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 [1]؟ چگونه در جوانی ثروتمند شویم

مند شدن در هر سنی بخصوص سن جوانی به سخت کار کردن، برنامه ریزی، و صرفه جویی در ثروت
مگر اینکه مانند بعضی از مردم خوش شانس باشید و ثروت تان را به ارث برده  هزینه ها احتیاج دارد.

باشید. در حالیکه ممکن است به نظر برسد هنرمندان مشهور و جوان و یا ورزشکاران و بازرگانان با 
 م نمیتوانند به موفقیت نجومی دستشانس و یا از راه استعداد هایشان ثروتمند شده اند. بیشتر مرد

با  کوتاهیخود به مجموعه ای اصول ها در مدت زمان و سال های  اما هرکسی میتواند با تمرکز یابند
در این مقاله سعی شده است به  پیروی از اصول مشخص و تالش و برنامه ریزی مستمر، ثروتمند شود.

م توانیزبانی ساده به این سوال جواب داده شود، که با رعایت چه اصول و قواعدی در سنین جوانی می
 ثروتمند شویم. اصول ثروتمند شدن را در زیر میتوانید بخوانید.
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یاد  درآمد ز

 

بدانید که راه ثروت  یزی باید قبل از هر چ .اهداف و انگیزه خود را مشخص کنید.1

حقق آنها را تحالیکه برای رسیدن به آرزوهایتان تالش میکنید که  درشدن آسان نیست. شما باید  مند

ببخشید، باید یادتان باشد که در این مسیر سختی وجود دارد و هر چیزی تالش میکند شما را از رسیدن 

یا  52ید که در کن به اهدافتان باز دارد. باید اهدافتان را به تصویر بکشید و یا به معنی دیگر باید تصور

 کجا و چطور میخواهید باشید.سالگی  03یا  03
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ظ ذهنی، خودتان را کامال مستحق ثروت مند شدن بدانید، باید بهترین زندگی در حالیکه باید از لحا •

 را با همسر و فرزندانتان تصور کنید.

میلیون تومانی تصور کنید، شما در حقیقت  03از رویاهای بزرگ نترسید. اگر برای خود درآمد مثال  •

میلیون تومان و یا بیشتر داشته  033از اینکه اهدافی مانند بدست آوردن خودتان را محدود کرده اید. 

تن خودتان برای پول بیشتر میباشد. بطور قطع داشتن پول قدم اول در این راه الیق دانس [2]ید.باشید، نترس

آن عامل بدبختی است. از اندیشه کثیف دانستن پول، دست  ن، ضامن خوشبختی نیست، اما نداشت

 ]3[به سمت خود جذب نمیکنید. بدانید، بردارید. هر چیزی را کثیف 

را سالیانه میخواهید و یا فقط میخواهید  یمیلیون 03همچنین باید در نظر بگیرید که آیا شما مثال درآمد  •

د. هر کدام از این موارد با دیگری تفاوت دارند و راه های ندارایی هایتان به این مقدار ارزش داشته باش

 رسیدن به آنها نیز متفاوت میباشد.
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این مهم است که همیشه  اهداف خود را به اهداف کوتاه مدت تقسیم کنید. .2

ت که اهدافتان را به اهداف برای رسیدن به اهدافتان الزم اسانگیزه خود را دائمی نگهدارید، اما در واقع 

تومان را اول میلیون  0میلیون تومانی نخواهید رسید اگر  03کوتاه مدت تقسیم کنید. شما هرگز به درآمد 

بدست نیاورید. همیشه اهداف کوتاه مدت خود را بررسی کنید و دستاوردهای بعدی تان را در نظر 

 ]4[بگیرید.
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یک روش خوب برای محقق ساختن اهداف کوتاه مدت، مرتب کردن آنها میباشد. فرض کنید یک  •

، یک هدف کوتاه مدت واضح این هدف حراجی دارید و هدفتان را " فروختن تولیدات زیاد" نوشته اید.

