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 مترجممقدمه 

های نویسنده، من را بر آن شروع به مطالعه این کتاب کردم، متن ساده و روان و کاربردی بودن راهکارهنگامی که 

ست که بارها در داشت تا ترجمه کتاب میلیونر اتوماتیک را شروع نمایم. دیوید باخ یکی از سخنرانان و نویسندگانی ا

 های پرفروش سال بوده است. کتاب عموما جزو های اوهای آمریکا حضور یافته و کتابرسانه

نمودم جای خالی کتابی که به طور عملی مراحل ها را بررسی میهنگامی که کتاب های ترجمه شده در این سال

ها بیش از آنکه متمرکز بر کسب ثروت باشند، روانشناسی کردم. بسیاری از کتابکسب ثروت را آموزش دهد، احساس می

ها نیز چندان برای وضعیت اقتصادی ایران مفید نیستند. برخی از کتاب ها نیز دهند و برخی کتابمی مالی را آموزش

 کردند، که ممکن است برای هر فردی قابل قبول نباشد.خواننده را تشویق به ریسک پذیری باال می

درآمد نیست و هر کس با هر  لی کسب ثروت افزایشدهد که راز اصدر این کتاب دیوید باخ به روشنی به ما نشان می

ل نماید، اما شما سطح درآمد، می تواند به ثروت دست یابد، البته که درآمد بیشتر می تواند فرآیند کسب ثروت را تسهی

های های ناشناخته و همچنین درآمدیابید برای کسب ثروت نیاز به ریسک در کسب و کاربا مطالعه این کتاب در می

 ید. میلیونی ندارچند ده

ک شبه یا یک این کتاب برای کسانی نوشته شده که به زندگی و ثروت دید بلند مدت داشته و به دنبال کسب ثروت ی

 ساله نیستند.

ام، هایی از کتاب اصلی برای خواننده ایرانی کاربردی نبود، لذا من مطالب غیر مرتبط را تا حدودی حذف کردهبخش

سازگار نیست.  ظ شود، از این رو همچنان مطالبی وجود دارد که با شرایط ایرانولی تالش نمودم ساختار کلی کتاب حف

گذاری درآمد افراد پیش هایی از کتاب به شرایط مالیاتی کشور آمریکا اشاره شده و نویسنده برای سرمایهمثال در بخش

های مسکن سنده در مورد انواع وامهد. همچنین در بخش مربوط به خرید خانه نویهایی ارائه می داز کسر مالیات راه حل

کند کنم زیرا کمک میای ندارد اما خواندن آن را توصیه میدهد که اگرچه در کشور ما استفادهدر آمریکا توضیحاتی می

 با افکار و راهکارهای نویسنده بیشتر آشنا شویم.

کند دوران بازنشستگی ه و کمک میروش ارائه شده در کتاب، نگرانی و استرس نسبت به آینده شما را از بین برد

های این روزهای هر ایرانی آینده مبهم و مشکالت مالی زندگی روزمره رویایی داشته باشید. یکی از بزرگترین دغدغه

ی خود مطمئن است. با کمک این کتاب ثبات و آرامش تا حد باالیی به زندگی ما بازگشته و از آینده مالی و اقتصاد

های زندگی ما وضعیت صندوق های بازنشستگی و میزان مخارج هر فرد در آن بزرگترین چالش خواهیم شد. یکی از

ها، های بازنشستگی چندان سودآور نبوده و حتی درصورت سودآور بودن آندانیم که برخی از صندوقزمان است. همه می

عد از بازنشستگی نیز تا آخر عمر مجبور به دهد و اکثر افراد بهای ایرانی را نمیحقوق بازنشستگی کفاف مخارج خانواده

 کار هستند. 

زایش سن، نیاز بسیار از اوقات حتی حقوق بازنشستگان از حقوق شاغلین کمتر است با اینکه یک بازنشسته به علت اف

 های مضاعفی نیز خواهد داشت.به مراقبت های پزشکی بیشتری داشته و همچنین به علت داشتن فرزندان متاهل هزینه

د را محدود به لذا برای هر فردی که امنیت و آزادی مالی اش در هنگام بازنشستگی اهمیت دارد، فرض است که تنها خو

 ای داشته باشد.حقوق بازنشستگی نکرده و از هم اکنون برای آینده خود برنامه
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دهد ای ارائه میه مفید و سادههای ذکر شده، برنامهای عملی خود، برای همه چالشدیوید باخ در این کتاب با راه حل

 که امیدوارم برای شما نیز مثمر ثمر باشد. 

گذاری و مدیریت مالی هستند، تقاضا های بیشتر در ارتباط با موضوع سرمایهاز خوانندگانی که عالقه مند به آموزش

مراجعه نمایند. در این سایت تالش  http://modiriatesarmayeh.comبه آدرس  سرمایهکنم به سایت مدیریت می

های آموزشی های سرمایه گذاری موفق در قالب، مقاله، فیلم و بستههای مدیریت مالی و آموزشترین تکنیکشود بروزمی

 در اختیار مردم عزیز ایران قرار گیرد.

 

 کمیجانی علی
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 7  درباره نویسنده

 

 درباره نویسنده

های باهوشی که ثروتمند شوند، زوجباهوشی که ثروتمند می های پر فروشی چون، زناننویسنده کتابدیوید باخ 

 شوند وکتاب راهنمای ثروتمند شدن، است. او یک نویسنده، سخنران، و متخصص امور مالی است.می

های ساده و کاربردی برای کسب ثروت ارائه می حلبوده که راه  FinishRichدیوید باخ پدید آور کتاب و سمینار 

 ها نفر قرار گرفته و افراد زیادی از آن سود برده اند. و سمینار مورد استفاده میلیونکند. این کتاب 

ستفاده اشهر در سمینارهای او شرکت کرده و از مطالب آن  1500هزار نفر در  500در چند سال گذشته بیش از 

 اند. نموده

 مه ها چاپ می شود. احبه هایی با او در روزنادیوید باخ به طور مرتب در رادیو و تلوزیون حضور یافته و مقاالت و مص

شرکت سخنرانی  500های ساالنه بیش از های سال بوده و در همایشهای او همواره جزو پرفروشترین کتابکتاب

 کرده است. 
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 مقدمه 

ه با سرعت کتوانم برای شما سیستمی را توضیح دهم می ساعت دو یا در فقط که گفتممی شما به من اگر چه می شد

 د؟کنمی میلیونر یک به تبدیل را شماکم، اما مطمئن، 

گفتم، این سیستم اثبات شده و شما در طی یک یا دو ساعت می توانید آن را فرا بگیرید شد اگر من به شما میچه می

گذاری در روز برای آن کفایت دارد و حتی از طریق دالر سرمایه 10به سرمایه، انضباط شدید نداشته و کمتر از و نیازی 

 تلفن و از خانه می توان آن را انجام داد؟

اعت با من باشید، ساین سیستم میلیونر اتوماتیک نام دارد و اگر شما یک یا دو  گفتممی شما به من اگرشد چه می

 های آینده خواهید بود؟از میلیونر شما نیز یکی

ا با این سیستم این سیستم بسیار آسان است، آنقدر آسان که اگر یکبار خود ر گفتممی شما به من اگرشد چه می

 دقیقه در ماه نیاز دارید که به نظارت و ارزیابی آن اختصاص دهید. 10تنظیم کنید، فقط 

 داشته باشم؟توانم توجه و تمرکز شما را آیا من می

یلیونر مآیا شما ممکن است شما یک یا دو ساعت از وقت خود را به من اختصاص دهید؟ آیا شما می خواهید یک 

 اتوماتیک شوید؟

واندن ادامه دهید. خپس لطفا به  -من امیدوارم چنین باشد  –اگر جمالت باال توجه شما را به خود جلب کرده است 

واهید شد. این مند خجا بمانید و چند صفحه بیشتر بخوانید. قول میدم عالقههماناگر شما در کتاب فروشی هستید، 

