
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک

https://telegram.me/karnil 
 
 

http://www.karnil.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.MYbook.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 فهرست

o مقدمه 

o ۱-ذهن 

o دیدگاه 

o آرامش 

o شادی 

o لذت 

o آزادی مالی 

o اندیشه 

o خودباوری 

o نگرش مثبت 

o گفتار 
o رفتار 

o آرمان 

o ۲- کار 

o انتخاب 

o تمرکز 

o استمرار 

o آموزش 

o نوآوری وتغییر 

o عشق 

o پرتالش 

o صدافت کاری 

o ۳- سرمایه 

o  گذاریسرمایهآغاز 

o قوانین مهم 

 

 

 

www.MYbook.ir

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 مقدمه

شما در میان  خواهم هدف خود را از نوشتن این کتاب در همین سطرهای نخست بامی    

سازم، تا بین این در رفت و آمد باشیم .و ین ذهن و جهان واقع پیرامون پلی می ب بگذارم.

بای رکنیم. ذهن به تنهایی قادر نیست آهندنیای خود را در آرامش، شادی، لذت و رفاه بنا 

ثروت باشد و کار نیز به تنهایی نخواهد توانست شما را به رفاه و آرامش برساند. چه بسیار 

کنند و چه بسیار مردمانی کنند و در فقر و ناامنی زندگی میها کار میمردمانی که ساعت

ا ام تاند. من آمدهی دست نیافتهاند اما به ثروتمطالعه کرده ها کتاب پرورش ذهنکه ده

این دو را در کنار هم به شما توصیه کنم و الگویی نوین در اختیار شما قرار دهم. این نوشتار 

سازد. اگر سطر سطر این ها را پویاتر میی آنکند، بلکه ایدهزحمات دیگران را نفی نمی

ید تردکنید. بیخود هضم میهای زندگی را در کتاب را بخوانید و به آن عمل کنید چالش

آرامش و شادی رابه طور مستمر در زندگی شاهد خواهیم بود. دانستن کافی نیست. از 

 همین ساعت عمل کنید کتاب را زمین بگذارید و قدمی بردارید.

 ۱۳۳۳االمین، بهار رضا روح

 ذهن - 1

o کافی است ؟ ، داشته باشیم ثروت چه قدر 

احساس  آن ،منظور من از ثروت پول زیاد نیست. منظور من آزادی مالی است. در کنار     

نیازی است. احساس شادی و خوشبختی واقعی است. ، نه احساس دروغین خوشبختی و بی

طور واقعی از همین خواهم بهامیدوار به یک رویایی که قرار است بعداًبه آن برسیم. من می

 شته باشیم. لحظه احساس خوبی دا

 دیدگاه 

کند سویی دیدگاه ما نسبت به خود و جهان هستی ، با ثروت ، بستری را فراهم میهم        

تا جاذب پول باشیم. این گام اول اما ستون بنایی است که ثروت را برای ما تولیدخواهد کرد. 

ه ساز را ملکپول جای آن باورهایجا باید بعضی باورهای گذشته را دور بریزیم و بهدر این

ذهن خودسازیم. خود را برای تغییرات پرهیجان زندگی خویش آماده کنیم. به شما کمک 

منظور من در این کتاب از ثروت کنید. دید.  خواهم کرد تا ثروت را به زندگی خود دعوت

دست آوریم. چه اندازه بخواهیم دقیقا همان پول است. اما این مهم است که آن را چگونه به
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دست آوردن آن را به دست آوریم. در این نوشتار چگونه بهبرای چه منظوری آن را به و

شما خواهم آموخت، اما اجازه بدهید دیگاه شما را در مورد ثروت سمت و سویی بدهم و 

که مشخص کنم تا کجا برای کسب ثروت تالش کنید و برای چه این کار را انجام دهید. این

 کار وهدف ازکسب ثروت برمی گردد. به نگرش مابهسب کنیم ؟ دازه باید ثروت کچه ان

م کنجا فقط به یک جمله اشاره میدر فصل خود به آن خواهم پرداخت، اما اینپیرامون کار

گیرید باید کار کنید. اما تا روزی که در بستر مرگ قرار می که از دوران کودکین اینو آ