از تولیدتتان را به فروش برسانید. این روش به  % 53که مثال در این ماه  بنویسیدنیست. بجای آن باید 

هدافتان که به اشما اجازه پیگیری پیشرفت خود و هم چنین باعث افزایش اعتماد بنفس تان میشود چون 

یرید.یکی درس بگ هااز آن تباهات خود را پیدا کنید ود و اشمی رسید. جوانب را بسنجی تعیین کرده بودید

 از نکات مثبت ثروتمندان همین نکته میباشد.
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وانید، یا با زندگی نامه این افراد را بخ .زندگی نامه افراد موفق و ثروتمند را بخوانید .3

میتوانید  بخش باشند. شماباشید تا برای شما که میخواهید به اهدافتان برسید، الهام آنها مالقاتی داشته 

ان را یا حتی ثروتمندان کشور خودت وارن بافت و زندگی نامه ثروتمندانی مانند زاکربرگ، بیل گیتس و

 ]5[ده اند.ی رسیدن به اهداف شان استفاده کرمطالعه کرده تا بدانید از چه اصولی و روش هایی برا
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ه زندگی نامه این گون نعمل کنید، چون فقط خواندعالوه بر این شما باید به توصیه های افراد موفق  •

شاید در خانواده و یا فامیل تان فردی که در شغلش موفق است را داشته  افراد کمکی به شما نخواهد کرد.

عی کنید از راه د . ستجربه هایشان با شما ، کمک بگیرید از آنها برای به اشتراک گذاشتن باشید. میتوانی

 ]6[ه کنید.استفاد کار های آنان
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اگر شغل آینده داری ندارید، به دنبال شغل دیگری باشید.  . به دنبال یک کار خوب باشید.4

یکی از ضروری ترین راه های ثروتمند شدن، درآمدی ثابت و در حال افزایش است. برای اینکار باید به 

حتی اگر برای خودتان کار کنید. کار مناسب هر فردی با فرد دیگری متفاوت است،  ،دنبال کاری باشید

تی نیز دیده اند. در هر وخودش را داشته و نیز آموزش های متفابه چون هر کسی استعدادهای منحصر 
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صورت اگر کاری که میکنید، شما را به هیجان نمی آورد  و برایتان لذت بخش نمیباشد، امکان موفقیت 

 ]7[ ا کم است.شم

سعی کنید به دنبال شغلی در یک شرکت بزرگ باشید که برای کارمندانش بستر و مسیر پیشرفت را  •

 فراهم میکند. شما نباید شغلی سخت را که هیچگونه مزایا و امکان پیشرفتی را ندارد، انتخاب کنید.
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نید. در مورد شغلی که مرتبط با استعدادتتان باشد، تحقیق ک .کنید از استعدادتان استفاده .5

هرگز در شغلی که توانایی هایتان در آن کم است و برای شما هیجان انگیز نیست، نمانید. افراد موفق 

شغل هایی دارند که مناسب توانایی هایشان بوده و همین توانایی بزرگترین مزیت آنها میباشد. بطور مثال 

نار را ک حراجیخوب هستید و در نویسندگی استعداد دارید، بهتر است شغل  ویسندهاگر شما یک ن

گذاشته و تمام وقت تان را به نویسندگی اختصاص دهید. به یاد داشته باشید در کاری که استعداد و 
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توانایی دارید، به دلیل اشتیاق ذاتی هر انسانی، امکان پیشرفت بسیاری زیادی وجود خواهد داشت. اما 

 موفقیت امکان بمانید، اگر در شغلی که به آن عالقه ای ندارید و حتی مناسب استعداد شما نیز نمیباشد،

 کمتر میباشد، چون عالقه و رغبتی به پیشرفت در آن ندارید. شما

جوان، سن کم شان میباشد. اگرچه افراد بزرگسال در تجارت ها ، از  یکی از بزرگترین مزایای افراد •

