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گام برتر موفقیت/تبریک

بگذارید اولین جمله کتاب را با خوشحالی تقدیم شما عزیزی قرار
دهم که در حال برداشتن یکی از گامهای برتر رشد خود و رسیدن به
موفقیت هستید.از اعماق وجودم به شما تبریک میگویم چون شما در
حال برداشتن گامی هستید که دیگران به دالیل و بهانههای مختلف از
برداشتن آن دوری میکنند .تحقیقات نشان میدهد که فقط3درصد مردم
دارای هدف مشخص هستند و با برنامه برای رسیدن به آن هدف قدم
برمیدارند .چه قدر خوشحالم مخاطبین من جزء بهترینهای روزگارند.پس
تبریک به شما و البته به خودم به خاطر داشتن چنین مخاطبانی...
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چه طور این کاتب را بخوانم
شاید شما تابهحال کتابهای متعددی را خوانده باشید و این سؤال برای شما
پیش بیاید که چرا کتاب خواندن ،روی شما تأثیر زیادی نمیگذارد و زندگی شما
را تغییر نمیدهد و به سمت خوبیها سوق نمیدهد؟
پاسخ سؤال شما بسیار ساده است! چون شما فقط به خواندن کتاب اکتفا کردهاید
و گامهای دیگری را که برای تأثیرپذیری احتیاج دارید  ،برنداشتهاید .راهکارهای
عملی زیر باعث میشود یکی از بهترین و کاربردیترین کتابهای طول عمرتان
را خوانده باشید.

بهتیرن راه
اگر میخواهید بیشترین بهره را از این کتاب ببرید راهی وجود دارد که بسیار
مهمتر و بهتر از هر راهکار و روش دیگری است و اگر از آن سرپیچی کنید ،مطالعه
15
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این کتاب و کتب دیگر برایتان سودمند نخواهد بود .آن روش مهم چیزی نیست
جز اینکه با عالقه فراوان مشغول مطالعه شوید و هرلحظه به فکر این باشید که
مطالب این کتاب چه قدر میتواند برای شما مفید و ّ
لذت بخش باشد .باور داشته
باشید که عمل به قوانین و راهکارهای این کتاب زندگی شما را هم مانند هزاران
انسان دیگر میتواند متح ّول کند .بارها و بارها اثرات سازنده این کتاب را که همان
پرانرژی بودن و پر از حس خوب بودن در زندگی است  ،برای خودتان تصویرسازی
و مرور کنید.

فقط کاتب را نخوانید
سعی کنید فقط به مطالعه سطحی کتاب بسنده نکنید .راهکارها و مهارتهایی
را که یاد میگیرید عملی کنید و با تفکر در هر بخش آن ببینید که در کجای
زندگی شما کارگشا خواهد بود و چه طور میخواهید مطالبش را به کار ببندید.
یادتان باشد ما کتاب نمیخوانیم که فقط کتابخوانده باشیم ،بلکه قرار است با
عمل به راهکارها و درسهایی که از آن گرفتهایم زندگی بهتری را برای خود و
دیگران رقم بزنیم .شما هرگز با خواندن یک کتاب آشپزی سیر نمیشوید پس
همیشه چه قدر خواندن مهم نیست بلکه چگونه خواندن و چه قدر عمل کردن
مهم است.
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راهکار قدیمی
شدت
و قابلاستفاده هستند را مشخص کرده و زیرشان خط بکشید.این کار به ّ
مرور را برای شما راحتتر میکند .جیم ران نویسنده و کارآفرین بزرگ آمریکایی
میگوید":وقتی این کتاب را میخوانید تصور کنید در حال خرید هستید و تنها
نظراتی را که به درد شما میخورد همراه ببرید و استفاده کنید .مطمئناً نباید هر
چیزی که هرکس میگوید بخرید اما به خود این فرصت را بدهید که صفحات
بعد را با فکر بازتری بخوانید.اگر برای شما معنیدار بود آن را امتحان کنید و اگر
اینطور نبود به آن توجهی نکنید و از آن بگذرید.به خاطر داشته باشید در انجام
هر کاری خود را یک شاگرد بدانید نه یک استاد" .

