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 مانند میلیونرها پول خود را مدیریت کنیم؟چگونه 

 

 درحاليکه گرديممي پيچيده و سري هايفرمول دنبال به شدن پولدار براي ما، از بسياري

 تالش با راز، و رمز پر هايفرمول اين به توجه بدون جهان، موفق ثروتمندان از بسياري

 .انديافته دست موفقيت اين به ساده هايراه از و خودشان

 

 از برخي پرسند؛مي خود از روز هر هاخيلي که است سوالي اين شويم؟ پولدار چگونه

. اندهشد پولدار شانسيخوش واسطه به نيز برخي و هستند ثروتمندزاده مشهور ثروتمندان

 از راگ اما. ايمبوده محروم آنها از ما از خيلي که اندبوده مندبهره مزايايي از نيز ديگر بسياي

 شما به عاقط بپرسيد، را موفقيتشان رمز اند،شده پولدار خودشان پشتکار با که ثروتمنداني

 به متکي هم وقتهيچ و نيستند ترباهوش مردم ساير از الزاما آنها که گفت خواهند

 آنها .اندنبوده هستيم، اطالع بي آنها از ما که شدن پولدار محرمانه فوق و پيچيده هايفرمول

 اجتلج از خطريبي دُز عالوه به فراوان پشتکار و عشق از تلفيقي با را خود موفقيت عوض، در

 .اندکرده تضمين سرسختي و

 

 کسي بر دارد فرق عادي هايآدم با ميليونرها فکري هايروش و هاويژگي ها،عادت اينکه

 چشمگيرتر پول مديريت ينحوه مورد در ويژهبه ميليونرها، خاص هايعادت. نيست پوشيده

 ماليِ تصميمات گرفتن با کندمي کمک آنها به که دارند فرديمنحصربه فکري روش آنها. است

 ميليونرها مالي مديريت راه ۵۱. بياورند دست به پول دارند آنچه از بيشتر حتي هوشمندانه

 .کنيممي مرور هم با را
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 کنندنمی عمل تکانشی و فکربی .۱

 ينآنال خريد هايسايت در ايد؟گرفته عجوالنه تصميمي خريد مراکز در مرتبه چند حال به تا

 اما ميليونرها. گيرندمي ايعجوالنه تصميمات کردن خريد هنگام در مردم اغلبِ چطور؟

 عجوالنه تصميمات کردن عملي از و بيندازند تأخير به را ايلحظه هايخوشي توانندمي

 .کنند خودداري

 

 ۰۶ يدهه در که استنفورد، دانشگاه در (Walter Mischel) ميشل والتر دکتر پژوهش

 کودکانِ روي پيش انتخاب دو ميشل دکتر. کندمي حمايت ادعا اين از گرفت، صورت

 که زمان هر را( شيريني نوعي) مارشمالو يک توانستندمي يا آنها. گذاشت دبستانيپيش

 را مارشمالو و) کردندمي صبر اتاق به آزمايشگر آمدن تا اگر يا بخورند خواست شاندل

 اليانس طول در را افراد اين ميشل دکتر. باشند داشته مارشمالو دو توانستندمي( خورندنمي

 مالومارش دو داشتن براي توانستند،مي که کودکاني شد متوجه و داد قرار بررسي تحت بعد

 نرخ تر،پايين اعتياد نرخ کمتر، (BMI) بدني يتوده شاخص: آينده در کنند صبر يکي، جاي به

 .داشتند باالتر سراسري امتحانات ينمره و ترپايين طالق

 

 دانندمی را نیاز و خواسته بین تفاوت .۲

 جربهت را لحظاتي ما يهمه. چيست نياز و خواسته ميان تفاوت که دانندمي همچنين ميليونرها

 اين آيا اما. است خواستهمي تازه کاري دفتر يا کفش جفت يک ،خانه ماندل که ايمکرده

 شکبي است؟ خواسته يک صرفا جديد تجملي ماشين آن يا دارند هم ضرورتي هاخواسته

 کي ماشيني چنين داشتن اما است، محشر آن با رانندگي و دارد بااليي قدرت ماشين اين

 ايبر را آن نيستند، کارآمد که چيزهايي براي پول صرف جاي به ميليونرها. نيست ضرورت

 دليل همين به شايد. کنندمي خرج شودمي منتهي شانثروت افزايش به که ضروري موارد

( تومان ميليون ۵۰۱ حدود) هزاردالر ۰۱۶ از بيش يساليانه درآمد با افراد ٪۰۵ که است

 .خرندمي غيرميليونر مردم که خرندمي را اينقليه وسايل همان ،
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 دارند بلندمدت نگاه .۳