ز مدت زمان بیشتری کار کنید  و طرمیتوانید شما سوال خواهند پرسید اما یادتان باشد شما عدم تجربه 

 تفکر جدیدی را به محل کار و یا شرکت تان بیاورید، که باعث ارتقای شرکت و خودتان میشود. سازگاری

باشد. پس  انیتها ییاحاضر میتواند یکی از بزرگترین دارحال در  ان با مردمت و ارتباط با شرایط سخت

 ]8[قدرت سازگاری با شرایط و ارتباط تان با مردم را افزایش دهید.

مثال یکی  ایبراگر شما هیچ گونه مهارتی که قابل استفاده باشد، ندارید، خب شروع به یادگیری کنید.  •

حی، و ، طرامانند برنامه نویسیشغل های مرتبط با رایانه  به فید و البته درآمد زا میتواناز مهارت های م

. هر کسی میتواند این گونه مهارت ها را یاد بگیرد که بطور چشمگیری اشاره کرد اینترنت مارکتینگ و....

پتانسیل تان را افزایش داده و حتی درآمد خوبی نیز پیدا خواهید کرد. سعی کنید در اینترنت در مورد 

 ]9[اینگونه کار ها تحقیق کنید.
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ایده های بزرگ و موفق شرکت ها معموال حاصل یک نفر نبوده  یک گروه تشکیل دهید. .6

اند. تقریبا نتیجه گروه مشابهی از افراد که ذهنیت و تفکر یکسانی داشته اند و برای آینده ای بهتر به هم 

داف و اه ای دوستی با افرادیکه که ایده هااز فرصت های هیجان انگیزی که بر ، بوده اند.ملحق شده اند
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، استقبال کنید. وقتیکه فرصت هایی برای کار و کارآفرینی را شروع کردید، حمایت یک دارندشما مشابه 

 گروه خوب برای ادامه کار میتواند عالی باشد.

میتوانید از دوستان دوران دبیرستانتان و یا دانشگاهتان به دنبال افراد همکفر بگردید تا یگ گروه قوی  •

 ]10[برای ایده تان تشکیل دهید.
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یان درآمدی شما. .7 جریان درآمدی تان را افزایش دهید) با تالش برای پیداکردن  افزایش جر

شغل جدید و یا تالش برای ارتقا در شغل فعلی تان (. شما هم چنین میتوانید از انواع منابع دیگر درآمد 

یا  نیمه وقت و داشته باشید. اینکار میتواند شامل سرمایه گذاری در) بورس، طال، مسکن ( یا کارهای

بطور کلی باید بررسی کنید که با توجه به عالیق تان و مهارت هایتان چطور میتوانید  اشد.فروش اجناس ب
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بطور مثال اگر یک فروشگاه آنالین دارید و فروش خوبی دارد، میتوانید  ]11[.درآمدتان را افزایش دهید

 یک نوع فروشگاه دیگر بسازید.

 کیاینترنت پتانسیل بسیار باالیی برای درآمدزایی دارد. در اینترنت میتوانید با مطالعه و البته بازاریابی  •

ت در مقاالجریان درآمدی خوبی درست کنید. از هرچیزی میتوانید کسب درآمد کنید مانند نویسندگی 

داشته  د برایتان درآمدیهای الکترونیکی و یا تاسیس یک وبالگ که میتوان سایت ها و یا فروش کتاب

رباره کسب و د برای اطالعات بیشتر در اینترنت باشد، البته یادتان باشد حق کپی رایت را رعایت کنید.

