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همسهِ :

آیا از ةیکاری ظ٨د ظـح ٥قغه ایغ ؟
آیا از رک٨د ؿ٤گی ٢و ةیکاری ٗؼاگیؼ زا ٥ْ٠در٠ا٣غه قغه ایغ ؟
آیا ٦ؼ روز د٣تال آگ٧ی ٦ای اؿحعغا٠ی ٦ـحیغ ؟
آیا ٠ی ظ٨ا٦یغ ظ٨دجان کارٗؼ٠ا و رئیؾ ظ٨دجان ةاقیغ ؟
آیا ٠ی ظ٨ا٦یغ از ایغه ٦ا و ٗؼمث ٦ای ک١حؼ ق٤اظح ٥قغه کكاورزی  ،جٝ٨یغی و مْ٤حی آگاه
ق٨یغ ؟
آیا ٠ی ظ٨ا٦یغ ز٣غگی جان ؿؼقار از روایث  ،آرا٠ف  ،ظالٚیث  ،کار و ْٗاٝیث ٨٠رد ّال ٥ٚجان
ةاقغ ؟
اگؼ پاؿعحان ة ٥صغا ٜٚیکی از ای ٢پؼؿف ٦ا ٠ذتث ةاقغ  .ای ٢کحاب ةؼای ق١اؿث .
ا٠ؼوز ا٣ت٦٨ی از ز ٨ا٣ان ةیکار و ز٨یای کار داری . ٟة ٥آ٧٣ا گ٘ح ٥قغه ک ٥ةایغ کار ک٤٤غ و از ًؼف
دیگؼ کاری  ٟ٦وز٨د ٣غارد ً .ت ٙآ٠ار٦ا در ؿال  1393صغود ٠ 5/7یٞی٨ن ةیکار جضنی ٜکؼده ةا
٠غارك ٝیـا٣ؾ جا دکحؼا وز٨د داقح ٥اؿث ٦ .ؼ ؿا٠ ٥ٝیٞیارد٦ا ج٠٨ان از پ٨ل ظا٨٣اده ٦ا مؼف کالس
٦ای ک ٤ک٨ر ٠ی ق٨د جا ةْغ از چ٤غ ؿال چ٤غی٠ ٢یٞی٨ن ٘٣ؼ ةا ٠غرك ٗ٨ق دیپ ٟٞجا دکحؼا ة ٥ظی ٜزْ١یث
ةیکاران اٗؽوده ق٨د  .اگؼ ةع٨ا٦ی٠ ٟت٤ای اقحٕال را ٚؼار گؼٗح٦ ٢ؼ کـی در ٦ؼ قٕٞی ٠ح٤اؿب ةا رقح ٥و
٠غرك جضنیٞی اش ٚؼار د٦یٌْٚ ٟاً آ٠ار از ای ٢ةـیار ٗؼاجؼ ظ٨ا٦غ رٗث ٠ .ادا٠ی ک ٥ز٨ا٣ان ٠ا چك ٟة٥
راه آگ٧ی ٦ای اؿحعغا٠ی ٦ـح٤غ و اةحکار و ظالٚیث و کارآٗؼی٤ی در ةی ٢آ٧٣ا وز٨د ٣غاقح ٥ةاقغ ووِ
ة١٦ ٥ی ٢م٨رجی ک ٥وز٨د دارد ٠ی ق٨د .
در زا٠ ٥ْ٠ا  ٟ٦اک٨٤ن ٠ 4یٞی٨ن ْ٠حاد رؿ١ی داری ٟو ٠ 15یٞی٨ن اٗؼاد در کك٨ر گؼٗحار ای ٢جْغاد
ْ٠حادان ٦ـح٤غ  .آ٠ار٦ا ٣كان ٠ی د٦غ ک ٥در صال صاوؼ ٦ 200ؽار ز٣غا٣ی در ز٣غان ٦ای کك٨ر وز٨د
دارد  ٥١٦ .ای٠ ٢كکالت ة ٥ظاًؼ یکـؼی ٠ـائ ٜازح١اّی اؿث ک ٥ةا زؼأت ٠ی گ٨ی ٟةیف از 80
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درمغ آ٧٣ا ة ٥دٝی٠ ٜكکالت ٠اٝی ٛٗ ،ؼ و ةیکاری اؿث  .ز ٥ٞ١ای ٤٠حـب ة ٥پیا٠تؼ اکؼم $ص #وز٨د
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دارد ک ٥ایكان ٗؼ٨٠ده ا٣غ « :از ٦ؼ دری ٗٛؼ وارد ق٨د از ١٦ان در ای١ان ظارج ٠ی ق٨د».
زغای از ج١ا٠ی دالی ٜو ج٨زی٧اجی ک ٥ةؼای رک٨د و ّغم رو ٙ٣اٚحناد داری . ٟاز جضؼی ٟگؼٗح ٥جا
اظحالس دالی ٜدیگؼی ٣یؽ وز٨د دارد  .دالیٞی ک ٥پػیؼش آ٧٣ا ةـیار ؿعث اؿث چؼا ک ٥ظ٨د ٠ا
٠ضک٨م در ةؼاةؼ ای ٢دالی٦ ٜـحی . ٟوز٨د ٗؼ٤٦گ ٘٣حی و ٣ت٨د آ٨٠زش ٦ای ظالٚیث و کارآٗؼی٤ی و
کار و جالش در ٠غارس و دا٣كگاه ٦ا و ّ٨اٞ٠ی دیگؼ ٗؼ٤٦گ ٠ؼد٠ان ای ٢ؿؼز٠ی ٢را ةٗ ٥ؼ٤٦گ ةچ٥
پٝ٨غار ٘٣حی جتغی ٜکؼده اؿث .
کـی ک٦ ٥یچ کار و جالقی ١٣ی ک٤غ و ج٧٤ا ةا ٗؼوش ظام ٤٠اةِ ارزق٤١غش در صاٝی کٚ ٥غر و
ٚی١ث آن را ١٣ی دا٣غ ؿؼگؼم ظ٨قگػرا٣ی و و٤ٝگاری اؿث .
ةایغ ةغا٣ی ٟک ٥اوٝی ٢ز ٥ٞ١ای ک ٥در کك٨ر چی ٢ة ٥دا٣ف آ٨٠زان یاد ٠ی د٤٦غ ز ٥ٞ١ی « ٢٠کار ٠ی
ک »ٟ٤اؿث  .صال آ٣ک٠ ٥ا از ١٦ان اةحغا ةا ز١الجی ٨ْٞ٠م اٝضال ج٤تٞی و ؿیاده ظ٨ا٦ی و ٠ح ِٚ٨ة٨دن را ة٥
ةچ٦ ٥ای١ان یاد ٠ی د٦ی ٟو ةایغ ٗؼ٤٦گ کارآٗؼی٤ی  ،کار و جالش را در زا ٥ْ٠پیاده ک٤ی ٟجا زْ١یحی
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ٝ٨٠غ و ظ٨د اداره ک٤٤غه داقح ٥ةاقی . ٟوٚحی ک ٥ة ٥آ٠ار ٌ٠ا ٥ْٝدر کك٨ر٠ان ٣گاه ٠ی ا٣غازی٠ ٟح٨ز ٥اوج
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ٗازْ٠ ٥ی ق٨ی ٟک ٥ج٤تٞی و ةی ةؼ٣ا٠گی و ةیکاری در ّغم پیكؼٗث زاْ٠ۀ ٠ا ٛ٣ف پؼر٣گی داقح ٥اؿث .
در ای ٢کحاب ؿْی ةؼ آن قغه اؿث ک ٥جْغاد زیادی از ٗؼمث ٦ا و ایغه ٦ای کـب و کار ة٥
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صى٨ر ق١ا ظ٨ا٤٣غه گؼا٠ی ْ٠ؼٗی ق٨د جا قایغ ای ٢کار ةاّخ صؼکحی ٦ؼ چ٤غ ک٨چک ٗؼ٤٦گ کار و
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جالش و رو ٙ٣اٚحنادی زا ٥ْ٠ةاقغ .

ج١ؼکؽ ٠ا در ای ٢کحاب ةؼ ایغه ٦ا و ٗؼمث ٦ا در ص٨زه ٦ای کكاورزی و جٝ٨یغ ة٨ده اؿث چؼا ک٥
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٨٠ج٨ر ٠ضؼک ٥اٚحناد زا ٥ْ٠ای ٢دوا٣غ  .ج٨ویش و ج٘نی ٜای ٢ایغه ٦ا و ٗؼمث ٦ا در زایگاه ای ٢کحاب
٣ت٨ده چؼا ک ٥ةؼای جضٛیٛات ةیكحؼ ٠ی ج٨ا٣یغ از قؼکث ٦ای ٠كاور در ٦ؼ یک از ای ٢ص٨زه ٦ا و
م٘ضات وب ک١ک ةگیؼیغ .

١ٌ٠ئ ٢ةاقیغ ک٦ ٥یچ کاری ةغون جالش و ؿعحی ٣یـث  ،ا٠ا اگؼ ٚغار ةاقغ ک ٥چ٤غ ؿال آی٤غه
ةع٨ا٦یغ ز٣غگی پؼاٗحعار و آی٤غه ای دارای اؿحٛالل ٠اٝی داقح ٥ةاقیغ ةایغ چ٤غی ریـک  ،ؿعحی و
متؼ داقح ٥ةاقیغ  .ةؼای قؼوع کؼدن ٦ؼ کـب و کاری الزم اؿث ة ٥ا٣غازه ی کاٗی و ةا دٚث جضٛیٛات
در راةٌ ٥ةا آن را ا٣سام داد و ةا ق٤اظحی ّ١ی ٙو دٚی ٙوارد آن کـب و کار قغ  .جالش ٠ا ةؼ ای ٢ة٨ده
ک ٥در ای ٢کحاب ةـیاری ٗؼمث ٦ا و ایغه ٦ا از آ٧٣ایی ک٣ ٥یاز٤٠غ ؿؼ٠ای ٥اوٝی ٥ک٦ ٟـح٤غ جا آ٧٣ایی ک٥
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ةؼ ؿؼ٠ای ٥اوٝی ٥زیادی ٣یاز دار٣غ ة ٥ق١ا ْ٠ؼٗی ق٨د  .گ١ان ٣ک ٟ٤ةح٨ا٣یغ ٠ؼزْی ک ٥جا ای ٢ا٣غازه ٗؼمث
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٦ای ٨٣ی ٢و ٠ح٘اوت را یکسا در اظحیار ق١ا ٚؼار د٦غ پیغا ک٤یغ  .ة ٥ا٠یغ روزی در کحاب ٦ا و گ٘ح٥
٦ای١ان قْار «٠ؼگ ةؼ ةیکاری و ٠ؼگ ةؼ ٗٛؼ» ؿؼ د٦ی. ٟ

سبػز دبیبى وبض  ،غادٌی ّب زض حبل ثطگطز ثِ ذبًِ اظ هحل وبض ثب لطبض .
ایي سصَیط زض سبل  4964گطفشِ ضسُ ٍ ثِ ذَثی ًطبى هی زّس وِ دیططفز اهطٍظ غادي
چگًَِ هطَّى ظحوز ًسل دیطیي اسز .
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بخش اول
فطصز ّب ٍ ایسُ ّبی وطبٍضظی

اثشىبضار ٍ هحصَالر سَلیس ضسُ اظ طجیؼز :
( )4ثسشٌی جسیس :
آیا جا ة ٥صال ة ٥جٝ٨یغ ةـح٤ی ةا اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی گ٣٨اگ٨ن ٗکؼ کؼده ایغ ؟ ٠ذالً ةـح٤ی ةا اؿا٣ؾ
قغیغ یا ةا اؿا٣ؾ رازیا ٥٣و اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی زیاد دیگؼ ک ٥ای٨٣ ٢ع ةـح٤ی ٦ا  ٟ٦ةؼای اوٝی ٢ةار اؿث
جٝ٨یغ ٠ی ق٨د و  ٟ٦ة ٥زای اؿا٣ؾ ٦ای قی١یایی  ،اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی در آ٧٣ا وز٨د دارد ک ٥ةا ذائ٥ٛ
ایؼا٣ی ؿازگار و ةؼای ةـیاری از ةی١اری ٦ا ق٘ا د٤٦غه اؿث .
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اًالّات ةیكحؼ در ٨٠رد جٝ٨یغ ةـح٤ی
٨٠اد زا٠غ ٨٠ :اد زا٠غ ٨٠ز٨د در قیؼ $ةٔ ٥یؼ از چؼةی #از دیگؼ جؼکیتات  ٟ٧٠ةـح٤ی ٦ـح٤غ ک٥
ةؼای ة٧ت٨د ةاٗث ةـح٤ی  ،اؿحضکام آن  ،ظ٨ش ظ٨راك قغن  ،جؼاک ٟو  ...ة ٥کار ٠ی رو٣غ  .اؿح٘اده
زیاد از ای٨٠ ٢اد ةاّخ ةغًْ ٟقغن ةـح٤ی ٠ی ق٨د ة١٦ ٥ی ٢ظاًؼ ٠نؼٗكان ٠ضغود اؿث .
چؼةی ٦ا  :چؼةی قیؼ و یا ة٨ً ٥ر کٞی چؼةی یکی از ّ٨ا ٟ٧٠ ٜ٠جكکی ٜد٤٦غه ةـح٤ی اؿث زیؼا ة٥
ا یساد ًْ ، ٟةاٗث ٤٠اؿب و ٣ؼ٠ی آن و  ...ک١ک ٠ی ک٤غ  .ة٧حؼی٨٣ ٢ع چؼةی ٨٠رد اؿح٘اده در ؿاظث
ةـح٤ی  ،ظا ٥٠جازه ة ٥دٝیّ ًْٟ ٜاٝی و ظ٨ش دؿث ة٨دن کار ةا آن اؿث .
قیؼی ٢ک٤٤غه  :ام٨الً ةـح٤ی ةایغ قیؼی ٢ةاقغ  ،ة٤اةؼای ٢قیؼی ٢ک٤٤غه ٦ا  12جا  16درمغ وزن
جؼکیتات ةـح٤ی را جكکی٠ ٜی د٤٦غ ٔ ،یؼ از قیؼی٤ی ٤ٚ ،غ٦ایی ٠ا٤٣غ الکح٨ز ٨٠ز٨د در قیؼ ةاّخ صٍ٘
و ٣گ٧غاری آب ٔیؼ٤٠س١غ ٨٠ز٨د در ةـح٤ی در د٠ای ٠نؼف آن ٘٤٠ی  15جا ٘٤٠ی  18درز ٥ؿا٣حی
گؼاد ٠ی ق٨د  ،ةغون ای ٢آب ٔیؼ٤٠س١غ ؿاظح١ان ةـح٤ی صاٝث ؿعحی پیغا ٠ی ک٤غ  .ؿاکاروز قیؼی٢
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ک٤٤غه امٞی ٨٠رد اؿح٘اده در ةـح٤ی اؿث .

.i

پایغارک٤٤غه ٦ا و اٝ٨٠ـی٘ایغ٦ا ٨١ْ٠ :الً ١٦ؼاه ةا اٝ٨٠ـی٘ایغ٦ا دیگؼ ٨٠اد جكکی ٜد٤٦غه ةـح٤ی ٣یؽ

ay

٠ع٨ٞط ٠ی ق٣٨غ ٦ ،غف امٞی در اؿح٘اده از پایغارک٤٤غه ٦ا  ،ایساد صاٝث ٣ؼ٠ی در ةاٗث و کا٦ف
رقغ کؼیـحال ٦ا در ٠غت ٣گ٧غاری اؿث .

tw

ًْ ٟد٤٦غه ٦ا ١٧٠ :حؼیّ ٢ا ٜ٠در ا٣حعاب ةـح٤ی ةؼای ٠ا ًْ ٟآن اؿث  ،اٝتح ٥ةیف از ٣ی١ی از ةـح٤ی
٦ای ٠نؼف قغه در د٣یا ةا ًْ ٟوا٣ی ٜج٧ی٠ ٥ی ق٨د  ،چ٨ن ای٨٣ ٢ع ةـح٤ی ّالوه ةؼ ًْ ٥١٦ ٟپـ٤غ  ،در
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ج٧ی ٥دؿؼ٦ا  ٟ٦ة ٥کار ٠ی آیغ ١٧٠ .حؼی ًْٟ ٢د٤٦غه ٦ای ةـح٤ی «وا٣ی ، ٜقکالت  ،کاکائ٠ ، ٨ی٨ه ٦ای
جازه ٠ ،ی٨ه ٦ای ٤٠س١غ ٠ ،ی٨ه ٦ای ٗؼآی٤غ قغه و دا٦ ٥٣ای آزیٞی ٠ا٤٣غ پـح ، ٥ةادام و ٗ٤غق» ٦ـح٤غ .
چ٤غ ٣کح ٥وؼوری در ٨٠رد ج٧ی ٥ةـح٤ی :

 #1$وٚحی ظا ٥٠ة ٥راصحی قک١٣ ٜی گیؼد ٣ ،كان د٤٦غه پؼچؼةی ة٨دن آن اؿث  .در ای ٢م٨رت
ک١ی قیؼ ظ٤ک ة ٥آن اواٗ٠ ٥ی ک ٤ی ٟو ظ٨ب ة٠ ٟ٦ ٥ی ز٣ی ، ٟةْغ ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی د٦یّٞ . ٟث
دیگؼ ق ٜة٨دن ظا ٥٠اؿث ک ٥در ای ٢م٨رت ٛ٠غاری پ٨در ظا ٥٠ظكک اواٗ٠ ٥ی ک٤ی. ٟ
 #2$قیؼ را ةؼای ج٧ی ٥ةـح٤ی صح١اً ةس٨قا٣یغ .
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 # 3$اگؼ کی٘یث دْٞب ٠$اده پ٨دری قکٞی اؿث ک٨١ْ٠ ٥الً ةؼای ٔٞیٍ کؼدن ةـح٤ی ٦ا و ةْىی از
٠ؼةا٦ا ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد #پائی ٢ة٨دن و یا ٛ٠غار آن ةؼای ج٧ی ٥ةـح٤ی ک ٟةاقغ  ،در ای ٢م٨رت
کكغار ٣كغه و صاٝث یعی ة ٥ظ٨د ٠ی گیؼد  ،پؾ ة٧حؼ اؿث ةٛ٠ ٥غار جْیی ٢قغه ج٨ز ٥ق٨د .
روش کار :
ا #ٖٝقی٨ه ی ٗؼیؽری
 #1$قیؼ جازه  800 :گؼم  #2$قکؼ  250 :گؼم

 #3$پ٨در ةـح٤ی  :یک ٚاق ٙچایع٨ری #4$

گالب یا اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی ٣ :ی٤ٗ ٟسان
ًؼز ج٧ی: ٥
 %پ٨در ةـح٤ی ٠$ی ج٨ا٣یغ از ٕ٠ازه ٦ای ٤ٚادی ةگیؼیغ یا از ژالجی ٢اؿح٘اده ک٤یغ #را ةا قکؼ ٠ع٨ٞط و
ة ٥قیؼ اواٗ ٥ک٤یغ  ،ةؼای ة٧حؼ ٠ع٨ٞط قغن قیؼ را ک١ی گؼم ک٤یغ یا ة٠ ٥ع٨ٞط ک٠ ٢ح٨ؿ ٜق٨یغ .
 %صاال وٚث اش اؿث گالب یا اؿا٣ؾ را اواٗ ٥ک٤یغ .
 %ةْغ از ای٨٠ ، ٢اد جؼکیب قغه را داظ ٜیک َؼف ٗٞؽی ةؼیؽیغ و ة ٥زایعی یعچال و یا ٗؼیؽر
ةـپاریغ ٛٗ .ي ٗؼا٨٠ش ٣ک٤یغ ک ٥ةایغ ٦ؼ ٣ی ٟؿاّث آن را از ٗؼیؽر ظارج کؼده و  ٟ٦ةؽ٣یغ جا کا٠الً
ؿعث قغه و ة ٥امٌالح ةت٤غد و گؼ ٥٣ةا یک ج٨ده یط زده ٣اظ٨رد٣ی ٨٠از٠ ٥ی ق٨یغ .
ب #قی٨ه ی دؿحی :
در ای ٢روش ةـح٤ی در ا٣غازه ٦ای ک ٟدرؿث ٠ی ق٨د و ةؼای درؿث کؼدن آن در ٛ٠غار٦ای
ةیكحؼ ٠،ی ج٨ا٣یغ از دو ً٨ٚی ةؽرگ و ک٨چک ة ٥زای کیـ٦ ٥ای در دار اؿح٘اده ک٤یغ ٦ .ؼ چٚ ٥غر
ٛ٠غار قیؼ را ةیكحؼ ک٤یغ ةـح٤ی ق١ا کاٝؼی ک١حؼی ظ٨ا٦غ داقث ا٠ا ة٦ ٥ؼ صال ةا ظا ٥٠ةیكحؼ ةـح٤ی ق١ا
ٝػیػجؼ ا٠ا پؼ کاٝؼی جؼ ظ٨ا٦غ ة٨د .
٨٠اد الزم :
ٚ 1اق ٙقکؼ ٣ ،نٖ ٝی٨ان قیؼ و ظا ، ٥٠ک١حؼ از ٣نٖ ٚاق٠ ٙؼةاظ٨ری ّناره وا٣یٚ 6 ، ٜاقٙ
١٣ک  ،یط ةٛ٠ ٥غاری ک٣ ٥نٖ یک کیـ ٥ؿؼ ةـح ٥را پؼ ک٤غ و دو کیـ ٥زیپ دار .
ًؼز ج٧ی: ٥
 %اةحغا ٛ٠غار الزم یط را در یک کیـ ٥ؿؼ ةـح ٥ةا ١٣ک ٠ع٨ٞط ک٤یغ .
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 %در ةـح ٥دیگؼ قکؼ و قیؼ و ظا ٥٠و وا٣ی ٜرا ظ٨ب ٠ع٨ٞط ک٤یغ و آن را در یک کیـ ٥درب دار
ةؼیؽیغ و درب آن را ٣یؽ ٠ضک ٟةت٤غیغ .
 %صاال ای ٢کیـ ٥را ظ٨ب جکان د٦یغ و ةْغ از  5دٚی ٥ٛکیـ ٥ةؽرگحؼ را ةاز ک٤یغ و کیـ ٥ک٨چکحؼ را
ک٠ ٥ضح٨ی ةـح٤ی اؿث از درون آ٧٣ا ظارج ک٤یغ .
چ٤غ ایغه ی پیك٧٤ادی :
ةـح٤ی ا٣سیؼ :
ا٣سیؼ٦ا را پ٨ؿث ک٤غه  ،ظؼد ک٤یغ و ١٦ؼاه قکؼ ة٠ ٥غت  10دٚی ٥ٛروی صؼارت ةگػاریغ و ة٥
آرا٠ی ة ٟ٦ ٥ةؽ٣یغ جا قکؼ ص ٜق٨د صاال ا٣سیؼ٦ا را در ٠ع٨ٞط ک ٢ةؼیؽیغ جا  ٥ٝق٨د و ةْغ ةگػاریغ ؿؼد
ق٨د  .ظا ٥٠را  ٟ٦ة ٥ای٨٠ ٢اد اواٗ ٥ک٤یغ و ٨٠اد درؿث قغه را ة٠ ٥غت  2ؿاّث داظٗ ٜؼیؽر ةگػاریغ
جا ؿؼد ق٨د و ظ٨دش را ةگیؼد .
ةـح٤ی ا٣ت ٥ةؼای رژی١ی ٦ا :

r

ا٣ت٦ ٥ا را پ٨ؿث ةگیؼیغ و از ٦ـح ٥زغا کؼده ظؼد ک٤یغ  .آ٧٣ا را در یک دؿحگاه ٔػاؿاز ةؼیؽیغ و

