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 فهرست مطالب

 

 دیباچه

دار در مـورد   دیدگاه یک سـرمایه 

 آموزش

 مقدمه

 پیشگفتار مترجم

 یادداشت نویسنده

 پول مصیبت و شیطانی نیست

دارایــی محســوب    خانــه شــما 

 شود نمی

 دو نفر با پیامی مشترك

 اي منسوخ توصیه

 اطالعات در برابر آموزش

 هاي قطبی پنگوئن

اي مـالی   این کتاب درباره توصـیه 

 نیست

 مقدمه

 کند؟ آیا پول شما را ثروتمند می

هـاي   هاي گلف یا باشـگاه  آموزش

 گلف

ــار    ــادویی در ک ــول ج ــیچ فرم ه

 نیست!

 قوانین جدید پول

 نبوغ مالی خود را بیدار سازید!

 چکیده فصل
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 نیست.» پول کافی«مشکل

 پول بسیار زیاد

هــاي ناکارآمــد بــراي    راه حــل

 مشکالت پولی

چه چیز مشـکالت پـولی را حـل    

 کند؟ می

حل مشکالت مـالی باعـث ارتقـاء    

 شود سطح هوشی شما می

 دلیل فقر

 اند قوانین پول تغییر کرده

 تغییر دیگري در قوانین پول

 هاي حمایتی دولت؟ طرح

 شوند؟ رتر میچرا پولدارها پولدا

افراد فقیر چگونه مشکالت پـولی  

 کنند؟ خود را حل می

طبقه متوسـط چگونـه مشـکالت    

 کنند؟ پولی خود را حل می

پولدارها چگونه از پس مشـکالت  

 آیند؟ پولی بر می

 حل مشکالت مالی افراد دیگر

 راه حل پدر فقیر

 راه حل پدر پولدار

 شرکت کردن در بازي

ــول   ــازي پ ــد در ب چــه کســی بای
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 شرکت کند؟

 چکیده فصل

 

 پنج جنبه هوش مالی/  2

ــا   ــالی در مقایســه ب هوشــیاري م

 هوش مالی

 ارزیابی هوشیاري مالی

؛ کسب پـول  1هوش مالی شماره 

 بیشتر.

: حفاظـت از  2هوش مالی شماره 

 پول

ــماره   ــالی ش ــوش م ــه 3ه : بودج

 ریزي براي پول بندي و برنامه

: اسـتفاده از  4هوش مالی شماره 

 ابزار اهرم پول به عنوان

ــماره   ــالی ش ــوش م ــاء 5ه : ارتق

 آگاهی و هوشیاري مالی

 هایم عمل به توصیه

هاي هوشـی دیگـري نیـز     ما بهره

 داریم 

 انواع دیگري از هوش

 . هوش آکادمیک1

 اي هوش حرفه -2

 . هوش سالمتی3

برخی از افـراد نیـازي بـه هـوش     

 مالی ندارند

چه کسی نیازمند بیشترین هوش 

 مالی است؟

 صلچکیده ف
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 پول بیشتر

پیش از آنکه شـغل خـود را رهـا    

 کنید

داراي یـک مسـیر یـا     هر هـدفی  

 فرایند است

هــیچ یــک از مــا شــبیه یکــدیگر 

 نیستیم

 هوش عاطفی (هیجانی)

شـوند بـه    آنها که زود ناامیـد مـی  

 چشند ندرت طعم پیروزي را می

 پول بیش از حد

 کسب پول بیشتر

 شوند؟ ا پولدارتر میچرا پولداره

 چکیده فصل

 

ــماره   /  4 ــالی ش ــوش م :  2ه

 حفاظت از پول

را  2چگونه هـوش مـالی شـماره    

 کنید؟ ارزیابی می

 ها، پرندگان و حشرات خرگوش

 اولین گروه: رؤساي ادارات دولتی

 ها مهم هستند مالیات

 کدام حزب سیاسی بهتر است؟

دار هســتید یــا  آیــا شــما ســرمایه

 سوسیالیست؟

خـود را بـه دقـت انتخـاب      درآمد

 کنید



 ۵ فهرست مطالب

 

