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خالصٍ کتاب تاتای پًلذار ،تاتای تی پًل ()2
تخش سًم – درس ديم – چرا سًاد مالی ضريری است؟
ىً درطگفحو کَ چرا ةصیاری از ىردم ،شخث ةر پّل طان جّجَ و جيرکز دارٌد ونی ةَ
پرورش خّد ٌيی پردازٌد اگر اٌصان ُا اٌعطاف پذیر ،ةا اٌدیظَ ةاز و آگاه ةار آیٍد ،ثروت طان
در ٌحیجَ دگرگٌّی ُا ،پیّشحَ رو ةَ رطد خّاُد ةّد ونی اگر پّل را حالل ىظکالت خّد
ةداٌٍد ةَ گياٌو راُی دطّار را در پیض گرفحَ اٌدُّ .طيٍدان ىظکالت را از پیض پا ةر
ىی دارٌد و پّل ىی شازٌد .پّل ةدون ُّطيٍدی ىانی ةَ زودی از کف ىی رود .تسیاری از
مردم در زوذگی خًد ایه وکتٍ مُم را ومی فُمىذ کٍ مقذار پًل تٍ دست آمذٌ

اَمیت وذارد .مقذاری کٍ می ماوذ مُم است .ةٍاةرایً ٍُگاىی کَ از ىً ىی پرشٍد از
کجا آغاز کرده ام یا چگٌَّ ىی جّان ةا طحاب ثروجيٍد طد ،از پاشخو شرخّرده ىی طٌّد .ةَ
آٌان ىی گّیو :ةاةای دارایو در کّدکی ةَ ىً گفث اگر ىی خّاُی ثروجيٍد طّی ةاید داٌض
ىانی ةیٍدوزی .ایً دیدگاه را ُر وكث دیدار ىی کردیو چّن پحک ةر ىغزم ىی کّةید.
ُيچٍان کَ از راه شرىایَ گذاری ُا ،اىکان شرىایَ گذاری دوةاره فراُو ىی آید،
دورٌيای ثروجيٍدی ٌیز آطکار ىی گردد .جعریف راشحیً ثروجيٍدی را ةاید از چظو دارٌده
ثروت ٌگریصث.
ثريتمىذان دارایی می خروذ .وادارَا تىُا َسیىٍ تٍ تار می آيروذ ،طثقٍ میاوی
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جامعٍ ( تذَی َایی ) می خروذ کٍ گمان می کىىذ کٍ ( دارایی )
است.

تخش چُارم  :تٍ کسة ي کاری ترای خًدتان تیىذیشیذ
تسیاری از مردم ترای دیگران ،وٍ ترای خًد کار می کىىذ .آوان وخست
ترای داروذٌ شرکت ،پس از آن ترای ديلت گیروذٌ مالیات ي سپس ترای تاوک
َای يام دَىذٌ تٍ ایشان کار می کىىذ.