 [12]کنید. قتحیقی کارهای اینترنتی
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برای رسیدن به اهدافتان باید سخت تالش کنید و حتی از افرادی که پیرامون  سخت کار کنید.. 8

شما هستند نیز فعال تر باشد. شما باید دنبال فرصت های بیشتری و بهتری باشید حتی اگر نتیجه خوبی 

این راه کمک تان خواهد کرد.  ادامهنداشته باشد. چون تجربه ای که در این مسیر به دست می آورید، در 

وفقیت وقتی به دست می آید که سخت تالش کنید و در شرایط سخت نیز صبور و مصمم باشید. از م

تغییر نترسید، اگر خواهان ثروتمند شدن هستید، باید برای تغییر خودتان و فکر و زندگی جدید آماده 
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یجاد یک کسب ا باشید. اگر کارمند  هسیتد، تا زمانیکه تفکر کارمندی در ذهنتان باشد نمیتوانید به فکر

استقبال ان تغییر خودت از و کار شخصی باشید. برای ایجاد کسب و کار باید آدمی باشید که با آغوش باز 

. بسیاری از مردم از تغییر میترسند، چون اطمینان ندارند که در آینده چه چیزی پیش رو دارند. اگر میکند

 .یدهان تغییر نباشید، در موقعیت فعلی تان در جا میزناخو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

 با درآمد باال شغل های

 

ین باشید .1 این یک رویا برای افراد جوان، میلیونرها و میلیاردر های آینده است.  .یک کارآفر

ایجاد کسب و کار جدید و سپس رشد آن و فروش موفقیت آمیز بدون شک یکی از سریع ترین راه ها 

ث )بجز کسانیکه ثروت شان را به ار برای کسب ثروت در سنین جوانی است. تمام ثروتمندان جوان دنیا

این حال کارآفرین شدن به یک  با ]13 [.اندبرده اند( ثروت خود را با ایجاد یک کسب و کار خلق کرده 
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ارید، د احتیاجیاد و حتی کمی شانس زتعادل عظیم در کسب درآمد با تحمل ریسک پذیری باال، کار 

ورید. بیشتر کارآفرینان شکست های سختی ود ولی شکست بخشباال محقق  مواردچون شاید همه 

را تکرار  انت اشتباهات گذشته ،داشته اند ولی باید از شکست هایتان درس بگیرید و برای موفق شدن 

 را تکرار کند.خورده میباشد که اشتباهات گذشته  نکنید. در اصل کسی شکست

 د، ریس خودتان بودن، و فرین شدن در سن جوانی میتواند شامل درآمد نامحدونکات مثبت کارآ

یا تغییر جهان باشد)مانند مارک زاکربرگ و بیل گیتس (. همچنین یک فرد جوان، ایده های جدید 

 ]14[.دارد بزرگسالو بزرگتری همراه با انرژی بیشتری نسبت به افراد 

  سال از هر  2به یک کارآفرین شما باید متوجه باشید  در هر  از سوی دیگر هنگام تبدیل شدن

این نظریه را  .03signalsتای آنها شکست میخورند.) البته شرکت  9جدید،  کسب و کار 03

رد میکند، چون عقیده دارند که اگر با اصول شفاف و ساده پیش بروید به احتمال زیاد موفق 

ه یک کسب و کار با آن روبرو تن بعضی چیزهایی کشما احتماال برای دانس ]15[خواهید شد(.

د خیلی جوان باشید، مانند حسابداری و مالیات. باید سعی کنید که به سرعت تالش کنید میشو

که دانشتان را افزایش دهید. به هر صورت شروع کسب و کار شخصی تان میتواند یک کار 

میباشد که مصمم باشید و دلسرد  سخت باشد اما مانند افراد دیگر رمز پیروزی در این نکته
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نشوید و در این زمینه ها با افراد دیگر که در این راه بوده اند مشورت کرده و یا دانش تان را با 

 ]16[افزایش دهید. ی کارآفرینیمطالعه و یا شرکت در همایش ها

 

 

ط ای مرتبیا هر رشته یا حسابدرای برای کسب و کار و اگر مدرک اقتصاد و  کارمند بانک. .2

چون  ]17[دیگری دارید، یا بزودی مدرک میگرید. میتوانید بعنوان یک کارمند، استخدام بانک ها شوید.
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کارمندان بانک درآمد خوبی دارند و از لحاظ درآمدی برای سن جوانی بسیار مناسب میباشند. البته در 

 نظر بگیرید که با عالیق شما سازگار باشد.

