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  سرمقاله ـ قدرت حق انتخاب
حساسيت خودرو به بستني
آموزش کسب و کار ویژه

توصيه هاي بورسي!
بررسي تبليغات شرکت ها

بررسي کتاب معجزه
ما شروع کردیم شما چطور؟

آشنایي با ميلياردرهاي آینده ایران

برای استفاده از امکانات سايت »ميلياردرهای آينده ايران« 
به آدرس اينترنتی زير مراجعه کنيد . . .
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مـورد  مقــاالت  صحت 

نيست   مديران  تائيــد 

بــه  را  قـضـــاوت  و 

خوانندگان واگـــذار

 مي کنيم .

شماره صفحه

چه زماني خود را قدرتمند مي دانيد؟
ثروت زیاد داشته باشيد؟

موفقيت بسيار بدست آورید؟
در کار و تحصيل موفق باشيد؟

به کلمه قدرت بيشتر فکر کنيد ...
شما زماني قدرتمند خواهيد بود که حق انتخاب 

داشته باشيد.
به  را  ميشود و خداوند یک روز  صبح که آغاز 
شما هدیه مي دهد، حاال با خود شماست که از 

این هدیه چگونه بهره ببرید.
فقير تر یا ثروتمند تر؟

موفق تر یا شکست خورده تر؟
عاشق تر یا دلشکسته تر؟

بهتر یا بدتر؟
خودت انتخاب کن، این منو باز است و شما هم 

به مهماني زندگي دعوت شده اید.
خداوندي که ما را به مهماني این زندگي دعوت 
را در  ها  نعمت  از همه  ليستي  کرده است، یک 
بجاي  شما  اگر  حاال  است،  داده  قرار  ما  مقابل 

غذاي پادشان، به یک تخم مرغ راضي هستيد! 

اشکال از صاحبخانه نيست، ایراد از این مهمان 
کم نظر است.

این قدرت اختيار و انتخاب است که انسان را 
اشرف مخلوقات عالم قرار داده است، این اشراف 

بر عالم و دنياي خود، معجزه طبيعت است.
خداوند بخشنده است، خداوند بنده خود را زیبا 
و عزیز مي داند، پس چگونه ممکن است براي 

تو که بنده عزیز خدا هستي، بهترین بهترین ها را 
نخواهد؟

خواستن یا نخواستن تو، از لطف خداوند کم نمي 
کند.

این رود هميشه جاري است، پس چه بهتر که در 
این مدت کوتاه که مهمان او هستيم، بهترین ها را 
بخواهيم و از وجود پروردگاري بخشنده مانند او 

شکر گزار باشيم.

                     پيروز و پایدار باشيد

- مطالب ، لزوما نظر مدیران انجمن نيست .
- تحریریه در ویرایش مطالب آزاد است .

- نقل مطالب ماهنامه با ذکر ماخذ بالمانع است .
- مطالب دریافتي مسترد نخواهد شد .

- دوستان و عالقمندان جهت ارسال مطالب خود در 
راستاي موضوعات ماهنامه و انجمن لطفا فایل ها را 

به صورت word و به آدرس اینترنتي :
  unc . iran@yahoo.com ارسال نمایند .

قدرِت حق انتخاب

آدم برفي فقط یک پا دارد
چشمانش از دکمه است اما ميخندد

آدم برفي در برف ميخندد چرا که این شانس را دارد،
باشد حتي بشکل یک آدم برفي  ...
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سجاد دانشفر
)عضو سایت ميلياردرهاي آینده ایران(

پونتياك شركت خودروسازي جنرال  بخش 
این  با  مشتري  یك  از  را  شكایتي  موتورز 
باري  دومين  »این  كرد:  دریافت  مضمون 
است كه برایتان مي نویسم و از اینكه بار قبل 
چراكه  ندارم؛  اي  گالیه  اید،  نداده  پاسخي 

موضوع از نظر من نيز ...انه است!

است كه طبق یك  این  به هر حال، موضوع 
رسم قدیمي، خانواده ما عادت دارد هر شب 
بخورد.  بستني  دسر،  عنوان  به  شام  از  پس 
راي گيري مي  از شام  ما پس  سالهاست كه 
بستني،  نوع  آرا  اكثریت  براساس  و  كنيم 
هم  را  این  شود.  مي  خریداري  و  انتخاب 
خودروي  یك  بتازگي  من  كه  بگویم  باید 
شورولت پونتياك جدید خریده ام و با خرید 
براي  به فروشگاه  این خودرو، رفت و آمدم 

تهيه بستني دچار مشكل شده است.

