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  مقدمه
  

هایی است کـه بـه انـسان در زنـدگی فرصـت       پولدار بودن یکی از ویژگی   
تر زندگی کنـد و دورة بـد بـودن آن در      زندگی را واقعی،دهد میبیشتري  

  . اذهان عمومی کامالً به سر آمده است
توجهی به مسائل مـالی        بی ،حتی براي دستیابی به مراحل معنوي     امروزه  

چیز را در اختیار دارند و بـه پـول اهمیتـی             که همه    استتر    کسانی واقعی 
وگرنه، اینکه شـما پـول نداشـته باشـید و ادعـا کنیـد کـه پـول                   . دهند  نمی

  .مایگی خودتان است ارزش است، تنها توجیهی براي بی برایتان بی
لویت چندم است زیرا ثروت واقعـی کـه         وافراد ثروتمند پول برایشان در ا     

 از آنهـا گرفـت در واقـع همـان هـوش         تـوان   اي نمی   هیچگاه با هیچ وسیله   
براي رسیدن به این سطح از زندگی همیشه فرصت هـست        . مالی آنهاست 

خوانیـد شـاید همـین فرصـت برایتـان            و امروز که شما این مقدمه را مـی        
  .دست داده است

ایـم چـون بـسیاري از مـردم آنقـدر خـود را        ما این کتاب را تدوین کـرده  
انـد کـه فرصـت پولـدار شـدن       هاهمیت زنـدگی کـرد    هاي بی   درگیر حاشیه 

  .)ور که فرصت زندگی کردن را ندارندهمانط (ندارند
هـا و دلخـوش کـردن بـه           دلیل اصلی آنهـا اسـتفادة نادرسـت از فرصـت          

ران فیک مالی اسـت کـه فقـط قـصد           هاي پوشالی مشاو    ها و وعده    توصیه
اگر شما تنها از یکی از مباحـث ایـن کتـاب            . سرکیسه کردن آنها را دارند    
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در مسیر پولسازي بهره ببرسید برایمان کافی است که به رسـالت خـود              
  . افتخار کنیم

 گردآوري شـده از رابـرت و کـیم کیوسـاکی       مقاالت این کتاب از مجموعه   
  .گردد یران به شما تقدیم میاست که به صورت اختصاصی در ا

  
  همیشه پویا باشید

 طاهریان                                                                                



پول زیادي ) فقط(خواهید  چرا نمی
  به دست آورید؟

  

  نانی کارمندان با حقوق باال و کارآفرتفاوت

  
 ياکثر مردم زمان و انـرژ     .  با افراد مشهور دارد    يا  رابطه عاشقانه  کایآمر
 مـورد عالقـه خـود       یینمای س يها  ستاره ی زندگ بررسی را صرف    يادیز
  .ندکن یبت مرا براي  از آنها ياریکنند و بس یم
 پـر زرق و  اری بـس نمای ستارگان سـ یبه هر حال، زندگ  . فهم است   قابل نیا

را دارنــد آنهــا  کـه  ییزهــای همـه چ ی و چــه کــسرسـد  مــیبـرق بــه نظـر   
  خواهد؟ ینم
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، فقط  زندگی با تمام زرق و برق       نما،ی است که ستارگان س    نی ا تی واقع اما
 هـواداران هرچنـد مـسلماً بـا    ( بـاال هـستند،     اری با دستمزد بـس    یکارمندان

 اگر آنها سر کـار حاضـر نـشوند،          نجاست،ی ا مسئلهاما  ؛  ) که دارند  يادیز
 هـر   ای لی وک کی،  رعاملیمد کیدرست مانند   . کنند ینم افتی در يدستمزد

  . داردیی که حقوق بااليمندکار
 و بـه نـدرت وقـت آزاد         کننـد   مـی  کـار    وار  وانهیدها    آنها ساعت  جه،ی نت در

  .رسد ی به نظر مظاهراً که ستی نعالینقدر آزندگی آنها  قاًیدق. دارند

   دستهنی اگری بازنیتر باهوش
 2018 گری بـاز  نیپردرآمـدتر « مقالـه    نیـ  است که به نظرم ا     لی دل نی هم به
  . جذاب استاری بس» بسازدلمی مجبور نبود فیحت

 بود، امـا او   ی جورج کلون  2018 سال   گری باز نی مقاله، پردرآمدتر  نی ا طبق
   کار را انجام داد؟نیپس چگونه او ا. اخته بود هم نسلمیفیک  یحت

