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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 جهان انمرد ثروتمندترینیکی از  بافت، وارن نامهزندگی

 

 فوربس بندیرتبه در و استشده برآورد دالر میلیارد ۲۵ حاضر حال در او خالص دارایی

 .استشده شناخته جهان مرد ثروتمندترین عنوان به میالدی، ۵۰۰۲ سال در

 

 باهوش لقب با غالبأ که است میالدی 030۰ اوت 0۰ متولد( Warren Buffett) بافِت وارن

 انسان یک و تاجر گذار،سرمایه آمریکایی یک او. شودمی نامیده اوماها دانشمند یا اوماها

 کافی دلیل و دانش نداشتن) گراییندانم پیرو را خود او. باشدمی بشردوست و خیرخواه

 !کندمی معرفی( خداست وجود اثبات در

 در او خالص دارایی. باشدمی هاتاوی برکشایر شرکت دارسهام بیشترین و عامل مدیر او

 سال سپتامبر در فوربس بندیرتبه در و استشده برآورد دالر میلیارد ۲۵ حاضر حال

 .استشده شناخته جهان مرد ثروتمندترین عنوان به میالدی، ۵۰۰۲

 

. کرد اهدا گیتس ملیندا و بیل بنیاد به را خود دارایی از ٪۲0 او ،۵۰۰۲ سال ژوئن ماه در

 تاریخ در سطح این در دارایی اهدای. است دالر میلیارد 0۰ تقریبأ او اهدایی دالری حجم

 ٔ  اندازه تا است کافی کمک سطح این که شداعالم زمان آن در. استبوده نظیربی آمریکا

 .دهد افزایش برابر دو از بیش به را بنیاد این

 

. تاس مشهور فروتنانه رفتار و مقتصدانه زندگی داشتن به او زیاد، ثروت داشتن عالرغم

 03۲۲ سال در که نبراسکا اوماها، همسایگی در داندی مرکز در خود ٔ خانه در کماکان او

 ترگران ایاوخانه البته. کندمی زندگی استکرده خریداری دالر 00٬۲۰۰ ارزش به میالدی

 ٔ  خانه ارزش. استکرده خریداری ۵۰۰۲ سال در که دارد کالیفرنیا ایالت در بیچ، الگونا در

 .استشده برآورد دالر ۰۰۰٬۰۰۰ میالدی ۵۰۰۲ سال در اوماها در او

 

 با مقایسه در که استبوده دالر 0۰۰٬۰۰۰ حدود میالدی ۵۰۰۲ سال در او ٔ سالیانه درآمد

 ۵۰۰۰ سال در. است ناچیز( عامل مدیر) مشابه شغل با شخص یک درآمد استاندارد

 مردی او. شدآورده تایم ٔ مجله توسط دنیا در تأثیرگذار برتر مرد 0۰۰ بین در بافت میالدی

 .است فروتن بسیار

 

 جهان مرد ثروتمندترین،بافت وارن
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 شد؟ ثروتمند چگونه بافت وارن

 

 

 :کودکی دوران

 ندفرز تنها و فرزند سه از فرزند دومین بافت. بود سیاستمدار و تاجر بافت هاوارد پدرش

 .است خانواده پسر

 و سوابق. داد نشان خود از انگیزی شگفت استعداد تجارت و پول یزمینه در کودکی در او

 را اشتجاری همکاران هم هنوز خود، ذهن در اعداد دقیق یمحاسبه در هایشتوانایی

 پدر یمغازه از سنت ۵۲ قیمت به کوال کوکا یجعبه شش سالگی، ۲ در. کندمی متحیر

 هم کودکان که حالی در فروخت؛ سنتی پنج یسکه یک ازای به را بطری هر و خرید بزرگش

 .کردندمی بازی بولینگ و لی لی چمن روی بر او سال و سن

 .کرد آغاز اوماها در هیل رز دبستان در را خود تحصیالت وارن

 

 بافت وارن کودکی

 

 سی دی واشنگتن به مهاجرت

 به وارن منظور همین به و شد انتخاب آمریکا کنگره انتخابات در پدرش 03۲۵ سال در

 در را خود راهنمایی دوران وی و کردند مکان نقل سی دی واشنگتن به خانواده همراه

 در ویلسون وودرو دبیرستان از سالگی 0۰ در 03۲۰ سال در. گذراند دیل آلیس مدرسه

 توزیع روزنامه دالر ۲۰۰ اشآموزی دانش دوران در. شد التحصیل فارغ D.C واشنگتن

 (است دالر هزار هاده معادل حاضر حال در مقدار این. ) کرد

 

 گذاری سرمایه مهم اصل شکیبایی؛ و صبر

 ارک به شروع هفتگی مجالت و کوال کوکا نوشابه آدامس، فروش و هاخانه درب به رفتن با او

 شرکت سهم سه سالگی 00 در. بود مشغول پدربزرگش مغازه در نیز مدتی برای و کرد

citesservice خرید دوریز نام به بزرگش خواهر و خود برای دالر، 0۲ سهم هر قیمت به را .

 ترسیده وارن. یافت کاهش دالر ۵۰ به سهم هر قیمت سهام، خرید از بعد کوتاهی مدت در

 را آنها سریع خیلی او ، رسید دالر ۲۰ به سهم هر اینکه تا نکرد اقدامی هیچ اما بود
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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 مدت از پس citesservice سهام چون شد، پشیمان کار این از زود خیلی بعد و فروخت

 .رسید دالر ۵۰۰ به کوتاهی

 یشکیبای و صبر گذاری،سرمایه مهم اصول از یکی اینکه داد؛ او به بزرگی درس تجربه این

 .است

 

 بافت وارن جوانی

 

 مالیات اداره به اعتراض

 اش،دوچرخه برای دالری 0۲ مالیات گرفتن دلیل به مالیات اداره به ، 03۲0 سال در

 .کند حذف را اشدوچرخه دالری 0۲ مالیات شد موفق سرانجام و کرد اعتراض

 

 نبراسکا دانشگاه

 بازرگانی و اداری علوم دانشکده به تحصیل ادامه برای وارن تا داشت زیادی تمایل پدرش

 از بیشتر داشت عقیده و نرفت دانشگاه به سال دو او اما.برود پنسیلوانیا دانشگاه

 در شانخانه به وارن خورد، شکست مجلس مبارزات در پدرش وقتی! داندمی استادها

 تنها ، وقت تمام کار وجود با. رفت نبراسکا دانشگاه به تحصیل ادامه برای و برگشت اوماها

