان، در گذار هیسرما نیبزرگتر
  . کند کسب يشمار یب سود توانست ها تجارت ریسا

   کوچک تجارت مقابل در بزرگ تجارت
 بـازار  در حتماً یا باشد بزرگ دیبا شما تجارت که ستینی  معن نیا به نیا

 کوچـک  تجـارت  توانـد  یم گذار هیسرما یک که است نیا نکته .باشد امالك
 نیـ ا مثل. کندي  گذار هیسرما هم امالك در همزمان و باشد داشته را خود
ي بـرا  حرفه یک و خودتاني  برا حرفه یک. دیباش داشته حرفه 2 که است

. شـوم  یمـ  شناخته خوب سندهینو یک عنوان  به من مثال، عنوان  به. پولتان
 دوبـاره  و است امالك من،ي  ها پول حرفه .میبدان من حرفه را نیا دیبگذار
 هیسـرما  یـک  در تنـوع ي  جا به  هیسرما از دسته 3 یا 2 بیترک مهم نکته
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 همـان  دیـ توان یمـ  د،یباشـ  کوچـک  تجـارت  یـک  صـاحب  شـما  اگـر . است
 بـازار  و بزرگ تجارت اگر. دیشو صاحب را بزرگ تجارت کي ی ها تیمز

 اوراق و امـالك  و کوچـک  تجارت کرد، ونریلیم یمولت را تسیگ لیب ،سهام
 سـؤال . سـازد  ونریـ لیم یمولت سال 10 از کمتر در را شما تواند یم بهادار

ـ  شـما  ایآ: که است نیا ـ توان یم  هـا،  هیسـرما  از دسـته  2 حـداقل  در دی
ی مـال ي  جـادو  پـس  اسـت،  بلـه  جـواب  اگـر  د؟یباشـ ی  خوب گذار هیسرما

  . فتدیب اتفاق تواند یم

  ی گوناگون مقابل در توأم کار
 دیـ خواه را کـالن  سـود  کسبي  برا پولدار پدر فرمول شما کتاب، نیا در

 داشـته ي  قـو  مـشاور  کـه  داد یـاد  مـن  و پـسرش  بـه  پولدار پدر. آموخت
. میکنــ عیتــسر و بیــترک رای مــالي روهــاین نیــا قــدرت ســپس و میباشــ

  : از عبارتندی مالي روهاین
   تجارت �
   امالك �
   بهادار اوراق �
   بانکدارتان پول �
  ی اتیمال نیقوان �
  ی شرکت نیقوان �
. باشـد  یمـ  »هـم  کنـار  دري  بـردار  بهره  و اجرا و بیترک«ی  معن به اختالط

  » .باشد یم مجزاي بردار بهره و اجرا و کردن جدا«ی معن به تنوع
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 بـا  توانـد  یمـ  کند، عیتسر و بیترک را روین 6 نیاۀ  هم بتواندی  شخص اگر
 عنـوان   بهی  شخص اگر. آورد دست بهي  شمار یب ودس اندك، هیسرما یک
 ایی ی جادو پول سپس کند، بیترک را روین شش نیاۀ  هم برجسته کار یک
  . افتد یم اتفاق اوي برا توأم کار

  ست؟یچ توأم کار
 »اجـزاء  مجموع از بزرگتر کل حاصل «عنوان  به اغلب توأم کار مۀلکی  معن

 4 مجمـوع  مـورد  نیـ ا در 1+1=4ی  یعنـ  ساده، عبارت به. شود یم دانسته
 مثـال . باشـد  یمـ  1+1 یـا  قـسمت  دو کـردن  جمع فقط از بزرگتر که است

 مقـدار  و کـدوتنبل ي  هـا  دانـه  شـما . زنـم  یم توأم کار با رابطه دري  رگید
 شـود  ینم ها دانه رشد سببیی  تنها به خاك. دیکن یم جمع را خاك يادیز

 بیـ ترک اگـر . دیـ کن شتریـ ب و شتریـ برا   هـا  دانهي  رو خاك مقدار اگری  حت
 ،دیـ کن اضـافه  خـاك ي  ادیـ ز مقـدار  بـه  را آب و دیخورش نور ازی  مناسب
 آب و دیخورشـ  ،خـاك  تـوأم  کـار  نیا. کند یم رشد به شروع دانه ناگهان