 دومین گروه: بانکدارها

 شود تحقیق و بررسی آغاز می

 هاي تراشیده شده سکه

 سومین گروه: کارگزاران

ــارگزاران     ــوب ـ ک ــارگزاران خ ک

 ضعیف

عامـل حیــاتی بــراي رســیدن بــه  

 موفقیت

گران در مقایسه با سـرمایه   معامله

 گذاران

خرید و فروش مکرر سـهام بـراي   

 نظور کسب کارمزدمشتري به م

 ها چهارمین گروه: شرکت

هــاي اعتبــاري  اســتفاده از کــارت

 براي خرید کاالهاي نامرغوب

 گروه پنجم: عروس و دامادها

 شکارچیان عشق

 پیش از ورود، خارج شوید

 ها گروه ششم: برادرخوانده

 گروه هفتم: وکال

 اند قوانین تغییر کرده

 نگاهی به تاریخ

 سري جدیدي از قوانین

 

ــماره   / 5 ــالی ش ــوش م : 3ه

ریزي براي  بندي و برنامه بودجه

 پول

 یک برنامه است )بندي( بودجه

 اولین نوع بودجه: کسر بودجه

 کسري بودجه دولت

 کسري بودجه در یک شرکت

 کسري بودجه شخصی

 دومین نوع بودجه: اضافه بودجه

 اضافه بودجه دولت

چگونگی مدیریت بودجـه توسـط   

 ها دموکرات

بودجـه توسـط    چگونگی مدیریت

 خواهان جمهوري

 اضافه بودجه در یک شرکت

 اضافه بودجه شخصی

 دو انتخاب

 کسر بودجه

 اضافه بودجه

ــوعی  درس اول: اضــافه بودجــه، ن

 هزینه است.

 اضافه بودجه باید یک اولویت باشد

تر از عمل  همیشه حرف زدن آسان

 کردن است

 پول کم آوردن

 تر است؟ چه کسی معترض

ها همـان   ینهدرس دوم: ستون هز

 گوي بلورین است.

ــوم: ــی  درس س ــن،   دارای ــاي م ه

 کنند. هاي مرا پرداخت می بدهی

درس چهارم: خرج کنید تا پولدار 

 شوید.

ــه  ــه برنام ــانی را ب ــراي  زم ــزي ب ری

 پولتان اختصاص دهید
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تواند شـما را   فقیر بودن چگونه می

 پولدار سازد؟

 بدهی خوب و بدهی بد

 داین نکته را به خاطر بسپاری
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 کردن پول

 داري جدید نظام سرمایه

 دو دیدگاه مختلف

 چیست؟» سازي اهرم«

دارایی من بر مبنـاي ارزش    ارزش

 خالص نیست

 بزرگترین ترس یک سیاستمدار

 ارزشی که بر مبناي تورم نباشد

ــازي،    ــرم س ــتفاده از روش اه اس

 آمیز نیست مخاطره

 کنترل چیست؟

املی حیـاتی بـراي   هوش مالی عـ 

 کنترل است

هـاي   مدیریت ملک یکـی از روش 

 حیاتی کنترل است

 ها باال و پائین پریدن براي سیب

 مرور نکات مهم

سـازي بیشـتر، سـود     درباره اهـرم 

 بیشتر، و ریسک کمتر

ــرمایه   ــما از س ــدف ش ــذاري  ه گ

 چیست؟

 گذار سه نوع سرمایه

ســود بیشــتر بــه همــراه ریســک 

 کمتر

 ود زیادترسازي بیشتر، س اهرم

 پول بدون هزینه

 استراتژي خروج

 از صفر شروع کردن

 گیري نتیجه

 