حلقه مفقوده
بسیاری از مواقع دیده میشود که افراد کتابهای متعددی میخوانند ولی
مدتی همه یا اکثر مطالب آن را فراموش میکنند.دلیل این اتفاق کام ً
ال
پس از ّ
مشخص است؛چون آنها برنامهای برای مرور کردن مطالب ندارند و همین امر
باعث میشود که فقط در حین مطالعه کتاب کمی حال خود را بهتر ببینند و
پس از تمام شدن و کنار گذاشتن آن دوباره به روزگار ابتدایی خود بازگردند و
مطالب کتاب را فراموش کنند .سالها قبل ادگارددیل مخروطی را معرفی کرد و
مفهوم جدیدی را به مهارت یادگیری اضافه کرد که به هرم یادگیری معروف شد.
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ادگارددیل میگوید :مردم فقط  ۱۰درصد از مطالبی را که میخوانند (مثل کتاب
و روزنامه و …) ۲۰ ،درصد از صوتهایی را که میشنوند (مثل فایلهای صوتی،
رادیو و …) ۳۰ ،درصد از چیزهایی را که مشاهده میکنند (مثل فیلم)۵۰ ،
درصد از چیزهایی را که همزمان هم میبینند و هم میشنوند (مثل یه آزمایش
علمی) ۷۰ ،درصد از آن چیزهایی را که به صورت عملی با آن درگیر میشوند و
 ۹۰درصد از آن چیزهایی را که شخصاً اجرا میکنند و به دیگران یاد میدهند را،
یاد میگیرند.
پس سعی کنید درگیر مطالب کتاب شوید از طریق:
عمل کردن به مطالب آن؛آموزش آن به دیگران؛یادداشت نویسی تجربههای شخصی خود؛-گوش کردن به کتاب صوتی و...

عوامل حواسپرتی را از خود دور کنید
تلفن همراه،تلویزیون روشن،سروصدای اطرافیان ،صوت موسیقی و هر عاملی را
که میتواند تمرکز شما را بر هم بزند ،مدیریت کنید .سعی کنید برای لحظاتی هم
که شده از تلفن همراهتان فاصله بگیرید و در محیطی مناسب که در آن احساس
راحتی میکنید  ،شروع به مطالعه کنید.
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بهانه ممنوع
شما از آن دسته از افرادی نیستید که همیشه و بهطور مداوم حرف از ناامیدی
و نشدن کارها میزنند اما فقط در حد چند جمله باید خطاب به آنها گفت :که
اگر شما هم زندگی افراد موفق را خوانده باشید به این نتیجه میرسید که آنها
هم دارای مشکالت متعدد در زندگی بودهاند و فقط با برنامه مناسب به مصاف
مشکالت زندگی خود رفتهاند و آنها را شکست دادهاند .این را هرگز فراموش
نکنید که از  100درصد موفقیت فقط  10درصد آن چیزهایی است که اتفاق
میافتد و  90درصد بعدی آن واکنشهای ما در برابر آن اتفاقات است .پس با
یادگیری مهارتهای این کتاب میتوانید اتفاقات خوشایندی برای خود و دیگران
رقم بزنید.

پا بهپای کاتب
برای تأثیر بیشتر مطالب کتاب حتماً پابهپای کتاب جلو بیایید و سعی کنید
کارهایی که از شما خواستهشده است را کامل انجام داده تا بیشترین بازدهی از
مطالعه یک کتاب نصیب شما شود .در این کتاب سعی شده است بیشترین بهره
ممکن در کمترین مطالب ممکن به طور خالصه و مفید در اختیار شما عزیزان قرار
بگیرد و از اطاله کالم و پرگویی اجتناب شود.
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گوشی موبایلتان را نگاه کنید.
چند درصد شارژ دارد؟

همین االن دست به کار شوید

حتم ًا تجربه کردهاید وقتیکه شارژ تلفن همراهتان کم میشود
چه اتفاقی برای موبایلتان میافتد؟ نور صفحه کم میشود،
بعضی از برنامهها از دسترس خارج میشوند و دیگر نمیتوان
از آنها استفاده کرد ،کارکرد موبایل پایین میآید و بهزودی
خاموش خواهد شد و از کار خواهد افتاد.
در این مواقع ما چهکار میکنیم؟؟
جواب سؤال خیلی ساده است .گوشی را به شارژ میزنیم.
(ببخشید از این سؤالی که پرسیدم)

