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از اینکه با انتشار این کتاب به 
 کنیدترویج دانش کمک می

 از شما سپاسگزاریم  
 

 دقیقه 02

 کنیدحداکثر زمانیکه برای مطالعه این کتاب صرف می

 هدیه تان را در پایان کتاب فراموش نکنید!
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 توانیدمن توانستم پس حتما شما هم می
من ایمان برجی در یک خانواده معمولی و مذهبی در مشهد به دنیا آمدم و 

و درآمد متوسطی داشت. در زمانی  زندگی معمولی داشتیم، پدرم کارمند بود

جایی  کردم درمدرسه بودم در فصل تابستان سعی میکه در حال تحصیل در 

د که آیمشغول به کار شوم تا بتوانم درآمدی برای خودم ایجاد کنم، یادم می

کردم و درآمد فروشی کار میابتدا در نانوایی، شرکت پست، حتی دست

ناچیزی داشتم اما خوشحال بودم که خودم دارم در سن پایین درآمد کسب 

وکاری مشغول به کار ال هرسال تابستان در یک کسبکنم. طبق رومی

 .شدممی

م برسم، هایخیلی زیاد دوست داشتم که پولدار شوم و بتوانم به تمام خواسته

رد. ککردم به همان میزان درآمدم افزایش پیدا نمیاما هرچثدر بیشتر کار می

ارهایی کشود پولدار شد، ثروتمندان چگشتم که چطور میدنبال این موضوع می

 انجام دادند که ثروتمند شدند؟

 :بعداز تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم که

 

ریزی نشده است، متوجه شدم که ذهن من براساس ثروت و موفقیت برنامه

هد دذهن من از افکار و باورهای فقر پر شده است و این برنامه ریزی اجازه نمی

 که من ثروتمند شوم.

یزی کنم ریک تصمیم بزرگ گرفتم، تصمیم گرفتم که ذهنم را مجدد برنامه

اما این بار بر اساس ثروت. با توجه به مطالعات و تحیقاتی که در این حوزه 

 گرددهمه چیز به برنامه ریزی ذهن برمی
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انجام دادم تمریناتی را آماده کردم و شروع به انجام دادن آن تمرینات کردم. 

برابر  4روز درآمدم را  02که توانست در عرض  اینقدر انگیزه باالیی داشتم

برابر حقوق یک کارمند( افزایش دهم. به این مسیر ایمان آوردم  0) معادل 

برابر دیگر افزایش  3ماه بعد از آن درآمدم  3و با قدرت بیشتر ادامه دادم، 

 پیدا کرد.

ه دکر این روند ادامه دادم و بعد از یکسال که شروع به انجام دادن تمرینات

 برابر قبل افزایش پیدا کرد. 02بودم درآمدم حدود 

 اگر من توانستم پس حتما شما هم می توانید.

وانید به تدر این کتاب الکترونیکی قصد دارم در مورد اینکه چطور شما هم می

 این رشد در حوزه مالی دست پیدا کنید صحبت کنم.

 ثروت چیست؟
 دهد.زندگی را افزایش میداشتن احساسی که کسب. تجربه میل به 

 ثروتمند کیست؟
توانند آزادانه ثروتمند فردی است که دارای آزادی مالی و زمانی است و می

 برای خود انتخاب داشته باشد.

 چرا باید ثروتمند شویم؟
 اجازه بدهید ابتدا یک داستان برای شما تعریف کنم.

 ه است.این داستان را یکی از ثروتمندان برتر دنیا تعریف کرد
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در زمان کودکی به همراه خانواده خود برای دیدن یک فیلم سینمایی به یک »

سینما رفتیم، برای اینکه بتوانیم وارد سالن شویم نیاز بود که بلیت تهیه کنیم 

نفری )یک آقا به همراه  5و در صف تهیه بلیت ایستاده بودیم، یک خانواده 

دند، آمخیلی خوشحال به نظر می جلو ما ایستاده بودند و (فرزندش 3همسر و 

ها شد، آقا سرش را نزدیک صندوق برد و وقتی برگشت که نوبت آن زمانی

اشک در چشمانش حلقه بسته بود و بسیار ناراحت بود رو به همسر و 

کنیم،  توانیم مبلغ بلیت را پرداختفرزندانش کرد و گفت باید برویم منزل نمی

 «ردن به گریه کردن و رفتند.خودش و همسرش و لرزاندنش شروع ک

که نتوانیم ثروتمند شویم و مجبور هستیم که از خیلی از آرزوها،  زمانی

 ها و اهداف و مواردی که دوست داریم داشته باشیم محروم باشیم.خواسته

 توانیم تفریحات مناسب را داشته باشیم.نمی

 و... مناسب را داشته باشیم. توانیم پوشاک، خوراکنمی

 نام کنیم.ایمان را مدرسه مناسب ثبتهبچه

 و...

