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 حق کپی محصوالت فارکس یار

بازارهای مالی به  انش  نشر د آن " یک موسسه خصوصی است که هدف  یار  فارکس 

حل از م ا  حتو ینه های تهیه و ترجمه م شد. تمامی هز با بان فارسی" می  فروش  ز

یار تامین می گردد. یت فارکس  نتشر شده در وب سا حتوای م  م

برای فردی است که " ا محصوالت فارکس یار تنها  وب فقطلذ یق  از طر آن را  بهای   "

درس  آ یار به  یت فارکس  یر اینصورت   forexyar.comسا شد. در غ کرده با پرداخت 

شد. با جاز نمی  و قانونا م شرعا حرام  آن  اده از   هرگونه استف

شما  نید از  یار تهیه میک یت فارکس  سا ط از وب  یار را فق الت فارکس  حصو از اینکه م

سگذاریم.  سپا
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 0  هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 1

وره این: اول روز نی چه مناسب آموزشی ید  است؟ کسا
 

 اجمالی معرفی
سید،می چقدر مرا دانمنمی س من شنا  نیاز سرمایه به همه کندمی فکر که مردی» عنوان به را من شاید. هستم 0م کام ج 

ً  مرد یک» یا.« دارند اقعا سید «قیافهخوش و شنا سید،شنمی مرا که حال. ب ً  را خود نا را ختص  :کرد خواهم معرفی م

3 سال در واج تازگی به 112 ً  و کرده ازد ال ی کام شتیم کامپیوتر یا ماشین همسرم و من. بودم پول ب  نم درس از سال سه. ندا

سی مدرک تا بود مانده باقی نا یرم، را خود حسابداری ارشد کارش نیدمی شما بله بگ  مدرک کنندهکسل هایرشته در توا

سیکا ید ارشد رشنا دانستم من. بگیر سرم و من که می  . مکردی شروع را کار یک ما خاطر همین به. داریم نیاز سرمایه به هم

بیات برخی به توجه با من جر شته ی ت ی موفقیت به بعد سال یک و می کردم کار خود گذ ست جالب  . یافتیم د

ی در بیات پ بر در من سال یک این تجر 3 سپتام یت توانستم 112 م راه اندازی را YouNeedABudget.com سا ن یت – ک  را سا

صه طور به ال نامیم  YNAB خ یت این در -می یگران به را پول مدیریت و کردن فکر برای روش بهترین ما سا . مدهیمی آموزش د

سیار افزارهای نرم سایت در ما راستا همین در ی ب یم قرار فروش برای را خوب اد افراد بین ما اکنون. داد نو  مشهور خود ی هخا

ستیم، ی سایت این ی درباره من های همسایه حتی ه زهای ند شنیده چی  .ا

ً  YNAB حرکت اکنون نی، حرکتی به کامال سر در کاربر هزار هزاران با جها یل دنیا سرا ست شده تبد اد با ما. ا یادی تعد  از ز

یان   شتر اد، م ریعی رشد ش ربه را س ج سر رد که هستیم گروهی واقع در ما. ایم کرده ت نیا سرا یم شده پراکنده د  فزارهاییانرم که ا

ال کیفیت با یان برای عالی خدمات و با نیممی ارائه مشتر یگران به ما. ک وری بارها و بارها آنها به و دهیم می آموزش د  یم یادآ

نیم  .دارند نیاز بودجه و سرمایه به آنها که ک

ً  من ال ین بودم، 1رسمی حسابدار یک قب برا سبت بنا خصی مالی مورا به ن یگر   های جنبه بر چون هستم، حساس ش  زندگی د

نسان الن. گذارد می تأثیر ا وقات وقتی. دارم فرزند پنج و همسر ا شته فراغتی ا شم، دا یرم، می یاد گلف یا پیانو با بانیب گ  اغ

م می ن ینات از بعضی و ک سب تمر ندام تنا نی آمادگی تقویت برای را ا  .دهم می انجام جسما

 

 

 

 

                                                             
1 Jesse Mecham 
2 CPA 



 یگذارهیآموزش سرما یضرورت دوره لیدل |   مثل یک حرفه ای سرمایه گذاری کنید       

 فارکس یار 
0 زار فارکسارائه کننده ترجمه ارزشمندترین و پرفروشترین کتب، فیلم و مقاالت با 0 

وره رورتض دلیل  گذاریسرمایه آموزش ید
 ً ال نند می فکر افراد معمو چه به نسبت گذاری، سرمایه که ک ً  که آن اقعا لی هست، و خت خی ر س  را اشم گذاری سرمایه. است ت

