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  مقدمه
  

کـشاند    رحمانه هم انسان را به خفت مـی         ترین سارق روزگار که بی      خبیث
شـیطان فقـر    . زند، فقـر اسـت      و هم دستبرد به روح و عزت نفس بشر می         

زندگی را به کام انسان تلخ کرده و باعث غافل شـدن فـرد از حـال فعلـی               
زده بـا رویـاي بـاران         زندگی فقرا همانند یک مزرعـۀ آفـت       . شود  خود می 

کنـد بطوریکـه او هـیچ         فقر انسان را دچار یک قفل شدگی فکري می        . ستا
  .ایده و فکري براي آیندة خود نداشته باشد

هاي سینمایی بـه   هاي فقیر را در فیلم دانید که چرا نقش آدم راستی آیا می  
کنند تا بازي کننـد؟ و در عـوض بـا کلـی هزینـه از                  افراد فقیر واگذار نمی   

بـراي ایفـاي   ) در فـیلم بینوایـان  (ثل لینو ونتتـورا  هاي معروفی م  هنرپیشه
  ! کنند نقش دعوت می

  واقعاً چرا؟
اي سینما محلی براي ایفاي نقش هنرمندان است بنابراین شـاید             پردة نقره 

نقـش  فقرا بتوانند فقیر بودن را خوب به تصویر بکشند ولی آنها در واقع              
  . کنند کنند و زندگی عادي و فقیرانۀ خود را تکرار می بازي نمی

فقر برادر مرگ است، مرگی که فقرا در زندگی هـزاران بـار آن را تجربـه     
  .کنند می

کارهـایی را   در این کتاب رابرت و کیم کیوسـاکی در سلـسله مطـالبی راه      
در ابتـدا   . انـد   براي دور کردن بختک فقر از روي زندگی فقرا مطرح کـرده           

هـا دردآور و هـضم آنهـا          ممکن است اجراي این راهکارها بـراي بعـضی        
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سخت باشـد ولـی بـا تکـرار و اجرایـی کـردن آنهـا مطمئنـاً بـه موفقیـت                    
  .رسید می

شما باید به این نقطـه نظـر برسـید کـه آزادي مـالی حـق مـسلم شـما و                      
عزیزانتان است و نبایـد فرصـت زنـدگی کـردن بـا شـادي را از خـود و                    

  .ران بگیریددیگ
  همیشه شاد باشید

 طاهریان                                                                                     



  1 فصل

آیا باید کمتر از توان خود زندگی 
  کنید؟

  

  
  یوساکی کمی کنوشته

  ؟ مرفه استی زندگکی دی گسترش امکانات خود کلچرا
  خاصـی  زیـ  که افکـار بـه چ      دانید  می پس   د،ی به قانون جذب اعتقاد دار     اگر
 مثبـت   يزهـا یاگر به چ  !  است ي ذهن شما ابزار قدرتمند    - شوند  می لیتبد
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  کـرد  دی خود دعوت خواه   يای را به دن   يشتری ب یشیاند مثبت   ،کنید  میفکر  
 است که خود را بـا آن  ي همان نوع انرژ   نی شوند، ا  یو اگر افکار شما منف    

  .کنید می طهاحا
 و هـر دو بـه       رندی نشات بگ  گرانی د ریتأث ایتوانند از درون     ی م ی منف افکار

 کی جادی ا يمن معتقدم که آنها در واقع برا      .  کننده هستند  نیی اندازه تع  کی
تـر   ی هر چـه افکـار شـما منفـ       -کنند   ی م ي همکار گریکدی با   وبیچرخه مع 

 بـاور  و   گـران ی د ی مستعد قرار گرفتن در معرض افکار منفـ        شتریباشد، ب 
  .دیآنها هست

 در  د،یـ  دار ییهـا   تی محـدود  ی در زنـدگ   دیـ کن ی عنوان مثال، اگر فکر مـ      به
ما را عقـب   داشـت و آنهـا شـ   دیـ  خواهمـان ی ا هـا   تی بـه آن محـدود     تینها
 بـه اصـطالح     کیـ  مانند   ،یرونی ب ری تأث کی اگر   ب،ی ترت نیبه هم . اندازند یم

 دیـ  آن بـاور خواه    ی در ذهن شما بکارد، به درست      ی، بذر منف  مشاور مالی 
  .داشت