مزایای زیادی مانند وام های بلند مدت با بهره های کم و پاداش های ویژه و کارمند بانک شدن  •

 دیگری دارند. یهمچنین مزایا

ای هشما میگیرد و فقط روز ازکارمند بانک شدن باید با روحیات شما سازگار باشد. چون زمان زیادی  •

ل مناسب روحیات همه جوانب را در نظر بگیرید و اگر این شغ تعطیل رسمی، بیکار هستید. پس

 ]18[شماست، آن را انتخاب کنید.
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ایانه و از کار با راگر جزو افرادای باشید که در امور رایانه اطالعات زیادی دارند  . برنامه نویسی.3

انند م شغلی مانند برنامه نویسی میتواند برای شروع و حقوق خوب برای تان خوب باشد.لذت میبرید، 

ته باشید. غل فعالیت داشیاضیات میتوانید در این شکارمند بانک با مدارک مهندسی آی تی رایانه و حتی ر

البته شغل برنامه نویسی شغلی است که تابع مدرک نیست، چون شرکت های تابعه برای استخدام نیروی 



 
23 

 

ان های برنامه نویسی جدید از شما مدرک دانشگاهی نمیخواهند بلکه میزان تسلط شما بر روی زب

 برایشان اهمیت دارد.

اه ها برای انواع دستگ و ساخت بازی و یا نوشتن برنامه برنامه نویسی میتواند شامل طراحی وب سایت

 ]19[ اشد.ب مانند رایانه، موبایل، تبلت و گجت های دیگر

  د که ساعت یداشته باشبرای برنامه نویس شدن باید بتوانید کدها را درک کنید و یا شاید احتیاج

اما با یادگیری یک زبان برنامه نویسی، یادگیری زمان صرف یادگیری یک زبان کنید. ها تالش و 

دیگر زبان ها برایتان آسان تر خواهد بود. شما باید در مورد زبان های برنامه نویسی و تکنولوژی 

شار برنامه انجام دهید و با انته تان نیز سی را میتوانید در خانرایانه نیز به روز باشید. شغل برنامه نوی

تان و یا ساختن یک سایت کسب درآمد کرده و یا استخدام سایت های مربوطه شوید. تسلط به 

زبان انگلیسی، سرعت شما را دریادگیری برنامه نویسی بسیار افزایش خواهد داد، چون منابع 

 ]20[اصلی برنامه نویسی به زبان انگلیسی میباشند.

 



 
24 

 

 

ا، معماری، آب مهندسی شامل موارد زیادی مانند مهندسی شیمی، مهندسی هوافض مهندسی.. 4

 ]21][22[.های مهندسی درآمد  بهتری دارند. مهندسین نفت به نسبت سایر رشته میشودو شاخه های دیگر 

 نظر بگیریم برای یک دراما باید  دانستدر حالیکه مهندسی را میتوان یک شغل با درآمد خوب  •

مهندس خوب شدن، باید دوران دانشگاهی را به خوبی سپری کرده باشید. و از نظر علمی سطح خوبی 

 ]23[.تسداشته باشید. این کار برای کسانی که توانایی های علمی و ریاضی و فیزیک قوی دارند مناسب ا
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 هایتانسرمایه گذاری درآمد  

 

یکی از اشتباهات رایج مردم درباره پس اندازه پول، این میباشد  .. همه پولتان را خرج نکنید1

ل از یکه باید قبپس انداز باقی می گذارند، در حالکه اول هزینه ها را حساب کرده و سپس پولی را برای 

مدتان را پس انداز آدر %52اگر   ]24[انداز کنار بگذارید. پسهر هزینه ای مقداری پول را باید برای 
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از امروز شروع کنید. به درآمدها و هزینه های تان توجه داشته باشد تا بفهمید کجا می توانید  نمیکنید ،

د شما اگر درآم هزینه ها را کاهش داده و یا بعضی چیزها را بفروشید و هزینه های تان را کاهش دهید.