  . شود یم دانه جوانه زدن دادیرو باعث که است
لوبیـاي   مثـل  شما پول درست، اجزاء وجود با. افتد یم پول با اتفاق نیهم

 خـاك ي  ادیـ ز مقـدار  ریـ ز فقـط  شـما  پـول  اگر. کرد خواهد شدر ییجادو
  . هرگزیی جادو پول به اما شود، لیتبد چارق به دیشا شود، دفن متنوع

   توأم کار قدرت
ی مـال ي  روهـا ین از استفاده با چگونه شما که است نیا به راجع کتاب نیا

  . دیکن مهار را خود پولی مال توأم کار خلق و مختلف
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 تکـرار . باشـد  ینمـ  متوسط گذاران هیسرماي  برا کتاب نیا که استی  هیبد
 39 سـود  بـه  چطـور  کـه  دادم حیتوضـ  نگـار  روزنامـه ي  برای  وقت کنم یم

 تواننـد  ینمـ  متوسـط  گذاران هیسرما خوب،«: گفت او یافتم دستي  درصد
 بـود  نیا حرف نیا به من جواب و» .دهند انجام را دیا کرده شما کهي  کار
  » .توانند یم نهاآ نگفتم هرگز من «که،

 دسـت  بـه  را خـود  پـول  ندارند دوست که استی  اشخاصي  برا کتاب نیا
 پولـشان  ازیـ ن محض به که کنند دعا و باشند دواریام و بسپارند ها بهیغر

ـ  کـه  اسـت ی کـس ي  بـرا  کتـاب  نیـ ا. باشـد  شیسرجا  کنتـرل  خواهـد  یم
ــب ــولي روي شتری ــود پ ــته خ ــد داش ــر و باش ــود ب ــط س  متوس

 کـه  دیـ گو ینمـ  شما به قاًیدق کتاب نیا. کند غلبه سطمتو گذاران هیسرما
 در شـما  شـدن  دارلـ وپ چگونـه  و دیده انجام دیبا کهي  کار رایز. دیکن چه

  . داردی بستگ شما خود به اصل
 گذاران هیسرما ازی  بعض چرا دیبفهم تا کند یمیی  راهنما را شما کتاب نیا

 گـذاران  هیرماسـ  بـه  نـسبت  کمتر هیاول هیسرما و سکیر باي  شتریب سود
  . آورند یم دست به کوتاه زمان مدتدر  متوسط

 سهام بازار در دالر هزار دهي گذار هیسرما با دیتوان یم ایآ
  د؟یآور دست بهي دالر ونیلیم ده سود

 جهینت خود دالر هزار ده با بود دیخواه قادر کتاب مطالعه از بعد شما ایآ
 خودتـان  بـه ی  بـستگ «: است نیا بازهم جواب د؟یآور دست بهی  مشابه
  » .دارد
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 کمتـر  عـرض  در دیتوان یم دیکن یم فکر ایآ«: باشد نیا مهمتر سؤال دیشا
 ده بـه  بـورس  دري  گذار هیسرما توسط را دالر هزار ده مبلغ سال، ده از
  »د؟یکن لیتبد دالر ونیلیم
 کـرده ي  گـذار  هیسـرما  امـالك  در فقـط  کـه ی  کس از توان یم را سؤال نیا

 آوردن دسـت  به. است »نه «موارد ازي  اریبس در ابجو. دیپرس هم است
 نیـ ا و اسـت  دشـوار ی  لیخیی  تنها به هیسرما دسته یک از شمار یب سود
 مختلـف ي  ها دسته در آنها اگر. دهند یم انجام افراد شتریب که ست ا يکار

 بیـ ترک را مختلـف هـاي     هیسـرما ی  شـتابده  قدرت و شوند وارد هیسرما
 ممکـن  را کالن سود کسب که خواهند خلق اری  توأمي  گذار هیسرما کنند،

  . دساز یم

  اکثر مردم دنیا یک شماره ترس
ی لـ یخ ادیـ ز سـود  کـسب  چرا«: دیپرسی  جوان خانمی  سخنران کی ی ط در

