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           با مشهورترین کتاب های هوش مالی آشنا شوید؛
                      ۱۲ کتاب پولساز!

آیـا تا بـه حـال بـه ایـن موضـوع فکـر کرده اید کـه بـرای بـاال بـردن هـوش مالی 
و ایجـاد ثـروت چـه باید کـرد؟ ایجـاد درآمـد و تبدیـل آن بـه ثـروت معموالً نیـاز به 
تغییـر نحـوه تفکـر انسـان دارد. شـما بایـد بـرای دسـتیابی بـه شـرایط مالی مناسـب 
سـاختار فکـری و ذهنـی خـود را تغییـر دهیـد. خـب، بـرای ایـن کار چـه کاری بهتـر 
از کتـاب خوانـدن؟ در ایـن مقالـه قصـد معرفـی چنـد کتـاب مرتبـط 
به هـوش مالـی را داریـم. این کتاب هـا دیدگاه شـما را نسـبت به هوش 
مالی تغییـر می دهنـد و تمام موضوعـات اعـم از تغییر در تفکـر، دیدگاه، 
درآمـد زایـی و.. را برای مـا بازگو می کنـد. امیدواریـم این مقاله به شـما 

کمـک کند تـا هـوش مالـی خـود را تقویـت کنید.

           چرا خواندن کتاب های هوش مالی مهم است؟
همـه شـما ایـن جملـه را شـنیده اید کـه “مـا تنهـا یـک بـار زندگـی 
می کنیـم”. ایـن جملـه بـه مـا می گوید کـه زمانـی کـه در اختیـار داریم 
بسـیار محـدود اسـت. پـس بـه همیـن دلیـل هـم هیچکـس فرصـت 
نخواهـد داشـت تـا هـر چیـزی را بـه تنهایـی تجربـه کنـد. بنابرایـن 
شـما برای توسـعه فردی بایـد بـه صـورت دائـم در حـال اسـتفاده از 
تجربیـات دیگران باشـید. خـب، چـه راهی بهتـر از مطالعه سرگذشـت 
یـا راهکارهایـی کـه افـراد موفـق در بازارهـای مالـی بـه مـا پیشـنهاد 
می کننـد؟ در واقـع بـا مطالعـه ایـن کتاب هـا و اسـتفاده از راهکارهـا و 
تجربیـات ایـن افـراد، مـا می توانیـم رشـد مالـی سـریعتری را تجربـه 
کنیـم. البتـه این تمـام ماجـرا نیسـت، مطالعـه کتـاب های هـوش مالی 

فوایـد دیگـری هـم بـرای مـا خواهنـد داشـت کـه عبارتنـد از:
• درک صحیـح بازارهـای سـرمایه: تا زمانـی کـه درک درسـتی از 
بـازاری کـه قصـد سـرمایه گذاری در آن را داریـد نداشـته باشـید و یـا 
نتوانیـد رفتـار بـازار را تجزیـه و تحلیـل کنیـد، سـرمایه گذاری شـما با 

شکسـت مواجـه خواهد شـد.
روانشناسـی مالی: ذهنیـت، نگـرش و رفتارهـای مالی شـما همگی   •

بر افزایـش یـا کاهش میـزان هـوش مالیتان دخیـل خواهنـد بود.
شـفافیت مالی: راهـکاری کـه بـه شـما کمـک می کنـد تا سـرعت   •

پیشـرفت مالـی خـود را چنـد برابـر کنید.
و بسـیاری راهکارهـا و نـکات ارزشـمند دیگـر که بـا مطالعـه کتاب 
هـای هـوش مالی بـا آن هـا آشـنا خواهیم شـد. حاال وقـت آن اسـت که 

به سـراغ   کتـاب مشـهور ایـن حـوزه برویم.