د. خواندن آن کتاب برای این منظور طراحی شده که در طی یک یا دو ساعت خوانده شود و فورا بتوان به آن عمل کر

تواند به شما کمک کند، زیرا میزه بدهید، این سیستم کند. اگر شما اجاآسان است و یک سیستم ساده را معرفی می

 اساس یک روش مالی قابل اعتماد بوده، که امتحان شده و صحت خود را نشان داده است.این سیستم بر

 چه کسی رویای آمریکایی را دزدید؟

 یک در انهخ یک داشتن . رویایاست افتاده آمریکا رویای ی برایاتفاق گذشته، سال چند طول در نوعی، به جایی،

 باشند اشتهد شما از یبهتر زندگی که( باشید داشته شما اگر)داشتن چند فرزند  خوب، ماشین یک رانندگی ،خوب همحل

خواهید، هر زمان که بخواهید، انجام دهید. اما اکنون این رویا برای شدن با پولی که بتوان با آن هر چه می بازنشسته و

 ها دست یافتنی نیست!بسیاری از آمریکایی

 2000ارس سال درنتیجه کاهش ارزش بازار سهام، ثروت بسیاری از آمریکایی ها دود شده و به هوا رفته است. بین م

 تریلیون دالر کاهش یافته است. 6.9در وال استریت ارزش سهام  2002تا تایستان 

این افراد چه مدتی باید در نتیجه بسیاری از کسانی که بازنشسته شده بودند، مجبور شدند مجددا کار کنند، اینکه 

 5( در همین زمان بسیاری از افرادی که برنامه ریزی نموده بودند تا در 1تواند حدس بزند )کار کنند را هیچ کس نمی
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سال آینده باز نشست شوند متحیر شده اند که چه اتفاقی افتاده است؟ آیا من اصال می توانم بازنشست شوم؟  10الی 

 است؟ چه بر سر رویای من آمده

 دهد!ازنشستگی دیگر جواب نمیگذاری برای دوران بها روش قدیمی سرمایهبرای بسیاری از آمریکایی

نیروی کار  ، حدود نیمی ازآمریکا متحده ایاالت به این مطلب توجه کنید، بر اساس اعالم موسسه تحقیقات مالی

اندازی در هیچ پس نفر، یک نفر( 5نفر )یعنی از هر  میلیون 60هزار دالر پس انداز داشته و نزدیک  25آمریکا کمتر از 

دالر از طریق  8400بانک ندارند، دقیقا صفر. در همین زمان آخرین آمار به ما می گوید، به طور متوسط هر آمریکایی 

 اند. آیند نیز از نظر مالی شکننده شدههایی که ثروتمند به نظر میهای اعتباری بدهی دارد. حتی نسلکارت

سال آینده به سن باز نشستگی  15اند در دهمتولد ش 1966-1946های میلیون نفر از نسلی که در سال 70ود حد

باشد. در حقیقت دالر می 1000رسند، اما بر اساس تحقیقات سازمان بازنشستگی آمریکا، ارزش دارایی این افراد تنها می

ی امرار معاش منبع درآمدی نداشته و برا ، آنهاهابازنشستههای با از بین رفتن داراییاین افراد ورشسکته هستند. 

 بایست کار کنند.می

 اوضاع مالی شما چگونه است؟

ه و بدهی زیادی آیا شما هم هر ماه منتظر حقوق هستید؟ یا اوضاع بدتر از این است؟ آیا شما حقوق خود را خرج کرد

 2000دانید اگر کنید؟ آیا میط آن را پرداخت میبه سختی اقساهای اعتباری دارید که هر ماه به خاطر استفاده از کارت

ا پرداخت کنید، دالر بدهی برای کارت اعتباری خود داشته باشید و هر ماه با حداقل اقساط ممکن بخواهید این بدهی ر

 یه شود؟دالر بدهید تا بدهی شما تسو 4600بایست کشد تا این بدهی پرداخت شود و در نهایت میسال طول می 18

خواهید یا ه میکاین نکات برای ناراحت کردن شما بیان نشده است، این حقایق برای این بیان شد که اگر به میزانی 

 اید.نیاز دارید، ثروتمند نیستید اطمینان حاصل نمایید که فرصت های زیادی را از دست داده

های هوشمندی که ثروتمند شوند، زوجد میکتاب پیشین من، زنان هوشمندی که ثروتمن 3اگر شما هر کدام از 

منطقی در ارتباط با موضوعات های غیردانید که من آموزششوند یا دستورالعمل ثروتمند شدن را خوانده باشید، میمی

 دهم. مالی نمی

ازه الی خود را خیلی ساده بهبود دهند. اجمام که وضعیت ها نفر کمک کردههمچنین می دانید که من به میلیون

 بدهید که توضیح دهم چه چیزی مشوق من برای نوشتن این کتاب شد. این موضوع بسیار ساده است.

 من فکر می کنم شما لیاقت زندگی رویایی آمریکایی را دارید. 

 شما فقط نیاز دارید راز آن را بدانید.

های رادیو و تلوزیونی مه مصاحبهههای من و بعد از من تصمیم گرفتم که این کتاب را بنویسم چون بعد از همه کتاب

پرسند، دیوید، راز ثروتمند شدن چیست؟ آیا هنوز و بعد از صدها سمینار و سخنرانی، همچنان مردم هر روز از من می

ام؟ حتی دوستانم نیز این سوال را پذیر است که ثروتمند شوم؟ آیا کشتی ثروت را از دست ندادههم برای من امکان

خواهم با یک مشاور مالقات کنم، در یک دوره آموزشی شرکت کنم پرسند، من نمیسواالتی نظیر این میپرسند. آنها می

 یا یا یک کتاب طوالنی بخوانم، فقط به من بگو چه کار کنم؟ راز ثروت چیست؟
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لکه بسیار واضح است ب برای ثروتمند شدن در امریکا یک راز وجود دارد. این راز بسیار ساده است. این راز نه تنها ساده

دانید، البته این به این معنی نیست که، اینجا درس و بدیهی است. آنقدر بدیهی است که بسیاری از نکات آن را می

 جدیدی برای یادگیری وجود ندارد.

هایی باشید، خیلی مهم نیست که درباره تکنیکپس اگر شما ثروتمند نیستید و هنوز در حال مطالعه این کتاب می

 کنم، چیزی شنیده باشید یا نه. چرا؟ها صحبت میدرباره آن که من

کنید! در حقیقت بسیار از آمریکایی ها از این رازها استفاده نمی کنند، چون به طور به خاطر اینکه از آنها استفاده نمی

 مناسبی در مدارس در خصوص این موضوعات آموزش ندیده اند.

 دیدید، اما ....موضوعاتی که باید در مدارس آموزش می 

ه آنها عمل باین کتاب این نیست که فقط این رازها را برای شما به اشتراک بگذارد، بلکه هدف این است که هدف 

دهم که وضعیت مالی شما یک شبه تغییر کند. روش کنید. حال بگذارید موضوعی را شفاف و روشن بگویم! من قول نمی

 ما، ثروتمند شوید!نرم افزار گویند بدون پول و فقط با اشتراک خبرنامه وها نیست که میما مثل تبلیغات روزنامه

های این کتاب عمل کنید، حتما به یک در نام این کتاب ) میلیونر اتوماتیک( هیچ اغراقی نشده است، و اگر به گفته

د ماه یا حتی چند سال شما توانم در چند دقیقه، چند هفته، چنخواهم بگویم که میشد. من نمیمیلیونر تبدیل خواهید

، میلیونر را ثروتمند کنم. روش من آموزش شما به نحوی است که به طور آهسته و پیوسته در طول زندگی کاری خود

 شوید. این روش به حرکت الک پشت شبیه است تا خرگوش. 

یست، اما من قول برانگیز ن این روش مثل زمانی که شما بتوانید در چندین هفته یا ماه، ثروتمند شوید، چندان هیجان

 دهم، که این روش واقعا موثر است.می

تواند شما را به استقالل مالی برساند تا بتوانید ام که راهکارهای این کتاب آزمایش شده است و میمن قبال هم گفته

 به رویای آمریکایی دست پیدا کنید.