 در کل مجبور هستیم از مواردی که دوست داریم داشته باشیم دست بکشیم.

م این صحنه را دیدم تصمیم گرفت که گفت: زمانیآن فرد ثروتمند در ادامه می

ام وقت دچار این اتفاق نشوم، شرمنده خانوادهقدر ثروتمند شوم که هیچآن

 وقت برایم پیش نیاید.این اتفاق هیچو شبیه  نشوم
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 اولین قدم در مسیر پولدار شدن چیست؟
اولین قدم برای تغییر پذیرفتن مسئولیت زندگی است. به این معنا که تمام 

مسئولیت زندگی خود را خودمان بر عهده بگیریم و از مالمت کردن اوضاع، 

 شرایط یا اشخاص کنار بگذاریم.

، گیرد به اصالح واکنش استد را بر عهده نمیکسی که مسئولیت زندگی خو

بینید که درواقع توجه کنید می (responsibility)اگر به واژه مسئولیت 

(response-ability)  بوده است به معنای توانایی پاسخگویی است. به این

 ند.کمعنا که این توانایی را دارد که پاسخ یا واکنش مناسب را انتخاب می

گیرند عوامل بیرونی مسئولیت زندگی خود را بر عهده نمی اما افرادی که

دهد و همیشه در حال سرزنش کردن ها را تحت تأثیر قرار میزندگی آن

دیگران و شرایط هستند، این افراد همیشه در حال شکایت کردن از اوضاع و 

شرایط، از قیمت باالی اجناس، بیکاری و ... هستند. این روحیه منفی نگری هم 

 گذارد.خودشان و هم دیگران تأثیر می بر

 از کی باید شروع کنیم تا بتوانیم ثروتمند شویم؟
خیلی از افراد منتظر هستند تا شرایط ایده آل فراهم شود تا بعد کاری را 

 شروع کنند

که کاری را شروع  وقت این اتفاق نخواهد افتاد. زمانیکه هیچدرصورتی

 شود.کنید بعد شرایط خوب میمی

 االن است بهترین لحظه برای شروع همین 
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هرچقدر دیرتر اقدام کنید به تغییر خودتان، عالوه بر اینکه زمانی را  

اید و باید بیشتر هم وقت بگذارید که به مسیر موفقیت برگردید، دادهازدست

 تری را هم باید پرداخت کنید.بهای سنگین

 آیا ثروت برای افراد خاصی است؟
اینکه برای هر چیزی در این جهان قانون وجود دارد پس هرکسی  با توجه به

تواند به آن نتیجه دلخواه برسد. پس این که طبق آن قوانین پیش برود می

 ای دیگر از این نعمتخواهد وعدهای ثروت میتعبیر که خداوند فقط برای عده

ی که ناند کامالً پوچ و بیهوده است. برداشت صحیح این است که کسامحروم

 رسند.از قوانین الهی در راستای ثروت استفاده کنند به ثروت می

اینکه تعداد افراد موفق و ثروتمند کم است به این دلیل نیست که تعدادی 

ها برسند بلکه موضوع این است که توانند به این ثروتکمی هستند که می

 به اهدافافراد کمی حاضرند قوانین موفقیت را درک کنند و درراه رسیدن 

 های خود بدون توقف تالش کنند.خواسته

ا بت ر هاکنید و آنکه افرادی را خاص تلقی می نکته مهم این است که زمانی

ث مشود باع شود وباور میها برایتان غیرقابلکنید دیگر دسترسی به آنمی

 که تالش نداشته باشید که بتوانید به جایگاه آنان و یا حتی باالتر برسید.

