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   مقدمه

  
فراموش نکنید که براي وارد شدن به دنیاي بزرگ ثروتمندان شـما         هرگز  

باید یاد بگیرید که چگونه مثل یک ثروتمند واقعی فکر کـرده و دسـت بـه                 
  . عمل بزنید

آزمـایی    اینکه شما با یک فرد ثروتمند ازدواج کنیـد یـا برنـدة بلـیط بخـت                
یا اینکه پولی باد آورده به شما ارث برسد اصالً به هـیچ عنـوان               شوید و   

  .مجوزي براي ورود شما به دنیاي ثروتمندان نخواهد بود

براي پولدار شدن شما باید فاکتورهاي زیادي را مد نظر قـرار دهیـد کـه                
هـا و عامـل مهـم         یکی از این فاکتورهاي مهم داشتن قدرت مدیریت هزینه        

دي و یا درآمد غیرفعال مستمر و مداوم اسـت کـه            دیگر داشتن جریان نق   
براي اینکه کاري کنید که     . ام  در این کتاب من دقیقاً به توضیح آن پرداخته        

ریزي و بدون وقفه کار کند تنها استراتژي این است            پول براي شما شبانه   
هایی را انجام دهید که براي شما جریان نقدي به همراه             ذاريگ  که سرمایه 
  .داشته باشد

این یک کتاب داستان براي سرگرم کردن شما نیست بنابر این لطفاً حتمـاً      
بـرداري   باره به دقت مطالعـه کـرده، نکتـه    نکات و مطالب این کتاب را چند     

  . کنید و آنها را در زندگی واقعی خود به کار بندید



کـنم کـه بـازي گـردش مـالی را بـه کـرات بـا                   اکیداً توصـیه مـی    همچنین  
دوســتان، خــانواده و صــاحبان کــسب و کــار انجــام دهیــد تــا بــه نتــایج 

  . آوري در زندگی دست یابید حیرت

  .منتظر دیدار شما در دنیاي ثروتمندان هستم

  
  »رابرت کیوساکی«



  :ریزي براي پول برنامه
  

  است شده سادهی شخصی مال امور

  

 را کندنفقط  د؟یافتی چاله در را خود کهی زمان دیکن چه “
   “دیکن متوقف

  

 دیبا ابتدا د،یکن آغاز رای  مال استقالل به دنیرسي  برا راهتان نکهیا از قبل
 مـردم،  ازی  لـ یخي  بـرا . دیـ کن ذکـر  را دیـ دار کهي  بدی  بده مقدار دقته  ب
 رفـتن  ماننـد  انـد فرورفتهی  بده در حد چه تا اینکه مورد در وکتاب  سابح
 امـا  اسـت،  خـوب  برایتـان  محاسـبه  نیـ ا کـه  دیبدان. استی  دندانپزشک به
 آنهـا . کردند متوقف را کندن شیپ از افرادی  برخ. ستین ندیخوشا شهیهم
 آن از چطـور  داننـد ینمـ  امـا  انـد افتـاده ی  بزرگي  چاله چه در که دانندیم
  . ندیایب رونیب

 بـا  دیـ با د،یهـست ي  جـد  تانیزندگ در مثبتي  نقد انیجر جادیا در اگر اما
 یـک  جـا نیا در. دیـ کن شروع را کارتان ،یمال و هوش     سواد اساس و هیپا
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 سـؤاالت  از یـک  هري  برا. دارد وجود شماي  شرویپي  برا کوچک آزمون
  : دیده قرار را 1 عدد است مثبت جوابش که ریز

E د؟یکنیم پرداخت رید را خود حسابصورت مرتباً ایآ  

E د؟یاکرده پنهان همسرتان از را یقبض تاکنون ایآ  

E د؟یاشده غافل خودرو ریتعم از بودجه کمبود لیدل به ایآ  

E و نداشـته  آن بـه ي  ازیـ ن کـه  دیـ اکـرده ي  داریخري  زیچ راًیاخ ایآ 
  د؟یبپرداز را پولش دیتوانست ینم

E د؟یکنیم خرج وقتانحق از شتریب مرتباً ایآ  

E دست رد به سـینه شـما زده شـده          اعتبارتان بخاطرتا به حال     ایآ
  ؟است

E آزمـایی    و بخـت   يالتـار  طیبلـ ی  بـده  از شـدن  خالص دیام به ایآ 
  د؟یکنیمي داریخر

E د؟یرویم طفره مبادا روزي برا پول کردن اندازپس از ایآ  

E انـداز پـس  از) نـشد  گرفتـه  در نظـر   مسکن وام (شمای  بده کل ایآ 
  است؟ شتریب تانیمبادا روز
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  ..........دیکن جمع را اعداد
þ ي نقـد  انیجر قبل از شما!  است یعال نیا است، صفر ازتانیامت اگر
 . دیدار کنترل تحت را خود