۱- پـدر ثروتمند، پـدر فقیـر- رابرت کیوسـاکی )مشـهورترین 
کتـاب هـوش مالی(

این کتاب در سـال ۲۰۰۱ منتشـر شـده اسـت. ایده این کتـاب را می 
تـوان اینگونـه توضیح داد: یکـی از دالیـل اصلی که انسـان ها با مشـکالت مالـی درگیر 
هسـتند گذرانـدن سـال های زیـادی در مدرسـه بـدون ذره ای یادگیـری اسـت. بـه 
همیـن دلیـل اکثر افـراد مسـائل مرتبط با پـول را میداننـد اما نحـوه کار کردن بـا پول را 
یـاد نگرفته اند. پـدر پولدار، پدر فقیر داسـتان دو پدر اسـت کـه یکی از آنها کلکسـیونی 
از مـدارج عالـی تحصیلـی دارد امـا دیگـری در دوران دبیرسـتان ترک تحصیـل کرده 
اسـت. زمانـی که پـدر تحصیلکـرده از دنیـا می رود هیـچ سـرمایه ای بـرای فرزندانش 
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باقی نگذاشـته اسـت این در حالیسـت کـه پدر دوم نـه تنها یکـی از ثروتمندتریـن افراد 
هاوایی اسـت بلکـه ثـروت بسـیاری بـرای فرزندانش بـه جای می گـذارد .

کتـاب پـدر ثروتمند، پـدر فقیـر درس های زیـادی برای تقویـت هوش مالـی دارد. 
بـرای مثال:

۱. افراد ثروتمند برای پول کار نمی کنند.
۲. یادگیری دانش مالی واجب است.
۳. درگیر کار خود باشید نه دیگران.
۴. مالیات و قدرت آن را بشناسید.

۵. ثروتمندان پول می سازند.
۶. کار کنید تا یاد بگیرید.

ایـن کتـاب توسـط امیـر باغسـتانی ترجمـه و نشـر نسـل نواندیـش آن را ترجمـه 
کـرده اسـت.

۲- جیب پر پول، جیب شاد – دیوید کمرون
کتـاب جیـب پـر پول،جیب شـاد نیـز اولیـن بـار در سـال ۲۰۰۱ منتشـر شـد. این 
کتـاب سـعی دارد توضیـح دهد که داشـتن ثـروت بـه معنای این نیسـت کـه صندوق 
هـای پـر از پول داشـته باشـیم. بلکه ثـروت یعنـی فهمیـدن ارزش پـول. ثـروت واقعی 
از دقـت بـر روی هـوش مالـی سرچشـمه مـی گیـرد. در ایـن کتـاب نویسـنده ارتباط 
میان تئـوری های فیزیـک و ایجاد ثـروت را بررسـی می کنـد. او همچنین راهـکار هایی 
بـرای ایجـاد درآمـد، پـس انـداز و بخشـیدن مقـداری از درآمـد خـود به موسسـات 
خیریـه حـرف می زنـد. شـما در کتـاب جیـب شـاد، جیب پـر پول بـه موضوعـات زیر 

می پردازیـد.
چگونـه از قـدرت درونـی خـود بـرای صـورت اسـتفاده کنیـم. چگونـه نسـبت به 
خواسـته ها و تصمیمـات خود محتاط باشـیم. چگونـه تصمیـم بگیریم و اهـداف خود را 

بشناسـیم.
چگونه با چالش ها دست و پنجه نرم کنیم.

چگونـه بـا بخشـیدن ثـروت خـود در راه های خیـر لـذت را بـه زندگی خـود هدیه 
دهیـم.

ایـن کتـاب الهـام بخش، دیـدگاه شـما را نسـبت به پـول، درآمـد و ثـروت را تغییر 
میدهـد و رابطـه آن با شـادی در زندگـی را بررسـی میکند.

متاسفانه این کتاب در ایران هنوز ترجمه نشده است.

۳- میلیونر اتوماتیک- دیوید باخ
ایـن کتاب بـه طور مسـتقیم و بـدون حاشـیه به سـراغ جزئیـات می رود. نویسـنده 
سـعی دارد در این کتاب روشـی درسـت و آسـان برای برنامه ریزی و ثروتمند شـدن 
ارائـه دهـد. ایـن کتـاب دقیقـاً همـان موضوعـی را توضیـح می دهـد کـه انتظـارش را 
داریـم. در طـی خوانـدن ایـن کتـاب، بـا داسـتان زوجـی آشـنا می شـویم کـه درآمد 
مناسـب و پس انـدازی معقـول دارند. بعد از شـروع این داسـتان نویسـنده راهکارهایی 
ارائـه می دهد و شـما نیز بـا اسـتفاده از این راهکار هـا می توانیـد در آینـده در جایگاه آن 
زوج قـرار گیریـد و زندگـی بـا درآمدی مناسـب و پـس اندازی معقول داشـته باشـید. 
نویسـنده ایـن کتـاب دارای چنـد کتـاب مرتبط دیگر اسـت کـه همگـی به تعـداد باال 
منتشـر شـده انـد. علـی کمیجانـی مترجـم ایـن کتاب بـوده که توسـط نشـر ارشـدان 