مشتري  این  از  دریافتي  نامه  به  شركت  مدیر 
از  اما  برخورد كرد؛  تردید  و  با شك  عجيب، 
مامور  را  مهندس  یك  تعهد،  و  وظيفه  روي 
 ، شركت  خبره  مهندس  كرد.  مساله  بررسي 
شب هنگام پس از شام با مشتري قرار گذاشت. 
آن دو به اتفاق به بستني فروشي رفتند. آن شب 

نوبت بستني وانيلي بود. پس از خرید 
بستني ، همان طور كه در نامه شرح 
داده شد، ماشين روشن نشد!مهندس 
شب   3  ، حل  راه  جویاي  و  جوان 
خودرو  صاحب  با  نيز  دیگر  پياپي 
بستني  نوبت  شب  یك  كرد.  وعده 
شكالتي بود، ماشين روشن شد. شب 
خودرو  و  فرنگي  توت  بستني  بعد 
سوم  شب  خورد.  استارت  براحتي 
باز  بستني وانيلي شد و  نوبت  دوباره 

ماشين روشن نشد!
یافتن  فكر  به  كه  این  جاي  به  نماینده شركت 
دليل حساسيت داشتن خودرو به بستني وانيلي 
باشد تالش كرد با موضوع، منطقي و متفكرانه 
ترك  لحظه  از  را  مشاهداتي  او  كند.  برخورد 
به  بازگشت  و  بستني  خریدن  تا  مشتري  منزل 
ثبت  بستني  انواع  براي  زدن  استارت  و  ماشين 
كرد. این مشاهده و ثبت اتفاق ها و مدت زمان 
آنها، نكته جالبي را به او نشان داد: بستني وانيلي

خريد  براي  كه  دفعه  هر  بفرماييد!  دقت  لطفا 
خودرو  به  و  روم  مي  مغازه  به  وانيلي  بستني 
اما  شود؛  نمي  روشن  ماشين  گردم،  بازمي 
مشكلي  چنين  بخرم،  كه  ديگري  بستني  هر 
درك  كنم  مي  خواهش  داشت.  نخواهم 
و  جدي  بسيار  من  براي  مساله  اين  كه  كنيد 
دردسرآفرين است و من هرگز قصد شوخي 
با شما را ندارم. مي خواهم بپرسم چطور مي 
شود پونتياك من وقتي بستني وانيلي مي خرم 
ديگري  بستني  هر  با  اما  شود؛  نمي  روشن   ،

راحت استارت مي خورد؟

هيچگاه در 

دنيا خود را 

با ديگران 

مقايسه نكن! 

كه اگر چنين 

كنی به خود 

توهين كرده 

ای!

سه جمله برای 

موفقيت:ا  

دانستن بيش 

از ديگران، 

كار كردن 

بيش از 

ديگران،  

انتظار كمتر از 

ديگران  

تلنگر ماه ...!

حساسيت خودرو به بستنی 

پرطرفدار و پرفروش است و نزدیك در مغازه 
در قفسه ها چيده مي شود؛ اما دیگر بستني ها 
داخل مغازه و دورتر از در قرار مي گيرند. پس 
بستني  خرید  تا  خودرو  از  خروج  زمان  مدت 
وانيلي  بستني  براي  زدن  استارت  و  برگشتن  و 

كمتر از دیگر بستني هاست.

تحليل  به  را  مهندس  زمان  مدت  اين 
موضوع  علمي 
او  و  كرد  راهنمايي 
به  اي  پديده  دريافت، 
 Vapor(بخار قفل  نام 
اين  بروز  باعث   )Lock
روشن  شود.  مي  مشكل 
شدن خيلي زود خودرو 
شدن،  خاموش  از  پس 
بخار  تراكم  دليل  به 
ها  پيستون  و  موتور  در 
شركت  اصلي  مساله 

پونتياك و مشتري بود.
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کارآفرين  افراد  فکر  طرز   : هشتم  روز 
چگونه است ؟

دوستان عزیز ، خواهران و برادران گلم 
بسيار  زمان  در  دارم  دوست  وجودم  عمق  از 
را  موفقيت  مرزهاي  باهم  همگي  آینده  کوتاه 

پشت سر بگذاریم و از
 - پولي  بي   - مشکالت   ، دوراني  هاي  چرخه 
 - شبانه  هاي  استرس   - روحي  عذاب   - قرض 

تحقير هاي اطرافيان -
دنياي  به  و  کنيم  عبور  مالي  هاي  شکست  و 
ثروتمندان وارد شویم ، به آزادي مالي و آزادي 

زمان برسيم .