þ کـردن  کـم  فکـر  در اسـت  ممکـن  اسـت،  5 تا 1 نیب شما ازیامت اگر 
 . دیباش خود بدی بده

þ  بـه  اسـت  ممکـن ! دیباشـ  مراقـب  است، 9 تا 6 نیب شما ازیامت اگر 
 . دیباش کرده حرکتدر حال ی مالي فاجعه یک سمت

   پولدار پدري نقد انیجري اضطرار امۀبرن
 سـه  به د،یریبگ دست در را خودي  نقد انیجر کنترل دیخواهیم واقعاً اگر

  : دیدار ازیني دیکل مورد

 چـه  دری  لمـا  نظـر  از دیبدان اینکهي  برای  مال  صورتحساب گزارش .1
ی مـال  گـزارش  از خـود، ی  مـال  گـزارش  لیـ تکمي  برا (دیهستی  گاهیجا

  ). وستیپ در موجود د،یکن استفاده مالی گردش بازي

  . یشخص انضباط .2

 کــه ببــردیی جــا بــه را شــما بتوانــد کــه  دقیــقریــزي برنامــه ک یــ.3
  . دیبرو دیخواه یم
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 نیچنـ  کـه  دیباشـ  هداشـت  نییقـ  است؟ دشوار تانیهاعادت دادن رییتغ ایآ
 تـان یمـال ی زنـدگ  کنتـرل ي  بـرا  چقـدر  اینکه و دارد شما بهی  بستگ. است

 مراحـل  نیـ ا از یک چیه دیستین ملزم د،یباش داشته بخاطر. دیباش مشتاق
 کـه  داشـت  دیـ خواه رای  گاهیجا همان د،ینکن نیچن اگر اما. دیده انجام را

ي بـرا  قوقتـان ح کـردن  خـرج  پرشـتاب  وی  رقـابت  دانیم در د،یدار اکنون
 مگـر ( شـوند ینمـ  متوقـف  و ندارنـد ی  تمام هرگز کهیی  هاحسابصورت
  . )دیشوي التاري برنده اینکه
 ةبرنـد  که کنندیم فکر نفر چند نمیبب تا بوده زیانگرتیح شهیهم مني   برا

و ی  مـال  شبردیـ پي  بـرا ي  قـو  و خـوب ي  برنامـه  یـک  واقعـاً  شدني  التار
به جاي عـصبانیت    . میبرگرد تیواقع هب دیبگذار. استرسیدن به آرزوها    
ی بـده  کـاهش  ۀ برايبرنام کی دیبا شما تان،ياعتبارو شکستن کارتهاي    

  .دیکن دنبال را
  : است ریز شرح به کار نیا انجام در اول قدم دو 
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  خودتان به پرداخت نخست |

ی حـساب صـورت  نیاولـ  د،یگرفت حقوق که زمان هربا خودتان عهد نمایید  
ی رهنـ  وام نـه  ؛نیماش پرداخت نه. است خودتان به دیکن ختپردا دیبا که
 بـه  را پـول  آن از مشخـصی  مقـدار یعنـی    ! متوجـه شـدید؟    .اجاره پول ای

 انـداز پـس  حـساب  یـک  در را پول آن فوراً سپس و دیکن پرداخت خودتان
 به دینشد پول نیاي  گذارهیسرما ةآماد کهی  زمان تا و. دیده قرار جداگانه

  . دینزن دست آن

  
  

  : نکته %

 نیتـر سـخت  ازی  یکـ  مفهـوم  نیـ ا کـه  گـرفتم  یاد سم،یتدر هاسالی  ط در
 کنتـرل  دیبا شخص مفهوم نیا دركي  برا. است کردن دركي  برا میمفاه
  . ، استرس و دلهرهترس ژهیو به باشد، داشته احساساتش بر کامل
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 مـن  کـه  دارد وجود خودتان به اول پرداخت مورد در استثنا یک نجایا در
  :امنوشته ریفق پدر پولدار پدر رد

   بد عادات بر غلبه
 دنیـ د از بعد. ماست عادات ازی  انعکاس مان،التیتحص از شیب مای  زندگ

: گفـت  دوسـتانم  ازی یکـ  شـوارتزنگر،  آرنولـد ي باز با ، 1 بربر کانون لمیف
 دوسـتان  اکثر. “باشم داشته شوارتزنگر آرنولد مانندی  بدن دارم دوست”

: کـرد  اضافه دوستان از گریدی  یک. دادند تکان تأیید المتع به را سرشان
  . “بود الغر و فیضع قبالً او دمیشنی حت من”