ند می ید ولی ترسا شد اینگونه نبا یه جهت آن از شما. با نید، نمی گذاری سرما باه طور به ترسید می چون ک شت ی ا  گذاری هسرما

نید یت در و ک  .باشد داشته بسیاری ی هزینه شما برای مالی نظر از گذاری سرمایه اینگونه نها

نگین کنید فرض 22 ساله، ۵1 فرد یک انداز پس میا الر 111 ست د 1 و ا 2 افراد از درصد 1 ند ساله، ۵-۵2  کافی پول که معتقد

ند بازنشسته تا ندارند  .شو

وره  است؟ مفید کسانی چه برای آموزشی د
 

ور  این سب شما برای صورتی در آموزشی یهد نا ست م  :که ا

ه شما .9 یه ب ز سرما ه نیا ت د داش ی  .باش

وره این من ین بر را خود کار مبنای من. ام کرده طراحی شما برای را آموزشی ی د  با شما که دهم می قرار فرضیه ا

ط سرمایه به نیاز همان یا YNAB روش ریت به مربو انینق به شما اگر. هستید موافق پول، مدی یر و بند ز ی  پا

وره این هستید، یتان آموزشی ی د  :بود خواهد مفید برا

a. ر الر ه نه، شما. دهید می اختصاص کاری برای را د گاها ون آ نی بد ر و نگرا بار طبق ب  خرج خود اعت

نیدمی  .ک

b. بادا روز برای ینده به. کنید می انداز پس م نید می نگاه آ ینه و ک تر که را بزرگتری های هز  پیش کم

یمی ینه به را آنها شما. کنید می بینی پیش ند،آ تر های هز ابل و کوچک سیم ماهانه مدیریت ق . نیدکمی تق

ینه ط های هز بو الت به مر یگر تعطی  .کنند نمی غافلگیر را شما د

c. بل در نید می شما. دهید می نشان نرمش نامالیمات مقا خارج زندگی که دا  در نیست، تغییر قابل غیر م

یتان به توجه با را خود ی بودجه و ستیده پذیر انعطاف نتیجه  تنظیم اهدافتان به رسیدن برای نیازها

نید می  .ک

d. ر ساس ب نید می زندگی خود ی گذشته ماه درآمد ا نید می سعی یا ک ینگونه ک نید زندگی ا  .ک

ین اگر تند، شما های آرمان یا میکنند توصیف را شما شد، ذکر باال در که موردی چهار ا براین هس نا لی مخاطب شما ب ص  نم ا

دجه ی برنامه یک به شما. هستید ید نیاز بندی بو ید دوست و دار نش دار یگر   های جنبه در را خود مالی دا  هحوز  به مربوط د

 .دهید گسترش شخصی مالی های

 

 



 است؟ دیمف یچه کسان یبرا یدوره آموزش |   مثل یک حرفه ای سرمایه گذاری کنید       
 

 0  هرگونه کپی برداری و نشر محتوای این کتاب مورد رضایت نخواهد بود. 1

خواهید فقط شما .3 رستی به می  ری د ا نع دلیل خود این و کنید سرمایه گذ ننده قا ست ای ک ً  اما ا صال  به ا

القه پیچیده کارهای  .ندارید ای ع

گر می ید که به اندازها شو سرمایهخواهید مطمئن  و به درستی  کردهی کافی  ید که خود گذاری  یل ندار ید، اما به هیچ وجه تما ا

وره ین د چیده کنید، ا درگیر کارهای پی بود. را  شما مفید خواهد  برای  آموزشی   ی 

م شما و من صورت این در تیم عقیده ه گر. هس شد داشته دوجو موضوعی ا شد، سخت کمی که با  شما به قبل از من با

الع لب آن از توانید می شما و دهم می اط جموع، در. کنید نظر صرف مط  را پیچیده موضوعات ی همه تا خواهم می من م

م حذف ن نیای در. ک چیدگی گذاری، سرمایه د و. دارد ای شیطانی نقش پی  نیآ های فرصت پیچیدگی،. میکند فلج را شما ا

بود را شما ستان به اعتماد میکند، نا  نمی آن به ارزشی هیچ شود، وارد شما گذاری سرمایه عملکرد به وقتی و گیرد می را نف

ید  .افزا

نش   سطح   حی از فراتر گذاری، سرمایه دا ست سط وره این در ما که ا نید اما کنیم می بحث آن مورد در آموزشی ی د  که بدا