ا باید قوانین را در راستای موفقیت ثروت و رسیدن به اهداف درک کنید، شم

سازی کنید و در این مسیر ها را در زندگی خود پیادهآموزش ببینید و آن

 ناامید نوشید. ثروتمند بعدی شما هستید.
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 کار کرد؟برای ثروتمند شدن باید چه
ست که این رسیم نیاز ابرای اینکه بتوانیم ثروتمند شویم و به استقالل مالی ب

جهان را بهتر درک کنیم و با شناخت جهان هستی و قدم برداشتن در مسیر، 

به موفقیت مالی دست پیدا کنیم. در ادامه به شناخت جهان هستی و نحوه 

 عمل کردن آن خواهیم پرداخت.

 کند؟جهان هستی چگونه عمل می
طبق قانون پیش  چیز آنما در حال زندگی کردن در جهانی هستیم که همه

ده را شود ما بتوانیم آیننظیر است چراکه باعث میرود و این قانونمندی بیمی

ه ریزی داشته باشیم و اطالع داشتبینی کنیم و برای آینده خود برنامهپیش

 باشیم که با انجام دادن چه اقداماتی چه نتایجی را خواهیم گرفت.

 توان توسطکنید میمطالعه میدر همین لحظه که شما دارید این کتاب را 

افزارهایی در حوزه معماری متوجه شد که در چند سال آینده، در چه نرم

ای و چه مکانی قرار است خورشیدگرفتگی اتفاق بیافتد؟ یا برای ساخت لحظه

کنند تا متوجه شوند افزارهای استفاده میساحتمان و طراحی آن از همین نرم

 تابد؟ای میزاویهدر چه ساعتی خورشید از چه 

 وهوای کشور به چه صورت است؟یا در چند روز آینده آب

توانیم به این نتایج دسترسی داشته باشیم؟ به این دلیل که این چرا اآلن می

 جهان دارای نظم و قانون است.
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اگر به شما اآلن گفته شود که در پارکینگ منزل خود یک بنز پارک است و 

بدهند، اما شما نه از ماشین و نه از رانندگی اطالعاتی سوییچ آن را هم به شما 

 توانید با ماشین رانندگی کنید؟نداشته باشید آیا می

 حتماً جواب شما خیر است.

 به این دلیل که برای دستیابی به هر چیزی نیاز است که قانون آن را بیاموزید.

 فرماید وسعت کل شی علماخداوند در قرآن می

 کند.واسطه علم گسترش پیدا میچیز بههمهبه این معنا که 

 خواهید خلبان شوید، نیاز به علم آن دارید،اگر شما می

 خواهید بازیگر شوید باید قوانین و علم آن را یاد بگیریداگر می

 خواهید زیر دریا بروید نیاز به علم خودش دارید.اگر می

 آن را بیاموزیدو در تمامی کارهای و فنون نیاز است که قوانین و علم 

 گویم که ثروت هم قانون خودش را داردبر همین اساس من به شما می

 

 

 ی استفاده از قوانین چیست؟اما نشانه
ای در حال حرکت هستید و از دو مورد اطالع فرض کنید در که در جاده

بنزین خود بنزین دارید و اینکه تا پمپ ندارید یکی اینکه چقدر در ماشین

 چقدر مسافت باقیمانده است، چه احساسی در ماشین دارید؟

 برای ثروتمند شدن

 باید علم ثروت را بلد باشید 
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 احتماالً دچار استرس، نگرانی، آشفتگی و اضطراب خواهید بود، درست است؟

 شوید؟چه زمانی آرام می

که بنزین را ببینید آرام خواهید شد، درصورتیمحض اینکه تابلو پمپشما به

است،  شدهاید و نه بنزینی به ماشین شما اضافهبنزین رسیدهه به پمپهنوز ن

 52طور مثال اگر جهت است که متوجه شدید که بهاما آرامش شما ازاین

ی خودخواهم رسید، موفقیت و کسب ثروت هم کیلومتر دیگر بروم به خواسته

ید تکه قانون و علم آن را یاد گرف دوست عزیز به همین شکل است، زمانی

 حتماً به آن خواهید رسید، نه لزوماً فوری اما حتماً.

ران که آن را پیدا کردید دیگر نگ راه بیشتر ندارد و زمانیموفقیت و ثروت یک

 نخواهید بود چون حتماً شما به آن دست پیدا خواهید کرد.

و در ادامه با شناخت قوانین ثروت شمارا به مسیر و راه اصلی موفقیت و کسب 

 هدایت خواهم کرد.ثروت 

 علم ثروتمند شدن دقیقاً مانند علم فیزیک است.