  
 بـاً یتقر دارد عادت او دمیشن من”. “دمیشن هم من بله”: گفت گریدی  دوست
  . “کند نیتمری سخت به باشگاه در روز هر

  . “باشد داشتهی سخت نیتمر دیبا بندمیم شرط من بله”

                                                           

1 -Conan the Barbarian 
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 بـا . اسـت  شـده  متولـد  نگونهیا او که دارم نییق من. نه ”:گفت گروه نیبدب
ی دنینوشـ ي  قـدر  و مینکنـ  صـحبت  آرنولـد  مـورد  در دیبگذار وجود، نیا

  . “میبخور

 پولـدارم  پدر از که دارم یاد به. است رفتار کنترل عادات از نمونه یک نیا
 مـرا  پاسـخ  جملـه  یـک  بـا  اینکـه  يبجا. دمیپرس انپولدار عادات مورد در

  . میریبگ یاد مثال با معمول طبق خواست من از بدهد،

 پرداخـت  را شیهـا حـساب صـورت ی  زمـان  چـه  پدرت: دیپرس پولدار پدر
   کند؟ یم

  . ماه اول: گفتم من

   ماند؟یم شیبرای پول ایآ: دیپرس او

  . کمی لیخ: گفتم من

. داشـت ي  بـد  عادات او. اوستي  هاتالشی  اصل لیدل نیا گفت پولدار پدر
 دهـد، یمـ  قـرار  آخـر  در را خودش و پردازدیم گرید افراد به اول تو پدر
  . باشد مانده باقی شیبراي زیچ کهی زمان فقط هم آن
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 را شیهاحسابصورت دیبا او اما. کندینم را کار نیا معموالً او :گفتم من

 را شیهـا حـساب صـورت  دیـ نبا او دییـ گویمـ  شما نه؟ مگر کند، پرداخت
   ؟کند پرداخت

 موقـع  بـه  پرداخـت  بـه  اعتقـاد  قاطعانـه  مـن . نـه  که البته :گفت پولدار پدر
 از قبـل  کنمیم پرداخت خودم به اول منمنتهی  . دارم میهاحسابصورت
  . بپردازم را دولتي هاحسابصورت اینکه

از کجـا    د؟یباشـ  نداشـته ی  کـاف  پـول  اگـر  کنیـد   کـار مـی    چه :دمیپرس من
   ؟!آورید می
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خـودم را در    . کـنم   باز هـم اول بـه خـودم پرداخـت مـی            :گفت پولدار پدر
واقعیت این اسـت    . باشم داشته پول کمبود اگری  حت. دهم  اولویت قرار می  

  . است دولت از ترمهم اریبس منبراي یی دارا ستونکه 

   ند؟یآینم دنبالتان به آنها :گفتم من اما

 مـن  ن،یبب. آیند  به سراغم می   حتماًم  نکن پرداخت اگر بله،: گفت پولدار پدر
 بـه  اول میگـو یمـ  فقـط  مـن  نکـن،  پرداخـت  را هاحسابصورت میگوینم

  . باشم پول کم اگری حت کنم،یم پرداخت خودم

   د؟یکنیم را کار نیا چطور :ادمد جواب من اما

   چرا؟ی بپرس دیبا چطوریی بگو دینبا: گفت پولدار پدر

   چرا؟ خوب، اریبس

 را خـود ي   هـا یپرداختـ  من اگر دیکنیم فکر شما. زهیانگ :گفت پولدار پدر
   طلبکارانم؟ یا من ؛بر سرم فریاد زد بلندي صدا بای کس چه ندهم انجام
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 زد، خواهنـد  ادیـ فر شـما  از بلنـدتر یی  صدا با تانطلبکاران قطعاً :گفتم من
  . دییبگوي زیچ دیتوانینم دینکن پرداخت خودتان به اگر. است واضح

 پرداخـت ي  بـرا  فـشار  خـودم،  بـه  پرداخت از پس د،ینیبیم شما نیبنابرا
 دنبـال  به کندیم مجبور مرا که است ادیز آنقدر طلبکاران ریسا و اتیمال

 محـرکم  و زهیـ انگ بـه  لیتبد پرداختي  برا فشار. باشمي  گریدي  درآمدها
 بازار در کردم،ي  همکار گریدي  هاشرکت با کردم،ي  کار اضافه. شودیم

) طلبکاران (افراد آن کند نیتضم کهي  کار هر ،کردم تجارت ارز و بورس
 تـر سـخت  کـه  شـد  موجب فشار آن. کنندینم سرم بر زدن داد به شروع
 تـر فعـال  و تـر بـاهوش  مـرا  کـل،  در و کـنم  فکـر  کـرد  وادار مرا کنم، کار
 خودم به همه از آخر من اگر. باشد انیدرم پولي  پا کهی  زمان ،سازند  می