بيشتر از چند سالي است که به چگونگي رسيدن 
به این مکان فکر کرده ام ، گاهي نداشتن علم

- گاهي هدف و گاهي عمل بهانه هاي من براي 
نرسيدن بوده اند ، اما اکنون چه ؟

اکنون که زمان عمل است باید چگونه فکر کنم 
، چه چيزي یاد بگيرم ؟ وچگونه عمل کنم .

اگر با من همدل و همراهيد ، اگر باور کنيد که 
براي شنيدن این مطالب در آمریکا 850 دالر

هزینه مي کنند ، و اگر مطالب این کالس را هر 
چند قباًل شنيده باشيد ، به چشم کالس

به مرزهاي  بزودي  ، شما  ببينيد  جدي آموزشي 
ثروتمندان نزدیک و از آن عبور خواهيد کرد .

قبول كنيد 

كه هركسی 

خطرناك 

است و قبول 

كنيد كه 

هيچكس 

خيلی 

خطرناك! 

و  کسب  کارآفرینان  )ب(  ربع  افراد  فکر  طرز   : اصلي  سوال  به  ميرسيم  خب 
چگونه  بزرگ  کارهاي 

است ؟
شغل  صاحب  خالف  بر 
آفرینان  کار  گرا،  کمال 
کار  کردن  محول  عاشق 

هستند
است:  این  آنها  .شعار 
خودم  را  کار  این  »چرا 
انجام دهم زماني که من 
را  بهتر  کسي  توانم  مي 
را  آن  تا  کنم  استخدام 

براي من انجام دهد؟«
طرز فکر آنها این است :پول مردم ) OPM( و افراد دیگر) OPT( را مدیریت 

کن و به ثروت برس .
توضيح )Sad OPM( اختصار کلمه ) other people money( است و 

باشد  به معني ) oter people transfer (مي   ) opt (
.اصطالحاتي که در آمریکا استفاده مي شود .

براي موفقيت در ربع B، به دانستني هایي بيشتر از چگونگي ساخت 
محصوالت و یا خدمات برتر نياز است .

همانطور که در جلسات قبل عنوان شد ، آنها باید بدانند که چگونه 
شبکه اي از سيستم هاي کسب و کار بسازند که بدون وجود فرمان 

آنها ، اتوماتيک وار مي فروشد .

آموزش کسب و کار ويژه

نویسنده : احمدرضایي ) عضو سایت ميلياردرهاي آینده ایران(

قسمت هشتم

ترديدها به 

ماخيانت 

می کنند 

تا به آنچه 

لياقتش 

را داريم 

نرسيم . . .



8 ماهنامه ميلياردرهاي آينده ايران
www.forum.unc-co.ir ماهنامه ميلياردرهاي آينده ايران7

www.forum.unc-co.ir

جلسه  تا  پس   ، باشيد  بعدي  کالس  منتظر 

بعد همگي را بخداي منان مي سپارم . شب 

خوش ...

به  ب(   ( ربع  در  موفقيت  براي  حقيقت  در 
چيزي بيشتر از ارائه خدمات نياز است و آن 
مهارت و هنر رهبري و سيستم سازي درست 

است .

اکنون دکتر عزیز ما ) دکتر شهرام ( 
با آشنایي به این قواعد بازي ، مسير 

رشد خود را
بازیافته و انشاءاهلل در آینده نزدیک 
جزو ثروتمندان انجمن خواهد بود .

دوستان عزیز مثال هاي این قسمت 
را فقط براي آشنایي با 4 خانه مالي 

، عنوان مي کنيم
چگونگي  به  ادامه  در  انشاءاهلل  و 
و  کسب  گسترش  و  ،بسط  شروع 

کار خواهيم رسيد .