اندازه و نوع آن بستگی به شرایط سنی شما خواهد داشت. اندازه ثروت مارا کار تعیین 

کند پس شما کار کنید و برای ثروت خود کف و سقف معین نکنید. بگذارید ثروت می

ی چه ثروت کسب کنیم؟ این قسمت سوی شما سرازیر شود. اما برامتناسب با کار شما به

را باید به دقت و بارها مطالعه کنید و صدها بار تمرین کنید و مراقبه کنید چون بسیار مهم 

ی مسائل زیاد خاطر مشخص نکردن جواب همین پرسشههای انسان باست و اکثر گرفتاری

وت ثراهید لطفاًخواری و خوشبختی را میاند. اگر رستگرا برای خود و دیگران ایجاد کرده

 را برای چهار منظور جذب کنید. آرامش، شادی، لذت، آزادی مالی.

o پول رابرای چه می خواهیم ؟ 

 آرامش 

ترین دالیل جذب ثروت است. ما آرامش ،  امنیت در محیط خانه وکار و زندگی از مهم      

خواهیم از کسب ثروت به آرامش روح و روان، فکر و ذهن و محیط پیرامون خود دست می

خواهیم با پول دغدغه، استرس ونگرانی نداشته باشیم. با ثروت است که پیدا کنیم. می

 اده خویش را تضمین کنیم. توانیم امنیت خود و خانومی

 شادی 

خواهیم لحظات عمر خود را سرشار از نشاط و هیجان کنیم. سرزندگی و با ثروت می        

امل توانیم عو. با داشتن پول میکانه است که در زندگی نشانه رفته ایمشادی هدفی زیر

خرید خودرو، شادی را خلق کنیم. عوامل شادی ما ، مثل لباس خوب، خرید لوازم خانه، 

 اش هزینه است. مسافرت، تفریح و.. که همه الزمه

 لذت 
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چرا از عمر کوتاه خود نهایت لذت را نبریم؟ با نوش جان کردن لذیذترین غذاها و         

نشینی با دوستان خوب همه از اسباب لذت ما هستند که و فرزندان ، هم ا همسربودن ب

 اش هزینه است.الزمه

 آزادی ما لی

دست آوری. به ، چرا که نیاز داری یا دوست داری آزادی مالی به این معناست که : آن        

ها همه ای رویایی، خودرویی جدید، غذایی خوب و سالم، لوازم منزل مدرن و اینخانه

 اش ثروت است. الزمه

ت نیل به ام. باید تمام انرژی ما در جهمن نام این چهار عنصر را اهداف چهارگانه گذاشته

وجو کنیم. مراقب باشید که این اهداف باشد. ثروت را برای رسیدن به این اهداف جست

آل خود را ترسیم کنید. در ثروت را برای ثروت یا برای دیگران جمع نکنید. زندگی ایده

دارید باید در کسب پول این اهداف را مدام پیش روی خود قرار دهید، هر گامی که برمی

ام، این حرکت یکی از این اهداف باشد. مدام باید از خود بپرسید این برنامهجهت نیل به 

 یک از اهداف چهارگانه قرار دارد. من، این دیدار من در جهت کدام

o نسبت به خودچه دیدگاهی داشته باشیم ؟ 

ی مردان مولتی میلیونر تصور کنید، تلقی مند بدانید، خود را در زمرهخود را ثروت        

 مند باشد. شما از خود فردی ثروت

 اندیشه 

o چگونه افکارخودرادرجهت کسب ثروت ساماندهی کنیم ؟ 

گری، نچه را که بوی ترس، تردید، نگرانی، کینه، منفیافکار خود را پاالیش کنیم. آن      

بدبینی می دهد را اجازه ورود به حریم مقدس پندار خود ندهیم. فریب منطق، توجیه و 

جا دور بریزیم. حال دیو دالیل و عقل خود را نخوریم. بدون هیچ پیش شرطی همه را یک

اندیشی، خودباوری، امید، ته درآید. ذهن شما را پر خواهد کرد از مثبتچو بیرون رود فرش