نقدر پول داشته باشند تا آبدون قرض و بدهی بازنشست شوند و توانند در مورد اینکه چه تعدادی از افراد این روزها می

اند و آنقدر جوان باشند که بتوانند از آن لذت خواهند زندگی کنند، آنگونه که همیشه رویایش را داشتهآنگونه که می

 ببرند، فکر کنید.

 آیا شما نمی خواهید یکی از این افراد باشید؟

 آمریکایی را ندارید؟ آیا شما فکر می کنید لیاقت رویای 

 را عملی کند.  تواند برای شما، تمام آن رویاهااین کتاب کوچک می

 ؟این کتاب از چه بخش هایی تشکیل شده است

عنوان مشاور مالی، نویسنده هایی که من بهشوید. در طول سالشما با یک میلیونر اتوماتیک، واقعی روبه رو میاول اینکه 

ام. نکته ی جذاب این است که آنها اطراف شما هستند و ها میلیونر اتوماتیک را دیدهام، صدهکردو سخنران فعالیت می

 شناسید. ها را نمیشما آن

ها اول دیدم و از آن را برای بار -ها را در فصل اول مطالعه خواهید کردن آنکه شما داستا-وقتی جیم و سو مک اینتایر

 کرد. ام به کلی تغییردرس آموختم، زندگی
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تواند نحوه تفکر ها را بخوانید و در آن غرق شوید. این داستان حاوی درس مهمی درباره پول است که میپس داستان آن

 شما درباره پول را به کلی تغییر دهد.

طالعه داستان مو هنگامی که تفکر شما عوض شد، بسیار آسان خواهد بود که رفتار خود را نیز تغییر دهید. بعد از 

ای طراحی شده که هرآنچه نیاز دارید را به صورت قدم به قدم در اختیارتان قرار دهد تا ا هفت فصل بعدی به گونههآن

 یک میلیونر اتوماتیک شوید.

 دهممیآسان آموزش  یمن به شما روش یست،ن یچیدهپول آنقدر هم پ مدیریت

دهند که شما را ثروتمند کنند. احتماال همین می ها به شما قولهزار کتاب در مورد پول وجود دارد، همه آن هزاران

اید اما بدتر از آن ها را نخواندهاید اما آنها را خریدهاید. شما با انگیزه بسیار آنها را خواندهحاال هم شما برخی از آن

 اند!ه خواب فرو بردهاند یا شما را بها شما را گیج کردهها را بخوانید، اما این کتابممکن است خواسته باشید که آن

شودکه به خواب بروید. این کتاب بسیار ساده و شفاف نوشته این کتاب شما را گیج نخواهد کرد و همچنین باعث نمی

دهد تا هرآنچه برای تبدیل شدن به یک میلیونر اتوماتیک، احتیاج دارید شده و در طی چند ساعت، به شما آموزش می

 را بدانید.

 چیست؟ اتوماتیک  میلیونر روشفلسفه 

 .شما نیاز به کسب درآمد بسیار زیاد برای ثروتمند شدن ندارید 

 .شما به نظم و انضباط زیادی احتیاج ندارید 

 (شما نیاز ندارید که رییس خود باشید. )بله شما می توانید همچنان کارمند باشید و ثروتمند شوید 

  با استفاده از آنچه که من آن را عاملlatte سازید.وز میمی نامم، شما آینده خود را با فقط چند دالر در ر 

 کنند. م خودشان را پرداخت میمانند چون اول سهشوند و ثروتمند باقی میثروتمندان ثروتمند می 

 شوند و مستاجرها فقیرصاحبان خانه ثروتمند می 

 خورید.نتیجه شما شکست نمییک احتیاج دارید، در ها شما به یک سیستم اتوماتباالتر از همه این 

 شما یاد می گیرید که چگونه برنامه خود را اتوماتیک کنید.

 شود، آن است که، اگر برنامه مالی شما اتوماتیک نباشد، شما شکست خواهید خورد.آنچه عنوان می تمام

خاص پیش رود و  گذاری که به شما احتیاج دارد که سازمان دهی شود و مطابق با یک بودجهیک برنامه سرمایه

 دهد.ن هر چند هفته یکبار توسط شما نوشته شود، به آسانی جواب نمیهای پرداختی آچک

ای دارید، شما زمان آن را ندارید که هر چند هفته یکبار بنشینید و بررسی کنید که چگونه شما زندگی پر مشغله

 ها را بفرستید. انداز کنید و به چه کسانی چکپس

 کنید؟بتدای هر ماه یا هر سال درآمد خود را تقسیم کرده و بودجه هر کاری را تعیین میآیا شما نیز ا

 دهد؟دهد، به نظر شما جواب میاین سیستم جواب نمی

کنند انجام دهند. این روش فقط باعث شکست و ناامیدی شما هنوز هم این روشی است که بسیاری از مردم تالش می

 شود. می

 اده وجود دارد:اما یک روش بسیار س
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ه ثروت واقعی تنها روشی که می تواند به شما کمک کند تغییرات مالی پایدار ایجاد کنید و سبب شود در طول زمان ب

 دست یابید این است که .....

 برنامه مالی خود را اتوماتیک کنید

چرا؟ برای  الی نخوردید.اینکه برنامه مالی خود را اتوماتیک کنید، تنها روشی است که، تضمین می کند شکست م

های الزم را کنید و هنگامی که شما در این کتاب روشاینکه با اتوماتیک کردن آن شما خود را برای موفقیت تنظیم می

ای کاربردی و امهبرن"فراگیرید، آن را تنها در چند دقیقه بکار خواهید برد و به همین دلیل عنوان فرعی این کتاب را 

 ام.قرار داده "وتمند شویدآسان برای آنکه ثر

 کند. منظورم از یک برنامه اتوماتیک چیست؟ این روش کل سیستم مالی شما را اتوماتیک می

توانید به زندگی خود برسید و زمان زیادی نیاز ندارد هنگامی که شما سیستم طرح شده در کتاب را تنظیم کردید، می

 د باشید. که درباره آن فکر کنید یا بدتر، نگران پول خو

. دانید چرا این مسئله اهمیت دارد؟ چون واقعا آنچه در زندگی امروز گمشده و مغفول مانده، خود زندگی استمی

ها ست، که به آید، رهایی از نگرانیبرنامه مالی خود را اتوماتیک کنید و یکی از مهم ترین نتایجی که از آن بدست می

 دگی خود برسید. توانید بیشتر به زنمعنی آن است که می

اید. نگران این مدهاگر ایده میلیونر اتوماتیک با یک روش ساده و برنامه خودکار به کار شما بیاید، پس جای درستی آ

آید. همانطور که شما در چند ساعت آینده خواهید دید، به خاطر ماهیت بسیار ساده نباشید که چقدر ساده به نظر می

 ر ساده و روان نوشته شده است.این روش، کتاب با زبانی بسیا

 ام.نام گذاری کرده، اتوماتیک های عملی میلیونرگامرسد که من آن را همچنین هر فصل با یک خالصه به پایان می

اقعی را وها مسیر را بطور دقیق روشن می کنند تا شما بدانید چه کارهایی را باید انجام دهید تا بتوانید ثروت این گام

 اتوماتیک بدست آورید.به صورت 

اند میلیونر شوند، این روش واقعا امکان پذیر است، همانطور که شما خواهید دید اگر جیم و سو مک اینتایر توانسته

کنم شما به تواند از جمله شما. پس اجازه دهید شروع کنیم. در طی چند ساعت آینده، من فکر میهر کس دیگری می

وش آماده ه چقدر طرز فکر شما تغییر خواهد کرد و چقدر برای عمل کردن به این رطرز جالبی متعجب خواهید شد ک

 خواهید بود.
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 یکاتومات یلیونرمالقات با م: فصل اول