مالي  خانه  بهترین  به  بعد  جلسه  در 
و  عالي  جایگاه   ، رسيد  خواهيم 
و  مالي  آزادي   ، کار  به  نياز  بدون 

آزادي زمان .

در روزگاری 

که لبخند 

آدمها بخاطر 

شکست 

توست ، 

برخيز تا 

بگريند آدمها 

اگر بخواهيد 

دائم درمورد 

انسانها قضاوت 

كنيد، هرگز 

فرصت دوست 

داشتن آنها 

را نخواهيد 

داشت! 

رهبري  هنر  در  تبحر  آنها  حقيقت  در 
دارند. افراد موفق ) ب( بهترین ها را در 

ميان افراد خود بر مي گزینند ،
تمایل  به شدت  افراد  آن  که  به طوري 
به این شبکه سيستم کسب و کار دارند.

مثال انجمني :
ما در انجمن دکتر عزیزي داریم که ایده هاي 

عالي هم دارد .
از  ایشان  ابتدا  در 
 ، مشاغل  ش(   ( خانه 
عنوان  به  دفتري  در 
به  مشغول  پزشک 

شغل شریف
پزشکي مي شوند .

پس از مدتي به علت 
این  محدود  ظرفيت 
نمي  دیگر   ، خانه 
توانند جوابگوي خيل 

بيماران
باشند . پس چاره کار 
کار  گسترش  در  را 

مي بينند 
و  همکار  استخدام 

واگذاري امور به آنها . خب دکتر عزیز ما در 
حقيقت مي خواهند به ربع

کاري  روند  شروع  این  و  شوند  وارد   ) ب   (
متفاوتي مي شود .

به گفته خودشان در این مرحله مشکالت خود 
نمایي مي کند

1- عدم تبحر دکتر همکار و افت رونق کسب 
و کار

2- عدم نظارت مستمر دقيق و اعتراض بيماران
3- عدم وجود سيستم دقيق و خارج شدن امور 

از دست
توانيد  مي  حتمًا 
بزنيد  حدس 
چنين  چرا  که 
مشکالتي رخ داده 

است .
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 چند توصيه :

1- به هيچ عنوان تک سهم نشوید حتي اگر 

بگویند آن معدن طالست .

2- هيچ سهمي در سبدتان وزني بيش از 25 

درصد نداشته باشد.)سبد تعداد سهامي تست 

که خریداري مي کنيد(

با   . بفروشيد  اي  پله  و  بخرید  اي  پله   -3

سهم  هاي  مقاومت  و  ها  حمایت  شناسایي 

یعني  یا فروخت.)پله اي  پله اي خرید  ميشه 

مرحله به مرحله در زمانهاي مختلف (

4- در سبد خودتون 4 یا 5 سهم بيشتر نداشته 

باشيدتا بتوانيد به راحتي کنترل کنيد. 

یک نوازنده سالها مي نوازد تا معروف شود 
بابت زحماتشان  اینان هم مزد خوبي  و همه 

مي گيرند.واینک
بورس

مطالعه -یررسي - تحقيق
تئوري و عملي

این  اساتيد  دارید.از  پيش  در  زیادي  راه 
نهایت  ایران(  آینده  )ميلياردرهاي  انجمن 

بهره را ببرید.

کامل  شناخت  بدون 
وارد  مطالعه کافي  و 

نشوید

و  فعاليت  با  توام  باید  اهداف  به  رسيدن 
بورس  در  است  مدتي  اینک  باشد.  پشتکار 
سن  این  در  بفرمائيد  .باور  ميکنم  فعاليت 
روزانه باالي 12 ساعت مطالعه کرده و عمال 
هم شروع به حرکت کرده ام. مگر نه اینست 

که ميخواهيد درآمد خوبي داشته باشيد.
بسم اهلل.

ولي راه طاقت فرسائي است.
وارد  کافي  مطالعه  و  کامل  شناخت  بدون 
نشوید. این تایپيک که به همت عظيم عزیز 
شروع به فعاليت کرده و اساتيد دیگري هم 
تواند زندگي شما  اند مي  فرموده  مشارکت 

را متحول کند.
یک نقاش شبانه روز فعاليت ميکند تا مهارت 

پيدا کند.
یک فوتباليست جدا از تمرینهاي طاقت فرسا 
شب هم در خواب فوتبال بازي کردن را مي 

بيند.

