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 :مترجم مقدمه از بخشي

 ايجاد براي ساده و كاربردي به راهنماهاي كار جوياي لانيالتحصفارغ جامعه مبرم نياز دردآور مشاهده سال ها

 با قطعا   جوان كشورمان عظيم انساني سرمايه كرد؛ ترغيب پربار كتاب اين به ترجمه مرا خوداشتغالي و وكاركسب

 ،ياستعداد پرور و خود درون گنج كشف با توانست اشتغال خواهند و شغل به نسبت موجود نگرش اصلاح و تغيير

 دوران جواني سرشار توان و و اميد نوآوري و نشاط از و بخشند سرعت عزيز ايران شيازپشيب و آباداني توسعه به

 شده صرف ساعتي 044 حدود تلاش تمامي زماني مطمئنا  .بگيرند بهره خود يهايستگيشا و هامهارت تقويت براي

 توسط ييوكارهاكسبتوسعه  و رشد و ياندازراه كه باعث شد خواهد اثربخش كتاب اين روان و دقيق برگردان براي

 اشخاص خاص اسامي تلفظ در كه رحمتيان،احمد  آقاي جناب عزيزم، دوست از ميدانم لازم .شود دوستانتانو  شما

 .كنم قدرداني و تشکر وقت گذاشتند، صبورانه هامکان و

 :ناشر مقدمه از بخشي

 اگر جادويي، فرمول اين هيبر پا ؛دهديم ارائه كارآفريني در پيروزي براي جادويي فرمول يك كتاب اين نويسنده

 سازد، استوار مشتري علاقه و نياز و خود، علاقه و عشق همپوشاني محل بر را خود وكاركسب بتواند كارآفريني

 كسب يك از مديريت، نامدار نظرصاحب پيترز، تام كه تعريفي با داشت. اين فرمول خواهد پيروز يوكاركسب

 پويا، مهيج، است فعاليتي خود، حالت بهترين در وكاركسبيك  "، بسيار همخواني دارددهديمپيروز ارائه وكار

 "آورديم ارمغان به ديگران به صميمانه خدمت در را انساني پتانسيل حداكثر كه ؛نانهيو كارآفر خلاق، شاد، نوآورانه،

 اندشده فقمو خودشان، براي شغلي آزادي يجستجو در كه در اين كتاب داستان كارآفرينان بسياري آمده است

 و بزنند پيوند مشتريان براي ارزشمند خدمتي ارائه يا محصول يك ساخت فرايند با را خود يهامهارت و علاقه تا

 منظوربه " كنديم توصيه خوانندگانش به  نويسنده بيکنز فردريك كه است كاري همان اين و كارستان كنند كاري

 ريناپذيريس اشتهاي و درونتان ژرف شادماني ميان مشترك فصل بايستي داريد، شناخت رسالتي كه در زندگي

 ."كنيد كشف را جهان

 نويسنده: پيشگفتار از بخشي

 كنيد تصور دهيد؛ انجام ديخواهيم كه ديكنيمچيزهايي  صرف آن در را خود وقتتمام كه كنيد تصور را يايزندگ

 يك مثل باشيد مجبور آنکه نه ؛دياكرده ايجاد را آن خودتان كه ديكنيم ياپروژه صرف خود را توجه نيترشيب

خود  سيرئ به خطاب يانامه كنيد تصور ؛ديكاركن فقط كند، دارپولرا  ديگران است قرار كه ماشين درون دندهچرخ

 بابت ممنون !ندارم نياز شما خدمات به ديگر رسانديمبه استحضار  لهيوسنيبدعزيز  سيرئ "بنويسيد و بگوييد 

 "داد خواهم انجام خودم روش به را كارها امروز از اما ،زيچهمه
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 اين ؛كننديم را كارها همين دارند قا  يدق كه هستند نفر هزاران اكنونهم مختلف، يهاشکل به و دنيا سراسر در

 وكاركسب جديد مدل اين .سازنديم را جديدي آينده و شونديم خود سيرئ و كننديم بازنويسي را كار قوانين افراد

 فروشنده يك حتي را خود هرگز ترشانشيب كه افرادي براي نيز و كنديم كار يخوببه نوظهور كارآفرينان اين براي

 خوب، درآمد كسب براي ياوهيش يعني است، خُرد يوكارهاكسب انقلاب يك اين .كردندينم تصور هم موفق