.i

آب پؼجٛال و ٠اؿث را اواٗ ٥ک٤یغ و دؿحگاه را روق ٢ک٤یغ جا ظ٨ب ٠ع٨ٞط ق٣٨غ  .ای٠ ٢ع٨ٞط را در

ay

یک ٚاٝب ةؼیؽیغ و در ٗؼیؽر ٚؼار د٦یغ ١٦ .ی ٢ک ٥دور َؼف کؼیـحال یط دیغیغ َ ،ؼف را از ٗؼیؽر
ظارج ک٤یغ و ةـح٤ی را ظ٨ب  ٟ٦ةؽ٣یغ و دوةاره ٚاٝب ةـح٤ی را داظٗ ٜؼیؽر ٚؼار ةغ٦یغ جا کا٠الً ةـح ٥و
ةا ؿؾ ا٣ت ٥ؿؼو ک٤یغ .

tw

ؿ٘ث ق٨د  .صغود ٣ی ٟؿاّث ٚت ٜاز ؿؼو کؼدن ةـح٤ی را داظ ٜیعچال ةگػاریغ جا ک١ی ٣ؼم ق٨د آن را

st
ar

ة٦ ٥یچ وز ٥ةازار ٗؼوش ةـح٤ی را دؿث ک٣ ٟگیؼیغ ة ٥قعن ٥اٗؼادی را ٠ی ق٤اؿ ٟک ٥از یک
دؿحگاه ةـح٤ی ٗؼوش قؼوع ة ٥کار کؼد٣غ و اک٨٤ن چ٧ار٠ی ٢قْت ٥ی ٕ٠ازه اش را در ق٧ؼ٦ای ةؽرگ
راه ا٣غازی کؼده  .ة ٥ظاًؼ داقح ٥ةاقیغ ک ٥در ٦ؼ کاری متؼ و پكحکار الز ٥٠ی ٛٗ٨٠یث اؿث ١٦ .چ٤ی٢
ةؼای جٝ٨یغ ةـح٤ی ٠ی ج٨ا٣یغ از ایغه ٦ای زیؼ ٣یؽ اؿح٘اده ک٤یغ .

 #1$ج٧ی ٥ةـح٤ی ةا ًْ ٟج٨ت ٗؼ٣گی  #2$ةـح٤ی ٨٧ٚه  #3$ةـح٤ی رژی١ی ری٨اس و ز٣ستی #4$ ٜةـح٤ی
ؿ٤حی زّ٘ؼان  #5$ةـح٤ی قکالجی ٠ع٨ٞط  #6$ةـح٤ی یعی ةا ًْٝ ٟی #7$ ٨١ةـح٤ی گؼدویی
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( )2ثطًجی ّبی ضًگی :
ایغه دیگؼی ک ٥در ز٠ی ٥٤ةؼ٣ر ٠ی ةاقغ ای ٢اؿث ک ٥اٗؼاد ٠عح٠ ٖٞی ج٨ا٤٣غ ةؼ٣ر ةا ًْ٦ ٟا و ر٣گ
٦ای ٠عح ٖٞجٝ٨یغ ک٤٤غ یْ٤ی ةؼ٣سی ةا ر٣گ ؿتؽ ةا ًْ ٟقغیغ  ،ةا ر٣گ ٚؼ٠ؽ ةا ًْ ٟآٝتا ، ٨ٝةا ر٣گ
زرد ةا ًْ ٟزیؼه و  ...صاال جن٨ر ک٤یغ ک ٥در یک ٠ی١٧ا٣ی یا در یک رؿح٨ران و دیگؼ ا٠اک ٢و ٠ؼاؿٟ
٦ای ٠عح٠ ٖٞا دیؾ ٦ای ةؼ٣سی ک ٥روی ٠یؽ ٠ی گػاری ٟر٣گار٣گ و ة ٥قک ٜپؼچ ٟایؼان یا اقکال
دیگؼ اؿث و ة ٥ای ٢م٨رت زیتایی و ز٨ٞه ظامی ة ٥ؿ٘ؼه ٦ای ٠ا اواٗ٠ ٥یك٨د  ،ای ٢ةؼ٣ر ٦ا را ٠ی
ج٨ا٣ی ٟدر ةـح٦ ٥ای ک٨چک  200گؼ٠ی یا  300گؼ٠ی جٝ٨یغ ک٤ی ٟو در اظحیار ٤ً٨١٦ان ٚؼار د٦ی. ٟ

اًالّات ةیكحؼ  :ةا اؿح٘اده از ر٣گ ظ٨راکی و ١٦چ٤ی ٢آب ؿتؽیسات و ةؼظی از ٠ی٨ه ٦ا ٠یح٨ا٣یغ
ةؼ٣ر ٦ا را ر٣گی ٨١٣ده و ةؼای جؽیی ٢دیؾ ةؼ٣ر از ةؼج ر٣گی اؿح٘اده ١٣اییغ  .ةؼای  : ٥٣٨١٣زرد :
زّ٘ؼان ٚ ،ؼ٠ؽ  :آب ٝت ٨یا آب چٕ٤غر  ،ؿتؽ  :آب ؿتؽی  ،ة٘٤ف  :آب ک ٟٞة٘٤ف یا ر٣گ ظ٨راکی ،
٣ار٣سی  :ر٣گ ظ٨راکی .

( )3ثطًج لَُْ ای :
در ٦ؼ کسای د٣یا ک ٥ةع٨ا٤٦غ ١٧٠ا٣ی را پػیؼایی ویژه ةک٤٤غ یا ؿؼویؾ ظ٨ب ةغ٤٦غ در ٦ح٦ ٜا ،
رؿح٨ران ٦ا و ا٠اکْ٠ ٢ؼوف  ،ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای را ؿؼو ٠ی ک٤٤غ در صٛیٛث ای ٢ةؼ٣سی اؿث ک ٥در
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قاٝیک٨ةی پ٨ؿح ٥دوم ةؼ٣ر ةؼداقح٣ ٥كغه اؿث یْ٤ی ٚـ١ث اول ک ٥ؿٝ٨ٞؽی از ةؼ٣ر زغا ٠ی ق٨د وٝی
پ٨ؿح ٥دوم ک ٥دارای ا٨٣اع ویحا٠ی٦ ٢ای گؼوه  Bاؿث را زغا ١٣ی ک٤ی . ٟة ٥راصحی ٠ی ج٨ا٣ی ٟای ٢ةؼ٣ر
را ةؼای ٠ؼدم ایؼان ّؼو ٥ک٤ی ٟو آ٧٣ا را از ظ٨اص و ًْ٠ ٟح٘اوت ای ٢ةؼ٣ر آگاه ک٤ی. ٟ

r
.i
ay
tw
st
ar
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اًالّات ةیكحؼ  :در ز٨٤ب قؼٚی آؿیا ةیكحؼ اٗؼاد از ةؼ٣ر ٦ای ؿت٨س دار و یا ة ٥اًالع ةؼ٣ر ٦ای
٨٧ٚه ای اؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ  .ای ٢ةؼ٣ر ٦ا ٣یؽ زؽو دؿح ٥ی ٔالت ة ٥صـاب ٠ی آی٤غ  .کؼة٦٨یغارج٧ای
ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ةیكحؼ و پیچیغه جؼ از دیگؼ ٔالت ٠ی ةاقغ .
ق١ا ٠ی ج٨ا٣یغ ةا ٠نؼف یک وّغه ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای  ،ریؽٕ٠ؽی ٦ا ٗؼاوا٣ی از زٗ ٥ٞ١یتؼ  ،پؼوجئی، ٢
ویحا٠ی٦ ٢ای گؼوه  ، Bکٞـی ، ٟآ٤٠ ، ٢٦یؽی٤٠ ، ٟگ٤ؽ ٗ ،ـ٘ؼ و پحاؿی ٟو روی را ة ٥ةغ٣حان ةؼؿا٣یغ...
جٝ٨یغ ای٠ ٢ضن٨ل در ٛ٠ایـ ٥ةا ةؼ٣ر ؿ٘یغ  ،ةا قایْات ک١حؼ و درآ٠غزایی ةیكحؼی ةؼای قاٝیکاران
١٦ؼاه اؿث  .ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٟ٦ ٜدر چ٤غ ؿال اظیؼ  ،کك٨ر٦ایی ٠ا٤٣غ ٤٦غ  ،جای٤ٞغ و صحی ٗیٞیپی ، ٢ؿْی
کؼده ا٣غ جٝ٨یغ و ٠نؼف ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای را اٗؽایف د٤٦غ ٠ ،غجی اؿث ای ٢ةؼ٣ر وارد ةازار ایؼان  ٟ٦قغه
و ًؼٗغارا٣ی پیغا کؼده  .ة١٦ ٥ی ٢ظاًؼ ؿؼاغ دکحؼ ٠ض١غصـیّ ٢ؽیؽی ٠ ،حعنل م٤ایِ ٔػایی و
ّى٦ ٨یأت ّ١ٞی دا٣كگاه جؼةیث ٠غرس رٗحی ٟجا پاؿط چ٤غ ؿؤال رایر در ٨٠رد ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای را از
ایكان ةپؼؿی. ٟ
رو٣غ جٝ٨یغ ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ة ٥چ ٥م٨رت اؿث ؟
ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ١٦ان ةؼ٣سی اؿث ک ٥ة ٥آن ةؼ٣ر پیف پعح ٥قغه ٠ ٟ٦ی گ٨ی٤غ  .ةؼای جٝ٨یغ چ٤ی٢
٠ضنٝ٨ی  ،ز٠ا٣ی ک ٥ةؼ٣ر را در صاٝث قٞح٨ك $قٞح٨ك ة ٥پ٨ؿح ٥ؿٝ٨ٞؽی روی دا٦ ٥٣ای ةؼ٣ر گ٘ح٥
٠ی ق٨د ک ٥پ٨ؿح٣ ٥ازك دیگؼی را  ٟ٦زیؼ ظ٨د زای داده اؿث #از ٠ؽرّ ٥ةؼداقث ٠یک٤٤غ پیف از
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زغا کؼدن قٞح٨ك از دا ٥٣ةؼ٣ر  ،آن را ةا آب داغ یا ةعار آب ٚ ،غری صؼارت ٠ی د٤٦غ  .ای ٢صؼارت
د٦ی ةاّخ ٠ی ق٨د ویحا٠ی٦ ٢ا و ا٠الصی ک ٥داظ ٜپ٨ؿح ٥ةؼ٣ر وز٨د دار٣غ  ،ةٕ٠ ٥ؽ آن ٤٠ح ٜٛقغ٣غ .
ةْغ از ًی ٠ؼص ٥ٞصؼارت د٦ی ةؼ٣ر ٦ا را ظكک و ؿپؾ پ٨ؿح ٥ؿٝ٨ٞؽی آن را زغا ٠ی ک٤٤غ  .در ادؼ
ٗؼآی٤غ صؼارت د٦ی  ،ةؼ٣ر ةا پ٨ؿح ٥رویی آن  ،ر٣گ ٠ضن٨ل ٧٣ایی ة ٥دٝی ٜزػب ویحا٠ی٦ ٢ا و ا٠الح
و ١٦چ٤ی ٢ة ٥دٝی ٜر٣گ ٚؼ٠ؽ ٠ای ٜة٨٧ٚ ٥ه ای ک ٥پ٨ؿح ٥زیؼ قٞح٨ك دارد  ،ة ٥ؿ١ث ٨٧ٚه ای قغن ٠ی
رود  .ای ٢در صاٝی اؿث ک ٥ةؼ٣ر ؿ٘یغ  ،صؼارت ١٣ی ةی٤غ و پ٨ؿح ٥آن در ١٦ان ٠ؼاص ٜاوٝی ٥پؾ از
ةؼداقث  ٟ٦زدوده و می ٜٛداده ٠ی ق٨د  .ةا ای ٢صـاب ٠ی ج٨ان گ٘ث ک١٦ ٥یٗ ٢ؼآی٤غ پیف رٗث
پعث قغن ةؼ٣ر ٦ای ٨٧ٚه ای ةاّخ ةیكحؼ قغن ٠یؽان ا٠الح و ویحا٠ی٦ ٢ای آ٧٣ا ٣یـث ة ٥ةؼ٣ر ٦ای
ؿ٘یغ ٠ی ق٨د .
آیا ةایغ از ا٨٣اع ظامی از ةؼ٣ر ةؼای جٝ٨یغ ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار گیؼد ؟  . ٥٣قاٝیکاران و
جٝ٨یغ ک٤٤غگا٣ی کٚ ٥نغ جٝ٨یغ ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای داقح ٥ةاق٤غ ٠ ،ی ج٨ا٤٣غ از ا٨٣اع ةؼ٣ر ةؼای ای٨ُ٤٠ ٢ر

r

ک١ک ةگیؼ٣غ  .ة٨ً ٥ر کٞی  ،در ةؼظی کك٨ر٦ا ٠ا٤٣غ جای٤ٞغ و ٤٦غ ک ٥ةؼ٣سكان ظیؾ اؿث ،جٝ٨یغ و

.i

٠نؼف ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ًؼٗغاران ةـیار زیادی دارد  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥ةؼ٣ر ٦ای ٨٧ٚه ای  ،ا٨٣اّی از ةؼ٣ر

ay

٦ای پیف پعث قغه ٦ـح٤غ  ،آیا ز٠ان و ٣ض٨ه پعث آ٧٣ا ةا ةؼ٣ر ٦ای ؿ٘یغ ٠ح٘اوت اؿث ؟
ٗ . ٥٣ؼآی٤غ صؼارت د٦ی و جٝ٨یغ ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ة ٥گ ٥٣٨ای ٣یـث ک ٥ةاّخ پعث و ٣ؼم قغن دا٥٣

tw

٦ای ةؼ٣ر ق٨د  .ةؼ٣ر ٦ای ٨٧ٚه ای  ٟ٦پؾ از پ٨ؿث گیؼی  ،ظكک قغن و آ٠غن ة ٥ةازار ةایغ ٠ا٤٣غ
ةؼ٣ر ٦ای ؿ٘یغ  ،پعح ٥و ٠نؼف ق٣٨غ  .ظیٞی از اٗؼادی ک ٥دوؿث دار٣غ ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای در ةؼ٣ا٥٠

st
ar

ٔػایی ظ٨د داقح ٥ةاق٤غ  ،از ة٨ی ٣اٌ٠ت٨ع ای ٢ةؼ٣ر ٦ا گ٠ ٥ٞی ک٤٤غ و ٠ی گ٨ی٤غ ک١٣ ٥یح٨ا٤٣غ ای ٢ة ٨را
جض ٜ١ک٤٤غ  .دٝی ٜایساد ة٨ی ٣ا٤٠اؿب در ةؼ٣ر ٦ای ٨٧ٚه ای چیـث ؟

دا٦ ٥٣ای ةؼ٣ر دارای دو پ٨ؿح ٥ةیؼو٣ی ٦ـح٤غ ک ٥پ٨ؿح ٥اوٝی ةـیار ٣ازك و پ٨ؿح ٥ةْغی ک١٦ ٥ان
قٞح٨ك ةاقغ ٚ ،غری وعی ٟجؼ اؿث  .اگؼ دٚث کؼده ةاقیغ  ،گا٦ی دا٦ ٥٣ای ةؼ٣سی ک ٥پ٨ؿث ةـیار
٣ازکی روی آ٧٣ا پٝ٨یف ٣كغه  ،در ٠یان دا٦ ٥٣ای ةؼ٣ر ؿ٘یغ  ٟ٦وز٨د دار٣غ ١٦ .ان دا٦ ٥٣ایی ک ٥ظي
٦ای ٚؼ٠ؽ و ٨٧ٚه ای رویكان ٛ٣ف ةـح ٥و ةؼظی از اٗؼاد ة ٥گ١ان ظؼاب ة٨دن  ،آ٧٣ا را زغا ٠ی ک٤٤غ و
دور ٠ی ا٣غاز٣غ  .اگؼ ق١ا ای ٢ظي ٦ای ٚؼ٠ؽ و ٨٧ٚه ای را ةا ٣اظ ٢ظؼاش د٦یغ ،پ٨ؿح ٥ای از روی دا٥٣
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٦ای ةؼ٣ر ک٤غه ٠ی ق٨د ک ٥ای ٢پ٨ؿح ، ٥در وا١٦ ِٚان ؿت٨س ةؼ٣ر اؿث ٠ .یؽان چؼةی  ،پؼوجئی، ٢
ویحا٠ی٦ ٢ا و ا٠الح ای ٢پ٨ؿح ٥ةـیار زیاد اؿث .
صاال ز٠ا٣ی ک ٥دا٦ ٥٣ای ةؼ٣ر را ةؼای جٝ٨یغ ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای  ،پیف پعث ٠ی ک٤٤غ  ،صس١ی از ای٢
چؼةی ٦ا  ،پؼوجئی٦ ٢ا  ،ویحا٠ی٦ ٢ا و ا٠الح ةٕ٠ ٥ؽ ةؼ٣ر ٠ی رؿ٤غ  .وٚحی ک ٥ای٨٠ ٢اد از ؿت٨س ةؼ٣ر ة٥
ٕ٠ؽ ةؼ٣ر ٤٠ح٠ ٜٛی ق٣٨غ  ،ة٨ی ظامی ة ٥آن ٠ی ةعك٤غ ک ٥ةؼظی از اٗؼاد چ٤ی ٢ة٨یی را ١٣ی پـ٤غ٣غ .
اٝتح ٥چ٨ن ٠ا ایؼا٣ی ٦ا ة ٥ظ٨ردن ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ّادت ٣غاری١٣ ، ٟی ج٨ا٣ی ٟذائ ٥ٛظ٨د را ة ٥ؿادگی ةا آن
١٦ا٤٦گ و گؼ ٥٣ای ٢ة ٨ةؼای ًؼٗغاران ای٨٣ ٢ع ةؼ٣ر در ٤٦غ و جای٤ٞغ  ،چ٤غان ٣اظ٨قای٤غ و ٣اٌ٠ت٨ع ٟ٦
٣یـث .
آیا روش ٣گ٧غاری از ةؼ٣ر ٦ای ٨٧ٚه ای ةا روش ٣گ٧غاری از ةؼ٣ر ؿ٘یغ ٠ح٘اوت اؿث ؟
جا صغی ة . ٥ٞاز آ٣سا ک٠ ٥یؽان چؼةی و ا٠الح ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ةیكحؼ از ةؼ٣ر ؿ٘یغ اؿث  ،ة٤اةؼای٢
ج٨می٠ ٥ی ق٨د ک ٥آن را ةؼای پیكگیؼی از جسؽی ٥و ٗاؿغ قغن چؼةی ٦ایف  ،در ٠کا٣ی ظكک جؼ و
ظ٤ک جؼ ٣گ٧غاری ک٤یغ .
در ٧٣ایث ای٤ک ٥آیا ٠ ِ٤٠نؼٗی ةؼای ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای وز٨د دارد ؟
ظ٨قتعحا ، ٥٣ظیؼ  .یْ٤ی جاک٨٤ن ٨٠رد ظامی از ٠نؼف ةؼ٣ر ٨٧ٚه ای ؿا ٟٝو اؿحا٣غارد گؽارش
٣كغه ک٠ ٥حعننان ةح٨ا٤٣غ ةؼ اؿاس آن ةا ٌْٚیث کا ٜ٠اّالم ک٤٤غ ک٠ ٥نؼف ای٨٣ ٢ع ةؼ٣ر ةؼای
گؼو٦ی از اٗؼاد ٨٤١٠ ،ع یا ظٌؼ٣اك اؿث .

