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 مقدمه
 تغییراتـی   هـا   انـسان در ده سال گذشـته در وضـعیت اقتـصادي زنـدگی             

ایـن دوراهـی    سر یک دوراهی قرار دارید،       بر شما  صورت گرفته است و     
 . کردن خودتان استبازنشستهیا ادامه کار براي شخص دیگر و : همان

 ایده و طرح    سازي  پیاده منظور   بهدانیم    می  کارآفرین، من و شین    عنوان  به
وجـود   بینـی  قابل پـیش هاي زیاد اما     مفید، چالش   کامالً وکاري  کسباي  بر

هدف ما تعلیم کارآفرینان آینده است چرا کـه ایـن افـراد ظرفیـت و                . دارد
العـاده    فـوق  نکـاتی ایـن تعلیمـات     .  تحول در دنیا را دارند     تغییر و توانایی  

تاب را به    این ک  پولدارمن و پدر   .کنم  می  را به شما پیشنهاد    هاهستند که آن  
 هـم پدرپولـدار  تقـسیم کـردیم و    B-I  بـا مثلـث  مرتبط پیوسته وبخش  8

 ایـن    از هـر بخـش   . تعلیماتش در شراکت را بر مبناي این مثلـث قـرار داد           
 در  را هـا   بخـش این  . حیاتی در کارآفرینی است   مهم و   مثلث بیانگر عاملی    

 من  .یاد داد به من    بلکه پدر پولدارم از سنین پایین         آموزش ندیدم  مدرسه
 اگـر  و یا کم باشد وکار کسب  در اگر یک عنصر   دانیم و شین به خوبی می    

 . افتد  می چه اتفاقیکنندیکپارچه عمل ها  همه بخش

 فلــسفه ،در ابتــدا. هــایی تقــسیم کــردیم ب را بــه زیــربخشهمچنــین کتــا
کـنم سـپس      می بازگو همبستگی و تجربیاتم را      بخش 8پدرپولدار درباره   

هایش که از این تجربیات شـکل      تجربی و اندیشه   هاي  درسه  شین در ادام  
 . دهد  میرا شرحاند  گرفته
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که در حین خواندن این کتاب باید بـه خـاطر بـسپارید         اي     مسئله ترین  مهم
واجـب   وکار  کسببراي موفقیت در    این است که وجود تمامی این عناصر        

 . است ضروريو 
 

  
  

 امضا                                                                                  
Robert Kiyosaki 
 



1 فصل  

   خودتانرئیسرهایی از 

 
 رابرت

 د؟ند کارآفرین باشنتوان  میهمهآیا 

 .جواب کوتاه، بله است

 .هم وجود داردتري  جواب مفصل
 

  به ایـن نکتـه برسـیم کـه هـر کـسی           من و   پسرشخواست   پدر پولدار می  
  موضـوع  تواند کارآفرین باشد و این که کارآفرین بودن آنقـدرها هـم             می

ی نیم با تبـدیل شـدن بـه کـارآفرین         خیال ک که   واستخ نمی.  نیست یخاص
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گیریم و یا از دیگران بهتر        می قراردر درجه باالتري     نسبت به بقیه  موفق،  
  .میشو یم

. شـود کـارآفرین    توانـد  هر کسی می   «:گفت میپدر پولدار   براي همین هم    
 گـذار   بنیانهنري فورد،   .  خودتان هم کارآفرین است    پرستار بچه همسایه  

 توانـد   هـر کـسی مـی       ابتکار عمـل   کمیبا  . بودکارآفرین   هم   فورد کمپانی
تر و یـا بهتـر    از دیگران خاصها  پس فکر نکنید کارآفرین   . شودکارآفرین  
 تبـدیل   داریـد دوسـت م کـارآفرین   شما باید تصمیم بگیرید به کدا     . هستند

ازه محـصول و یـا      اند   م به یک   پرستار بچه یا هنري فورد؟ هرکدا      -یدوش
 در امـا    د مهم هستن   خود تریان براي مش   و دهند  می ارائه   یاارزشبخدمات  
 تفـاوت   شـبیه ایـن مـسئله     .  دآفرینی فعالیت دارن  هاي مختلفی از کار     بخش

اي   ، فوتبال مدرسـه، فوتبـال دانـشگاه و فوتبـال حرفـه            دستیبین فوتبال   
 ».است