لکرد به هم چندان سطح این ی عم ار ن. کند نمی کمک شما گذاری هسرما ین ،1بافت و ین در گذار سرمایه بزرگتر  خصوص ا

سیار جمله  :دارد مهمی ب

گاهان منظور فعال گذاران سرمایه» سبت گذاری سرمایه دانش از آ یان به ن یرفعال همتا لی درصد خود، غ  از بیشتری خی

ست از را خود ی سرمایه ست بدین این. دهند می د نا روه   که مع شنا گروه فعال غیر گ لع غیر و ناآ ندمی برنده بیشتر 4مط  .«شو

نید توجه م من که ک نا فردی ه ش لع و ناآ یرمط ستم غ م شما از و ه ید من به که خواهم می ه ند گر. بپیو نید ا  مدتی چه من بدا

رف   را م شما آنگاه سال در ساعت چند فقط ام کرده خود گذاری سرمایه ص ً  ه نا ادان فردی من مثل خواهید می مطمئ  ن

شید  .با

 

مادگی ام برای آ  فعالیت انج
وره این سب شما برای صورتی در آموزشی ی د ست منا ده که ا  معنای به مورد، این در فعالیت. باشید گذاری سرمایه ی آما

ست این ندازی راه را گذاری سرمایه حساب یک ابتدا شما که ا نید ا ید. دهید قرار اتوماتیک حالت روی را آن و ک  بعضی شا

جام ای گذاری سرمایه هیچ هرگز شما از ن شید نداده ا اد شما به ما. دهیم می تغییر را حالت این ما. با  چه که دهیم می ی

جام را کار آن چرا که شد خواهید متوجه شما و دهید انجام کاری ن ً  شما از دیگر گروهی. دهید می ا ال ب  گذاری سرمایه نوعی ق

نجام ید، داده ا نید می عمل درست که یدشو مطمئن خواهید می اما ا م شما. ک وره این مطالب از ه ستفاده آموزشی ی د  ی ا

نی وا یتان شک بی و کرد خواهید فرا  .بود خواهد مفید برا

                                                             
3 Warren Buffet 
4 nothing-Know 
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 گذاری سرمایه اهمیت علت: دوم روز
خش   لذت روز هشت خواهیم می ما پری گذاری سرمایه های خروجی و ها ورودی ی درباره صحبت با را دیگر ب . کنیم س

ین در وقتی وره ا نید، می شرکت آموزشی ی د ست ممکن ک ین ا ً : »شود مطرح برایتان سؤال ا صوال ید چرا ا یه با  گذاریسرما

نیم؟  «ک

یم، صادقانه ست این من منظور بگو یا که ا یتان یا پدر چون آ نید، گذاری سرمایه که کرده توصیه شما به عمو  به متصمی ک

ید؟ گرفته کار این شگاه در که هنگامی یا ا ید، می تمرین با شمتان ناگهان کرد یون به چ  نسبت هام،س ی درباره که افتاد تلویز

یان، به سود های وق بازارها، ز یه های صند بل گذاری سرما له قا ین از و بورس در معام حبت مطالب دست ا ند، می ص  کرد

ید فکر ناگهان جان یا مهم چیز کرد ست از را انگیزی هی ید؟ داده د  ا

وره این در آنچه اما سفانه  گرفت، خواهید یاد د جان وجه هیچ بهمتا ین. نیست انگیز هی ستتان و خودتان بین را مکالمه ا  دو

نید تصور وستی البته. ک یندی گذاری سرمایه کند می تصور که د جان فرا ست پیچیده و انگیز هی  :ا

 ،کردی؟ سرمایه گذاری خوب 

 ،ر و کردم باز حساب یک من آره 93 ماه ه  .می کنم سرمایه گذاری یکاتومات طور به دالر ۵

 اقعاً؟ ی جور چه و یدی؟ را سهام های  خر

 یدم سهامی جور همه  .خر

 ،ست متنوعی زمینه های در تو سرمایه گذاری. فهمیدم آهان  بره؟ پیش چطور بازار می کنی فکر. ا

 من  ً ال ئنم کام  .می کند حرکت پایین یا باال سمت به بازار که مطم

 ،آهان  ً ال ضوع این ره یدربا من...  درسته کام ی مو لب ندم مط  .خو

ستتان موقع این در یگری موضوع دو انگیز مکالمه ی برای د نتخاب خود هیجان   .می کند ا