ــماره  /  7 ــالی ش ــوش م :  5ه

 ارتقاء آگاهی (اطالعات) مالی

 شغل کامالً سرّي

 اطالعات مهمتر از زندگی

 دارایی  مهمترین

 چهار عصر بشریت

 طبقه بسیار ثروتمند

 اطالعات بیش از حد

 هوش نظامی

 بندي اطالعات طبقه

بنـــدي اطالعـــات بـــراي  بقـــهط

 ثروتمندتر شدن

دارایی   قوانین باعث افزایش ارزش

 شود می

روند موجود در بازار، دوست شما 

 است

ــی جمعیـــت ــی مـ ــد  شناسـ توانـ

 سرنوشت شما را تعیین کند

نقدشــوندگی کمتــر، اطالعـــات   

 بیشتر

 پرنده شکاري در امور مالی

 ها ها و چرخه تاریخ



 ۷ فهرست مطالب

 

 گیري نتیجه
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 یکپارچگی یک اتومبیل

 یکپارچگی سالمتی و ثروت

 کارت گزارش مالی

 تصویري از یکپارچگی مالی

 نداشتن یکپارچگی مالی

 ارزش ذاتی

 زبان کسب و کار

 یکپارچگی مالی دولت

 عصر یکپارچگی

 ارزش ذاتی خود را افزایش دهید

 هاي بیشتر توصیه

ارزش واقعـــی مســـکن و دیگـــر 

 امالك
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 دهید

دارایــی خــود   تــر از ســطح پــائین

 زندگی نکنید

تنـوع  «به چه دلیـل کارشناسـان   

 کنند؟ را توصیه می» بخشی

 شکست افراد باهوش

 کننـــد تصــور مــی  آنهــا فقــط   

 اند بخشی کرده تنوع

 نبوغ خود را کشف کنید

 انواع مختلف هوش

 در جستجوي امنیت شغلی

 سه بخش از مغز

مایه کدام بخش مغز کنتـرل سـر  

 دارد؟  شما را به عهده

 هاي مختلف مغز نبرد میان بخش

کننــدگان آن از  دنیــایی کــه اداره

بخـش چـپ مغــز خـود اســتفاده    

 کنند می

هاي مغـز   با استفاده از تمام بخش

 پیروز شوید

نحوه مختلف گفتار طبقه متوسط 

 و فقیر

 دو نقطه ضعف

براي تغییر زنـدگی خـود محـیط    

 خود را تغییر دهید

 یطقدرت مح

 روش مناسب خود را بیابید

 محیط مناسب خود را پیدا کنید

 گویند ها دروغ نمی چشم

 پرورش هر سه بخش مغز

 مخروط یادگیري

 دومین روش خوب براي یادگیري

ــد ...   محــیط خــود را تغییــر دهی

 زندگی خود را تغییر دهید

 نبوغ خود را کشف کنید

هایی که شـما را ثروتمنـد    محیط

 سازد می

 چکیده

 

 پرورش هوش مالی/  10
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چه چیـز بـراي کـارآفرین شـدن     

 الزم است؟

 یک ویژگی کارآفرینان

 داستانی درباره دو آرایشگر

حلقه بازخورد شما: هـیچ انسـانی   

 از دیگران مجزا نیست

 خواننده عزیز:

 مؤخره

یــک ســال گذشــت بــدون آنکــه 

 هوش افراد ارتقاء پیدا کند

 افراد طبقه متوسط بازنده هستند

 رنده هستندثروتمندان ب

 اهمیت دانش

 پول چیست؟

 مبادله پایاپاي

 کاالهاي با ارزش

 پول در قالب رسید

 پشتوانه پول بی

 بحران اعتبار

 پول واقعی

واحد پولی در «پول به عنوان یک 

 »گردش

 شمشیرهاي دو لبه

 ها مالیات

 تورم

 جواز انتشار پول

 مسکن و امالك

 فروش سهام شرکت

 گذاري بر روي خودتان سرمایه

 
 



 

 

 

 

 

 دیباچه

 در مورد آموزش دار سرمایهدیدگاه یک 

را تجربه مریکا آهاي اقتصادي در طول تاریخ  هم اکنون یکی از بدترین بحران

را نیز  ما فرزندان و نوادگانتواند نه تنها خود ما بلکه  کنیم. بحرانی که می می

رگـونی  تحت تأثیر قرار دهد. تأکید بر این نکته ضروري است که آنچـه در دگ 

 ،مـالی نیسـت  اعتباري و اقتصادي امروز، با آن روبرو هستیم تنها یک اختالل 

داري را بـه کلـی در برگرفتـه     بلکه بحرانی جدي است که پیکره نظام سرمایه

هـا و   جهنم پـر از نیـت  «دهد:  می به ما هشدار برنارد سنتهمانطورکه  است.

