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 مقدمه

 

 درود بر شما دوست عزیزوهمراه وبسایت ثروتمندان فردا دات کام

دوست عزیز من نویسنده نیستم فقط تجربیات ومطالعات خودم را در زندگی شخصی بصورت 

اگر بتوانم آنها را  وپس از مطالعه  خاطراتم با خود گفتم که. خاطرات به روی کاغذ آوردم 

.بدین صورت شد که دست به قلم شدم .برای دیگران بازگو کنم چه خوب میشود  

.و با زبان عادی و معمولی شروع به نوشتن کردم وحرف دلم را روی کاغذ آوردم  

اگر در نوشتن این مطالب قصوری ایجاد شده لطف کنید برای من از طریق ایمیل در ارتباط 

سعی کردم در نوشتن مطالب زیاد از کلمات قلمبه سلمبه . ا را بررسی کنمباشید تا نظرات شم

در بعضی مطالب نظرات .استفاده نشود تا برای همه دوستان خواندن این کتاب راحت باشد

.بزرگان موفقیت وثروت را نقل قول نمودم   

ورم ریردرآتا این کتاب را به رشته تح خوشحالم از اینکه پروردگاربی همتا به من فرصت داد

در این کتاب من تمام تالش خود را بکار گرفته ام تا حاصل تحقیقات و مطالعه و بررسی 

کتب مختلف در زمینه های موفقیت و ثروت همچنین تجربیات شخصی خودم را برای شما 

در اینجا به قسمتی از زندگی شخصی خود میپردازم ولی اگر تمایل به خواندن  .بازگو کنم

.تمام خاطرات وتجربیات من باشید در کتابی جدا گانه از تولد تا کنون را نوشتم   

 

فی را امتحان کردم و در ابتدا کارمند بودم وپس از بیرون آمدن ازمحیط کار مشاغل مختلمن 

ان شدم و پس از چند سال دوباره به وطن برگشتم خارج از ایر سپاردر نهایت ره

ازاوضاع نابسامان خود خسته شده بودم و به درگاه خدا شکایت میکردم با اینکه سخت دیگر

کارمی کردم و لحظه ای از پا نمی افتادم هر بیشتر تالش میکردم پیشرفت آنچنانی در مسیر 

  .نبود  کارم

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


 

 کتاب الکترونیکی آنچه در باره ثروت باید بدانیم

 

www.SERVATMANDANEFARDA.COM  Page 7 
 

خورده بودم اومدم و با سرمایه هم کار کردم  من بدون سرمایه کار کرده بودم به مشکل 

گرفتم تا از فضای تصمیم با خودم گفتم یه جای کار ایراد داره   به بن بست رسیدم همباز

. سنتی کناره گیری کنم و در فضای مجازی مشغول شوم شغل  

    سر و کار داشتم و به سایتهای مختلف با اینترنت و کامپیوتر اکثر اوقات   از آنجایی که  

ل با توک کردم  سری می زدم رفتم به  سراغ سایتهایی که از قبل مطالب آنها را مطالعه می

.به خدا شروع به مطالعه کتابهایی که در زمینه ثروت وموفقیت بود نمودم  

را مورد  همه از کتابهای ترجمه شده گرفته تا کتابهای  زبان اصلی  از نویسندگان مختلف 

در تمامی این کتابها   ه رسیدم که یک موضوع خاصبه این نتیج و بررسی قرار دادم

.مشترک بود   

 بهره بردم ودر نهایت ذکرشده بودازنکات کلیدی وآموزشهاي مهم كه دراین کتابها  من و

این تا ازآن اوضاع نابسامان خالص شوم حال که  تصمیم گرفتم که در زندگی خودم بکارببندم

. مطالب را  برای شما دوست عزیز مینویسم  

وضعیت اول خود را به یاد می آورم که چطور با سختی و مشکالت دست وپنجه نرم  

ولی فقط یک چیز مهم است وآن خود شما هستی که باید تصمیم بگیری وبخواهی .میکردم

.زندگی خودت را عوض کنی  

 

دوست عزیز امیدوارم که با مطالعه این کتاب بتونی مطالب و نکات کلیدی آن را همانطور  

.استفاده کنی تدرزندگی خودکه من بکار گرفتم واستفاده کردم تو هم بهره ببری و  

 

هرگونه انتقاد وپیشنهادی میخوام تا پس از مطالعه این کتا ب  و دوست خوبمو همینجا ازت 

موضوع و مطلبی که فکر میکنی  ممکنه درپیشرفت زندگی تو یا  اری یا در باره هرد

دوستان دیگر مفید واقع شود به من ایمیل بزن تا اون را مورد بررسی قرار بدم و مطلب 

.مفید و آموزشی را بنویسم  

 

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


 

 کتاب الکترونیکی آنچه در باره ثروت باید بدانیم

 

www.SERVATMANDANEFARDA.COM  Page 8 
 

 

 به نام یکتای بی همتا

 