 به هاشرکت عادي سهام تجارت با که فردي ،(Timothy Sykes) سايکس تيموتي که آنچنان

 پنج ات يک به اقلحد بلندمدت اهداف به دسترسي: »گويدمي است، شده تبديل ميليونر يک

 قادر را شما آنها. دهندمي انسان به نظيربي ايانگيزه اهداف اين. دارد نياز زمان سال

 رد اکنون چرا که کند خطور تانذهن به فکر اين و بنگريد حال يلحظه از فراتر به سازندمي

 طورناي اگر باشد، مربوط تانبلندمدت اهداف به بايد شما يروزانه اعمال. هستيد جايگاه اين

 ،کارها تغيير شامل تواندمي تعديل اين. کنيد تعديل نحويبه بايد را تاناهداف نيست،

 آينده در که باشد کارهايي کردن اضافه يا غيرضروري، کارهاي حذف يا کاستن احتماال

 .آورندمي بار به منفعت تانبراي

 

 دارند متنوعی درآمدی منابع .۴

 کردن پيدا به شروع آوردند، دستبه مالي امنيت اياندازه تا اينکه از پس ميليونرها

 اصلي منبع که هستند متوجه آنها زيرا چرا؟. کنندمي ديگر درآمدهاي کسب براي هاييراه

 د،درآم کسري از اجتناب براي ميليونر يک. شود قطع ناگهاني طوربه است ممکن درآمدشان

 يبانپشت يبرنامه عنوانبه که بيندمي تدارک نقدي جريان آوردن فراهم براي متعددي منابع

 .کنندمي عمل

 

 خودکار گذاریسرمایه .۵

 از خودکار هايبرداشت مثال. دارد وجود خودکار شکل به گذاريسرمايه براي زيادي هايراه

 ذاريِگسرمايه اين، بر عالوه اما. عمر يبيمه يا سهام بازنشستگي، حساب براي حقوقي فيش

 نظربه. شودمي تبديل عادت يک به شانبراي که شودمي انجام مکرر قدرآن ميليونرها

 و ببرند بهره فرصت يک از چطور و زماني چه که دانندمي مکثي، هيچ بدون آنها، رسدمي

 . کنند گذاريسرمايه چقدر
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 اثر در بلکه دهند،نمي انجام آمادگي بدون را کار اين ميليونرها که است اين حقيقتاما 

 يحوهن يدرباره قطعي آگاهي به که است کافي قدرِبه گذاريسرمايه هاياستراتژي از استفاده

 .اندرسيده گذاريسرمايه کار

 

 روندمی پیش مشخص یبودجه یک با .۶

 و درآمدها ميزان به که دهدمي امکان ميليونرها به مشخص، يبودجه يک با رفتن پيش

 پول کردن خرج براي دهدمي امکان ميليونرها به آگاهي اين. باشند داشته اشراف هاهزينه

 لحداق. کند حذف را اضافي هايخرج و باشد ضروريات گويپاسخ که باشند داشته ايبرنامه

 ماس به چيزي ثروتمندان از بسياري گويدمي که است داشته وجود زمينه اين در مطالعه يک

 .دارندمي نگه را آن و اندمطلع شانمخارج حساب از ثروتمند خيلي افراد اما ندارند، بودجه

 

 اندآماده مبادا روز برای .۷

 

 است ممکن که دانندمي آنها. اندگذاشته کنار مبادايشان روز براي ايسرمايه ميليونرها

. فتدبي اتفاق خانواده در ناگهاني مرگ يا بدهند دست از را شانشغل مثال بحران، دچار زماني

 انمبادايش روز براي که پولي از آنها بحراني، شرايط شدن تمام تا پول، گرفتن قرض جاي به

 از بادام روز اندازپس با توانمي را هامصيبت از بسياري. کنندمي استفاده اندگذاشته کنار

 کيبان حساب در نقد پول سال يک ياندازهبه که است اين شما به من يتوصيه. گذراند سر

 .نخوريد مشکل به شما ريخت، همبه نحو هر به اوضاع اگر تا کنيد اندازپس
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 کنندمی گذاریسرمایه آورندسردرمی آن از که موردی در تنها .۸

 توصيه اي،افسانه گذارسرمايه (Peter Lynch) لينچ پيتر و (Warren Buffett) بافت وارن

 وفنيفوت اين.« کنيد گذاريسرمايه آوريدسردرمي آن از آنچه روي: »بايد شما که اندکرده

 يک سوددهي و درآمد توليد ينحوه از آنها وقتي کنند،مي عمل آن به ميليونرها که است

 از اآنه اطالعات داشتن با. دارند رقابتي امتياز سايرين به نسبت باشند، باخبر شرکت

 .دارند آگاهي خطرها و هافرصت

 

 دارند را هایشانهزینه حساب .۹

 هايهزينه پيگيري دانيد،نمي اگر کنيد؟مي تانمخارج صرف پول چقدر که دانيدمي آيا

 خواهيد متوجه سرعتبه. ميليونرها مثل درست کنيد، آغاز را تانساليانه و ماهانه روزانه،