  
   استنی کارآفرکی هم ی شد که کلونمعلوم
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، 2018 سال   ي جهان در فوربس برا    گرانی باز نیطبق فهرست پردرآمدتر   
 موفق شد در فاصـله      ی با خانواده سلطنت   ی تعامالت اجتماع  نی در ب  یکلون
 ي دالر ونیـ لی م 239 ي، درآمد بـاال   2018 ژوئن   1 تا   2017 ژوئن   1 یزمان

 لمی فـ  چی او در آن زمان هـ      نه.  در حرفه خود به دست آورد      اتیقبل از مال  
 گوسی نساخته بود، اما شرکت خـود، کاسـام        يدی جد یونیزی برنامه تلو  ای

 ونیــلی م239 دالر از درآمـد  ونیـ لی م233.  دالر فروخــتاردیـ لی م1را تـا  
 و  هـا   تیـ حماز   ا هیـ بق. بـود  گوسیکاسـام  از   اتیـ  قبل از مال   ی کلون يدالر

  . او بودیمی قديها لمیف
 نیـ  ا گری بـاز  نیتـر   باهوش را به    ی ممکن است کلون   نی که ا  می بگو توانم یم

  . کندلیگروه تبد

  …قهرمان بینا
 124او  .  جانـسون، معـروف بـه راك بـود         نی پردرآمد، دوا  گری باز نیدوم
 به دست آوردن آن، او مجبـور شـد سـه      يبرا.  دالر درآمد داشت   ونیلیم
در ایـن    " فـر  یتـ یون"همـانطور کـه     .  بـسازد  یونیزی برنامه تلو  کی و   لمیف

 قـه ی دق39 از شی ماه گذشته ب 12آن مرد احتماالً در     " :کند  میاشاره  مقاله  
  .ادی حقوق زمبلغ کی است، اما مطمئناً با يادی زکار ". استدهینخواب

 دو برابـر جانـسون      بـاً ی تقر یکلـون .  تضاد جالب است   کی نی حال، ا  نی ا با
 ؛ و کـرد  ی کار مـ   ي کمتر اری که احتماالً ساعات بس    یدرآمد داشت، در حال   

 شهیـ  بـودن هم   نی است که چرا کارآفر    نی از ا  ی مثال عال  کی به عنوان    نیا
  . داردتی با دستمزد باال ارجحيبه کارمند
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  انتخاب شماست. دی کنی خداحافظای سالم یاتی مرد مالبه
 ادیـ  داشـت، بـه احتمـال ز       اریت در اخ  يشتری زمان ب  نکهی عالوه بر ا   یکلون
 کیـ بـه عنـوان   .  پـولش پرداخـت کـرد   ي براراك نسبت به   ي کمتر اتیمال

 درآمـد کـسب   ي را بـرا اتیـ  نـرخ مال نی بـاالتر دی با راكکارمند پردرآمد،   
  . است٪37شده خود بپردازد که در حال حاضر 

  
 را فروخت، فقـط مجبـور شـد نـرخ           ي سود تجار  کی نکهی ا لی به دل  ،یکلون

 از شی درصـد اسـت، بـ   15که برابر بـا      بلندمدت را بپردازد   هیسود سرما 
  . از نرخ درآمد کسب شدهیمین
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 بـه دسـت   يشتریـ  کمتـر پـول ب  ي با انجـام کارهـا    ی نه تنها کلون   نیبنابرا
 کـه بـه نفـع صـاحبان مـشاغل اسـت،             یاتی مال نیآورد، بلکه به لطف قوان    

  .را حفظ کرد آن راك از شتریب

   پادشاه استي نقدانیجر
 هــم از يا منفعالنــه خــود، از درآمــد ي عــالوه بــر فــروش تجــاریکلــون
 راك ادیبه احتمال ز  .  برخوردار بود  اش یمیقد يها  لمیف و هم از     ها  تیحما

 است که آنها در هنگـام خـواب پـول در            نی کار ا  نی ا ییبایز. نطوریهم هم 
  .آورند یم

  
 یی کـه دسـتمزد بـاال      یی آنها یکر شد، کارمندان، حت    که در باال ذ    همانطور
در . کننـد  مـی  نافـت ی دری حقـوق در غیر ایـن صـورت   کار کنند دیدارند، با 
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ها پـس از اتمـام        پس از انتشار، مدت    و   سمی بنو ی کتاب توانم یمقابل، من م  
  .کند ی درآمد کسب ممی آن انجام دادم، براي که براتالشی