 زیـ چ چـه  حـال  هر به ؟یستچ شدن ثروتمند آرام فیتکل پس است؟ مهم
   »ست؟ین تر مهم بودن شاد ایآ دارد؟ وجود پول به راجعی مهم

 یک شنوندگان نیب در کنم، یم صحبت شدن پولدار و پول به عراج هرگاه
 نیـ ا در. »ستین مهم پول«: دیگو یم که دارد وجود جو بیع و غرغرو فرد

 اشاره US Today4 ازي ا مقاله به و زنم یمي لبخندی قبلی آمادگ با هنگام
 اسـت  دهیرسـ  جهینت نیا به و داده انجامی بررسیک   روزنامه نیا. کنم یم

 بـه  مربـوط  ترس نیا. است شدن پول یب ها ییکایآمر یک شماره ستر که

                                                           

  . یک روزنامھ آمریکایی است- ٤
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 دشـان یجد یـک  شماره ترس. باشد ینمي  ا هسته جنگ یا ت،یجنا سرطان،
 ازی  لـ یخ. باشـد  یمـ  پول بدونی  زندگ از ترس. باالست نیسن دری  پول یب

 در سـالمندان  سـالمت  مـه یب وی  اجتمـاع  نیتـأم  کـه  اند شده متوجه افراد
 را مقالـه  کـه  خواستم خانم آن از. کند تیحما آنها از واندت ینم باال نیسن
 نمـودار نوشـتم   ي  رو مـن  زمـان  نیهم در بخواند، شنوندگان ریساي  برا

  . نوشتم را ریز متن آن ریز در و »پولي باز«

  
 درسـال  دیدانست یم«: گفتم جوان، خانم توسط مقاله خواندن اتمام از بعد

 سـه  هـر  از که میداشت باال به سال 65یی  کایرمآ ونیلیم 78  حدود ،2010
   »نداشت؟ی بازنشستگ دوراني براي ا برنامه نفر یک نفر

 را نیا من چرای  ول. است دهیشن قبالً را موضوع نیا «که گفت جوان خانم
 بـه ي  بـاز  هـر «: گفـتم  تـابلو ي  رو نیسـن  بـه  اشـاره  بـا  »نـامم؟  یمي  باز
ي ا حرفـه  فوتبـال  کیـ  مثـال  عنـوان   بـه . شود یم میتقس) کوارتر (ییها ربع
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 لیتحـص  افـراد،  ازی  لـ یخي  برا. شود یمي  بازي  ا قهیدق 15ي  درکوارترها
  . شود یم شروعی سالگ 65 دری بازنشستگ و تمام 25 سن حدود

ي بـاز  تررکـوا  هر که م،یده یم انجام را پولي  باز سال 40ي  برا مای  عنی
ی کـاف  لوپـ  میدار دیام سال 40 نیای  ط در اوقاتی  گاه. شود یم سال 10
 نیدوم گذشت از بعد بودم قادر من. میکن انداز پسی  بازنشستگ سني  برا

 م،یکـ  همـسرم، . شـوم  خـارج  پـول ي  بـاز  ازی  سـالگ  47 سـن  در کوارتر
 بـه  راجـع  منظورم. ببرد راي  باز کوارتر نیاول از بعد 37 سن در توانست

   »د؟یفهم یم راي باز
و . بـود  دهیچسب US Today مقاله به همچنان و داد تکاني سر جوان زن

 کـار ی  سـالگ  65 از بعـد  بتواننـد  و باشند نداشتهی  کاف پول آنها اگر :گفت
  .اضافه وقتی یعن نیا کنند،

 بـه  را آنهـا ی سالمت کهی زمان تا کردن کار قتاًیحق است، درست«:من گفتم 
 کـار ي  بـرا  اجبار یا کردن کار به لیم در تفاوت. است خوب ندازدین خطر

  » .باشد یم کردن
 لحــاظ ازی ولـ  دیهـست  زنــده شـما ی عنـ ي یبــاز اتمـام  و...: ي ادامـه داد و
 درسـت «: گفـتم  و دادم تکـان ي  سر .دیباش ینم کردن کار به قادری  کیزیف