وبه چه کسی ثروتمند میگوییم ثروت چیست  

.ثروت برای تو دوست خوبم صحبت کنم در این بخش میخوام مختصری در مورد   

 باید ببینیم این سوال را از کی میپرسیم؟

 میپرسید چرا؟

از دید یک سری افراد ثروت یعنی .چون ثروت از دیدگاه هرشخصی متفاوت است

تیلیارد بعضی دیگر تصورشون از ثروت یعنی میلیارد ومیلیون در این بین افرادی 

دونند که داخل جیب یا کیف وبطور کلی پولی که هم هستند که ثروت را پولی می 

.نیازاولیه زندگی آنهارا حل میکنه   

ویک عده دیگر دید آنها از ثروت چیزی غیر از مسائل مادی است البد میگی به  

 -خانواده–دوستان -چی میگن ثروت؟ این سری از افراد به مسائل معنوی 

.دبه دید ثروت نگاه میکنن...  سالمتی و–خوشبختی   

 اما  یک سری از افراد نظری فراتر از اینها دارند واز دید آنها ثروت یعنی

یا به عبارتی .با داشته کنونی زندگی را مدیریت کردن  

(با تمام چیزهایی که در اطرافت وجود دارد تا چه موقع میتونی دوام بیاوری)  
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ببینی با  خوب دوست من با توجه به مواردی که گفتم باید خودت را ارزیابی کنی

امکاناتی که در اطرافت داری تا کی میتونی دوام بیاری و زندگی کنی باید ببینی 

.درامدی داری یا اندوخته ای که بتونی با آنها خودت را سر پا نگه داری  

به پایان برسه تو دیگر ثروتمند  بدی یا پس اندازت مدت را از دستزمانی که درآ 

ت وقدرت داری میتونی زندگی کنی چون این دو به عبارتی شما تا وقتی ثرو نیستی

.یعنی ثروت و قدرت ارتباط مستقیمی با هم دارند  

 

خوب دوست من حاال متوجه شدی که ثروت چیه؟اما در اینجا میخوام بهت بگم 

.ثروت یک چیزی فراتر و باالتر از اینهاست  

ثروت اندیشه توست ثروت اون چیزی است که در ذهن تو میگذرد به درستی  

.ودارایی توئه ثروت "اندیشه "میتونم بهت بگم که   

اگر اندیشه و ذهن تو در مسیر فقر باشه اعمال و رفتار تو هم با اون هم مسیره یا 

تیبرعکس اگر اندیشه و ذهن تو در مدار ثروت باشه  بالطبع تو هم ثروتمند هس  

وقتی کسی میخواد واقعآ به خواسته خودش برسه ابتدا باید اندیشه خودش را بسازه 

.وبواقع اگر کسی برای بدست آوردن چیزی آماده باشه به آن می رسه  

ودم بگم آن زمانی که من درشغل سنتی سرمایه گذاری کرده را درمورد خ مطلبی

بهم زدنی در مدت کوتاهی  به دلیل اینکه ذهن ثروتمندی نداشتم به یک چشم بودم 

   .همه سرمایه من از بین رفت وبدهکار هم شدم

 

:جمله ای از ناپلئون هیل درکتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید   
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به راستی اگر انسانها پای عقیده خود بایستند و به هدف خود بچسبند وآنقدر 

اتفاقها که نمی افتدمداومت کنند تا خواسته آنها به وسواسی دائمی مبدل گردد چه    

 

در سطرهای قبلی .ضوع که ثروتمند به کی میگنمیپردازم به این مو درادامه

.اشاره به این موضوع کردم ولی االن برات بیشتر توضیح میدم مختصری   

ببین دوست من شاید بعضی افراد نگاه کنند به زندگی یک نفر که همه امکانات 

بذار واضح تر بگم تو بحث ثروت .وتمندهرفاهی را داره و بگن که این شخص ثر

فتم که هر کسی ثروت براش یه معنی گ را در مورد ثروت  چیست دیدگاه افراد

.داره   

ولی اینجا میخوایم ببینیم از دید .یکی به میلیارد میگفت ثروت یکی دیگه به خانواده

بازبر میگردیم به این موضوع که ذهن .من وشما یا افراد دیگه چه کسی ثروتمنده

.افراد در چه مرتبه ای قرارگرفته   

مثآل ازدید من به کسی میگم ثروتمند که ذهن خودش را در مدار ثروتمندی قرار 

ه و بررسی لها مطالعواین بود همان موضوع مشترکی که در طی سا داده باشه

.کتابها به آن پی بردم   

بلکه رمز کشف .اینکه میگویم پی بردم به این معنی نیست که من آن را کشف کردم 

.شده افراد ثروتمند را فهمیدم و بکار بستم  

بله دوست عزیز تا ذهن خود را در مدار ثروتمند شدن قرار ندهیم هیچ اتفاقی نمی  

ده که ذهن خودش را به این مسیر هدایت بگیم ثروتمن افتد پس ما به کسی میتونیم

.کرده باشه  

.در نظربگیر خورشید را ثروت بدونیم:بگذارید یه مثالی بزنم  
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تصور کن یه نفر تواتاق دربسته برای استفاده از نورخورشید تنها از پنجره کوچک 

 اتاق برایش امکان پذیرباشد 

تقیم  نور خورشید قرار داردو نفر دوم در یک فضای بازو در مسیرتابش مس  

ما کدوم یکیشون میتونه راحت ترنور خورشید را جذب کنه؟به نظرش   

از تابش  براحتی شاید نفر دوم .اما من به تو میگم  نه. خوب شاید بگی نفر دوم

مستقیم میتون استفاده کنه ولی نفر اول به علت اینکه برای استفاده کردن نور در 

سختی میباشد ذهن خود را متمرکز میکند تا از پنجره اتاق حد اکثر استفاده از نو 

.راببرد  

:نتیجه گیری این قسمت  

.از دیدگاه افراد مختلف ثروت معنی های متفاوتی دارد  

ثروتمند که اگرشغل ودرآمدی نداشته باشد تا چه مدت میتواند به کسی میتوان گفت 

.تحمل کند  

  .برای رسیدن به ثروت تالش زیاد نباید کرد بلکه ابتدا ذهن خود را باید آماده کرد

 