و  مـن تـالش کـردم تـا آن را بـسازم         . رنطـو ی مورد تجارت من هم هم     در
 کـه   ی زمـان  ی و حتـ   شود یم اداره   ي با استعداد  اریاکنون توسط افراد بس   

  .کنند می من درآمد کسب ي، براکنم نمی آن کار يفعاالنه رو
 پادشـاه  ینگی نقـد انیجر: دانند می است که همه افراد ثروتمند       ي راز نیا

  .است

  
   ثروتفیتعر

 از مـردم فکـر      ياریام، امـا بـس       نوشـته  يادیـ  ز  در مـورد آن مطالـب      قبالً
تنهـا  . درست نیـست   نیا. کند ی شما را ثروتمند م    ادی داشتن پول ز   کنند یم
 دیـ  کار را متوقف کندی است که بتواننیکند ا ی که شما را ثروتمند م    يزیچ

  .دی خود را بپردازيها نهیو همچنان تمام هز
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  . استی مالي آزادی آزمون واقعنیا
  

 کـار  شـما  ي پول را بـرا توانید  می است که    نی بودن در ا   نیرآفر کا ییبایز
 دهـم،  ی تجارتم انجـام مـ     ي رو يادی ز يمن هنوز کارها  . )نه برعکس  (دکن

مـن  .  کـه مجبـورم  لیـ  دلنیـ  نـه بـه ا  خـواهم،  ی است که مـ   لی دل نیاما به ا  
 و هرگز نگران     کار نکنم  گری ساعت د  کی امروز بازنشسته شوم،     توانم یم
  .گویم می است که من به آن ثروت يزی چنیا.  نباشملپو

  دی کنرؤیاپردازي متفاوت
 شـغل پردرآمـد را      کیـ  داشـتن    ي که آرزو  شناسم  می را   يادی افراد ز  من

 ی معروفـ  گری بـاز  کـاش  يا کـه    شناسـم   می را   يادی افراد ز  نیهمچن. دارند
 بـه   یوقت. ستی ن ی عال رسد  میدر هر دو مورد، آنقدرها که به نظر         . بودند

 یپول خـوب اسـت، امـا فقـط زمـان     . ی کار کن  یلی خ دی با يدیرسآن سطح   
  .دیوجود دارد که هر روز حاضر شو
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 بـه سـتاره     دنی رسـ  ای با درآمد باال     ی در مورد شغل   رؤیاپردازي يبه جا 
 دیـ  کنرؤیـاپردازي  که متفاوت   کنم ی م قی، من شما را تشو     در سینما  شدن

من .  داشته باشند  یمتفاوت يایرؤ تا   دی به آنها کمک کن    د،ی و اگر بچه دار    -
  . به چالش بکشمینی کارآفريایرؤ شما را به خواهم یم

 تیـ  مالکجـه ی خـود و در نت     وکـار   کـسب  يانـداز   راه شروع به    ي برا امروز
 یمی تـصم  نی بهتـر  نیـ  ا د؟یـ  انجام ده  توانید  می ي خود چه کار   ی مال ندهیآ

بلکـه  . ستیـ  ن زیـ باالخره پـول همـه چ     . دیریگ یمخواهد بود که تا به حال       
 ایـن فرصـت را بـه        یمـال   گردش يباز .استخیلی خیلی مهم     ی مال يآزاد

  .کنید ياپردازیرؤدهد که بهتر و هدفمندتر  شما و خانوادة شما می



  به من اعتماد کن، تو وقت داري
  

  
 که ی آسانيها  بردن بهانهنی خود به از بلی کردن دلدایپ

  کند یشوند کمک م ی مشرفتیمانع پ
 »انگیـز   زن شـگفت   «یکنـ   مـی  روزهـا احـساس      یبندم کـه بعـض     ی م شرط

 و شـوهرتان  هـا  بچه از د،یسخت در شغل خود کار کن     اینکه  ؟  حقیقت دارد 
 د،یـ  غـذا درسـت کن   د،ی باشگاه برو  د،ی را انجام ده   تانی کارها د،یمراقبت کن 