ي باز ربع کدام در دیویبگ من به د،یکن اعالم را خود نس نکهیا بدون است
   »د؟یا شده برنده یا دیهستي باز در هنوز ایآ و دیباش یم پول

 شـما  کـه ی پـول ي  باز اول کوارتر در و هستم ساله 32 من:  داد وي پاسخ 
 برنـده  حـال  در مـن  نـه،  «:داد ادامـه  و کرد مکثی  کم ام گرفته قرار دیگفت

 و نیماشـ  خانـه،  وام ،یلیتحـص  وام قرض، ریز خرخره تا و ستمین شدن
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 اختـصاص  خـود  به را درآمدم بخش نیشتریب که ام گرفته قرار ها  مالیات
  » .اند داده
 سـالن،  کـل  در جـوان  خـانم ي  صـدا  انعکاس وی  طوالن سکوت یک از بعد

 شـروع  رای  زنـدگ  چهارم کوارتر شما اگر شما، صداقت از ممنون«: گفتم
 د،یا داده دست از سهام بازار در راي  ادیز پول و دیشو یم ساله 55 د،یکن
 یـک  عهـده  از د؟یباشـ  داشـته  مدت یطوالني  گذار هیسرما دیهست لیما ایآ

 پـول  کـه ی  زمـان  تا دیخواه یم ایآ د؟ییآ یبرم گرید سهامي  اقتصاد رکود
   »د؟یکن کار کند می کسب سال در درصد 10 از کمتر سود شما

  . »نه «:داد پاسخ او
 شیافـزا ،  یکـاف  پـول  چـرا  که دیشو یم متوجه شما حاال« :من پاسخ دادم  

 کـم  سکیـ ر بـا  و کوتاه زمان در باال سود آوردن دست به وی  مال هوش
  .کرد قبول او »دارد؟ تیاهم قدرچ

 خـود ی  مال ندهیآ چرا دیفهم یم حاال «:دمیپرس گفتم، کهي  ا نکته دییتأي  برا
 پـول  کـه  نیا چرا د؟یبسپار سهام زارباي  ها نییپا و باال دست به دینبا را

 اسـت  داغ سهام بازار کدام زند یم حدس که دیبسپاري  ا بهیغر به را خود
 در و دیـ کن کـار  سـخت  کـه  است عاقالنه ایآ ؟شدبا ینمی  زرنگ ،نه کدام و

ي بـرا ي  زیـ چ دیـ نیبب تیـ نها در د،یـ بپرداز اتیمال هم سر پشت باال نیسن
  »د؟یندار سخت کار جهینت شینما

  . بودی منف بازهم او پاسخ
 ادیـ ز سـود  کـسب ي  بـرا  پـول ي  رو کنترل داشتن که بود شده متوجه او

 مردم دنیا  بزرگ ترس راچ دیشد متوجه ایآ «کردم اضافه پس. است مهم
 من مادر و پدر. بله« گفت لرزاني  صدا با »باالست؟ سن در شدن پول یب
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 هـم  مـن . انـد  زده وحـشت  شوند یم وابسته من به ندهیآ سال چند نکهیا از
 بچـه  تـا  سـه . هستم فرزندشان تنها من اما دارم دوست را آنها. ترسم یم

 و پـدر  م،ییایبرب خانواده نیا پس از میتوان یم شوهرم و من چطور. دارم
   »ما؟ خودی بازنشستگ و ها بچه التیتحص شوند، یم رتریپ مادرم

   مینباشی قربان
 هـاي   چالش نیا با مردم ازی  لیخ مویبگ توانم یم. شد ساکت هم باز سالن
 نــدهیآ کنتــرل مهــم ست،یــن مهــم دالر ونیــلیم 10. هــستند روبــروی مــال
 انجـام  را پـول ي  باز خودتان دیاموزیب دیبا. دارد تیاهم که است تان یمال
 عیسر میگو ینم. کندي  باز و ردیبگ را شما پولي  گرید کس نکهیا نه دیده

 پولـدارها  چـرا  دیـ بهفم میگـو  یمـ . است ریپذ امکان اگرچه د،یشو ثروتمند
ي بـاز  دنیـ فهم با. دیشو پولي بازی  قربان دینبا شما و شوند یم پولدارتر