این بخش را برای تو به خوبی توضیح داده  ز من امیدوارم که خوب دوست عزی

در بخشهای بعدی راجب موضوعات دیگری که با ثروت در ارتباط هست .باشم

ن این کتاب بتونی نتیجه پس گام به گام موضوعات را دنبال کن تا در پایا.میپردازم

ونظرت را در مورد این بخش برای من ایمیل کن یا به .را بگیری قابل توجهی

.مندان فردا دات کام ارسال کنسایت ثروت  
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 چرا ثروتمند نیستیم

انسانها ثروتمند نیستیم؟ که چرا بعضی ازماتا به حال فکر کردی   

باالی نداریم یا اینکه بخوای تقصیر را شاید بگی چون شغل خوبی نداریم درآمد 

 بندازی گردن افراد دیگه مثآل چون والدین ثروتمند نداشتیم یا وضعیت کشور خوب

.نیست یا اینکه هزارو یک بهانه دیگه  

اینو بدون ثروتمند نبودن بعضی انسانها هیچ ربطی به این موارد نداره بطور کل 

.بگم که هیچ ارتباطی با مسائل فیزیکی و بیرونی نداره  

یا به عبارتی  .مربوط میشود تنها عامل ثروتمند نبودن انسانها به افکاروذهن آنها

نی که برای خود ساخته اند باعث شده تا باورهای غلط به ودیتهای فکری و ذهمحد

.مرورزمان درضمیر ناخوداگاه جای بگیرد  

نوع تالش و کوشش و هر.همین مسئله از ثروت مند شدن ما جلوگیری میکندو 

.برای بدست آوردن ثروت را متوقف میکند  
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حساب نشده باشد و همت وپشتکارالزم  زمانی که پیگیری ها و تصمیم گیری هاو 

.برای انجام دادن کار وجود نداشته باشد نتیجه دلخواه و مطلوب بدست نمی آید  

وهمین امر سبب می شود تا کار شکست بخورد واین باوربرای آنها ایجاد شود که  

.ما توانایی ثروتمند شدن را نداریم یا قسمت ما نیست که ثروتمند شویم   

ر وخیال دیگروافکار و باورهای غلط از این نوع ذهن آنها را بسته و هزارنوع فکو

.محدود میکند و باعث ضعیف شدن اعتماد به نفس آنها می شود  

ودرتمام مدت .وثروتمند شدن را برای خود کاری مشکل و سخت می پندارند 

زندگی  ثروتمند شدن را کاری محال و غیرممکن میدانند وحسرت زندگی دیگران 

.ی خورندرا م  

 

هر موفقیتی افراد دیگری هم وجود دارند که در ضمیر خودآگاه شان بدست آوردن 

اصآل اعتمادی برای بدست آوردن امکان پذیرمی دانند ولی ضمیر ناخودآگاهشان  را

.موفقیتشان را ندارد  

این افراد بالفاصله شروع به خواندن کتابهای .اینگونه عمل کردن هم فایده ندارد 

ر زمینه موفقیت وکسب ثروت میکنند وانرژی وانگیزه زیادی را بدست مختلف د

.می آورند  

ولی پس از گذشت مدت کوتاهی وقتی با نامالیمت های زندگی واقعی روبرو  

 میشوند مجددآ افکار منفی به سراغشان می آید و دچار حفره های ذهنی میشوند واز

.می کشند ودلسرد می شوند تالش خود  

دلیل موفق نبودن وثروتمند نبودن خودرا در محیط اطراف جستجو   انسانهایی که

می کنند باید بدانند که کاری بیهوده انجام می دهند و با انجام این کارجز 

.سرخوردگی ونا امید شدن نتیجه ای عایدشان نمی شود  
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.این افراد باید بدانند که هیج کس جزخودشان نمی تواند به آنها کمک کند  

اید بپرسی یعنی چی ؟ جواب اینه که این افراد باید از درون خود دوست خوبم ش

شروع کنند وذهن خود را با تمرین وآموزش  دوره های مختلف در مسیر ثروتمند 

وقتی که با این روش به پیش بروند به مرورزمان با داشتن ذهن  .شدن قرار دهند

.جذب میکنندمثبت تمام چیزهای مثبت را   

وفق باور درستی از موفقیت وثروتمند شدن دارند آنها می دانند از افراد ثروتمند و م

.چه عواملی باید دوری کنند تا بیشتر به ثروت برسند  

آنها موانع ثروتمند شدن را درمسائلی چون سن وسال و سرمایه و مسائل اقتصادی  

.و سیاسی وعوامل بیرونی جستجو نمی کنند  

کلید موفقیت وثروت تنها درون خودشان بلکه این راز را متوجه شده بودند که 

و با دور کردن  به همین علت در زندگی خود آرامش را حکمفرما میکنند.است

.عصبانیت  ونگرانی  باورهای خود را شناسایی می کنند  

 

:نتیجه گیری این قسمت  

به این نتیجه رسیدیم برای اینکه ثروتمند شویم باید از خودمون شروع کنیم وذهن 

.در مسیر کسب ثروت قرار بدهیمخود را   

خوب دوست عزیز امیدوارم که این بخش هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه  

وبعد از اینکه این کتاب را مطالعه کردی نظرت را در باره موضوعات هر قسمت 

.ل کنثروتمندان فردا دات کام ارساایمیل کنی یا به سایت   
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 روانشناسی ثروت