( )4ػطٍسه ذَضجَ :
از کار٦ای زاٝب دیگؼی ک ٥در ظا ٥٣ة ٥راصحی ٠ی ج٨ان ا٣سام داد  ،پؼ کؼدن قکّ ٟؼوؿک ٦ا از
گیا٦ان گ٣٨اگ٨ن اؿث  ،ةٗ ٥ؼض اگؼ گیا٦ی ک ٥آرام ةعف یا اقح٧ا آور و یا دیگؼ ظ٨امی را دارا ٠ی
ةاقغ  ،در ایّ ٢ؼوؿک ٦ا پؼ ق٨د  ،ک٨دکان وٚحی ةا ایّ ٢ؼوؿک ٦ا ةازی ٠ی ک٤٤غ ةا ج٘٤ؾ ٌّؼ٦ای
دل ا٣گیؽ ای ٢گیاه  ٟ٦زایگؽی ٢ظ٨ةی ةؼای آ٨ٝدگی ق٧ؼ٦ا و  ٟ٦ای٤ک ٥ةا ج٘٤ؾ ایٌّ ٢ؼ٦ا ١٠ک ٢اؿث
ةؼظی از ةی١اری ٦ا در٠ان ق٨د و در ّی ٢صال ة ٥آرا٠ف ک٨دك ک١ک کؼده ای . ٟةؼای ؿاظث
ّؼوؿک ٦ای ظ٨قت ٨ة ٥ؿؼ٠ای ٥چ٤غا٣ی ٣یاز ٣یـث  .اکذؼ اةؽار الزم را ٠یح٨ان ةا ٚی١ث ک ٟاز ةازار ج٧ی٥
کؼد  .ؿؼ٠ای ٥در گؼدش صغود یک ٠یٞی٨ن ج٠٨ان ةؼای ؿاظث ّ 500ؼوؿک کاٗی ٠ی ةاقغ ٦ .ؼ
ّؼوؿک را ٠ی ج٨ان ةا ٚی١ث صغا ٜٚده ٦ؽار ج٠٨ان ةٗ ٥ؼوش ةؼؿا٣یغ ّ .ؼوؿک ٗؼوقی ٦ا ،
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ٗؼوق٤غگان ٨ٝازم جؽیی٤ی و ٨ٝازم ّؼوس از ٠كحؼیان داةث ق١ا ظ٨ا٤٦غ ة٨د  .صحی ٠ی ج٨ا٣یغ ٗؼوقگاه ٦ا
ای٤حؼ٣حی داقح ٥ةاقیغ و از ای٤ـحاگؼام ٣یؽ ک١ک ةگیؼیغ  .اگؼ در ای٠ ٢ؼص ٙٗ٨٠ ٥ٞة٨دیغ ٠ی ج٨ا٣یغ کار را
ج٨ؿْ ٥د٦یغ ١٦ .چ٤ی ٢ةؼای جغاوم کار ةایغ از وزارت کار ٣یؽ ٠س٨ز ٠كأ ٜظا٣گی را ةگیؼیغ جا کـب
و کارجان کا٠الً ٚا٣٨٣ی ةاقغ  .ةؼای پؼ کؼدن ّؼوؿک ٦ا ٠ی ج٨ان از ةؼگ گ٦ ٜا ٠ا٤٣غ گ٠ ٜض١غی
اؿح٘اده کؼد .
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(ّ )5سشِ اًگَض startway.ir:
از ٤٠اةِ ُّی ٟدیگؼ ک ٥ة٨٤ّ ٥ان وایْات وز٨د دارد ٦ـح ٥ا٣گ٨ر اؿث  ،در ق٧ؼؿحان ارو٠ی ٥ؿاال٥٣
٦ 60ؽار ج٦ ٢ـح ٥ا٣گ٨ر ز ِ١آوری ٠ی ق٨د ک ٥یک ٠كک ٜةؽرگی ةؼای کارظا٣سات قغه اؿث و
ةؼای دٗ ٢کؼدن آن ٦ؽی٦ ٥٤ای ؿ٤گی٤ی ٠حض٠ ٜ١ی ق٣٨غ  ،در م٨رجی ک٦ ٥ـح ٥ا٣گ٨ر  37درمغ رؤ٢
ةغون کٞـحؼول دارد ٠ ،ا اگؼ رؤ٦ ٢ـح ٥ا٣گ٨ر ) (Grape seed oilرا اؿحعؼاج و ةـح ٥ة٤غی ک٤ی ٟدر
کك٨ر٦ا ٝیحؼی ٦ 18ؽار ج٠٨ان ٚی١ث دارد ک ٥١٦ ٥آ٧٣ا وارداجی اؿث و از ز٨٤ب ایحاٝیا وارد ٠ی ق٨د
وٝی ٠حأؿ٘ا٨٤٦ ٥٣ز ٣ح٨ا٣ـح ٥ای ٟاز ای٤٠ ٢تِ ُّی ٟرایگان اؿح٘اده ک٤ی. ٟ
صح١اً ٣یاز ٣یـث کارظا ٥٣ای ةؼا ای٤کار ةـازی٠ ٟی ج٨ان از َؼٗیث ظاٝی کارظا٣سات رؤ ٢کكی
اؿح٘اده کؼد و ةا پؼداظث دؿح١ؽد ةا ةؼ٣غ ظ٨د٠ان رؤ ٢جٝ٨یغ ک٤ی. ٟ
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( )6دَلي :
پ ٢ٝ٨یا گؼوه ز٣ت٨رّـ٠ ، ٜحأؿ٘ا٨٤٦ ٥٣ز اکذؼ کكاورزان ایؼان و ز٣ت٨رداران ایؼان از ای٨٠ ٢و٨ع
ٔاٗ٤ٞغ ک ٥ز٣ت٨رّـّ ٜالوه ةؼ ّـٞی ک ٥جٝ٨یغ ٠ی ک٤غ ٠ ،ضنٝ٨ی ة٣ ٥ام پ ٢ٝ٨دارد ک ٥چ٤غی ٢ةؼاةؼ
ّـ ٜدارای ارزش اٚحنادی اؿث  .ز٣ت٨ر٦ا در ٗن ٜة٧ار و جاةـحان ّناره و ق٧غ گ٧ٞا را در ٠٨٠ی ک٥
جٝ٨یغ ٠ی ک٤٤غ ة ٥م٨رت دا٦ ٥٣ای ریؽ ارزن در٠یاور٣غ و ْٚ٨٠ی ک ٥وارد ال٠ ٥٣ی ق٣٨غ در ز٨ٞی درب
ورودی ال ٥٣ای ٢دا٦ ٥٣ا را از ظ٨د زغا ٠ی ک٤٤غ و ز٨ٞی ال٦ ٥٣ا ٨١ْ٠الً کپ ٥ای از پ ٢ٝ٨ز٠ ِ١ی ق٨د و
چ٨ن ز٣ت٨رداران ٦ا آق٤ا ٣یـح٤غ ای ٢گؼوه را ة٨٤ّ ٥ان وایْات دور ٠یؼیؽ٣غ ،پ ٢ٝ٨دارای ارزش ٦ای ةی
ُ٣یؼ ٔػایی و در٦ا ٣یـث  ،ةؼای اؿحضکام و ٛ٠او٠ث ةغن  ،ةؼای در٠ان ظیٞی از ةی١اری ٦ا یک ْ٠سؽه
ًتیْث اؿث  .ةـح ٥ة٤غی پ ٢ٝ٨را ٠ی ج٨ان ة ٥م٨رت ٦ای کپـ٨ل ٚ ،ؼص ٗكؼده و ة ٥م٨رت ٗ ٥ٞا٣سام
داد  ،در اروپا یک ةـح ٥ای ک٠ ٥ضح٨ی ّ 50غد کپـ٨ل اؿث ةٚ ٥ی١ث  50دالر ةٗ ٥ؼوش ٠ی رؿغ و
٠حأؿ٘ا٠ ٥٣ا ٨٤٦ز ای٠ ٢اده را ة ٥دٝی٣ ٜاآق٤ایی دور ٠ی ریؽی.ٟ
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( )7لحبف ضفبثرص startway.ir :
اگؼ گیا٦ا٣ی را ک ٥دارای ظ٨اص گ٣٨اگ٨ن ٦ـح٤غ ةك٤اؿی٠ ٟی ج٨ا٣ی ٟای ٢ایغه ؿاده و زاٝب را پیاده
ؿازی ک٤ی ، ٟة٨٤ّ ٥ان ٠ذال گیاه ؿا٣حٝ٨ی٤ا ک ٥یک گیا٦ی اؿث ک ٥دور ک٤٤غه صكؼات ٨٠زی اؿث ٠ی
ج٨ا٣غ در ةاٝكحک ٦ا و در رظحع٨اب ق١ا ٚؼار ةگیؼد و ق١ا را از گؽ٣غ صكؼات ٨٠زی صٍ٘ ک٤غ یا
کـا٣ی ک٣ ٥اراصحی ج٘٤ـی دار٣غ اگؼ گیاه الوا٣غ را در رظحع٨اةكان ةگػار٣غ ةً ٥تِ از ة٠٨ی ٌ٠ت٨ع و
دل ا٣گیؽ الوا٣غ و ظ٨امی آن ک ٥ةؼای ؿیـح ٟج٘٤ـی و ری ٥ؿ٘یغ اؿث ة٧ؼه ٤٠غ ٠یك٣٨غ ٠ .ی ق٨د
ٝضاف ٦ای را جٝ٨یغ کؼد ک 20 ٥ؿا٣ث آظؼ آن پ٨قیغه ةاقغ از گیا٦ان ٠عن٨ص اٗؼادی ک ٥در
ق٧ؼ٦ای آ٨ٝده و ٣ی ٥١آ٨ٝده ز٣غگی ٠ی ک٤٤غ  ،وٚحی ک ٥اؿحؼاصث ٠یک٤٤غ ٝضاٗی را ةؼ ؿؼ ظ٨د ةکك٤غ
ک ٥دارای ٌّؼ٦ای گ٣٨اگ٨ن گیا٦ان ةاقغ و از ظ٨اص آن در ً٨ل قتا ٥٣روز ة٧ؼه ٤٠غ ق٣٨غ  ،ة ٥دٝیٜ
ج٨٤ع گیا٦ان و ظ٨امی گ٣٨اگ٨ن آ٧٣ا ٠ی ج٨ان ٗؼاورده ٦ای زیادی ة١٦ ٥ی ٢م٨رت ؿاده جٝ٨یغ کؼد .
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( )8لطظ ثطًج :
ٚؼص ةؼ٣ر یا کكث ةان یکی از اةحکارات ؿاده و زاٝتی اؿث ک٦ ٥ؼ کـی ة ٥راصحی ٠ی ج٨ا٣غ ای٢
کار را جٝ٨یغ و ّؼو ٥ک٤غ  ،ای ٢ةاٝكحک ٦ا صاوی  10گؼم گیاه ؿا٣حٝ٨ی٤ا اؿث ک ٥ای ٢گیاه وغصكؼات
٨٠زی اؿث و ة ٥زای اؿح٘اده از ٚؼص ٦ای قی١یایی ة٣ ٥ام ٚؼص ةؼ٣ر ک ٥ةـیار ؿ١ی اؿث ٠ا ٠ی ج٨ا٣یٟ
ةاٝكحک ٦ای ؿا٣حٝ٨ی٤ا را ة٨٤ّ ٥ان ٚؼص ةؼ٣ر در کیـ ٥صت٨ةات و ٔالت اؿح٘اده ک٤ی ٟو ةؼای ٠غت 10
ؿال آ٧٣ا را از قؼ الرو٦ا  ،صكؼات و آٗث ٦ا در ا٠ان ةگػاری ، ٟجٝ٨یغ و ةـح ٥ة٤غی آن ة ٥صغی آؿان
اؿث ک ٥ةؼای ٦ؼ کـی ٚاة ٜازؼاؿث .
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ةا ج٧ی ٥اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی از قؼکث ٦ایی ک ٥ة٨ً ٥ر ٠ساز ای ٢اؿا٣ؾ ٦ا را ّؼو٠ ٥ی ک٤٤غ ٠یح٨ا٣یٟ
ّـ٦ ٜای جٝ٨یغ قغه را ة ٥قک٦ ٜای زغیغ و زیتا ّؼو ٥ک٤ی ، ٟیْ٤ی ةا ظؼیغ اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی و
گؼٗح ٢کپی پؼوا ٥٣ؿاظث آ٧٣ا ٠ی ج٨ان ّـ ٜرا ةا اؿا٣ؾ آویكٞ٠ ، ٢یؾ  ،الوان  ،ة٧ار ٣ار٣ر و یا ٦ؼ
ًْ ٟو ٌّؼی ک ٥دوؿث داریغ ة ٥آن اواٗ ٥ک٤یغ و ّـ٦ ٜایی را ة ٥ةازار ّؼو ٥ک٤ی ٟک ٟ٦ ٥دارای
ٌّؼ٦ای دل ا٣گیؽ ةاقغ و  ٟ٦ظامیث در٠ا٣ی ّـ ٜرا صٍ٘ ک٤غ .
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( )41چبضٌی غصا :
چ٤ا٣چ ٥دؿحؼؿی ة ٥گیا٦ان ٌْ٠ؼ  ،وصكی و ٠ح٨٤ع داقح ٥ةاقیغ ٠ی ج٨ا٣یغ ةا ؿٞی ٥ٛظ٨د یک چاق٤ی
ٔػایی ک٨٠ ٥رد ّال ٥ٚو اؿحٛتال ٤ً٨١٦ان ٠ا ٚؼار گیؼد جٝ٨یغ ک٤یغ  ،ة٨٤ّ ٥ان ٠ذال در پ٨در پیحؽا یک
گیاه ٌْ٠ؼ ة٣ ٥ام ٠ؼز٣س٨ش اؿح٘اده کؼدی ٟو آن را جٝ٨یغ کؼدی ٟیا در چاق٤ی دیگؼی ٨٣ 7ع از گیا٦ان
ٌْ٠ؼ را ک٦ ٥ؼ کغام ًْ٦ ٟای گ٣٨اگ٣٨ی را ةٔ ٥ػا ٠ی د٦غ ةا  ٟ٦جؼکیب و چاق٤ی ٔػایی جٝ٨یغ کؼدیٟ
٠ ،ذالً جؼظ٨ن  ،ق٨یغ  ،پ ٥٣٨و ٦ ...ؼ کغام ٠ی ج٨ا٣غ در ًْ ٟو ٠ؽه ٔػا ة٠ ٥ا ک١ک ک٤غ و ٠ی ج٨ا٣ی ٟچ٤غ
٨٣ع از گیا٦ان را ة٨ً ٥ری ک ٥ةا ذائ ٥ٛایؼا٣ی ١٦ـ ٨ةاقغ جؼکیب و ة ٥ةازار ّؼو ٥ک٤ی. ٟ
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( )44اوسیس سٌسضسشی startway.ir:
یک ٠ضن٨ل زغیغی را ک ٥ة ٥ق١ا ج٨می٠ ٥ی ک٤ی ٟاکـیغ ج٤غرؿحی اؿث  ،ای ٢اکـیغ ة ٥ای٢
م٨رت اؿث کّ 7 ٥غد قیك 15 ٥ؿی ؿی در یک ةـحٚ ٥ؼار ةگیؼد و ٦ؼ قیك ٥صاوی ّـ ٜو ّناره
گیا٦ان ٨٠رد ُ٣ؼ ةاقغ یْ٤ی قیك ٥ای ةؼای ٞٚب  ،قیك ٥ای ةؼای اّناب  ،قیك ٥ای ةؼای اٗـؼدگی و
ظیٞی کارةؼد٦ا و ظ٨اص دیگؼ  ،پؾ ٠ا ٠ی ج٨ا٣ی ٟةا ٠ع٨ٞط کؼدن ّـ ٜو گؼو٦ی از گیا٦ا٣ی ک٥
ظ٨امی ٠عح ٖٞةؼای ةغن دار٣غ ٠ی ج٨ا٣ی ٟاکـیغ ج٤غرؿحی را جٝ٨یغ و ة ٥ةازار ّؼو ٥ک٤ی ، ٟچ٨ن
ز٣غگی ق٧ؼی ٠ا را از ًتیْث دور کؼده ای٠ ٢ضن٨ل ٠ی ج٨ا٣غ ٘٠یغ وا ِٚق٨د .
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(ً )42جبر ضًگی :
ایؼا٣یان ٚؼ٧٣اؿث ک ٥ةا ٣تات آق٤ایی دار٣غ و در  ٥١٦زای ایؼان یاٗث ٠ی ق٨د وٝی ةْغ از ٚؼ٧٣ا
٣ح ٨ا٣یـحی ٟیک ٣تات را از قک ٜؿ٤حی درآورده و در ر٣گ ٦ای گ٣٨اگ ٢جٝ٨یغ ک٤ی ، ٟةا اؿح٘اده از ر٣گ
٦ای ًتیْی و ظ٨راکی ک٠ ٥نؼف آن ٠ساز اؿث و ةا اٗؽودن اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی ٠ی ج٨ا٣ی٣ ٟتات ٦ای
ر٣گی جٝ٨یغ ک٤ی٣ ، ٟتاجی ةا ر٣گ ؿتؽ ةا اؿا٣ؾ ٤ْ٣ا ٣ ،تاجی ةا ر٣گ ٚؼ٠ؽ ةا اؿان گؼیپ ٗؼوت ٣ ،تاجی ة٥
ر٣گ زرد ةا اؿا٣ؾ ٝی ٨١و ٣تات ٦ایی ةا ر٣گ ٦ای ٠عح ٖٞو اؿا٣ؾ ٦ای گ٣٨اگ٨ن  ،ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٢
پغیغه  ٨٣و ر٣گ ٦ای چك٨٣ ٟاز ٨٠رد اؿحٛتال قغیغ ٠نؼف ک٤٤غه ٚؼار ٠ی گیؼد و ٠ا ٠ی ج٨ا٣ی ٟةا
اؿح٘اده از َؼٗیث ظاٝی کارگاه ٦ایی ک٣ ٥تات جٝ٨یغ ٠ی ک٤٤غ ا٨٣اع ٣تات ٦ای ر٣گی ةا اؿا٣ؾ ٦ای
ًتیْی و ةا ظ٨اص گ٣٨اگ٨ن را جٝ٨یغ و ة ٥ةازار ّؼو ٥ک٤ی. ٟ
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( )43گلْبی ذطه ضسُ :
از ز ٥ٞ١پؼوژه ٦ایی ک ٥در کك٨ر٦ا ة ٥آن ج٨ز٧ی ٣كغه و در ز٧ان ة ٥قغت ٨٠رد ّال ٥ٚدوؿث
داران گ ٜاؿث ؿ٨ژه گ٦ ٜای وصكی اؿث  ،ایؼان ة ٥دٝی ٜج٨٤ع اٞٚی١ی ةؼظ٨ردار از مغ٦ا گ ٥٣٨گٜ
٦ای ظ٨درو در ًتیْث اؿث ک ٥جا ة ٥ا٠ؼوز ة ٥آ٧٣ا ج٨ز ٥ز٤غا٣ی ٣كغه اؿث  .یکی از کار٦ایی ک٠ ٥ی
ق٨د ةا گ٦ ٜای وصكی ا٣سام داد ز ِ١آوری گ٦ ٜای ظكک قغه از ًتیْث و ر٣گ آ٠یؽی آ٧٣ا
وةـح ٥ة٤غی آ٧٣ا ة ٥قک ٜزیتا ةؼای جؽیی ، ٢یا ای٤ک٠ ٥ی ق٨د ةا اواٗ ٥کؼدن اؿا٣ؾ ٦ای ٠عح ٖٞة ٥آن
ظ٨قت ٨ک٤٤غه ٦ای گ٣٨اگ٣٨ی در ةـح ٥ة٤غی ٦ای زیتا ة ٥ةازار ّؼو ٥کؼد  .ز ِ١آوری گ٦ ٜای وصكی
از ًتیْث یا کكث و جکذیؼ آ٧٣ا و ر٣گ آ٠یؽی و ٠ ...ی ج٨ا٣غ ز٠ی ٥٤اقحٕال ة ٥ظن٨ص در ق٧ؼؿحان ٦ا
و روؿحا٦ا ةاقغ .
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( )44ضىط لَُْ ای :
آ٣چ٠ ٥ا ة٨٤ّ ٥ان قکؼ ٠ی ق٤اؿی٠ ٟذ٣ ٜیكکؼ ةؼزی ٜیا ک٨ةا ةا ای٨٣ ٢ع قکؼ٦ا ةایغ صح١ا جن٨ی٥
ق٣٨غ جا ٨٠رد اؿح٘اده ةكؼ ٚؼار ةگیؼ٣غ  ،ا٠ا گ ٥٣٨ای از ٣یكکؼ وز٨د دارد ة ٥اؿ (brown suger) ٟک٥
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در ایؼان ة ٥قکؼ ٚؼ٠ؽ ْ٠ؼوف اؿث  ،ای ٢گ ٥٣٨از ٣یكکؼ ک ٥در اؿحان ٠از٣غران کكث ٠ی ق٨د در ً٨ل
جاریط ة٨٤ّ ٥ان قکؼی ک٠ ٥نارف در٠ا٣ی دارد و ةؼای دیاةث و پاره ای از ةی١اری ٦ا ٘٠یغ اؿث ة٥
م٨رت ؿ٤حی کكث ٠یكغه و ا٠ؼوز ٠ ٟ٦ی ق٨د  ،در کك٨ر٦ای دیگؼ در ٦ح٦ ٜا  ،کاٗی قاپ ٦ا ،
رؿح٨ران ٦ا و ٨٦اپی١ا٦ا و  ...در ک٤ار قکؼ ؿ٘یغ ای ٢قکؼ ٚؼ٠ؽ ٣یؽ وز٨د دارد وٝی ٠حأؿ٘ا ٥٣در کك٨ر٦ا
٨٤٦ز جكکیالجی وز٨د ٣غارد ک ٥ای ٢قکؼ ٚؼ٠ؽ را ٚاة ٜدؿحؼس ةؼای ٠ؼدم ایؼان ک٤غ ٠ ،ی ج٨ان ای ٢قکؼ
را ة ٥م٨رت  100گؼم یا ٤ٚغ ةـح ٥ة٤غی ک٤ی ٟیا ای٤ک٠ ٥ضن٨الجی ةا اؿح٘اده از آن جٝ٨یغ ک٤ی٠ ٟذٜ
قیؼی٤ی و قکالت و  ...ة٦ ٥ؼ صال زای ای ٢قکؼ در ظا٦ ٥٣ای ٠ا ظاٝی اؿث .
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( )45چبی ویسِ ای :
چای جی ةگ یکی از ٠ضن٨الجی اؿث ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ ارزش اٗؽوده زاٝتی داقح ٥ةاقغ  ،اگؼ
٠ی ع٨ا٦ی ٟای ٢چای را جٝ٨یغ ک٤ی ٟةایغ چایی را درؿث ک٤ی ٟک٨٠ ٥رد اؿح٘اده  ٥١٦ةاقغ  ،ةؼای ای٢
٦غف از پ٨ؿث ٠ی٨ه ٦ایی ک ٥در ةعف وایْات ٠ی٨ه ج٨ویش داده قغ اگؼ ز ِ١آوری ک٤ی ٟجؼکیب
 50درمغ پ٨ؿث ٠ی٨ه و  50درمغ گیا٦ی ک ٥در اظحیار داری ٟک ٥آن را یا از ًتیْث ز ِ١آوری
کؼدی ٟیا کكث کؼدی٠ ٟی ج٨ان اؿح٘اده کؼد و ةا ای ٢کار ٨٠اد اوٝی ٥در صغ رایگان و ارزش اٗؽوده
ةاالیی ظ٨ا٦غ داقث ٦ ،ؼ ّ 20غد چای کیـ ٥ای را در یک پک ةـح ٥ة٤غی ٠یک٤ی. ٟ
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( )46ضبیؼبر زضذز ذطهب :
کك٨ر٦ا ةؽرگحؼی ٢جٝ٨یغ ک٤٤غه ظؼ٠ا در ز٧ان اؿث ٦ 240 ،ؽار ٦کحار ٣عٞـحان در ایؼان ک ٥اگؼ ة٥
ً٨ر ٠ح٨ؿي در ٦ؼ ٦کحار  160درظث را در ُ٣ؼ ةگیؼی٠ 38 ٟیٞی٨ن درظث ظؼ٠ا در ایؼان وز٨د دارد ،
ای ٢درظث ٦ؼ ؿال یک ص ٥ٛٞاز ةؼگ ٦ایف را ظكک ٠ی ک٤غ ک ٥اگؼ ای ٢ةؼگ ٦ا ک٠ 4 ٥حؼ ً٨ل و
ةی 10 ٢جا  15کی ٨ٞوزن دار٣غ ة٨ً ٥ر ٠یا٣گی٦ ٢ؼ درظث ة٠ ٥ا  60کی ٨ٞةؼگ ظكک ٠ی د٦غ ک ٥ای٢
ةؼگ ةیف از ٠ 2یٞیارد و ٠ 150یٞی٨ن کی٨ٞةؼگ ظكک ظؼ٠ا در اظحیار ٠اؿث و در وا٨٠ ِٚاد اوٝی٥
ارزق٤١غ و رایگان ةؼای ٠نارف گ٣٨اگ٨ن ٠ذ : ٜجؼکیب پ٨در آن ةا  50درمغ ظاك و ج٧ی ٥ظاك
گٞغان  ،یا از ای ٢ةؼگ ٦ا ٠ی ق٨د ة٨ٞك ٦ایی درت کؼد ک ٥روی آب ٠ی ایـح٤غ و ّای ٙگؼ٠ا و ؿؼ٠ا
رً٨ةح٤غ و ة ٥دٝی ٜؿتک وزن ة٨دن ةـیار پؼکارةؼد اؿث  ،جٝ٨یغ کأػ و ٨ٛ٠ا یا َؼوف یکتار ٠نؼف ،
جٝ٨یغ ظ١یؼ  mdfاز دیگؼ کارةؼد٦ای آن اؿث و کارةؼد٦ای دیگؼ ای ٢ةؼگ ظكک قغه ظؼ٠ا ک ٥ة٥
م٨رت کا٠الً رایگان و ة٨٤ّ ٥ان وایْات ق٤اظح٠ ٥یك٨د .
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(ًَ )47ضبثِ ّبی طجیؼی :
٠ىؼات اؿح٘اده از ٨٣قاة٦ ٥ای قی١یایی ةؼ کـی پ٨قیغه ٣یـث  ،و ١٦یك ٥دوٝث ٦ا ج٨می٠ ٥یک٤٤غ جا
ک١حؼ و در صغ ا٠کان از زیؼه ٔػایی ظ٨دجان صػف ک٤یغ جا از ٠ىؼات آن در ا٠ان ة١ا٣یغ  ،در ٣حیس٥
ةایغ ٨٣قاة٦ ٥ایی جٝ٨یغ کؼد ک ٟ٦ ٥ر٣گ ٦ایف ًتیْی ةاقغ و  ٟ٦اؿا٣ؾ ٦ای ًتیْی داقح ٥ةاق٤غ و ة٥
ای ٢م٨رت یک ٠ضن٨ل کا٠الً ًتیْی و ةا ظ٨اص در٠ا٣ی ةاال ٠ی ق٨د ٠ .ذالً ٨٣قاة ٥ای ةؼای ةا٨٣ان از
رازیا ٥٣یا ٨٣قاة ٥ای ةؼای ک٨دکان از گیاه ٣ـحؼن وصكی ک ٥ؿؼقار از ویحا٠ی$ ٢ث #اؿث و یا ٨٣قاة٥
٦ایی ةا ًْ ٟقغیغ ک ٥کٞـحؼول را در ةغن ا٣ـان ة ٥صغ ٣ؼ٠ال ٠ی رؿا٣غ  ،یک ٤٠تِ ُّی١ی در اظحیار ٠ا
ٚؼار ٠ی د٦غ ک ٥ةح٨ا٣ی ٟا٨٣اع ٨٣قاة٦ ٥ا را از ٨٠ا٦ب ًتیْث جٝ٨یغ ک٤ی . ٟةؼای جٝ٨یغ ای٠ ٢ضن٨ل ٠ی
ج٨ان از َؼٗیث ظاٝی کارظا٦ ٥٣ا اؿح٘اده کؼد .
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٠اؿک م٨رت ٣یؽ یک ًؼح ةـیار راصث و ؿاده اؿث ک٦ ٥ؼ کـی ةا ٦ؼ ج٨ا٣ی و ا٠کا٣ی ٠یح٨ا٣غ
آن را ة ٥ازؼا درآورد  .اگؼ صت٨ةاجی ُ٣یؼ ةاٚالی ؿتؽ ٣ ،ع٨د  ،ةادام جٞط  ،پـح ٥ظام و کحیؼا ة٨ً ٥ر
٠ـاوی ةا ٠ ٟ٦ع٨ٞط و آؿیاب ک٤ی ٟو اگؼ ٌْ٠ؼ ٣یؽ ٠ی ظ٨ا٦ی ٟةاقغ ةا گ ٜة٧ار ٣ار٣ر ٠ع٨ٞط ک٤یٟ
ج٨ا٣ـح ٥ای ٟیک ٠اؿک ًتیْی جٝ٨یغ ک٤ی ٟو ةؼای اؿح٘اده از آن ٠ی ق٨د ةا قیؼ ٠ع٨ٞط ق٨د .ای٢
پ٨در٦ا را ٠ی ق٨د ة ٥م٨رت ؿاده ای ةـح ٥ة٤غی کؼد  .ة ٥ای ٢م٨رت ةا جضٛی ٙکؼدن ٠یح٨ان مغ٦ا
٠اؿک ًتیْی از ٤٠كأ ًتیْث جٝ٨یغ کؼد ٌّ .اری ٦ا و ٠ؼاکؽ پعف ة٧غاقحی ظؼیغار ٠ضن٨الت ٦ا
٦ـح٤غ .
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لسوز زٍم  :گل ّبی جسیس :