ها عنصر زیبای دیگر. مطمئن باشید اگر این کار را انجام دهید بینی، اعتماد، ایمان و دهخوش

توانم به شما چه هست بدتر نخواهد شد. این حداقل قول محکمی است که میاوضاع از آن

.پول ، خانه ای لوکس ، کسب وکاری پررونق ، ثروتمندان ، بدهم.به مظاهرثروت فکرکنیم

 زندگی مجلل ومدرن ، اینها نمونه مواردی هستندکه می بایست به آن فکرکنیم.
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 خودباوری

ی داشتن زندگی مرفه، راحت و خود را درخور پول و ثروت بدانیم. شما شایسته       

م داشتن قانع نشوید. قناعت مرگ سرشار از شادی هستید. خود را دست کم نگیرید. به ک

 آرزوهای شماست. 

 نگرش مثبت

پرورانه نیست، بلکه یک نگرش واقعی. نسبت به خود، منظورم از نگرش مثبت نگاه خیال       

 اندیشی به این معناست که تمرکز و توجه شمادیگران، محیط و همه چیز مثبت باشید. مثبت

فراموش کنید و نبینید. به عنوان مثال تمرکز شما  ابعاد مثبت باشد و زوایای منفی رابه 

دانید. یا در جامعه چه نقطه ضعف میهای خود باشد، نه روی آنها و تواناییروی زیبایی

شوید  ستها دوتوانید مورد توجه شما قرار گیرند، با آنافراد سالم بسیاری هستند که می

ی مثبت دارد که کنید صدها زاویهیزندگی م در آن ای کهجامعهو رابطه برقرار کنید.

های منفی چرا ذهن و زمان و انرژی خود را صرف زاویه توانید روی آن تمرکزکنید.می

قدر هست که تمام عمر شما را پوشش ها آنخوبیها را ببینیم..کنیم؟ پس خوبیجامعه خود 

ین ن الزم است. تمرثروت آماده شود. ایها را ببینید تا بسترجذب دهد و کم نیاید. زیبایی

 کنیم. نیاز به تمرین مداوم دارد.

 گفتار

o کدام گفتارپول رابه زندگی ماسرازیرمی کند ؟ 

به ادبیات خود توجه کنید. ادبیات خود را انتخاب کنید. از جبرمحیط، خانواده و دوستان       

های بزرگوار، باشخصیت و خارج شوید. ادبیات دولتمندان را خود انتخاب کنید. مثل انسان

های سخیف استفاده نکنید. هرگز با کسی برخورد لفظی نداشته جلتلمن صحبت کنید. از واژه

وارانه برخورد کنید. نه در حالت عادی بلکه در حالتی که شما را با ادب و بزرگباشید، 

ی بعد پیرامون موضوعات اند. در مرحلهاند یا در حق شما ستمی روا داشتهعصبانی کرده

های اتومبیل صحبت کنید. در ای مجلل یا آخرین مدلدر مورد خانهنید. ثروت صحبت ک

رهای دیگر باب شده است یا آخرین مدل لباس یا مد مورد تفریح جدیدی که در کشو

حبت مندان صآرایش صحبت کنید. در مورد ارزش دالر و سکه صحبت کنید. پیرامون ثروت

 مندان بگویید.زندگی ثروتکاران، از جای تکرار داستان خالفکنید. به
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 ویید. ها و امیدها بگها، پیشرفتاندیشی بدهد. از خوبیگفتار رنگ و بوی مثبت

 رفتار

o اگرقراراست پولدارشویم ، بایدچگونه رفتارکنیم ؟ 

قیمت سفر کنید. خانه اجاره کنید و مندان رفتار کنیم. به جاهای گرانچون ثروت       

ی دار بپوشید و خانههای مارکفرزندان خود را برای تحصیل یا آموزش بفرستید. لباس

 مند هستند حرفای از ثروتها که نشانهورد ایندر ممندان تزیین کنید. ثل ثروتخود را م

ه دارها انتخاب کنید، بمندان حشر و نشر کنید، دوستان خود را از میان پولبزنید. با ثروت