 التحصیل فارغ و بگذراند دانشگاه این در را لیسانس دوره شد موفق سال سه مدت در

 .شود

 

 کلمبیا دانشگاه

 به دانشگاه ولی شود، بازرگانی و اداری علوم دانشکده وارد خواستمی 03۲0 سال در او

 اد،اقتص رشته لیسانس فوق دوره برای شد مجبور او و نپذیرفت را او بافت کم سن دلیل

( بن)بنجامین بهادار، اوراق تحلیل در شده شناخته استاد دو از او. برود کلمبیا دانشگاه به

 .برد استفاده داد دیوید و گراهام

 خیلی سهام، بازار زمینه در نو تفکرات داشتن دلیل به 03۵۰ی دهه طول در گراهام بن

 بودن خطربی دلیل به او. شد معروف بزرگ گر تحلیل و گذارسرمایه یک عنوان به زود

 بود دانشجویی تنها کلمبیا، در تحصیالتش طول در بافت. بود آنها دنبال به ارزان، هایسهام

 تصمیم هم التحصیلی فارغ یدوره از بعد. گرفت+  A نمره گراهام بن درس کالس در که

 ادپیشنه شدن رد از بعد او. نپذیرفت بن ولی کند، کار رایگان بطور گراهام برای تا گرفت

 استفاده با او. شد کار به مشغول سهام دالل عنوان به استریت وال در گراهام، توسط کار
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 پمپ رفت،می انتظار که چنان اما خرید؛ را سینکالیر بنزین پمپ ، دوران این کم آمد در از

 به مشغول پدرش بنگاه در و برگشت اوماها در اشخانه به بافت. نداشت بازدهی بنزین

 . شد کار

 شروع گذار سرمایه فروشنده عنوان به فالک - بافت شرکت در 03۲۲ تا 03۲0 سال از

 نیومن گراهام شرکت در بهادار اوراق تحلیلگر عنوان به ۲۲ تا 03۲۲ سال از. کرد کار به

 .داشت همکاری بافت شرکت با عمومی شریک عنوان به ۲3 تا 03۲۲ از. پرداخت کار به

 

 اول ازدواج

 هم با 03۲۵ آوریل در دو این. شد آشنا تامپسون سوزان نام به دختری با زادگاهش در او

 ۲۲ ماهیانه مبلغ به را موش از پر و مخروبه یخوابه سه آپارتمان یک آنها. کردند ازدواج

 .کردند اجاره دالر

 کشوی یک از جویی صرفه برای. شد متولد سوزی نام به ، اولشان فرزند 03۲0 سال در

 .کردند درست تخت او برای لباس خراب

 

 تامپسون سوزان همسرش و بافت وارن

 تامپسون سوزان همسرش و بافت وارن

 

 دانشگاه در تدریس

 که بود محدود امالك مشاور چند و Texaco ایستگاه به وارن گذاری سرمایه سالها آن در

 اهدانشگ در درآمد، کسب برای دوران این در. نکرد کسب موفقیتی برایش هیچکدام البته

 در زدن حرف ترس بر غلبه برای تدریس، شروع از قبل او. کرد تدریس به شروع اوماها

 برای دانشگاه در بافت. گذراند کارنگی دیل با آموزش دوره یک عمومی، هایمکان و جمع

 را گذاری سرمایه اصول بود؛ خودش سن برابر دو آنها سن میانگین که دانشجویانی

 .کردمی تدریس

 

 گراهام بن و وارن همکاری

 کرد دعوت او از مشهور، گذار سرمایه و بافت دانشگاه استاد ، گراهام بن ؛03۲۲ سال در

 آنچه به انتظار مدتها از بعد وارن سرانجام. کند کار برایش دالر 0۵۰۰۰ ساالنه حقوق با تا

 بافت.  کردند اجاره ایخانه نیویورك شهر ی حومه در همسرش و بافت. رسید خواستمی

 گذاریسرمایه در موفقیت هایزمینه در تحقیق و گزارشات تحلیل و تجزیه به روزها
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 بافت. شد آشکار بافت و گراهام کار روند بین تفاوتهایی دوران این طول در. پرداختمی

 بالدن به بن و یابدمی دست برتری به رقبا بین در شرکت یک چگونه که بداند خواستمی

 می گذاری سرمایه در مهم عاملی را شرکت مدیریت وارن همچنین. بود ارقام و اعداد

 دادمی اهمیت شرکت زیان و سود و آمد در صورت و نامه تراز به صرفا گراهام اما دانست؛

 وارن 03۲۲ تا03۲۰ سالهای بین. کردمی توجه کمتر شرکت مدیریت و رهبری نوع به و

 .رساند دالر 0۲۰/۰۰۰ به دالر 3/۲۰۰ از را خود شخصی ی سرمایه

 

  گراهام هاوارد بافن؛ فرزند دومین تولد

 فرزندش نام وارن. آمد دنیا به گراهام هاوارد نام به بافت فرزند دومین 03۲۲ سال در

 انتخاب اش،عالقه مورد استاد گراهام بنجامین همچنین بافت، هاوارد خود؛ پدر نام از را

 هاتاوی، برکشایر هایشرکت در اجرایی ارشد مدیر عنوان به بافت گراهام هاوارد. نمود

 نهزمی در اشاصلی فعالیت ولی. نمایدمی فعالیت میدلند دانیلز آرچر و کوکاکوال شرکت

 .باشدمی نبراسکا تکاماه، در مربعی کیلومتر 0٫۲ ایمزرعه مالک که است، کشاورزی

 

 بافت گذاری سرمایه یموسسه

 و گراهام یارزنده تجارب همچنین و مناسب ایتجربه داشتن با 03۲۲ سال در بافت وارن

 .کرد تاسیس را بافت گذاریسرمایه یمؤسسه و برگشت اوماها به خود یسرمایه تمام با

 دالر 0۰۲۰۰۰ ارزش به ایسرمایه به آلیس عمه و دوریز خواهرش با 03۲۲ می اوایل در

 از قبل. کرد گذاریسرمایه Buffet Association Ltd در دالر هزار 0۰۰ او. شد شریک

 خواب اتاق ۲ با شده گچکاری یخانه یک و رسید دالر 0۰۰/۰۰۰ به وی سرمایه سال پایان

 در. نامید بافت حماقت را آن که کرد خریداری فارنام خیابان در دالر 00۲۰۰ قیمت به

 در خود شرکای با را جلساتش بافت.  آمد دنیا به پیتر نام به او فرزند سومین سال همان

 یک فرزند، سه بافت.  گرفت دیگری شکل او زندگی هنگام آن در.  کردمی برگزار خانه آن

 03۲۲ سال در. شد شرکت سه مالک 03۲۰ سال در. داشت موفقی خیلی تجارت و زیبا زن

 .شد شرکت ۰ صاحب بافت گذاریسرمایه یموسسه

 از که بود رسیده میلیون ۰ به شرکتش سرمایه زیرا شد، تبدیل میلیونر یک به 03۲۵ در

 .رسیدمی بافت به آن میلیون یک مقدار این

 