 پولتـان  وی مـال  نـده یآي  روي  بزرگتر تیلمسئو و شتریب کنترل دیتوان یم
  .دیباش داشته

   نشده رید هنوز
   »ببرم؟ راي باز توانم یم«: دیپرس جوان خانم

 آن از بعـد . شـود  یمـ  شروع رفتارتان در رییتغ با ،حتماً«: من پاسخ دادم  
 شـدن  ثروتمنـد  عیسـر : کـردم  تکرار بازهم. دیسیبنو ساله 10 برنامه یک

 د،یـ ریبگ یـاد  راي  بـاز ی  وقتـ . است کردني  باز چگونه مهم ست،ین مدنظر
 رو کـار  نیـ ا چـرا : نـد یگو یمـ  مردم اغلب گذرد یم هرچه. شود یم جذاب
  » .است جذابي باز نیا ندادم؟ انجام زودتر
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 درسـت . نـدارم  بـردن ي  بـرا ي  ادیـ ز شانس نکنم رییتغ اگر پس: وي گفت 
   است؟

 باوجودی  ول. ندارمبراي پیشگویی   ي  ا شهیش گوي من خوب«: پاسخ دادم 
 همـسرتان  و شـما  خودی  مالي  ازهاین عالوه به مسن، مادر و پدر بچه، 3
 شـروع ي  بـرا  وقت چیه .شما نه است برندهي  باز ،نجایا تا مویبگ توانم یم

 کـه ي  زیـ چ تمـام . دیـ کن شـروع  ،توانستید نکهیا محض به پس. ستیندیر  
 بـرود،  نیب از تان يانرژ و پول تمام تا دینکن صبر که است نیا خواهم یم
 مـدت  یطـوالن  گـذاري   سـرمایه  یک با و دیریبگي  بدی  مال مشاوره نکهیا یا

 شرفتیـ پ شـما  انتظـار  حـد  در آمـده  دست بهی  سخت به کهی  پول دیابیدر
 نکـه یا دیـ ام بـه  دیبد ادامه رو سخت کار دیباش مجبوری  سادگ به یا نکند،

 کـردن  کـار  دیـ توان ینمـ  که دیبفهم بدتر،حتی   یا شوند، حلی  مال مشکالت
 خـواب  از روز یـک  کـه  دینباشـ  نفـر  ها  میلیون مثل لطفاً. دیبگذار کنار رو

  »؟برداشت مرا پولی کس چه «ندیگو یم و شوند یم داریب
 نمیـ بب توانستم یم. نشست شیجا سر و رفت رضایت تمام  با جوان خانم

 کنتـرل  پـولش ي  رو تـا  ردیبگ میتصم دیبا. کند یم فکر زهایچی  لیخ به که
 او از دارد دیـ ام کند کـه  ی  اشخاص میتسل را آن یسادگ به یا باشد هداشت

. دارد او کـه  اسـت ی  انتخـاب  تنهـا  نیـ ا. باشـند  داشتهي  شتریبی  مال هوش
 و پـول ي  بـاز  بـه  راجـع  کتـاب  نیـ ا. اسـت  نیهم کتاب نیا بحث موضوع

ي باز تا دیبدهي  گرید شخص به را پولتان یا که نیا بری  مبن شما میتصم
  . است دیکني باز و دیریبگ دست به را پول و ندهیآ کنترل انخودت یا کند

 دیـ ریگ دسـت  بـه  را پولتـان  کنتـرل  اگـر «: گفـت  پولدارم پدر که همانطور
ي ا بـه یغر شـخص  بـه  را پولتـان  اگـر . دیـ کن کنترل را تانیزندگ دیتوان یم
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 کـار  شـخص  آني  بـرا  کنـد،  کـار  شـما ي  بـرا  نکـه یا از قبل پولتان دیبده
  » .کند یم

» از پدر پولدار پرفروش مرتبطفی کتابهايمعر«  

  
رب بار کی فقط شانس دارایی نیتر مهم ...زندمی را شما خانه د 

 حال در روز هر که آنهاست نیثروت آفر و خالق تفکر ثروتمندان
 شانس نام با خود کتاب جدیدترین پولدرپدربی.هستند مستمرآن پرورش
 را شدن پولدار به قمندانعال تمامی براي فرصتی کرده تالش دوباره
  .کند فراهم