از مردم بپرسید که چه چیزی را در زندگی بیشتراز خوب دوست عزیزاگر 

فکر می کنید که اکثر آنها بی درنگ چه پاسخی می ،چیزهای دیگه میخواهند

دهند؟اغلب آنها یک جواب ساده می دهند،وآن هم این است که آنها می خواهند 

 ثروتمند شوند 

ظر مالی در و یا پول بیشتری را می خواهند بعضی افراد میگن که میخواهند از ن

رفاه باشند و نگرانی از بابت مسائل مادی نداشته باشند و بعضی می خواهند آنقدر 

باشند می خواهند خانواده آنها پول داشته باشند که به کار اضافه نیازنداشته   

امنیت اقتصادی داشته باشند بعضی پول میخواهند برای پرداخت قرض هایشان 

انه رویایی شان را بسازند آنها می خواهند برخی میخواهند ماشین بخرند یا خ

 توانایی رفتن به مسافرت های هیجان انگیز را در طول سال داشته باشند ویا 
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ی از این پاسخ ضبهترین دانشگاه ها تحصیل کنند بعاینکه می خواهند با این پول در 

مثل پیدا کردن عشق یا شادی وآرامش ویا انجام کارهای ها محسوس نیستند 

. نیازمنـد داشـتن پـول اسـت اکثریت قریب به اتفاق این خواسته ها.خیر  

مـی داشـتند تمامـی بسـیاری از مـردم فکـر مـی کننـد کـه اگـر کمـی بیشـتر پـول 

تشـان حـل مـی شـد و آنهـا مـی توانسـتند از زندگـی لـذت ببرنـد و ال مشک

اگـر پـول بـرای بسـیاری از مـردم اینقـدر مهـم . رویاهایشـان رامحقـق کننـد  

هسـت،پس چـرا آنها،ایـن پـول را ندارنـد؟ خـب مـن در اینجـا قصـد دارم طـرز 

.ز داریـد برایتـان آشـکار کنمثروتمنـد شـدن و بدسـت آوردن پولـی را کـه نیـا  

ایـن راز آنقـدر سـاده اسـت کـه باعـث تعجـب شـما مـی شـود،ولی نبایـد اجــازه 

دانســتن ایــن راز و بــه کار بســتن آن .دهیدکــه ایــن ســادگی شــما را بفریبد

 زندگــی شـمارا تغییـر خواهـد داد

ایستی واقعا بخواهید که ثروتمند شویدشما ب: راز سـاده ثروتمند شدن این است .  

اگـر بـه و نـد شـدن واقعـا سـاده اسـت ؟خـب پـس ثروتم:یقینـا شـما خواهیـد گفـت 

.ایـن سـادگی اسـت پـس همـه مـردم ثروتمنـد خواهنـد شـد  

 آیا واقعا اینگونه است؟  

اسـت پـول هرکـس ممکـن اسـت آن را بخواهد،هـر کسـی ممکـن .و نـه ..خـب بلـه 

 بخواهـد امـا نـه بـه انـدازه کافـی ؟

.در اینجـا یـک تسـت سـاده هسـت کـه مـی توانیـد آن را انجـام دهیـد  

:اگر واقعآ میخواهید ثروتمند شوید   

آیـا شـما یـک میـل سـوزان بـرای ثروتمنـد شـدن داشـته اید،بـه طـوری کـه هیـچ 

لوگیـری کنـد؟ موضوعـی نتوانـد از ایـن اشـتیاق ج  
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 آیا شـما برای ثروتمند شدن آماده شده اید؟

آیا شـما برای ثروتمند شدن برنرامه ریزی و هدف گذاری کرده اید؟    

صادقانـه پاسـخ مثبـت داده باشـید، بایـد بگویـم کـه شـما در  الاگـر بـه سـه سـوال بـا

  .حـال ثروتمنـد شـدن هسـتید

ثـروت فقـط جمـع آوری پـول و افزایـش حسـاب  امـا ثـروت چیسـت ؟ مسـلما

  بانکـی نیسـت

مــا . ای داشــته باشــد القهســی بــه خــود اســکناس عمــن فکــر نمــی کنــم کــه ک

پــول را بــرای ایــن مــی خواهیــم کــه کیفیــت زندگــی مــان را توســط آن بــاال 

.تری برخـوردار شـویمببریــم و از آزادی و امنیـت بیشـ  

.میخواسـتم رازی در مـورد ثروتمنـد شـدن شـما عزیـزان بگـم .  

.باشـین در و ثروتمنـپولدا افرادبـه راحتـی شـما هـم میتوانیـد جـزو   
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  اما اون راز چیه؟

 رازی کـه اکثـر مردم از ان بی خبرند و چیزی درباره ان نمیدانند؟

چرا اغلب انسـانها در طول زندگیشـون هرگز از لحاظ مالی موفق نیستند؟  

چرااکثــر مــردم بــا داشــتن امکانــات خــوب و مناســب نمــی توننــد روحیــه ای 

 شــاد داشــته باشــند؟

تــا بــه امــروز از خودتــون پرســیدن کــه ذهــن شــما در مــورد ثــروت و پــول  

ـور برنامــه ریـزی شـده؟چطـ  

از خودتون پرسـیدین پول اسـان به دست میاد یا سخت؟ حالایا تا به    

بــه زندگــی فــراز و نشــیب دار خودتــون فکــر کردیــن کــه   حال ایــا تــا بــه 