( )4گیبّبى َّاظی :
گیاه ٨٦ازی ) (air plantsای ٢گیاه ک ٥ةـیار ٠ح٨٤ع یا ٨٦ازی اؿث  ،ای ٢گیاه ٣یاز ة ٥آب و ظاك
٣غارد  .ةؼای کاقح ٢ای ٢گیاه ٠ی ج٨ان از دی٨ار  ،درب  ، ٌٜ٤٠درب یعچال  ،ج٨ٞیؽی٨ن  ،اج٠٨تی ٜیا ٦ؼ
زای دیگؼی اؿح٘اده ک٤ی ، ٟای ٢گیاه را ٠ی ج٨ا٣ی ٟآویؽان ک٤ی ٟیا ةا ٨٣ار چـب ة ٥درب ٤٠ؽل ةچـتا٣یٟ
و رقغ پیغا ٠ی ک٤غ و گ٠ ٜی د٦غ  .ای ٢گیاه جا ا٠ؼوز در ایؼان کكث و جٝ٨یغ ٣كغه و ةـیار ٣ادر اؿث ،
ا٠یغوارم ّال٤٠ ٥ٚغا٣ی پیغا قغ٣غ ک ٥ایغپ٤ٞث را جٝ٨یغ ک٤٤غ و ٠ؼدم را ةا ای ٢گیا٦ان زیتا و ةغون دردؿؼ
آق٤ا ک٤٤غ  .ای ٢گیاه ةؼای دک٨راؿی٨ن ٤٠ؽل و ا٠اک ٢دیگؼ ةـیار کارةؼد دارد و ةّٞ ٥ث  ٨٣ة٨دن و زغیغ
ة٨دن گیاه از ُ٣ؼ اٚحنادی گیاه پٝ٨ـازی اؿث .
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ة٣٨ـای ) (bonsaiیکی از آیی٦ ٢ای ک ٢٧در چی ٢اؿث  ،چی٤ی ٦ا ٚادر ة٨د٣غ درظحان ُّی ٟو
ج٤٠٨٤غ را آٛ٣غر ک٨چک ک٤٤غ ک ٥در صغ  30ؿا٣ث ارج٘اع پیغا ک٤غ  ،ة٨٤ّ ٥ان ٠ذال یک درظث
گؼدوی ٠ 60حؼی ة٨ً ٥ل  30ؿا٣ث در٠ی آیغ و ٠ی٨ه ٦ای گؼدوی آن از ارزن  ٟ٦ک٨چکحؼ ٠یك٨د .
ة٣٨ـای یکی از ْٗاٝیث ٦ای ةؽرگ در ز٧ان اؿث چ٨ن ای ٢درظحان ةـیار گؼا٣ت٧ا و ٚی١حی ٦ـح٤غ ،
ٗؼض ک٤یغ درظث  50ؿا ٥ٝای را ک ٥پ٨ؿث آن جؼك ظ٨رده و ةـیار ک ٢٧ؿال اؿث در اةْاد
٠ی٤یاج٨ری در ٠ی آور٣غ و ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜةـیار گؼا٣ت٧ا ٠ی ق٨د  .ة٣٨ـای ٠ ٟ٦ی ج٨ا٣غ ة ٥یک ْٗاٝیث
ظ٨ب اٚحنادی ةؼای ایؼا٣یان ةغی ٜق٨د چ ٥از ًؼی ٙپؼورش و چ ٥از ًؼی ٙظؼیغ و ٗؼوش.
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( )3گل سبػز :

ay

گ ٜؿاّث ) (passion Flowerک ٥ة ٥دٝی ٜقکَ ٜا٦ؼی آن ای ٢اؿ ٟةؼ روی آن گػاقح ٥قغه
اؿث  ،ای ٢گیاه ظ٨درو اؿث و ج١ام ا٣غام ٦ای ای ٢گیاه ٚاة ٜاؿح٘اده اؿث  ،در ٝی٨ن ٗؼا٣ـ ٥دارو٦ای

tw

آرا٠تعف و ٠ؤدؼ در ج٘٤ؾ از ای ٢گیاه جٝ٨یغ ٠ی ق٨د  ،و ای ٢گیاه ةؼای مادرات ةـیار ةا ارزش اؿث و
چ٨ن در ٛ٣اط ٠عح ٖ ٞایؼان رقغ ٠ی ک٤غ کار ظ٨ةی ةؼای ا٣سام دادن ٠ی ةاقغ  .گ ٜؿاّث  ،گیا٦ی

st
ar

ؿؼیِ اٝؼقغ اؿث ک ٥ؿا٦ ٥ٚای ة٤ٞغ و ةاال رو٣غه ای را جٝ٨یغ ٠ی ک٤غ ک٠ ٥یح٨ا٣یغ ٦ ٥١ٞٚای زیادی از
آ٧٣ا ةگیؼیغ .

از اوای ٜجاةـحان ٦ ٥١ٞٚ ،ای ؿا ٥ٚای ة٨ً ٥ل  10ؿا٣ث را ةا اؿح٘اده از یک چا٨ٚی جیؽ ةؼیغه و ؿپؾ
ةؼگ ٦ای پائی٤ی  ٥١ٞٚرا زغا ک٤یغ  .ا٣ح٧ای  ٥١ٞٚرا در پ٨در ٨٦ر٨٠ن ریك ٥زایی ٗؼو ةتؼیغ و در گٞغا٣ی
٠ح٨ؿي صاوی ک١پ٨ؿث ةػر  ٥١ٞٚةکاریغ و ةا کیـ ٥پالؿحیکی ق٘اف پ٨قا٣یغ  .گٞغا٧٣ا را در د٠ای -18
 20درز ٥جا ز٠ان ریك ٥د٦ی ک ٥صغوداً یک ٠اه ة٨ً ٥ل ظ٨ا٦غ ا٣سا٠یغ ٣گاه داریغ.
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startway.ir

r
.i

( )4گل اًگطشبًِ :

ay

گ ٜا٣گكحا (Digitolis purpurea) ٥٣از گیا٦ان زی٤حی ةأچ٦ ٥اؿث ک ٥در ر٣گ ٦ای گ٣٨اگ٨ن
وز٨د دارد  ،ای ٢گ ٜدر اکذؼ ٤٠اً ٙایؼان رقغ و ٠ ٨١٣ی ک٤غ  ،ا٣غام ٦ای ای ٢گیاه یْ٤ی ةؼگ و ؿا٥ٚ

tw

آن ةیكحؼی٨٠ ٢اد ٠ؤدؼه ة٨٤ّ ٥ان دارو را دارد  ،ةایغ دٚث ق٨د ةؼای اؿح٘اده دارویی از ای ٢گیاه صح١اً ةْغ
از ٔؼوب ظ٨رق یغ ای ٢گیاه چیغه ق٨د چ٨ن از متش جا ةْغازَ٧ؼ ٠اده ای ؿ١ی در گیاه وز٨د دارد وٝی

st
ar

ٔؼوب ٠اده ای ق٘اةعكی ة ٥اؿ ٟدیسیحاٝی ٢ة ٥وز٨د ٠ی آیغ ک ٥ةؼای در٠ان ةی١اران ٞٚتی ةـیار ٠ؤدؼ
اؿث  .ای٠ ٢اده یک داروی ٚغی١ی و ق٤اظح ٥قغه ةؼای ةی١اری٧ای ٞٚتی اؿث و از دارو٦ای ةـیار گؼان
اؿث ٦ ،ؼ  4گؼم دیسیحاٝی ٢ة٠ ٥ا ٦ 20ؽار ٚؼص ٞٚب ٠ی د٦غ و اگؼ ةح٨ا٣ی ٟرؤ ٢دیسیحاٝی ٢را از ای٢
گیاه اؿحعؼاج ک٤ی ٟیک ٠اده اوٝی ٥ارزق٤١غی ةؼای جٝ٨یغ ای ٢داروؿث .
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( )5ضوطبز ضًگی :

r
.i

اؿ١ّٞ ٟی Euonymus alatus :

اؿ ٟا٣گٞیـی Burning Bush , cork Bush :

ay

٠حْ ٙٞة ٥ظا٨٣اده  celastraceaدارای  175گ١٦ ٥٣٨یك ٥ؿتؽ ٣ ،ی١٦ ٥١یك ٥ؿتؽ  ،درظحی  ،درظحچ٥
دوپای ٥و ةاالرو٣غه ٦ای ة٠٨ی آؿیا  ،اروپا  ،آ٠ؼیکای ق١اٝی و ٠ؼکؽی و زؽیؼه ٠اداگاؿکار ٠ی ةاقغ .

tw

درظحچ ٥ای ٤٠اؿب ز٧ث ٗىا٦ای ؿتؽ ق٧ؼی اؿث و  alataدر الجی ٢یْ٤ی ةاٝغار  .ای ٢گیاه ق١كاد
ةاٝغار )٣ (winged euonymusیؽ ٣ا٠یغه ٠ی ق٨د  .وز ٥جـ١ی ٥آن رقح٦ ٥ای کؼکی ظارج قغه از

st
ar

قاظ٦ ٥ای درظحچ ٥اؿث ٣ .ام ا٣گٞیـی آن  Burning bushة ٥ؿتب قاخ و ةؼگ پاییؽی زیتا و
ر٣گار٣گ آن اؿث  .ةؼگ ٦ای ةیى٨ی  ،ؿتؽ جیؼه ةا صاقی٦ ٥ای د٣غا ٥٣دار  ،ک ٥در پاییؽ ة ٥ر٣گ ٚؼ٠ؽ
درآ٠غه و ظؽان ٠ی ک٤٤غ  .گ٦ ٜا در جاةـحان ة ٥ر٣گ ؿتؽ روق٠ ، ٢ی٨ه ٦ا ٚؼ٠ؽ ٨ٝ 4 ،ةی دارای دا٥٣
٦ای ٣ار٣سی ر٣گ ٠ی ةاق٤غ  .ارج٘اع درظحچ٦ ٥ا ة٠ 8/1 ٥حؼ ٠ی رؿغ ٠ .ی ج٨ان ای ٢گیاه را ة ٥جْغاد
٠ضغود کاقث و ةا ٠ؼازْ ٥ة ٥ق٧ؼداری ٦ا و ا٠اک ٢دیگؼ ز٧ث ؿ٘ارش ا٣ت٨ه اٚغام کؼد .
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( )4فیسبلیس :
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ٗیـاٝیؾ ) (physalisیا ّؼوؿک پكث پؼده ١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥در جن٨یؼ ٠كا٦غه ٠ی ک٤یغ ٠ی٨ه ای
زاٝب دارد ک ٥در کك٨ر٦ای دیگؼ ای٠ ٢ی٨ه در ؿاالد و ٨٠اد ٔػایی اؿح٘اده رؿح٨ران ٦ای ؿٌش ةاال ٠ی
ةاقغ ٗ ،یـاٝیؾ در ردیٖ چای و ٨٧ٚه ةـیار آرا٠تعف اؿث و ١٦چ٤ی ٢از آن ة٨٤ّ ٥ان یک گیاه
جؽیی٤ی اؿح٘اده ٠ی ق٨د .
ظ٨اص ٗیـاٝیؾ ٠ :ی٨ه ٗیـاٝیؾ جؼکیتی از ؿْ٠ ٟی٨ه ٦ای ج٨ت ٗؼ٣گی  ،گیالس  ،کی٨ی و آ٣ا٣اس
اؿث ک ٥ة ٥دٝی ًْٟ ٜظ٨ش و ةی ُ٣یؼش در کك٨ر٦ای اروپایی و آ٠ؼیکایی ًؼٗغاران زیادی دارد .
ٗیـاٝیؾ ٠ی٨ه اؿح٨ایی ة٠٨ی آ٠ازون ة٨ده اؿث ک ٥در آٗؼیٛا و آؿیا یاٗث ٠ی ق٨د  .ة٨ج٦ ٥ای ای٠ ٢ی٨ه
جا ارج٘اع ٠ 1حؼ رقغ ٠ی ک٤٤غ و دارای ة٨ج٦ ٥ای ک٨چک ٠عٞ١ی کؼم ر٣گ  3گ٨ش اؿث ٠ی٨ه آن
٣ار٣سی ٠ح١ای ٜة ٥زرد ة٨ده ٦ؼ ة٨ه در م٨رت ٣گ٧غاری مضیش ٚادر ة ٥جٝ٨یغ  2جا  5کی٠ ٨ٞی٨ه اؿث .
ای٠ ٢ی٨ه ةغون ٣گ٧غاری در یعچال ةیف از  10روز ٠ا٣غگاری دارد و در م٨رت ٣گ٧غاری در یعچال

r

صغود ٠ 2اه ٠غت ز٠ان ٣گ٧غاری ای٠ ٢ی٨ه اٗؽایف ٠ی یاةغ  .یکی ازٔ٤ی جؼی٤٠ ٢اةِ ًتیْی آ٣حی