  
 را به 28 فوق کافی است عددو یا پیش خریدکتاب براي سفارش 

  . ارسال کنید10000066492733شماره

 



   بخش

اي باید  در چه زمینه
  گذاري کرد؟ سرمایه

  
ي هــا مــشاورهی خــوب  همــانبــه شــماي بــراي گــذار هیســرما آمــوزش«

  ».دیکن یم افتیدر که استي گذار هیسرما
   پولدار پدر

 



 

 

 

 

 

 



1 فصل  

  یداز یک فروشنده بپرس

  
 فروشـنده ي  صـدا  نیبـ  تفاوت د،یباشی  خوب گذار هیسرما دیخواه یم اگر«

  ».دیاموزیب راي گذار هیسرما مشاوري صدا وی حراج
  پولدار پدر

 کنم؟ي  گذار هیسرما نهیزم چه دربه نظر شما    . دارم پول دالر هزار ده من
 دانـستم  ینمـ  واقعـاً  ها،سـال  مـدت ي  بـرا  کردم ذکر مقدمه در که همانطور
 نـامربوط  و مـبهم  مـن ي  هـا  پاسـخ  نیاول. دهم پاسخ سؤال نیا به چطور
 جـواب  نبـودن  ساده قتیحق در ساده سؤال نیا به ندادن پاسخ لیدل. بود

ي هـا  یزنـدگ  از  و میمتفـاوت  مـا ۀ  همـ این واقعیتی است کـه      . است مناسب
 ی هـم  احـساس  ظـر ن ازحتـی   . میداری  متفاوت رؤیاهاي و میا آمدهی  متفاوت
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ی مـال  سکیـ ر تحمـل  وی  مـال  متفـاوت  ۀنـ یزم پـس . میـ ا شده خلق متفاوت
 دهم یم انجام دالر هزار ده با من کهي  کار گرید عبارت به. میداری  مختلف
 بـا  شیپـ  سال ده کهي  کار قتیحق در. دیکن یم شما که ستیني  کار قاًیدق
. دهــم نجــاما را کــار همــان تــوانم یمــن امــروز دادم انجــام دالر هــزار ده

  . »استی نسب زیچ همه «دیگو یم نیشتیان که همانطور
. مکـرد  دایپ را مناسب جواب دفعاتبه   سؤال نیا دنیشناز   بعد ت،یدرنها
 بـا  دیـ دان ینمـ  اگـر  «دهم، یم جواب بپرسند من از ار سؤال نیا اگر امروز
 يبرا یپول دیینگوی  کس به و دیبگذار بانک در را آن د،یکن کار چه پولتان
 بـا  دیـ دان ینمـ  اگـر  اسـت  نیـ ا مـن  پاسـخ  نیا لیدل» .دیداري  گذار هیسرما
 پولي  پای  وقت. کنند چه دانند یم که هستند نفر ونهایلیم دیکن چکار پولتان
 چـه  پولتـان  بـا  کـه  دهـد  یمـ  شنهادیـ پ و داردي  نظری  هرکس باشد وسط
  . دیده انجام دیتوان یمي کار

   ها مشاوره مشکل
 بـازار  ریـ اخ سـقوط  در. ستندین خوب ها مشورت همه که ست ا نیا مشکل
 خـاطر  بـه  هم آن دادند دست از دالر اردهایلیم حدود نفر ونهایلیم ،سهام

. دنـد ینام یمـ ی  مـال  نیمتخصـص  را خـود  کـه ی  کـسان  از گـرفتن  مشورت
 بـه  هـم  مـردم  و داده مـشورت  نیریسـا  بـه  افراد نیا هم هنوز متأسفانه
 بـازار ي  هـا  سـقوط  نیبـدتر  ازی  برخـ ی  طـ  در. دهند یم گوش آنها حرف
 پولشان تا بودند خواسته مردم ازی  مال نیمتخصص ا،یدن خیتار در سهام