 افتد؟اگر شما یک خودکار را رها کنید چه اتفاقی برای آن می

 همسر یا پدر و مادر شما چطور؟ اگر دوست شما این کار را انجام دهد چطور؟

 قطعاً نتیجه اقدام همه افراد یکسان خواهد بود.

ار که شما طبق آن رفت به همین شکل است. زمانیعلم ثروتمند شدن دقیقاً 

کنید و یا هر کس دیگری همان شیوه را در پیش بگیرد به یک نتیجه خواهید 

 رسید و آن ثروتمند شدن و رسیدن به استقالل مالی است.
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 قوانین ثروت چیست؟
خواهم حتماً برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا از شما یک سؤال دارم و می

 کنید، به نظر شما واقعیت چه جیزی است؟ خوب فکر

 های شما یکی از موارد زیر باشدشاید جواب

 بینیم، چیزهایی که هست، چیزهایی که وجود دارد و...هایی که میچیزی

خواهم تعریفی متفاوت را به شما بگویم و آن این است که واقعیت اما می

 چیزی نیست جز باورهای شما.

 تو باور داری. واقعیت آن چیزی است که

هان اید را در جعنوان باور پذیرفتهچیزی که به اید، هرشما هر آنچه پذیرفته

بینید. به همین دلیل است که افراد مختلف در یک عنوان واقعیت میهستی به

ختلفی های مجهان یکسان، شهر یکسان، حتی خانواده یکسان هستند اما واقعیت

 کنند.را تجربه می

ا باهم هوکار، اما نتایج آنیک مکان هستند حتی در یک کسبدر یک شهر و 

 متفاوت است.

 اند اما دو واقعیت مختلف رابینیم که به یک کشور سفرکردهدو نفر را می

 کنندتجربه می

ر اما فرد دیگ –فرهنگ هستند بسیار بد و بی Xگوید مردم کشور یک نفر می

 گوید که بسیار مهربان و محترم هستندمی

کنند اما را به این شکل است؟ چرا افراد بااینکه به یک کشور ثابت سفر میچ

 کنند؟دو رفتار مختلف، دو واکنش متفاوت را تجربه می
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 ها باهم متفاوت استبه این دلیل که جنس باورهای آن

 فروشی دارند، در شهر و دربینیم که مغازه بستنیطور مثال دو نفر را میبه

دقیقه در صف  05یکی بسیار مشتری دارد که افراد حدود کنار یکدیگر اما 

ایستند تا نوبتشان شود، اما مغازه دیگر خلوت است و مشتری بسیار کمی می

 دارد،

 وکار، یک مکان و یک جنس.دو واقعیت مختلف در یک کسب

 بد است. (فروش بستنی)توان گفت که این شغل آیا می

 کنند مناسب نیست؟میتوان گفت که شهری که فعالیت آیا می

 خیر.

 .کندها باهم فرق میپس چه چیزی متفاوت است؟ دقیقاً. جنس باورهای آن

یل که بینید به این دلافراد مختلف در یک جهان یکسان نتایج مختلفی را می

 اند جهان راو بر اساس آنچه پذیرفته کند؛ها باهم فرق میجنس باورهای آن

را  توانند آنه جهان به همین شکل است و میکنند کبینید و احساس میمی

 به دیگران هم اثبات کنند.

اگر همان مثل باال را مجدد بررسی کنیم، همان دونفری که دارای مغازه 

 فروشی بودند و یک نفر فروش بسیار باالیی دارد و فرد دیگر نه.بستنی

ها ت که آناستوانند به بقیه ثابت کنند که واقعیت همین قطعاً این دو نفر می

 کنند؟تجربه می
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تواند ثابت کنند که مشتری وجود ندارد، یعنی فردی که مشتری ندارد می

اوضاع بازار خراب است، پول دست مردم نیست، دیگر مردم برای تفریحات 

 کنند و ...خود هزینه نمی

ازار تواند ثابت کند که شرایط بهم میو فردی که بسیار فروش باالیی دارد آن

یار مناسب، رونق اقتصادی است، مردم خیلی راحت برای بستنی و تفریحات بس

 کنند و ...خود هزینه می

 مثال دیگری را بررسی کنیم.