ک شرکت مجلل درخواست کار کنید، مؤدب مند بروید، در یخواستگاری دختر یک ثروت

 . لباس خوب بپوشید، غذایمندان داشته باشیدچون ثروت و باکالس رفتار کنید.رفتاری

 خوب میل کنید، 

کنید، اگر فروشند تهیه میی دو و سه میی درجههای خود را از مراکزی که میوهاگر میوه

رای اید، اگر جشن تولد مفصل بپوشید، اگر تاکنون به کیش سفر نکردهدار میلباس مارک

شادی و معنادار شود، باید از اید، اگر طالبید که زندگی شما سراسر فرزندان خود نگرفته

که  فتارهاییها کار خود را شروع کنید. کتاب را زمین بگذارید و فهرستی از رهمین ثانیه

فروش طبقه متوسط و پایین جامعه دارند را فهرست کنید. به عنوان مثال اگر از دستعموماً

باید  ملیاتی کنید.کنید، آن را ترک کنید و تالش کنید رفتارهای جاذب ثروت را عخرید می

سو با ثروت اصالح کنید. حتی نوع گفتار و لباس پوشیدن محیط و روابط اجتماعی خود را هم

 خود را باید تغییر دهید.

 آرمان

موتور محرک شماست. در کنار اهداف چهارگانه باید آرمانی را انداز چشمآرمان یا          

 بخشد، از شما انسانیکند. به شما هیجان میمیدنبال کنید. آرمان انرژی شما را صد چندان 

. سازددهد، زندگی را پویا و معنادار میسازد. به زندگی شما روح میناپذیر میخستگی

کار بردم. آرمان را باید در ی کشف را بهآرمان را چگونه کشف کنیم؟ از روی عمد واژه

های خود، ود، از میان دغدغههای خمندیی خود، در کودکی خود، در عالقهزندگی گذشته

های خود کشف کنیم. زندگی درون و برون خود را رصد کنید. چه چیزی از بین برجستگی

تر دغدغه ما بوده است؟ کدام چیز فکر شما را به خود مشغول داشته است؟ آرمان بیش

شخصی نیست. آرمان خالف چهار هدف ذکر شده که کامالً فردی بود، آرمان در  عموماً
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ی جهانی است. اما نباید اشتباه کرد که زندگی فردی صاحب آرمان را کامالً بطه با جامعهرا

شود. شخصی می ، شود. پیامد آرمانطور غیر مستقیم شخصی میسازد، یعنی بهمتحول می

 شود.زندگی صاحب آرمان به دنبال پیگیری آرمانش متمایز می

o یم ؟هایی رابایدبردار برای کشف آرمان خودچه قدم 

 هایی که باید برای کشف آرمان خود برداریم:قدم

 از تمام کارهایی که انجام آنهارادوست داشته ایم ، فهرستی تهیه می کنیم. -۱

 در محیط اطراف خود ، خواهان چه تغییراتی هستیم ؟ آنهارافهرست کنیم. -۲

 چه نوع زندگی و چه نوع شخصیتی را دوست داریم؟ آنهارامشخص کنیم. -۳

 ایم ، تحسینای مورد تشویق قرار گرفتهدوران کودکی خودرامرورکنیم.در چه زمینه -۴

 ایم؟ آنهاروی کاغذبیاوریم.ایم یا دیگران را به هیجان واداشتهشده

 ازبین این چهاردسته ، کدام ازبقیه پررنگ تراست ؟ آن آرمان ماست.