.i

اکـیغان ٦ا و ؿؼقار از ویحا٠ی٦ ٢ای  A ، E ، C ، Pاؿث و ةغن ا٣ـان را در ٛ٠اة ٜظ٤ذی ؿازی رادیکال

ay

٦ای آزاد ک٨٠ ٥زب ةؼوز ةی١اری ٦ایی ١٦چ٨ن ؿؼًان  ،ؿکحٞٚ ٥تی  ،پؼوؿحات  ،آؿ ٟو آٝؼژی ٠ی
ق٨د  ،ص٘اَث ٠ی ک٤غ  .از ٠ی٨ه ٗیـاٝؾ در ج٧ی ٥کؼم ٦ای آرایكی ٝیؽ اؿح٘اده ٠ی ق٨د .

tw

١٦چ٤١ی٠ ٢نؼف ای٠ ٢ی٨ه جأدیؼ ة ٥ؿؽایی در قادا٣ی و ًؼاوت پ٨ؿث دارد  .از ز ٥ٞ١ظ٨اص ای٢
٠ی٨ه ج٨ٛیث ک٤٤غه ؿیـح ٟدٗاّی ةغن اؿث  ،ظامیث وغؿؼًا٣ی  ،وغةاکحؼی و وغ ویؼوؿی دارد .

st
ar

دم کؼده آن ةؼای در٠ان آؿ٠ ٟؤدؼ اؿث  ،ای٠ ٢ی٨ه ةؼای ةی١اری ٦ای پ٨ؿحی ظامیث وغاٝح٧اةی و
وغّ٘٣٨ی ک٤٤غه دارد  .ةؼگ ٦ای آن ةؼای در٠ان ٠االریا ٦ ،پاجیث  ،رو٠اجیـ ٟو ٣اراصحی کتغی ٨٠رد
اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد ٤٠ .تِ آ٣حی اکـیغان و ٔ٤ی از ویحا٠ی A , E , C ٢و ةحا کاروج ٢اؿث  .ویحا٠یP ٢

٨٠ز٨د در آن ة ٥ةغن در زػب ویحا٠ی C ٢ک١ک ٠ی ک٤غ و ؿیـح ٟای٤١ی ةغن را ج٨ٛیث ٠ی ک٤غ .
ویحا٠ی٦ ٢ای  Bک١پٞکؾ در ای٠ ٢ی٨ه ٠ا٤٣غ ویحا٠ی ٢ةؼای ؿ٨ظث و ؿاز ؿا ٟٝةغن  ،پ٨ؿث  ،چك ٟو ٕ٠ؽ
الزم اؿث و پکحیّ٨٣ ٢ی ٗیتؼ ٨٠ز٨د در ای٠ ٢ی٨ه اؿث ک ٥کا٦ف د٤٦غه کٞـحؼول اؿث و ٗیـاٝیؾ
ٔ٤ی از ٨٠اد ْ٠غ٣ی ٠ا٤٣غ آ ، ٢٦پحاؿیٗ ، ٟـ٘ؼ و ٤٠یؽی ٟاؿث .
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٣یاز٦ای اک٨ٝ٨ژیکی startway.ir:
اٞٚی : ٟای ٢گیاه ظاك ةایغ ؿتک و ٠ح٨ؿي و  Phظاك ٞٚیایی وْیٖ ک٣ ٥اقی از ٤٠كأ ظاك
آ٦کی ٠ی ةاقغ و ة٦ ٥ؼ ظاکی ةا ز٦کكی ظ٨ب ٣یاز دارد.
جکذیؼ  :گ٦ ٥٣٨ای یک ؿا ٥ٝة ٥وؿی ٥ٞةػر و چ٤غ ؿا٦ ٥ٝا ة ٥وؿی ٥ٞجٛـی ٟو یا  ٥١ٞٚؿا٦ ٥ٚای چ٨ةی
٣ؼم در ة٧ار م٨رت ٠ی گیؼد .
آ٠اده ؿازی ز٠ی : ٢ز٠ی٠ ٢ض ٜکاقث ةْغ از قع ٟزدن کؼت ة٤غی ٠ی ق٨د و ةػور در چا ٥ٝای
روی ردیٖ ٦ا ةٗ ٥ام 30cm ٥ٞو ٗام ٥ٞردیٖ ٠ 1حؼ و در ّ ٙ١ةی 5 ٢جا ٠ 10یٞی ٠حؼ ة ٥جْغاد  3جا 5
کاقح٠ ٥ی ق٣٨غ روی ةػور ة ٥وؿی٠ ٥ٞاؿ ٥ةادی ٣ؼم ز٧ث ة٧حؼ ز٨ا ٥٣زدن پ٨قیغه ٠ی ق٨د .
ک٨د٦ا و ٨٠اد ٔػایی ٨٠رد ٣یاز :
ک٨د ا وره ةّٞ ٥ث صالٝیث و آةك٨یی زیاد در ؿ٠ ٥ؼص٠ ٥ٞـاوی در ً٨ل دوره ی رقغ گیاه ة ٥ز٠ی٢
اواٗ٠ ٥ی ق٨د .
آةیاری  :ةالٗام ٥ٞةْغ از کاقح ٢ةػور  ،ز٠ی ٢آةیاری ٠ی گؼدد و در ً٨ل دوره رقغ ة٨ً ٥ر ٘٦حگی
ز٠ی ٢ة ٥م٨رت ٔؼٚاةی آةیاری ٠ی ق٨د .
ّٞ١یات داقث و ٠ؼاٚتث ٦ای زراّی :
٠تارزه ةا ّ٦ ٖٞای ٦ؼز  :ةْغ از ز٨ا ٥٣زدن  ،ةػر٦ایی ک ٥ز٨ا٣ ٥٣ؽده واکاوی ٠ی ق٨د و در
٠ض٧ٞایی ک ٥ةیف از  2ة٨ج ٥ؿتؽ قغه ة٨د٣غ در ٠ؼص ٥ٞدو ةؼگی از ٧٣ال ٦ا ی ز٨ان صػف و وزیّٖٞ ٢
٦ای ٦ؼز در دوره رقغ گیاه ة٠ ٜ١ّ ٥ی آیغ .
ةؼداقث ٠ :ی٨ه ٦ای ای ٢گیاه ة٨ً ٥ر ١٦ؽ٠ان ١٣ی رؿغ  ،ة١٦ ٥ی ٢دٝیً ٜی ؿ٠ ٥ؼص٠ ٥ٞی٨ه ٦ای
ةؼداقث ٠ی ق٣٨غ و در ؿای ٥و ٨٦ای آزاد ظكک ٠ی گؼد٣غ  .ز٠ان امٞی ةؼداقث ٠ضن٨ل ٠ؼداد و
ق٧ؼی٨ر ٠اه ٠ی ةاقغ .

Page 48 of 820
startway.ir

startway.ir

فطصز ّب ٍ ایسُ ّبی وست ٍ وبض

startway.ir

st
ar

tw

ay

.i

r

startway.ir

18

Page 49 of 820
startway.ir

startway.ir

19

فرصتهاوایذههایکشاورزی:بخشاول

startway.ir

Page 50 of 820
startway.ir

فطصز ّب ٍ ایسُ ّبی وست ٍ وبض

50

startway.ir

startway.ir

( )7گل دَل :
گ ٜپ٨ل ) (money flowerیک گیاه ّ٘ٞی و ةی دردؿؼ و ٨١ْ٠الً در ةأچ٦ ٥ا ة٨٤ّ ٥ان یک گیاه

r

زی ٤حی کاقح٠ ٥ی ق٨د و ٦یچ ٠ؼاٚتث  ،دؿح٨را ٜ١ْٝو ویژگی ٦ای ظامی ٣غارد و یکی از ؿاده جؼی ٢و

.i

راصث جؼی ٢گیا٦ا٣ی اؿث ک ٥در اکذؼ ٤٠اً٠ ٙی ج٨ان کكث کؼد  ،جا ز٠ا٣ی ک ٥ای ٢گیاه ة ٥گ٣ ٜكـح٥

ay

دارای گ٦ ٜای زیتاؿث وٝی وٚحی گ٧ٞایف ریعث ای ٢گیاه را دور ٠ی ک٤ی ٟو در ا٣تار ٣گ٧غاری ٠ی
ک٤ی ٟو ٦ؼ ز٠ان ٠ای ٜةٗ ٥ؼوش آن ة٨دیغ ٠ی ج٨ا٣یغ پ٨ؿح٦ ٥ایی ک ٥روی پٝ٨ک ٦ا ٚؼار دارد را ةا دؿث

tw

ةک٤ی ٟو یک م٘ض ٥ی ٛ٣ؼه ای قتی ٥یک ؿکَ ٥ا٦ؼ ٠ی ق٨د و در جؽیی ٢در گ٘ٞؼوقی ٦ا و یا دک٨ری
٦ای ٠عح ٖٞکارةؼد دارد پؾ اوالً ةْغ از ظكک کؼدن ٚاة ٜاؿح٘اده اؿث  ،دو٠اً ةْغ از پ٨ؿث کؼدن

st
ar

پٝ٨ک ٦ا آن م٘ضٛ٣ ٥ؼه ای َا٦ؼ ٠ی ق٨د و ؿ٠٨اً کٗ ٥اؿغ ١٣ی ق٨د و  10ؿال ٠ی ج٨ان آن را در ا٣تار
٣گ ٥داقث .

اةحغا ظاکی ٠حكک ٜاز ک٨ک٨پیث  ،پیث ٦اس و پؼٝیث $ة ٥م٨رت ةـح ٥ة٤غی قغه در ةازار ٨٠ز٨د
اؿث #و یا ٦ؼ ظاك ؿتک دیگؼی را ج٧ی٨١٣ ٥ده و ةْغ از آن ةػر٦ا را در ّ٠ 13 ٙ١یٞی ٠حؼی از ظاك
ٚؼار داده و ؿٌش آن را ة ٥وؿی ٥ٞظاك ةپ٨قا٣یغ  ،ؿپؾ ة ٥وؿی ٥ٞاٗكا ٥٣و یا آب پاش ظاك را ٠ؼً٨ب
٨١٣ده و گٞغان ٦ا را در ٠ضیٌی آٗحاب ؿای ٥و در د٠ای  20جا  25درز ٥ؿا٣حی راد ٚؼار د٦یغ  .ةػر٦ا
٨١ْ٠الً ًی  10جا  14روز ز٨ا ٥٣ز٣ی ظ٨ا٦غ ٨١٣د .
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( )8گیبّبى گَضز ذَاض :

r

گیا٦ان گ٨قث ظ٨ار از ز ٥ٞ١گیا٦ان زػاب و زاٝب ٦ـح٤غ ک٠ ٥حأؿ٘ا ٥٣زای آن در کك٨ر ٠ا

.i

ظاٝیـث  ،و ٠ی ج٨ان ای٨٣ ٢ع گیا٦ان را پؼورش د٦ی ٟو ةؼای کـا٣ی ک ٥جا ة ٥صال ای ٢گیاه را ٣غیغه ا٣غ
ّؼو ٥ک٤ی ، ٟای ٢گیا٦ان ج٨٤ع ٗؼاوان دار٣غ و چ٤غ گ ٥٣٨آن ک ٥ةـیار ةؽرگ ٦ـح٤غ ٠یح٨ا٤٣غ صحی ا٣ـان

ay

را ٣یؽ در ظ٨د ةگیؼ٣غ و جسؽی ٥ک٤٤غ وٝی ٨٣ع جؽیی٤ی آن ٠ی ج٨ا٣غ جکذیؼ یاةغ و یک کار اٚحنادی ظ٨ب

tw

ةاقغ ٝ ،ضُ ٥ای ک ٥ای ٢گیا٦ان در صال قکار صكؼات ٦ـح٤غ ةـیار زیتا اؿث و ٠ی ج٨ان ایٝ ٢ضُ ٥را
در ظا٠ ٥٣كا٦غه کؼد ٌٞ٠ .ب در ٨٠رد گیا٦ان گ٨قث ظ٨ار زیاد اؿث و اگؼ ٚنغ چ٤ی ٢کاری را داریغ

st
ar

ة ٥راصحی ٠ی ج٨ا٣یغ درةاره ای ٢گیا٦ان جضٛی ٙک٤یغ .
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لسوز سَم  :گیبّبى زاضٍئی :
( )4اویٌبسِ
اکی٤اؿ ٥یا اکی٤اقیا یا ؿؼظارگ ، (Echinacea) ٜیک گیاه جؽیی٤ی اؿث ک ٥در اکذؼ ٛ٣اط ایؼان
درةأچ٦ ٥ا ٚاة ٜکكث اؿث و دؿح٨را ٜ١ْٝظامی ةؼای کكث و پؼورقی ای ٢گیاه وز٨د ٣غارد و ة٥
راصحی ٠ی ج٨ان ة ٥جٝ٨یغ و جکذیؼ آن پؼداظث  ،مؼف ُ٣ؼ از ز٤ت ٥زیتایی و جؽیی٤ی ای ٢گ ٜاکی٤اؿ ٥ةؼای
ةاال ةؼدن ای٤١ی ةغن ا٣ـان ةـیار ج٨ا٤١٣غی ٦ای ویژه ای دارد  ،ا٠ؼوز اکی٤اؿ ٥ة ٥م٨رت ٚؼص و کپـ٨ل
در ةازار٦ای ایؼان ٣یؽ وز٨د دارد و ١٣ای٤غگی ٦ایی از کك٨ر٦ای دیگؼ ای٠ ٢ضن٨ل را در ایؼان ج٨زیِ
٠ی ک٤٤غ در صاٝی ک ٥ة ٥راصحی ةؼای ٠ا ٚاة ٜجٝ٨یغ و جکذیؼ اؿث  .در ٠ؼاکؽ جضٛیٛاجی آ٠ؼیکا ک ٥ة ٥دتث
رؿیغه اؿث جـث ٦ا و آز٠ایف ٦ای گ٣٨اگ٣٨ی روی اکی٤اؿ ٥ا٣سام قغه اؿث جا زایی ک ٥ةغن ا٣ـان را
در ٛ٠اة٣ ٜیف ٠ار٦ای ؿ١ی ٛ٠اوم ٠ی ک٤غ  .ةؼای اکی٤اؿ ٥یک پیك٧٤اد زاٝتی دارم ک ٥اگؼ ٨٠اٗ ٙةاقیغ
٠ی ج٨ا٣یغ ای ٢روش را ةا  ٢٠جسؼة ٥ک٤یغ  ،اگؼ چ٤غ جا ز٨ز ٥یک روزه ةعؼیغ و ة٠ ٥غت ٠ 2اه ةٔ ٥ػای
ای ٢ز٨ز٦ ٥ا اکی٤اؿ ٥جٕػی ٥ک٤یغ و ةْغ از دو ٠اه آن را ة ٥یکی از ٠ؼاکؽ جضٛیٛاجی ٠ذ$ ٜا٣ـحیح ٨پاؿح٨ر#
ةتؼیغ و ای ٢ز٨ز ٥را ة ٥ةی١اری آ٨٘٣ال٣ؽای ٠ؼٔی آ٨ٝده ک٤یغ  ،اگؼ پؼ٣غه ٦ا ق١ا ة ٥ای ٢ةی١اری دچار
٣كغ و ٠ن٣٨یث پیغا کؼد در ٛ٠اة ٜآ٨٘٣ال٣ؽای ٠ؼٔی ٗکؼ ک٤ی چ٠ ٥كک ٜةؽرگی را در ز٧ان ةؼًؼف
کؼدیغ ٠ ،كکٞی ک٠ ٥یٞیارد٦ا دالر ظـارت وارد ٠ی ک٤غ در ؿؼاؿؼ ز٧ان ة٠ ٥ؼٔغاری ٦ا  .ای ٢جسؼة٥
ةـیار ارزان و ؿاده ق١ا را ٠ی ج٨ا٣غ ةٛٗ٨٠ ٥یث ةؼؿا٤٣غ اگؼ اراده و ّال ٥ٚرا داقح ٥ةاقیغ ک ٥ای ٢کار را ةا
یک پؼ٣غه ا٣سام د٦یغ ٠ ،ی ج٨ان ٠ضن٨الت ٠عح٘ٞی از اکی٤اؿ ٥جٝ٨یغ و ة ٥ةازار ّؼو ٥کؼد .
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( )2اوبلیذشَس :
٠ؼدم ایؼان ةا اکاٝیپح٨س آق٤ای دیؼی ٥٤دار٣غ  ،اکاٝیپح٨ؿی ک ٥در ایؼان وز٨د دارد و در اکذؼ ٛ٣اط

r

ایؼان پؼورش پیغا ٠ی ک٤غ  ،گ ٥٣٨ای اؿث ة٣ ٥ام ) (Eucolyptus camaldulensisا٠ا ای ٢گ ٥٣٨از ُ٣ؼ

.i

دارویی ةـیار ٗٛیؼ و از ُ٣ؼ ة ٟ٦ ٨چ٤غان ٨ٌٞ٠ب ٣یـث  .ارزق٤١غجؼی ٢گ٧٣٨ای ک ٥در اکاٝیپح٨س وز٨د
دارد گ (Eucolyptus gloulus labill) ٥٣٨اؿث  ،ای ٢گ ٥٣٨کّ ٥کـف را ٠الصُ٠ ٥ی ٗؼ٠اییغ ؿؼقار

ay

از رؤ ٢اؿث  ،آٛ٣غر ای ٢ةؼگ ٦ا رؤ٤یـث ک ٥ةا ٗكار دادن ةؼگ٧ا دؿححان از رؤ ٢ظیؾ ٠ی ق٨د .

tw

ای ٢گ ٥٣٨اکاٝیپح٨س ةؼای کٞالت ؿازی  ،قیؼی٤ی  ،کؼم ٦ای پ٨ؿحی و ٨ٝازم آرایكی ٠نارف پیك٧٤ادی
دارد  .و قؼکث ٦ایی ک ٥از ای ٢اؿا٣ؾ اؿح٘اده ٠یک٤٤غ ٣اچار٣غ جا ةا ٚی١ث گؽاف از کك٨ر٦ای دیگؼ
٦ای ای ٢درظث ١٦ا٤٣غ اؿک٤اس ةا ارزش ٦ـح٤غ .