خوب جاي تصـمیمات   متأسفانه امروزه در آمریکا نیت .»تمایالت خوب است

آگاهانه را گرفته است. با کمی تعمق درباره ساده لـوحی وحشـتناکی کـه در    

د بـه  دار  دیدگاه رهبران ما نسبت به وضعیت اضطراري اقتصاد امـروز، وجـود  

به این ترتیب بسـیاري از مـا بـه واسـطه      شوید. وضوح متوجه این موضوع می

و  ن ایـن بحـران  بوجـود آورد  آنچه که دولت و رهبران اقتصادي ما در جریان

 هایی خواهیم شد. اند، متحمل زیان جبران خسارات آن انجام داده

هاي صورت گرفتـه   تالش وبه واقع، این امر چیزي جز یک تراژدي نیست 

توسط افرادي همچون رونالد ریگان در جهت تقویـت دالر و گسـترش نظـام    

هـایی   داران و بروکـرات داري و بازار آزاد، هم اکنون به دست سیاسـتم  سرمایه

نـد، از بـین رفتـه اسـت. همچنـین،      دار که بیش از رهبري بـه داللـی تمایـل   

هـاي   داري و بازارهاي آزاد به واسطه موجی از عـوام فریبـی   ایهمسیرهاي سرم

اند. امروزه دولت آمریکـا عمـالً بزرگتـرین موسسـات      سوسیالیستی محو شده

هاي بیمه کشور را در تصاحب  مالی و اعتباري و همین طور بزرگترین شرکت

ا اند ر هایی که با مشکل روبرو شده د و به زودي اکثریت سهام شرکتدار  خود

 ، ماننـد قـانونی  ها بر اساس الزامـات  نیز تصاحب خواهد کرد، زیرا این شرکت

هـاي تحـت    دارایـی   اي جـز فـروش   چارهها،  مداوم ارزش بازار شرکت ارزیابی

 تملک خود به دولت ندارند.  
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اما تراژدي بزرگتر نسبت به بحران اقتصادي، یـا حتـی نسـبت بـه تنـزل      

شمگیري را براي مـردم آمریکـا بـه بـار     که زمانی رونق چ -داري نظام سرمایه

این است که درصد بسیار کمی از ما به درستی متوجـه ایـن رویـداد و     -آورد

دانیم که براي حفاظت از خـود   نمی ایم و به همین ترتیب علت وقوع آن شده

مـا ایـن مسـائل را درك     کـه بسـیاري از   و اقتصادمان چه باید بکنیم. از آنجا

شود به سادگی  هایی که امروزه برایمان ایجاد می رصتبسیاري از ف کنیم، نمی

هایی که با آنها روبرو هسـتیم تـا مـدتها     روند و بسیاري از چالش از دست می

 ادامه خواهند داشت.

که به زیبایی توسـط  ـ   توانایی بسیاري از مردم در درك رویاي آمریکایی

ن فرصت را داشـته  هر آمریکایی باید ای«آبراهام لینکلن اینگونه تعریف شده: 

هـاي   به واسطه کمبود شدید آمـوزش ـ   »باشد تا سرنوشت خود را بهتر سازد.