درست مثل زندگی ما
دقت کردهاید خیلی وقتها انگار شارژ ما هم میخواهد تمام شود و دیگر حوصله
کار کردن نداریم ،ناامید میشویم و دیگر بازدهی قبل را نداریم و در یک کالم
بیانگیزهایم و از زندگی سیر میشویم .در اینجا این سؤال مطرح میشود که در این
موقعیتها چه طور باید خودمان را شارژ کنیم و انرژی خود را دوباره به باالترین
حد خود برسانیم؟
ّ
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وتقی شارژی چی میشه؟
باالترین حالت ممکن خود باشد .خود را در باالترین نقطه انرژی تص ّور
کنید .چه میبینید؟
• حالتان خوب است و باقدرت و با رضایت باال از زندگی،کارهای روزمره
و اهدافتان را جلو میبرید.
• دوست دارید به دیگران کمک کنید و حال دل آنها را هم بهبود ببخشید.
• ارتباطات شما با اطرافیانتان به بهترین حالت ممکن خود میرسد.
• خانواده و دوستان شما از دیدنتان خوشحال شده و این حالت به شما
انرژی دوچندان میدهد.
• سرعت رشد شما در مسیر رسیدن به اهدافتان بیشتر میشود .
• خالقیت و نوآوری شما افزایشیافته ،
و در یک جمله شاهد اتفاقات بسیار خوبی در زندگیتان خواهید بود.
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اص ًال به شارژر احتیاج دایرم؟
بدون شک ما برای انجام دادن کارهای کوچک و بزرگ زندگیمان باید مسیرهایی
را طی و با مشکالت متعددی دستوپنجه نرم کنیم .پایین آمدن شارژ انرژی ما در
برخورد با این مسائل کام ً
ال طبیعی میباشد .آیا اگر راهکارهای شارژ دوباره انرژی
خود را فرا نگیریم میتوانیم در برخورد با این مشکالت که جزئی از مسیر میباشد
مجدد
به سالمت عبور کنیم و به هدفمان برسیم؟ آیا ما مهارت الزم جهت شارژ ّ
انرژی خود و طی کردن ادامه مسیر را داریم؟ آیا اگر ما این مهارتها را به خوبی اجرا
نکنیم اص ً
ال امیدی به رسیدن به اهداف و آرزوهای زندگی خود میتوان داشت؟ از
بزرگی نقل شده است که میگوید“ :به شدت معتقدم 10درصد از زندگی چیزهایی
است که اتفاق میافتد و 90درصد بعدی آن واکنش ما در برابر آن اتفاقات است”.
آیا ما مهارت واکنش مناسب به اتفاقات مسیر اهداف خود را داریم؟
با کمی تأ ّمل میبینیم که بدون یادگیری مهارتهای الزم برای واکنش مناسب
در برابر مشکالت ؛ رسیدن ما به اهداف و آرزوهای خود دور از دسترس و غیرممکن
خواهد بود.
بزرگترین مشکل ما در برابر شکستها و سختیهای زندگی دوباره بلند شدن
و از نو شروع کردن است و متأسفانه جای آموزش این مهارتهای کاربردی در
مدارس و دانشگاههای ما خالی میباشد  .پس قبل از آنکه راهکارهای شارژ کردن
خود و باال بردن انرژی درونیمان را فرابگیریم باید با مسائل زیر آشنا شویم.
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از نان شب واجبتر
آنها را فراگرفته و در مسیر پرپیچوخم رسیدن به اهدافتان از آنها استفاده کنید.
از نان شب واجبتر عنوانی است که واقعاً حقّ مطلب این بخش را ادا کرده و
اهمیت باالی فراگرفتن آنها را برای شما مشخص میکند .پس از شما میخواهم
که این بخش را با دقت خوانده و برنامههای آن را فرابگیرید.