تان هزینه های زیادی کنید. اگر اتومبیل  س اندازرا پ آن هزار تومان 233ر ماه میباشد بایدمیلیون د 5

دن دلیل مدیریت نکره دارد) تعمیر و نگهدرای ( آن را بفروشید. بسیاری از مردم با درآمد باال و خوب، ب

د و برسن ستقاللهزینه ها و پس انداز نکردن درآمدشان، هنوز موفق نشده اند که از لحاظ اقتصادی به ا

ولی اهمیتی به پس انداز کردن قسمتی از آن را  دمردم درآمد دارن اززیر بار قرض و وام میباشند. بسیاری 

نمیدهند و پولشان را صرف خرید نیازهای غیراساسی شان میکنند. تا وقتیکه این عادت های اشتباه را 

ی، اگر داستان زندگی ثروتمندانی مانند رابرت کیوساک .ثروتمند نمی شویدداشته باشید مطمئین باشید 

فهمید که ثروتمندان هم به سختی هزینه ها و  خواهیددیگر ثروتمندان را بخوانید، وارن بافت و 

 به همین دلیل ثروتمند و بخشی از درآمدهایشان را پس انداز میکنند، درآمدهای خود را کنترل میکنند،

ای نه هو هزی شده اند. شما حتی اگر درآمد بسیار خوبی داشته باشید، ولی پس اندازی نداشته باشید،

 احتمال ثروتمند شدنتان بسیار کم است. اضافی تان را حذف نکنید،

بیشتر از همه به خرید گجت ها و لباس ها وتکنولوژی  ندر دنیای امروز با رواج مصرف گرایی، جوانا •

های برتر عالقه مندند. اما اگر میخواهید در جوانی ثروتمند شوید باید از این عادت های مخرب در 

یادتان باشد، افرادی که فقیر هستند از مردم ثروتمند خرید میکنند و افراد ثروتمند فرصت  امان باشید.
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ها را شناسایی کرده ، نیازهای مردم را دیده و هر سال ثروتمندتر می شوند. شما کدام طرف میخواهید 

 ]25[ باشید ؟

 

 

یک  .. از پولی که پس اندازه کرده اید برای سرمایه گذاری استفاده کنید2

کنید . یکی از مهم ترین قسمت های ثروتمند شدن این میباشد که  حاحساب مخصوص پس انداز افتت
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ند. بنابراین میتوانید بخش از پولتان را به بازار سهام اختصاص دهید . یا میتوانید ک پولتان برایتان کار

 کسب و کار شخصی تان را در اینترنت ایجاد کنید.
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تاب ک. داشته باشید هتکنیک های سرمایه گذاری مطالع در مورد اصول و. 3

اثر  "پدر پولدار، پدر بی پول  "های زیادی وجود دارند که باید قبل از ثروت مند شدن بخوانید. کتاب 

کارآفرین موفق آمریکایی : رابرت کیوساکی یکی از بهترین کتاب در این زمینه میباشد. که دیدگاه شما 

 و هزینه را تغییر خواهد داد.در مورد پول و درآمد 
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 چون اصلی اساسی ثروتمندان این دنمطالعه اینگونه کتاب ها سنگ بنای ثروتمند شدن شما میباش •

 است که باید ذهنی ثروتمند داشته باشد، که این امر فقط با خواندن و مطالعه زیاد محقق میشود.
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برای سرمایه گذاری در سهام باید ابتدا در یکی از شرکت  سرمایه گذاری در بازار سهام.. 4