و انرژی خود را وقف عمر  زمان آن است که تمام وقتی آرمان خود را کشف کردیم، اکنون

آن کنید. آن وقت خواهید دید که زندگی شما سرشار از شادی و نشاط خواهد شد و 

 های ترقی را به سرعت طی خواهید کرد. چگونه پله

 کار – 2

ها روز به تعداد آنی انسانی نیازمند هزاران حرفه است که روزبهجامعهمهم :            

شود و حتی جامعه درصدد کارآفرینی هم هست. این واقعیت را بپذیرید که افزوده می

ی کارها مورد نیاز است بنابراین هیچ کاری ارزش ای را حذف کرد. همهتوان حرفهمین

ذاتی باالتر نسبت به کار دیگر ندارد. چون همه مورد نیازند. در یک اداره اگر کارمند نباشد، 

مدیرعاملی هم نیست، به آبدارچی هم نیازی نخواهد بود. بنابراین ارزش کارمند، آبدارچی 

 و مدیر در یک سطح است.

شهری کار، دوست و هماز کار برادر، هم شما ارزش ذاتی خود را دارد، فروتر یا برترکار      

شما نیست. شما باید با کار خود راحت باشید. دوست داشته باشید و آرزو نکنید جای دیگری 

ه ب ی کنم تالش کنید مدیر شوید چونباشید یا خوشحال از جای دیگری نیستید. توصیه نم
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ر دارید. اهای ترقی اعتقاد ندارم. شما االن هر جا هستید باالترین پله ترقی قرچیزی مثل پله

 به کار خود عشق بورزید و زندگی کنید.

 انتخاب

o چه شغلی را انتخاب کنیم؟ 

 دهیم :ل مواردی را مدنظر قرار میدر انتخاب شغ         

ی خود استعداد شماست. شما در چه : اولین معیار شما برای انتخاب کار آینده استعداد (۱

طور تشویق دیگران را همینمل کنید و ستعداد دارید، اگر قدری در خود تأهایی ازمینه

 هایی مرتب به شما گفته شده اینکنید. در چه زمینهآن را به راحتی کشف می ببینید ،

د؟ ایاید؟ یا خود به راحتی از پس آن کار برآمدهاید؟ یا مورد تحسین قرار گرفتهکاره

را کاندید کنید تا  انتخاب کنید. یا در این مرحله آنکه شما باید این همان کاری است 

 موارد دیگر را تحقیق کنید.

کند؟ وقتی آن بریم؟ آن کار شما را خسته نمی: از انجام چه کاری لذت می مندیعالقه (۲

کنید؟ این همان حرفه آینده شماست. آن شود، هیجان پیدا میکار را به شما محول می

   نید. بزای جلوی لیست قبل د یا ستارهرا به لیست قبلی اضافه کنی

: گاهی در  کاری استعداد دارید و آن کار هم مورد عالقه شماست، اما اکنون زمان  زمان (۳

پزی برای انجام آن کار سپری شده است. مثال کرایه ظروف برای مجالس، یا تنور نان

  منازل که دیگر تقاضایی برای این کارها وجود ندارد. 

: کاری را انتخاب کنید که تقاضا به اندازه کافی برای آن وجود داشته باشد. ممکن  قاضات (۴

دهید در محل سکونت شما اشباع شده باشد و شما انجام مییا خدمتی را که است کار 

ند ای کوچک چدیگر تقاضای کافی برای آن وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه در محله

ر شود، مگکه شما تقاضای الزم را داشته باشید کم میفروشی هست. احتمال اینمیوه

  که متفاوت کار کنید. این

 : درآمدحاصل ازآن هزینه زندگی راپوشش دهد. درآمد (5

 وامّابعدازاشتغال :

 تمرکز (  1
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باید  کنیم.ی انتخابی خود تمرکز میبا ایمان روی حرفه حرفه دلخواهتان بعد از انتخاب        

سنگ تمام بگذاریم. هرگز از این شاخه به آن شاخه نپرید. روی کار خود تمرکز کنید. تمرکز 

  گیریم.دهد. اگر تمام فکر، انرژی و پول خود را صرف کار خود کنیم، نتیجه میجواب می

 استمرار( 2

ا دنبال کنیم و در کار خود سماجت به خرج دهیم. کار خود در هر شرایطی کار خود ر      

 را رها نکنیم و با تمام قوا آن را ادامه دهیم و هر روز آن را توسعه دهیم. 