 یکاتومات یلیونرمالقات با م

در یک کالس به سال داشتم و  25کنم. من حدود اولین میلیونر اتوماتیک را دیدم فراموش نمیهرگز زمانی را که 

پرداختم. جیم مک اینتایر یک فرد میانسال، مدیر میانی یک شرکت، گذاری برای بزرگساالن میآموزش سرمایه

سات کالس نزد من دانشجوی من بود. من و او صحبت زیادی با هم نکرده بودیم تا زمانی که او بعد از اتمام یکی از جل

 وضعیت مالی خود و همسرش را نمود. آمد و در خواست برگزاری یک جلسه بازبینی 

های یک مشاور مالی با تجربه استفاده نماید، تواند از گفتهکس میکنم هر هر چند )االن نیز همچنین( احساس می

کردم جیم زندگی مالی موفقی داشته باشد و بتوانم به او کمکی اما درخواست او برایم جذابیتی نداشت و فکر نمی

 رم.ن را تحت تاثیر قرار نداد و از جمله افرادی نبود که بخواهم برای او وقت بگذانمایم. جیم خیلی م

خواهد، همسرش شوم که قرار مالقاتی داشته باشیم، اما اگر او کمک من را میبه سردی به او گفتم که خوشحال می

 نند که زن و شوهر با هم برویکحضور داشته باشد، چراکه گروه من تنها جلساتی را تنظیم می بایست در جلسهنیز می

 کنند.مسائل مالی همکاری می

 جیم خندید و گفت: مشکلی وجود ندارد و سو )همسرش( دلیلی است که اینجا حضور دارد. 

های من شوند شرکت کرده است و از او خواسته که در دورههمسرش در سمینار زنان باهوشی که ثروتمند می

کنند االن زمانی است که باید به من عالقه دارد و همراه همسرش فکر میهای شرکت کند. او گفت به صحبت

 اه آینده بازنشست شوم. ریزی هستم تا مریزی مالی بپردازند. او گفت: من در حال برنامهبرنامه

ست شود. از من متعجب شدم، گرچه حرفی نزدم و جیم را برانداز کردم، شک داشتم که فردی مثل او بتواند بازنش

سال است که  30اش باشد و برای مدت سالگی 50زدم در ابتدای ای که او در کالس گفته بود حدس مید جملهچن

هزار دالر در سال درآمد نداشته است و به بودجه بندی اعتقادی  40کند. هیچگاه بیش از برای یک شرکت کار می

دانستم او از طریق بازار سهام داند. از این رو میندارد. همچنین فهمیده بودم، او خود را یک محافظه کار افراطی می

 ثروتی به دست نیاورده است. 

خواند، م نمیمادربزرگم رز باخ، به من گفته بود هیچ گاه یک کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن. اما چیزی با ه

 چنین باشد.داد، امیدوارم بودم که شاید جیم مبلغ زیادی ارث برده که به او امکان بازنشستگی می
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 چه چیزی غفلت کردم؟ از

آمدند، سخت کوش، خانواده مک اینتایر به دفتر من آمدند، دقیقا همانی بودند که به نظر میوقتی چند روز بعد 

یک خانواده عادی امریکایی. آنچه که ذهن مرا در ارتباط با جیم در گیر کرده بود، این بود که او یک پیراهن آستین 

تر یده بود، همسرش سو کمی بهتر لباس پوشیده بود، او آرایشگری بود که چند سال از جیم جوانکوتاه معمولی پوش

آمدند. آنها دست در دست هم رسید. نکته قابل توجه این بود که آنها شبیه افراد میان سال به نظر نمیبه نظر می

  بودند، بیشتر شبیه دانش آموزان دبیرستانی در اولین قرار عاشقانه خود.

با هیجان صحبت می کردند، پیش از آنکه، بپرسم که چگونه می توانم به آنها کمک کنم، جیم شروع به صحبت 

کرد سو گفت: درباره برنامه خود کرد و اینکه می خواهد زمان خود را چگونه بگذراند. همان طور که جیم صحبت می

سالگی بازنشست  65ی از مردم نمی توانند تا سن این جالب نیست که در این سن او می تواند بازنشست شود؟ بسیار

 سالگی می تواند بازنشست شود.  52شوند، اصال اگر بتوانند بازنشست شوند! جیم در سن 

 شویمندهید از مسیر خارج اجازه ب

ها اشتیاق شما قابل چهب" وضع گذشت مجبور شدم صحبت های آنان را قطع کنم، بعد از اینکه ده دقیقه به این 

ستایش است اما، اجازه بدهید از هدفمان دور نشویم، من با حدود چند صد نفر، در چند سال گذشته از افرادی که 

ام و باید به شما بگویم، به سختی امکانش وجود دارد که، کسی بتواند در اند، مالقات کردهاحتمال بازنشستگی داشته

آیند تا ببینند راهی میم: معموال افراد به دفتر من دادامه دا. به جیم و سو نگاه کردم "سالگی بازنشست شود 50حدود 

برای بازنشستگی وجود دارد یا خیر. اما شما از این امر اطمینان دارید. چه موردی باعث شده که اینقدر با اطمینان در 

 این خصوص صحبت کنید؟

لحنی که روتمند باشیم؟ درست است؟ از کنی ما به اندازه کافی ثجیم و سو نگاهی کردند و جیم گفت: تو فکر نمی

توانستم بفهم جمله او سوالی نیست ) جمله بیشتر جنبه خبری داشت( من جواب دادم: من جیم سوالش را پرسید می

چنین منظوری نداشتم ولی به مقدار قابل توجهی پول احتیاج است تا بتوان یک بازنشستگی زود هنگام داشت و افرادی 

دیک به چنین مبلغی از سرمایه مورد نیاز نیستند، تا بتوانند بازنشست شوند. من صادقانه کنجکاو در سن شما حتی نز

 هستم تا بدانم آیا شما چنین پولی دارید؟ 

 من به چشمان جیم نگاه کردم و او نیز با مالیمت مرا نگاه کرد.

سالگی بازنشست  65به سختی در سن  تواندنفر فقط یک نفر می 10سال داری، از هر  52ادامه دادم: جیم تو فقط 

بایست کلیه اقدامات الزم را در طول زمان کاری خود انجام داده باشند. تو باید قبول شود آنهم با سبک زندگی که می

 کنی که بازنشستگی در این سن، با این سطح درآمد کمی دور از دسترس است.

سپس پوشه ای از مدارک را به دست من داد. این  های تو منطقی هستند وجیم سرش را تکان داد و گفت حرف

مدارک شامل صورت وضعیت مالی و اسناد دارایی هایی بود که به آن دو تعلق داشت. ابتدا من به برگه های مالیاتی 

دالر درآمد داشتند. نه خیلی باال، نه خیلی پایین، یک درآمد  53946آنها نگاه کردم، جیم و سو در سال گذشته 

 متوسط. 

چقدر آنها بدهی داشتند؟ من صورت وضعیت مالی آنها را بررسی کردم، هیچ بدهی را ندیدم، با تعجب گفتم: شما 

 هیچ بدهی ندارید؟
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 .هیچ بدهی ندارند هامک اینتایر

کردم: فرزندانتان چطور؟ کنند. من سوالآنها لبخندی زدند. سو دست جیم را فشرد و گفت: مک اینتایرها قرض نمی

 آنها دانشجو هستند.سو گفت: 

من گفتم: بسیار خوب، بگذارید ببینیم شما چه اموالی دارید. من مجددا برگه وضعیت مالی را نگاه کردم. دو خانه 

هزار  325هزار دالر و یک خانه در رهن، به ارزش  450لیست شده بود. خانه اولی که در آن ساکن بودند به ارزش 

 مسکن وام که هنگامیبرای هیچ کدام ضمانت نامه یا سندی در رهن نرفته است. ) دالر. من با تعجب گفتم: دو خانه که

 های سند بود آزاد قسمت این در نویسنده منظور برسد اتمام به شما اقساط تا است بانک رهن در خانه گیرید می

 )باشد می ملکی

 جیم گفت: بله هیچ وثیقه ای برای خانه ها نداده ایم. 