 ظهور تاريخچه كه دارند وجود فراواني يهاكتاب .هدف و استقلال با همراه زندگي يك ساختن با زمانهم

 از ييهاقصه و خطرپذير يگذارهيسرما درباره ييهاييسرااوهي از و دهنديم شرح را اينترنتي يوكارهاكسب

 دهنديم ادي شما به ديگر راهنماي يهاكتاب .كننديم تمجيد و تعريف ارگانيك غذاهاي براي خانگي يهارستوران

 به هم شباهتي اصلا  و خواند نخواهد را آن هرگز كسچيه كه بنويسيد ياهشتادصفحه تجاري يهاطرح چگونه

 آزادي :دارد اصلي موضوع دو و است متفاوت رو، پيش كتاب. ندارند كنديم كار چگونه واقعي وكاركسب يك نکهيا

 .آزادي آن آوردن دست به راه يعني ارزش و هستيم، دنبالش به ما همه كه است چيزي همان آزادي ارزش؛ و

 كتاب: از ييهاقسمت

 كدام اطمينان و چيست ريسك"بسيار مهم  كه  پرسش اين اكنون كه باشد اين حاضر عصر اتفاق نيترمهم شايد

 وجود اطمينان و شغلي امنيت ،ديمانديم شغل يك در اگر ،نيازاشيپ است؛ جاشدهجابهبراي هميشه  " است

 اين جديد واقعيت بوديد؛ كرده بزرگ ريسك يك برويد، را خود راه و كنيد رها را شغل آن ديخواستيم اگر و داشت

به جاده  كار نيا يجابهداشته باشد! بهتر است  بالاتري ريسك بسيار شايد شغل يك در ماندن و كردن كار كه است

 وارد شويد. "مسير خود"مطمئن 

 لازم شرط و ازينشيپ يك ديكرديم فکر روزي كه چيزهايي تمام از عبور با را خودتان آزادانه زندگي بتوانيد اگر

 !؟دييگويم چه وقتآن آورديد، دست به هستند اتتانيح

 .كنيد شروع زياد پول بدون و (حالا همين) اكنون است كافي پول، گرفتن قرض يجابه

 .كنيد تکيه خود فردي علاقه و مهارت بر و كنيد شروع ييتنهابه را پروژه يك افراد، استخدام يجابه

 دلار 04444( دهدينم آموزش را كوچك يوكارهادر كسب كار درواقع كه )وكاركسب دانشکده به رفتن يجابه

 !بگيريد ياد مسير طول در ،در عوض و كنيد ييجوصرفه را شهريه

 داد نخواهد ياد شما به نيز و نيست بزرگ اينترنتي وكاركسب يك سيتأس درباره كتاب اين باشيد داشته خاطر به

 سنتي مشاغل براي و برويد هابانك به تسهيلات و وام التماس براي شيك، وشلواركت کدستي پوشيدن با چگونه كه

 را روياهاشان تحقق راه كه خواند خواهيد را افرادي ماجراي كتاب اين در ،در عوض بنويسيد؛ توجيهي طرح

 .كنند درآمد كسب خوبيه  ب است مهم برايشان قا يعم كه چيزهايي طريق از چگونه داننديم و اندداكردهيپ
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 كنم دنبال بتوانم هم من كه باشند داشته نقشه يك شايد باشد؛ الگوبرداري قابل هاآن موفقيت شايد :كنيد امتحان

 يا و كنم پيروي ثابت برنامه يك از نباشم مجبور ديگر كه معنا اين به بگيرم، ياد كردند را كار اين كه هاآن از و

 كنم رعايت را اماداره يهايگذاراستيس دهم، تحويل را تيخاصيب يهاگزارش ديگر و را كارها يبندزمان برنامه

 وكاركسب يك بفهمم كه كردميم اين صرف را وقتم از بخشي ،در عوض. شوم حاضر اجباري جلسات در يحت يا و

كار  و روز طول در هاكافه در اممطالعه برنامه مزاحم يادگيري اين دادمينم اجازه هرگز اما ميکند، كار چطور واقعي

 .شود دانيقيموس يك عنوانبه شب طول در امآزادانه كردن

 ،ديكاركن "تركم "چگونه  دهدينم ياد شما هرگز  به كتاب، اين در شدهمطرح كلي برنامه كه باشد حواستان البته

