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 فهرست آبجکشن ها

 ارم ٍ تفزٍشن !ًوی تَاًن غزٍرم را کٌار تگذ. 1

 ! یهي فکز کزد ی. تَ قثال تِ جا2

 تَاًن هَفق شَم ؟ یکار تصَرت پارُ ٍقت ه يیتا اًجام ا ایآ. 3

 ! ذیزیگ یّا پَرساًت ه یکٌن تَ ٍ تاالسز ذی. اگز هي خز یخَدت ّست ةیتَ تِ فکز پَرساًت ّا ٍ ج. 4

 ایي کار تایذ تزای فزٍش کاال تِ درب هٌاسل هزدم تزٍم !. هي تزای هَفقیت در 5

 حَصلِ ًذارم !. 6

 . ًتَرک هارکتیٌگ ّواى شثکِ ّای ّزهی است !7

 اس عْذُ خزیذّای ثاًَیِ تزًوی آین!. 8

 . ًتَرک ًَع دیگزی اس تاساریاتی است ٍ هي اس فزٍختي هتٌفزم !9

 رٍیاپزداس هی خَرد ! . ًتَرک هارکتیٌگ فقط تِ درد آدم ّای تی کار 10ٍ

 . ًوی داًن چقذر پَل در ایي کار خَاتیذُ است !11

. در ایزاى تا یک سزهایِ گذاری یک هیلیَى تَهاًی ًوی تَاى تِ درآهذّای چٌذ هیلیَى تَهاًی در 12

 ًتَرک دست پیذا کزد!

 . تزای هَفقیت در ایي کار تایذ تِ ًفزات سیادی هزاجعِ کٌن !13

 َاًن اس طزیق ًتَرک پَلذار شَم !. تاٍر ًذارم تت14

 چزا هي تزای هَفقیت در ًتَرک تایذ تا دیگزاى کار کٌن ؟ هي اس شزاکت ٍ کارکزدى تا تقیِ هتٌفزم!. 15

 . ًتَرک هارکتیٌگ در ًْایت یک شغل هحسَب ًوی شَد !16

 . آیا هي تایذ هحصَالت را حول ٍ ًقل ٍ اًثار کٌن ؟17

 ذارد !. ایي تجارت ّیچ هشایایی 18ً

 . ًتَرک ّوچَى طزح ّای اقتصادی یک شثِ پَلذار شذى است !19

 . چزا در ًتَرک ّوِ جَرکاالیی یافت ًوی شَد ؟20

 . آیا هی تَاًن تِ شزکت ّای ًتَرک ایزاًی اعتواد کٌن ؟21

 . ًتَرک یک تجارت ٍاقعی ًیست ٍ هي ًوی تَاًن تِ چشن یک شغل تِ آى ًگاُ کزئِ ٍ درگیزش شَم!22

 ثزٍتوٌذ شذى تا آهَسُ ّای دیٌی ٍ اسالهی هي هغایزت دارد ! .23

 . اگز ایي تجارت خَب است پس چزا خیلی اس هزدم در آى ًیستٌذ ؟!24

 . درآهذ ایي کار حزام است !25

 . هي چِ ّشیٌِ ّایی را تزای ایي کار تایذ تپزداسم ؟ اصال ایي کار ّشیٌِ ای ّن دارد ؟26

 پَل تزای هي اّویت دارًذ !. چیشّای دیگزی غیزاس 27

 هي ّزچقذر تخَاّن خزیذ هیکٌن ٍ خزیذ اضافی اًجام ًویذّن ! .28

 . هي تایذ فکز کٌن ! هي تایذ هشَرت کٌن !29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هي قثال در شزکت ًتَرک دیگزی کار کزدُ ٍ شکست خَردُ ام !30

 را تا دیگز شزکت ّا هقایسِ کزدُ ٍ تعذ اًتخاب کٌن !. هي هیخَاّن شزکت شوا 31

 . پَل ًذارم!32

 . در حال حاضز ًیاسی تِ اًجام ًتَرک ًذارم !33

 . تاٍر ًذارم کِ هي تتَاًن در ایي تجارت هَفق شَم !34

 . شزکت ّای ًتَرک ایزاًی سایقِ چٌذیي ٍ چٌذسالِ ًذارًذ !35

هشکالت هَجَد در کارم را حل ی تَاًن س تاالسزی ّاین دٍر تیفتن چطَر ه. اگز هي خزیذ کٌن ٍ احیاًا ا36

 کٌن ؟

 ّای ًتَرک خصَصی ّستٌذ ٍلی هي هایلن تا شزکت ّای دٍلتی کار کٌن !شزکت  .37

 . ٍقت ًذارم!38

.هی خَاّن تِ جای کار کزدى ٍ کسة درآهذ تا پَل ّاین اقالم دیگزی هثل هثلواى ٍ جَاّزات ٍ 39

 هاشیي ٍ خاًِ تخزم !

 .ایي کار در ًْایت اشثاع هی شَد!40

 کٌن! تیشتز درآهذ کسة هی . اگز در کار خَدم سزهایِ گذاری کٌن 41

 تِ اًذاسُ کافی پَل ٍ ثزٍت دارم ٍ ًیاسی تِ ًتَرک ًذارم ! .42

 !تِ جای ًتَرک هیخَام ارس یا سکِ تخزم .43

 . کشَر در هَقعیت تحزین ّای اقتصادی قزار دارد!44

 . تِ جای خزیذ در ًتَرک هارکتیٌگ هی خَاّن سْام تخزم!45

 ر ًتَرک پَلن را در تاًک تگذارم !. تزجیحوی دّن تِ جای خزیذ د46

شزکت ّای ًتَرک ّن تِ هشکل  ِ اختالس صَرت گزفتِ ، هوکي است در تاًک ّا ٍ شزکت ّای تیو. 47

 تزتخَرد کٌٌذ!

 . چزا ها را در ایي کار تیوِ ًویکٌٌذ !48

 . تا تِ حال ًذیذم کسی در ایي کار پَلذار شَد !49

 هي خزیذ هی کٌن اها ٍارد سیزهجوَعِ افزاد دیگز ًویشَم !. 50

 . استخارُ کزدم خَب ًیاهذُ است !51

 . خَدش تِ هي کوک هی کٌذ ٍ هي ًیاسی تِ ایي کار ًذارم! . خذا تشرگ است52

 . تا تیست سال تعذ کی سًذُ است کی هزدُ !53

 . تَ اٍل حزکت کي ، ّزٍقت هَفق ٍپَلذار شذی هي ّن تِ تَ هلحق هی شَم!54

 . افکار عوَهی جاهعِ ٍ رٍسًاهِ ّا هٌفی ّستٌذ !55

 کٌن ؟! . چزا تایذ خزدُ فزٍشی56
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