چاپ شـده است. 
اگـر عالقمنـد مطالعـه کتـاب هـای بیشـتری از ایـن نویسـنده هسـتید می توانیـد 
کتـاب هـای “زن باهـوش آخـرش ثروتمنـد می شـود “، “زوج هـای باهـوش آخـرش 

ثروتمنـد می شـوند” و “اثـر یـک فنجـان قهـوه التـه” را مطالعـه کنیـد.
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۴- چـرا ایـن هـا را در مدرسـه یـادم  ندادنـد؟ – کـری سـیگل )کتابـی بـرای 
تقویـت هـوش مالـی کـودکان(

ایـده ی نوشـت این کتـاب زمانـی بـه ذهـن نویسـنده اش خطور کـرد کـه متوجه 
شـد فرزندانـش در مدرسـه ی چیزی در مـورد کنتـرل پول خـود یـاد نگرفته انـد. در 
نتیجـه نویسـنده توصیـه هایی کارآمـد در رابطـه با اسـتفاده از پـول بـرای ۵ فرزندش 
تهیـه کـرد و آن را در قالـب یک کتـاب ارائـه داد. ایـن کتاب ایده های بسـیار مناسـبی 
در رابطـه بـا کنتـرل سـرمایه و افزایش هـوش مالی بـه جوانان مـی دهـد. همچنین اگر 
قصـد تقویت هـوش مالـی در کودکان خـود را داریـد، می توانیـد کار را بـا ایـن کتاب 

شـروع کنیـد.
ایـن کتـاب مـا را بـا ۹۹ روش مختلـف تقویت هـوش مالـی آشـنا می کنـد. ممکن 
اسـت ۹۹ عـددی باال بـه نظـر بیاید و شـما حـس کنیـد حوصله خوانـدن چنیـن کتابی 
را نداریـد اما نویسـنده ایـن کتـاب روش های ذکر شـده را در هشـت قسـمت مختلف 
معرفـی کرده اسـت. این کتـاب با ارایـه راهکار هایـی کارآمد اجـازه میدهد کـه ما پول 
را کنتـرل کنیـم نه اینکـه تحت کنتـرل پول باشـیم . مهـدی گازر و مهدی بختیـاری این 

کتـاب را ترجمـه کرده انـد و انتشـارات آوین هـم آنرا منتشـر کرده اسـت.

۵- سرمایه گذار هوشمند – بنجامین گراهام
سـرمایه گـذار هوشـمند را می تـوان یکـی از پرفروش تریـن کتاب هـای بنجامیـن 
گراهـام دانسـت. ایـن کتاب افـراد بسـیاری را در جـای جای دنیـا آموزش داده اسـت 
و الهام بخـش اکثـر افـراد ثروتمنـد اسـت. “سـرمایه گـذار هوشـمند” در سـال ۱۹۴۹ 
بـرای اولین بار بـه چاپ رسـید و از آن زمـان به عنـوان یکـی از بهترین آثار چاپ شـده 
در حـوزه درآمدزایـی شـناخته می شـد. ایـن کتـاب بـا آمـوزش روش هـای مختلف، 
از ضـرر و زیـان مالـی خوانندگانـش کـم می کنـد. شـما در ایـن کتـاب بـا اسـتراتژی 
هایی روبـرو می شـوید کـه مسـیر درآمدزایـی را هموارتـر می کنـد. سـرمایه گذاران 
از گذشـته تـا بـه امـروز از سیاسـت های این کتـاب برای رشـد اقتصـادی و مالـی خود 
اسـتفاده کرده انـد. این کتـاب یکـی از مهمتریـن کتاب هایی اسـت که بـرای حفظ پس 
انـداز خـود نیازمند خواندنـش هسـتید. انتشـارات چالش ترجمـه این کتاب از سـعید 

سـعادتیان را منتشـر کرده اسـت.