نعره هيچ 

شيری خانه 

چوبی مرا 

خراب نمی 

کند، من از 

سکوت موريانه 

ها می ترسم.

 

هيچ می دانی 

فرصتی که از 

آن بهره نمی 

گيری ،آرزوی 

ديگران است.

توصيه های بورسی!
در نویسنده : هوشنگ قربانيان ) عضو سایت ميلياردرهاي آینده ایران( سهمي  هيچ 

بيش  وزني  سبدتان 
نداشته  25 درصد  از 

باشد

در سبد خودتون 4 یا 
نداشته  بيشتر  سهم   5

باشيد
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روزی برای 

بعضی آدم 

ها تنها يک 

خاطره 

خواهيد 

بود… 

تالش کنيد 

که الاقل 

خاطره 

ای خوش 

باشيد…

مشکل فکر 

های بسته 

اين است که 

دهانشان 

پيوسته

 باز است 
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ولي عمال توانایي یا هزینه كافيه براي ورود به 
كشور رو ندارد ولي بازم با فروش خودرو در 
كيش صاحب پول قابل توجهي شده كه براي 
وارد كردن به ایران نياز به پرداخت هزینه هاي 

گمركي نداشته است.
نكته اصلي این تبليغ اتومبيل خارجي مي باشد.

شركت ميتوانست خانه یا ویال دركيش بدهدیا 
حتي پول وجایزه هاي نقدي دیگر ولي همه اینا 
شامل قانون عوارض گمركي نمي شد وبراي 
شركت سود خاصي نداشت ومي توانست در 
ولي  بكند  را  كار  این  ایران  از  دیگر  هرجاي 
فقط اتومبيل شامل عوارض گمركي مي باشد.

این روش تبليغات در كنار سود مفيد تبليغاتي 
هم  ضررهاي  داشت  شركت  براي  كه 

درخصوص تبليغات براي شركت داشت.

 آن دسته ازكارشناسان ومردم كه از این قانون 
تبليغ  باعث  هم  كردن  ومقاومت  بودن  آشنا 
این  نهایت  در  ولي  شد  شركت  براي  منفي 

شركت بود كه برنده این تبليغ شد.

اهدافمان  تبليغات  براي  ميتوانيم  ماهم 
فعاليتمان  نفع  به  قوانين  بعضي  از 

استفاده نمايم
مي  رو  شرايطي  چنين  با  ديگر  قوانين 

شناسيد؟
استفاده  تبليغات  روش  ازاين  هم  شما 

مي كنيد؟

بدليل عدم آگاهي مردم ازقوانين

آزاد  منطقه  بودن  بدليل  كيش  جزیره  در 
گمرك  بدون  خارجي  خودرهاي  ورود 
هست وتقریبا90درصد ارزان ترازنرخ داخل 
كشور هست واین در هزینه هاي جایزه براي 

این شركت بسيار كاسته مي شود .
جایزه  برنده  بعهده  وپالك  گمرك  وهزینه 
هست كه یك هزینه نسبتا سرسام آوري نيز 

مي باشد.
یك  صاحب  برنده  شخص  عادي  درحالت 

دستگاه خودرو بنز شده است

بنز  دستگاه  یك  ماه  هر  پدیده  از  خرید  با   
جایزه بگيرید....

این خبر ها رو قطعا خيلي ها درسال 90 و91 
شركت  این  شعب  در  حتي  ویا  اید  شنيده 
غذایي  محصوالت  كشوراز  نقاط  اقصي  در 
واستفاده  تهيه  شركت  این  وفروشگاهي 

نموده اید.
این سر تيتر خبر اینطوري كامل مي شود.....

با خرید از پدیده هرماه یك دستگاه بنز جایزه 
بگيرید.... تحویل جزیره زیباي كيش....

متوجه چيز خاصي شدید؟
هوشمندانه  فكر  یك  با  شركت  این 
واستفاده از بعضي قوانين توانست با تبليغاتي 
هوشمندانه مشتریان واعتبار زیادي براي خود 

بدست بياورد

زمانی 

خاطره 

هايتان از 

اميدهايتان 

قوی تر شدند 

، روزگار 

افولتان در 

راه است . . .

بكوش تا 

عظمت در نگاه 

تو باشد،نه در 

آنچه مينگری.