st
ar

وارد ک٤٤غ و ا٠یغوارم ٠ؼد٠ان ایؼان ز٠ی ٢ة ٥پؼورش ای ٢گ ٥٣٨اکاٝیپح٨س ةپؼداز٣غ چ٨ن جک جک ةؼگ
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( )3افسٌطیي startway.ir :
اٗـٌ٤ی ٢یا ) (Artemesia absinthiumگیا٦ی ظ٨درو در ٤٠اً ٙؿؼدؿیؼ ایؼان اؿث ک ٥ة ٥صغ
وٗ٨ر در ًتیْث یاٗث ٠ی ق٨د  ،ای ٢گیاه ک ٥وغ جب  ،وغ درد و وغ کؼم اؿث و دارای دیگؼ ظ٨اص
ٗؼاوان اؿث ک ٥در ایؼان ة ٥وٗ٨ر یاٗث ٠ی ق٨د یک گیاه ارزق٤١غی اؿث ک٠ ٥یح٨ا٣غ از ًتیْث
ةؼداقث ق٨د و در م٤ایِ ٠عح٠ ٖٞذ ٜدارویی ٌّ ،ؼؿازی و ٨٠ ...رد اؿح٘اده ٚؼار ةگیؼد .
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( )4ثَالؽ اٍسی یب ػلف چطوِ :
ای ٢گیاه ة٣ ٥ام ٦ای ة٨الغ اوجی  ّٖٞ ،چك (watercress) ٥١و ة ٥زةان ٠ضٞی ة ٥اوجؼه ْ٠ؼوف
اؿث  ،ای ٢گیاه کٖ رودظا٦ ٥٣ا ٠یؼویغ ة٣ ٥ض٨ی ک ٥آب رودظا ٥٣ةایغ ةاالی ؿؼ آن ةاقغ  ،گ٧ٞای
ریؽؿ٘یغ ر٣گی ٠ی د٦غ و ای ٢گیاه ةـیار ارزق٤١غی اؿث  ،ةؼای ؿی ٥٤و ٠كکالت ج٘٤ـی و ؿایؼ
ظ٨اص زیاد آن ک ٥صاوی ویحا٠ی٦ ٢ا و ٨٠اد ْ٠غ٣ی گ٣٨اگ٨ن اؿث  ،ة٨الغ اوجی ک ٥ة ٥صغ وٗ٨ر در
رودظا٦ ٥٣ای ایؼان پیغا ٠ی ق٨د ٠ی ج٨ا٣غ ؿ٨ژه یک کـب و کار زغیغ ةاقغ یْ٤ی ٠ا ةا چیغن و قـح٢
و ةـح ٥ة٤غی آن ٠ی ج٨ا٣ی ٟایؼا٣یان را ةا ٠نؼف و ظ٨اص ای ٢گیاه آق٤ا ک٤ی ٟو از آن درآ٠غ ایساد ک٤یٟ
ْ٠ .ؼٗی آن ة ٥ظا٨٣اده ٦ا و اؿح٘اده از آن ٠ذ ٜیک ؿتؽی ظ٨ردن ٠ی ج٨ا٣غ ظ٨اص زیادی را ةؼای ةغن
ة١٦ ٥ؼاه داقح ٥ةاقغ .
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( )5ثبثًَِ :
گیاه ةاة ٥٣٨یا ) (Matricaria chmomillaقا ٜ٠ؿ٨٣ ٥ع گیاه اؿث  :ةاة ٥٣٨رو٠ی  ،ةاة ٥٣٨گاوی و
ةاة ٥٣٨قیؼازی  .ک ٥ةاة ٥٣٨قیؼازی گ ٥٣٨ظ٨راکی ٠ؼٔ٨ب آن اؿث  .ةاة ٥٣٨از گیا٦ان ارزق٤١غ اؿث و در
ز٧ان ؿاال ٥٣ةیف از ٠ 13یٞیارد دالر در ز٧ان ر ٟٚجسارت ای ٢گیاه ٠ی ةاقغ و ٠نارف ةیك١اری دارد
از ز ٥ٞ١زیتایی پ٨ؿث و  ٨٠ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ ًؼاوت و قاداةی ة ٥پ٨ؿث و  ٨٠ةتعكغ و اگؼ رؤ ٢آن
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٨٠ز٨د ةاقغ در کٞی٤یک ٦ای زیتایی د٣یا ةؼای ٠اؿاژ ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد  .در اکذؼ ٛ٣اط ایؼان
ةاة ٥٣٨ة ٥م٨رت ٗؼاوان یاٗث ٠ی ق٨د و کكث و جٝ٨یغ آن ة ٥ؿادگی ا٠کان پػیؼ و ة ٥دٝی ٜدارا ة٨دن
ارزش اٚحناد ةاال ٨٠رد ج٨ز ٥ویژه ظ٨ا٦غ ة٨د  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ارزش دارویی و ا١٦یث ای ٢گیاه در ؿال٠ث
زا ٥ْ٠و ١٦چ٤ی ٢ارزش اٚحنادی جٝ٨یغ آن ٚ ،ی١ث ٦ؼ کی ٨ٞگ ٜظكک ةاة ٥٣٨در ةازار داظٞی صغود 50
٦ؽار ریال و در ةازار٦ای ظارزی ٠ 20ارك آ١ٝان اؿث $ .ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ در ز٧ث ج٨ؿْ ٥کكث و
اٗؽایف کی٘یث ةاة ٥٣٨در کك٨ر ٤٠اؿب ةاقغ  ،چؼا ک ٥در ای ٢م٨رت مادرات آن و ارزآوری ٣یؽ
وز٨د ظ٨ا٦غ داقث#

r
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( )6آلَئِ ٍضا :
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آ٨ٝئ ٥ورا ) (Aloe veraةؼظالف قکَ ٜا٦ؼیف ک ٥قتی ٥کاکح٨س ةُ٣ ٥ؼ ٠ی آیغ  ،از ظا٨٣اده

ay

ؿ٨ؿ٤ی ٦اؿث  ،ای ٢گیاه ک ٥ا٠ؼوز در ةازار٦ای ز٧ا٣ی از ق٧ؼت ُّی١ی ةؼظ٨ردار قغه اؿث و در

tw

اکذؼ ٠ؼاکؽ جضٛیٛاجی د٣یا ة ٥م٨رت ٨ٝازم آرایف و ٨٣قاة ٥و  ...جٝ٨یغ و ّؼو٠ ٥ی ق٨د  ،زؽء گیا٦ان
ارزق٤١غیـث کٚ ٥اة ٜکكث در ٤٠اً ٙگؼ٠ـیؼی اؿث در ٤٠اًٛی ک ٥درز ٥صؼارت ة ٥م٘ؼ ٣ؼؿغ ،

st
ar

چ٨ن ای ٢گیاه ٗٛي  5دٚی ٥ٛد٠ای م٘ؼ را جض٠ ٜ١ی ک٤غ ٝػا ةایغ در گٞعا ٥٣ة ٥جکذیؼ آن پؼداظث و یا
در ٤٠اً ٙگؼ٠ـیؼ  75 .درمغ ای ٢گیاه ژٝی اؿث از ٠اده پٞی ؿاکاریغ  ،ای٠ ٢اده ة ٥راصحی زػب
پ٨ؿث ٠ی ق٨د و ةؼای ةی١اری ٦ای ُ٣یؼ کک و ٠ک  ،آک ، ٥٤ؿ٨ظحگی و آٗحاب ؿ٨ظحگی ة٨ً ٥ر
ْ٠سؽه آؿایی ٠ؤدؼ اؿث ٨٣ ،قاة٦ ٥ای آن ٣یؽ ةؼای وعْ٠ ٟغه ةـیار ٠ؤدؼ اؿث  ،پ٨ؿث ای ٢گیاه دارای
آ٨ ٝئی ٢اؿث و اگؼ پ٨ؿث ای ٢گیاه را ظكک و پ٨در ک٤ی ٟو در کپـ٨ل ةؼیؽی ٟة٧حؼی ٢دارو ةؼای اؿ٧ال
ة ٥ق ١ار ٠ی رود  .ای ٢گیاه ٦ؼ ؿا ٥ٝقف ةؼاةؼ جکذیؼ ٠ی یاةغ ٚ .ی١ث ژل ای ٢گیاه در ایؼان در صغود 20
٦ؽار ج٠٨ان اؿث و در یک ٠ؽرّ ٥مغ٦کحاری در آ٠ؼیکا ٠ 300یٞی٨ن دالر درآ٠غ ؿاال ٥٣جٝ٨یغ و جتغیٜ
آ٨ٝئ ٥ورا اؿث و جاک٨٤ن ةیف از ٗ 120ؼاورده از آ٨ٝئ ٥ورا جٝ٨یغ و در ز٧ان ّؼو ٥قغه اؿث  .در
٠ع٨ٞط  95درمغ ٠اؿ ٥و  50درمغ ظاك ة ٥ظ٨ةی رقغ ٠ی ک٤غ و در ة٧حؼی ٢صاٝث آن ٦ؼ ة٨ج ٥آ٨ٝئ٥
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ورا ةیف از  20کی٨ٞژول ة٠ ٥ا ٠ی د٦غ  .در ٤٦گام ا٣حعاب ای ٢گیاه ةایغ دٚث ق٨د کٛٗ ٥ي گ٥٣٨
) (barbadensis millerاؿث ک 75 ٥درمغ گیاه ژل دارد و ةؼظی از گ٦ ٥٣٨ا ک ٥در ایؼان وز٨د دارد
گ ٥٣٨امٞی ای ٢گیاه ٣یـح٤غ .
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( )7ضظهبضیٌَس :
رز٠اری٨٤س ) (Rosmarinusگ ٥٣٨ی امالح قغه اکٞی ٜک٦٨ی اؿث  ،ک ٥در کك٨ر ٠ا یاٗث ٠ی
ق٨د وٝی رز٠اری٨٤س ک ٥امالح قغه اؿث ٚاة ٜکكث در اکذؼ ٛ٣اط ایؼان اؿث  ،ای ٢گیاه ّالوه ةؼ
اؿح٘اده ة٧غاقحی ٠ا٤٣غ ق٨ره ؿؼ  ،درٔػا٦ای گ٨قحی ٠ذ٠ ٜؼغ و ٠ا٦ی و ١٦تؼگؼ و ٌّ ...ؼ ةـیار
دٝپػیؼی دارد  ،رز٠اری٨٤س را ک٠ ٥نؼف مادراجی  ٟ٦دارد در اکذؼ ٛ٣اط ایؼان ٠یح٨ان کكث کؼد و
ای ٢گیاه از ًؼی ٙپاز٨ش جکذیؼ ٠ی یاةغ .
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( )8حطضف هطیوی یب ذبض هطین :
صؼقٖ ٠ؼی١ی یا ظار ٠ؼی ٟیا  milk thistleای ٢آظؼی ٢دارویی اؿث ک ٥ةؼای ٦پاجیث  Aو  Bپیغا
قغه اؿث  ،ا٠ؼوزه دارو و قؼةث ٦ایی ک ٥ةا  milk thistleجٝ٨یغ ٠ی ق٨د در ةازار٦ای ز٧ا٣ی وز٨د
دارد  .ای ٢گیاه ظار ٠ا٤٣غ ک ٥ا٣ؼوزه در اکذؼ ٛ٣اط ایؼان ة ٥م٨رت ظ٨درو و صكی ٚؼار داد دارای
ةػر٦ای ؿیاه ر٣گی در زیؼ گ٦ ٜای ظ٨د اؿث ک ٥ةا آؿیاب کؼدن و کپـ٨ل کؼدن آن ةػر٦ا ٠ی ج٨ا٣غ
داروی ةـیار ٤٠اؿتی ةؼای ةی١اری ٦پاجیث ةاقغ  ،ای ٢گیاه ة٨ً ٥ر ٗؼاوا٣ی در کك٨ر ٠ا یاٗث ٠ی ق٨د و
گ ٥٣٨ای ک ٥گ٦ ٜای ٚؼ٠ؽ ر٣گ دارد و روی ةؼگ ٦ای آن قیار٦ا و ظٌ٨ط ؿ٘یغ ر٣گی ٛ٣ف ةـح، ٥
گ ٥٣٨امٞی ای ٢گیاه اؿث  ٥٣٨١٣ ،ای از ٠ضن٨الت جٝ٨یغ قغه از صؼقٖ را در جناویؼ ٠الصُ٠ ٥ی
ک٤یغ ٠ .ارجیٕال یا ظار ٠ؼی ٟگیا٦ی اؿث یکـا ٥ٝو ة ٥دٝیّ ٜغم وز٨د کٞؼوٗی ٜدر ةعی ٛ٣اط ؛ ؿٌش
ةؼگ آن قتی ٥ؿ٤گ ٠ؼ٠ؼ ة٨ده و صاقی ٥ةؼگ ٦ا ظاردار اؿث  .دوره رویف آن  110جا  140روز ة٨ده
ک ٥از اواؿي ٗؼوردی ٢قؼوع ٠ی ق٨د و ةا ج٨ز ٥ة ٥اٞٚی ٟایؼان و ١٦چ٤یٗ ٢ن ٜکكث و ةا در ُ٣ؼ گؼٗح٢

.i

r

ٛ٠او٠ث ةـیار زیاد گیاه ة ٥ظكکی در ً٨ل دوره رقغ ج٧٤ا  2ةار ٣یاز ة ٥آةیاری دارد  .ظار ٠ؼی ٟرا در ٦ؼ
ظاکی ٠ی ج٨ان کكث ٨١٣د وٝی ٣یاز ة ٥آٗحاب ٗؼاوان دارد ک٤٠ ٥اً ٙقؼٚی ایؼان ةیكحؼ ٤٠اؿب کكث

st
ar
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٠ی ةاق٤غ .
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دْٞب ) (salepیک گیاه ظ٨درو و وصكی اؿث ک ٥در ک٤ار ٧٣ؼ٦ا و ٠کان ٦ایی ک ٥آب ٗؼاوان
اؿث رقغ ٠ی کغ  ،ا٨٣اع گ٦ ٥٣٨ای دْٞب ک ٥در ایؼان اؿث وٚحی ة ٥ریك ٥آن ٣گاه ٠ی ک٤یغ آن ریك٥
ای ک ٥چ٤غ قاظ ٥اؿث و قتی ٥پ٤س ٥اؿث آن دْٞب امٞی اؿث  ،در روزگاران ٚغی ٟایؼا٣یان از ریك٥
آؿیاب قغه ای ٢گیاه ة٨٤ّ ٥ان ُٔٞث د٤٦غه اؿح٘اده ٠ی کؼد٣غ ک ٥ة٨٠ ٥اد ٔػایی ُٔٞث ٠ی د٦غ و از
ًٌْ٠ ٟتّ٨ی ةؼظ٨ردار اؿث ١٦ ،ا٨ٌ٣ر ک ٥در جن٨یؼ ٠كا٦غه ٠ی ک٤یغ جن٨یؼ قیؼی اؿث ک ٥ةا دْٞب
ُٔٞث پیغا کؼده و ة ٥م٨رت ظا ٥٠ای درآ٠غه اؿث  .ای ٢گیاه ةؼای کكث و جکذیؼ گیاه ةا ارزقی اؿث
.
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( )41ضوؼساًی ػططی :
قْ١غا٣ی ٌّؼی ) (sweet seented geraniumای ٢قْ١غا٣ی ک ٥دارای گ٧ٞای م٨رجی یا آةی
ر٣گ اؿث ة٨ی ةـیار دل ا٣گیؽ و ٌْ٠ؼی دارد و اؿا٣ؾ ای ٢گیاه کارةؼد٦ای وؿیْی در ٨٠اد ٔػایی
دارد در گػقح ٥ایؼا٣یان ةؼگ ٦ای قْ١غا٣ی را در ً٨ٚی چای ظ٨دقان ٠یؼیعح٤غ جا ٌْ٠ؼ ق٨د و ا٠ؼوزه
ةا مْ٤حی قغن گیا٦ان ٠ی ج٨ا٣ی ٟةا کكث و اؿا٣ؾ دیگؼی از قْ١غا٣ی ٌّؼی و اٗؽودن آن ة ٥ةـح٤ی
ٌ٠اة ٙقْ١غا٣ی ٦ای دیگؼ اؿث و ٦یچ ٗؼٚی ةا آ٧٣ا ٣غارد .
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( )44سٌجل الطیت
گیا٦ی ک٠ ٥كا٦غه ٠ی ک٤یغ ة ٥ؿ٤ت ٜاٌٝیب ) (volerianaیا ّ ٖٞگؼة ٥ق٧ؼت دارد  ،ای ٢گیاه ک٥
در ٤٠اً ٙؿؼدؿیؼ ایؼان رقغ ٠ی ک٤غ و در ًتیْث یاٗث ٠ی ق٨د ٠حأؿ٘ا ٥٣ة ٥دٝی ٜک١ت٨د جٝ٨یغ در ایؼان
از کك٨ر ٤٦غ وارد ٠ی ق٨د  ،ریك ٥ای ٢گیاه ک ٥قتی ٥دم گؼة ٥اؿث و ة ٥ر٣گ ؿیاه اؿث دارای ٠اده
واٝغی ٢اؿث ک٠ ٥اده ظ٨اب آور ةـیار ةـیار ٨ٚی و ًتیْی اؿث  ،ةؼای جٝ٨یغ ٚؼم٧ای ظ٨اب آور و
چای جی ةگ و ٠ضن٨الت زیاد دیگؼ از ؿ٤ت ٜاٌٝیب اؿح٘اده ٠ی ق٨د  ،ای ٢گیاه ةـیار ارزق٤١غ و
گؼا٣ی اؿث ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ ج٨ز ٥ق١ا را ة٨٤ّ ٥ان کار اٚحنادی زٞب ک٤غ .
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( )42سبلَیب
گیاه ؿا٨ٝیا ) (salviaزؽء گیا٦ان پایغار و دائ١ی اؿث  ،ای ٢گیاه ٠نارف ةیك١اری دارد ّ ،الوه ةؼ
ای٤ک ٥در ٦الل اص١ؼ از ای ٢گیاه اؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ  ،در پعث و پؽ گیا٦ان گ٨قحی ٔػا٦ا را ةـیار
ظ٨ق١ؽه و دٝپػیؼ ٠ی ک٤غ  ،ای ٢گیاه ٠نارف دارویی ةی ٠كاری دارد  ،ای ٢گیاه ةؼای درد٦ای
ّىال٣ی و ٘٠ام ٜکارةؼد گـحؼده ای دارد  ،و جا  30درز ٥زیؼ م٘ؼ را جض٠ ٜ١ی ک٤غ و یکتار ةؼای
١٦یك ٥اؿث  ،ؿا٨ٝیا ةازار مادراجی ظ٨ةی دارد و ة ٥جازگی در ایؼان دارد ٌ٠ؼح ٠ی ق٨د و در اکذؼ
ٛ٣اط ایؼان ٚاة ٜکكث اؿث  ،ةػر زیادی جٝ٨یغ ٠ی ک٤غ و  ٟ٦از ًؼی ٙةػر و ٚ ٥١ٞٚ ٟ٦اة ٜجکذیؼ اؿث .
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( )43گل هغطثی :
گٕ٠ ٜؼةی یا ) (Evening – primrosesای ٢گ ٜک ٥یک گیاه جؽیی٤ی اؿث و ةّٞ ٥ث زیتایی
کكث ٠ی ق٨د از گیا٦ان ةـیار ارزق٤١غی اؿث ک ٥ا٠ؼوزه در د٣یا ٠نارف زیادی دارد ٠ .اده ٠ؤدؼ ای٢
گیاه ةؼای ةی١اران ام اس ٚاة ٜاؿح٘اده و ارزق٤١غ اؿث ٗ .ؼاورده ٦ای ٠عح٘ٞی از رؤ ٢گٕ٠ ٜؼةی در
ةازار وز٨د دارد ک ٥ةایغ ةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥ع دارو از را١٤٦ای آ٧٣ا اؿح٘اده کؼد  .ای٠ ٢ضن٨الت ةیكحؼ٠کٜ١
ٔػایی ٦ـح٤غ و ٠ی ج٨ا٤٣غ ٦ؼ روز ةا ٛ٠ادیؼ ْ٠ی٤ی ٠نؼف ق٣٨غ  .ة٨ً ٥ر ٨١ْ٠ل صغاکذؼ ٠یؽان اؿح٘اده
از آن ٠کٔ ٜ١ػایی  ،روزا 4 ٥٣گؼم ٠ی ةاقغ ک ٥ایٛ٠ ٢غار صاوی  300جا ٠ 360یٞی گؼم  GLAاؿث .
ةْىی ٤٠اةِ ٠نؼف روزا 8 ٥٣گؼم ةؼای ةؽرگـاالن و  4گؼم ةؼای ک٨دکان ةال٠ا٠ ِ٣ی دا٤٣غ .
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( )44گعًِ سفیس :
گؽ ٥٣ؿ٘یغ ) ، (white nettleگؽ ٥٣ا٠ؼوزه در م٤ایِ دارویی و ٔػایی ةـیار ٠حغاول قغه اؿث و
کی٨ٞیی  14دالر در ةازار٦ای ز٧ان دادوؿحغ ٠ی ق٨د  ،گؽ ٥٣ؿ٘یغ را از ٚغی ٟاالیام ایؼا٣یان ة٨٤ّ ٥ان
آش اؿح٘اده ٠ی کؼد٣غ یْ٤ی ةا ّغس و ادوی ٥زات آن را ًتط ٠ی کؼد٣غ چ٨ن گؽ ٥٣ةؼای ک٤حؼل ٤ٚغ
ظ٨ن  ،ةؼای ز ٨ٞگیؼی از روزش  ٨٠و در٠ان پؼوؿحات گیاه ةا ارزقی اؿث  .چ٨ن گؽ ٥٣ة ٥صغ زیاد در
ًتیْث ایؼان یاٗث ٠ی ق٨د و از ةازار ظ٨ةی ةؼظ٨ردار اؿث ٠ی ج٨ا٣غ ة٨٤ّ ٥ان یک ْٗاٝیث اٚحنادی ة٥
آن ٣گاه کؼد .
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( )45ػلف چبی :
ای ٢گیاه دارای ٣ام ٦ای ٗؼاوا٣ی اؿث و ةٗ ٥ارؿی ة ٥آن ّ ٖٞچای ٠ی گ٨ی٤غ (hypericum

)٤ْ٠ ، perforatumی ای ٟاؿ ٟیْ٤ی ؿ٨راخ ؿ٨راخ یا ج٨ر ٠ا٤٣غ اگؼ در ًتیْث ة ٥ای ٢گیاه ةؼظ٨رد
کؼدیغ ةایغ ةؼگف را در ٛ٠اة٨٣ ٜر آٗحاب ةگیؼیغ جا ٠ح٨ز ٥ؿ٨راخ ؿ٨راخ ة٨دن ای ٢ةؼگ قغیغ و گ٥٣٨
ای ک ٥ةؼگ٧ایف ج٨ر٠ا٤٣غ ٣تاقغ گ ٥٣٨امٞی ١٣ی ةاقغ  ّٖٞ ،چای یکی از دارو٦ای ق٤اظح ٥قغه و
ْ٠ؼوف ز٧ان ةؼای ةی١اری ٠یگؼن اؿث و ا٠ؼوزه ای ٢گیاه ة ٥ک١ک ةكؼ آ٠غه و ا٣ـان ٦ا از ای ٢ةی١اری
٣سات ٠ی د٦غ  .در ّ٘ٞؽار٦ا و ٠ؼاجِ ة ٥صغ وٗ٨ر یاٗث ٠ی ق٨د و آٛ٣غر زیاد در ًتیْث وز٨د دارد ک٥
ارزش کكث کؼدن ٣غارد و ٠ی ج٨ا٣ی ٟة ٥راصحی آن را از ًتیْث ز ِ١آوری ک٤ی. ٟ
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(ٍ )46ضثي یب ثِ لیوَ :