۶- بیندیشـید و ثروتمنـد شـوید – ناپلئـون هیـل  )از قدیمی تریـن کتـاب های 
مالی( هـوش 

نسـخه اولیه کتاب “فکر کـن و پولدار شـو”در سـال ۱۹۳۷ به چاپ رسـید. ناپلئون 
هیل بـا اسـتفاده از داسـتان موفقیـت میلیونرهای زمـان خـود قانون های مهمـی برای 
درآمـد زایـی و هـوش اقتصـادی ارائـه داده اسـت. اخیـرا در نسـخه جدید ایـن کتاب 
داسـتان زندگـی افـراد موفقـی همچون بیـل گیتس و نیـز روش هـای درآمـد زایی این 
افـراد صحبـت هـای بسـیاری شـده اسـت. در تمـام بخش هـای ایـن کتـاب رازهایی 
بـرای درآمد زایـی وجـود دارد. این راز ها توسـط پنـج هـزار ثروتمند، کـه در طول پنج 
سـال متوالی توسـط نویسـنده مـورد تحقیـق قـرار گرفته اند شـناخته شـده انـد . اگر به 
دنبـال یافتـن روشـی بـرای درآمدزایـی و تقویت هـوش مالی خود هسـتید، ایـن کتاب 
یکـی از مناسـب ترین گزینـه ها بـرای شماسـت. امـا بدانیـد تمـام دسـتاوردها و تمام 

درآمدهـای این افـراد از یـک هـدف و ایده سرچشـمه گرفته اسـت.
ترجمـه مهیـن خالصـی کـه انتشـارات نسـل نواندیـش آنـرا به چـاپ رسـانده، از 

بهتریـن ترجمه هـای ایـن کتـاب بـه حسـاب می آیـد.

۷- همسایه میلیونر – توماس جی استنلی
همسـایه میلیونـر نتیجه تحقیق چندین سـاله نویسـنده کتاب اسـت. نویسـنده این 
کتـاب دربـاره جنبه هـای مختلـف زندگـی میلیونرهـای آمریـکا تحقیـق کـرده و با به 
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دسـت آوردن نتایـج شـگفت انگیـزی نوع تـالش، زندگـی و خرج کـردن ایـن رفتار را 
مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. هـدف اصلـی این کتـاب اثبـات نکتـه ای بسـیار مهم 
بـه افـراد عـادی اسـت. ثـروت نتیجـه داشـتن عـادت هـای مثبـت در دوران زندگی 
ثروتمنـدان اسـت. کتـاب همسـایه میلیونـی بـه صـورت اختصاصـی بـه مـوارد زیـر 

اشـاره می کنـد:
همسـایه میلیونر شـما می داند کـه ثروتمند شـدن مسـئله ای زمان بر اسـت   .۱

و هیـچ راهـی وجود نـدارد کـه شـما را یک شـبه بـه آخریـن پله برسـاند.
همسـایه میلیونـر مـا میدانـد کـه درآمـد باال همیشـه نشـان   .۲
دهنـده ثروتمنـد نیسـت. ممکـن اسـت فـردی بـا داشـتن عـادت های 
منفـی هیـچ پـس انـدازی از درآمـد بـاالی ماهیانه خود نداشـته باشـد.

۳.  همسـایه میلیونر شـما مـی تواند بـه راحتی درآمـد و خرجش 
را بـه یکدیگر هماهنـگ کند و بـا کنترل میزان پـول خرج شـده ی خود و 

برنامـه ریـزی به میـزان سـرمایه خـود اضافـه کند.
سـمیرا دامغانـی ایـن کتـاب را ترجمـه کـرده کـه توسـط نشـر 

مهارت هـای زندگـی هـم بـه چـاپ رسـیده اسـت. 

۸- اسرار ذهن ثروتمند – تی. هارو اکر
تا بـه حال شـده به ایـن فکر کنیـد که چـرا برخـی مـردم ثروتمندند 
آن هـم در حالـی کـه بعضی دیگـر در بـه دسـت آوردن پول کافـی برای 
گـذران زندگـی هـم عاجزنـد؟ احتمـاال در افـکار خـود عوامـل زیادی 
را بـرای موفقـی و عـدم موفقیـت مالـی افـراد ترسـیم کرده ایـد. از 
تحصیـالت، توانایی ها، شـغل و سـرمایه خانوادگـی گرفته، تـا ارتباطات 
کاری و هـوش، همگـی عواملـی بودنـد که بـه ذهن شـما خطـور کردند. 
آما آنطـور که تـی. هـارو اکـر می گویـد، ثروتمند شـدن یا نشـدن افراد 
به هیـچ یـک از عوامل بـاال بسـتگی نـدارد. نویسـنده ایـن کتـاب آن را 
بـه  دو بخش تقسـیم کـرده اسـت. در بخـش اول او درباره ایـن صحبت 
می کنـد کـه هرکـدام از مـا یـک طـرح کلـی راجـع بـه پـول و ثـروت 
درون ذهنمـان داریـم. ایـن طـرح کلی باعـث تغییـر ذهنیت مـا درباره 