 ی خـوب هیهمـسا تازه  و دختر، دوست و دی را دنبال کن   هاي اجتماعی   شبکه
 فقـط بـه   - اسـت  ریچـشمگ  کـامالً  دی فکر کناین همه فعالیت  اگر به   . دیباش

  !دی نگاه کندیده می که روزانه انجام کارهاییهمه لیست 
 دیـ  کـار جد کیـ  يت در هفتـه را بـرا   اگر از شما بخواهم چنـد سـاع     حاال،

 چیبه هـ  «:  است نی شما ا  ي پاسخ فور  بندم یم چه؟ شرط    د،یاختصاص ده 
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 ی اضـاف هیـ  ثانکیـ حتی  من دهم؟ یدارم انجام مکار   چقدر   ینیب ینم. وجه
 تـوانم   مـی  کـه    یمن در حـال حاضـر بـا سـرعت         .  ندارم ی اضاف زی چ يبرا

مـن بـه سـاعات      . مدهـ  یمـ حیـات    ادامـه    ی سخت ه و ب  کنم  می بازي  شعبده
  ». انجام دهمگری کار دکی ی دارم تا حتازی در روز نيشتریب

 اضـافه  يگری دتی فعال کند  می شنهادی پ ی کس یوقت. کنم  می درك آن را    من
 است که   یطلبد، کاف  ی پرمشغله شما م   ی را از زندگ   يشتری که زمان ب   دیکن

  .سرتان منفجر شود

  
   زمانتوهم

 مـا در حـال      رایـ  خودکار است، ز   ی پاسخ نداشتن وقت  اوقات، بهانه    اغلب
 زیـ  چ کی که   می تصور کن  توانیم  نمی و   مکنی  میحاضر احساس غرق شدن     

 اسـت کـه     کی همان بهانه شماره     نی ا ؛ و می به بشقاب خود اضافه کن     گرید
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 صـحبت   گـذاري   سـرمایه  با آنها در مورد شـروع        ی وقت شنوم  میاز زنان   
  .ماروقت ند: گویند  میکنم می
 اسـت کـه     نیـ  ا گوییم  می، آنچه واقعاً    »من وقت ندارم   «:گوییم  می ی وقت اما
 ی اضـاف  تیـ  از فعال  تـر   مهـم آنچه در حال حاضر در بـشقاب خـود دارم           «

  : استنی ای سؤال واقعنیبنابرا؛ »دکنی می شنهادیاست که شما پ

  تر است؟  مهميزیواقعاً چه چ
  . است»يبند تیاولو« در مورد نیا. ستی زمان ن»داشتن« در مورد نیا

 نکـه ی ا یـا  ورزش،   ه،یری با خانواده، شغل، امور خ     گذرانی  وقت در حال    اگر
 زیـ  چ ي چگونـه بـرا    د،ی روزمره خود صحبت کن    یفقط با دوستان و زندگ    

 دیـ  خـوب اول، شـما با   د؟یـ کن ی مـ  دایـ  وقـت پ   يگذار  هی مانند سرما  يدیجد
  .دی وقت خود بدانستهی را شايگذار هیسرما
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   شمایی چراکشف
 ارزش وقـت خـود را       گـذاري   سـرمایه  ایـ  آ دی کن نیی تع دی بتوان نکهی از ا  قبل

چـرا  . دیـ  کن گـذاري   سـرمایه  دیـ خواه ی که چـرا مـ     دی بدان دی با ر،ی خ ایدارد  
 شـما را بـه      يزی واقعاً چه چ   د؟ی را قبول کن   ریگ  چالش وقت  نی ا دیخواه یم

 قیگذار خوب تـشو    هی سرما کی شدن به    لی تبد يصرف زمان و تالش برا    
  دهد؟ یوق مکند و س یم

  
 ی اصـل لیـ  کـشف دل ياگـر بـرا  .  دارد ی شما بستگ  لی دل افتنی به   زی چ همه

هـم   اگـر    ای. گذارید  خود نمی  تیاولودر   احتماالً کار را     د،یخود وقت نگذار  
  . بوددی نخواهبندی احتماالً به آن پاد،یاتفاقاً شروع کن

 دیرس یم مهم به نظر     یلی که خ  دیا  کرده را شروع    ي بار تا به حال کار     چند
 لیـ  دل نی احتماالً به ا   د؟ی برسان انی آن را به پا    دیاما در واقع هرگز نتوانست    