.i

ق١ا را ة ٥ج١اقای گیاه $ةٝ ٥ی #٨١یا ورة (Lippia citriodora) ٢دّ٨ت ٠ی ک ، ٟ٤ای ٢گیاه ک ٥ة٥
م٨رت درظححچ ٥اؿث در ٛ٣اط ٠عح ٖٞکك٨ر ک ٥گؼ٠ـیؼ یا ْ٠حغل ةاقغ ة ٥راصحی ٚاة ٜکكث اؿث ،

ay

ای ٢گیاه ةؼگ ٦ای ةـیار ٌّؼآگی٤ی دارد ک ٥در م٤ایِ گ٣٨اگ٨ن ٨٠رد اؿح٘اده و ٣یاز آ٧٣اؿث  ،ورة٢

tw

آرا٠تعف و وغ٘٣ط اؿث  ،ا٠ؼوزه در ةازار٦ای ایؼان ةؼگ ای ٢گیاه کی٨ٞیی ٦ 30ؽار ج٠٨ان ةٗ ٥ؼوش
٠ی رؿغ و ٠ی ج٨ا٣ی ٟةا  ٥١ٞٚزدن ة ٥جٝ٨یغ و جکذیؼ آن ةپؼدازی ٟو یا ةا ز ِ١آوری ةؼگ آن و ّؼو ٥ة٥

st
ar

ةازار از درآ٠غ ٔیؼٚاةٛ٠ ٜایـ ٥ای ةا کكاورزی ؿ٤حی ةؼظ٨ردار ةك٨ی .ٟةٝ ٥ی ٨١در کاٗی قاپ ٦ای د٣یا
ة ٥م٨رت یک چای ةـیار ٌْ٠ؼ و ؿتؽ ر٣گ و دٝپػیؼ ّؼو٠ ٥یك٨د .
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( )47هلیس :
ٞ٠یؾ یا ) (melisa officinalisدارای یک گ ٥٣٨وصكی ة٣ ٥ام ةادر٣سی٨ی ٥در ایؼان اؿث وٝی ای٢
گ٦ ٥٣٨ای ة٨یی ٣غار٣غ وٝی ٞ٠یؾ دارای ة٨یی ةـیار ٔٞیٍ و ج٤غ و دٝپػیؼی ٠ی ةاقغ و ة٨یی قتیٝ ٥ی٨١ی
جازه دارد  ،ای ٢گیاه را اةّٞ٨ی ؿی٤ا ٠ی ق٤اظث و ّناره ای ٢گیاه را ةا آب ؿیب ٠ع٨ٞط ٠ی کؼد و ة٥
ّ٨٤ان قؼةث اة ٢ؿی٤ا ة ٥ةی١اران ظ٨دش ٠ی داد  ،گیاه ٞ٠یؾ ٨٣ 54ع ةی١اری ٤٠كأ ّنتی را در٠ان ٠ی
ک٤غ  ،ؿؼدرد٦ای یک ًؼٗ ، ٥اوٌؼاب  ،جك٨یف ٝ ،ؼزش ا٣غام  ،ةیع٨اةی  ،اٗـؼدگی و  ...را در٠ان ٠ی
ک٤غ  .گیاه ٞ٠یؾ ج١ام ةی١اری ٦ای ک ٥د٣یای ٠غرن ایساد کؼده اؿث را ة ٥راصحی از ةی٠ ٢ی ةؼد و ة٥
ا٣ـان روصی ٥ظ٨ةی ٠ی د٦غ  ،اؿح٘اده از ای ٢گیاه ة ٥م٨رت چای جی ةگ  ،ة ٥م٨رت قؼةث و ٨٣قاة٥
 ٟ٦ا٠کان پػیؼ اؿث ٣ .ام الجی ٢آن  Lemon balmاؿث .
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الوا٣غا یا ) (Lavanda veraک ٥گ ٥٣٨امالح قغه ١٦ان اؿٌ٨ظ٨دوس اؿث ک ٥در ًتیْث ایؼان
یاٗث ٠ی ق٨د  ،ای ٢گیاه ة ٥دٝی ٜکار٦ای ژ٣حیکی ک ٥روی آن ا٣سام قغه اؿث ٠ ،اده ٠ؤدؼه آن ک٥
الوا٣غا اؿث ة ٥قغت اٗؽایف پیغا کؼده و ای ٢گیاه را دارای ارزش ٦ای اٚحنادی و ّ١ٞی کؼده اؿث ،
ای ٢گیاه گیا٦ی اؿث دائ١ی و ةا یک ٌّؼ دل ا٣گیؽ در م٤ایِ و ٠نارف گ٣٨اگ٨ن دارویی ٔ ،ػایی ،
آرایكی و ة٧غاقحی ٠نؼف ٠ی ق٨د  ،رؤ ٢الوا٣غا ةؼای ٛ٣اقی روی َؼوف چی٤ی کارةؼد ٗؼاوان دارد
 ،ای ٢گیاه ة ٥ظن٨ص ةؼای ةی١اری ٦ای ج٘٤ـی گیاه ةا ارزقی اؿث و صحی ٚغرت دورک٤٤غه صكؼات
را ٣یؽ ةؼظ٨ردار اؿث
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( )49ضیطیي ثیبى :
قیؼی ٢ةیان ) (Liquoriceاز گیا٦ا٣ی اؿث ک ٥ؿؼز٠ی٠ ٢ادریف ایؼان اؿث  ،ای ٢گیاه ةٗ ٥ؼاوا٣ی در
ایؼان یاٗث ٠ی ق٨د و از ٚغی ٟاالیام ای ٢گیاه را ٠ی ق٤اظح٤غ ٠ ،اده قیؼی ٢ةیان ةؼای ؿ٨ء٦او، ٥١
ؿؼ٠اظ٨ردگی و وعْ٠ ٟغه ةـیار ٠ؤدؼ اؿث و ّناره آن از ایؼان ة ٥کك٨ر٦ای دیگؼه مادر ٠ی ق٣٨غ
 ،ا٠یغوارم ک ٥در ایؼان ٠ضن٨الت ٔػایی ک ٥جٝ٨یغ ٠ی ک٤ی ٟاز ای٠ ٢اده اؿح٘اده ک٤ی٠ ٟذالً یکی از
کارةؼد٦ای قیؼی ٢ةیان اؿح٘اده در پاؿحی٦ ٜا ٠ی ةاقغ و ة ٥ای ٢م٨رت پاؿحی٦ ٜای ًتیْی ٠نؼف
ظ٨ا٦ی ٟکؼد و از ظ٨اص آن ة٧ؼه ٤٠غ ٠ی ق٨ی. ٟ
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لسوز چْبضم  :هیَُ ّبی گطهسیطی ٍ ًیوِ گطهسیطی

( )4چطی هَیب
چؼی ٨٠یا– CHERIMOYA
٣ام ّ١ٞی ANNONA CHERIMOYA :

صغا ٜٚد٠ا  :م٘ؼ درز ٥ؿا٣حیگؼاد
ظاك ج٨ٛیث قغه از ٨٠اد ارگا٣یک و آةکكی ة٨دن ز٠ی ٢از ١٧٠حؼی ٢قؼایي کكث اؿث ١٦چ٤ی٢
 PHظاك ةایغ ةی 5/5 ٢جا  6ةاقغ  .در ز٠ـحان ة ٥آب ک١حؼ ٣یاز دارد و اظحالف د٠ای روز و قب جا 15
درز٘٠ ٥یغ اؿث  .ة٧حؼی٨٣ ٢ع ای٠ ٢ی٨ه  CHAFFEE BOOTHو ٨٣ع ة٧حؼ آن  SPANISHاؿث
جکذیؼ  :از ًؼی ٙةػر و پی٣٨غ و ا٣حٛال پ٦ ٢ٝ٨ا ةا دؿث ا٣سام ٠ی گؼدد  ،زیؼا در قؼایي ًتیْی جْغاد
٠ی٨ه ک ٟظ٨ا٦غ ة٨د  .ة٧حؼی ٢وٚث ا٣حٛال پ٦ ٢ٝ٨ا در ةْغازَ٧ؼ صغود  4ؿاّث ٠ی ةاقغ  .ای٠ ٢ی٨ه در
وا٣ ِٚی ٥١گؼ٠ـیؼی اؿث ک ٥در ارج٘اع ک١حؼ از ٠ 1000حؼ ٠ی٨ه ٣ع٨ا٦غ داد  .دارای ةؼگ ٦ای پ ٢٧و
دراز و ٠ؽه قیؼی ٢و ٌْ٠ؼ اؿث و ةا آ٣ا٣اس قتا٦ث دارد ٠ .ی٨ه دارای چ٤غ ٦ـح ٥ؿیاه ة ٥ا٣غازه یک
ؿا٣حی ٠حؼ اؿث ٠ .ی٨ه را ٠ی ج٨ان جازه ٠نؼف ٨١٣د و یا از قؼةث آن اؿح٘اده ٨١٣د .
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درظث ج٨ت ک ٥از گیا٦ان ة٠٨ی و ٚغی١ی ایؼان اؿث و ٚغن ٦اؿث ک ٥ایؼا٣یان ةا ای٠ ٢ی٨ه آق٤ایی
دار٣غ اظیؼاً گ ٥٣٨زغیغی از ج٨ت ة ٥ةازار٦ای د٣یا وارد قغه ک٨ً ٥ل آن ة 20 ٥ؿا٣حی ٠حؼ ٠ی رؿغ و ة٥
ج٨ت ٨٠زی )ْ٠ (Mull berryؼوف قغه اؿث  ،ای ٢ج٨ت ک ٥در ر٣گ ٦ای ٚؼ٠ؽ و ؿ٘یغ جٝ٨یغ ٠ی ق٨د
ة ٥راصحی ٠ی ج٨ا٣غ روی پای ٥درظحان ج٨ت ٝ٨١ْ٠ی پی٣٨غ زده ق٨د و یا ة ٥م٨رت ٠ـح ٜٛجکذیؼ یاةغ و
زایگؽی ٢ج٨ت ٦ای ؿ٤حی ق٨د  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ا٣غازه و  ٨٣ة٨دن ای٠ ٢ضن٨ل ؿ٨ژه زاٝتی ةؼای کكاورزا٣ی
اؿث کّ ٥ال٤١ٚغ ة ٥ایساد ٧٣اٝـحان و ةاغ ٦ای ج٨ت ٦ـح٤غ  ،و ٢١آ٣ک ٥از ةؼگ ای ٢درظث ٠ی ج٨ان
ةؼای پؼورش کؼم اةؼیك ٟاؿح٘اده کؼد و ایٔ ٢ػای ةـیار ارزق٤١غی ةؼای ٔ٨٣ان اؿث  .ج٨ت ٨٠زی
دارای ج٨ت ٦ای ؿ٘یغ  ،قیؼی ٢و ة٤ٞغ ٠ی ةاقغ  .ای ٢گیاه در ٨٣اصی ؿؼد و ٣ی ٥١گؼ٠ـیؼی رقغ ٠ی
١٣ایغ و ٤٠اؿب ةؼای ظاك ٦ای ز٦کكی قغه صامٞعیؽ ٠ی ةاقغ  .ای ٢درظحان ة ٥ظاك ٦ای رؿی
ؿ٤گی ، ٢ظكکی  ،ؿؼ٠ای زیاد و ٦ؼس زیاد ٣یؽ ٛ٠اوم ٦ـح٤غ .
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( )3جبثَسیىبثب :
٣ام ّ١ٞی MYRACIARIA CAULIFORA :

ً٨ل درظث از  5جا ٠ 12حؼ از گ٦ ٥٣٨ای ةؼزی ٜاؿث ة ٥قک ٜگیالس و گا٦ی درقث جؼ از آن –
ّادت درظث جٝ٨یغ گ ٜو ٠ی٨ه روی ج ٥٤درظث و قاظ٦ ٥ای ٨ٌٚرجؼ ة ٥ر٣گ ؿیاه و یکی از زاٝتحؼی٢
٠ی٨ه ٦ای گؼ٠ـیؼی و ٣ی ٥١گؼ٠ـیؼی اؿث  .درظث در قؼایي گؼ٠ـیؼی در ة٧ار ٠ی٨ه ٠ی د٦غ و در
قؼایي گؼ٠ـیؼی اصح١االً در پایان جاةـحان یا اوای ٜپاییؽ ٠ی٨ه ظ٨ا٦غ دارد ٣ .یاز ة ٥ظاك ٨ٚی و ز٦کكی
قغه دارد .
جکذیؼ  :ة ٥وؿی ٥ٞةػر وٝی ا٨٣اع پی٣٨غی آن ةا قاظ ٥گیؼی ٠ ،ی٨ه ة٧حؼ و درقث جؼی ٠ی د٦غ .
٠ی٨ه جازه ة٠ ٥نؼف ٠ی رؿغ یا ة ٥م٨رت ژ ٥ٝو قؼةث  ،و ١٦چ٤ی٠ ٢ی ج٨ان ٠ی٨ه را در ٗؼیؽر ٣یؽ
٣گا٦غاری کؼد .
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پ٨ؿث درظث ٣ازك و ؿٌضی اؿث ک ٥پ٨ؿح ٥پ٨ؿح ٥قغه و کٞی ٥ای ؿ٘یغ روی ج ٥٤ة ٥زا ٠ی ٠ا٣غ.
ةؼگ ٦ا و قاظ ٥ای ز٨ان ٨٠یی قک٦ ٜـح٤غ  ،ةؼگ٧ا ١٦یك ٥ؿتؽ  ،چؼ٠ی و ة ٥ر٣گ جیؼه ق٘اف ،
٠ح٤اوب ةا قا ٥ٚای ک٨جاه کؼك دار  ،کكیغه ةا ا٣ح٧ای جیؽ و یا ةیى٨ی ک ٥در ا٣ح٧ا ٠غور و ٨٣ك دار
دیغه ٠ی ق٨د .
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درظث آووکادو ) (Avocadoکٚ ٥ؼیب  30ؿال اؿث ک ٥در ایؼان ة٠٨ی قغه اؿث ة ٥دٝی ٜدارا
ة٨دن ٠ی٨ه چؼب و ةا پؼوجئی ٢ةاال ٨٠رد ج٨ز ٥و ّال٠ ٥ٚؼدم ٚؼار گؼٗح ٥اؿث  ،آووکادو در اقکال
٠عح ٖٞو گ٦ ٥٣٨ای ٠عح ٖٞوز٨د دارد و ة٧حؼی ٢آن گ ٥٣٨ای اؿث ک ٥پ٨ؿث ٨٧ٚه ای و چؼوکیغه
دارد ٨١ْ٠ ،الً ةْىی آووکادو را ة ٥م٨رت ظام ةا ؿاالد و یا ٠نارف آرایكی اؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ .
آووکادو ةؼای ٤٠اًٛی ک ٥ز٠ـحان ٦ای ؿؼدی دارد ٤٠اؿب ١٣ی ةاقغ  .آووکادو ٠ ،ی٨ه ای ة ٥قکٜ
گالةی و ةا پ٨ؿحی ة ٥ر٣گ ؿتؽ ةـیار جیؼه و یا صحی ؿیاه و ٦ـح ٥ای ٣ـتحاً ةؽرگ اؿث ک ٥پیف ةی٤ی ٠ی
ق٨د ٣ؽدیک ة٦ 10 ٥ؽار ؿال ٚت ٜاز ٠یالد در ٠کؽیک رقغ ٠ی کؼده اؿث !
قایغ ای٨٠ ٢و٨ع ک١ی ةؼایحان ّسیب ةُ٣ ٥ؼ ةؼؿغ چ٨ن آووکادو چ٤غ ؿاٝی ةیكحؼ ٣یـث ک ٥پایف
ة ٥کك٨ر ٠ا ةاز قغه و ٨٤٦ز ظیٞی از ٠ا ةا ًْ ٟآن آق٤ا ٣یـحی. ٟ
آوودکادو در ؿؼاؿؼ د٣یا  :در اؿحؼاٝیا و ٣ی٨زی٤ٞغ ٠ ،ؼدم ٠ی٨ه آوودکادو را روی ٣ان جُـث یا داظٜ

r

ؿا٣غویچ ٠ؼٔكان ٠ی گػار٣غ و ٠ی ظ٨ر٣غ  .ةؼزیٞی ٦ا آن را ةا قکؼ و ک١ی آةٞی٠ ٨١ع٨ٞط و آن را ة٥

.i

ّ٨٤ان دؿؼ یا ٠یان وّغه ؿؼو ٠ی ک٤٤غ ٠ .ؼدم ؿؼیال٣کا  ،آووکادو را ةا قکؼ  ،قیؼ و ک١ی کاکائ٨

ay

٠ع٨ٞط ٠ی ک٤٤غ و آن را ة٨٤ّ ٥ان یک ٨٣قیغ٣ی ٕ٠ػی در وّغه متضا ٥٣یا ّنؼا٠ ٥٣ی٨٤ق٤غ ٠ .کؽیکی
٦ا  ٟ٦ک ٥ةؽرگحؼی ٢جٝ٨یغ ک٤٤غه آووکادو ٦ـح٤غ  ،آن را ة ٥ؿاالد  ،ا٨٣اع ؿا٣غویچ ٦ا  ،ؿ٨پ ٦ا یا صحی

tw

ةؼ٣ر اواٗ٠ ٥ی ک٤٤غ و ٠ی ظ٨ر٣غ  .کاٝی٘ؼ٣یایی ٦ا ّ ٟ٦اق ٙاٞ٠ث آوودکادو ٦ـح٤غ و ةا جؼکیب کؼدن
ای٠ ٢ی٨ه ةا جع٠ ٟؼغ  ،اٞ٠حی ظ٨ق١ؽه از آن درؿث ٠ی ک٤٤غ .
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( )5زضاگَى :
٠ی٨ه اژد٦ا $دراگ٨ن #یا  dragon fruitة٠٨ی ٠کؽیک و آ٠ؼیکای ز٨٤ةی اؿث و در و ٢١در

r
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کك٨ر٦ای آؿیای ز٨٤ب قؼٚی ١٦چ٨ن ویح٤ام  ،جای٨ان  ،ز٨٤ب چی ، ٢زؽیؼه اکی٤اوا $ژاپٗ #٢یٞیپی ٢و
٠اٝؽی  ٟ٦کكث ٠ی ق٨د ٠ .ی٨ه اژد٦ا ج٧٤ا در قب قک٠ ٥ٗ٨ی ک٤غ  :قک٦ ٥ٗ٨ای آن ةؽرگ و ؿ٘یغ

ay

٦ـح٤غ و ٨١ْ٠الً «گ ٜقب» یا «ٞ٠ک ٥قب» ٣ا٠یغه ٠ی ق٨د  .ای٠ ٢ی٨ه در پ٤ر ر٣گ وز٨د دارد ک ٥ةـیار
آةغار ٦ـح٤غ و ٦ؼ ر٣گ ًْ ٟو ٠ؽه ٠عن٨می ة ٥ظ٨د را دارد  .دا٦ ٥٣ای درون ای٠ ٢ی٨ه ٠ا٤٣غ ؿیاه دا٥٣

tw

٦ـح٤غ و از کاقث و پؼورش آ٧٣ا ٠ی ج٨ان درظث زغیغی ة ٥وز٨د آورد ر٣گ ٦ای ای٠ ٢ی٨ه ر٣گ
٠ی٨ه ؿ٘یغ یا پ٨ؿث ٚؼ٠ؽ – ر٣گ ٠ی٨ه ٚؼ٠ؽ ةا پ٨ؿث ٚؼ٠ؽ – ر٣گ ٠ی٨ه ؿ٘یغ ةا پ٨ؿح ٥زرد $ک١یاب– #