آرام و   اما کردم،ینم احساس خودمي  رو يفشار چیه کردم،یم پرداخت
  . شدمیم شکستهصدا  بی

 بـدهکار  آنهـا  بـه  کـه ي  افـراد  ریسـا  یـا  دولت از ترس نیبنابرا: من گفتم 
   !دهد؟یم اي العاده ة فوقزیانگ شما به دیهست

 کننــدگان وصــول کــه دیــنیبیمــ شــما. اســت درســت :گفــت پولــدار پــدر
 پـول سـریع   مـردم  اکثـر . دهـستن ي قلـدر  افـراد  دولت يها حساب  صورت
 پرداخت افراد نیا به را پول آنها. دهندیم قلدرها نیا به را حساب  صورت

مرد  داستانآیا  . کنندینم پرداخت خودشان به هرگزهیچ پولی    و کنند یم
   ؟يا هدیشن دیپاش   دیگران میصورت به را ماسه که هیکلی قوي

  . نمیبیم طنزي هاکتاب در را آن شهیهم من. دادم تکان را سرم من
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 صورتـشان ي   رو ماسـه  قلـدر  افـراد  که دهندیم اجازه مردم اکثر خوب،
 کـردن  تر يقوي  برا )قلدر افراد از( ترس نیا از گرفتم میتصم من. بپاشند

 تـر فیضـع ضـعیف و     تـرس  نیـ ا وجـود  با گرید افراد. کنم استفادهخود  
 آوردن تبدسـ  چطـور  کـنم  فکر کردم مجبور را خودمولی من   . شوند یم

 چـه  هـر . هاسـت وزنـه  با کردنتمرین   و باشگاه به رفتن مانند مازاد پول
 از حـاال . شـوم یمـ  تر يقو کنم، کار خود ذهن یپولي  هاچهیماه با شتریب

  . ترسمینم قلدرها آن

  
 بـه  ابتـدا  اگـر  نیبنـابرا . داشتم دوست را گفتیم پولدار پدر که آنچه من

 پولـدار  پـدر . شـوم یمـ  تـر  يقوی  ذهن وی  مال نظر از کنم، پرداخت خودم
  . داد تکان را سرش

 خـود ي  بـرا ی  پرداخت اصالً یا کنم، پرداخت خودم به همه از آخر اگر و... 
 ران،یمـد  سـا، ور مانندي   افراد نیبنابرا. شومیم ترفیضع رم،ینگ درنظر
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 در مالکـان  و هـا حـساب   صـورت  کننـدگان  وصـول  ات،یمال کنندگان جمع
 خاطر نیا به فقط – دهندیم هلمورد نظر خود     سمت   به مرای  زندگ طول
  . ندارمی خوبی پول عادات که

  . داد تکان را سرش تأییدبه معناي  پولدار پدر

 را ناممیمی نتیزلوکس و  لوازم من کهیی زهایچخرید   |
 . دیکن کم

ي آرزو مـا  کـه  هـستند ی  زندگ دری  اضافي  زهایچ ،ینتیزلوکس و    لوازم
ي فانتز نیماش یک است ممکن. ستندین ازین واقعاً اما میدار را شانداشتن

 شـیک ي  هـا لبـاس  یـا  شـام  صـرف ي  بـرا  گراني  هارستوران به رفتن ای
 آنهـا  دنیـ خر عـادت  هست، که چه هر شمای  نتیز لوازم حال هر به. باشد
 وي  دار شتنیـ خو کـه  استیی  جا همان نجایا مسلماً،. دیکن متوقف فوراً را

 شـدن  رهـا  قصد واقعاً شما اگر اما. شوندیمي  ازب وارد شما راسخ عزم
را تغییـر   ي  منـد  تیرضـا ی  میقـد  رفتارهاي دیبا ،ریددا را بدي  هایبده از

  . دهید

 معتقـد  او کـه ی  حال در. دهم رییتغ را پولدار پدري  هیتوص خواهمینم من
 کهی  زندگ نوع هر ةعهد از دیباش قادر تا دیده گسترش را تانییدارا بود

 و دیـ کن توقـف  دیـ با شـما  کـه  دارد وجـود ی  مـواقع  د،ییبرآ دیردا دوست
 نیـ ا. دیـ ده انجـام  درسـت  ریمـس  در گرفتن قراري  برا راي  گرید اقدامات

 در را خـود  کـه ی  زمان دیکنیم چه«: دیباش داشته بخاطر رای  میقدي  گفته
  . »دیکن متوقف را کندن د؟ییافت چاله
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 بـه  آنهـا . هـستند ی  زنـدگ  زقرم خط در که کردم اشارهي  افراد به تر شیپ
 فرمـول  ادامـه  در. کنندیمی  زندگ گذران حقوق آن تا حقوق نیا ازی  سخت
 پولـدار  پدر چهارراه پولسازي  از تانينقد انیجر کنترل گرفتن دست در