 بگيريم ياد ميخواهيمبلکه  شويم، پولدار سريع كه نيست اين . هدفديكاركن "بهتر "چگونه  ديگويم شما به بلکه

كنند.  پرداخت پول شما به آن بابت بخواهند كه باشند قائل برايش ارزش كافي اندازهبه ديگران كه بسازيم چيزي

 كتاب، اين .ديكنيم ايجاد نيز جاودان اثر و ميراث يك بلکه ،ديكنيم ايجاد شغل يك خودتان براي تنهانه نجايادر 

 ندارد؛ وجود نجايا در گامبهگام يهانيتمر ؛دهدينم جادو و اكسير يا و انبريم مسير و ديكلشاه و راز شما به هرگز

 بگذاريد كنار را كتاب اين است بهتر ،دياشده پولدار كه ببينيد ناگهان پول به بافکر كردن كه هستيد اين دنبال اگر

 مسئوليت قبول براي عملي يهاراه درباره فقط كتاب اين. كنيد پولدارشدن توهم و تلقين صرف را خودتان وقت و

 يهامنظره آزادي، به رسيدن مسير طول در داريد قصد كه بخوانيد صورتي در فقط را كتاب اين .است خودتان آينده

 .كنيد خلق زيبا

 كمتر ياندازراه به ايده از رسيدن است؛ هميشه از ترارزان و ترعيسر بسيار امروزه ،وكاركسب يك ياندازراه مراحل

 اما است، بوده هميشه شايد كردن تجارت .دارد نياز سرمايه دلار 044 از تركم به و خواهديم زمان ماه يك از

 .است نشده عوض همهنيا اخير يهاسال مانند هرگز ارتباطات و دسترسي، ميزان مقياس،

 يهامغازه در ستيبايم قبلا  ،رنديپذيم را چيزي هر تعمير و دهنديم انجام جورواجور كارهاي كه خدماتي افراد

 و ميکنند درج گوگل در را خود تبليغات امروزه افراد همين اما كنند، پخش كاغذي تبليغات و تراكت خود محله

 .رفت خواهد هاآن سراغ كند، وجوجست را "نصب كابينت آشپزخانه "عبارت  شهرشان در هركس

 ؛شوندينم رهبري نيز جايي از كه است جامعه متوسط طبقه افراد جريان يك بلکه نيست، گرانخبه باشگاه كينيا

 يجابه ؛سازنديم را خودشان راه و شونديم خارج سنتي استخدام از يکييکي معمولي يهاآدم دنيا، سرتاسر در

 آموزش بدون معمولا   را كار اين و كننديم خلق كار كردن براي را خود سبك بجنگند، سيستم با بخواهند نکهيا

 به تبديل را خود و علاقه عشق غيرمنتظره كارآفرينان اين .دهنديم انجام زياد سرمايه بدون هميشه با يتقر و زياد

 هم شما اگر شديم چي. زننديم رقم خود براي نيز را معنادارتري زندگي حين، همين در و كننديم درآمد و سود

 و خودتان دلخواه برنامه تنظيم براي كه را يايآزاد هم شما اگر شديم چي !بکنيد؟ را نکار همي ديتوانستيم
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 ريپذامکان آزادي كه است اين خوب خبر !باشيد؟ داشته ديتوانستيم است، نياز خودتان ميل طبق هاتياولو تعيين

 آن :شود تصور دسترس از دور و مبهم ياندهيآ يك در باشد قرار كه نيست چيزي آزادي نکهيا بهتر خبر و است

 است. "اكنون" همين آينده

 اين در و كردم شروع شمالي آمريکاي در شهر 06 به سفر با را كتاب اين نوشتن باهدف گردشگري تور يك... 