 همسرش و بافت وارن
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 هاتاوی برکشایر شرکت تأسیس

 نویهژا در. کرد تلفیق هاتاوی برکشایر نام به منسوجات شرکت یک در را هاشرکت تمامی او

 0/۵۲۰/۰۰۰از بیش که بود دالر  ۰/0۰۲/۲۰۰ارزش به بافت شرکت سرمایه03۲۲

 به را هاتاوی برکشایر سهام بافت، شرکای 03۲۲سال در. بود وارن آقای به متعلق دالر

 را جدید سهامدار پذیرش ،03۲۲ سال اواخر در او.خریدند دالر 0۲/۲۲ سهم هر ارزش

 .کرد ممنوع شرکت در

 

 هاتاوی برکشایر رئیس بافت؛

 در خصوصی فروشی خرده فروشگاه یک هاتاوی برکشایر برای 03۲۰ سال در بافت

 سال در برکشایر. گرفت برعهده آنرا مدیره هیات ریاست مسئولیت که خرید بالتیمور

 رئیس بار اولین برای 03۰۰ سال در او. داد سود سنت 0۰ ، سهم هر ازای به 03۲۰

 دارایی گذاری سرمایه چندین از بعد. نوشت سهامداران به ای نامه و شد هاتاوی برکشایر

 برك سهم هر ارزش 03۰۲ تا 03۲۲ هایسال یفاصله در. کرد پیدا افزایش او خالص

 سهام از درصد ۵3 صاحب که بافت دوره این طول در. رسید دالر 3۲ به دالر ۵۰ از شایر،

 که همسرش و او سهام و بخرد را شرکت سهام از دیگر درصد 0۲ توانست بود، شایر برك

 .رسید درصد ۲۲ به داشت را سهام از درصد 0

 

 دنیا ثروتمند ۲۰۰ از یکی بافت؛

 گذاری سرمایه مختلف صنایع در همچنین و داد توسعه را هاتاوی برکشایر شرکت بافت

 سهم هر. خرید سهام ABC در شایر برك دالر میلیون 0۲۰ دارایی با 03۰3 سال در. کرد

 قیمت با را ABC در سهام فروش کوتاهی، مدت از پس شایر برك. بود دالر ۵3۰ قیمت به

 ۲۵۰ به ، بافت خالص ثروت.داد پایان دالر 0,  00۰ با و کرد شروع دالر ۰۰۲ سهم هر

 ثروتمند ۲۰۰ از یکی عنوان به فوربس مجله در او نام بار، اولین برای و رسید دالر میلیون

 .شد معرفی دنیا

 

 فوربس مجله در بافت وارن

 

 seescandy شرکت خرید

 دالر میلیون ۵۲ مبلغ به seescandy نام به شرکتی تا کرد پیدا فرصت 03۰۰ دهه در او

 .بود هاتاوی برکشایر گذاریسرمایه بزرگترین خرید این. بخرد
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 پست واشنگتن شرکت سهام خرید

 کاترین تا شد سبب او کار این. خرید را پست واشنگتن شرکت سهام 03۰0 سال در

 سال در. شود مدیره هیئت عضو همچنین و شرکت نشریات و روزنامه سرپرست گراهام

 .نمود سی بی ای سهام آوردن دست به در سعی نیز 03۰3

 

 بافت شرکت جهانی پیشرفت

 ندارند، مشخصی ارزش که کارهایی در خواهدنمی او. دارد توجه هم خرید زمان به بافت

 همچنین و مطمئن کاالهای تا ماندمی بازار اصالح و کسادی منتظر او. کند گذاریسرمایه

 ارباز رکود و کسادی زیرا کند، خریداری( پایین)منطقی قیمت با را مطمئن هایشرکت سهام

 .کندمی ایجاد خرید فرصت ، سهام

 نگران سایرین هرگاه و شودمی کارمحافظه بافت باشد، رایج احتکار بازار، در گاه هر

 تا دهش سبب متضاد، و دوگانه استراتژی این. شودمی تکاپو پر بافت باشند؛ خود یسرمایه

 وارد شرکت این به توجهی قابل مهم خسارت و برسد جهانی پیشرفت به بافت شرکت

 را خوبی هایفرصت دوران این طول در شرکت که دارد وجود نیز انتقادهایی البته. نشود

 آن ای گونه به باید سهام خرید در گذار سرمایه که است معتقد بافت. است داده دست از

 .بخرد را شرکت تمامی خواهد می گویی که دهد قرار بررسی مورد را شرکت

 مالیات پرداخت صرف را درآمدش از درصد 0۲ تنها ،۵۰۰۲ سال در که گویدمی خود او

. کردند پرداخت مالیات درصد، 0۵ کمتر درآمد وجود با او کارمندان حالیکه در است کرده

 از ترکم نسبت به او تا شده سبب که کندمی تحسین را خود روند و سیستم همیشه بافت

 یدوره یک در آمریکا، دالر که است باور این بر بافت وارن. کند پرداخت مالیات منشی یک

 معامله کمبود و رکود افزایش به رو روند که دارد عقیده او. شودمی ارزشبی مدت طوالنی

 در شود،می ارزش بی آمریکا دالر و هادارایی که معنا این به است هشداری ، آمریکا در

 قرار هاخارجی دستان در متحده ایاالت هایدارایی از بزرگی بخش عمل این ینتیجه

 پول بازار وارد ۵۰۰۵ سال در بار نخستین برای تا کرد وادار را او موضوع این. گیردمی

 هاییشرکت جستجوی در که گوید می او. است بدبین دالر به نسبت بافت. شود خارجی

 پتروچین شرکت در بافت. آورندمی بدست متحده ایاالت خارج از را خویش درآمد که است

 چرا که داد قرار بحث مورد را موضوع هاتاوی برکشایر سایت وب در و کرد گذاریسرمایه

 هایسرمایه و کندنمی پوشی چشم آن از شرکت، این یدرباره موجود هایبحث خالف بر

. رددا مبلمان و جواهرات قالی، بازار انرژی، تولید بیمه، جمله از مختلف های زمینه در کالنی
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 آمریکن کوال، کوکا بر عالوه است آن سهامداران از بافت که معروفی هایشرکت جمله از