د یم خود، میتوانید آنالین سهام بخرهاثبت نام کنید. سپس با دریافت کد سهای واسطه)کارگزاری( ها 

و یا به کارگزاری برای خرید سهام مراجه کنید. البته برای یک سرمایه گذار خوب شدن باید در زمینه 

ا سود ت شناسی فردی نیز مطالعه داشته باشید،نش مخصوص بورس و حتی روانحسابداری و دا ،اقتصاد

 کافی کسب کنید.
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ود و زیان دراد. اگر خواهان سود زیاد هستید پس باید ریسک سهام مانند هر بازار کار دیگری، س •

رای اطالعات بپذیری باالیی داشته باشد و اگر از ریسک کردن میترسید، میتوانید اوراق بهادار را بخرید. 

 اینترنت درباره سهام تحقیق کنید. بیشتر در
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ی از هنگامیکه به اندازه کاف .. میتوانید در دیگر شاخه ها نیز سرمایه گذاری کنید5

بورس درآمد بدست آوردید، میتوانید پولتان را از بورس خارج کرده و آن را در مسکن و یا کسب و 

ید. البته این کار میتواند ریسک داشته باشد اما میتواند یک درآمد کارهای کوچک دیگر سرمایه گذاری کن

هایت ممکن . در نثابت برایتان به ارمغان بیاورد و یک درآمد اضافی نیز به لیست درآمدهایتان اضافه شود
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کمتری احتیاج دارد و در جوانی بازنشسته  جای درآمد اصلی تان را بگیرد که کاراست این درآمدها، 

 ]26[شوید.

 

تصمیم بگیرید که کجا میخواهید انرژی تان را متمرکز کنید. سرمایه گذاری در بازار امالک اجاره  •

باشد. معموال بعد از ساخت امالک، بعد از مدتی به طوالنی مدت اما با بازده عالی  یک فرآیند میتواند

ند شدن میباشد. قبل ساخت مسکن در هر کشوری یکی از راه های ثروتم ه دهی می رسد. امروز سود

گاه شوید.  از هرگونه سرمایه گذاری باید از اشتباهات دیگران درس بگیرید و از خطرات آن آ

 

 

 



 
35 

 

 

در این مسیر باید مصمم و با اراده و صبور باشید. تا وقتیکه  یک شبه پولدار نمیشوید.یادتان باشد، 

هدفتان ثروتمندشدن باشد و در کنار آن  به مردم با کسب و کارتان کمک کنید، نتیجه اش ثروتمند شدن 

خودتان خواهد بود. ذهنیتتان را باید در مورد پول تغییر دهید.  اگر از کسانی باشید که پول را مانند چرک 

میدانند، مطمئین باشید ثروتمند نمیشوید. چون انسان های ناسپاس، در زندگی شان برکت کف دست 

برای نعمت هایتان که خداوند به شما داده است خداوند را شکر کنید، و از دسته آدم  ]27[.جاری نمیشود

داوند، به  خ مدام در حال شکایت هستند. به یاد داشته باشید با امید و تالش و توکل بههایی نباشید که 

یری بیشتر  میلیاردرهای دنیا آدم های خ راحتی میتوانید در سنین جوانی با اصول معرفی شده موفق شوید.

بخشیدن  دارند باده یعق  شتر آنهای. بهستند که بیشتر ثروتشان را به سازمان های خیریه بخشیده اند
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ن در زندگیشان قرار میدهد، به کارشا ، خداوند راه های بیشتری برای کسب وبخشی از درآمدهایشان

 نوعی انفاق به زندگی شان برکت میبخشد.

هرگونه مشاوره و سرمایه گذاری که در این مقاله آمده است صرفا معرفی این سرمایه گذاری ها میباشد. •

 ید.بزنباید برای شروع این سرمایه گذاری ها ، تحقیق کرده و با افراد فعال و موفق این حوزه ها حرف 
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