 .  فهمیدمکامالً  منظورش رااین مثالبا 

 ویـژه    خـاص و   شیم و این مسئله چندان هم     توانیم کارآفرین با    می همه ما 
در این مورد است که در کدام سطح        گیري    تصمیممهم   مسئله   بلکه. نیست

 .خواهید بازي کنید  میاین مثلث

کنم که    نمی خیال، دیگر مثل گذشته     ام  شده تر  نیب  واقع و   تر  مسنامروز که   
ن  توماس ادیـسون، هنـري فـورد و یـا اسـتیو جـابز کـارآفری                مثلبتوانم  
و در  گیـرم     مـی  درسهـا     من هـم مثـل شـما همچنـان از آن          . شوم موفقی
 . دهم قرار می الگو و سرمشق خود  کارم آنها رامسیر

 



9 آزادي از انسانیت: 1فصل 

  خودتانوکار کسبریزي  برنامه

کنـد،   آنهـا را ثروتمنـد     کـه  فرصـتی بیشتر کارآفرینان از محـصول و یـا         
 ،کـار و  کـسب  یـک     موفقیـت  ینجاست که کنند اما مسئله اصلی ا      می استقبال

 .  شود میآغاز  وکار کسبطرح   خودقبل از شروع

هـاي   کارآفرینـان و حرفـه   دربـاره    اسـت   بهتـر  از کار خود  قبل از استعفا    
  بهتـر اسـت    همچنـین . مطالعـه کنیـد     تحقیـق و   انـد    کرده مختلفی که ایجاد  
  اوقـات  بیـشتر  .باشـد کارآفرین  یدا کنید که خودش     پ را   راهنما و استادي  

رمنـدي اسـت     محدود به کا   یت آنها نها تجربه و موفق    ت  از کسانی که   مردم
در ادامـه،   .  کـاري و تجـاري هـستند       هـاي   راهنمـایی مـشورت و     خواهان
 چـه کوچـک و چـه        وکـار   کسب و شکوفایی    آغازعوامل ضروري   درباره  

 عمـومی  خانوادگی و یـا      ؛وکار  کسب، شرکت خصوصی،    بزرگ، نمایندگی 
 را یـاد   عوامـل اگـر ایـن   .دهـم    مـی   توضیح مفصالً B-Iدر هر بخش مثلث     

برایتان  ، خوب از بد   يها  شراکت  و ارزیابی  وکار  کسب، ایجاد طرح    بگیرید
 . شود می تر آسانبسیار 

 نه بـراي پـول بلکـه بـراي کـسب            -وقت  نیمه شروع کار    باکنم    می توصیه
بـا ایـن کـار نـه تنهـا          .  را حفـظ کنیـد      خـود   فعلی وقت  تمام  شغلی -تجربه

ربـاره خودتـان هـم مـسائل زیـادي خواهیـد             بلکـه د   وکـار   کـسب درباره  
  . آموخت
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 شین

 کنید تبدیل  به مکانی بهتر راجهانتالش کنید تا 

اکثر کارمندان و حقـوق بگیـران پـس از مـدتی کـارکردن بـه ایـن نتیجـه                 
 .اي به کارشان ندارند رسند که عالقه می

.  که با فقـدان پرسـنل روبـرو اسـت           کار کنید   براي شرکتی  دوست ندارید 
 و از شـما قـدردانی     آیـد    هایتـان بـه چـشم نمـی          تـالش  کنیـد  حساس مـی  ا

 شما همخوانی ندارد و بدتر      معیارهاي آن شرکت با     هاي  ارزش،  شود  نمی
 خودتـان  ،انـد   که والدینتان رفتـه    اي  کنید در همان چرخه     می اینکه احساس 

 را  آینده پـیش روي خودتـان  توانید می از همین حاال اید و هم گرفتار شده  
 بازنشستگی، مزایا، امنیت و احتمال بیکار شـدن         بدون: بینی کنید  پیشهم  

 .در حین کار تا روزي که بمیرید

 شود میقصد داشتید که دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنید اما متوجه             شما  
پـس هـدف انـسان    . سـازید  مـی همان دنیایی که در آن هستید را دوبـاره       

 چیست؟

 ب بیدار شوید و احـساس کنیـد امـروز         تا به حال پیش آمده صبح از خوا       
هاي شرکت کمک  به مدیرعامل شرکت در جهت تغییر رویه و اولویت        باید  