نویسنده : احمد قدسي فاروجي )عضو سایت ميلياردرهاي آینده ایران(
قسمت دوم

 بررسی تبليغات شركت ها 
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آسان ترین راه کسب اطمينان ار این که روز 
پيش روي تو از جادوي سپاس و امتنان سرشار 
خواهد بود آن است که صبح خود را با شکر 
را  کار  این  پيامدهاي  و  بزني.  گره  سپاس  و 

سراسر روز خویش مشاهده کن.
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مي  تو   . گيرد  نمي  را  تو  وقت  گذاري  سپاس 
انجام دهي و در  را  تواني کارهاي روزانه خود 

عين حال سپاسگذار نيز باشي.
از  است  آغاز شده  سپاس  و  با شکر  که  روزي 
 . بود  خواهد  پاک  منفي  هاي  گرایش  تمامي 

شکر و سپاس ما را بيمه مي کند.

 امروز هنگامي که چشم به روي روزي تازه 
از  پيش   ، برخيزي  آنکه  از  پيش   ، کني  باز 
جادویي  عبارت   ، بدهي  انجام  کاري  آنکه 
سپاسگذارم را بر زبان جاري کن. شکر کن 
دیگر  روزي  موهبت  از  و  اي  زنده  اینکه  از 

برخوردار شده اي.
را  خدا  گذشته  شب  خوش  خواب  خاطر  به 

شکر کن.
آیا بخت آن را داشته اي که در بستري راحت 

و تميز بخوابي؟............خدا را شکر !
مي  لمس  را  زمين  پاهایت  کف  آیا 

کند؟..............خدا را شکر!
آیا در خانه خویش حمام داري؟................ 

خدا را شکر!
را  آب  شير  که  داري  را  آن  امکان  آیا 
بچرخاني و آب تازه از دوش جاري شود؟....

خداراشکر!
هر  و  آینه،  ،حوله،  دندان  خمير  مسواک، 
آنچه مورد استفاده ي توست ، همه چيز جاي 

شکر و سپاس دارد.
خدا  لطف  به  که  کن  فکر  نکته  این  درباره 
به  آنها دست  ميان  از  که  داري  لباس  آنقدر 

انتخاب بزني.
پا کردن داري ؟..........خدا  براي  آیا کفشي 

را شکر!

آن  شاکر  باش.  سپاسگذار  صبحانه  سفره  سر 
داري  یخچال  خود  ي  آشپزخانه  در  که  باش 
،اجاق داري، قوري و سماور داري، بشقاب و 

استکان داري و...

کسانی که 

پشت سرتان 

حرف می 

زنند ، دقيقا به 

همانجا تعلق 

دارند، پشت 

سرتان!

محترم بودن 

نتيجه يك 

عمر لياقت 

اندوختن 

است. 

بررسی کتاب معجزه )راندا برن (
نویسنده : کيمياگر )عضو سایت ميلياردرهاي آینده ایران(

به نام خدای عشق

نوشتار يازدهم

 روز يازده : صبح جادويي



تا  باز مي کني  را  زماني که چشمان خود  از   
زماني که آماده مي شوي تا سر کار روزانه ي 
خود بروي،هرچه را لمس مي کني ،در ذهن یا 
بر زبان ،عبارت جادویي سپاسگزارم را جاري 
کن. االن مطمئني که روزي که در پيش داري 
مدام  که  روزي  بود.  خواهد  جادویي  روزي 

خوب مي آید. 
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 طرز تهيه و مراحل طراحي این بيسكویيت 
ها رو از یه دوست امریكایي پرسيدم چون 
به  و  هست  كار  همين  به  مشغول  خودش 
نظرم ایده جالبي اومد. اگر ایده خاصي در 
رابطه با این كار به ذهنتون ميرسه خوشحال 

ميشم راهنمایيم كنيد.

براشون  پست  با  باشه  شهرستان  از  سفارش  اگر 
ارسال ميكنم. بسته بندي هم چند تا ایده دارم اما 
ميخوام بذارم به انتخاب خود مشتري باشه. ایده 
هاي من: تو ظرف شيشه اي - جعبه كادویي - 
جعبه كادویي طلقي شفاف - كيسه هاي كاغذي 
با روبان. البته این جعبه بسته بندي هست اما خود 
شيریني ها رو تو سلفون ميذارم و با روبان ميپيچم 
كه جلوه بيشتري داشته باشه. تو هر سفارش هم 
كمترین مقدار رو 10 تا بيسكویيت گذاشتم كه 
درآمدش ارزش وقت و انرژي كه باید سه روز 

صرف هر سفارش بكنم رو داشته باشه.