 دو هم سو و داشت موجودی دالر هزار 610 جیم 401k حساب .کردم مشاهده را بازنشستگی های حساب سپس

 به مربوط های حساب از یکی 401k حساب. )داشتند موجودی دالر هزار 72 مجموعا که داشت بازنشستگی حساب

 .(باشد می آمریکا در بازنشستگی

دالر نیز به صورت نقد در  62500بودند. همچنین آنها هزار دالر  160به عالوه آنها صاحب اوراق قرضه ای به ارزش 

 حساب پس انداز داشتند.

اند. در نمودههمچنین آنها صاحب سه ماشین و یک قایق تفریحی بودند که بهای آنها را به طور کامل پرداخته 

وتمند به حساب می میلیون دالر دارایی می باشند. با هر استانداردی خانواده مک اینتایر ثر 2مجموع آنها صاحب 

 آمدند. اصال آسان نیست که چنین دارایی هایی داشته باشید و هیچ بدهی یا قرضی بابت آنها موجود نباشد.

هزار دالر نیز بابت رهن خانه دوم  26همچنین آنها یک منبع درآمد هم از سود سهام و حساب های خود داشتند و 

امکان دریافت حقوق بازنشستگی داشت و سو چون به آرایشگری عالقه  خود بدست می آوردند. باالتر از همه اینها جیم

سالگی کار کند، حتی با وجود اینکه به آن احتیاج نداشت. در نتیجه دیگر برنامه  60داشت، برنامه ریزی کرده بود که تا 

بیشتر از واقع گرایانه  سالگی احمقانه به نظر نمی آمد بلکه کامال واقع گرایانه بود. 52جیم برای بازنشستگی در سن 

 همین حاال هم عملی شده بود.

 ما دانش را به ارث می بریم

، اما در مورد خانواده مک اینتایر چیزی بود که مرا تحت تاثیر قرار داد. معموال من از ثروت مردم متعجب نمی شوم

آنها کامال عادی بودند. آنها یک آنها اصال ثروتمند به نظر نمی آمدند و اصال شبیه انسان های خاص نبودند، برعکس 

زوج خوب و سخت کوش بودند. پس چگونه توانسته بودند در این سن چنین ثروتی بدست آورند؟ من کامال گیج شده 

سال داشتم و فکر می کردم ثروت زیادی کسب کرده ام. البته  25بودم و حتی می توانم بگویم شوکه بودم من حدود 

بسته بودم. بعضی از ماهها برنامه ریزی می کردم که پس انداز کنم. بیشتر ماهها البته من کامال به حقوق ماهانه ام وا

سنت هم پس انداز نمی کردم. ماهها از پس هم می  10کامال گرفتار و پر مشغله بودم یا خرج زیادی داشتم و حتی 

 کردم و اوضاع تغییری نمی کرد. تر کار میآمدند و من سخت

گذاری کنند دهد، چگونه سرمایهآوری بود، من یک مشاور مالی بودم که به دیگران آموزش می واقعا شرایط خجالت

ام با خودم مشکل داشتم. روبروی من خانواده مک اینتایر نشسته بودند، افرادی که حتی در ولی در خصوص امور مالی
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دند و من هروز بیش از دیروز در قرض و بهترین وضعیت خود، نصف من نیز درآمد نداشتند، و اکنون آنها ثروتمند بو

 رفتم. بدهی فرو می

به طور واضحی آنها نکاتی را در مورد کار کردن با پول خود می دانستند که نیاز بود از آنها یاد بگیرم و می خواستم 

ودم که راز حتما راز آنها را کشف کنم. چگونه چنین آدم های ممولی چنین ثروتی بدست آورده بودند؟ بسیار مشتاق ب

آنها را بدانم اما نمی دانستم باید از کجا شروع کنم. نهایتا سوال کردم: آیا شما هیچ کدام از این دارایی ها را به ارث 

 نبرده اید؟ 

جیم خنده ای کرد و گفت: ارث؟ تنها چیزی که ما به ارث برده ایم دانش بوده است. والدین مان، چند قانون عاقالنه 

بردن پول به ما یاد داده اند. ما تنها به گفته های آنان عمل کردیم و مطمئن بودیم که جواب می دهد. در مورد به کار 

 همچنانکه برای بسیاری از افرادی که می شناختیم، جواب داده است.

شوند و بسیاری از آنها شرایط بهتری نسبت در حقیقت، در همسایگی ما نیمی از دوستانمان امسال بازنشست می

ما دارند. در این لحظه من واقعا شوکه شده بودم، خانواده مک اینتایر آماده بودند که از من مشاوره بگیرند اما االن به 

 این من بودم که می خواستم از آنها یاد بگیرم. 

 ثروتمند به نظر آمدن در برابر ثروتمند بودن 

ت می کنند، که درست مخالف شما هستند، من گفتم: هر هفته بسیاری از افراد مثل شما در کالس های من شرک

آیند، اما وقتی به جزییات دارایی های آنها وارد می شوم، مشخص می منظورم این است که آنها ثروتمند به نظر می

 شود نه تنها ثروتمند نیستند، بلکه ورشسکته محسوب می شوند. 

و یک ساعت رولکس طالیی به دست کرده  همین امروز صبح با مردی قرار داشتم که یک پورشه آخرین مدل داشت

بود. او کامال ثروتمند به نظر می آمد اما هنگامی که صورت حساب وی را بررسی نمودم، دارایی چندانی نداشت، یک 

هزار دالر آن را وام گرفته بود. تنها  800ساله که در خانه ای یک میلیون دالری زندگی می کرد که  55مرد حدودا 

هزار دالر بدهی کارت اعتباری او بود. با این شرایط او یک پورشه را قسطی خریده  75پس انداز داشت و هزار دالر  100

 بود و به دو همسر قبلی خود نفقه می داد. 

پس از این سخنان هر سه ما ) من و جیم و سو( نتوانستیم جلوی خود را بگیریم و خندیدیم. سپس گفتم: شاید 

واقعا این مرد اینجا بود و ثروتمند و موفق به نظر می آمد اما در واقع از نظر مالی و احساسی خنده دار به نظر برسد اما 

 یک فرد ورشکسته بود. 

 او چنان ولخرجی می کرد که گویی پورشه خود را با حداکثر سرعت ممکن می راند.

سال  10ت دارد که برای بعد شما آمدید، در حالیکه سوار یک ماشین فورد بودید. جیم یک ساعت تایمکس به دس

 سال پیش است.  18پیش است. جیم با خنده ای حرف من را قطع کرد و گفت: نه، برای 

سال قبل و شما ثروتمند هستید. شما خوشحال و آرام هستید. متاهل هستید و دو بچه  18من گفتم: دقیقا برای 

بارنشست شوید. پس لطفا به من بگویید راز شما سالگی(  52خوب که به دانشگاه فرستادید و می توانید در این سن )

 چیست؟ حتما رازی دارید؟

 سو به چشمان من نگاه کرد و گفت: واقعا می خواهید بدانید؟ من سرم را به نشانه تایید تکان دادم. 

ه دقیقه برای او توضیح دهیم؟ جیم گفت: بله و ادام 15سو به جیم نگاه کرد و گفت: فکر می کنی می توانیم در 

 داد، دیوید تو تقریبا همه این مطالب را می دانی، اما ما با آنها زندگی کرده و به آنها عمل می کنیم.
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 جیم و سو داستانشان را تعریف کردند.

سو نفس عمیقی کشید و سپس شروع به گفتن داستانش کرد، هنگامی که ما ازدواج کردیم، جوان بودیم. هنگامی 

 سال داشتم. سه سال بعد ما ازدواج کردیم.  19سال و من  21که با هم آشنا شدیم جیم 

. آنها گفتند شما یک بعد از ماه عسل، پدر و مادرانمان به ما گفتند که شما باید درباره زندگی خود جدی باشید

گزینه دارید، می توانید همه عمر کار کنید و هر ماه منتظر حقوق باشید مثل کاری که اکثر افراد می کنند یا می توانید 

 یاد بگیرید که پولتان چگونه برای شما کار کند و از زندگی تان لذت ببرید. 