خوانید، امروز صبح بیدار شـدید       کنید؟ خوشبختانه چون این کتاب را می      
 فهمیـده شاید  . و تصمیم گرفتید افسار زندگی خودتان را به دست بگیرید         

 .یشرفتی نخواهد کردکنید پ باشید شرکتی که در آن کار می
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. کنیـد تحولی در دنیـا ایجـاد        توانید  نمی ؛خود هیچ تغییري از درون      بدون
ش قائل   جهان ارز  براي  روسایش  شرکتی کار کنند که     مردم در  امیدوارم

 .ي ایجاد کنندوکار کسب  خودشانبدانند باید  و اینکه ندباش

هـاي   ان و این فرصت در زم     در هر زمان و مکانی منتظر شماست        فرصت
 کـه جهـان    وقتی. شود  می رود بلکه ارزشمندتر     نه تنها از بین نمی     ،دشوار

قابلیـت،  گذارد، کسی که       می رومشکالت بیشتري را براي حل کردن پیش        
 از   زیادي را بـیش    هاي  فرصت را داشته باشد  حل مشکل     خالقیت دانش و 

 .هر زمان دیگري در اطرافش خواهد یافت

 و اینترنـت    تـاپ   لـپ  بـا داشـتن      بـه تنهـایی و     با ظهور دنیـاي دیجیتـالی،     
بنـابراین در اینجـا بحـث    .  قـدرت را بـه دسـت گرفـت       ،توان یـک شـبه     می

تنها چیزي که اکنون به آن نیاز دارید، ایده        . فرصت و توانایی مطرح است    
 . عمل کردن استتجراو 

  جدید آمریکاییيایرؤ

ه شـغلی   دسـتیابی بـ   . ییـر اسـت    آمریکایی به سـرعت در حـال تغ        رؤیاي
 دسـتیابی بـه شـغلی       رؤیـاي   ایـن   در عوض  . دیگر واقعیت نیست   ،مطمئن
  . عالی شده استاي  خلق حرفه بوده که باعث عالی

 
 :نویسد می» 2هخفتغول «  در کتابش تحت عنوان1 الرويکن مک

                                                
1-Ken McElroy 
2 - The Sleeping Giant 
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طبـق  . شـوند  یمـ   جدید آمریکـایی رؤیاي،  کارآفرینی و شغل آزاد   «
ش جهـانی، نیمـی از      آمریکـا و گـزار    /  سـازمان پـول    يهـا   گزارش
شـغل آزاد از    قدنـد داشـتن      معت  دانـشگاهی اکنـون    النیالتحص  فارغ

 و  دانـشکده  ات گزارشـ  بر اسـاس    است و  تر  مطمئن وقت  تمامشغل  
 اکنـون   آمـوزش عـالی    مؤسـسات  درصد   80 از   تر  شیب ها  دانشگاه
 .کنند میبرگزار  کارآفرینی هاي دوره
فتــاد و دو ، هCNN/USA Today/Gallup Poll  ینظرســنجطبــق 

 را  خودشـان  وکـار   کـسب خواهنـد    مـی  ساله   29 تا   18درصد افراد   
شوند   می به ناجیان خود تبدیل   این کارآفرینان آینده    . داشته باشند 

 مـدیریت  ء در دهه گذشته شاهد از دسـت رفـتن ثـروت، سـو      چون
  ایـن اسـت کـه    حـل  راه. انـد   بـوده کارفرمایان  عدم وفاداري   مالی و   
 ». را حل کنند و مشکالت وارد میدان شدهشخصاً

نفـر   میلیون 152: حساب باز کنید والدین و یا دولت     کمک رويتوانید   نمی
 2000 تـا سـال   1980 و یـا اوایـل   1970کسانی که در اواخـر  ( Yاز نسل 
بـه   یراثـ یم حتی هیچ     یا  و یکم میراث ، نسل هزاره   همان یا) اند  متولدشده

 دولتـی    سنگینی يها  قرض ارزیر ب در آینده    Yتمامی نسل   . برند ینمارث  
 اجتماعی نیتأم و   شده چرا که بیمه پزشکی سالمندان ورشکسته        روند  می
 نزدیـک بـه     يها یبده ثبت از بین رفتن است، باید به مسئله         شرف در   هم

 يهـا   وامبیـشتر   (هـا      دولتـی و وام    يها  کمک  به صورت  یک تریلیون دالر  
راي افزایش نقدینگی در    ب (و آزادسازي کمی  ) اند  ادغام شده پیشین   دولتی