 کننـد یمـ  کمـک  شما به که اندشدهی  طراحي  طور ریز نکات و است آمده
 آغـاز  و کنـدن  توقف در اشم به که دیبدان مؤثري وي  قویی  هاگام را آنها
  . کرد خواهند کمک بهتری مالي ندهیآي برای طرح

  
 را از چهـارراه پولـسازي     عیسـر ی  حیتوض ،موضوع نیا بهتر دركي  برا
  : کنمیم انیب نجایا در
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E رانیبگ حقوقي برا  
S انیفرما شیخوي برا  

B کارمند 500 (بزرگ مشاغلي برا(  
I انگذارهیسرماي برا  

  

E) رانیبگ حقوق (  
 دسـت  مـن  بـه  حـس  نیـ ا شـنوم، یم را “ایمزا ”یا “امن ”کلمات کهی  زمان
ي اکلمـه  “امن”ي  کلمه. دارد قرار سخن مرکز در ندهیگویی  گو که دهد یم

  . رودیم بکار ترس حس به واکنش در اغلب که است

 معمـوالً  که استی  عبارت »تیامن به ازین« کند، ترس احساسی  شخص اگر
 کـه ی زمان و دارند قرار E بخش در غالباً که رودیم بکاری اشخاصي  برا
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 نفـرت  حـس ی  راحت به که هستندي  ادیز افراد شود، همراه شغل و پول با
 از: کننـد یمـ  ابـراز  را اسـت  همراهي  اقتصاد نانیاطم عدم با کهی  ترس از
 نیـ ا بـه  سود و تیمز ۀکلم. دارند تیامن به لیمساکنان این بخش     ،رو  نیا

 را شـود یمـ  داده آنهـا  بـه  کـه ی  اضافي  هاپاداش انواع دافرا که معناست
ي برنامـه  یا سالمتي  مهیب مانند(مطمئن و نیمع پاداش یک دارند، دوست

  . )یبازنشستگ

 به را آن و کنند تیامن احساس خواهندیم آنها که ست ا نیاي  دیکلي  نکته
 نـان یاطم کنـد؛ ینمـ  خوشـحال  را آنهـا  نـان یاطم عدم. نندیبب یکتب صورت
 د،یـ گویمـ  آنهـا ی  درون عملکرد. شودیم شانيخوشنود موجب که است
 مـن  بـه  را آن کـه  دیـ ده قـول  اگـر  داد خـواهم  شما به را نانیاطم نیا من

  . دیبازگردان
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 کـاهش  را شـان تـرس  نـان یاطم درجـات ی  برخـ  وجود با خواهندیم آنها
 و تیامن دنبال به رسند،یم استخدامي  مرحله به کهی  زمان نیبنابرا دهند،

 بـه  مـن  نـد، یگویم کهی  وقت هستند صادق آنها. هستند محکمي  قراردادها
  . است پول از مهمتر اغلب تیامني دهیا آنهاي برا. ندارم عالقه پول

S) انیفرما شیخو (  
 یـا  باشند خودشان سیرئ خواهندیم که هستندي  افرادساکنان این بخش    

ــد دوســت ــا دارن ــد انجــام را خودشــاني کاره ــا مــن. دهن ــروه نی  را گ
  . ناممیم) مستقل طور به کارها دهنده انجام (انیفرما شیخو

  
 دوسـت  S سختي  هسته شود،یم همراه پول موضوع با کهی  زمان اغلب،
 بـه  هـا  S اگر گر،ید عبارت به. باشد وابسته گرید افراد به درآمدش ندارد



21 ریزي براي پول برنامه

 دسـتمزد  کارشـان ي  برا دارند انتظار کنند،یم کار ادیز باتالش وی  سخت
  . رندیبگ

 اي یـ  گـر ید توسـط  مقـدارش  که آورند بدست رای  پول ندارند دوست آنها
 کتـه ید نکنند کاری  سخت همان به است ممکن کهي  افراد ازی  گروه توسط
 سـخت  آنهـا  اگـر ). باشـد  کرده نییتعي  گرید فرد را مقدارش (باشد شده
  . باشند داشتهی خوب حقوق که دارند انتظار کنند،یم کار

هیچ پولی دریافت    نکنند، کاری  سخت به اگر که کنندیم درك آنها کس،برع
عاشـق   بـشدت  آنهـا  شـود، یمـ  مطـرح  پـول  موضوع کهی  زمان. کنند  نمی

  . استقالل مالی هستند

B )بزرگمشاغل صاحب (   
 گـروه  نیـ ا در. باشـند  S گروه برعکس باًیتقر توانندیم افراد از گروه نیا