 بینید؟در تصویر زیر چند شاخه می

 شاخه؟ 4شاخه یا  3

 

اه ای به تصویر نگقطعاً هر دو جواب صحیح است، بستگی دارد که از چه زاویه

 کنیم.

 ؟9درست است یا  6گوید؟ عدد یر کدام فرد درست مییا در تصویر ز
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 گویند.دو نفر درست می بینیم کهبازهم می

 گویند؟توانند ثابت کنند که درست میقبول دارید که دو نفر هم می

ه کنیم کمان را میهایی که ما با افراد دیگر داریم تمام سعیدر اکثر بحث

وع جا شویم و موضقدم جابهت که یکحرف خودمان را ثابت کنیم اما کافی اس

را از جایگاه طرف مقابل نگاه کنیم، احتمال خیلی زیاد آن شخص هم درست 

ه کند. با رعایت همین نکتای دیگر به موضوع نگاه میگوید فقط از زاویهمی

 ها جلوگیری خواهیم نمود.قطعاً از بسیاری از بحث

 یک تمرین

 

 

 

 

بینیم یک حالت یکسان برای همه افراد نیست. پس لزوماً آن چیزی که ما می

 بینید از دریچه باورهای شماست.میواقعیتی که شما 

اگر در حال حاضر شرایط مالی و درآمد شما مناسب نیست، فروش کمی 

دارید، اوضاع مناسب نیست فکر نکنید که همه مردم هم همین شرایط رادارند 

بلکه این فقط واقعیت زندگی شماست و نتیجه باورهایی است که در ذهن 

 خوددارید.

م که افراد یکسری باورهایی در ذهن خوددارند و این تا اآلن به اینجا رسیدی

 شود.ها میکند که باعث تفاوت نتیجهشان را خلق میباورها واقعیت زندگی

بودید، خودتان را هر زمان در حال بحث کردن با دیگران 

جای طرف مقابل بگذارید و ببینید که از این زاویه چه 

رسید که توان داشت، احتماالً به نتیجه میبرداشتی می

 دلیل بحث شما تفاوت زاویه نگاه شماست.
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 باور چیست؟
 اند.های ذهن هستند که براثر تکرار زیاد در ذهن قرارگرفتهباور همان پرونده

 ست و در ذهندیگر: یک فکر است که بارها و بارها تکرار شده اعبارتیبه

 قرارگرفته است.

ای که روی افراد زیادی در ایران انجام دادم متوجه شدم طبق تحقیقی گسترده

ه شداند و زیاد گفتههایی در خصوص پول و ثروت زیاد شنیدهحرفکه چه

 است.

 بیشتر شامل این موارد بود که:

 پول چرک کف دست است

 پولدارها افراد بدی هستند

 آوردنمیپول خوشبختی 

 برای پولدار شدن باید سخت کارکرد

 شودنابرده رنج گنج میسر نمی

 کندپول انسان را از خدا دور می

 آوردپول پول می

 ...و 

رها و یکسری باو ها یکسری باورها درست استبینیم که در این صحبتمی

 اشتباه است.
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 ش قرارکند یعنی هر باوری که در روبرویجهان هستی مانند آینه عمل می

 دهید همان نتایج را به شما نشان خواهد داد.

 کنند.های مختلفی را تجربه میبه همین دلیل است که افراد واقعیت

 گیرد؟این باورها چگونه شکل می
 شودتوضیح دادیم که باور از طریق تکرار زیاد ایجاد می

ان، هنگ، دوستها، فرخانواده، رسانه)های مختلفی مثل اما این تکرار از طریق راه

 افتد.ها اتفاق میها و دیدهدرنهایت از راه تکرار شنیده (مذهب و ...

این موردها بیشتر بدانیم، ابتدا در مورد خانواده صحبت  اما اجازه بدید که در

نیم کبقیه موارد را در هدیه ویژه که پایان کتاب به شما معرفی می کنیم.می

 هیم.توضیح می

 خانواده

 یرد.گگیری باورهایشان شکل می خانواده بیشتر افراد از طریق الگواز راه 

د ببیند توانای کوچک نشسته است و فقط میفرض کنید در یک خانواده بچه

در کنند، پبیند که دارند با همدیگر بحث میو بشنود، پدر و مادرش را می

ردی کر کگوید که فدارد با صدای بلند و فریاد به همسرش )مادر فرزند( می

من راحت پول در میارم؟ پوستم داره کنده میشه، صبح تا شب دارم زحمت 

 زار پول. 0میکشم برای 

ب بیند که پدر صبح تا ششنود، دارد میبیند و میها را میبچه داره این صحنه

آورد و بسیار اذیت شوند که پدرش سخت پول درمیرود. میسرکار می

 ند؟کچه چیزی را باور می شود،می
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اینکه پول درآوردن سخت است، باید خیلی زیاد زحمت کشید تا بتوان پولی 