 ه به دست می آورید، ابتدا سهم خودتان را بدهید.آموزشی که آنها دادند بسیار ساده بود، به ازای هر دالری ک

 ما تصمیم گرفتیم که اول سهم خودمان را بدهیم.

: می دانی بیشتر مردم فکر می کنند وقتی حقوق خودشان را گرفتند جیم به عالمت تایید سرش را تکان داد و گفت

اقی ماند چند دالری ذخیره کنند به عبارت اول باید کلیه قبض ها و قسط ها را پرداخت کنند و در انتها اگر چیزی ب

 دیگر اول باید به دیگران پرداخت کنند و در آخر به خودشان.

والدین مان به ما آموزش دادند که، ابتدا باید چند دالری برای خودتان کنار بگذارید و سپس برای سایر امور پول  

 پرداخت کنید. همان طور که گفتم خیلی سخت نبود.

و گفت: جیم این راه را خیلی ساده بیان کرد اما واقعیت این بود که ما باید یاد می گرفتیم که چگونه  سو لبخند زد

پول خود را پس انداز کنیم. ابتدا تصمیم گرفته پول مان را بودجه بندی کنیم، اما کارها طبق برنامه پیش نمی رفت و 

را به خاطر این مشاجرات خبر کردم، او گفت: بودجه ما در این خصوص با هم مشاجره می کردیم. یک روز من مادرم 

کند. مادرم اضافه کرد او و پدرم نیز بودجه بندی را امتحان کرده اند و تنها نتیجه آن جر و بحث و دعوا بندی کار نمی

اریز درصد حقوق شان را در حساب پس اندازی و 10بوده است. در نتیجه آنها بودجه بندی را کنار گذاشتند و هر ماه 

می کردند، قبل از آنکه بخوانند آن پول را خرج کنند یا صرف موارد دیگری نمایند. سو ادامه داد: شما متعجب خواهید 

درصد عادت می کنید. این پول ها به روی هم جمع می شوند و شما از  10شد که چقدر زود به کنار گذاشتن این 

 نید.حسابی که به آن دسترسی ندارید، نمی توانید خرج ک

درصد حقوق خود را پس انداز می کردیم و کم کم مبلغ آن را افزایش  4این کاری بود که ما انجام دادیم. در ابتدا 

درصد پس انداز می  10درصد حقوق مان را پس انداز می کنیم. البته به طور میانگین معموال  15دادیم. اکنون ما 

 نمودیم. 

ردید؟ سو گفت: اولین چیزی که ما برای آن پس انداز کردیم بازنشستگی من گفتم: شما با پس انداز خود چه می ک

بازنشستگی نداریم. اما بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت های معدنی برنامه  401(k)مان بود. جیم گفت: ما برنامه 

د سرمایه گذاری های بازنشستگی دارند که به شما اجازه می دهد، که اگر بخواهید پول بیشتری برای بازنشستگی خو

کنید. بسیاری از دوستانمان اهمیت ندادند ولی ما این کار را انجام دادیم. سو ادامه سخن را به دست گرفت و گفت: 

اولویت بعدی ما برای پس انداز، خرید خانه بود. والدین هر دو ما گفتند که خرید خانه بهترین سرمایه گذاری بود که 

مالکیت خانه به شما امنیت و آزادی نمی دهد. اما نکته مهم خرید خانه بدون قرض و ما انجام دادیم و هیچ چیز مثل 

 بدهی است. به عبارت دیگر، هر چه سریعتر باید وام و بدهی مربوط به خانه را تسویه نمایید. 
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روز جیم و سو گفتند: هنگامی که دوستان ما مشغول ولخرجی در مورد تغییر دکوراسیون خانه شان بودند یا هر 

خوردند، ما باید دخل و خرج مان را کنترل می کردیم. آنها نمونه ای از افرادی بودند که چگونه شام را بیرون از خانه می

 پول زیادی را صرف چیزهای کوچک می کردند. 

 سو به جیم گفت: عزیزم آن مورد را به خاطر می آوری؟ جیم گفت: البته که به یاد می آورم. 

رد و گفت: راز اینکه از نظر مالی موفق باشی این نیست که خرید های ارزان و بد انجام دهی، بلکه جیم به من نگاه ک

بررسی کردن خرید های کوچکی هست که حتی بدون آنها شما وضعیت بهتری خواهید داشت. در مورد ما یکی از 

 خرید هایی که پول زیادی صرف آن می کردیم، خرید سیگار بود. 

کت سیگار در روز می کشیدیم و پدر و مادرمان از این مسئله متنفر بودند. در ادامه به علت مصرف ما مجموعا یک پا

سیگار برای ما مشکالت سالمتی بوجود آمد. والدین ما گفتند اگر شما مصرف سیگار را متوقف کنید، می توانید در طی 

 در سیگار بسته یکمتی خود را حفظ نمایید. )دو سال پول الزم برای پیش پرداخت یک خانه را پس انداز کنید و سال

 (.دارد قیمت تومان هزار 40 تا 30 آمریکا

 خود بودیم. latteما مواظب عامل 

خود جابجا شد و گفت: تو در سمینارهایت به مردم آموزش می دهی که، از خرید قهوه گران هر جیم در صندلی 

 نامگذاری کرده ای. latteد و آن را عامل روز صبح، اجتناب کنند و پول آن را سرمایه گذاری کنن

 من با تکان دادن سر حرف او را تایید کردم.

پدر من به این اسم آن را نام گذاری نمی کرد، اما همان مفهوم دقیقا برای او معنا داشت. او می توانست آن را عامل  

ایده یکسان است. اگر ما بتوانیم چند دالر در صدا کند.  "در برابر پولت احمق نباش "سیگار بنامد یا اینکه آن را عامل 

روز پس انداز کنیم، می توانیم خانه خودمان را بخریم. اگر ما خانه ای را اجاره کنیم، همیشه در ضعف خواهیم بود و 

 دیگری را ثروتمند می کنیم. 

 من سوال کردم: شما با حذف خرید سیگار در هر روز و پس انداز پول آن، توانستید خانه بخرید؟ 

 من به جیم و سو نگاه کردم، آنها لبخندی زدند و حرف من را تایید کردند. 

انه من ادامه دادم: اما شما چگونه دو خانه خریدید، در حالیکه اکنون هیچ قسطی بابت آنها پرداخت نمی کنید؟ و خ

 شما در رهن بانک نیست؟ 

سو گفت: واقعا ما دو خانه نداریم. ما یک خانه داشته و خانه دیگر در رهن می باشد و این یک راز دیگر است. جیم 

صحبت را ادامه داد و گفت: این یک تکنیک دیگر است که والدین مان آموزش دادند که بتوانیم وام های خود را سریع 

 تکنیکی است که بانک ها از آن متنفرند ولی ما عاشق آن هستیم. تر تسویه نماییم. این 

است. شما بجای اینکه کل قسط خود را آخر ماه بپردازید، آنها راست می گفتند، این کار امروزه از همیشه راحت تر 

اید درحالیکه  آن را نصف کرده و هر دو هفته یکبار پرداخت نمایید. در پایان سال شما پرداخت بیشتری را انجام داده

 23سال طول بکشد تا اقساط خود را پرداخت نمایید این کار در  30هیچ فشاری را متحمل نشده اید. لذا بجای اینکه 

  سال اتفاق می افتد.