 قیـ  هـر روز از طر     رایـ ، ز افتـد   مـی  اتفاق   نی که ا  بینم  می بارها و بارها     من
 ی همکـاران و حتـ     ،گانی و دوسـتان، همـسا     ی اجتمـاع  يهـا   رسـانه اخبار،  

 نکـه یبعـد از ا . نـد انخور ی را به مـا مـ   يشمار یب يها رانندگان اوبر، دروغ  
 یتـ  به راح  د،یدیرا شن ) و اغلب نادرست   (ی منف يها  امیپ نیبارها و بارها ا   

 نیـ  از ا  یمتأسـفانه، برخـ   .  هـستند  قـت ی کـه آنهـا حق     دیـ  باور کن  دیتوان یم
ناامیـد   اعتماد به نفـستان       و نتا ی شما را از بهبود زندگ     توانند یها م   دروغ
  . باز دارندی مالي به آزادیابی ممکن است شما را از دستیو حتکرده 
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  ست؟ی چندیگو یم ی که کارشناسان مالی دروغنیتر جیرا
 ایـ  نی است کـه دوسـتان، والـد   ی مورد زماننی ايها  نمونه نی از بهتر  یکی
 یود زنـدگ  کمتـر از تـوان خـ       «کننـد  ی م هی به مردم توص   یمال» مشاوران«

 مـشکالت   حـل   راه: دیـ  مفهوم فکر کن   نی به ا  يا  لحظه يفقط برا .  است »کنند
 تر مهم است؟ محدودکننده باور چقدر    نیا.  است ها  نهیهز شما کاهش    یمال

 است و در    تی واقع کی در مقابل    دهی عق کی نیا. ستی درست ن  ی حت ،از آن 
  . ناآگاه استدهی عقکی حال نیع
 را بـه زبـان      هی همـان توصـ    ی مـال  »مـشاوران « حال، روز بـه روز،       نی ا با
 نیـ  که کورکورانـه ا    نی ا يجا  به. دی کن یکمتر از توان خود زندگ    : آورند یم

 راه  ایـ آ« و   »؟گوینـد   مـی  نیچرا آنها چن  «: می بپرس دی با م،یری را بپذ  هیتوص
  » وجود ندارد؟يبهتر
متواضـعانه  « از عبـارت     ،ی و سخنران مشهور مال    سندهی نو ،ی شاتزک ژان
 41چون  «:  چرا، او گفت   دندی از او پرس   یوقت. کند  می استفاده   »دی کن یزندگ

 بـا کمبـود پـول       ی متحده در دوران بازنشـستگ     االتیدرصد از مردم در ا    
 دیـ  کـه افـراد با     گـردد   برمـی  فـرض    نیـ  بـه ا   تی ذهن نیا» .شوند یمواجه م 

 و  رممکنی غ باًیکه تقر  خود حفظ کنند  را بعنوان هدف زندگی      یازنشستگب
  . استیرواقعیغکامالً 
 اسـت کـه مـا       نی ا کنند  می مطرح   "مشاوران شیاد مالی  " که   يگری د فرض
 ي فـور  تیما خواهـان رضـا    . می چگونه مخارج خود را کنترل کن      دانیم  نمی
 ،کنـیم   مـی  خـرج    آوریم  می که   يزی از چ  شتری ما ب  گر،یبه عبارت د  ؛  میهست
خـود را    هـاي   هزینـه  تـوانیم   نمـی  خودمان باشد کـه      ری تقص دی با نیبنابرا



10 فقر برادر مرگ است

 تیـ  از جمعی بخـش ي برا ي ممکن است تا حد    نی که ا  یلدر حا . می کن نیتأم
  .ستی ننطوریصادق باشد، اما قطعاً در کل ا

  
   باالتر از توان شمایخطرات زندگ

 در تمام عمـرش بـاالتر از تـوانش          ن،ی کو شناسم، ی که من م   يا  زاده  بینج
تفریحـات  او .  بـود ادیـ  بـود درآمـدش ز   تر  جوان یوقت.  کرده است  یزندگ

 يهـا   نی ماشـ  خـورد،  یغـذا مـ   در رستورانهاي لـوکس      و   کرد  الکچري می 
 ی زنـدگ بوی در مـال انوسیـ  اقیکـ ی و در نزد   رانـد  ی مـ  متیاسپورت گران ق  

  . داشتی مجللیاو سبک زندگ. کرد یم
 او ادامـه داشـت، امـا        یسبک زندگ :  مشکل داشت  کی بزرگتر شدن، اما     با