 بهتر قيمت با را آنها توانمي يا نيستند تاننياز مورد که مواردي در را تانپول که شد

 .دهيدمي هدر کرد خريداري

 

 کنندمی زندگی درآمدشان از ترپایین سطحی در .۱۱

 کسي بر کنندمي زندگي شانثروت خط زير يا ترپايين سطحي در ثروتمند هايآدم اينکه

 ۵۵۱۱ سال که نبراسکا، اوماهاي در اش،خانه در هنوز بافت وارن مثال براي. نيست پوشيده

 سابق ارشد مدير مردم. کندمي زندگي بود خريده دالر پانصد و هزار ۱۵ قيمت به تنها

 پروازهاي از او ياستفاده يواسطهبه را (Steve Ballmer) بالمر استيو مايکروسافت

 وصيخص جت يا بزرگ کاخي توانندمي اينکه با ميليونرها. شناختندمي معمولي و غيرلوکس

 واردم نه و کنند خرج ضروريات براي را شانپول که گيرندمي تصميم باشند، داشته را خود

 .تجملي
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 کنند خودگذشتگی از اندآماده .۱۱

 شما. برانيد را ،۰۶۶۶ ساخت کمري تويوتا قديمي، معمولي ماشين يک است قرار کنيد فرض

 يراز بخريد را جديدتان ماشين توانيدمي آينده، سال دو عرض در مثال نهايت، در که دانيدمي

 گونهاين شانپول مديريت بحث در ميليونرها. داشت خواهيد را خريد اين براي الزم دارايي

 به دارد، قرار تريبزرگ هدف خدمت در که هنگامي را موقت هايفداکاري آنها. کنندمي فکر

 سوار سوناتايي هيوندا پيش سال تا ميليوني، دارايي وجود با شخصهبه. خرندمي جان

 از امروز. آمدمي حساببه فرسوده ماشيني و بود ۰۶۶۰ سال ساخت که شدممي

 .باشيد داشته بهتري زندگي فردا تا کنيد خودگذشتگي

 

 کنندنمی بدهی اسیر را خود .۱۲

 

 اختپرد پول اگر و گيرندنمي قرض پول آنها. کنندنمي بدهي گرفتار را خودشان ميليونرها

 نوعي کار اين اينکه مگر کنند،نمي استفاده چک يا اعتباري کارت از ندارند را چيزي

 خرج ار ندارند که پولي ديگر، زباني به. باشد وکارشانکسب آغاز يا رشد براي گذاريسرمايه

 .کنند زندگي چيز آن بدون دهندمي ترجيح آوردن، باال بدهي جاي به آنها. کنندنمي

 

 گیرندمی مالی راهنمایی .۱۳

 تصحيح براي هزينه و زمان صرف جاي به و دانندمي را خود ضعف و قدرت ميليونرها

. اشدب مطرح پول مديريت يمسئله وقتي خصوصبه گيرند،مي کمک ديگران از هايشان،ضعف

 يوهنح از است، کرده طراحي گجت يک يا اجتماعي يشبکه ميليونر، يک چون که نيست طوراين

 مشاور يک کمک از ميليونرها. باشد داشته اطالع نيز خود پول اندازپس يا گذاريسرمايه

 .گيرندمي بهره حسابدار يا مالي
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 دهندمی تعلیم را خودشان .۱۴

 و گزاکربر مارک گيتس، بيل. نيست ميليونرها براي الزم شرطپيش رسمي آموزش داشتن

 مدرک داشتن اختيار در بدون را خود ثروت همگي (Amancio Ortega) اورتگا آمانيکو

 يواسطه به است، گذارسرمايه يک که ،(Tai Lopez) لوپز تاي. اندکرده کسب دانشگاهي

 فرد نهمي حال اين با. است شده شناخته کندمي آکادميک تحصيالت نداشتن به که مباهاتي

 يک روزي لوپز. گفت خواهد شما به فردي آموزش ضرورت يدرباره که است کسي اولين

 خودشان يويژه دانش از هريک ها،ثروتمندترين اغلب مانند مذکور، افراد. خواندمي کتاب

 تريموفق هايآدم به خودشان آموزش راه از تا اندداده ادامه يادگيري به و اندبرده بهره

 .بشوند تبديل

 

 کنندمی چهارتا دودوتا گیریتصمیم از پیش .۱۵

 ادهس حساب يک انجام بلکه. نيست مدرسه دوران مثلثاتي هايمعادله انجام منظورم اينجا در

 کي اگر مثال، براي. است مالي تصميم هر گرفتن از پيش -تقسيم و ضرب تفريق، جمع،-

 قايسهم در را آن تعمير يهزينه دارد، نياز تعمير به که باشد داشته قديمي ماشيني ميليونر

 هايين تصميم انتخاب هر يفايده-هزينه اساس بر آنگاه،. سنجدمي جديد ماشين خريد يک با

 .گيردمي را

 