 آموزش( 3

ی خود بدانیم و به روز باشیم. هرگز دست از آموزش ی حرفههمه چیز را درباره       

 خود برنداریم. پیرامون حرفه 

 وتغییرنوآوری ( 4

 با خالقیت وتغییربه سمت باال ، محصول خودرابه روزکنیم وکارخودراتوسعه دهیم.

 عشق (5

 به کار خود عشقی خود باشیم. باید عاشق حرفهنه تنها ازکارخودراضی باشیم بلکه       

دهیم رها ی اکراه انجام میو از روی عالقه کار کنیم. کاری را که از روبورزیم 

 کنیم.ازاکسیرعشق غافل نشویم.

 پرتالش (6

 ت.سخت کار کنیم اما با لذّ کوش باشیم،سخت

 صداقت کاری (7

صداقت کاری داشته باشیم. کار خود را صادقانه به بهترین نحو انجام دهیم. خود بازرس  

 خود باشیم و در درازمدت این روش به نفع شما خواهد بود. 

ی زندگی کار نیست فقط ساعاتی از روز و هفته را به کار اختصاص دهیم. بقیه همه          

ی ساختگی است. کنیم. بیکاری یک واژه دی، تفریح و لذتستراحت، شاساعات را صرف ا

کار دارد که در شرایط بهتری قرار گیرد. به هزاران ساعت نفر ی بشری امروز نیاز جامعه

کنند، رو نیستند. افرادی که خود را بیکار معرفی میها با کمبود شغل روبهبنابراین انسان
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اری ی کدهند بیکار بمانند ولخواهند تن به هر کاری بدهند. ترجیح میاند که نمیافرادی

 خواهند نداشته باشند. مینرا که 

، ساعات کار خود را کاهش دهید اما هرگز دست از کار برندارید، کار خود با باال رفتن سنّ  

را تغییر دهید اما بازنشسته نشوید. تمرکز روی شغل خود، از این شاخه به آن شاخه نپرید. 

رفه خود بمانید. در شروع کار قضاوت نکنید. ایرادات کار خود را برطرف کنید اما در ح

ابتدای حرفه شما مثل ماه ها و سالها بعد نیست، زمان می خواهید تا جای خود را بیابید. به 

خود زمان بدهید. ناامید نشوید، ایرادات را مرتفع سازید و به جلو حرکت کنید. کندی رشد 

 یا نگران نکند یا فراز و نشیب های ماه های آغازین شما را  دلسرد 

کار یکی از ابزار جذب ثروت است. کار، هدف نیست. قرار نیست تمام امّافراموش نکنیم که 

 ای است برای کسب پول.وسیلهعمر خود را از صبح تا شب کار کنید. کار فقط 

 تااینجارأس اوّل ودوّم مثلث خلق پول ، یعنی ذهن وکارراتحلیل کردیم.می ماندرأس سوّم.

 سرمایه  - 3

م مثلث خلق پول ، سرمایه است. سرمایه آن نوع دارایی است که برای شما رأس سوّ       

 پول تولید می کند. 

o  آیا شما هم می توانید از زمره سرمایه داران باشید؟ 

پاسخ این پرسش برای همه مثبت است. حتی فرزند چند ماهه مانیز می تواند سرمایه          

دار باشد. در هر سنی هستید یا فرزندان شما در هر سنی که هستند جایی را در نظر بگیرید 

و سرمایه گذاری کنید می توانید سرمایه گذاری خود را از بانک شروع کنید. برای فرزندان 

 را باز کنید که به آن سود تعلق می گیرد. خود در بانک حسابی 

 آغازسرمایه گذاری 

از همین امروز برای خود و تمام اعضای خانواده خود سرمایه گذاری کنید. از بانک         

شروع کنید یک حساب سرمایه گذاری باز کنید و سرمایه گذاری را شروع کنید. از همین 

کنید بخشی از هزینه های امروز را کنار بگذارید  امروز سرمایه گذاری کنید  از اینجا شروع

درصد هر پولی که بدست  ۲تومان، این کار را انجام دهید . در قدم بعد،  ۱111حتی شده 

می آورید خرد یا کالن را در حسابی جداگانه به نام حساب پس انداز واریز کنید. بعداً این 

بدست آوردید در حساب پس انداز درصد پولی که  ۱11درصد را باال ببرید. شاید روزی 
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بفرستید. به حساب پس انداز دست نزنید، حساب پس انداز شما باالترین سود را داشته 

باشد حساب پس انداز شما سرمایه شماست. مدام فکر کنید چگونه می توانید سود حاصل 

ما برای پول شاز حساب سرمایه گذاری را باال ببرید. بگذارید پول برای شما کار کند نه اینکه 

 کار کنید.  