جامعه بانک مرکزي با خرید اوراق قرضه دولتی، پـول نقـد وارد جامعـه               
 .  شودهم اشاره .)کند می
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سل بعد از جنگ تحقـق نیافـت    شغلی مطمئن و آینده دار براي ن   پیدا کردن 
 . داد رخ نمی اتفاق قطعاً هم Y براي نسل »سراب«و این 

  شـغلی  وضـعیت بـد       باعـث شـود    نباید رئیستانو   وضغیت بد اقتصادي  
ي که دانش کمتري    براي مدیر  مجبور نیستید . را به اجبار تحمل کنید     خود

 نیست و براي شخصی که تنها مهارتش        اعتماد  قابلنسبت به شما دارد و      
 . چاپلوسی فرد مافوقش است کار کنید

 بسیاري   افراد  به راهو در این     را عوض کنید      مسیر زندگی خود   توانید  می
 بـه  اتکـا  بـه جـاي      ضـعیف عمـل نکنیـد و        در این اقتصاد،    . کمک کنید  هم

روي پاي خودتان دهد  شرکتی که نه به شما و نه به کارکنانش اهمیت می       
 . بایستید

  به دست بگیرد   شخصاً خودتان شوید و تمام امور را        رئیس خوداین که    
در فکـر کنیـد کـه    بـه ایـن   باشد اما  ترسناك  و کمی هم  زیانگ  جانیه شاید

، ول و مقـصر نیـست   مـسئ  کسی   ، در شرکت  صورت شکست و یا مشکلی    
ایـن کـار بـا      را بـه او واگـذار کـرد، چـرا کـه             ها    کسی نیست تا مسئولیت   
 . ابدی یمخودتان شروع و پایان 

سـت کـه    ا از اعتماد به شرکتی      تر  خطرناك  آیا رسد؟  به نظر می   خطرناك 
  اسـت کـه    یسیـ رئ از داشـتن     تـر   خطرناك ؟براي شما ارزشی قائل نیست    

 بـا همـه ایـن مـوارد    ؟ و  و توقع کـار بیـشتر دارد     دهد یم حداقل حقوق را  
  .تضمینی هم نیست که اخراجتان کنند یا نه
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 اي وفاداري قبیله

 حرکـت   پا به پاي هـم رئیس به کار و  وفاداري واز آن زمان که استخدام 
 اتمـام  مـردم اف  هـد ا در گذشـته   .کردند زمـان زیـادي نگذشـته اسـت         می
 ترقـی و در  يها پلهدر شرکتی مناسب، طی کردن   شروع به کار    انشگاه،  د

 بـاقی    بود تا بعد از آن     اي العاده  حقوق بازنشستگی فوق    به رسیدن نهایت
 .  خوشحالی زندگی کند باعمرش را

 یبـر اسـاس سـخت     هـا     ، شرکت گرفتند یمدر کار ترفیع    زمانی که والدینم    
مزایـاي   ؛بـراي کارکنـان شـرکت     . کردنـد   دستمزد را اضافه مـی     کار مبلغ 

ــلپزشــکی و امتیازهــاي شــرکتی   ــدان را در  ماشــین دادن مث ــه کارمن ب
کارکنان  به  هم به پاس وفاداري گاهی .گرفتند یمدر نظر    هاي خود  برنامه

بودید  اگر کارمند در آن زمان    .  تا از کارشان تقدیر کنند     دادند  میهدایایی  
شـما از  . هستید قبیله خاصی    یا عضوي از یک خانواده     که کردید  میحس  

  شـما را آن قبیلـه شـما را دوسـت داشـت و           چونشدید   آن قبیله جدا نمی   
 . کرد یمحمایت 

ي وکـار   کـسب  اگـر کارآفرینـان       نیست امـا   مطمئنامن و    کار دیگر دنیاي  
ان  و بار دیگر بر قبیله خودشان ارزش بگذارند، شاید ایـن جهـ       ایجاد کنند 

 و قدم اول را خودتان برداریـد . شود  و بهتربار دیگر تبدیل به مکانی امن  
 .کنید براي زندگی کانی بهتر تبدیل به م رااین جهان
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 برد طمع قبیله را از بین می

  دیگـر ،وکـار  کـسب  و در دنیاي جدید     مختص گذشته بود    به کار  وفاداري
 يهـا  فرصـت  بـسیاري از     ،بیـشتر  سـود     وقتی براي کـسب    .معنایی ندارد 