 ی داشت تا حد امکان از اهرم مـال        اری که او در اخت    يزیهر چ . درآمدش نه 
 ياو بـرا  .  حـداکثر بـود    شهیـ  او هم  ي اعتبـار  يهـا   کـارت . کرد یماستفاده  
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 خـود از دوسـتانش پـول قـرض          زیـ اسـراف آم   ی از سـبک زنـدگ     تیحما
 ی شکـست مـوقت    کیـ  وضـعیت  نیـ ا«: گفـت  یمـ  دیگران هاو ب . خواست یم

  ».است
 دنبـال   شهیـ  او هم  ،دیرس یم نوبت به پول درآوردن      ی نبود وقت  ی موقت اما
 بـاالتر از تـوانش      اریاو بـس  . رفـت  ی مـ  بنـدي   شرط، معامله بزرگ،    حل  راه

شکـسته  ورتوانست به خودش اعتراف کند که        یاو فقط نم  . کرد یم یزندگ
 در  نیـ ا. او حاضر به کار نـشد     .  کرد ی توهم زندگ  کی در   ها  سالاو  . است

  . بود»موقتی«ذهن او 
او، همسر و سـه فرزنـدش   .  شده است یت مالک  او سلب  يبای خانه ز  امروز

 و در   کننـد   مـی  ی زندگ متیق  ارزان يها  متل هستند و در     خانمان یباساساً  
 زده  شـگفت  کـه مـن را       يزیـ چ.  سـاله اسـت    65  حاال او. مانند یم همکنار  
 ». اسـت  ی مـوقت  وضـعیت  نیـ ا« است که او هنوز اصرار دارد،        نی ا کند  می

  .دیشناس یم را نی مثل کوی هم کسشمااحتماالً 

   گسترش ابزار شمايایمزا
حـل کـاهش      راه»  کمتـر از حـد تـوان خـود         یزنـدگ «توصیه    اگر ن،یبنابرا
 اسـت، پـس   ولخرجی»  باالتر از حد توانتان   یزندگ«و    شماست يها  نهیهز

  : ساده استحل راه ست؟ی چحل  و راهجواب
  .دی و گسترش دهشیدرآمد خود را افزا

 دواریـ  ام توانـد   مـی  ی و هرکـس   ش دهـد   را کاه  ها  هزینه تواند  می ی کس هر
 درآمـد   شی افـزا  يامـا بـرا   ؛  شوداش    زندگیباشد و دعا کند که پول وارد        
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 امکانات خـود را از      دی تا بتوان  - دانش و جسارت الزم است       ت،یخود خالق 
  .دی گسترش دهی هوش مالقیطر
 یوقتـ . ایـم   کـرده  ی شـکل زنـدگ    نیـ  دهه است که به ا     نی و رابرت چند   من
 میتـوان  یما نم": گوییم نمی ،خواهیم می وجود دارد که ی در زندگ ییزهایچ

. می کنـ  افـت ی آن را در   دییـ ایب«: گوییم  نمی نی همچن ".میآن را بپرداز  هزینه  
  ».خواهد آمدخودش پول 
 طـرز  کیـ  نی ا»م؟ی آن را بپرداز توانیم  میچگونه  «: گوییم  می در عوض    ما

 دیـ کمک کرده است تا بـا خر     طرز فکر به ما      نیا. فکر متفاوت و مهم است    
 حال به مـا امکـان   نی و در ع  دهد ی م شی که امکانات ما را افزا     ییها ییدارا
  .می کنجادی ثروت ام،ی لذت ببری خوب زندگيزهای از چدهد یم

  
   گسترش امکانات خودي برایزندگ

 دالر وام مسکن   400 خانه کوچک با     کی سال در    10 و رابرت به مدت      من
 مـا، اکثـر دوسـتان مـا مـشاغل           یهمان دوره از زنـدگ    در  . می کرد یزندگ



13 آیا باید کمتر از توان خود زندگی کنید؟: 1فصل 

 ی ام و را راننـدگ     ی پورشه، مرسدس و بـ     نیدتری داشتند و جد   يپردرآمد
بـه سـر     نقـاط جهـان      نیتر  متیق  گران خود را در   التیآنها تعط . کردند یم
  .کردند یم ی زندگ"ونیمک منز"آنها در . بردند یم
خانـه مـا، کوچـک و    . مید در رنـج نبـو  قـاً ی من و رابـرت دق گر،ی طرف د از