 پايان به مرحله اين وقتي. شدم مشغول ماجراهايشان شنيدن و اتفاقي و يسنت ريغ نانيبا كارآفر ملاقات به سفرها

 من دهندگانپاسخ همه .كنم انتخاب ها آن بين از توانستميم كه داشتم دسترسي دهندهپاسخ 0044 به رسيد،

 :بودند دارا خود وكاركسب در را زير معيار 0 از معيار 0 حداقل

 را داشته باشد "دنبال عشقت برو "مدل 

 طور ه ب كه فعاليتي يا و شخصي يمندعلاقه يك مبناي بر كه كنند ايجاد ييوكارهاكسب دارند دوست هايليخ

 هاي حساببه هاو علاقه عشق همه كه ديد خواهيم كتاب اين ادامه در البته .شود بنا هستند مندعلاقه آن به خاص

 !شونديم مرتبط درآمد كسب و پول به قا يدق و ما  يمستق هم هاآن از بعضي اما ،شوندينم تبديل عظيم بانکي

 باشد داشته پايين یاندازراه هزينه

 ويژه به و باشد داشته نياز دلار 0444 از تركم اوليه سرمايه به كه بودم مندعلاقه ييوكارهاكسب به شخصا  من

 .دهميم ترجيح( دلار 044 از تركم) نخواهند ياهياول سرمايه هيچ با  يتقر شروع براي كه را ييوكارهاكسب

 باشد داشته دلار هزار 05حداقل  ساليانه خالص درآمد

 داشته درآمد شمالي آمريکاي در متوسط حقوق يك اندازهبه حداقل كه بودم سودآوري يوكارهاكسب دنبال به من

 .باشند

 وكارهاكسب از بسياري كهيطوربه است، متغير بسيار درآمد ميزان اين بازه كه ديد خواهيد كتاب اين ادامه در

 در دلار هزار 04 حداقل بايستي سودآوري ميزان اما ،رادارند (ترشيب يحت و)سالم رقمي 0 درآمد يك يراحتبه

 .باشد سال

 باشد نداشته نياز خاصي یهامهارت به

 ييوكارهاكسب به دنبال فقط بودند، كرده ايجاد موفق يوكارهاكسب كه بودم عادي افراد يوجوجست در ازآنجاكه

 از بسياري دارد: وجود اساسي تمايز يك اما است، سخت نکته اين توضيح .دهد انجام بتواند هركسي كه بودم

 آموزشي يهادوره با توانيم كه دارد وجود نيز ييهامهارت اما دارند، نياز تخصصي يهامهارت به وكارهاكسب
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 كار كردن با و عملي صورتبه را قهوه كردن برشته مثلا  .كنيم كسب مستقل و خودخوان صورتبه يا و مدتكوتاه

 !است چنين نگوييد كه اميدوارم را شدن پزشكدندان اما بگيريد، ياد ديتوانيم نيز

 كنند اعلام را وكارشانكسب مالي جزييات

 دو در حداقل را شانيواقع درآمد نيز و جاري سال در خود درآمد ميزان كه پذيرفتند پژوهش اين دهندگانپاسخ

 حيتوض آمادگي جزييات با و ريز طوربه هانهيهز و درآمد درباره ستيبايم اين، بر علاوه .كنند اعلام ما به قبل سال

 يا اتفاقي كارآفرينان مطالعه به مندعلاقه موارد، ترشيب در. باشند داشته پرسنل 0 از تركم. باشند داشته دادن

 كسبوكارهايي از موردي، مطالعات از بسياري .بمانند كوچك كه باشند كرده انتخاب خودشان كه بودم يارمنتظرهيغ

كه بسياري از  آزادي فردي دارد باهدفبسيار نزديك  ارتباطو اين  شديمتوسط يك نفر اداره  فقط كه بود

 به آن اشاره داشتند. دهندگانپاسخ

 يهاوهيش. در طول اين كتاب به شوديمخرد ظاهر  ينيكارآفردر مطالعات موردي اين نويسنده، سه درس اصلي 

 مختلف روي اين سه درس تمركز شده است:

 درس اول: همگرايي

 حا  يترجمهارت داريد ) در آنهمگرايي عبارت است از محل تلاقي بين آنچه شما دوست داريد انجام دهيد و يا 

راه براي فهم همگرايي اين است كه آن را فضاي  نيترآسانهستند.  مندعلاقههردو( و آنچه ديگران هم به آن 

 به شما آنچه همهبين آنچه برايتان مهم است و آنچه ديگران حاضرند برايش پول خرج كنند، ببينيد.  يپوشانهم

 در اما .نيست جذاب مشتري براي يا نيست توجهجالب ديگران براي هميشه داريد مهارت آن در يا و علاقه آن

 خُرد وكاركسب يك ،كنديم پيدا تلاقي ديگران براي بودن مفيد با شما مهارت و علاقه كه جايي ،يپوشانهم قسمت

 .كند رشد و شود شکوفا توانديم باشد، بناشده ارزش و آزادي پايه بر كه

 مهارت دوم: انتقال درس

 باهم مرتبط يهامهارت كه شدند افرادي شروع توسط است، شدهيبررس كتاب اين در كه ييهاپروژه از بسياري

 مانند در مواردي يعني هستند؛ خوب تدريس مهارت فقط از بيش ييهامهارت در معمولا  هامعلم مثلا  داشتند.