چــرا همیشــه درامـد شـما کـم وزیـاد میشـه و زندگیتـون مثـل یـه جـاده صـاف 

ط و فقـط داریـن بـاال و پاییـن میشـید؟ نیسـت فقـ  

ایا به تفکر فقر و تفکر ثروت اندیشـیده اید؟ شـما عزیزان میتوانید ولی هرگز 

 نخواسته اید؟ تا حاال چند بار به خودتون گفتین میخوام پولدار بشـم ؟ 

چند بار تونسـتید به کلمه پول فکر نکنین؟ التا حا  

نین پولدار بشـین؟چی کار کردین که بتو التا حا   

چقدر پول پس انداز کردین؟ التـا حا   

که به این سـن رسـیده اید چقدر از نیازهاتون براورده شده؟ الو حا   

چقدر به آرزوهایی که داشتین رسیدین؟    
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همـراه بـا .بخواهید تـا بتوانید.شـما هـم میتوانیـد یـک مولتـی میلیونـر باشـید

شـما میگـذارم بتوانیـم بـا دیـد بهتـری بـه ثـروت و پـول و شـیوهایی کـه در اختیـار 

.پولـدار شـدن بیندیشـیم  

 

 سه اصل ساده برای پولدار شدن وپولدار ماندن

در ایــن مقالــه اصــول علمــی و اثبــات شــده ای را دربــاره کســب ثــروت بــه  

امـا دقـت کنیـد کـه ایـن اصـول حاصـل اکتشـافات خـود مـن . شــما خواهــم آموخـت

.نبـوده اسـت  

حیـت نصیحـت کـردن شـما دربـاره کسـب الفکـر نمـی کنـم کـه اساسـا ص مـن 

آنچـه کـه درادامـه مـی گویـم حاصـل تجربیـات و آمـوزه . داشـته باشـمثـروت را 

هـای میلیونـر هـای بـزرگ اسـت کـه مـن بـه دقـت مطالعـه کـرده و در کار و 

.درصـد نتیجـه گرفتـه ام 111زندگـی خـود بـه کار بـرده و   

ا خـودم کشـف و گرنـه مـن آنقـدر آدم باهوشـی نیسـتم کـه تمـام ایـن اصـول ر 

قـل آنقـدر عقـل سـلیم دارم کـه بـه توصیـه افـراد موفـق و بـا اامـا ال. کـرده باشـم

.تجربـه گـوش کنـم و مرتکـب اشـتباهات آنـان نشـوم  

  همه انسـان ها به تدریج می توانند ثروتمند و بی نیاز شوند .

ـا شـانس مـی تواننـد بـه همـه ی انسـانها، حتـی بـدون داشـتن اسـتعدادی خـاص و ی

مـی تواننـد بخشـی از دسـتمزد خـود را ذخیـره کننـد و . تدریـج ثـروت کسـب کننـد

.نهایتـا بازنشسـته شـوند  

ایــده ی جالبــی را چنــد ســال پیــش کتابــی در ایــن بــاره مــی خوانــدم کــه 

انـداز کـردن پـول خـود، بـدون شـما مـی توانیـد فقـط بـا پـس . داد توضیــح مــی
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آنکـه نیـاز بـه سـرمایه گــذاری و ریســک کــردن داشــته باشــید، در کمــال رفــاه 

حتــی نیــاز بــه خریــدن دوره آموزشــی مــن یــا تحصیــل در . بازنشســته شــوید

.علــم اقتصــاد هــم نخواهیــد داشــت   

 البتـه شـاید. پـس انـداز کنیـد درصـد از درآمـد خـود را 01کافـی اسـت کـه هرمـاه 

ش پــول پــس انــداز بگوییـد کــه تــورم در نهایــت باعــث از بیــن رفتــن ارز

بـه همیـن خاطـر پیشـنهاد مـی کنـم کـه پـول . ایــن درسـت اسـت. شــودشــده مــی  

اوراق قرضـه . دولتـی کنیـد پـس انـداز شـده را صـرف خریـدن اوراق قرضـه ی

.سـود ثابـت و مشـخصی دارنـد  

.شـود ـم دولـت هیـچ وقـت ورشکسـت نمـیاز طرفـی ه   

 

قـدار مشـخصی را بـه عنـوان سـوددرنتیجـه شـما هـر سـال م  

سودبـدون هیـچ ریسـکی دریافـت خواهیـد کـرد حــال اگــر واقعــا باهــوش باشــید،   

 خریـدن اوراق قرضـهاز طــرف دولــت را دوبــاره صــرف  پرداخــت شــده 

.خواهیـد کـرد  

.هم باالتر خواهید برددر نتیجـه میـزان ثـروت پـس انـداز شـده ی خـود را بـاز   

از آنجـا کـه مـن میـزان حقـوق فعلـی شـما را نمـی دانـم و نـرخ اوراق قرضـه 

ایـن را مـی خوانیـد فـرق کـرده باشـد، نمـی ممکـن اسـت نسـبت بـه زمانیکـه شـما 

.توانـم بـه طـور دقیـق ایـن محاسـبه را انجـام دهـم . 

درصــد در آمــد خــود بــه  01امــا حــدس مــی زنــم کــه بــا پــس انــداز کــردن  

 سـال آینـده، شـما آن قـدر ثـروت خواهیـد داشـت ۰۲تـا  ۵۱شــکلی کــه گفتـم، در 

 کـه نیـازی بـه کار کــردن نداشــته باشــید و فقــط بــه مســافرت برویــدامـا اگـر 

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


 

 کتاب الکترونیکی آنچه در باره ثروت باید بدانیم

 

www.SERVATMANDANEFARDA.COM  Page 22 
 

راه هـای . سـال تـا بازنشسـته شـدن صبـر کنیـد، اشـکالی نـدارد ۰۲نمـی توانیـد 

دیگـری هـم هسـت امـا همیشـه یادتـان باشـد کـه بـه دنبـال کسـب تدریجـی پـول 

.ثروتمنـد شـدنباشـید نـه یـک شـبه   

ایتـا ً شـما را فقیـر و جهـت کسـب ثـروت، نهطالئی انتظـار بـرای یافتـن فرصتـی 

.آواره خواهـد سـاخت آلاحتمـا  

برای من نشـان بده که سریع پولدار شوم؟ طالییلطفا یک فرصت  “  

یتـی بـرای زدن و در موقع”یـی  العامیانـه بـه ایـن نـوع فرصـت ط در اصطـاح

.مـی شـود یعنـی کار بـزن در روالق اطـ“ رفتـن . 