 پـر  طبقـه  4 هـر  از بـاهوش  افـراد  با را انبرش و دور دارند دوست افراد
ی کـس  به را کارشان ندارند دوست که S گروه برخالف. E, S, B, I: کنند

 کـار  آن خودشـان  از بهتـر  تواندینمی  کس چیهمعتقدند   رایز (کنند محول
 محـول  نیریسـا  بـه  را شانیـ کارها دارند دوست B گروه ،)دهد انجام را

 دیـ ده انجـام  را کـار  نیا مخود چرا ت،س انیا B گروهی واقع شعار. کنند
بهتـر   شـما ي  بـرا  را کـار  نیا که دیکن استخدام رای  کس متوانیم کهی  وقت

  " دهند؟ انجام تر عالی را کار نیا توانند یم آنها و دهد انجام
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   B نوع و S نوع مشاغل نیب تفاوت
ي بـرا  را خود وکار  کسب توانندیم هستند B گروهی  واقع جزو کهي  افراد

 سـودآورتر  را شـان وکار  کـسب  تا برگردند و کنند رها شتریب یا سال کی
  . کنند شروع را کارشان قبل از بهتر و یافته

  
 کـار  شتریـ ب یـا  سـال  یـک  مدت به S اگر ،وکار  کسبی  واقع S نوع یک در

 وجـود  آن بـه  بازگـشت ي  بـرا ی  شـغل  چیهـ  اسـت  ممکن کند، رها را خود
  . باشد نداشته
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 اسـت؛  شـغل  یک مالک S یک میگویم ساده ست؟یچ تفاوت علت نیبنابرا
ي کارهـا  شبردیـ پي  بـرا  رای  قیال افراد نیبنابرا و ستمیس یک مالک B یک
 ستمیـ س ک ی S موارد،ی  لیخ در گر،ید عبارت به. کندیم استخدام ستمیس

  . کنند ترك را کارشان توانندینم آنها که استی لیدل همان نیا. است

 آنهـا  رایـ ز برونـد ی  مرخـص  بـه  شهیهمي  برا توانندیم B مشاغل مالکان
 هـم  هنوز برود،ی  مرخص به B اگر. شغل یک نه هستند ستمیس یک مالک
  . آوردیدرم پول

  
اي  دونالد که با تعریف یک سیستم توانـست زنجیـره    مدیر مک  کالرك ير

هاي خود در سراسـر جهـان ایجـاد کنـد بـه طوریکـه                 بزرگ از فروشگاه  
  .اهاي واتیکان هم بیشتر استتعداد آنها حتی از کلیس
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I) گذارهیسرما (  
). آورنـد یدرمـ  پـول  پـول،  با (کنندیم درآمد کسب پول با گذارانهیسرما
  . کندیم کار آنهاي برا شانپول رایز کنند کار ستندین مجبور آنها

 چهـار  نیا از یک کدام اینکه از نظر  صرف. است ثروتي  باز نیزم Iبخش
 پولـدار ي  روز کـه  باشند دواریام اگر کند،یمی  یدرآمدزا آنهاي  برا بخش

 پـول  که است I بخش در. شوند I بخش یک وارد دیبا تینها در شوند،یم
  . شودیم لیتبد ثروت ویی دارا به

   ست؟یچ بعدي مرحله
 انیـ جر کنتـرل  و دیـ ده نظم خودتان به دیگرفت میتصم شما خوب، اریبس
  : استي بعدي مرحله نجایا. دیریبگ دست در را تانينقد

و از  دیریبگ دست در را تانينقد انیجر کنترل فرمول �
  . دیکن پیروي پولدار پدر راه پولسازيچهار

   دیریبگ درست را تانينقد انیجر کنترل %
) 101مـالی   گردش  بازياز  ( کتاب نیاي  انتها دری  مال حسابصورت .1

  . دیکن پر را آمده

ز بخــش هــاي چهــارراه ا یــک کــدام در امــروز کــه دیــکن مــشخص .2
  !پولسازي قرار دارید
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 درآمـدتان ي  عمده بخش دیخواهیمآینده   سال 5 در دیکن مشخص .3
  . دیآور بدست  چهارراه پولسازييها بخش از یک کدام از را

  . دیکن شروع را تانينقد انیجر تیریمدي برنامه .4

E ـ کن پرداخـت  خودتـان  به اول پس  هـر  ازی   مشخـص  درصـد  .دی
. دیبگذار کنار را دیکنیم افتیدر منابع ریسا از کهي  دستمزد یا حقوق

 در را تـان پـول ی  وقتـ . دیـ کن انـداز پس حساب یک در را پول مقدار آن
ي گـذار هیسـرما  ةآمـاد  کـه ی  زمـان  تـا  دیـ دهیم قرار اندازپس حساب
 تیریمـد  شما! دییبگو کیتبر خودتان به. دینکن خارج حساب از دینشد
  . دیکرد شروع را تانينقد انیجري زیربرنامه و
 
E دیکن تمرکز تانیشخصی بده کاهشي رو.  