 گذاریسرمایه عدم برای دالیلی
دامه در لی ا الی ند شده ذکر د نها وجود صورت در که ا ست بهتر آ نید گذاری سرمایه ا  نای از یکی شما ی اولیه دلیل اگر. نک

الیل شد، د الل با ستد وباره را خود ا ی د یاب  .کنید ارز

ید شما نید سرمایه گذاری نبا گر ک  :ا

خواهید .9 یع ب ست به پول سر ید د ور یر یک دارد قصد بازار که کنید می فکر گاهی. آ شتهد چشمگیری حرکت یا تغی  ا

شد در پدر، عمه، عمو،. با یه یا برا حبت شانسی و فرصت ی درباره شما ی همسا ند کرده ص  وجود به دیگر که ا

خواهد  .آمد ن

نید .3 نید گذاری سرمایه خواهید می کاری چه در که ندا  .ک

خص هدف .2 شید نداشته ثابت زمانی خط   یک و مش  .با

شید ترسیده .2 وره این البته.  با  .کرد خواهد کمک شما به معضل این حل برای آموزشی ی د
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 گذاری سرمایه دلیل ترین مهم
 

ید نهایت، در نید می شما. «شدن ثروتمند: »دارد وجود گذاری سرمایه برای دلیل یک فقط بگویم شما به با ر توا  هک طور ه

ست ید، دو نید، بیان را مفهوم این دار ً  ک ال یید مث سئول و اجتماعی های شرکت از خواهید می بگو ایت م نید حم  ی هزینه یا ک

الت حصی نید تأمین را خود فرزندان ت وران برای فقط یا ک نید گذاری سرمایه خواهید می بازنشستگی د صل   اما ک  این امتم ا

لی   هدف   و ها ایده ست شدن ثروتمند همان گذاری، سرمایه اص  .ا

ید نید، می را  1فقیر پدر ثروتمند پدر کتاب وقتی شما شا نی شخصیت خوا سکروج کارتو نید می تصور را داک مک ا  در که ک

نا پول خصیت خواهید می و کند می ش شید داشته را 1وارباکز دید   ش ست شوخی شبیه بیشتر تفکر این لبتها. با  ردف نه،. ا

و ی درباره من که ثروتمندی حبت ا م می ص ن ست ثروتمندی فرد مطمئنم و ک و مانند داریم آرزو شما و من که ا  سیک باشیم، ا

ست یکی در که ا یر را خود زندگی که کسی. کند می زندگی ما نزد اده تغی ده خود شمار بی های نعمت از اکنون و د  یم استفا

 .کند

ال، پیام به توجه با اما ً  ،ثروتمند افراد که دانیم می با ئی هیچ. هستند گذار سرمایه حتما ستثنا نون این برای ا . ندارد دوجو قا

گر ید، ثروتمند خواهید می شما ا بتدا شو ید ا نید گذاری سرمایه با ینکه البته. ک جا ثروتمند افراد ا  کنند، یم گذاری سرمایه ک

 ً ال ضوع کام یگ مو ست رید لی گذاری سرمایه جاهای. ا  دست به کاری خاطر به آنها ثروت درواقع. است متفاوت و متنوع خی

ید می اری   سرمایه همان کار آن و آ ست گذ ست طور همین همیشه. آنها  .ا

ست   توماس ل  ا نوان   با خود کتاب در 2ین یه" ع نر ی همسا لیو سایگی در که ثروتمندی افراد مورد در ،1"می  کنند، می زندگی ما هم

حبت و. کند می ص یسد می ا نر یک نو سط میلیو ً  متو با ری 3 تق  از درصدی چه شما. کند می گذاری سرمایه را خود درآمد از 1۲

نید؟ می گذاری سرمایه را خود درآمد لی عدد این ک ست مهم خی نطور البته. ا  سرمایه در شد، خواهیم متوجه ادامه در که هما

رین مهم عدد این گذاری  .یستن مورد ت

امل  ثروت ایجاد در بنیادی ع
نصر لی ع ص اد ا یج ست «اهرم» ثروت ا ً  .ا ندیشید می خود با حتما ست؟ اهرمی چه منظور ا یکی ا ف چنین را اهرم پدیا و  تعری

ثال برای «کند فراهم تری بزرگ خروجی نیروی تا کند می تقویت را ورودی نیروی اهرم: »کند می نیدت نمی شما کنید فکر م  وا

باتمهچ با فقط نی مدت به را پیانو یک زدن زور و زمین روی زدن م ال لند زمین از طو نید، ب گر اما ک ده با را آن ا  کی از استفا