در ایـن رابطـه بـه     پیـامبر وشع در کشور، به شدت محدود شده است. یمالی 

 »  روند. قوم من به واسطه فقدان دانش از بین می«شیوایی گفته است: 

فتـه نظـام   تـوانیم پیکـره تحلیـل ر    راه حل چیست؟ بـه چـه طریـق مـی    

اقتصـاد کشـورمان   را احیا کنیم؟ براي جلوگیري از نابود شـدن   داري سرمایه

هـا همچـون بسـیاري از     باید اتخـاذ شـود؟ پاسـخ ایـن پرسـش      چه اقداماتی

هاي هوشمندانه و مؤثر، بسیار ساده است؛ آموزش. تنها آموزش اسـت   حل راه

هـا را   ابـر فرصـت  که دانش مورد نیاز براي برطرف ساختن موانع موجود در بر

گذر کـرده   »نیت خوب«هاي  کند. با آموزش است که از محدودیت تأمین می

آگاهانه و مؤثر کـه تنهـا حاصـل دانـش و      یا عمل گرایی گرایی و به یک واقع

 کنیم. شناخت است، دست پیدا می

رسیدن بـه زنـدگی خـوب و لـذت      در براي بسیاري از مردم عامل حیاتی

، تـا از  جود و چگونگی بکارگیري آن استك نظام موبردن از امنیت مالی، در

بی بـه آن  برخوردار شوند و همانطورکه رابرت به خو هوش مالیاز این طریق 

. ایـن امـر بـه صـورت یـک      »خود را ارتقاء دهنـد  هوش مالی«کند  اشاره می

فرآیند در تمام طول زندگی ادامه خواهد یافت. براي شـرکت کـردن در ایـن    

تنها باید آمـاده باشـید، اراده کنیـد و     ،که یک نابغه باشید فرآیند الزم نیست

 قادر به یادگیري باشید.  
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دانش مفید و کاربردي در مورد مباحث مالی و اقتصاد، چیزي نیست کـه  

بتوان آن را به صورت مطلق به دو حالت قبـولی یـا مـردودي تفکیـک کـرد.      

چگونه اطالعـی از آن  توان گفت که شما از آن کامالً آگاه هستید و یا هی نمی

ندارید. این مبحث، فرآیندي دو جانبه متشکل از یادگیري و بکارگیري دانش 

مالی و اقتصاد است و همچنین چگـونگی تحـت تـأثیر     مسائل در مورد پول،

هاي مواجهـه بـا    قرار گرفتن زندگی روزمره شما به واسطه این عوامل و روش

ی شـما بیشـتر باشـد از آمـادگی     گیرد. هر چه میـزان آگـاه   آنها را در بر می

همچنین به هر انـدازه   خواهید بود. بهتري براي رسیدن به موفقیت برخوردار

 تري خواهید داشت. عملکرد مالی قوي ،هوش مالی شما باالتر باشد

هاي حـاوي جـداول و ارقـام مسـلماً جزئـی از       با وجود آنکه اعداد و برگه

مـالی نیسـتند. آمـوزش مـالی      آموزش مالی هستند، اما اینها تمـام آمـوزش  

نیازمند شناخت کامل از چگونگی عملکرد کسب و کار و دولت است (و یا در 

برخی موارد نیازمند شناخت کامل از چگونگی عدم کـارآیی کسـب و کـار و    

دولت است). از سوي دیگـر آگـاهی داشـتن دربـاره تـاریخ، علـوم انسـانی و        

از  ،، در کنـار دیگـر مـوارد   طبیعت انسان، هنـر، علـوم، موسـیقی و مکانیـک    

باشد. براي آنکه شـهروندي کامـل، سـالم، و کـامالً      ملزومات آموزش مالی می

آماده باشیم نیازمند آموزشی جامع هستیم که تنها بر اعداد و جـداول تکیـه   

 نکرده و ماهیت کلی و روح موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهد.

کامل پـرورش دهیـد، تمـام    چنانچه استعدادهاي خدادادي خود را بطور 

توانند مفید واقع شـوند. چنانچـه مـردم     ها ارزشمند خواهند بود و می آموزش

توانایی بالقوه خـود را درك کننـد و خـود مسـئولیتی بـه عهـده       خواهند  می

 توجـه بـه   اي که در آن هستیم با موفقیت خارج شوند، بگیرند و از این مهلکه

 است. امري کامالً حیاتی و ضروري »آموزش«

در جهـت ایجـاد    -هاي رابـرت کیوسـاکی   به همین خاطر است که تالش

شـان را تغییـر داده، بـه     خواهند زندگی که می افراديهاي مالی براي  آموزش

امنیت مالی دست یابند و منابع خـود را بـراي تحقـق بخشـیدن بـه زنـدگی       

سـط  تو کنم. خواندن این اثر شگرف حسین میرا ت -بهبود بخشندشان  رویایی

شما به این معنا است که در مسیري صحیح به سوي بهبود بخشیدن خـود و  
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اید. و درست بـه همـین دلیـل اسـت کـه شـما را نیـز         کشور خود قرار گرفته