 کـردن  صـاف  و کـاهش ي  بـرا ي  کـاربرد  و سـاده ي  نکته چند ریز موارد
  : هستند شمای شخصی بده

 توجه قابل حساب تتمه باي اعتباري هاکارت اگر : 1 #ي نکته
 نگه پولتان فیک در راي اعتبار کارت دو یا یک فقط د،یدار

  . دیدار
 در حـاً یترج (دیـ ده قـرار خـود    دیـ د از دور راي  اعتبـار ي  هـا کـارت  ۀیبق

 بـه  را دیجدي  هانهیهزی  تمام. )منیاي  سپرده حساب یا امنی  گاوصندوق
 بـه  را هـا نـه یهز و هایبده ماه هر دیبا اکنون دیکن اضافه کارت دو یا یک
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ي هنـشد  پرداخـت ی  بـده  چیهـ  بیـ ترت نیـ ا بـه . دیـ کن پرداخـت  کامل طور
  . دیشوینم متحمل رای اضاف بلندمدت

  
  . دییایب ماه هر دری اضاف دالر 200 تا 150: 2 #ي نکته

ي بـرا  دیبا کار نیا انجام د،یشد باسواد شیپ از شیبی  مال نظر از که حاال
ی اضـاف  دالر 200 تـا  150 مـاه  هـر  دیتوانینم اگر. باشد ساده نسبتاً شما
 ممکنی  مال استقالل وي  آزاد به دنیسري  برا شما شانس پس دیکن دیتول

  . باشدی واه دیام وی الیخي نقشه یک فقط است

 ۀماهان پرداختي برا رای اضاف دالر 200 تا 150: 3 #ي نکته
  . دیبر بکار تانياعتباري هاکارت ازی یک فقط

ي هــاکــارت ازی یکــ در رای اضــاف دالر 200 تــا 150 حــداقل شــما حــاال
  . دیزیریم تانياعتبار

 زیـ وار گریدي  اعتباري  هاکارتي  همه در را شده نییتع مقدار حداقل فقط
 ۀهمـ  در رای  انـدک  مـازاد  مقـدار  ماهانـه  کننـد یمـ ی  سع مردم اغلب. دیکن
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ي زیـ انگشـگفت  طـور  بـه  هـا کـارت  آن اما کنند، زیواري  اعتباري  هاکارت
  . شوندینم هیتسو هرگز

 که رای پول کل شد، پرداخت اول کارتی وقت: 4 #ي نکته
ي گرید کارت به را دیدکریم زیوار کارت آن در ماهانه

  . دیکن زیوار
 دیـ کنیمـ  زیـ وار دوم کـارت  به را شده نییتع حداقل مقدار آن اکنون شما

  . دیبود ختهیر اولي اعتبار کارت در ماهانه کهی پول کلي بعالوه

 ماننـد  کننـده  مـصرف  اعتبـار  ریسـا  و هـا کـارت ی  تمـام  با را ندیفرآ نیا
 د،یـ کنیمـ  پرداخـت  کـه ی  بده هر با. دیده ادامه خود فروشگاهي  ها نهیهز
 خـود ي  بعـد ی  بـده  پرداخت حداقل به را شده هیتسوی  بده آن کامل مبلغ

 کـه ي  مقـدار  ماهانه د،یکنیم هیتسو رای  بده هر که چنان هم. دیکن اضافه
  . یافت خواهد شیافزا دیپردازیمي بعدی بدهي برا

 ریسا وي اعتباري هاکارتی تمامی قتو: 5 #ي نکته
 پرداختي برا را روند نیا شدند، هیتسو شما بد يها یبده

  . دیده ادامه تان خانه و نیماش
 تـا  دهیکـش  طـول  کـه ی  کوتـاه  زمـان  مدت از د،یکن دنبال را روند نیا اگر

 تواننـد یمـ  مردم اکثر. شد دیخواه ریمتح دیکن هیتسو را خودی  بده کامالً
  . باشندی بده بدون سال 7 تا 5ی ط
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  دیشد خالصی بده از کامالً شما که حاال: 6 #ي نکته
 پرداخـت  تـان یبـده  نیآخـر  يهیتـسو ي  بـرا  که رای  پول مقدار آن ماهانه

 را خــودیـی  دارا سـتون . دیـ کني گــذارهیسـرما  و برداشـته  را دیـ کرد یمـ 
  . دیبساز