 لیـ  کشف دلي وقت برا چی اما شما ه   ،دیرس یم به نظر    ی خوب دهیاست که ا  
  .دی انجام آن وقت صرف نکردي خود برایواقع
 يشتریـ  پـول ب   دیخواه ی م رای ز دی کن گذاري  سرمایه دیخواه ی م دی کن فرض

ــبــه دســت آور ــ دی ــ جرای ــ بي نقــدانی ــ دی داشــته باشــيشتری  ي روزای
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، امـا احتمـاالً   رسد یم به نظر ی عاليخوب، از نظر تئور   . دیبازنشسته شو 
 سـخت  یلـ ی خطی که شـرا ی زمانست،ی نی به شما کافدنی الهام بخش  يبرا
چـه  . دیترك کن صحنه را    دیخواه ی و م  بینید  نمی ی کاف شرفتی پ ای شود یم
 نارها،ی شرکت در سم   ف،ی، انجام تکال  ها  کتابدن   خوان ي شما را برا   يزیچ

 ي رهـا کـردن روزهـا    ایـ ،  گـذار   هیسرماجستجو و مالقات با کارشناسان      
  ؟کند می بی خود ترغلیتعط

  
 شـک   دچـار  ی کـه وقتـ    ي باشد، به طـور    پویا کننده و    رهی خ دی شما با  چرا
 کـه   یهنگـام . دی که به جلو حرکت کن     شود  می شما باعث    یی چرا ،شوید  یم
 ایـ  (دیـ  کنگـذاري  سـرمایه  دیـ خواه ی چرا منکهی اي خود را برا   ی واقع لیدل
کـشف  ) دیـ  را انجـام ده دیـ  جد ي هر کار  دیخواه ی چرا م  نکهی ا ی واقع لیدل
 تیـ  بـه اولو   رایـ چـرا؟ ز  . شوند ی م دیها به طور خودکار ناپد      بهانه د،یکرد
 تمرکـز   یی انجام کارها  يمعموالً ما رو  . شود  می لی شما تبد  ی زندگ یاصل
دوش گرفتن، سر کـار رفـتن، شـام درسـت     ( انجام شوند   دی که با  میکن یم
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 چـرا همـه   می بپرسنکهی انبدو) فشانیها در انجام تکال   کردن، کمک به بچه   
 کیـ  اسـت کـه ممکـن اسـت          یلـ ی همان دل  نیا. دیده یآن کارها را انجام م    

 نیـ  ا ي اگر زنگ ساعت خود را صبح زودتر بـرا         ی حت د،ی را رها کن   نیتمر
  .دیا نرسانده خود را به صفر لی دل- دی کنمیکار تنظ

 دایـ  پ يا  بهانـه  نـه اگـر   .  کـرد  دیـ  خواه دای پ ی شما مهم است، راه    ي برا اگر
  . کرددیخواه
نـه  ( دی داشـته باشـ    ییها  بهانه ای جی نتا دیتوان یم کامالً معتقدم که شما      من

 نی آخر ي و برا  دی هست ي جد يگذار هی اگر در مورد سرما    نیبنابرا؛  )هر دو 
 مکـان آرام و     کیـ  پـس    د،یـ  خود را کنـار بگذار     يها  بهانه که   دیا  آمادهر  با

 ي بـرا ن مـ ی واقعـ  لیـ دل«: دی و از خـود بپرسـ      دی کن دای پ یپرت  حواسبدون  
 کـه   دیـ  فکـر کن   نی به ا  »ست؟ی مستقل باشم چ   ی از نظر مال   خواهم یم نکهیا

 بـه   ی چـه حـس    د،یـ ده ی انجام م  ي چه کار  د،ی مجبور به کار نشو    گریاگر د 
 همـانطور کـه     قـاً ی تـا دق   دی را داشـته باشـ     ایـ  که تمام وقت دن    دهد یمشما  
 ی نبود، چگونـه زنـدگ     کننده  نگرانعامل  و اگر پول     دی کن ي سپر دیخواه یم

. دیـ  کنادداشـت ی را  رسـد   بـه ذهنتـان مـی      کـه    يهـر فکـر   ! شد یمتفاوت م 
 اما به مـن اعتمـاد       - است   زیانگ  جانیه زی چ کی در مورد آن     يپرداز الیخ
  ! استتر کننده سرگرم ی کردن آن حتیمل عد،یکن


	Aya Vaghte Pooldar Shodan Darid Chap
	Onvan
	Shenasname
	Moghadame
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