هــا و   مغــازه،ی بـا پــارك آبــ یداشــتن  اســتراحتگاه دوســتکیـ ارزان، در 
 گلـف بـه     ي اتـاق را بـا گـار       سیرستوران سـرو  . ها قرار داشت    رستوران

. می سـفر کـرد  ایـ دنخیلی از جاهـاي     ما به   . داد یم لی ما تحو  يدرب ورود 
 مالقـات  يرا بود که کسب و کارها بـ      نی ا درتفاوت سفر ما با دوستانمان      

 خودشـان را  نـه ی کـه دوسـتان مـا هز       ی در حال  دادند یمبا آنها به ما پول      
 ی خـوب  ی کـم بـود، سـبک زنـدگ        مـان یها  نـه ی هز نکـه یبا وجـود ا   . دادند یم

  .می انجام دادی را با طراحنهایما همه ا. میداشت
 خـرج  ي فـانتز يهـا  نی بزرگ و ماشـ يها  خانهي برامیتوانست ی که م یپول
در ابتـدا، بـا     .  شـد  مـان یها يگـذار   هی سـرما  دیآن صرف خر   ي به جا  م،یکن

 به اشتراك گذاشتم، عمدتاً در امـالك  رمی که در پست اخیاستفاده از نکات  
 خود را در تمام     يها يگذار  هیسپس سرما . می کرد يگذار  هیسرما يا  اجاره

درباره نحوه تمرکز بـر تنـوع سـبد سـهام            (می گسترش داد  ییطبقات دارا 
 دیـ مـا بـه خر  .  بـود تی رضـا ری مورد از تأخکی نی قطعاً ا).دیاموزیخود ب 
 ي تــا روزمیــ ادامــه دادمی کــه بــودیی در جــای و زنــدگيگــذار هیســرما

 حاصــــل از انــــه درآمــــد ماهایــــ ي نقــــدانیــــ کــــه جردیفرارســــ
 را کی ش يها  نی بزرگ و ماش   يها   خانه نهی بتواند هز  مانیها يگذار  هیسرما

  .بپردازد
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 ی مـا زنـدگ  - می نکـرد  ی امکانـات خـود زنـدگ       بـاالتر از   ای ما کمتر    اساساً
امـروز مـا همچنـان بـه آن         . می تـا امکانـات خـود را گـسترش دهـ           میکرد

 میده ی درآمد خود ادامه م    شیما همچنان به افزا   . می هست بندی پا ياستراتژ
 مـورد نظـر خـود گـسترش         ی سـبک زنـدگ    جادی ا يو امکانات خود را برا    

  .میده یم

  دیهچگونه امکانات خود را گسترش د
 " در حـد تـوان خـود   یزنـدگ " طرز فکـر  نی که چرا من با ادیدان ی م اکنون

 کـه مـشاوره ارائـه    ی از مردم، از جمله کسان ياری بس يبرا. ستمیموافق ن 
 بارتر از طـرز فکـر       انیاما ز ؛   است فی ضع ی دائم تی ذهن کی نی، ا دهند یم

 کنـد  مـی شما را منقبض  . کشد یم روح را    هی توص نی است که ا   نی ا فیضع
 که شخص کمتر از آنچـه کـه         شود یم باعث   نیا. کند  می را کوچک    او شم 

  .کند میمحکوم  متوسط ی زندگکیانسان را به . شتریهست، نه ب
 کمتـر  ی عمر خود را با زنـدگ هی بقدی که بادی فکر کردنی تا به حال به ا   اگر

 د،یوقـت آن اسـت کـه بزرگتـر شـو          ! دی بس کن  د،یاز حد توان خود بگذران    
و نه تنها امکانـات خـود را گـسترش           دی به دست آور   يشتری ب یلدانش ما 

  .دی گسترش دهزی فرد نکی بلکه خود را به عنوان د،یده
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 شما  ي در امالك و مستغالت برا     گذاري  سرمایه ای که آ  دیستی مطمئن ن  اگر

 موجـود   هـاي   گزینـه  که شـما از      ستی ن ی معن نی به ا  ر،ی خ ایمناسب است   
 بـه  ازیـ  درآمـد ن شی افـزا ي که قبالً گفتم که برا  دی دار ادیبه  . دیخارج هست 

 ي برا یجانبدرآمد   کی يریگی دانش و جسارت است؟ در مورد پ       ت،یخالق
 اسـت کـه     نیـ  ا گری د نهی به حساب خود چطور؟ گز     شتری پول نقد ب   آوردن