 آغـاز  يا گسترده بیکاري فرستاده شدند،امریکا  ر  شغلی به خارج از کشو    
 . شد

خـوش شـانس بودنـد، بـا          ازه کافی   اند   به  که براي حفظ شغل خود     آنهایی
مزایـاي شـغلی    . ازه دو نفر شروع به کار کردنـد       اند   به ،همان مقدار حقوق  

 موضـوع  ایـن    اما شود  می موضوعی عجیب محسوب      کار جدید دنیاي   در
ان کـار دیگـر سـزاوار       در عـوض، صـاحب    . شـد   تمـام   سـهامداران  به نفع 

 درآمـد  کـسب  را براي     شغل خود  همکارکنان نبودند و کارکنان     وفاداري  
 . پیدا کنندتري   شغل پر درآمد بتوانند تا بعد از آنحفظ کردند 

 قـرار    دیگـر  دانیـد   خودتان هـم مـی      شما را متعجب کرد؟    این موضوع آیا  
منـد  راگـر شـما کا  . قدردانی کنندوفاداري به قبیله از شما   به خاطر    نیست

 در ایـن    - باشـیم  طـور   ایـن کـه بایـد      اند  گفته چون به ما     -وفاداري هستید 
فقـط  شوید چرا کـه        می ضرر و زیان   تورم دچار    بخاطرصورت هر سال    

 را اضــافه دســتمزدهادر گذشــته بــود کــه بــا بــاال رفــتن تــورم حقــوق  
  .شود نمی اجرا دیگر اي برنامه چنین وکار کسبدر دنیاي جدید . کردند می

 

  بماندطور اینلزومی ندارد وضع 

  مـسائل  براي حل  اشخاص  در آن  جنبشی مردمی تشکیل شده که    امروزه  
 براي حـل  شوند و  میعمل وارد  به عنوان کارآفرین وو مشکالت شخصاً 
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قـدیمی  دانند کـه روال       می کار  تازهان  این کارآفرین . کنند  اقدام می  مشکالت
 .جوابگو نیستدیگر دنیاي امروز  برايکار و تجارت

 که  آنهایی؟   تغییر و تحول در دنیا شوید      بر موج مایلید خودتان هم سوار     
ـ   کردندآغاز  را خودوکار کسبو  از خودشان شروع کردند    زه آزادي و م

 تغییر وضع   دنبال بدون هیچ ترسی به     اکنون ، را چشیدند  و مستقل بودن  
ن همه امور در دستان خودشـان        هستند، جایی که در آ     وکار  کسبکنونی  
 .است

 پـول و   به   خودتان را نگرش   و اگر نتوانید     عوض شده قوانین بازي دیگر    
 بـا مـشکالت      در ایـن اقتـصاد جدیـد       ،دهیـد  تغییـر    ار کسب پول    چگونگی
  .شوید  می مواجهبزرگی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



2 فصل  

  B-Iمثلث 

  
 رابرت

 B-I مثلث تشریح

ایـن  . دانـست  ثروت بیکـران مـی    کسب را رمز اصلیB-Iپدر پولدار مثلث    
هـایی کـه در ذهـن داشـت           ایـده براي  چون  مثلث براي او بسیار مهم بود       

 کـه   د زیادي هستن  هاي  آدم «:گفت  می اغلبپدر پولدار   . کرد  میپیدا   راهکار
وجـود   دنیـا    در ایـن   ی عـالی   بـا ثروتـ    م کمی مرد اما   د دارن عالی هاي  ایده

ــد ــن.دارن ــا ای ــث  ب ــوان مــی B-I مثل ــده ت ــولی رهــاي ای ــروت  معم ــه ث ا ب
  ».ورد پول درآکرد و تبدیل حدوحصر بی
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 کـه   کـردم   میمن بسیار تعجب     سال سن داشت و      40آن زمان پدرپولدار    

 مختلـف  ایعصن که همگی در   مختلفی   هاي  شرکت زمان  هم تواند  می چطور
و  باربري شرکت   یا باشد کار رستوران    فرقی نداشت . اره کند  اد ند را بود
 ه براي او قوانین بازي یکی بودند،       امالك، چرا ک   دوفروشیخر راهنماي   یا