. داشتند دیخر بر اصرار سهام فروشي  جا به آنها. دارند نگه بازار در را
 یـک . رفتنـد  فـرو ی  ورشکـستگ  عمـق  بـه  دیـ خر ادامـه  با افراد ازی  لیخ و
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ی تاکــس راننــده ک یـ یوقتــ«: دیـ گو یمــ کــه وجـود دارد ی میقــد اصـطالح 
 نیـ ا دیشـا » .اسـت  فـروش  موقـع  کند یم فاش را بازار محرمانه اطالعات
  . شود جیرای مال مشاوران تمام نیب دیبا عبارت

   میسل عقلي صدا
 ،2000 لیــ اوا و 1995ي ســالها  نیبــ میعظــ  توســعه جنــون ی طــ در

 و فـدرال  رهیـ ذخ صندوق سیرئ نسپان،یگر آلنترین افراد موفق      معروف
. شـدند  یمـ  شـناخته  انهج ناگذار هیسرما نیبزرگتر که بودند افتب وارن
ی سادگ به بافتي  آقا و داد هشدار نامعقول وفورة  دربار نسپانیگري  آقا
ــازار از ــهام بـ ــاره سـ ــگ کنـ ــرد يریـ ــدت در. کـ ــعه مـ ــ توسـ  و میعظـ

 انیـ م به باهوش گذار هیسرما عنوان  به اغلب بافت وارن ،اسمیورشکستگ
ي بـرا  بودن نظر صاحب و قدرت نماد عنوان  به شانیا اسم از آنها. آمد یم

 وارن«: گفتنـد  یم دائماًی  مال مشاوران. کردند یم یاد سهام بازار به ورود
 مـردم  آمـد  یمـ  انیـ م به بافت وارن اسمی  وقت» .آن فتاب وارن ن،یا بافت
ــول ــهي شتریــب پ ــ بــازار روان ــهیحال در. کردنــد یم   بــهمــشاوران ک
 سـهام  بازار در اصالً بافت وارن که گفتند ینم وفادارشان گذاران هیسرما

  . ندارد مشارکت
 سـال  1فورچـون  مجلـه  در »زیـ چ همهیی   شگویپ ««نام به مصاحبه یک در

ي داریـ خر قبـل  سـال  60 را خود سهام نیاول من «گفت بافتي  آقا ،2002
. بـود  جـذاب  معمول، و جیرا سهام دیخري  برا مدت آن از سال 50. کردم
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 او لیـ از دال ی  یکـ » .کنم دایپی  جذاب زیچ چیه نتوانستم  است که  سال 10اما
 آن بود   2002 سال تا سال 10 در این . بود ساده سهام دیخر توقفي  برا
 گـذاران  هیسـرما  نیبزرگتـر  که بود جالب میبرا. بود گران یلیخ سهام که

 کـه ی  حـال  در کننـد،  دایـ پي  گـذار  هیسـرما ي  بـرا ي  زیـ چ توانند ینم جهان
 کار نیا آنها مشاوران وي  گذار هیسرماي  ایدن واردان ازهت از نفر ونهایلیم
  . کردند را

   جهان بزرگ گذاران هیسرما از انتقاد
 نیمتخصـص  ازی  لیخ میعظ توسعه دوران در که بود آمده مقاله ادامه در
 بـازار  در نداشـتن  حـضور ي  بـرا  بافـت ي  آقـا  از مرتمح اتینشر وی  مال

 ناشـر  آن از بعـد  و وتنیـ ني  رهـ  متخصـصان،  نیـ ا ازی  یک. دندرک انتقاد
   :نوشت نوستوریا يتکنولوژ مجله

 کون،یلیســ يهــا انقــالب او چطــور. کنــد تأســف ابــراز دیــبا بافــت وارن«
 داده دسـت  از را) یستیـ زي  آور فـن  (وتـک یبا و کابـل  ال، اس يد م،یس یب

   »است؟
 پــول از دالر اردهــایلیم و دیپاشــ هــم ازي آور فــن بــازار بعــد، مــاه کیــ

 ابـراز  دیـ بای  کـس  چـه  امـروز  به نظر شما  .کرد نابود را ذارانشگ هیسرما
  !!!کند؟ تأسف
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