 تجارت زمینه در بافت جدی و شوخی نظرات ترکیب دلیل به. باشد می ژیلت و اسپرس

 شده ذکر مطلب این پایانی قسمت در سخنان آن از تعدادی.)هستند معروف او سخنان

 (است

 

 کند پیدا را خود مشاور تواند می کسی چه

 تتجار در "کند پیدا را خود مشاور تواند می کسی چه" نام به گراهام کتاب خواندن با بافت

 یک در. داشت را بیمه شرکت یک در گذاری سرمایه و خرید قصد او. کرد ایجاد تحولی خود

 به وقتی. رفت GEICO بیمه شرکت مرکزی دفتر به و شد ترن سوار یکشنبه دلپذیر صبح

 تا کوبید را در محکم و وقفه بی و نشد منصرف او ولی بودند بسته درها رسید آنجا

 به شانس "نیست؟ ساختمان در کسی": پرسید سرایدار از. کرد باز را در و آمد سرایدار

 .کردمی کار مردی هنوز آنجا در و رفت ششم طبقه به او. آورد رو بافت

 هایصحبت. پرسید سواالتی مرد از اشتجاری هایفعالیت و شرکت مورد در سرعت به او

 مالی معاون سون؛ دیوید لوری جز نبود کسی شخص آن. کشید طول ساعت چهار آنها

 تشایرها برك تا شد سبب خود فعالیت انجام بر اصرار در بافت بزرگ تجربه این. شرکت

 ارائه با و GEICO شرکت از بافت ،03۲0 سال در. کند تصاحب را GEICO شرکت تمامی وی

 م؛گراها بنجامین سال همان سپتامبر در. آورد بدست سود دالر هامیلیون بیماران، یبیمه

 .گذاشت تنها نصایحش و خاطرات تمام با را او و درگذشت بافت اسطوره

 دالر میلیارد 0/۵۰ قیمت به را کوکاکوال شرکت سهام درصد ۰ از بیش ،033۲ سال در او

 دلیل به اما خرید، شرکت برای جتی هواپیمای دالر میلیون 3/۰ مبلغ به ،03۲3 در. خرید

 خریدهایی چنین برای دیگر هایشرکت عامالن مدیر از گذشته در او خود که انتقادهایی

 به را بافت کارسون، گروه 03۲3 سال در. دانست ناپذیر توجیه را عمل این بود؛ کرده

 میلیارد ۵۰۰۵،00سال در همچنین او. کردند معرفی بیستم قرن مدیر پولدارترین عنوان

 رد هایپول دیگر برابر در را آمریکا دالر تا کرد گذاری سرمایه سلف قراردادهای برای دالر

 با شد موفق او. بود دالر میلیارد ۵ هامعامله این از بافت سود. دهد نجات گردش

 به روز هر بودند، نرسیده خود واقعی ارزش به آنها سهام که هاییشرکت در گذاریسرمایه

 .کند خود آن از را تاریخ مردان ثروتمندترین از یکی لقب و بیفزاید خود ثروت

 

 دوم ازدواج
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 منکس آسترید با ۵۰۰۲ سال در او. درگذشت بافت همسر سوزان ۵۰۰۲ سال در

(Astrid Menks )کرد ازدواج. 

 

  منکس آسترید و بافت وارن

 

 نیکوکارانه امور

 ۵۰۰۲ ژوئن در رو همین از است، بعدی نسل به نسل یک از ثروت انتقال مخالف وارن

 دارایی میلیارد ۲۵ از دالر میلیارد 0۰ یعنی خود، ثروت درصد ۰۰ از بیش که کرد اعالم

 بیل یمؤسسه جهان، یخیریه یمؤسسه بزرگترین به ساالنه هایکمک صورت به را خویش

 افزایش همسرش، و گیتس بیل سوی از بنیاد این تاسیس اصلی اهداف)گیتس ملیندا و

 و آموزشی هایفرصت دادن گسترش آمریکا در و دنیا سطح در شدید فقر کاهش و سالمت

 .شود صرف خیریه امور در تا بخشدمی( است اطالعات تکنولوژی به دسترسی

 تاریخ در سطح این در دارایی اهدای. است دالر میلیارد 0۰ تقریبأ او اهدایی دالری حجم

 ٔ اندازه تا است کافی کمک سطح این که شد اعالم زمان آن در. است بوده نظیربی آمریکا

 .داد افزایش برابر دو از بیش به را بنیاد این

 سپ جهان فرد ثروتمندترین عنوان به گیتس بیل مطلق حاکمیت به میالدی ۵۰۰۲ سال در

 .داد پایان سال، 00 از

 

 گیتس بیل و گیتس ملیندا ، بافت ادوارد وارن

 گیتس ملیندا همسرش و گیتس بیل همراه به بافت، ادوارد وارن

 

 بافت وارن ثروت

 ربرکشای سهام از مقداری فروش به که زمانی شد، تبدیل بیلیونر یک به 033۰ سال در او

 .پرداخت هاتاوی

 مقایسه در که است بوده دالر 0۰۰٬۰۰۰ حدود میالدی ۵۰۰۲ سال در او ٔ سالیانه درآمد

 ۵۰۰۰ سال در. است ناچیز( عامل مدیر) مشابه شغل با شخص یک درآمد استاندارد با

 ثروتمندترین جزو وی. رسید چاپ به تایمز مجله در جهان نفوذ پر فرد 0۰۰ عنوان به نامش

 معرفی جهان سوم فرد ۵۰0۰ سال در و دوم فرد ۵۰۰3 سال در که باشدمی جهان افراد

 .اندداده را اوماها دانشمند و اوماها باهوش لقب وی به. شد
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 او. است مشهور فروتنانه رفتار و ساده زندگی داشتن به زیاد، ثروت داشتن علیرغم او

 03۲۲ سال در که نبراسکا اوماها، همسایگی در داندی مرکز در خود ٔ خانه در کماکان

 ترگران ایخانه او البته. کندمی زندگی است کرده خریداری دالر 00٬۲۰۰ ارزش به میالدی

 ٔ خانه ارزش. بود کرده خریداری ۵۰۰۲ سال در که دارد کالیفرنیا ایالت در بیچ، الگونا در