تجربـه بـه مـن نشـان داده کـه اکثـر مـردم بـه طـور ناخـودآگاه دنبـال چنیـن راهـی  

و اگـر روزی فکـر کننـد کـه واقعـا روشـی سـریع آن هـا را پولـدار . مـی گردنـد

م باورهـای خـود را میکنـد، بعضـی از اوقـات در عـرض چنـد ثانیـه کل سیسـت  

بـزن “ عـوض خواهنـد کـرد تـا جایـی کـه حتـی برایشـان مهـم نباشـد کـه ایـن کار 

.ممکـن اسـت باعـث ضایـع شـدن حـق انسـانهای بیگنـاه زیـادی شـود“ در رو  

بـرای پولـدار شـدن بـه ایـن دلیـل نیسـت “ یـی الفرصـت هـای ط”مشـکل مـن بـا  .

بلکـه بـه ایـن خاطراسـت . اسـت باعـث آسـیب زدن بـه دیگـران شـودکـه ممکـن 

.کـه در هـر حـال جـواب نمـی دهـد  

 اجازه دهید نشان دهم :

چقدر می توان پول در آورد؟ صـد هـزار  طالییفکـر می کنید که در یک فرصت  

بتـوان  ردال؟ اجـازه دهیـد فـرض کنیـم کـه یـک میلیـون دالر؟ پانصـد هـزار دالر

بـرای کل عمـر شـما کافـی  دالرآیـا فکـر مـی کنیـد کـه یـک میلیـون . کسـب کـرد

 باشـد؟
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. در حالـت عـادی، بـرای یـک فـرد معمولـی ممکـن اسـت ایـن پـول کافـی باشـد

امـا مـن چیـز دیگـری دربـاره ی افـراد طمعـکار مـی دانـم و آن ایـن اسـت کـه بعـد 

، هرگـز قـادر بـه قانـع شـدن بـه آن نخواهنـد بـود و دالرن یـک میلیـون از در آورد

.بـه دنبـال میلیـون بعـدی خواهنـد رفـت   

را در “ قبلـی”اسـت کـه تمـام میلیـون “ بعـدی”و در همیـن رفتـن بـه سـمت میلیـون 

فعلـی آن  اختیـار فـرد یـا شـرکت بعـدی قـرار خواهنـد داد کـه مشـغول همـان کار

.بـزن و در رو”: هاسـت    

.... و ایـن چرخه برای فرد طمعکار ادامه پیدا میکند تا روزی که  

خواننـده ی گرامـی بـا خـود فکـر کنـد کـه وی بـا دیگـران فـرق دارد و البته شاید   

در ایـن صـورت مـن . وی بـا دیگـران فـرق خواهـد کـرد طالیییـا اینکـه فرصـت 

. شـما آرزوی موفقیـت مـی کنـم و امیـدوارم کـه شانسـتان را امتحـان کنیـدبـرای   

بعضـی از مـا کمتـر از اشـتباه دیگـران درس میگریـم و فکـر مـی کنیـم کـه بـا بقیـه 

امـا بـه نظـر مـن نتیجـه ای کـه . درک مـی کنـم آلمـن ایـن را کامـ. تفـاوت هسـتیمم

.ـد رسـید ایـن اسـتدر نهایـت بـه آن خواهی  

مـن و شـما بـا هـم هیـچ فرقـی نداریـم و همـه در اشـتباه کـردن بـه یـک انـداره 

امــا اگــر قانــع شــده ایــد کــه  و دیگـران نیـز بـا مـا فرقـی ندارنـد. اسـتعداد داریـم

و بــزن در رو بــاب میلتــان نیســت، همانطـور کـه مـن از  طالییفرصــت هــای 

.آن هـا متنفـر هسـتم، حـال آمـاده ایـد کـه راه درسـت کسـب ثـروت را یـاد بگیریـد . 

 

یاد “ وارن بافیت“و اصل بعدی، شـاید یکی از مهمترین قوانینی اسـت که من از

  گرفتم

 فقط کاری را بکنید که می فهمید
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ری را انجـام دهیـد کـه مـی فهمیـد، امـا در آن حرفـه آن قـدر مهـارت پیـدا فقـط کا 

ایـد بکنیـد و بعـد تنهـا کاری کـه ب. کنیـد کـه هیـچ کـس نتوانـد بـا شـما رقابـت کنـد

.را مرتـب تکـرار کنیـد رایـن اسـت کـه آن کا   

سـال سـن  ۰۲ش از وارن بافیـت ثروتمنـد تریـن فـرد روی زمیـن اسـت، وی بیـ

دارد و در طــول دهــه ی گذشــته رتبــه ی اول ثروتمنــد تریــن مــرد دنیــا بیــن 

.رئیـس کمپانـی مایکروسـافت دسـت بـه دسـت شـده اسـت  وی وبیــل گیتــس  

   