تکنیک پنج دقیقه
شاید برای شما هم مانند بسیاری از افراد اتّفاق افتاده باشد که تصمیم به
انجام کاری گرفتهاید اما آن را مرتباً به آینده میاندازید؛ شاید برای مطالعه این
کتاب نیز همین اتفاق برایتان افتاده باشد که هر دفعه مطالعه آن را به تعویق
انداختید .تکنیک  5دقیقه به شما کمک میکند که تا حد زیادی از این دام بزرگ
اهمالکاری خود را رها کنید .این تکنیک به شما میگوید که هر وقت چنین
حسی به شما دست داد یعنی کاری را بدون علت منطقی و فقط از روی تنبلی و
اهمالکاری به تعویق انداختید ،فقط  5دقیقه از آن کار را انجام دهید و به خودتان
قول دهید که بعد از آن  5دقیقه اگر دوست نداشتید میتوانید آن کار را به راحتی
ترک کنید .نکته جالب این تکنیک همین جاست اغلب کسانی که  5دقیقه را تمام
میکنند دوست دارند  5دقیقه د ّوم را شروع کنند و همینطور  5دقیقه سوم و ...
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نتها راز موفقیت
وقتی سراغ کتابهای فرهنگ لغت میرویم و کلمه راز را جستجو میکنیم با
این معانی روبه رو میشویم :نهانی ،سر ،رمز .آنچه در دل نهفته باشد .چیزی که
باید پنهان داشت یا به اشخاص مخصوص گفت.
شاید برای شما عجیب باشد ولی این مطلب عین واقعیت است که موفقیت هیچ
رمز و رازی ندارد که پنهان باشد بلکه موفقیت اصولی دارد که هر کس به آنها
متعهد و مقید باشد؛ بدون شک به خواستهها و اهداف خود خواهد رسید .رعایت
نکات همین کتابی که هم اکنون در دست گرفتهاید بدون شک میتواند معجزه
بزرگی در زندگی شما ایجاد کند.

قدرت ذهن
اجازه بدهید این بخش را با جمله جالب آلبرت انیشتین شروع کنم که او
همیشه میگفت":اگر انسانها در طول عمرشان استفاده از قدرت ذهنشان یک
میلیونیوم استفاده از معدهشان بود اکنون دنیا تعریف دیگری داشت".
درباره قدرت ذهن انسان ،تابهحال مقالهها و کتب بسیاری نوشته شده است حتی
در بسیاری از فیلمهای قهرمانی چنین چیزی را دیدهاید که به قدرت ذهن انسان
ت پی نبردهاند.
اشاره میکند؛ اما بسیاری از انسانها هرگز به این قدرت بینهای 
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قدرتمندترین چیز بر روی کره زمین مغز انسان است .این مغز ماست که بر
اساس اطالعات فراوانی که از پیرامون خود میگیرد ،انتخاب میکند که ما چطور
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تحقیقات علمی بر روی مغز انسان دانشمندان را به این نتیجه رساند که

زندگی کنیم .ویلیام جیمز پدر روانشناسی مدرن آمریکا بر این عقیده بود که
ضمیر ناخودآگاه هر تصویری را که ضمیر خودآگاه به آن بدهد چاپ خواهد کرد،
مخصوصاً آنکه پشتوانهای قدرتمند به نام ایمان داشته باشد.

حق مطلب را برایاتن ادا کنم باید
اگر بخواهم در یک جمله ّ
بگویم که اسفتاده درست از مغز،فتاوت یبن انسانهای
موفق و ناموفق را ایجاد میکند.
ّ
آلن ریچاردسون مربی بسکتبال و روانشناس بزرگ ،برای اثبات قدرت تجسم
یک آزمایش جالب را ترتیب داد .او یک گروه از بازیکنان بسکتبال را جمع کرد و
آنها را به سه دسته تقسیم کرد ،او میخواست اثربخشی تجسم را در این آزمایش
نشان دهد تا مشخص شود که کدام گروه بهتر پرتاب سه امتیازی انجام میدهد.
سه گروه به شرح زیر بودند:
گروه اول :هرروز  20دقیقه تمرین پرتاب میکردند..
تجسم میکردند و دیگر تمرین عملی انجام نمیدادند.
گروه دوم :فقط پرتاب را ّ
تجسم.
گروه سوم :نه تمرین میکردند و نه تمرین ّ
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تجسم میکردند و تمرین
نتایج این آزمایش شگفتانگیز بود .گروهی که فقط ّ
نمیکردند ،در پرتابهای خود پیشرفت فوقالعادهای کرده بودند و امتیازهای آنها
بسیار نزدیک به امتیازهای گروهی بود که هرروز  20دقیقه تمرین پرتاب آزاد
را انجام میدادند .پس بهترین مدل این است که تمرین ذهنی را کنار تمرین
فیزیکی انجام دهیم تا باالترین نتایج برای ما ایجاد شود .امروزه تمامی ورزشکاران
و کارآفرینان معروف جهان در تیم خود از یک روانشناس استفاده میکنند تا آنها
را به لحاظ ذهنی نیز برای انجام کارها آماده کند.