سالگی بخریم و با استفاده از این روش تا  25جیم گفت: ما برنامه ریزی کردیم که اولین خانه خود را در حدود 

سالگی اقساط آن را پرداخت نماییم. اتفاقی که در واقعیت افتاد از این بهتر بود، ما توانستیم با این روش و  50نزدیک 

 را به طور کامل پرداخت کنیم. سالگی اقساط خود  40پرداخت های بیشتر در نزدیک 
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من پرسیدم بعد چه شد؟ جیم گفت: بعد از آن ما نیاز نداشتیم که پولی بابت اقساط بدهیم و این پول برای ما باقی 

می ماند. ما می توانستیم این پول را هدر بدهیم یا یک خانه بهتر بخریم و خانه اول خود را اجاره دهیم. این همان 

جام دادیم خانه دوم را خریدیم و با استفاده از همان تکنیک، اقساط آن را پرداخت کردیم. چیزی که کاری بود که ما ان

شما باید بدانی این است که ما دو خانه داریم که برای هیچ کدام قسطی پرداخت نمی کنیم و در یکی زندگی نموده و 

 راه دارد. دیگری را اجاره داده ایم که جریان ثابتی از درآمد برای ما به هم

 من گفتم: برنامه خوبی بود. 

جیم ادامه داد: نکته دیگری که پدر و مادر سو به ما یاد دادند این بود که از کارت اعتباری استفاده نکنیم. آنها یک 

 رویه مشخص داشتند که به ما منتقل کردند و ما نیز به فرزندانمان انتقال دادیم. 

است یا آن را نقد بخرید یا اصال نخرید. تنها استثنا خرید خانه است و  مهم نیست خریدی که دارید چقدر بزرگ

همانطور که سو گفت، باید در سریع ترین حال اقساط آن را بپردازید. این کار همیشه راحت نیست اما این یک قانون 

 است. 

  سال طول کشید تا جیم پس انداز کند و بتواند قایق خود را بخرد. 5سو گفت: درست است، 

جیم گفت: من یک قایق دست دوم خریدم. اما من کامال راضی هستم. من کامال خوشحال هستم که گذاشتم یک 

نفر دیگر این اشتباه را بکند و یک قایق نو با قیمت باال بخرد و بگذارد من آن را با قیمت بسیار پایین تر بخرم. این 

ار می بریم. ما همیشه ماشین دست دوم می خریم و هیچ روشی است که ما درباره همه ماشین هایی که خریدیم به ک

وقت از این بابت افسوس نمی خوریم. هنگامی که میخواهیم ماشین بخریم آن را به یک مکانیک آشنا نشان می دهم 

 کنم و ماشین نیز به خوبی برای ما کار می کند. و در صورت اطمینان ماشین را معامله می

 هایی سال درتمام. خریم نمی را آن باشیم نداشته چیزی خرید برای کافی پول ما گرا که است این نکته: گفت سو

 کل کردیم استفاده اعتباری کارت از هم اگر. ایم نکرده استفاده اعتباری کارت از گاه هیچ گذرد، می ما ازدواج از که

 خدماتی یا کاال هرگاه که، است صورت این به اعتباری کارت عملکرد نحوه. )کردیم تسویه ماه انتهای در را آن مبلغ

 دارد حسابی بانک نزد خود که) فروشنده حساب به بالفاصله پول شود،این می خریداری( مشتری) کارت دارنده توسط

 حساب به دیگری معین زمانی های دوره در یا و ماهانه صورت به را هزینه این خود نوبه به نیز بانک. شود می واریز( 

 به گیرد، می تعلق آن به بهره که اقساطی با یا و جا یک را نظر مورد مبلغ تواند می مشتری. کند می منظور مشتری

 عدم نویسنده تاکید و شود می گرفته مشتریان از باالیی سود نرخ اعتباری های کارت بابت معموال. بپردازد بانک

 .(است ممکن حد تا اعتباری کارت از استفاده

این هم یکی دیگر از تکنیک هایی بود که والدین مان آموزش دادند و عاشق آن هستیم و بانک ها از آن متنفر 

 هستند. 

 مهمترین راز

من مجذوب روش و عملکرد خانواده مک اینتایر شده بودم. حتما باید نکته ای در این روش نهفته باشد. من چند 

لحظه ای به آن فکر کردم و احساس کردم که متوجه آن شدم. سپس گفتم: هر چیزی که شما گفتید قابل لمس است. 

خود را پرداخت نماییم، تنها با پول نقد  حذف کردن مخارج ضروری، تسریع در پرداخت اقساط مسکن، ابتدا سهم

خرید کنیم و بدون استفاده از کارت اعتباری زندگی مالی خود را ادامه دهیم، شما کامال درست می گویید، این ها 
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همان روش هایی هستند که من در سمینارهایم آموزش می دهم، اما برای اینکه همه اینها را بکار ببرید باید صاحب 

 لعاده ای باشید. اراده فوق ا

من کالهم را به احترام شما از سر بر می دارم و آرزو می کنم همه صاحب چنین توانایی و قدرتی باشند. متاسفانه 

بسیاری از ما چنین نیستیم. به خاطر همین است که بسیاری از مردم، به روشی که شما پیش گرفته اید، ثروتمند نمی 

 شوند. 

 م از سو خواست که توضیح دهد. جیم و سو لبخندی زدند و جی

 شما به اراده یا انضباط زیادی احتیاج ندارید.

سو گفت: نکته دقیقا این است که شما به اراده زیادی احتیاج ندارید. ما فقط به تکنیک هایی که والدینمان آموزش 

رت کنترل خودش را دادند عمل کردیم. خیلی وقت ها هم خوب نبودیم. جیم صحبت سو را قطع کرد و گفت: سو قد

 دارد اما من حرفش رو هم نزن. 

من که گیج شده بودم گفتم: متوجه نمی شوم؟! اگر شما نظم و دیسیپلین خاصی نداشتید پس چگونه این کار را 

انجام دادید؟ ثانیا ما در جامعه ای زندگی می کنیم که توسط تبلیغات و وسوسه تفریحات مختلف بمباران می شویم 

که دقیقا عکس آموزش های والدین شماست، پس چگونه مقاومت کردید؟ چگونه در برابر این همه وسوسه، با رویکردی 

 محکم به قوانین خود پایدار بودید؟ 

سال  25سواالت من دیگر بیش از یک کنجکاوی مرتبط با کارم شده بود. همانطور که گفتم آن زمان من حدود 

است که خود را مقید به یک نظم و انضباط جدی کنید تا بتوانید به  داشتم و شخصا فهیمده بودم که بسیار سخت

میزان الزم پول پس انداز کنید. اشتیاق شدید من برای دانستن و آگاهی از روش آنها احتماال از صورتم قابل تشخیص 

 . بود. از این رو جیم و سو شروع به خندیدن کردند و بعد از چند لحظه من نیز شروع به خندیدن کردم

جیم گفت: ببین دیوید، ما یک دختر داریم که کمی از تو جوان تر است. پس به این اعتقاد داشته باشی یا نه، ما 

می دانیم که چقدر در بیست سالگی سخت است که یک انضباط مالی جدی داشته باشی. اما این مزیت روش ماست 

 که نیاز به انضباط مالی جدی ندارد.

نگاه کردم. جیم گفت: به تو حق می دهم که در مورد حرف های من تردید داشته باشی.  من با شک و تردید به او

این مسئله اینقدر واضح و ساده است که حتی فردی مثل تو که سواد مالی باالیی دارد هم سخت است که آن را قبول 

اما وسوسه شوی که کار دیگری  کند. بگذار اینگونه توضیح دهم، تو ممکن است بدانی که باید چه کاری را انجام دهی،

کنی. چگونه می توانی اطمینان داشته باشی که راه درست را می روی؟ جیم به من نگاه کرد و ادامه داد: این روش 

بسیار آسان و ساده است. کافی است نیازی به دخالت تو نباشد. باید برنامه ریزی کنی که کارها اتوماتیک انجام شود. 