 بين هماهنگي ايجاد و درس، طرح تنظيم كلاس، ، كنترليريپذانطباق و داشتن، انعطاف كردن، برقرار ارتباط

 ينوبهبهتبحر دارند. مهارت تدريس  نيز( همکاران مدارس، مديران والدين، مختلف)كودكان، علايق داراي يهاگروه

. شوند گرفته كار به يخوببه وكاركسب ايجاد در تواننديم نيز ديگر يهامهارت اين اما است، شريف شغل يك خود

 است؛ خوب زيچكي از بيش در احتمالا   فرد هر دريابيم كه است اين مهارت انتقال مفهوم درك راه نيترآسان

 آقايفعاليت خاص نيست.  يك در بودن بهترين با ارتباط در الزاما  كارآفريني در موفقيت سنتي، باور برخلاف
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 موفقيت  من :دهديم توضيح نيچننيا را خود موفقيت "ديلبرت دارخنده يهاكتاب" سري خالق آدامز، اسکات

 يهامهارت كمي مقدار هنري، ذوق خردهكي داشتنِ طريق از كارتون، يهاينقاش طراح يك عنوانبه را خود

 از است پر دنيا آوردم؛ دست به وكاركسب دنياي در تجربه مقداري يعلاوهبه ،يطبعشوخ ياذره و نوشتاري،

 .من از ترباتجربه كاسبان و من از دارترخنده طبعان خ شو و من از ترباهوش نويسندگان و من از بهتر هنرمندان

 يجورنيا !فرد يك در است ناچيز و ذره و خرده و كم يهامهارت همين تمامي شدن جمع است، كم دنيا در آنچه

 و علاقه عشق آن به كه يو كار كسب در خصوصبه ،و كار كسب يك در موفقيت براي .شوديم خلق ارزش كه ست

 كار به تواننديم كه ديدانيم و داريد سراغ خود در كه ييهامهارت يتمامبه دقت با است بهتر داريد، هيجان و

 .كنيد فکر باهم هامهارت آن از تركيبي به مخصوصا   و بيايند، نيز ديگران

 جادويي فرمول سوم: درس

 پيدا دست خُرد يوكارهاكسب كيمياگري محرمانه چنداننه نسخه به كنيم، جمع باهم را اول ايده دو آن اگر

 :كرد خواهيم

 " موفقيت = آمدن ديگران كار به و بودن مفيد + مهارت يا و علاقه عشق "

 .داشت خواهند ارجاع فرمول اين به متعددي موردي مطالعات كتاب، اين در

 " يك با و كرد ايجاد آسيايي غذاهاي تيساوب آشپزي و برنامه مجري عنوانبه را جديد شغل يك هاير جيدن

 تبليغات آشپزي، پيشنهادهاي يهاكتاب كمك به توانست دلاري 044 اوليه سرمايه " بخار از پر آشپزخانه

 در. كند پيدا بودن مفيد و و علاقه عشق از تركيبي به رسيدن را براي خود راه شركتي، اسپانسرهاي و تلويزيوني،

 .خواند خواهيد ترشيب جيدن داستان درباره دوم فصل

 كه برندون. باشد گام هم كارش ياحرفه جنبه با داشت سعي كه بود پيانو مربي يك پيرس برندون ديگر، جاي در

 ،يبندكلاس توانستيم آن كمك به كه ساخت يافزارنرم ،داديم انجام نيز كامپيوتر يسينوبرنامه تفنني طوربه

 تمام اين كار را بدون قصد ": ديگويم بارهنيدرا او كند؛ دنبال را خود هنرجويان يادگيري روند و شهريه، پرداخت

 افتادم فکر اين به و كردند يمندعلاقه ابراز نيز ديگر مربيان بعد، كمي اما دادم، انجام وكاركسب يك به آن تبديل