ثروتمنـد شـدن یـا نشـدنمان می شـود.
امـا در بخـش دوم ایـن کتـاب، او ۱۷ دسـتورالعمل را بـه مـا معرفی 
می کنـد کـه تفـاوت بیـن طـرز فکـر یـک فـرد ثروتمنـد و فقیر یـا حتی 
متوسـط را بـه مـا نشـان می دهـد. همچنیـن هریـک از ایـن ۱۷ مـورد 
حـاوی مراحـل کامال کاربـردی و قابل اسـتفاده اسـت. شـما با اسـتفاده 
از ایـن مراحـل می توانیـد نگـرش خـود را راجـع به پـول و مقولـه ثروت 
تغییـر دهیـد. مرتضـی ذوالنـور ایـن کتـاب را ترجمـه و نشـر نسـل 

نواندیـش آن را بـه چـاپ رسـانده اسـت.

۹- ثروتمندترین مرد بابل – جورج اس. کالسون
یکـی از قدیمی تریـن و در عیـن حال مشـهورترین کتـاب های هوش 
مالـی که در طـول حدود ۱۰۰ سـالی کـه از انتشـار آن می گذرد، توسـط 

افـراد زیـادی مطالعـه و توصیه شـده اسـت. ثروتمندتریـن مـرد بابـل از حکایت هایی 
بهـره می برد کـه بـه ۴۰۰۰ سـال پیـش در بابِل تعلـق دارنـد. هر یـک از ایـن حکایات 
بـه نوعـی برخـی نـکات را بـرای اسـتقالل و رشـد اقتصادی بـه مـا می آمـوزد. در واقع 
جـورج اس. کالسـون سـعی کـرده تـا نکاتـی را در بـاب ثـروت و رشـد مالی بـه کمک 
داسـتان های باسـتانی بـه مـا آمـوزش دهـد. بیشـتر تمرکـز او بـر بخشـیدن و کمـک 
بـه خیریـه، ذخیره پـول و نحـوه خرج کـردم آن اسـت. ایـن کتـاب در ایـران چندین و 
چنـد بـار ترجمـه شـده اسـت. در بیـن ایـن ترجمه ها امـا پیشـنهاد مـا ترجمـه فاطمه 
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باغسـتانی اسـت که در نشـر نسـل نواندیش به چاپ رسـیده اسـت.  
۱۰- جادوگران بازار نوین – جک د. شواگر

یکـی از عوامـل و نکاتـی کـه می توانـد موجـب موفقیـت شـما در بازارهـای مالـی 
شـود، درک و تحلیـل روانشناسـی بازار اسـت. کتـاب جادوگران بـازار نوین هـم دقیقا 
بـه درد چنیـن افـرادی می  خورد. جک د. شـواگر، نویسـنده این کتاب سـعی کـرده تا به 
کمک مصاحبه با سـرمایه گذاران مشـهور بازار سـرمایه، نـکات مختلفـی را از آن ها یاد 
گرفتـه و آن  هـا را در کتاب ارزشـمند خـود جمع آوری کند. آشـنا شـدن با چنیـن افراد 
بزرگـی در کنـار درس گرفتـن از آن هـا می توانـد بـه شـما در سـرمایه گذاری کمـک 
کنـد. خصوصـا االن که تـب ارزهـای دیجیتـال به شـدت داغ اسـت و افـراد بـه دنبال 

سـرمایه گذاری در ایـن بـازار هسـتند، ایـن نـکات می تواننـد به شـما کمـک کنند.
نکتـه جالـب این اسـت که بیشـتر نـکات موجـود در ایـن کتـاب در اغلـب بازارها 
قابـل اسـتفاده هسـتند و صرفـا بـرای یـک بـازار بـه خصـوص طراحـی نشـده اند. 
انتشـارات چالـش این کتـاب را بـا ترجمه محمـد کریـم طهماسـبی و جواد ثابـت نژاد 

ترجمـه کـرده اسـت.