کنیم؟ سو ادامه داد: من برنامه ریزی کرده ن قبال گفتم که ما ابتدا سهم خودمان را پرداخت میبه یاد می آوری که م

ایم که بخشی از حقوق مان به صورت اتوماتیک به حساب پس انداز مان واریز گردد. نکته اساسی اتوماتیک بودن کل 

 ام دهیم و این فرآیند خارج از اختیار ماست. فرآیند است. یکبار که ما آن را تنظیم کردیم دیگر نیازی نیست کاری انج

من گفتم: این یک روش سیستماتیک پس انداز و سرمایه گذاری است که من درباره آن در کالس هایم صحبت می 

 کنم و تو آن را به همه جنبه های برنامه مالی ات گسترش داده ای. 
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ال اینکه آن را فراموش کنی نیز وجود ندارد یا بدتر جیم گفت: دقیقا، اگر احتیاجی نباشد که به آن فکر کنی، احتم

از آن فکرت را عوض کنی و عمدا آن را انجام ندهی. هنگامی که تصمیم از اختیار تو خارج شود دیگر راهی وجود ندارد 

 که بخواهی وسوسه شوی و کار اشتباهی انجام دهی.

 ما تصمیم گرفتیم که میلیونر های اتوماتیک شویم. 

 ، والدینمان گفتند که شما باید از خودتان در برابر خودتان محافظت کنید. ود که ادامه دهدنوبت سو ب

نیازی نبود که ما نگران قدرت اراده خود باشیم، زیرا نیاز نبود ما کاری انجام دهیم، غیر از اینکه در ابتدا تصمیم 

ماتیک کردیم. ما یک سیستم به معنی واقعی گرفتیم ثروتمند شویم. با کمک فرآیند تقسیم حقوق ما همه چیز را اتو

کلمه اتوماتیک ایجاد کردیم تا به ثروت دست یابیم. ما از شرکت جیم خواستیم که بخشی از حقوق او را کم کرده و 

در حساب بازنشستگی اش سرمایه گذاری کند. ما پرداخت زودهنگام اقساط وام مسکن خود را نیز به همین نحو انجام 

ی که بانک ها انتقال پول اتوماتیک را پیشنهاد دادند ما پرداخت اقساط وام خود را با این روش انجام دادیم. هنگام

دادیم و تنظیم کردیم در هر پرداخت مبلغی بیش از قسط واریز گردد. درست هر بار که حقوق ما واریز می شد این 

نین ما یک برنامه پرداخت اتوماتیک از حقوق عملیات صورت می پذیرفت بدون اینکه نیاز باشد ما حرفی بزنیم. همچ

مان در یک حساب مشترک، برای سرمایه گذاری داریم. حتی ما پولی را که بابت امور خیریه صرف می کنیم را 

اتوماتیک کرده ایم. ما پیش از این عادت داشتیم که هر سال مبلغی از درآمد خودمان را صرف امور خیریه کنیم، اما 

 همیدیم چقدر آسان است که فرآیند اتوماتیک شود. زمان که گذشت ف

دالر از حقوقم را اختصاص  50جیم گفت: ما درباره مبالغ بزرگی از پول صحبت نمی کنیم، در شروع من کمتر از 

 می دادم و با گذشت زمان این مبلغ افزایش می بافت. 

 نها یک عدد هفت رقمی می شد.خانواده مک اینتایر نگاه کردم ارزش ثروت آمن به صورت وضعیت مالی 

 من گفتم: شوخی نیست کار شما معرکه است. 

سو سرش را تکان داد و گفت: تو اشتباه می کنی، کار ما معرکه نبوده، اگر ما توانستیم هرکس دیگر هم می تواند. 

با تصمیم گیری در جوانی برای کسب ثروت و ایجاد یک سیستم اتوماتیک، غیر ممکن بود ما شکست بخوریم. این 

نیز همین شعار را داریم، فقط یکبار انجامش بده.  مثل شعار شرکت نایک است، آنها می گویند فقط انجامش بده، ما

 وقتی موضوع به پول باز می گردد، تنها کاری که باید انجام دهید ایجاد یک سیستم اتوماتیک است، فقط همین. 

جیم سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت: اگر بخواهیم به گذشته باز گردیم، تکنولوژی پرداخت اتوماتیک بسیار 

بود و بسیاری از دوستانمان به آن اعتماد نداشتند. البته االن استفاده از این سیستم ها ذکاوت خاصی نمی  جدید

خواهد، منظورم این است که با برنامه هایی که این روزها وجود دارد، شما می توانید همه کارهای مالی خود را اتوماتیک 

خت های مالی خود را اتوماتیک کرد، هم اکنون او نیز در مسیری دقیقه همه پردا 30کنید. دخترمان لوسی در کمتر از 

در کشور ما نیز بسیار از اینترنت بانک ها قرار گرفته است که در آینده یک میلیونر اتوماتیک شود، دقیقا مثل ما. )

اه مبلغ ثابتی به قابلیت انتقال پول مستمر را ارائه می کنند. به طور مثال، کاربر می تواند تعیین کند در اول هر م

 (حساب مشخصی واریز گردد و نیازی به اینکه هر ماه این کار انجام شود وجود ندارد.

سو با خنده گفت: او این کار را انجام می دهد و فکر نمی کند که روش یک زوج پیر قدیمی را تکرار می کند، 

تر شیک پوش امروزی است و ساعت تایمکس معذرت می خواهم اما به عنوان یک مادر در حال اغراق نیستم، او یک دخ

ارزان به دست نمی کند. جیم خندید و گفت: او ساعت سواچ به دست می بندد. کامال امروزی و البته ولخرجی های 

 غیر منطقی نیز انجام نمی دهد.
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د و خرج سو گفت: نکته همین است، شما می توانید پس انداز کنید و در عین حال تفریح کنید و خوب لباس بپوشی

سال گذشته خوشگذرانی  30کنید. برای ثروتمند شدن نیازی به خسیس بودن نیست. ما نیز اینطور بودیم و در طول 

و تفریح کردیم، همان اندازه ای که دوستانمان کرده اند، شاید هم بیشتر، چون زندگی ما به دور از استرس هر روزه 

 درباره پول و آینده بوده است. 

نتایر دفتر من را ترک کردند با همان حالتی که آمده بودند، دست در دست هم، با خوش بینی نسبت خانواده مک ای

 به آینده و هیجانی و شوقی در رفتارشان مثل زوج های جوان. 

من پشت میز کارم نشستم و برای زمان طوالنی به حرف های آنها فکر کردم. به خصوص در مورد یک بخش از 

  "ا برای موفقیت تنظیم کنیدخود ر "سخنان آنان، 

را وقتی می توانید به راحتی ثروتمند شوید اینکار را به سختی انجام دهید؟ آنها درست می گفتند. اگر شما بدانید چ

 که چه باید بکنید و این کار را اتوماتیک انجام دهید، می توانید یک میلیونر اتوماتیک شوید. 

عطفی در زندگی من بود. من فهمیدم تنها یک گام اساسی برای ایجاد تغییرات جلسه با خانواده مک اینتایر نقطه 

 پایدار و سازنده در ارتباط با مدیریت پول وجود دارد....

 آن را اتوماتیک کنید.

تمام پرداخت های مالی خود را اتوماتیک کردم. می دانید چه  از خانواده مک اینتایر یاد گرفتم، براساس مواردی که

 روش جواب داد، من در حال حاضر یک میلیونر اتوماتیک هستم.  شد؟ این

 االن نوبت شماست. 

مک اینتایر و روش آنها برای کسب ثروت بدون نیاز به انضباط و برنامه ریزی جدی می تواند داستان  داستان خانواده

د ساعت با نحوه جدیدی از فکر شما باشد، برای اینکه بدانید چگونه، به خواندن این کتاب ادامه دهید. شما فقط چن

شما در راهی قرار دارید که به یک میلیونر فاصله دارید.  -پولی که به سختی بدست می آید –کردن و اداره پول 

 اتوماتیک تبدیل شوید. 
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غیر از مدیریت سرمایه ( اعالم نظر کرده  (دی که کتاب را خوانده اند و در سایتهای دیگر نمونه ای از نظرات افرا

 اند. 
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 عکس روی جلد کتاب اصلی 
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باشد. اگر کتاب از نظر شما جذاب و مفید بود می توانید آن را از طریق وب سایت 
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