قانون  5ثانیه
حتماً برای شما هم پیشآمده که تصمیم میگیرید برای شروع کاری و یا زدن
حرفی اما گویا چیزی از درون شما را نگه میدارد و شما هیچگاه آن کار را انجام
نمیدهید؛با رعایت این قانون شما هم از این دام که باعث تو ّقف یا کندی مسیر
رشد شما میشود نجات پیدا کنید .این قانون را برای بار اول خانم مل رابینز که
زندگی بسیار سختی را هم سپری کرده ،بیان کرده است.قانون  5ثانیه میگوید اگر
شما تصمیم به انجام کاری دارید فقط  5ثانیه وقت دارید که آن را انجام دهید در
غیر این صورت مغز شما ،جهت نگهداشتنتان در محل ایمن خود شما را از انجام آن
کار بازمیدارد .خانم مل رابینز در کتاب قانون  5ثانیه خود میگوید :شما قرار است
چیز فوقالعادهای یاد بگیرید – تنها پنج ثانیه زمان الزم است تا زندگیتان را تغییر
دهید .به نظر کالهبرداری میآید ،مگر نه؟ کالهبرداری نیست؛ کام ً
ال علمی است.
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میدهید .درواقع ،این تنها راه تغییر زندگی است .این داستان واقعی قانون  5ثانیه
است :اینکه این قانون چیست ،چرا جواب میدهد و چطور توانسته زندگی افراد را
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به شما ثابت خواهم کرد .شما زندگیتان را هر بار با یک تصمیم پنجثانیهای تغییر

در سراسر دنیا دگرگون سازد .یادگیری این قانون ساده و تأثیرش عمیق است .این
قانون راز تغییر همهچیز است .وقتی این قانون را فراگرفتید ،میتوانید بالفاصله آن
را به کار ببندید .این قانون به شما کمک میکند هر روز با اعتمادبهنفس و شجاعت
بیشتری زندگی کنید ،عشق بورزید ،کار کنید و حرف بزنید .یک بار از آن استفاده
کنید و هرگاه به آن نیاز پیدا کنید ،در اختیارتان خواهد بود.
من قانون  5ثانیه را زمانی ایجاد کردم که همه چیز در زندگیام داشت از هم
میپاشید .وقتی میگویم همه چیز ،منظورم همه چیز است :زندگی زناشویی،
اوضاع مالی ،مسیر شغلی و عزتنفسم .من از این ابزار برای کنترل و بهبود همهچیز
استفاده کردهام ،از اعتمادبهنفس گرفته تا گردش مالی ،از ازدواج تا مسیر شغلی
و از بهرهوری گرفته تا تربیت فرزندان .من از چک برگشتی به چکهای هفت
رقمی و از دعوا با شوهرم به جشن گرفتن به مناسبت بیستمین سالگرد ازدواجمان
رسیدهام .دلهرهی خودم را مداوا کردم ،دو کسبوکار کوچک را ساختم و فروختم،
به تیمهای  CNNو مجلهی موفقیت پیوستم و حاال هم یکی از پُرکارترین
سخنرانان دنیا هستم .من تاکنون هیچگاه تا این حد احساس کنترل ،شادی و
آزادی نکردهام .بدون این قانون هیچ یک از این کارها را نمیتوانستم انجام دهم.
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قانون 80/20
یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو ،در پی تحقیقات و آزمایشاتی به این
باور رسید که  % ٨٠کارهای ما و نتایج دلخواه؛ متأثر از  % ٢٠کارهای ما میباشد.
قانون پارتو یکی از سودمندترین و مفیدترین قوانین مدیریتی میباشد بدین
معنی که  % ٨٠از راندمان کاری شما تنها مربوط به  % ٢٠از فعالیتهایتان در
حل مسئله مذکور بوده است .بسیاری از کارها و فعالیتهای ما در طی روز نه
تنها مفید نیستند ؛ بلکه مضر هم هستند و ما میتوانیم آنها را از لیست کاری
خود حذف کنیم و انرژی و وقت خود را صرف  انجام کارهایی نماییم که بازده
مطلوبتری داشته و احساس رضایتمندی بیشتری در ما ایجاد  میکنند.
حال به چند مثال در این زمینه توجه کنید:
 % ٨٠سود حاصل در شرکتها تنها نتیجه  % ٢٠از محصوالت یا خدماتی
هستند که ارائه میدهند.
  % ٨٠از فضای اتاق یا انباری شما تنها بهوسیله  % ٢٠از لوازم مورد نیازتان
پر شده است.
  % ٨٠نتایج کاری شما حاصل  % ٢٠از کارهایی است که در طول روز انجام میدهید.
شگفتانگیز است .وقتی بیشتر دقت میکنیم میبینیم مسائل بیشتری از این
قاعده تبعیت میکنند.
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ارزش اصل پارتو براي يك مدير،کارگر،دانشآموز و یا هر کس دیگر در اين است
كه به او متذ ّكر میشود بر20درصد چيزهاي مهم تمركز كند .از ميان كارهايي كه
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اين قاعده چگونه میتواند به ما كمك كند؟

