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فزمًل وببغٍ َب ()8
کمبل ي کبمل ضذن
مًفمیت راستیه ضمب تىُب اس سمبوی آغبس می ضًد کٍ در راستبی
اوجبم يظبیف ي مسئًلیت َبی خًیص ،بُتزیه خذمبت ي فزآيردٌ َب

را عزضٍ کىیذ .اگر زٌدگی افراد پیظرو و ةرگزیده را ىطانػَ کٍید ،جٍِا
جّجیِی کَ ىی جّان ةرای دشحاوردُای ةزرگظان جراطید (ىيحاز) ةّدن در
غرصَ کار و خدىحظان اشث .طيا ٌیز ةرای ایً کَ در رطحَ کار خّد (ىيحاز)
طّید ،ةایصحی ىدام ةَ آگاُی و طٍاخث خّد درةاره ىظحریان و کاالُایی کَ
ىی فروطید ةیفزایید و ُر ىلانَ ای را کَ درةاره ارجلاء کیفیث اشث ةا ونع
جيام ىطانػَ کٍید.
دکحر شانی ةالجٍیک ةرای ایً کَ رىز دشحیاةی ةَ ثروت غظیو را ةَ دشث
آورد ،جيام زوایا و جّاٌب کصب و کار ُظحاد و شَ ٌفر از ثروجيٍدان و اغٍیاء
را کاٌّن جّجَ كرار د اد و در یافث کَ چٍد ویژگی کهیدی ایً افراد ةرجصحَ
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و پیظرو را از شایریً جدا ىی کٍدٌ .خصث ایً کَ آوبن بٍ ضذت بٍ
کبرضبن عاللمىذوذ اضتیبق دیًاوٍ يار آوبن را بزمی اوگیختٍ تب
تخػع السم را فزا گیزوذ ي در رضتٍ فعبلیت خًد مبَز ي کبرکطتٍ
ضًوذ .در حمیمت دستیببی بٍ درآمذ کالن ي مُبرت ي کبرآیی پبداش
ایه عاللٍ آتطیه است ایه کسبن تحت تبثیز میل ي اضتیبلی مفزط ،
در کبرضبن جذة ي غزق می ضًوذ  ،چىذان کٍ حتی درآمذ اوبًٌ را کٍ
بٍ سًیطبن سزاسیز می ضًد حس ومی کىىذ.

ةَ ُر حال دکحر ةالجٍیک پس از یک جيع ةٍدی ةَ ایً ٌحیجَ رشید
کَ عطك مفزط بٍ رضتٍ ای خبظ ي جذة ي غزق ضذن در آن ،ضبَذ
کلیذ ي راس وُبن مًفمیت ایه افزاد بٍ ضمبر می آیذ .بىببزایه بزای
بذست آيردن پًل اوبًٌ ،وخست ببیذ بٍ کبری بپزداسیذ کٍ اس آن لذت
می بزیذ.

اگر دل در گروی کار و حرفَ خّیض ٌدارید ،اٌرژی و ٌیروی جحرک طيا
pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 88949670 -5 :فاكس ) 027 ( 88949679 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – هيدان  7تير –خيابان قائن هقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

رو ةَ ضػف ٌِاده و ةَ یلیً خدىات و یا کاالیی را کَ غرضَ
ىی کٍید از کیفیث خّةی ةرخّردار ٌخّاُد ةّد ةػکس بٍ مجزد ایه کٍ
کبرتبن را بز پبیٍ عطك بىیبن وُیذ ،فزغت می یببیذ تًاوبیی ببلمًٌ ای
را کٍ در اختیبر داریذ بٍ کبر گیزیذ ي ببسدَی ،کبرآیی ي تًلیذ خًیص را
ارتمبء بخطیذ ي آوگبٌ بب عزضٍ بُتزیه متبع سٍ پلٍ یکی  ،اس وزدببن

تمبم وطذوی ثزيت ي تحًل ببال بزيیذ .ىیهیٌّرُای خّد شاخحَ ُرگز
درصدد ٌتّده اٌدکَ جحث جاثیر ةرخی اىّر ججاری چٍیً و چٍان کٍٍد و پس
از ىدجی كهیم ،ثروجی کثیر ةَ ُو ةزٌٍد ،ةهکَ شرىایَ خّد را ةَ طّر حصاب
طده جٍِا در ىصیر حرفَ ای کَ ةَ آن غظق ىی ورزٌد و ىِارت دارٌد
ُدایث ىی کٍٍد .ةَ طّر كطع فػانیث در رطحَ ای کَ در آن از غالكَ و
ججرةَ کافی ختری ٌیصث ،ىطيئً جریً راه ةَ شّی طکصث و ٌاکاىی
اشث.
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