وارن بافــت صاحــب یــک شــرکت ســرمایه گــذاری اســت کــه در کمپانــی 

ســهام داردهــای مختلــف    

بـه طـور مثـال کمپانـی وی سـهام همبرگـر فروشـی مـک دونالـدز را زمانـی کـه 

 ۵۲۲در نوسـان بـود خریـد قیمـت فعلـی سـهام مکدونالـدز  دالر ۱تـا ۳بیـن 

.دالراست   

وارن بافیــت فرمــول اصلــی ســرمایه گــذاری خــود را از اســتاد خــودش 

. هـای وی مـی نشسـتکالسیـاد گرفـت کـه در دانشـگاه سـر“ گراهـامبنجامیــن ”  

جالـب اسـت بدانیـد . قسـمت اعظـم آن فرمـول بـرای همـه قابـل یـاد گیـری اسـت

 کـه خـود مـن آن را از شـاگرد ِ شـاگرد ِ شـاگرد وی آموختـم

بـه ایـن مـی گوینـد    

ـا و شـیوه ی سـرمایه گـذاری وی بــرای آمـوزش سـینه بـه سـینه البتـه فرمـول ه

امــا چــه . تشــخیص ســهام موفــق در کتــاب هــای زیــادی منتشــر شــده اســت

 کسـی حوصلـه ی خوانـدن و یـاد گرفتـن آن هـا را دارد؟ تقریبـا هیـچ کـس امـا مـن 
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شـخصا فرمـول هـای وی را یـاد گرفتـم و بعـد از بارهـا اسـتفاده کـردن از آنهـا 

کالس بایــد بگویــم کــه آنقدرهــا هــم پیچیــده نیســتند و هــر کســی کــه در حــد 

 .پنجــم ابتدایــی ریاضــی بدانــد آن هــا را مــی توانــد یــاد بگیــرد و اســتفاده کنــد

 

 

وی معتقـد اسـت . مـا نکتـه مهـم ایـن ماجـرا، فلسـفه ی کالسـیک وارن بافیـت اسـتا

یعنـی اینکـه فرصـت هـای . کـه آدم بایـد فقـط کاری را کـه مـی فهمـد انجـام دهـد

وی را وسوسـه نکنـد طالیی   

:ماجازه دهید با بیان مثالی از شـیوه ی سـرمایه گذاری وی، این نکته را توضیح ده  

بود“حباب دات کام”بازار سـهام دنیا شاهد پدیده ی به نام  ۰۲۲۲تا  ۵۹۹۱از سـال   

ماجـرا ایـن بـود کـه بـا بـه وجـود آمـدن اینترنـت و اقبـال همگانـی نسـبت بـه آن، 

همـه کمپانــی هایــی کــه در زمینــه اینترنــت فعالیــت مــی کردنــد، ناگهــان 

ه ای تجربــه کردنــدرشــد بــی ســابق   

در خـود میداشـت تـا “ نـت”و یـا “ آنالین”کافـی بـود کـه اسـم شـرکت شـما لغـت 

شـرکت مایکروسـافت نیـز در همیـن دوران . همـه در آن سـرمایه گـذاری کننـد

افزایـش یافـتمالحظه ای سـهامش بـه طـور قابـل   

فیــت بــه وی توصیــه کردنــد کــه در تمــام ســهام داران و مشــاوران وارن با 

 مایکروســافت و

حـال بایـد بـه ایـن قضیـه .بعضـی از شـرکت هـای آی تـی سـرمایه گـذاری کند

 توجـه داشـته باشـید کـه وارن بافیـت در دفتـر کار خـود حتـی کامپیوتـر هـم نـدارد

نکرده است حتی تا همین امروز نیز وی نیازی به یادگیری آن احسـاس  
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، زمانیکـه حبـاب دات کام بـه اوج خـود رسـیده  ۰۲۲۲اگـر اشـتباه نکنـم، در سـال 

بـود وی نامـه ای بـه سـهامداران خـود نوشـت و گفـت کـه قصـد دارد خبـر خوبـی 

بدهـد هابـه آن  

مـا امسـال یکـی از بهتریـن سـرمایه گـذاری هـای خـود را در شـرکت هـای 

لطفـا احساسـات خـود را کنتـرل کنیـد. و سـیمان انجـام داده ایـم آجرسـازی  

وقتــی کــه ایــن حــرف را زد همــه شــروع بــه مســخره کــردن وی کردنــد و  

 .گفتنــد کــه او پیرمــردی اســت کــه از قافلــه ی تکنولــوژی عقــب مانــده اســت

.ت ســرمایه گــذاری نکــردوارن بافــت هرگــز در مایکروســاف  

وی همچنـان بـه راه . وی در هیــچ کمپانــی اینترنتــی سـرمایه گـذاری نکـرد 

مـن فقـط در تجارتـی سـرمایه گـذاری مـی کنـم کـه اصـول و : خـودش ادامـه داد

 طبیعـت آن را بفهمـم

ود، حبـاب دات کام و تقریبـا چنـد مـاه بعـد، همانطـور کـه وی پیـش بینـی کـرده بـ

 ترکیـد و

 

.کمپانـی هـای بسـیاری در عـرض چنـد روز نابـود شـدند  

کمپانـی بـزرگ آمـازون کـه کارش فـروش کتـاب و اجنـاس مختلـف از  مثآل  

 دالر ۵۲۱طریـق اینترنـت اســت، در عــرض مــدت کمــی قیمــت ســهامش از 

.کاهــش پیــدا کـرد دالر ۱بــه فقــط   

مسـافت بسـیار زیادی  دالر ۱تا  دالر ۵۲۱از : خوب به مثالی که زدم فکر کنید 

 است
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البتـه معنـای ایـن . در نتیجـه مـن نیـز بـه ایـن اصـل وارن بافیـت ایمـان کامـل دارم 