 نیـ  ا ایـ  آ دینی تا بب  دی کن ی در سهام را بررس    گذاري  سرمایه بی و معا  ایمزا
  .ری خای شما مناسب است ي براریمس

 خود را به سود قی از عالیکی که دیا کرده فکر نی به اایآ
   د؟ی کنلیتبد

 بـه   ی را دربـاره زنـ     یداسـتان » ! اسـت  رشـد فرارسـیده   زمـان   «در کتابم،   
  از ی دسـت  يهـا   فیـ کخریـد    ي کـه دوسـت داشـت بـرا        گذارم یاشتراك م 

 و   کـرد  انـداز   پـس  کـه داشـت،      یبا هر دالر اضـاف    . طراحان پول خرج کند   
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دوسـتان و   . دیـ  را خر  ی گـوچ  ای دا پرا تون،ی و یی لو یدست  فیک نیردتیجد
 را قرض شیها فی از ک  یکی توانند ی م ای که آ  دندیپرس یاش اغلب م    خانواده

 تجربـه   نیا!  اتفاق افتاد  یلیاما خ ؛  کرد ی موافقت م  لیو او با کمال م     رندیبگ
 يهــا فیــکاگــر ": دی ســوق داد و از خــود پرســی روشــننشیــاو را بــه ب

 است کـه او     ي همان کار  قاًی دق نی و ا  "؟شود یم چه   دهمام را اجاره     یدست
و  (نیـ  آنال ی کسب و کار موفق اجاره لوازم جانب       کیامروز، او   . انجام داد 

 کفــش و جــواهرات را اجــاره ف،یــ آن کقیــدارد کــه از طر) خــارج از آن
  .دده یم

 کـردن بـه   ی زنـدگ ي گسترش امکانات خـود بـرا  ي برايشمار ی بيها  راه
 وجـود داشـته     يا   و هـر جـا اراده      - وجـود دارد     دیخواه ی که م  يا یندگز

 را در نظـر  سـؤال  پـنج  نیـ  اد،یـ اگـر کوتـاه آمد   .  وجـود دارد   یباشد، راه 
 و - دیستیـ  که چـرا هنـوز ثروتمنـد ن   دی تا به شما کمک کند تا بفهم دیریبگ
 رییـ  شـما را تغ    ی طرز فکر شما به طور مثبت زندگ       ریی چگونه تغ  که دینیبب
  !دهد یم

  



  2 فصل

  پول و ازدواج
  چگونه در آن به تعادل برسیم

  

  
تان از شما در کسب و کار،  ی زندگکی شرنکهی اي براینکات

   کندتی حمای و زندگيگذار هیسرما
  ». شادی زندگیعنیهمسر شاد «
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 افـت یآن را در  « از مردان فقـط      ی برخ د؟یالمثل آشنا هست    ضرب نی با ا  ایآ
 رایـ ز – دانند ی خود م  فهین را وظ   همسرشا ی خوشبخت نی و تضم  »کنند یم
 مـدت و عاشـقانه      ی ازدواج طـوالن   کیـ  جـاد ی امـر باعـث ا     نی که ا  دانند یم
 يشتریـ  بلیـ  است، البتـه او تما  ی زن خوشحال و راض    کی یوقت. شود یم

  . داردشبه شوهر
 يازهـا ی در مورد متعـادل کـردن ن        داستانی  ازدواج هم  ،ی هر شراکت  مانند

 آمیـز   موفقیت شیمای اغلب اوقات، پ   ؛ و  است  خودتان يازهایهمسرتان با ن  
اغلب، زنان بـه  .  است بااستعداد مذاکره کننده    کی شدن به    لی تبد يبه معنا 

 ایـ  يگـذار  هی سـرما يای دوست دارند دن   واقعاً نکهی و از ا   ندیآ یسراغ من م  
امـا   – کننـد  ی مـ  تی در امالك و مستغالت را کشف کنند، شـکا         ینیکارآفر

 تیـ اگـر همـسرتان از شـما حما       . ستیـ  ن  حاضـر  یشوهرشان بـه سـادگ    
 کـه بـه آن عالقـه        يزیـ  کـاوش در مـورد چ      ي برا ییها نهیکند، چه گز   ینم