همانطورکه من از آن بسـیار لـذت    -کنم. از این کتاب لذت ببرید تحسین می

شد باو شاید این کتاب بخش دیگري از فرآیند کسب دانش و شناخت  -بردم

 که در تمام طول زندگی با شما همراه خواهد بود.

 1استیو فوربز

                                                           
١. Steve Forbes 



 

 

 

 

 

 مقدمه

گـردد. پـس از آن    بر می 2004اولین مالقات من با رابرت کیوساکی به سال 

را تـألیف کـردیم. بـا فـرا      2006ترین کتـاب سـال    به اتفاق یکدیگر پرفروش

ئـه شـده از   ها و مطالب ارا به وضوح دریافتیم که صحبت 2008رسیدن سال 

. در ایـن برهـه از   هسـتند سوي رابرت بیش از هر زمان دیگري حائز اهمیـت  

زمان، آموزش مالی براي کشورمان امري حیاتی است و ذکاوت رابرت در این 

 حیطه به هیچ وجه قابل تردید نیست.

مـا بـا عنـوان     تنها کافیست نیم نگاهی به مطالب مطرح شـده در کتـابِ  

بیندازید و سپس به اتفاقـاتی کـه از   » 2؟تمند باشیدخواهیم شما ثرو چرا می«

آن پس رخ داده است بیندیشید. منظور مـن ایـن اسـت کـه مـا نسـبت بـه        

موضوع مورد بحثمان کامالً آگاه بودیم. اکنون رابرت با این کتاب شما را یک 

کـه بـا    2006م این بار نیز ماننـد سـال   دار برد و کامالً اطمینان گام فراتر می

بینی کردیم، موفـق خواهـد شـد. بـه شـما       شرایط را به درستی پیشیکدیگر 

 هاي رابرت توجه کنید. کنم که با دقت کافی به صحبت توصیه می

یم و به عنـوان معلـم و صـاحب کسـب و     دار  من و رابرت عالیق مشترکی

ایم. هر دو پدرانی ثروتمند داشـتیم کـه بـه     کار، مسیرهاي مشابهی را پیموده

هاي متعدد ما کمک کردنـد. هـر دو    ی، روحیات و موفقیتشکل گرفتن زندگ

هـاي   کـه آمـوزش   گذار در بخش مسکن هستیم و از آنجا کارآفرین و سرمایه

هاي موفقی هستیم. من و رابرت اهمیت آموزش مالی را  ایم انسان مالی داشته

 آید کامالً جدي هسـتیم. رابـرت   دانیم و هرگاه بحث دانش مالی پیش می می

سازد تـا اطالعـات مـالی را     آموزش مالی است که مردم را قادر می« گوید: می

دانـش مـالی    از تحلیل کرده و آنرا به دانش مالی تبدیل کنند... و اغلب مردم

و مـن  ». برخوردار نیستندشان را  الزم براي بر عهده گرفتن مسئولیت زندگی

                                                           
٢. Why We Want You To Be Rich 
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 با گفته او کامالً موافق هستم.

ن است که او به هیچ وجه از خود راضـی  یکی از خصوصیات بارز رابرت ای

  دهـد عاشـقانه دوسـت    نیست. او بسیار موفق است زیرا کاري را که انجام می

د. این ویژگی یکی دیگر از خصوصیاتی است که در من و رابرت مشـترك  دار

است. شما بسیار خوش شانس هستید که این کتاب را براي خواندن انتخـاب  

د. همانطور که من دار  هاي بسیار مفیدي براي شما اید زیرا رابرت توصیه کرده

بـه طـرح سـئوالی بـا ایـن      » ؟خواهیم شما ثروتمند باشید چرا می«در کتاب 

» دلیل داشتن دانش زیـاد و حفـظ آن در نـزد خـود چیسـت؟     «مضمون که: 