 در هـر کـاري بـه کـار      بـراي موفقیـت  را B-I مثلـث   مختلف يها  بخشاو  
 .برد یم

 دار مسـها  بـراي خـود،  ی ی به عنوان راهنما  B-I مثلث    از استفاده با امروز  
 مالـک  پدر پولدار    مثل اگرچه   . متفاوتی هستم  کامالً يها  بخش و   ها  شرکت
همین مثلـث بـه      با دنبال کردن     توانستم یم  نیستم اما  مختلفی هاي  شرکت

 . بیشتري شوميها شرکتصاحب اندازه او 
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 برنامه هدفمند

راه  در ابتـداي     مخـصوصاً  وکار  کسببراي موفقیت    «:گفت  می پدر پولدار 
» .منـد اسـت  ازین محـرك کـار      برنامه هدفمنـد  معنوي و    1مه هدفمند برنا به

 را اش جملـه  ،داد مـی ش  آموز  و پسرش   این الگو را به من     وقتیپدرپولدار  
 تـرین  مهم ،برنامه هدفمند  چون معتقد بودکرد  می شروع برنامه هدفمند با  

 قـسمت زیـرین     در برنامه هدفمند به همین دلیل هم     .  این مثلث است   بخش
  .رار گرفته استقمثلث 

 شـفاف و ثابـت باشـد، از         برنامـه هدفمنـد   اگر   «:در پولدار گفت  یک روز پ  
 برنامـه هدفمنـد    اگـر . کنـد   مـی  عبـور     به راحتی  مشکالت ده سال اول کار    

کـار بـا شکـست مواجـه     ، آن نیـازي نباشـد   بـه  شود و یا دیگـر    فراموش  
 ».شود می
و » يمعنـــو« از کلمـــات برنامـــه هدفمنـــد بـــراي توصـــیف پولـــدارپدر
بـه ایـن دو   هـا    شـرکت  و معتقد بود موفقیت    کرد  می استفاده »وکار  کسب«

 عنوان  به وکار  کسب از کار  تازهبسیاري از کارآفرینان    . عامل بستگی دارد  
پــول درآوردن صـرف  . کننـد  مـی اســتفاده  پـول درآوردن  ي بـراي ابـزار 

ل و   باعث انگیزه، تمای    به تنهایی   پول چون نیست   ییپابرجا برنامه هدفمند 
 . شود نمی  به کاررغبت

 هـدف « : گفـت  می شد، پدر پولدار   برنامه هدفمند وقتی صحبت از معنویت     
تمـام   خواست  می  او ، بود تجاري بعد هدف    هنري فورد معنویت و    نخست

بـراي   . دسترسی داشته باشـند    اتومبیلبه   ثروتمندان نه فقط  قشر جامعه 

                                                
1-Mission 
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 وقتی . گذاشت)مبیل اتوهمگانی کردن( ش رابرنامه هدفمنداسم  همین هم
در یـک  مـشخص و   انـدازه  کیـ هر دو بـه    کاري معنوي و    برنامه هدفمند 

 ».سازند یم  رااي العاده خارقهاي وکار کسب، د باشنراستا
 و بـراي     غیـرممکن  دیـدنش دشـوار،   کاري   برنامه هدفمند  سنجشاگرچه  

  آن را اکثرمـان ،تفاسـیر  نامحسوس اسـت امـا بـا همـه ایـن            اهداف عملی 
  کمیـسیون محـصولی را بـه مـا          گـرفتن  وقتی کسی براي  . ایم  کرده  تجربه
 شخـصی کـه نیازهـاي مـا را       بـه   را عملش شود  می راحتی    به فروشد، می

 .   تشبیه کردکند برآورده می

، شـود   مـی بازار جهانی شاهد محـصوالت بیـشتر و بیـشتري           در حالیکه   
اهنـد   و از نظـر مـالی هـم عملکـرد خـوبی خو          کننـد   می بقا پیدا    شرکتهایی

 بـراي   بهتـر  خـدمات    بـه  خـود را     توجـه  درآمدکه به جاي افزایش      داشت
 .کنند می معنوي شرکت معطوف برنامه هدفمند و تکمیل مشتري

چنـین   کـردیم    سیتأسـ  کـه مـن و کـیم         شرکت پدر پولدار، همان شرکتی    
  :داردي برنامه هدفمند

  
  
  
  
  
 
 

  تقا رفاهار"
  ". مالی بشر

 کمپانی پدرپولدار
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