 نی، بنـابرا  دهنـد  یمـ  پول و ازدواج دست به دست هـم          ؟وجود دارد  دیدار
  .دی باشنیب واقع خود آن بر روابط ریأثمهم است که در مورد ت

   زنده ماندني برانهی گز4
  .در حال مبارزه بود قاًی من، پت، دقدوست

ــن ــورد ام ــاً در م ــهی و او مرتب ــه نک ــذار هیســرما چگون ــالك و يگ  در ام
 ؛ و می شـود صـحبت کـرده بـود        ی مـال  ي منجر به آزاد   تواند یممستغالت  

 نیـ  ایامـا وقتـ  ؛  خـود اقـدام کنـد    نـده یسرانجام آماده شد تـا در مـورد آ        
در . موضوع را با شوهرش مطرح کرد، پاسـخ او چنـدان مـشتاقانه نبـود              

 م،یـ آور ی پـول در مـ     ی کـاف  ي ما به انـدازه   «:  بود کننده  وسیمأواقع، کامالً   
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توسـط شـما     يگـذار   هی در سـرما   سکیـ  بـه ر   يازی ن کنم ی فکر نم  نیبنابرا
  . گفتگو بودانی پانی، اشد می که به او مربوط ییتا جا» .میداشته باش

  .شده بودامالً ناامید  کپت
 فکر مانده بـود  نی او در ا؛ وکرد  می یی و تنها  يدی ناام ،ی احساس ناتوان  او

  . او دنبال کندکمک به هر حال آن را بدون دی باایکه آ
 کسب و کار و ایده شـما       به   يا  عالقه شما   کی شماره   کی اگر شر  ن،یبنابرا

 ایـ  گـذاري   سـرمایه ماننـد    (دیـ  جد يزیـ  چ توانیـد   مینداشته باشد، چگونه    
 ي دالر ونیـ لی م سـؤال  نیـ  ا د؟یـ را شروع کن  )  کسب و کار خود    اندازي  راه

  .است

  
رابرت دارم کـه  مثل  یکیشر هستم که در شانس خوش گذشته، من  نیاز ا 

 قی مـرا تـشو  اًیـ ، بلکـه قو کنـد  یمـ  تی حماگذاري سرمایهنه تنها از من در      
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.  کـنم  تجربـه  را   يتر  بزرگ يها  ادامه دهم و چالش    يریادگی که به    کند یم
  .بوده استات ما تجربی و اساس ما هی پاشهیپول و ازدواج هم

 نـدارم،  تی وضعنی در مورد ای که من تجربه دست اول     ی در حال  ن،یبنابرا
  . با آن مواجه هستنديادی که زنان زدانم می
 روشـن  نـه ی کـه چهـار گز  دمی رسـ جـه ی نت نی به ا  ق،ی تفکر دق  ی از اندک  پس
ــرا ــانيب ــا ای زن ــ کــه ب مــن از ( معــضل مواجــه هــستند وجــود دارد  نی

 ي مفهـوم بـرا    نی، اما هم  کنم  می خود استفاده    يها ال در مث  میگذار هیسرما
  .)کند می هستند صدق يدی که به دنبال شروع هر کسب و کار جدیزنان

  دی کنگذاري سرمایه یمی تصورت به خود کیبا شر. 1
 ).یک دست صدا نـدارد    (است   دست کی بهتر از    دستبه قول معروف دو     

 ییهـا   زوجاست و اغلـب      از استعدادها    يا  مستلزم مجموعه  گذاري  سرمایه
 کـه هرگـز   کننـد  مـی کـشف  در هـم     را   یی استعدادها کنند  میکه با هم کار     

 توانـد  مـی  در کنـار هـم   دیـ  مهـارت جد  کیـ  يریادگیـ . دانستند دارنـد   ینم
توانـد   ی مـشترك مـ    يریـ گ میصم رشد باشد و تـ     يالعاده برا   فوق یفرصت
 ي کــه رویبــه عــالوه، زمــان  .  شــما را مــستحکم کنــد  ونــدی پواقعــاً
 ي را بـا هـم سـپر       يشتریـ  زمـان ب   ،دیـ کن یم خود کار    يها يگذار  هیسرما
 آل دهیـ حـل ا   راهنیـ  ا،ی عـال  يایـ  دن کیـ  اسـت کـه در       یهیبد.  کرد دیخواه

 با هـم    یال استقالل م  ریکه در آن در مس      مشارکت دوگانه  کی: خواهد بود 
  .دیکن ی و رشد مدیریگ ی مادی
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