دهـد   هاي خود به این پرسش، پاسخ می پرداختم، رابرت نیز با تک تک کتاب

هستید که او این مطالب را در اختیـار شـما قـرار    و شما بسیار خوش شانس 

 دهد. می

ها براي ثروتمندتر شدن از طریق برخورد هوشمندانه بـا   یکی از اولین گام

هـاي بوجـود آمـده ببریـد.      پولتان، این است که نهایت اسـتفاده را از فرصـت  

همین حاال فرصتی بزرگ در اختیار شما است. توصیه من به شما ایـن اسـت   

کنیـد. بـه ایـن ترتیـب در مسـیري       تامـل کتاب را بخوانیـد و در آن  که این 

چشمگیر قرار خواهید گرفـت. در  هاي  صحیح به سوي آزادي مالی و موفقیت

هایی بزرگ در سر بپرورانید. شما را در  ضمن هرگز فراموش نکنید که اندیشه

 حلقه افراد پیروز و موفق خواهیم دید.

 مپدونالد جی ترا



 

 

 

 

 رجمپیشگفتار مت

رابرت کیوساکی نیازي به معرفی براي خواننده عزیز ندارد. اثر برجستۀ او 

که خوشبختانه در ایران هم ترجمه و منتشـر   »پول پدر پولدار، پدر بی«با نام 

شده است، یکی از بهترین آثار کیوساکی است، و اصـول و مبـانی مـالی ایـن     

آن کتاب، آثار دیگري کند. اما کیوساکی پس از نوشتن  نویسنده را مطرح می

را هم به رشتۀ تحریر درآورد و شاید بتوان گفت پختگی کالم و عقایـد خـود   

بـه بهتـرین وجـه نشـان      »هوش مـالی خـود را افـزایش دهیـد    «را در کتاب 

 دهد. می

اي کـه   ت در دنیاي در حال تغییر امروز یگانه سرمایهسا کیوساکی معتقد

برخـورداري از هـوش    شـود،  مـی باعث موفقیت همیشگی و ثبات و شکوفایی 

مالی مناسب و تالش در جهت افـزایش و ارتقـاء آن اسـت. کیوسـاکی بـراي      

را بـه روشـنی مطـرح کـرده و     » هـوش مـالی  «نخستین بـار ایـده و مفهـوم    

 کند. اي براي آن مطرح می بندي جالب و روشگرانه تقسیم

 ) افـزایش 1هوش مالی از نظر کیوساکی از پنج جزء تشکیل شده اسـت:  

، کردن سـرمایه پـول   اهرم) 4پول،  ریزي براي برنامه) 3) حفظ پول، 2درآمد، 

 ) افزایش اطالعات و دانش مالی.5

کیوساکی هر یک از این اجزا را در یک فصل مجزا و به تفصیل، همراه بـا  

 دهد. مثالهاي فراوان و به صورت ساده و همه فهم توضیح می

هـا و   آن را نتیجـه تمـام ایـده    تـوان  امیدواریم مطالعۀ این کتاب کـه مـی  

هاي مالی کیوساکی به شمار آورد، بینش مالی شما را بهبود بخشـد،   دکتریی

به حل مشکالت مالی شما کمک کنـد، و در میـان مـدت شـما را در مسـیر      

 شکوفایی مالی هدایت کند.

گذاري در بازار سرمایه یا روانشناسی معـامالت   ضمناً اگر به حوزه سرمایه

 23کنـیم کتـاب    مند هستید، پیشنهاد می گذاري عالقه ول سرمایهسهام و اص
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 را مطالعه فرمایید.گذاري  هاي سرمایه اصل موفقیت وارن بافت و دیگر نابغه

خواهنـد در امـور مـالی     به امید موفقیت روز افزون براي تمام آنها که می

 خود تغییر ایجاد کنند.

 بهشتیان  سید محمد حسینی 

 امیر کامگار 

 