در  را  ایشان  هاي  حرف  ادامه  ميتوانيد 
سایت دنبال کنيد.

كارهاي  به  هميشه  اونجایيكه  از  دوستان.  الم 
و  داشتم  زیادي  عالقه  خوراكيها  به  مربوط 
همينطور دوست ندارم هرگز خودم رو تو یك 
تصميم  كنم،  خالصه   )... و  )كاري  موضوع 
كنم  تهيه  شده  طراحي  هاي  بيسكویيت  گرفتم 
و از طریق اینترنت سفارش بگيرم. نمونه ش رو 
ها  بيسكویيت  این  طراحي  ببينيد.  ميذارم  اینجا 
سه روز زمان ميخواد اما نتيجه كار واقعا دیدني 
مناسبتهاي  براي  كه  مخصوصا  ميشه  جالب  و 
مختلف و غافلگير كردن نزدیكانمون خيلي ایده 

جالبي به نظر ميرسه.

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

وقتی به 

يکی زيادی 

تو زندگيت 

اهميت بدی 

؛ اهميتتو تو 

زندگيش از 

دست ميدی 

به اندازه ی 

باورهای هر 

کسی ؛ با او 

حرف بزن 

…. بيشتر 

که بگويی ، 

تو را احمق 

فرض خواهد 

کرد 
در این بخش به معرفي عزیزاني ميپردازیم 

که از ميان اعضاي خوب سایت شروع به راه 
اندازي کسب و کار خود کرده اند و یک قدم 

به کسب درآمد حالل نزدیک شده اند...

مـا شـروع کـرديم، 

 شـما چطور؟

دوست ندارم خودم را 

                    در يک کارخالصه کنم ...

نوع کسب و کار: توليد بيسکوييت خانگي
استان/شهر :  تهران 

داستان اين شروع از زبان آتيسا:

كارهاي  به  هميشه 
خوراكيها  به  مربوط 
داشتم  زیادي  عالقه 
دوست  همينطور  و 
خودم  هرگز  ندارم 
موضوع   یك  تو  رو 

خالصه كنم

فرصتی که از آن بهره 

نميگيری،آرزوی ديگران است ...
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اندازي كردم كه  اولين مغازه ام رو راه  سال84 
فعاليت  دوسال  تا  بود  وتكثير  تایپ  كارهاي 
كردم وحسابي تجربه كسب كردم سال 86 این 

فعاليت رو تعطيل كردم
با  اقتصادي  كوچيك  كارهاي  مدت  این  تو 
اندازي  راه  باشد  موقت  بصورت  كه  دوستام 

كردم وبه سود وزیان هاي مختلف رسيدم
این  تو  كردم  سعي  بزرگ  هدف  اون  بخاطر 
مدت اطالعات مفيدي از همه كارها وزمينه ها 

بدست بيارم
کدومشون  بيمه  شرکت  همه  اين  بين 

براي نمايندگي گرفتن بهتره؟
این بستگي به شهر مورد نظر دارد غير از ایران 
وآسيا كه ازمون كشوري برگزار مي كند مابقي 

شركت ها توسط خود استان اقدام مي كنند
اگر درشهر مورد نظر شما اون شعبه بيمه نباشد 

خيلي سریع نمایندگي مي دن
گير  درصد  چند  داد  قرار  هر  بازاي 

نمايندگي مياد؟
این بستگي به نوع بيمه نامه دارد

از 7% كارمزد هست تا30% كارمزد

... براي استفاده از ساير تجربيات 
فنون  درمورد  سوال  و  افراد 
مراجعه  سايت  به  آنها،  موفقيت 

فرمائيد.