  . است سادهی لیخ

 انیجر ترلکن گرفتن در دست به کمکي برا گریدی نکات
  ينقد

 موقـع  بـه  پرداخـت  پرداخـت،  در ریتأخ هرگونه ازي  ریجلوگي  برا ☺
  .دیکن آغاز را خودي هاصورتحساب تمام

 یـا  سـاالنه  ۀنیهز بدون و تر نییپا يبهره نرخ باي  اعتبار کارت کی ☺
 ریسـا ي  هـا یبده دیبخواه است ممکن نیبنابرا .دیکن دایپ انتقال و نقل

 امکـان  شـما  بـه . دیـ کنی  کـ  ی کـارت  آن بـا  را خودي  اعتباري  هاکارت
  .دیبپردازي کمتر ينهیهز و بهره تا دهد یم

 هـستند  نهیهزي دارا که (ATM) خودپردازي هادستگاه از استفاده ☺
 نـه یهز خـود  پـول  از استفادهي   برا که است نیا مانند. دیکن متوقف را

  !دیکن پرداخت
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 داشته خود کردن خرج عادات دنیفهم به ازین است ممکن
  دیباش

 مـوارد ي  بـرا  فقـط  شـارژ  کارت از. دیکن نقد پول پرداخت به عادت ☺
  .دیکن استفادهي اضطرار

 اراده قـدرت  از. دیریبگ یاد را یناگهان ةزیانگ با دیخر کردن متوقف ☺
  .دیکن استفاده نه گفتني برا خود

 دار  فیـ تخفي  ارهیـ زنجي  هافروشگاه وی  فروش عمدهي  هاکلوپ از ☺
  . دیکن دیخر

 دالر 200 ییغـذا  تیمحـدود  به اگر! دیبگذار احترام خود بودجه به ☺
  . نظر کنید صرفی بستن و ینیزم بیس پسیچ دیخر از ، دیباش دهیرس

  .دیکن دایپ دار فیتخف يداروخانه یک یا دیبخری عمومي داروها ☺

 آوردن بدسـت ي  بـرا ي  گـر ید راه یا وقت پاره وکار  کسب دنبال به ☺
  . دیباش شتریب درآمدی کم

 در تـا  دیـ کن خـاموش  را المـپ  چنـد . دیکن کم را دما میتنظ دستگاه ☺
  .دیکنیی جو صرفه خودخانه  برق مصرف

 زمـستان ي  برا نییپا به باال از را خودي  خانه چگونه که دیریبگ ادی ☺
 ورود باعـث  کـه یی  هـا پنجره از. دیکني  بندقیعا را ها  لوله. دیکن آماده
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 اتـالف  موجب که رای  مناطق. دیشو خالص شوندیم خانه داخل به باد
  . دیکن حذف شوندیمي انرژ

 نیـ ا. دیـ کن کـم  را تـان همـراه  تلفن نیهمچن و منزل تلفن از استفاده ☺
 نیـ ا از توانندیم چطور اینکه در مردم ازي  اریبس که است موضوعی

  . غافلند کنند اندازپس پول منطقه

 ازی  برخـ  دیـ توان یمـ  ایـ آ کـه  دینیبب. دیکنی  بررس را خود نامهمهیب ☺
 قابـل  مبلـغ . دیـ کن دایـ پ مـشابه ي  هـا نهیهزي  برا را سهیمقا قابل موارد
 شماي  ماهانه حسابصورت تا دیببر باال را خود) مهیب زیفرانش (کسر
  . یابد کاهش

 در دالر یـک  و نجـا یا در دالر یـک  چگونـه  کـه  دینیبب دیکن عادت خالصه،
 اگـر  کـه  دیکن چک و دیده اختصاص خود به هفته کی. دیکنیم خرج آنجا

 دیـ توان یم چقدر دینرو رونیب به شامي  برا یا دینخر متیق گراني  شامپو
 مـاه  یک در. هفته کی در دالر 40 یا 30 مییبگو دیده اجازه. دیکن انداز پس
 شتریـ ب یـا  دالر 1200 شـما  سـال،  ک یـ  در. رسـد  یم دالر 100 از شیب به

 ۀیتـسو  و پرداخـت ي  بـرا  پـول ي  ادیـ ز قـدار م نیـ ا و  دیـ کنیمـ  اندازپس
  . شماستي اعتباري ها کارت

 زمـان  نیترعیسر در نشده پرداختي  هایبده ازی  خالص دیبا شما هدف
 پولدار فرد یک مانند يتفکر و بهتري   اندهیآ به نگاه دیبتوان تا باشد ممکن

 کـه  دیـ کن آغـاز  رایی  هـا یـی دارا دیـ خر دیـ توانیمـ  سـپس . دیکن شروع را
 تلفـن،  قـبض  دیـ بتوان آن توسـط  تـا  کرد خواهند دیتول غیرفعالي  مددرآ
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