در طول روز انجام میدهیم ،تنها  20درصد داراي اهميت واقعي هستند .آن 20
درصد 80 ،درصد نتايج را توليد میکنند .بايد اين موارد مهم را شناسايي نموده
و بر آنها تمركز كرد .برنامه كاري روزانه خود را مرور كنيد .اگر بتوان از موردي
صرفنظر كرد ،اگر چيزي از قلم افتاده است ،بدانيد كه به آن 20درصد امور مهم
تعلق ندارد.
اصل پارتو و يا به عبارتی قاعده  80/20میتواند بهعنوان يك يادآوري روزانه در
خدمت ما باشد و به ما یادآور شود كه  80درصد زمان و انرژي خود را بر  20درصد
آنچه واقعاً مهم است ،متمركز كنيم .تنها هوشمندانه كار نكنيد ،بلكه هوشمندانه
بر روي چيزهاي درست و مهم کارکنید.

20درصد ارزشمند كاري شما چیست؟
فكر كنيد تا دريابيد قانون  80/20چطور در زندگي كاري شما اجرا ميشود.
بررسي كنيد و ببينيد ثمربخشترين فعاليتي كه در طول يك هفته كاري انجام
ميدهيد ،چيست؟
حاال تخمين بزنيد كه حقیقتاً چقدر زمان صرف انجام آن فعاليت ميكنيد .اين
سؤال براي مديران ،هنرمندان ،مجريان ،معلّمان و پزشكان مطرح شد و اغلب
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آنها پاسخ دادند كه تنها  10تا  20درصد زمان خود را به انجام سودمندترين
و مؤثرترین كارشان ميپردازند .طبیعتاً اين بدان مفهوم است كه بيشترين اوقات
آنها صرف اموري ميشود كه ارزش كمتري توليد ميكنند.
بنابراین ،بهخوبی ميتوان دریافت که چرا اکثر مردم هيچگاه به باالتر از حد
متوسط نميرسند ،زیرا اغلب آنان در حال هدر دادن وقت ارزشمندشان هستند.
مفاهيم قانون  80/20ساده هستند .اگر شما بتوانيد زمان بيشتري را صرف آن20
درصد فعالیتهای كليدي بكنيد ،بازده بسيار بيشتري خواهيد داشت (و در نتيجه
به پول و نتایج بيشتري دست پيدا ميكنيد).
ميتوانيد قانون  80/20را در محيط كاري خود به كار بنديد .آيا وسايلي را كه
 80درصد مواقع الزم داريد(ماشين دوخت ،چسب ،پوشههاي پروژههاي در دست
اقدام ،و غيره) در دسترستان هستند يا اينكه ميز شما انباري است از وسايلي كه
كمتر از  20درصد اوقات استفاده ميكنيد؟ پس وسايلتان را بر اساس نيازتان
مرتب كنيد.
فرآيند اجراي قانون  80/20نيز به همين سادگي است :آن  20درصد فعالیت با
ارزش خود را شناسايي كرده و بيشتر انجام دهيد .بنابراین ،تکرار ميکنم « :آن 20
درصد فعالیتهای با ارزش خود را شناسايي كرده و آنها را بيشتر انجام دهيد».
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