 دست آورد. به

صورت بیند که بهبینید که دارد پدرش را میای دیگر فرزندی را میدر خانواده

تلفنی در حال معامله کردن است و در عرض چند دقیقه چند میلیون تومان 

 آورد.دست می پول به

 گیرد؟ پول درآوردن خیلی راحت است.باوری شکل می در این فرزند چه

این فرزندان زمانی که بزرگ شوند دقیقاً همان چیزهایی را که بارها شنیده و 

 عنوانکنند و آن را بهاند را در زندگی خود تجربه میاند و باور کردهدیده

 بینند.واقعیت می

شبیه  ردن افراد خیلیبینید که شیوه پول درآوردن و خرج کاگر دقت کنید می

ها در ذهن فرزندان هاست، چراکه توسط الکوگیری باورهای آنپدر و مادر آن

یلی ها خکند نتایج زندگی آنگیرد و چون باورها واقعیت را خلق میشکل می

آورند فرزندان ها راحت پول درمییعنی اگر آن هاست؛شبیه پدر و مادر آن

ها هم سخت کار کنند بچهکار می آورند اگر سختهم راحت پول درمی

 کنند.می

 یک تمرین

 

 

 

 

اقدامک: اگر شما قبول دارید که باید سخت کارکرد برای 

 که این باور را تغییر دهید افرادی را پیدا کنید که بسیار اینکه

 آورند.راحت پول درمی
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 سخن پایانی
واند تجهان می دهد که هر کس در اینتجربه چندین ساله زندگی من نشان می

که تصمیم بگیرد مسئولیت زندگی خودش را  زندگی خودش را بسازد، زمانی

بر عهده بگیرد و باقدرت روی خودش کار کند و مسیر را بدون ناامیدی و 

ترس ادامه دهد، آن زمان است که معجزات فراوانی را خواهد دید. امیدوارم 

 ا تحقیق و مطالعه و بررسیهکه از این مطالب بسیار ارزشمند که پس از سال

 ام استفاده کنید و نتایج بسیار بزرگی را در زندگی خود ببینید.دست آورده به

 

 هدیه ویژه
کنم در دوره رایگان و غیرحضوری علم ثروت به همین دلیل پیشنهاد می

ویدیوی  7این دوره شمل  شرکت کنید. imanborji.irدر وبسایت 
آموزشی کاربردی است و بری شرکت در آن کافی است به نشانی زیر 

دقیقه فایل های  5در کمتر از  و نام و ایمیل خود را وارد کنید.بروید 
 شود.آموزشی به ایمیل شما ارسال می
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توانید باور کنید چقدر مطالب کاربردی در نمی 
 این دوره رایگان بدست خواهید آورد
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 درباره نویسنده:
 های موفقیت فردی و کسب ثروتمربی و مدرس مهارت 

 موفقیت در ایرانهای نوین مبتکر فرا تکنیک 
 مشاور تیم پدیده مشهد 
  نویسنده کتاب کروکی خواسته با یادداشتی از سخنرانان و اساتید برتر

   Dr. lois frankel) و Hal Elrod ،Jim stoval ،John david mann) دنیا
 های سطح یک کشور و های صحبت ایشان در روزنامهپوشش رسانه

روزنامه وطن امروز، روزنامه تعادل، روزنامه جهان ازجمله ) های خبرگزاری برترسایت
 (… های ایلنا، عصر ایران واقتصاد، روزنامه ابرار اقتصادی و همچنین خبرگزاری

  های آموزشی در تهران، مشهد و نفرساعت کارگاه و دوره ۰۰۳۳بیش از
    اصفهان

  دوره تحول سرنوشت مالی در شهرهای اصفهان و مشهد ۷۱برگزاری    

  گذاری در مشهد و اصفهانکارگاه هدف ۱برگزاری    
 تدارک چندین دوره آموزشی غیرحضوری    
 نویسنده چندین مقاله آموزشی    
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