 درآمد يك به شدتبديل  كمكم. آن چند دلار بيشتر، "كنم كسب افزارنرم اين با ترشيب دلاري چند بتوان شايد كه

 داستان درباره چهارم فصل در. است كرده ايجاد وي براي ماه در دلار 64444 بربالغ درآمدي اكنون و وقتتمام

 .خواند خواهيد ترشيب برندون

 پشت از البته كرد، خواهيم نگاه خُرد وكاركسب يك ساختن براي لازم يهاو مهره پيچ به آزادي، يوجوجست در

 :هستند ساده بسيار وكاركسب يك شروع اصول. اندداده انجام را كار اين كه كساني عينك
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 ديفروشيم آنچه خدمت: يا كالا (0

 شما مشتريان دهند: پول آن براي بخواهند كه افرادي (0

 .ديكنمبادلهپول  با را خدمت يا كالا آن چگونه اينکه پول: آن دريافت شيوه (6

 يوكاركسب يعني باشيد نداشته هاآن به فروش براي چيزي اما باشيد، داشته راغب و مندعلاقه افراد ياعده اگر

 نداريد؛ يوكاركسب نيز باشد نداشته آن خريدن به رغبت كسي اما باشيد، داشته فروش براي چيزي نيز اگر نداريد؛

 ديدهيم ارائه هاآن به آنچه بابت پرداخت جهت مشتريان براي روشن و آسان روش يك اگر نيز بالا حالت دو هر در

 شما !تبريك بگويم بايد دهيد، قرار هم كناردر  را عنصر سه اين اگر اما نداريد؛ يوكاركسب بازهم باشيد، نداشته

 .دياشده كارآفرين يك

 كتاب: از فرازهايي

 بر ديگر چيز هر از ترشيب كه شد موفق وكارشانكسب وقتي دريافتند ما كارآفرينان مردم؛ به كمك يعني ارزش

 .كردند تمركز ارزش كردن فراهم

 به را ماهي بخواهند؛ است بهتر كننديم فکر كه يزيآن چ نه و خواهنديم واقعا  كه بدهيد را چيزي آن مردم به

 !ماهيگيري آموزش نهو    بدهيد هاآن

 اساسي فوايد .شد خواهد بيشتر و ترآسان تاندهيا سودآوري دهيد ارائه را اساسي فايده يك بتوانيد ترشيب هرچه

 .فيزيکي نيازهاي به تا شونديم مربوط بيشتر عاطفي نيازهاي به معمولا 

 را ديگر چيزهاي سري يك و ،(توجه محبوبيت، پول، شامل) خواهنديم ترشيب را چيزها سري يك مردم ترشيب

 كدام ديگران زندگي بهبود براي كه كنيد تمركز اين بر هميشه (.بدهي اضطراب، استرس، مثل) خواهنديم تركم

 !شود پرداخت پول شما به تا كنيد آماده را خودتان هم بعد و تركم را كدام و كنيد ترشيب ديتوانيم را چيزها

 را ديگر درصد 04 و ايجاد صرف را كنيد وكارتانكسب توسعه صرف ديخواهيم كه زماني از درصد 04 است بهتر

 كه شوديم شروع افرادي با معمولا  محصولتان ابراز و صدايتان رساندن براي كانال نيتريقو .كنيد ارتباطات صرف

 .ديشناسيم قبل از

 .آورند دست به را آن بايد چگونه و دياساخته چه بگوييد مشتريان به است نياز

 شد، تثبيت وكارتانكسب كه مرورزمانبه اما بگوييد؛ بله منطقي درخواست هر به ،ديكنيم كار به شروع وقتي

 .كنيد عمل ترينشيگز

 .گيريد كار ه ب افراد با منظم ارتباط حفظ براي را محصول ارتقاي ياصفحهكي برنامه
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 سود: بر تمركز برای مهم اصل سه

 سودآور كرديم كمك هاآن به كه داشتند تمركز كليدي اصل سه بر كتاب اين در موردمطالعه يهانمونه از بسياري

 :از اندعبارت خلاصه طوربه اصل سه اين .شوند

 هزينه بر اساس نه و كنيد يگذارمتيق كنديم ايجاد كه فوايدي با متناسب را خود خدمت يا محصول (0

 آن توليد

 دهيد ارائه قيمت از يادامنه خود مشتريان به (0

 .كنيد دريافت پول باركي از بيش ،زيچكي براي (6