 .است شده برآورد دالر ۰۰۰٬۰۰۰ میالدی ۵۰۰۲ سال در اوماها در او

 بیمه، شرکتهای که "هاتاوی برکشایر" عنوان با وی گذاری سرمایه شرکت سهم هر ارزش

 ۲0۰۰۰ گیرد،می بر در را بافی فرش و رستوران سازی،مبل پزی،شیرینی سازی،نوشابه

 .است دالر

 نیز را سهام قیمت حتی و است معتقد آینده بینی پیش امکان عدم به گراهام مانند او

 خوبی معیار و است ایزننده گول شاخص سهم قیمت وی اعتقاد به زیرا کند،نمی بررسی

 .دارد DTS کادیالك ماشین یک او. نیست مناسب سهم انتخاب برای

 

 بافت وارن خانه

 

 بافت وارن مسکونی منزل

 

 بافت وارن شخصی ملک

 

 بافت ادوارد وارن گذاری سرمایه اصلی نکات

 کت تک روی بر بازار تغییرات بینی پیش جای به و نکنید دنبال بازار در را سهام قیمت  -

 .کنید کار ها آن ارزش و شرکتها

 خود کار و کسب مورد در که باشید داشته وسواس قدر همان سهام خرید مورد در  -

 کافی دانش خویش گذاریسرمایه مورد در و خریده سهم خود کاری هایمحدوده در. دارید

 .باشید داشته

 مدت بلند در. کنید حفظ بد و خوب شرایط در را آن باید مناسب سهم انتخاب از پس  -

 .شوند می خارج بازار از بد هایشرکت و اندبرنده خوب هایشرکت

 .بخرید پایین های قیمت در را خوب های شرکت  -

 :باشد برخوردار زیر خصوصیات از که است شرکتی خوب، شرکت  -

 .باشد خوب مدیریتی دارای    
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 یا یعنی. کند مصرف مناسب روشی به را آن و آورده دست به نقد وجه نیاز حد از بیش    

 بازخرید یا و نقدی سود صورت به یا و کند گذاریسرمایه ده سود های فعالیت در را آن

 توانمی شرکت هر گذاری سرمایه بازده بررسی با. دهد خود گذاران سرمایه به سهام

 .نمود بررسی را آن در نقد وجه مصرف بودن عاقالنه

 .هستند باال سود حاشیه دارای    

 .یابدمی افزایش سودشان از بیش آن بازار ارزش    

 یاستفاده) باشد دفتری ارزش از تر پایین سهم قیمت که است زمانی خوب خرید قیمت    

 (.گراهام نظریه از مستقیم

 .کنید محدود خوب سهم چند به را خود سبد    

 قرار دیگران تفکرات تاثیر تحت و داده انجام روشن و مناسب طور به را خود تحقیقات    

 .نگیرید

 

 :بافت وارن قانون دو  -

 .نسوزانید را سهامدارانتان پول اول    

 !نکنید فراموش را اول قانون دوم    

 

 :علمی مدارك و تحصیالت

 نبراسکا دانشگاه در تحصیل    

 کلمبیا دانشگاه در اقتصاد رشته لیسانس فوق    

 

 :هامقام و مسئولیت

 دانشگاه در تدریس    

 بافت گذاریسرمایه یموسسه تاسیس    

 هاتاوی برکشایر رئیس    

 نیومن گراهام شرکت در بهادار اوراق تحلیلگر    

 فالک - بافت شرکت در گذارسرمایه فروشنده    

 بافت شرکت عمومی شریک    

 

 :افتخارات
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 جهان مرد ثروتمندترین عنوان به میالدی، ۵۰۰۲ سال سپتامبر در فوربس بندیرتبه در    

 .شد شناخته

 معرفی بیستم قرن مدیر پولدارترین عنوان به را بافت کارسون، گروه 03۲3 سال در    

 .کردند

 .رسید چاپ به تایمز مجله در جهان نفوذ پر فرد 0۰۰ عنوان به نامش ۵۰۰۰ سال در    

 

 تایمز مجله در بافت وارن

 

 :بافت وارن مفید و جالب سخنان

 نیاد هایپیشرفت از بسیاری که کرد کشف را حرکت قانون سه نیوتن اسحاق پیش هاسال

 روی کس هیچ اما است او کارهای بهترین از و است آن مدیون صنعت و تکنولوژی در

 مکنی محاسبه را هاستاره حرکت میتوانیم ما! نکرد گذاریسرمایه نیوتن استعداد و هوش

 هب. ماند ناکام چهارم قانون کشف در و شد سانحه دچار اسحاق. هرگز را انسانها دیوانگی اما

 .است همراه سود کاهش با حرکت افزایش, گذارانسرمایه نظر

 باقیمانده درصد 33 در را خود حتما شما, باشند شانس خوش انسانها درصد 0 تنها اگر

 .دهیدمی قرار

 .نکردم شک آن به هم لحظه یک حتی شوم،می ثروتمند که دانستممی همیشه

 سهامی دنبال به باید اما خواهندمی آنرا دیگران که شوندمی هاییسهام جذب مردم اکثر

 و بخرید هستند، آن دنبال به همه که را چیزی توانیدنمی. خواهدنمی را آن کسی که باشید

 .کند عمل خوب تا بخواهید

 .است کودکانه بازار دراین کار و ندارد امنی مکان و است زندان مانند مدت کوتاه بازار

 سرعت همان با گذاریسرمایه جهان کند،می رشد شدت به شایر برك سرمایه که همانطور

 از استفاده با باید و داریم نیاز بیشتری بررسی پس گذارد اثر ما کار برنتایج تواندمی

 دچن فقط نه زیاد، تفکر و هوش از استفاده البته کنیم، طرح اینقشه و برنامه هوشمندی،

 .(است من تفاوت این. )کنیم اجرا خوب طرح یک توانیم می سال هر پس تفکر، لحظه

 کتشر به خاص و عام بدبینی: است این هاشرکت سهام قیمت بودن پایین دلیل ترینرایج

 طرفداری خاطر به نه البته دهیم؛ انجام محیطی چنین در را تجارت تا داریم قصد. صنعت یا

 یدارخر یک دشمنان از یکی بدبینی،. هاییقیمت چنین به عالقه دلیل به بلکه بدبینی از

 .است منطقی
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 یبررس برای پس ندارد، بستگی هوش ضریب به گذاری سرمایه در موفقیت آوردن بدست