۱۱- پول و دگرگونی یا مدیریت پول – دیو رمزی
اگـر از کتاب هایـی کـه بـه شـما وعـده پولـدار شـدن را می دهنـد خسـته شـدید 
و بـه دنبـال راه مناسـبی بـرای تغییـر وضعیـت مالـی هـود هسـتید، شـاید ایـن کتاب 
بهتریـن انتخـاب بـرای شـما باشـد. در واقع بـر خالف بیشـتر کتـاب های هـوش مالی 
و اقتصـادی کـه بـه شـما فقـط درس و نکتـه یـاد می دهنـد، بـه کمک ایـن کتاب شـما 
می توانیـد یـک برنامـه کاربـردی را بـرای خـود طراحـی کنیـد که بـه پیشـرفت مالی 
شـما کمک خواهـد کرد. عـالوه بر این دیـو رمزی سـعی کرده ۱۰ افسـانه رایـج درباره 
پـول را بـرای شـما باز کـرده و نادرسـتی آن ها را نشـان دهـد. همچنیـن با خوانـدن این 

کتاب شـما بـرای آینـده و بازنشسـتگی خـود نیـز برنامـه خواهید داشـت.
ایـن کتـاب بـا دو نـام و دو ترجمه در ایـران موجود اسـت. ترجمـه اول توسـط خانم 
گیتـی شـهیدی و به نـام مدیریـت پـول در انتشـارات آرایـان به چاپ رسـیده اسـت. 
ترجمـه دوم هم توسـط لیـال وطن دوسـت و با نام پـول و دگرگونـی در انتشـارات تغییر 

نگرش منتشـر شـده اسـت.

۱۲- روانشناسی پول – مورگان هاوزل
نگران نباشـید، ایـن یکـی از آن کتاب  هـای زردی نیسـت که به شـما بگویـد تنها با 
فکر کردن بـه پول، پولدار خواهید شـد. کتاب روانشناسـی پول نوشـته مـورگان هاوزل 
به مـا نشـان می دهـد کـه چطـور ذهنیـت مـا بـر روی تصمیماتمـان تاثیر می گـذارد. 
مهمتـر از آن اینکـه چگونـه این تاثیـر موجب رشـد یا افـت مالی مـا خواهند شـد. البته 
هاوزل هم سـعی کـرده تا نـکات مهم خـود را در قالـب ۱۹ داسـتان و حکایـت آموزنده 
بـه ما معرفـی کند. تفاوتـی که این کتـاب با سـایر کتاب هـای روانشناسـی زرد دارد این 
اسـت که به شـما برخـی از مهمترین باورهـای درسـت و اشـتباه را درباره پـول و ثروت 
آمـوزش می دهـد. باورهایـی کـه توجـه و یا عـدم توجه بـه آن هـا می تواند سرنوشـت 

زندگـی مالی شـما را دسـتخوش تغییـر کند.
انتشـارت دوران ایـن کتـاب را بـا ترجمه حسـین عزیزطائمـه و سـودابه خادمی به 
چاپ رسـانده اسـت. البته پیشـنهاد ما این اسـت کـه حتما با کلیـک بـر روی لینک زیر 

خالصه کتاب روانشناسـی پـول را دانلـود و مطالعـه کنید.

           کتاب های هوش مالی؛ سخن پایانی
همه مـا بـرای داشـتن زندگـی راحـت تـر نیازمنـد داشـتن اطالعـات متفـاوت و 
کارآمـد در زمینـه هـوش مالـی و اقتصـادی هستیم . شـما نیـز میتوانیـد با اسـتفاده از 
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دانـش نویسـندگان به نـام دنیا و نیـز کتاب های منتشـر شـده مرتبط میـزان اطالعات 
خـود را در ایـن زمینـه باالتـر ببریـد. داشـتن هـوش مالـی بـاال ماننـد سـایر انواع 
هـوش در هـر مقطعـی خوشـبختی و آسـایش را بـه ارمغـان آورده و مـارا در مسـیر 

توسـعه فـردی یـاری می کنـد.