مهمان اين ماه

نام: احمد قدسي فاروجي
شغل و مهارت: کارمند-نمایندگي بيمه

محدوده فعاليت: خراسان شمالي، فاروج
25 ساله

دانشجو كارشناسي رایانه
سه سال پيش وارد كار دولتي تو اداره بهزیستي 

شهرستان شدم
از اول سال 91 هم تونستم مجوز نمایندگي بيمه 
دوم  كار  وبعنوان  بگيرم  رو  شهرستان  تو  نوین 

درحال فعاليت هستم
درزندگيم  مهم  ایده  یك  نوجواني  دوران  از 
به اون  نقش بست كه تمام تالشم براي رسيدن 
بود درسته خيلي عقب هستم ولي با پشتكار بهش 

مي رسم
اولين كار تجاریم تو كالس اول ابتدایي بود كه 
بسيار  كه  شهر  پارك  جلوي  بزرگترم  برادر  با 
كه  ميفروختيم  نوشابه  فقط  هست  گير  مسافر 

بسيار هم سود داشت
یا حتي  به كارهاي كارگري فصلي  اون  از  بعد 

كار درتهران اقدام كردم

دانشگاه تمام 

استعدادهای 

افراد از جمله 

بی استعدادی 

آنها را آشکار 

می کند.

هيچگاه اميد 

کسی را 

نااميد نکن ،

شايد اميد 

تنها دارايی 

او باشد .

داغ« وجود  »صندلي  نام  به  بخشي  در سایت 
دارد که هر هفته یکي از اعضاي خوب سایت 
به سواالت اعضا در مورد کسب وکار خود 

مي پردازد.
هدف از این بخش آشنایي اعضا با کسب و 

کارهاي مختلف و کشف رازها و فوت هاي

و  ها  آن کسب  اندازي  راه  براي  کوزه گري 
براي  و  است  حالل  درآمد  کسب  نتيجه  در 
کسي هم که به سواالت جواب مي دهد امکان 
به  اعضا  با  همکاري  و  خود  کسب  معرفي 

صورت گسترده تر وجود خواهد داشت.

آشنايی با ميلياردرهای 

آينده ايران          
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را  خانگي  مشاغل  کار  وزارت 
هایي  کتاب  آن  براي  و  تعریف 
که  است  کرده  تاليف  را  آموزشي 
است  تومان  هر کتاب 1500  قيمت 
و در بخش VIP سعي ميکنم در هر 
تاپيک آموزش وزارت کار را براي 
یک شغل را براي دانلود قرار دهيم.

برخي مشاغل معرفي و آموزش داده 
شده :

امکان  )با  اعتياد  و درمان  - مشاوره 
سرویس دهي در منازل(

- خدمات سفره آرایي
- دوخت لباس سيسموني کودک

ICDL خدمات تایپ و -
تراریوم  و  ویواریوم  ساخت   -

)آکواریوم گياهي و باغ شيشه اي(
- طراحي و چيدمان اثاثيه و مبلمان 

منازل

براي دسترسي به اين آموزش ها و صدها آموزش ديگر، کافي است 
که به سايت زير مراجعه :

http://forum.unc-co.ir                      

و با عضويت در بخش ويژه )VIP(  مي توايند اين آموزش ها را 

دانلود کنيد.

آموزش صدها مشاغل خانگی 

       در سايت »ميلياردرهای آينده ايران«

طراحي  و  مشاوره  خدمات   -
سالن هاي  نمایشگاه ها،  غرفه هاي 

همایش، سازمان ها، استادیوم ها
و  تبليغاتي  کليپ هاي  توليد   -

بازرگاني
- خدمات و مشاوره مراسم ازدواج

- خدمات مستندسازي سخنراني ها، 
همایش ها و سمينارها

و  عمومي  متون  ترجمه  خدمات   -
تخصصي

)کلينيک  دامپزشکي  خدمات   -
دامپزشکي( در منزل

یدکي  قطعات  تامين  خدمات   -
و  تلفني  صورت  )به  خودرو 

اینترنتي(  
- طراحي لباس و کفش

- خدمات نظافت خانگي و ادارات

و صد ها شغل در حوزه هاي 
خدماتي  توليدي،  کشاورزي، 

و غيره ...

بگذار عشق 

خاصيت تو 

باشد

نه رابطه 

خاص تو با 

کسی ...

بدبخت کسی 

است که 

نمی تواند 

ناراستی 

خويش را 

درست کند 





برای کسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتی 

انجمن مراجعه کنيد :

www.forum.unc-co.ir
و يا با شماره  09192640208 تماس بگيريد.

را  خود  محصوالت  و  کار  و  کسب 

... کنيد  معرفی  نفر  هزاران  به 

ايـنــجــا
محل تبليغ شامست