 ۵۲ باالی هوشی ضریب با شوند،می روبرو آن با گذاریسرمایه طول در مردم که مباحثی

 .دارد نیاز عالی روحیه یک به تنها هم متوسط یا درصد

 سود درصد ۵۲ الی ۵۰ شما چنانچه. است قوی تجارت دوست و ضعیف تجارت دشمن زمان،

 ترپایین شما تجارت بازده اگر اما شماست دوست زمان آورید؛ بدست خویش سرمایه از

 .شماست دشمن زمان, بود

 اگر. است من آن از موفقیت. هستم جهان های تجارت بزرگترین در گذاریسرمایه دنبال

 وستد انرا که باشید اینقطه به پرتاب منتظر و بایستید خود جای باید برسد، آن موقعیت

 راستای در توانیدمی هنگام آن در باشند، خواب در رقبا یبقیه که است ممکن. دارید

 .بردارید گام راحت خویش هدف

 نیدتوا می. شوید چیره چیزی همه نبایدبر نیست؛ بولینگ و بیسبال بازی یک سهام بازار

 عنیی هستید، مالی مدیر شما که است زمانی به مربوط اساسی مشکل.باشید پرتاب منتظر

 و استوار و محکم باید هنگام این در شما و «کن پرتاب: »زنندمی داد طرفداران که زمانی

 .دهید انجام را خود کار احساس، دخالت بدون

. آوریدمی روی روش این به ندرت به بشناسید، را تجاری ی آینده و تجارت تمامی چنانچه

 مند نیاز زیادی امنیت به گذاران سرمایه آن در که است آن,  تجارت پذیرترینآسیب

 .باشند

 .مباش دست به کاسه ولگرد یک بایستمی حاال من پس,  باشند موثر همیشه بازارها اگر

 .نکن فراموش هرگز را اول قانون ۵ شماره قانون. نکن کم سرمایه از هرگز 0 شماره قانون

 با متوسط شرکت یک خرید از بهتر پایین نسبتا قیمت با معمولی شرکت یک سهام خرید

 .است باال قیمت

 . شود نمی شناخته هم جواهرساز,  جواهرات ارزش نشدن شناخته صورت در

 اهدافتان از یکسری به توانید نمی آسانی به سال 0۰ طول در که کنیدمی تصور اگراینطور

 .نکنید فکر اهداف این به هم دقیقه 0۰ حتی پس برسید

 فرد هدف. دهندمی جلوه سخت را آسان کارهای که دارد وجود فاسدی ویژگیهای انسان در

 با ماش مشکل.دهد انجام کمال و تمام,  درستی به را کار آن بتواند که باشد ایگونه به باید

 .شود نمی حل زمان گذشت

 .ندارند جایی ما اندیشه در عموم نظرات

 .ندارد وجود اشتباه و حماقت برای محدودیتی هیچ بیمه باوجود

 .کندمی پیروی آن از نیز شرکت سهام آن دنبال به. کند عمل خوب شرکت یک تجارت اگر
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 کردار و رفتار به شما,  هوش نه است رفتارشخصی گذاری، سرمایه برای ویژگی ترین مهم

 .باشد بخش لذت شما برای آنان رویارویی مردم کنار بودن صورت در که دارید نیاز خوبی

 دقیقه ۲ تنها آن تخریب برای و است نیاز زمان سال ۵۰ به شهرت آوردن بدست برای

 .است الزم زمان

 پاسخ او شدی؟ موفق گذاریسرمایه زمینه در چگونه که است شده سوال بافت از هرگاه

 .ام خوانده را هاشرکت ساالنه گزارش صدها و صدها سال هر:  است داده

 ار درست قیمت خویش منطق و استدالل اساس بر بتوانم اینکه مگر خرمنمی چیزی گز هر

 0۵ حاضر حال در.  دانممی را آن حل راه خویش اشتباه از آگاهی وجود با.کنم پرداخت

 این به نتوانید اگر ؟.. …که دلیل این به ام کرده پرداخت کوکاکوال کت شر به دالر میلیارد

 از دقیقه چند طول در توانستید اگر و نیستید آن خرید به قادر پس دهید پاسخ سوال

 .توانید می برآیید آن عهده

 است هرچه کنید؟ می گذاری سرمایه چرا کنید؟می کار چرا که دهید توضیح بتوانید باید

 شغلی نباید هوشمندانه و درست پاسخ یک ارائه عدم صورت در و آورید کاغذ روی باید

 .کنید گذاری سرمایه و کرده انتخاب

 خواهممی را آنچه تا ام داده ترتیب ای گونه به را آن و دارم دوست واقعا را خویش زندگی

 عمر طول با درختانی مردم از ایعده خاص زمانی اینکه خاطر به. برسم آن به و داده انجام, 

 .نشینندمی آن سایه در برخی االن ;اند کاشته زیاد

 اگرچه دارم شناخت آن برروی و است منطقی که را های روش و هستم هوش با من

 تیشناخ اصال که شود ارائه من به آسان روشی اگر. کنمنمی رها, باشند داشته هاییسختی

 دهم می دست از را خود سرمایه و شوم نمی موفق مسیر این در,  باشم نداشته آن درباره

. 

 و شانس پر و خوب سال یک مثل ; کند ایجاد امید من در که نیستم واهی چیز یک دنبال به

 نمی و شوم نمی شارژ بازار محیط با ; برسم شانس به دیگران پول با خواهمنمی هرگز

 را قهرمان یک اینکه دلیل به تنها ندارم شناخت آن مورد در که شوم بازی وارد خواهم

 .دهم شکست

 . هیچ دیگر و است شدن برنده من جنگ نوع

 جهان مرد ثروتمندترین،بافت وارن

 

 کار و کسب در موفقیت اصل ۵0
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 کنید گزاریسرمایه دوباره را تانسودهای -0

 عایدتان سودی کارتان، و کسب از یا و تانهای گزاریسرمایه از اول، بار برای وقتی 

 به. نکنید را کار این هرگز ولی. کنید خرج را پول آن که شویدمی وسوسه دچار شود،می

 را این کارش، اوایل همان در بافت، وارن. کنید گزاریسرمایه دوباره راآن کردن، خرج جای

 خریدند بالپین ماشین یک دبیرستان، دوران در پال، اشدوست و او کهزمانی. گرفت یاد

 که جایی تا خریدند بیشتری هایدستگاه آن درآمد با و دادند، قرار سلمانی یک در راآن و

 تتوانس که رفت پیش جایی تا بافت وارن. رسید دستگاه هشت به آنها هایهدستگا تعداد

 امروز، پول به] دالر هزار 0۰۲ سالگی ۵۲ سن در اشهایعایدی مجدد گزاریسرمایه با

 هایسرمایه به تواندمی هم کوچک هایپول حتی. کند پا و دست سرمایه[ دالر میلیون 0,۲

 .شود تبدیل بزرگ

 