نید، بلند اهرم تری انرژی ک ً  اما شود می صرف کم شت خواهد را خروجی همان دقیقا شین   یک اهرم. دا ده ما ست سا  که ا

ر راحت را شما زندگی  .کند می ت

                                                             
5 Rich Dad Poor Dad کیوساکی رابرت نوشته 
6 Daddy Warbucks 
7 Thomas Stanley's 
8 Millionaire Next Door 
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ست این به اهرم ،گذاری سرمایه فرایند در مرسوم معنای به ید، می قرض را پولی شما که معنا یر یه را پول آن گ  یگذار سرما

نید می یت در و ک ید، قرض آنچه از بیش درآمدی نها ست به کرد ید می د ور  ی بقیه در. کنم نمی عمل اینگونه هرگز من. آ

وره این خواهید چیزی «دیگران پول» ی درباره نیز آموزشی ی د ن ن ینکه مگر ید،ش خواهم ا م شوخی شما با ب ن  .ک

نون با شما اکثریت ش   اول قا ی YNAB رو نای ید آش ر: دار الر ه ید برای آنها از بعضی. دهید اختصاص کاری برای را د  خواربار خر

ند، می خرج ری   کار به مربوط سرگرمی آنها از بعضی شو نها از بعضی و کند می تأمین را شما هن ی آ الرهای تند د  رماه که هس

 .بود خواهند شما های

نید، می گذاری سرمایه شما وقتی . کندمی کار شما برای و رود می بیرون شما پول اصل در. دهید می قرار اهرم را خود پول ک

ست این یبا نزله به شما هایپول. ز نی ی م نا تند کارک اده به که هس نها توان می ممکن روش ترین س  هاآن. کرد مدیریت را آ

نند نمی بحث اشم با هرگز جام را خود وظایف. ک ن نان. دهند می ا جام را کار همین تا گیرند می کار به را دیگر کارک . دهند ان

ید، می ثروت وقتی یز همه زمان طول. دهید می قرار اهرم را خود پول ساز یگری راه هیچ ساخت، خواهد را چ  .ندارد وجود د

ی هدف ی ست این نها الرهای   که ا یادی د جا از ز ست هب آن ید د الرهای و آور یگر د نید کار وارد را د  کنیم فکر خودمان پیش. ک

یا ست آ یم دو یر لباس با فقط دار یال و بنشینیم ز بکی و زرد های سر شا آ نیم تما م دیگری کار یا ک القه مورد ه س ما ع . ته

نتخاب حق شما ید ا  .دار

 

 کننده خسته العاده فوق یانگیزه ثروت، کسب
ین از من منظور تر ا ست برای هشدار زنگ تی ین. شما ستتان با را مکالمه ا نید تصور دو  :ک

 ،یزه تو در چیزی چه سالم نگ جاد ا ی بح ها چی می کنه؟ ا اب از ص  می کنه؟ بیدارت خو

 پول 

 ،یزتان دوست ناگهان. ]فهمم می آهان حظه آن در که می افتد مهمی کار یاد عز ید ل جام با  .[دهد ان

 ً ال ب ً ص   ق یزه پول با رفا نگ یزی برنامه کردم، می فکر. کردم می پیدا ا نم تا کردم می ر 2 از قبل بتوا شسته سالگی ۵  تنها. شوم بازن

یزه یزه این. بود همین من ی انگ ینکه تا رفت می پیش خوب چیز همه و بود خوب انگ ولم فرزند ا نیا به ا  ولدت با بعد و آمد د

یگرم، فرزند چهار یزه د تر  ام انگ  .شد تقویت بیش

نید را نکته این ورد، نمی شادی ثروت که بدا ز به البته آ ندن زنده برای الزم های سطح ج  ثروت ،2راحت زندگی داشتن و ما

ط   با یگری مستقیم ارت حققان. ندارد شادی با د نستون دانشگاه م ضوع این مورد در پری نجام مطالعاتی مو اده ا ند د  یجهنت. ا

شتن قرار هرچند که بود این سخ موقعیت   به معقول رفاه سطح در دا شت، بستگی تحقیق نظرسنجی به دهنده پا  در اام دا

تر با ما معمول حالت الر، ۰۵111 از بیش شحالی احساس د ینده خو  .کنیم نمی ای فزا

                                                             
 .کنم استفاده آن از دهم می ترجیح اما دانم می را عبارت این معنایی گستردگی من 9
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ین از هدفم نان ا شد، تنهایی به ثروت از استفاده شما ی انگیزه که نیست آن سخ لکه نبا ست آن منظورم ب دار ار  شما که ا  وا