سود حاصل از حساب پس انداز را با اصل پولی که بدست شما می رسد جایگزین کنید و تنها 

از سود سرمایه خود هزینه کنید تا برسید به نقطه ای که فقط سود سرمایه خود را هزینه 

 ۱۲1111تومان بود،  ۱۲1111کنید بعنوان مثال اگر سود این ماه حساب سرمایه گذاری شما 

بدست آوردید را به حساب سرمایه گذاری واریز کنید و سود حساب  تومان از پولی که

سرمایه خود را هزینه کنید، تاجایی که مثالً اگر ماهی یک میلیون هزینه می کنید سود حساب 

سرمایه شما یک میلیون برسد  در این صورت هر پولی را که کسب می کنید به حساب 

 هزینه کنید.  سرمایه واریزکنید و فقط سود سرمایه خود را

 قوانین مهم

o ّلیه سرمایه گذاری کدامند ؟قوانین او 

 عبارتنداز: قوانین مهم سرمایه گذاری 

سرمایه شما از همان ابتدا باید پول ساز باشد. بنابراین حسابی را باز کنید که به آن سود  .۱

 تعلق می گیرد. 

 د.سرمایه خود را افزایش دهیهرگز از اصل سرمایه نباید برداشت کنید بلکه مدام باید اصل  .۲

 سود پولی را  که ایجاد شده است، می توانید برای اهداف چهارگانه پس انداز کنید.   .۳

 مدام از مشاورۀ مالی خود مشاوره بگیرید که سود سرمایه خود را افزایش دهید.  .۴

می توانید مکان سرمایه گذاری خود را به شرط افزایش پول سازی آن تغییر دهید. مثل  .5

نکه آن را از بانک خارج کنید و در بازار مسکن سرمایه گذاری کنید از همین امروز آ

درصدی از در آمد خود را سرمایه گذاری کنید. از دو درصد، پنج درصد شروع کنید 

وسعی کنید آن را افزایش دهید. درآمدهای غیرمتفرقه را کامل سرمایه گذاری کنید. مثالً 

 دید. اگر در یک قرعه کشی برنده ش
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عیدی کودکان را برایشان سرمایه برای فرزندان خودازهمان روزتولدسرمایه گذاری کنید. .6

گذاری کنید. کادو و هدایای نقدی روز تولد، جوایز و پاداش های خودتان را برایشان 

 سرمایه گذاری کنید. والدین ماهیانه مبلغی را برای فرزندان خود سرمایه گذاری کنند. 

در ارتباط با امنیت اصل سرمایه است. در این مورد، مکان استقرار سرمایه مهم است و این  .7

باید وسواس فراوان به خرج دهید. اینکه سرمایه شما کجا و بدست چه کسانی می افتد و 

امنیت آن تا چه حد تضمین می شود از هر مورد دیگری مهم تر است. معموالً نرخ سود 

نادیده بگیرید در حال حاضر،  سرمایه، تله ای است برای اینکه شما، امنیت اصل سرمایه را

 بانک ها و اوراق مشارکت امین ترین مکان برای سرمایه گذاری هستند. 

وقتی مکان های امن را برای سرمایه گذاری فهرست کردید سرمایه : نرخ سود سرمایه  .8

خود را در نقطه ای می گذارید که بهترین شرایط نرخ سود را داراست. در نرخ سود، این 

 سود سرمایه چه زمان یا زمان هایی و به چه شکل به دست شما می رسد. هم مهم است که

 پاینده باشید
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از
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 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