 باشید داشته بودن متفاوت به تمایل -۵

 که زمانی 03۲۲ سال در. نکنید ریزیپایه دیگران هایگفته و اعمال برپایه را تانتصمیمات

 گزارانسرمایه معدود تعداد آن گرفت، عهده بر را پول دالر هزار 0۰۰ مدیریت بافت وارن

 شرکای به حتی او کردند؛ توصیف غریب و عجیب را اشاعمال بودند،شده شریک او با که

 ردندکمی بینیپیش همه. کند گزاریسرمایه کجا را هاپول است قرار که بود نگفته اشمالی

 بافت وارن که زمانی بعد، سال 0۲ اما. شد خواهد روبرو سختی شکست با بافت وارن که

. داشت ارزش دالر میلیون 0۰۰ از بیش اشتشکیالت کرد، اعالم شده تمام را اششراکت

 و تجزیه مورد خودش استاندارهای با را خودش باید کس هر که است معتقد بافت وارن

 .دیگران استانداردهای نه دهد، قرار تحلیل

 

 نمکید را تانشست انگشت هرگز -0

 از ییک از و کنید آماده قبل از دارید، احتیاج هاآن به گیریتصمیم برای که را اطالعاتی تمام

 اجرای در که کند حاصل اطمینان و کند کنترل را شما که بخواهید تاندوستان

 بافت، وارن افتخارات از یکی. پایبندید اید،کرده تعیین خود برای که هاییاالجلضرب

 و غیرضروری جلسات بافت وارن. است شده تعیین هایزمان در مقتضی کارهای انجام

 .است کرده گزارینام «شست انگشت مکیدن» را نتیجهبی

 

 کنید بررسی خوبی به راآن ایمعامله هر انجام از قبل -۲
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 را نکته این. است بیشتر کار آن در شما زنیچانه قدرت کاری، هر شروع از قبل همیشه

 برای را اشدوست و او وارن، پدرپزرگ که زمانی. است گرفته فرا سختی به بافت وارن

 برای اشدوست و وارن بود، کرده استخدام اشمارکت سوپر اطراف هایبرف کردن پارو

 دوی هر به بزرگ پدر کار، اتمام از بعد. بودند هابرف کردن پارو حال در ساعت، ۲ مدت

 انجام برای یعنی. کردندمی تقسیم خودشان بین باید راآن که داد، سنت 3۰ مجموعا هاآن

 هر انجام از قبل. بود شده عایدشان پنی چند از کمتر ساعت هر برای فرسا، طاقت کار یک

 اعضای یا دوست با را معامله آن اگر حتی شوید، مطلع آن جزئیات تمام از ای، معامله

 .دهیدمی انجام تانخانواده

 

 باشید خرد هایهزینه مواظب -۲

 اضافه هایهزینه از کردن گیریپیش. باشید تانهایهزینه تمام مراقب که کنید تمرین

 و بیشتر گزاریسرمایه با است مساوی بیشتر سود و دهد افزایش را شما سود تواندمی

 .برساند شوکت و ثروت به ترسریع را شما تواندمی بیشتر گزاریسرمایه

 

 کنید محدود را گرفتن وام -۲

 وقت هیچ بافت وارن. کندنمی ثروتمند را شما وام، و اعتباری هایکارت با کردن زندگی

 .گزاریسرمایه برای حتی است نگرفته وام توجهی قابل مبالغ

 وام گرفتن است؛ تورم نرخ از کمتر بانکی، یبهره نرخ که ایران، مانند کشوری در]

 گردش و گذاریسرمایه مسیر در آن مبلغ و باشد فراهم بازپرداخت شرایط درصورتیکه

 .[ شودمی توصیه باشد پول

 

 باشید سمج -۰

 .کنید پیدا برتری خوب رقبای بر توانیدمی هوش البته و سرسختی با

 

 شوید خارج موقع به -۲

 رایب. باخت و کرد بندی شرط رانی اتومبیل مسابقات در بار یک بود، جوان بافت وارن وقتی

 در که را هاییپول تمام و باخت هم باز و کرد بندی شرط دوباره شده، متحمل ضرر جبران

 و نکرد تکرار را اشتباه آن وقت هیچ دیگر وارن. داد دست از بود آورده بدست هفته یک

 هاجاز و بگیرید را ضررها جلوی وقت چه که بدانید. نگشت باز بندی شرط مسابقات آن به

 .دارد وا اشتباه همان تکرار به را شما شده، متحمل ضررهای از نگرانی که ندهید
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 دهید تشخیص را خطرات -3

 متهم آی.بی.اف سوی از بود کرده استخدام را بافت وارن پسر که شرکتی 033۲ سال در

 رد اگر کند تصور که داد پیشنهاد پسرش به وارن. شد مالیات کسر برای سازیحساب به

 و. چیست باشد داشته وجود است ممکن که سناریویی بدترین و بهترین بماند شرکت آن

 خطر که داد تشخیص سرعت به وارن پسر. بماند شرکت آن در داشت، ارزش هم باز اگر

 ااستعف شرکت آن در کار از بعد روز این بنابر است، آن فایده از بیشتر شرکت در ماندن

 .کنید بررسی راآن پیامدهای تمام تصمیمی هر از قبل. داد

 

 کنید درك را موفقیت واقعی معنی -0۰

 ،۵۰۰۲ سال در. گیردنمی اندازه دالر با را موفقیت او بافت، وارن ایافسانه ثروت وجود با

 افتب وارن. بخشید گیتس بیل و ملیندا خیریه به را خود ایافسانه ثروت تمام تقریبا وارن

 چه هک کنیدمی تفسیر اینچنین را موفقیت برسید، من سال و سن به شما وقتی": گویدمی

 .دارند تاندوست راستی، به باشند، داشته دوست را شما خواهیدمی که افرادی از تعداد

 ".ایدکرده زندگی هاسال این تمام در چگونه دهید، نشان که است امتحانی آخرین این

 

 شوید حاضر وقت سر خود، تالش ضروری مراحل در -00

. تاس کننده تعیین آنها از عبور که هستند مراحلی هستید، مهم تالش یک میانه در وقتی

 در تحصیلی هزینه کمک یک آوردن دست به درباره است، ساله ۲۵ اینک که بافت وارن

 .بود آمده[ وقت سر] که بودم کسی تنها و آنجا به رفتم من: »گوید می اش نوجوانی دوران

 هم بقیه تا] کنیم صبر بیشتر که خواستند می مدام و بودند آنجا[ داور] پروفسور 0

 بکنم، کاری هیچ اینکه بدون بنابراین ".بود 0 ساعت قرارمان نه،نه،" گفتم من[. بیایند

 .«بُردم را هزینه کمک

 