م تفکر به ن نید می چکار اینکه. ک جام ثروتتان با توا ن جان سؤالی دهید؟ ا ست انگیز هی  .ا

 ثروت کسب هایانگیزه
 موعد از پیش بازنشستگی .9

رین ست این کار راحت ت نید که ا ید بازنشسته می توا بتدا. شو ید مطمئن ا  یک از فراتر را بازنشستگی که شو

اده مفهوم ف خود برای سن یک یا س ید تعری ید بازنشسته هدفمند دمی خواهی شما. کرده ا  به شما چون و شو

لی طور ست هدف آن به هستید، ثروتمند مستق  . یافت خواهید د

 
 آموزش برای وقت فراغت .3

مت   برای کار تقاضای درخواست های داشتم من صبح امروز درست م   در کیفیت، تضمین س   مطالعه را YNAB تی

کردم ستاندارد سؤال های از یکی. می  ین مصاحبه برای ما ا ست ا ینده در: »ا یزی چه می خواهید آ ید؟ یاد چ  بگیر

اد چیزی چه می خواهید آن از بعد ید؟ ی  آنها کن، صبر گفتم خودم به که آمده پیش من برای بارها و بارها «بگیر

یزی چه خواهند چ م من بگیرند؟ یاد می  اد را آن می خواهم ه نی ما! بگیرم ی جار، خواهندمی که داریم را کسا  ن

شن بان  نگر، مکانیک، اس،ز بان، آه دان باغ لی از یکی. شوند...  و موسیقی  الی ینده برای خواهممی من که د  آ

نم، سرمایه گذاری ین ک نم که است ا تری وقت می توا بال را خود آموزشی فعالیتهای تا باشم داشته بیش مک دن  به. ن

ین نظرم ست کامل انگیزه ی یک ا اد ما در شادی احساس آموزش. ا ج نمی ای نستون در محققان همان. دک ی  که پر

۰ الر ۵111 نوان به را د ختی عدد» ع شب ند، تعیین «خو اد کرد شنه ند پی ینه ی ما که داد تری هز الهای صرف کم  کا

یرا کنیم مادی ادی چندان ز ختی و ش شب یش را ما خو دهند افزا ینه و نمی  جربه کسب صرف   بیشتری یهز  ،کنیم ت

یرا بیاتی چه خود، ثروت با. میشود ما  در ختیخوشب و شادی احساس افزایش باعث ز نید تجر ست به می توا  د

ید ور یگران با و آ تراک به د ش ید؟ ا نم فکر من گذار یزشی سؤال یک این میک نگ شد ا  .با

 
حصیالت  .2  فرزندان ت

ل ترین از یکی و یل متدا ست این سرمایه گذاری، برای دال نتان به که ا نید کمک فرزندا ینه های تا ک  ار  عالی آموزش هز

اد بسیار که ست زی الت. بپردازند ا حصی ً  ت ال نی آن بندیزمان چون هستند، سرمایه گذاری اهداف جمله از معمو ال  طو

ست، 9 ا برد زمان سال 1 ً  و برود کالج به شما فرزند تا می  ال لمات احتما اد و جالب اختصاری ک یادی رمزی اعد نند) ز  ما

ESA…۵3 ید شما که دارند وجود…( 1 یرمزگش را آنها با نید احساس تا کنید ای نیدمی که ک ینه، این در توا سرمایه  زم

 .کنید گذاری

ً  من خصا بول چندان را ایده این ش حصیالتشان در ها بچه به که ندارم ق م کمک ت ن ضوع این مخالف البته. ک م مو   ه

ید اما نیستم، خواهم اگر دانم می. دارم ترد ید کنم، کمک آنها به ب ن کنم، شروع زودتر هرچه با براینب  من برای کمی ا

ست کننده گیج ضر، حال در. ا ین بر جولی و من حا ضوع ا یم کرده توافق مو الت امکان تا ا  سال تا مهدکودک تحصی

وازدهم ابل طور به را د نی ق ینا نها برای اطم نند کار چگونه که بدهیم یاد آنها به و کنیم فراهم آ  کارم این برای من. ک

س فقط ندارم، ای فلسفی دلیل   مخوا خصی نظر ت یم شما به را ش ست ممکن شما تفکر و معیار البته. بگو لی ا  من با خی