گرفحاری ُای ىانی  ،اغهب پیاىد کار کردن ةرای دیگران در شراشر زٌدگی اشث.
ةصیاری از ىردم در پایان روز کاری  ،چیزی از خّد ٌدارٌد ةرای ایً کَ در زىیٍَ ىانی ةی ٌیاز
طّید ةاید ةرای خّد ٌیز کصب و کاری ةَ وجّد آورید .دارا ةّدن کصب و کار شحّن دارایی ُا
را در ةراةر درآىدُا ةَ گردش در ىی آورد.
ُيان گٌَّ کَ كتال گفحَ طد ،كدم اول ،طٍاخث جفاوت دارایی از ةدُی و خرید دارایی
اشث .ثروجيٍدان چظو ةَ شحّن دارایی ُا دارٌد در حانی کَ دیگران ةَ اٌحظار صّرت حصاب
درآىد ٌظصحَ اٌد ،کاری کَ ةصیاری ىی کٍٍدُ .يیً اشث کَ ةی خیال از خاٌَ ةیرون
ىی روٌد و ةا کارت ُای اعحتاری ةَ خرید خّدرو و یا دیگر کارُای ججيهی دشث ىی زٌٍد
ىيکً اشث کَ جٍِا حّصهَ طان از یک وشیهَ ةَ شر آىده و خّاشحار اشتاب ةازی جازه ای
ةاطٍد .کصاٌی کَ ةا کارت ُای اعحتاری و وام ةاٌکی اكالم جفریحی و ججيهی ىی خرٌد ،اغهب
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ٌاچار ىی طٌّد جا در زیر فظار ىانی ،آٌِا را ةا ةِای اٌدک ةفروطٍد .پس از
وكث گذاطحً و اٌدیظیدن در ةٍیان شرىایَ گذاری ُای شٍجیده و ٌیروىٍدی شحّن دارایی
ُای راشحیً ،ىی جّان ةِره ةرداری از آٌِا را آغاز ٌيّد .راُی کَ ةَ شّی ثروجيٍدی پیض
ىی رود ایً پاداش صرف وكث و داٌض ىانی کصاٌی اشث کَ کصب و کار خّد را ةَ راه
اٌداخحَ اٌد.
تخش پىجم  :تاریخچٍ مالیات َا ي قذرت شرکت َای تسرگ
داشحان راةیً ُّد و ىردان او را از دوران دةصحان ةَ یاد داریو .آىّزگار ىا ایً داشحان
را از ٌيٌَّ ُای ةرجصحَ كِرىاٌی ىی داٌصث  .کصی کَ پّل و ثروت از داراُا ىی رةّد و
ىیان ٌادارُا پخض ىی کرد ةاةای دارای ىً راةیً ُّد را ٌَ كِرىان ةهکَ یک کالُتردار
ىی داٌصث.
صدُا شال اشث کَ جٍگ ىیان دارایان و ٌاداران در جریان اشث .فریادُای  ( :از
ثروجيٍدان ةگیرید) پیّشحَ از گهّی عاىَ ىردم ةیرون آىده اشث .ایً ىتارزه پیّشحَ اداىَ
خّاُد یافث ونی ةازٌدگان ىردىی ُصحٍد کَ ٌاآگاه اٌد ،آٌاٌی کَ ةاىدادان از خّاب ةر
ىی خیزٌد ،ةَ شخث کار کردن ىی پردازٌد و ىانیات ىی دٍُد ،ایظان اگر ةَ روٌد ةازی
ثروجيٍدان آگاه ةّدٌد ( و كاٌّن آٌِا را ةَ کار ىی ةصحٍد) کاری ىی کردٌد کَ ةَ اشحلالل ىانی
ةرشٍد.
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ةاةای ةصیار درس خّاٌده ام ُيّاره ىرا جظّیق ىی کرد جا در طرکحی ةزرگ
کار ىطيئٍی دشث و پا کٍو .از ىزایای پیظرفث در پهکان كدرت طرکث ُا شخً ىی گفث .او
ٌيی داٌصث کَ ةا جصهیو طدن در ةراةر یک چک حلّكی ىاُاٌَ ،اٌصان ةَ گاوی طیرده و شر
ةَ زیر جتدیم ىی گردد.
ٍُگاىی کَ دیدگاه ُای ةاةای داٌظيٍدم را ةا ةاةای دارا در ىیان گذاطحو  ،جٍِا ةَ
پّزخٍدی ةصٍده ىی کرد و ىی گفث :چرا ىانک پهکان ٌتاطی؟
ةَ کار ةصحً روطی ةر گرفحَ از ةاةای دارا ىرا از اشیر ىاٌدن در دام ىصاةلَ ىّش دواٌی رُایی
ةخظید .ةدون داٌض و آگاُی در زىیٍَ ىانی و کار کرد پّل ( کَ ةِره ُّطی ىانی ىی ٌاىو)
ةَ دشث آوردن ایً فرصث و رشیدن ةَ اشحلالل ىانی طدٌی ٌتّد.
ةِره ُّطی ىانی فرآیٍد ججرةَ در چِار حّزه گصحرده اشث:
 -1حصاةداری  :ایً آگاُی را ىً شّاد ىانی ىی ٌاىو .ىِارجی ارزٌده کَ ةرای ةر پا ٌيّدن
اىپراطّری خّد ٌیاز داریدُ .ر چَ ةیظحر پّل داطحَ ةاطید ،ةاید حصاب و کحاب اش
روطً جر ةاطد وگرٌَ کاخ ُا فرود ىی ریزٌد حصاةداری ةَ ةخض چپ ىغز و جزئیات
ىرةّط اشث  .ةَ یاری ایً ىِارت  ،از جّاٌيٍدی ُا و کاشحی ُای ُر کصب و کار
آگاه ىی طّید.
 -2شرىایَ گذاری :ىً ٌاىض را داٌض واداطحً پّل ةَ پّل درآوردن گذاطحَ ام و یا
ةخض راشث ىغز ةا ةخض آفریٍٍده آن پیٌّد دارد.
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 -3طٍاخحً ةازارُا :داطً طٍاخث عرضَ و جلاضا  :طٍاخث جٍتَ ُای فٍی ةازار (
آٌچَ ةر اثر کارکرد احصاشات طکم ىی گیرٌد ،ىاٌٍد فروش اشتاب ةازی ُا در آغاز
شال ٌّ) دیگر عاىم ُای کارا در ةازار ،جٍتَ ُای ةٍیادیً آن ( چگٌّگی شرىایَ
گذاری ةَ روش اكحصادی ) اشث  .آیا شرىایَ گذاری در وضعیث کٌٍّی ةازار درشث یا
ٌادرشث اشث؟
 -4كاٌّن  :جصّر کٍید کَ یک شازىان یا یک فرد از ىِارت ُای فٍی حصاةداری شرىایَ
گذاری در روٌد ةازار ،كّاٌیً ىانیات و ةِره ةرداری از آن آگاه اشث و فردی یا طرکث
دیگر از ایً كّاٌیً آگاه ٌیصث .جفاوت حرکث و پیظرفث ایً دو ُياٌٍد راه رفحً و
پرواز کردن خّاُد ةّد و در دراز ىدت ٌحیجَ ةصیار ىحفاوت اشث.
ةِره ُّطی ىانی ،از ةرآیٍد و ُو افزایی ىِارت ُا و ُّطيٍد ُای ةصیاری شاخحَ
ىی طّد .ونی از دید ىً  ،جرکیب چِار ىِارجی کَ پیظحر آوردیو ،ىایَ اصهی رشیدن ةَ
ایً ویژگی اشث اگر ىی خّاُید ةَ ثروجی چظيگیر ةرشید جرکیب ایً ىِارت ُا
(دشحیاةی ةَ ُّطيٍدی ىانی ) ةرایحان ةصیار ضروری اشث.
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