 نیست مشکالت همه درمان صادقانه، و سخت کار  -0۵

 روی ولی است، عالی کارشان خوب های اسب روی خوب سوارکارهای: »گوید می بافت آقای

 هبلک «کرد نخواهد درمان را مشکالت همه صادفانه و سخت کار اساساً! نه چوبی های اسبچه

 توجه قابل. )دارند ها کار و کسب موفقیت در بزرگی نقش هم اقتصادی شرایط و مردم

 (کار و کسب فضای مسئوالن
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 گردید می همسر دنبال دارید انگار که کنید انتخاب طوری را کاری قراردادهای -00

 به را روشی همان ما معامله، یک برای جستجو در: »است جالب باره این در بافت آقای نظر

 پیوندی یعنی. کند استفاده است ممکن همسر جستجوی در فرد یک که بندیم می کار

 بخواهیم اینکه نه بیاوریم، دست به را باز ذهن با و جذاب، فعال، چیزی تا کنیم می برقرار

 (همسر و کار جویای جوانان توجه قابل) .«بیندازیم عجله در را خودمان

 

 مرد ثروتمندترین،بافت وارن  داشت خواهد شکلی چه آینده که کنید بینی پیش -0۲

 جهان

 و کسب دنبال[ گذاری سرمایه برای] من: »گوید می بافت آقای آینده، به نگاه درباره اما و

 خواهند شکلی چه بعد، سال ۵۰ یا 0۲ یا 0۰ کنم بینی پیش بتوانم که گردم می کارهایی

 بیش کما عملکردی آینده، در که است کارهایی و کسب برای جستجو معنای به این. داشت

 طحس در و باشند شده بزرگتر که استثنا این با باشند، داشته دارند امروز آنچه شبیه

 .«کنند کار جهانی

 سعی نم،ک می نگاه اینترنت به وقتی مثال برای. کنم می تمرکز تغییر فقدان روی بنابراین»

 توسط تواند می کمپانی یا صنعت فالن چطور که دهم می تشخیص هم باالخره و کنم می

 .«کنم می اجتناب گذاری سرمایه آن از بعد، و ببیند، صدمه یا کند تغییر اینترنت

 

 کنید نگاه سرمایه چشم به افراد، به -0۲

 را( MBA) کار و کسب ارشد مدیریت رشته دانشجویان برای بافت آقای اندرز حاال و

 برای دارید دوست را شخصیتش که را یکی. کنید نگاه تان های کالسی هم به: »بخوانید

 این بعد. فروش برای نیست جالبی آدم نظرتان به که را دیگر یکی و کنید انتخاب خرید

 کدام، هیچ که دید خواهید و کنید یادداشت را[ گیری تصمیم در دخیل ی]ها ویژگی

 الدنب و بنویسید را آنها پس. آیند می دست به زندگی جریان در بلکه نیستند مادرزادی

 .«کنید

 

 بدتان کسی چه از و آید می تان خوش کسی چه از که دهید تشخیص -0۲

 آدم: »گوید می او. دارند همه. دارد را خودش خاص نظر چیزی هر درباره تقریباً بافت آقای

 چه به که بنویسید بعد و کرده انتخاب کنید می تحسین همه از بیش که را هایی آدم یا

 .«بیاورید فهرست این توی رو خودتان اسم ندارید حق. کنید می ستایش را آنها/او خاطر
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 سنت دو صادقانه، که کنید فهرست را افرادی/فرد[ کردید پر را فهرست اینکه از] بعد»

 هم را شوید گردان روی آنها/او از شده باعث که را هایی ویژگی و ارزند نمی شما برای هم

 .«کنید یادداشت

 

 هستید قائل احترام شان برای که کنید کار افرادی با -0۰

 زا چون فقط کنم، لغو را معامالتی من که آمده پیش: »کند می کار افرادی چه با بافت آقای

 هیچ. بود نیامده خوشم شدم، می باهاشان همکاری به مجبور معامله انجام با که افرادی

 .«نداشتم تظاهر برای هم دلیلی

 شبیه -گویم می جرأت به- بگیرید، معده زخم شوند می باعث که افرادی با کردن کار»

 اگر حاال است، اشتباهی کار شرایط تمام تحت احتماالً. است ثروت و پول با کردن ازدواج

 .«است حماقت دیگر که باشید هم ثروتمند

 

 کنید نگاه افراد کلیدی ویژگی سه به استخدام، موقع -0۲

 افراد مشخصات او کنند؟ می کار کسانی چه دنیا، افراد ترین ثروتمند از یکی دست زیر

 برای جستجو در که گفت کسی بار یک: »شمرد می بر چنین را استخدام برای مناسب

 را اولی طرف اگر و. انرژی و آگاهی صداقت،": بگرد کیفیت سه دنبال افراد، استخدام

 «".کشت خواهد را تو دیگر تای دو آن نداشت،

 

 باش صبور -03

 وسط استعداد و تالش چقدر کند نمی فرقی: »است این صبر مورد در بافت آقای نظر

 0 زن، 3 کردن باردار با که شود نمی. خواهند می زمان فقط چیزها بعضی باشی، گذاشته

 !«کرد تولید بچه ماهه

 

 هستند بهتر خودت از که بچرخ هایی آدم با -۵۰

 آنها، رد که بیاور وجود به ارتباطاتی: »کند می چنین که( گیتس بیل البته و) بافت آقای خود

 خواهی مسیر همان در خودکار، طور به وقت آن و باشد بهتر خودت از افراد رفتار و اخالق

 .«افتاد

 

   بگیر درس خودت اشتباهات از -۵0
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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 بخشی هم این. کرد خواهم زیادی اشتباهات هم آینده در و کنم می زیادی اشتباهات من»

 .«دارند چیرگی اشتباهات بر درست کارهای که کنی حاصل اطمینان باید فقط. است بازی از

 

   بده انجام را خود تحقیقات -۵۵

 .«کنی می چه داری ندانی که شوند می ناشی اینجا از ها ریسک»

 

   است سخت ها عادت تغییر که بدان -۵0

 بسیار حال، عین در و شوند حس که هستند آن از تر سبک بسیار عادات زنجیرهای»

 تغییر را ها عادت شود نمی من، سال و سن در. شوند پاره راحتی به که آن از تر سنگین

 امروز که داشت خواهید را هایی عادت بعد، سال ۵۰ شما ولی. ام کرده گیر من. داد

 .« کنید جاری تان روزانه زندگی در اید گرفته تصمیم
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