حـرف آن نیسـت کـه آدم بایـد فقـط کار سـابقش را ادامـه دهـد و تجـارت هـای 

 جدیـد را تجربـه نکنـد

امـا مهـم اسـت کـه پیـش از آغـاز یـک تجـارت جدیـد اول ! نـه، بـه هیـچ وجـه  

اهمیـت دارد کامآل و. دربـاره ی آن یـاد بگیریـد، و اصـول حاکـم بـر آن را بفهمیـد

.بفهمیـد خودتـان”کـه شـخص   “ 

اینکـه دوسـت یـا همکارتـان آن را مـی فهمـد کافـی نیسـت    

هیـچ چیـز دربـاره سـرمایه گـذاری در بـازار سـهام نمـی سـالگی  ۰۰مـن تـا  

در آن تجربـه  فعاالنهیکسـال صـرف یادگیـری آن کـردم و بعـد بـه طـور . دانسـتم

بـه همیـن خاطـر اسـت کـه مـی توانـم تـا آخـر عمـر میـوه ی ایـن . کسـب کـردم

 .درخـت را بچینـم

اســتاد  خود در درجــه ی اول در کار فعلیـد کــه ــس شــما هــم ســعی کنیـپ

تقریبــا تــا حــدی . دانــش و تجربــه ی خــود را در آن عمیــق کنیــد. شــوید

 پیشــرفت کنیــد کــه کســی تــوان رقابــت بــا مهــارت شــما را نداشــته باشــد

اگــر کارمنــد حســابداری یــک شــرکت هســتید، بــه مــدرک دانشــگاهی  مثآل 

شـروع بـه خوانـدن متـد هـا و روش هـای جدیـد بکنیـد کـه . خــود اکتفــا نکنیـد

.همکارانتـان نمـی داننـد  

در کنـار آن شـروع بـه خوانـدن دربـاره ی زمینـه هایـی کـه مسـتقیما بـه کار شـما  

شـروع بـه خوانـدن اصـول  مثآل. ارتبـاط ندارنـد امـا بـه شـکلی مربـوط انـد

.کنیـد“ کالناقتصـاد ”  

در حیـن انجـام ایـن کار متوجـه خواهیـد شـد کـه از تجربـه ی خـود در حسـابداری  

در ایـن حالـت . انیـد بـه شـکل موثرتـری در زمینـه ای جدیـد تـر اسـتفاده کنیـدمیتو
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خواهـد بـود کـه شـما صاحـب مهارتـی خواهیـد شـد کـه بعضـی از شـرکت هـا 

.شـدیدا بـه آن نیـاز دارنـد  

. آنهـا بـه کسـی نیـاز خواهنـد داشـت کـه مثـل شـما در هـر دو زمینـه خبـره باشـد 

نهـا بـه مهـارت شـما نیـاز دارنـد امـا مشـکل دراینجاسـت کـه افـرادی ماننـد شـما آ

.نـادر خواهنـد بـود  

پـس قـدرت در مذاکـره بـرای حقـوق و مزایـای بیشـتر در اختیـار شـما خواهـد  

 .بـود

 جمع بندی ونتیجه گیری

در اینجا به خوب دوستان عزیز در این کتاب موضوعاتی که توضیح دادیم را 

.اختصار بررسی می کنیم  

از ابتدا ثروت را بررسی کردیم و گفتیم ثروت چیست و به چه کسی ثروتمند 

.ثروت فقط پول نیست و از دید هر شخصی ثروت یک معنی می دهد.میگوییم   

به کسی میگیم ثروتمند که با نداشتن شغل تا چه مدتی میتونه تحمل کنه و طاقت 

.بیاره  

که چرا ثروتمند نیستیم و گفتیم که برای اینکه  ثروتمند بشیم باید در  بررسی کردیم

مدارش قرار بگیریم وذهن خود را آماده کنیم تا بتوانیم در مسیر ثروتمند شدن قرار 

.بگیریم  

و گفتیم که اگر از مردم سوال کنید اولین در باره روانشناسی ثروت صحبت کردیم  

لب یک جواب ساده میدن و میخوان ثروتمند چیزی که تو زندگی میخوان چیه؟ اغ

. بشوند  
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.راز ثروتمند شدن را گفتیم که باید واقعآ بخواهید تا ثروتمند شوید  

.ودر آخرین مبحث سه اصل پولدار شدن و پولدار ماندن را بررسی کردیم  

.ومقاله علمی را از مییلیونر های بزرگ مورد بررسی قرار دادیم  

درصد از مبلغ درآمد میتوان به  01ی پس انداز کردن که با ساده ترین کار یعن

.مرور ثروتمند شد  

 

 

درپایان از شما دوست عزیز سپاسگذارم که وقت گرانبهای خودت را برای مطالعه 

این کتاب قرار دادی امیدوارم که مطالب این کتاب را گام به گام در زندگی خود 

که حتمآ بعد از خوندن این کتاب تفاده کنی و بهترین بهره را ببری ازت میخوام اس

نظرت را برام ارسال کنی تا با هم مورد بررسی قرار بدیم و اگر در زمینه ثروت و 

تا پاسخ مناسبی را برای ی من بفرست داشته باشی برا ه سوالی موفقیت هرگون

. تو دوست خوبم ارسال کنم  

خوبم یق و روزهایی پر از ثروت و سالمتی برای تو دوستبا آرزوی توف  

 ثروتمندان فردا دات کام

www.servatmandanefarda.com/opt-in 

info@servatmandanefarda.com 

 

 خبر دادند که خبرهای خوب از را می رسند
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