st
ar

ر٣گ ٠ی٨ه م٨رجی ةا پ٨ؿث ٚؼ٠ؽ – ر٣گ ٠ی٨ه ؿ٘یغ ةا پ٨ؿث م٨رجی  ،از ٠ی٨ه ای ٢درظث ٠ؼةا و
قؼةث  ٟ٦درؿث ٠ی ک٤٤غ و قؼةث درؿث قغه از ای٠ ٢ی٨ه دراگ٣٨یحی ٣ام دارد ای٠ ٢ی٨ه در م٨رت
ظؼاب قغن ١٦ا٤٣غ ٨٠ز و ؿایؼ ٠ی٨ه ٦ای گؼ٠ـیؼی اةحغا ٝک٦ ٥ای ٨٧ٚه ای پیغا کؼده و ؿپؾ ؿیاه ٠ی
ق٨د ای٠ ٢ی٨ه ک٤٠ ٥تِ ظ٨ب آ٣حی اکـیغان اؿث از ْٗاٝیث رادیکال ٦ای آزاد ک ٥ةاّخ ةؼوز ؿؼًان و
ةی١اری ٦ای دیگؼی ٠ی ق٨د  ،ز٨ٞگیؼی ٠ی ک٤غ ٠ .ی٨ه اژد٦ا ةاّخ ٣ؼ٠ی و ٠ؼً٨ب قغن پ٨ؿث ٠ی
ق٨د ٚ$ .اة ٜذکؼ اؿث ک ٥ای٠ ٢ی٨ه در ةؼظی از ٤٠اً ٙایؼان دو ٥٣ای  3500ج٠٨ان ٗؼوظح٠ ٥ی ق٨د#
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( )6چیىَ :
چیک ٨درظحی اؿث ١٦یك ٥ؿتؽ ةا ٚا٠حی ةؼاٗؼاقح ٥و پ ٢٧و ا٣كْاةات ک ٟک ٥ارج٘اع آن ةی 5 ٢جا 20
٠حؼ اؿث  ،اٝتح ٥درظحان چیک ٨پی٣٨غی ک٨جاه جؼ  5$جا ٠ 15حؼ٦ #ـح٤غ  .گ٦ ٜای چیک ٨از ٨٣ع دوز٤ـی
ز٣گ٠ ٥ٝ٨ا٤٣غ ک٨چک  8$جا ٠ #12یٞی ٠حؼ  .دارای  6کاؿتؼگ  3$کاؿتؼگ در ظارج و  3کاؿتؼگ در
داظ #ٜگٞتؼگ ٦ا ة ٥ر٣گ ؿتؽ ٠ح١ای ٜة ٥ؿ٘یغ و پؼچ ٟةؼزـح ٥ة ٥جْغاد ّ 6غد م ةاقغ  .اوج گٞغ٦ی
درظحان چیک ٨در کك٨ر اؿحؼاٝیا در جاةـحان اج٘اق ٠ی اٗحغ  .در کك٨ر ٗیٞیپی ٢گٞغ٦ی در اةحغای ٗنٜ
ةار٣غگی و در ٠اه ٦ای آوری ٜجا ژوئ ٢م٨رت ٠ی گیؼد و ٠اه ٦ای گٞغ٦ی در ٠کؽیک ٗ٨ری ٥جا ٠ارس
اؿث .
در ایؼان ز٠ان گٞغ٦ی چیک ٨از اواظؼ اؿ٘٤غ قؼوع ٠ی ق٨د ک ٥در ای ٢ز٠ان ٠یؽان ةاز٣غگی ةـیار
ک ٟاؿث  ،از ایُ٣ ٢ؼ چیک٠ ٨ؽیث ٣ـتی در ٛ٠اة ٜا٣ت ٥دارد چؼا ک ٥ز٠ام گٞغ٦ی درظحان ا٣ت٠ ٥نارف ةا
اوج ریؽش ٣ؽوالت آؿ١ا٣ی  15$دی ٠اه جا اوایٗ ٜؼوردی٠ ٢اه #اؿث و دا٣یاً ٨٦ای ةارا٣ی و اةؼی ةؼ روی
گٞغ٦ی و جٛٞیش گ٦ ٜای چیک ٨جأدیؼی ٣غارد  .گٞغ٦ی چیک ٨در اؿحان ٦ؼ٠ؽگان جغریسی اؿث $اؿ٘٤غ
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جا اواظؼ ظؼداد ٠اه #ة٤اةؼای٠ ٢ی٨ه ٦ای ة ٥ا٣غازه ٦ای ٠عح ٖٞروی درظحان دیغه ٠ی ق٨د  .ز٠ان رؿیغن
اوٝی٠ ٢ی٨ه ٦ا جیؼ٠اه ٠ی ةاقغ و جا ق٧ؼی٨ر ٠اه روی درظحان چیک٠ ، ٨ی٨ه دیغه ٠ی ق٨د ٣ .ام درظث
چیک ٨ؿاپ٨دیال اؿث و م ٓ١آن ة٣ ٥ام چیک ٜةیكحؼ ةؼای درؿث کؼدن ؿٛؽ $آدا٠ؾ #ة ٥کار ٠ی رود .
ای ٢درظث  ٟ٦اک٨٤ن در ؿٌش وؿیْی از ٨٣ار ؿاص٤٦ ٜغ و ؿؼیال٣کا و در ایؼان ٣یؽ در ةؼظی ٤٠اًٜ
و ةاغ ٦ای ؿیـحان و ة٨ٞچـحان و ٦ؼ٠ؽگان کاقث ٠ی ق٨د .
ؿازگاری ةـیار ظ٨ب ای ٢درظث ةا قؼایي آب و ٨٦ایی و ظاك ٦ای ز٨٤ب کك٨ر و ّٞ١کؼد
٨ٌٞ٠ب آن ٨٠زب قغ جا ج٨ؿْ ٥زیؼ کكث ای٠ ٢ضن٨ل در ةؼ٣ا ٥٠ؿ٨م ج٨ؿْ٠ ٥غُ٣ؼٚؼار گیؼد و ٦ؼ
ؿال اٗؽایف یاةغ ٠ .ی٨ه چیک ٨ة ٥قک ٜگؼد جا ةیىی ةٌٚ ٥ؼ  10جا  15ؿا٣حی ٠حؼ و ً٨ل  12ؿا٣حی ٠حؼ و
وزن ٣ؼ٠ال ٠ی٨ه ٦ا ةی 100 ٢جا  400گؼم اؿث ک ٥اٝتح ٥در ةؼظی از ارٚام ة ٥یک کی٨ٞگؼم ٣یؽ ٠ی رؿغ .
چیک٨١ْ٠ ٨الً ة ٥م٨رت جازه ظ٨رده ٠ی ق٨د  ،اٝتح ٥ای٠ ٢ی٨ه را ة ٥م٨رت ٗؼیؽ قغه ٣یؽ ٠نؼف ٠ی
١٣ای٤غ .

r

٠ی٨ه ٣ارس چیک٣ ٨یؽ جاٗ ٢٣ؼاوا٣ی دارد ک ٥ةؼای در٠ان اؿ٧ال ٘٠یغ اؿث و از ةؼگ آن در پایی٢

.i

آوردن ٗكار ظ٨ن  ،ؿؼ٠اظ٨ردگی و در٠ان ؿؼٗ ٥اؿح٘اده ٠ی ق٨د ١٦ .چ٤ی ٢از قیؼاة ٥چـت٤اك چیک٨

st
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tw
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در پؼ کؼدن د٣غان اؿح٘اده ٠ی ق٨د  ٥ٝده ٦ـح ٥ای٠ ٢ی٨ه ٣یؽ ادرار آور و ةؼای دِٗ ؿ٤گ کٞی٠ ٥ؤدؼ اؿث
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( )7جه فطٍر :

درظحی زیتا و ةا ُّ١ث اؿث ک ٥ة٨ً ٥ل  9جا ٠ 21حؼ ٠ی رؿغ  .ةؼگ ٦ا ١٦یك ٥ؿتؽ ٠ ،ح٤اوب  ،ةؼاق
 ،جا صغی چؼ٠ی و جٛؼیتاً ة٨ً ٥ل  23ؿا٣حی ٠حؼ ٦ـح٤غ  .قک ٜةؼگ روی قاظ ٥ای ةا ٓٝةیىی قک، ٜ
گا٦ی اوٚات روی ؿا٦ ٥ٚای ز٨ان ٠ ،ـحٌیٞی قک ٜیا ّ١یٛاً ٗؼو رٗح ٥و ٝب دار و ٚ ٥١٦ـ١ث ٦ا زاوی
قیؼه چـت٤اك و ؿ٘یغ ٦ـح٤غ  .قاظ ٥ای گ ٜد٤٦غه  ،ک٨جاه و وعی ٟة٨ده ک ٥از ج ٥٤و قاظ٦ ٥ای ةؽرگ
١٣ایان ٠ی ق٣٨غ  .زک ٗؼوت درظحی جک پای ٥اؿث ک ٥گ٦ ٜای ٣ؼ ک٨چک آن در قاظ ٥ای کكیغه
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دراز ة٨ً ٥ل  5جا  10ؿا٣حی ٠حؼ ایساد ٠ی ق٣٨غ  ،ظ٨ق٦ ٥ای گ٠ ٜاده ةیى٨ی یا گؼد ٦ـح٤غ ٠ .ی٨ه ای٢
درظث ةؽرگ اؿث و ةؽرگحؼی٠ ٢ی٨ه ة ٥وز٨د آ٠غه از درظث زک ٗؼوت ١٠ک ٢اؿث  20جا 90
ؿا٣حی ٠حؼ ً٨ل و  15جا  50ؿا٣حی ٠حؼ پ٤٧ا داقح ٥ةاق٤غ و دا ٥٤٠وز٣ی آن ةی 4 ٢جا  20کی٨ٞگؼم اؿث .
پ٨ؿث یا جؼکیب ظارزی ٠ی٨ه ٤٦گام رؿیغن ؿتؽ یا زرد اؿث و قاٛ٣ ٜ٠اط ةیك١ار ؿ٘ث ٠عؼوًی
٠حن ٜة ٥یک دی٨اره ؿ٘یغ یا زرد ک١ؼ٣گ ؿعث و الؿحیکی ٠ی ةاقغ ٚ .ـ١ث داظٞی ؿا ٜ٠ؿ٨راخ ٦ا
ةؽرگ $پیاز ٠ا٤٣غ#کا٠الً رقغ یاٗح ٥زرد ٕ٠ ،ؽ ٠ی٨ه ةا ًْ٨٠ ٟز  ،ز ِ١قغه در ا٣ح٧ای ٨٣ار٦ای ةاریک ،
گ ٜپ٨ش ٦ای رقغ ٣یاٗح٣ ٥ازك ؿ٘ث و یک ٦ـحٕ٠ ٥ؽدار ٠ؼکؽی ٠ی ةاقغ .
دا٣ك٤١غان ةؼ ای ٢ةاور٣غ ک ٥ة٠٨ی ز٨٤ب ٤٦غ اؿث  ،و ةْغ از ا٣ت ٥و ٨٠ز رایر جؼی٠ ٢ی٨ه در ز٨٤ب
٤٦غ ة ٥ق١ار ٠ی رود  ،و کكث آن آؿان ة٨ده و ة ٥راصحی رقغ ٠ی ک٤غ ة٨ً ٥ری ک ٥در صیاط ظا٥٣
٦ای ٤٦غ از ای ٢درظث ٗؼاوان اؿث .
٠ی٨ه زک ٗؼوت ؿتب ة٧حؼ قغن ّ٦ ٜ١ى ٟو گ٨ارش ْ٠غه و زظ ٟو ؿ٨ء٦او ٥١را ةؼًؼف
٠ی ک٤غ ٗ .یتؼ ةاالی ٨٠ز٨د در ای٠ ٢ی٨ه از ةؼوز یت٨ؿث پیكگیؼی کؼده و ة ٥ةغن ةؼای داقح ٢دؿحگاه
گ٨ارقی ؿا ٟٝک١ک ٠ی ک٤غ ٤٠ .تِ ٔ٤ی از ویحا٠ی C ٢اؿث ک ٥ای ٢ویحا٠ی ٢یک آ٣حی اکـیغان ٨ٚی و
ًتیْی ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د و از ةغن در ةؼاةؼ ةؼوز ؿؼ٠اظ٨ردگی و ّ٘٣٨ث ٠ضاُٗث ٠ی ک٤غ.
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( )8وبضاهجَل – هیَُ سشبضُ ای :
کارا٠ت٨ال یا ) (Averrhoa carambolaدرظحی اؿث ة ٥ارج٘اع  6جا ٠ 9حؼ  ،قاظ٦ ٥ا پؼاک٤غه ٠ ،ی٨ه

r

از  6جا  15ؿا٣حی ٠حؼ ً٨ل و  9ؿا٣حی ٠حؼ پ٤٧ا دارد  ،پ٨ؿث ٠ی٨ه ٣ازك  ،ق٘اف و زرد ر٣گ ٕ٠ ،ؽ آن

.i

جؼد و آةغار اؿث  .ةؼقی ّؼوی ٠ی٨ه ؿحاره ای قک ٜاؿث ٠ .ی٨ه وٚحی ٣ارس ةاقغ ک١ی جؼش و دارای
اؿیغ اکـاٝیک اؿث  .وٝی در ز٠ان رؿیغن کی قیؼی٠ ٢ی ق٨د  .دارای جْغادی ةػر ة٨ً ٥ل  6جا 12

tw

ْ٠ carambolaؼوف ٠ی ةاقغ .

ay

٠یٞی ٠حؼ و یا ةغون ةػر ٠ی ةاقغ  .ای٠ ٢ی٨ه از ظا٨٣اده  oxalidaceaeو ة٣ ٥ام ّ١ٞی Qverrhoa

ای٠ ٢ی٨ه از گ٦ ٥٣٨ای ة٠٨ی ٤٦غوؿحان و ٠االیا ٠ی ةاقغ وٝی درد و ًؼخ ظي اؿح٨ا جضث کكث

st
ar

ٚؼار دارد  .ا٣غازه درظث از  5جا ٠ 12حؼ و قاظ٦ ٥ای آن پؼاک٤غ ٨ً .ل ٠ی٨ه ة 6 ٥جا  8ؿا٣حی ٠حؼ ٠ی رؿغ
و از ؿ ٥قکاف جكکی ٜقغ  .ک ٥پؾ از ةؼیغن از  ٌِٛ٠ة ٥قک ٜؿحاره ١٣ایان ٠ی ق٣٨غ ٠ .ی٨ه پؾ از
رؿیغن ة ٥ر٣گ زرد جٕییؼ ٠ی ک٤غ .

٠ض ٜؿک٣٨ث  :گؼ٠ـیؼی جا ارج٘اع ٠ 500حؼ و جا  2درز ٥زیؼ م٘ؼ ٛ٠اوم اؿث ٠ .ی٨ه پؾ از رؿیغن
قیؼی ٢و ًْ ٟاؿیغی دارد و در ةْىی از آ٧٣ا ازدیاد از ًؼی٣ ٙؼ و ٠اده ة ٥م٨رت پی٣٨غ ا٣سام ٠ی گیؼد
و یا از ة٧حؼی٨٣ ٢ع آن قاظ ٥گیؼی ٠ی ق٨د  .ای٠ ٢ی٨ه ةؼای ٠ـاٗؼت ٛ٠اوم اؿث و در ةـح ٥ة٤غی ةایغ
دٚث ق٨د ک ٥ة٠ ٥ی٨ه ظؼاقی ٣ؼؿغ .
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( )9فیجَا :
ٗیس٨ا درظحچ ٥ای اؿث ک ٥ة٨ً ٥ر یک جا قف ٠حؼ ٠ی رؿغ  ،پ٨ؿث ج ٥٤درظث در ارج٘اع ة ٥ر٣گ
ظاکـحؼی جٕییؼ ر٣گ پیغا ٠ی ک٤غ  ،قاظ٦ ٥ا از پایی ٢درظث ة ٥م٨رت ا٣ت٨ه رقغ ٠ی ک٤غ ،ةؼگ ٦ا
١٦یك ٥ؿتؽ  ،ةیى٨ی  ،چؼ٠ی و وعی٦ ٟـح٤غ  ،پكث ةؼگ ٦ا از کؼك ٦ای ٛ٣ؼه ای ر٣گ پ٨قیغه قغه
اؿث  .ای٠ ٢ی٨ه ک ٥اوٝی ٢ةار از ٛ٘ٚاز ة ٥ایؼان آ٠غ دارای ٠ی٨ه ای اؿث قتی ٥گؼدو و پ٨ؿث ٣ازك و
ةـیار ةـیار ٌْ٠ؼ اؿث و ًْ١ی قتی ٥آ٣ا٣اس و گ٨اط اؿث .
ای٠ ٢ی٨ه دارای یغ ةـیار ً٨ال٣ی اؿث ک ٥ةؼای ةی١اری جیؼوئیغ ةـیار ٠ؤدؼ اؿث  .ظ٨قتعحا ٥٣در
ایؼان  30ؿال اؿث ک ٥ة٠٨ی قغه و ة ٥راصحی ٚاة ٜکكث اؿث و ةؼظی از ٤٠اً ٙق١اٝی ای ٢درظث را
کاقح ٥ا٣غ .
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( )41زٍضیبى startway.ir:
دوریان یا دوری (durian) ٢ای٠ ٢ی٨ه ة٠٨ی ا٣غو٣ؽی و ٠اٝؽی ٠ی ةاقغ ا٠ا در أٞب کك٨ر٦ای
آؿیایی کكث ٠ی ق٨د و جای٤ٞغ ةؽرگحؼی ٢مادر ک٤٤غه آن اؿث  .در ٕٝث ٠اٝیایی ة٤ْ٠ ٥ی ٠ی٨ه ظاردار
اؿث و آن را قاه ٠ی٨ه ٦ا ٠ی دا٤٣غ  .پ٨ؿث ٠ی٨ه ؿعث و ظاردار اؿث و ٠ی٨ه آن گ٨قحی و ة ٥ر٣گ
زرد و یا ٚؼ٠ؽ  ،ک٨٣ ٥ع ٚؼ٠ؽ آن ٗٛي در متاح یاٗث ٠ی ق٨د  .ای٠ ٢ی٨ه از ٝضاظ ةؽرگی و ة٤٠ ٨ضنؼ ة٥
ٗؼد اؿث  .چ٨ن از ُ٣ؼ ٚغ گا٦اً ارج٘اع آن ة 30 ٥ؿا٣حی ٠حؼ و از ُ٣ؼ وزن  ،وز٣ی ةی 1 ٢جا  3کی٨ٞگؼن
دارد ٠ .ی٨ه دوری ٢در ٝیـث ةؽرگحؼی٠ ٢ی٨ه ٦ا ةا پ٨ؿث ةؼآ٠غگی ظاردار و ؿعث اؿث  .وزن ٠ی٨ه
دوری ٢ة٨ً ٥ر کٞی ةی ٢یک جا چ٧ار کی٨ٞگؼم  ،در صاٝی کٌٚ ٥ؼ آن  15جا  30ؿا٣ث اؿث  .گ٨قث
دوری٨١ْ٠ ٢الً ة ٥ر٣گ زرد ًالیی اؿث  ،ا٠ا ةؼظی از آ٧٣ا گا٦ی اوٚات ک١ی ؿ٘یغ ر٣گ پؼیغه اؿث .
ای٠ ٢ی٨ه قیؼی٣ ٢یـث  ،دا ٥٣دوری ٢ةؽرگ ٦ـح٤غ و ةؼظی ةـح ٥ة٨٣ ٥ع دوری ٢ک٨چک ٦ـح٤غ .
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ؿؼخ وٝیک از ظا٨٣اده ةؼی ٦اؿث و در اکذؼ ز٤گ٦ ٜای ق١ال ة ٥صغ وٗ٨ر وز٨د دارد  ،ای ٢گیاه

ay

ةؼای پایی ٢آوردن ٗكار ظ٨ن و آریح١ی ٞٚتی ةـیار ٠ؤدؼ اؿث  ٥١٦ ،ؿا ٥ٝاز دره ؿیاه ةیك ٥ایؼان گ٦ ٜای
ؿؼخ وٝیک را ةؼای مادرات ة ٥اروپا ز ِ١آوری ٠ی ک٤٤غ و قؼکث ٦ای اروپایی قؼةحی ة١٦ ٥ی٣ ٢ام

tw

جٝ٨یغ و ة ٥ةازار ّؼو٠ ٥ی ک٤٤غ ک ٥ةـیار گؼان اؿث ٠ ٟ٦ ،ی٨ه و  ٟ٦گ٦ ٜای ؿؼخ وٝیک ٨٠اد اوٝی٥
داروؿازی اؿث  .ای ٢گیاه ة ٥صغ وٗ٨ر در ایؼان وز٨د دارد .
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از ظا٨٣اده lychinesis sonn :
٣ام ّ١ٞی ccytalia chinnensis :

رقغ درظث ٣ :ـتحاً ة٤ٞغ ٚا٠ث و گؼ٠ـیؼی اؿث .
٣یاز ة ٥ةار٣غگی ؿاٝیا : ٥٣جا صغ ٠ 1600یٞی ٠حؼ و ةیكحؼ .
ای ٢درظث در قؼایي ٣ی ٥١گؼ٠ـیؼی جا  5درز ٥ةاالی م٘ؼ ٛ٠اوم اؿث .
٣یاز٤٠غی ٦ا  :درظث ة ٥آب زیاد و رً٨ةث زیاد ٣یاز دارد و صغاکذؼ د٠ا گؼچ ٥جا  33درز ٥ؿا٣حی
گؼاد  ،ة ٥رقغ ادا٠ ٥٠ی د٦غ وٝی د٠ای  25درز ٥در رقغ دائ١ی درظث ٠ؤدؼ اؿث .
ٝیچی ْ٠ؼوف جؼی٠ ٢ی٨ه ظ٨راکیـث  ،درظث ٝیچی ةـیار زیتا و ١٦یك ٥ؿتؽ اؿث و٠ی٨ه ٝیچی یکی
از ة٧حؼی٠ ٢ی٨ه ٦ای گؼ٠ـیؼی و ٣ی ٥١گؼ٠ـیؼی اؿث و در کك٨ر چی ٢زؽو درظث ٦ای ّحی ٥ٛق٤اظح٥
قغه اؿث ک ٥در ٛ٣اقی ٦ا و م٤ایِ ؿؼا٠یک ؿازی ١٣ایان ٦ـح٤غ ٠ .ی٨ه ة ٥م٨رت جازه یا در قؼةث و یا
ک٤ـؼو ٣گا٦غاری ٠ی ق٨د و ٠نؼف مادراجی آن ةـیار زیاد و ٗ٨ق اْٝاده ظ٨ق١ؽه و ٌْ٠ؼ اؿث .
٠تغاء امٞی در چی ٢ة٨ده وٝی در ؿایؼ کك٨ر٦ا ٠ا٤٣غ کاٝی٘ؼ٣یا – اؿحؼاٝیا – زؽایؼ ٦اوائی و زال٣غ٨٣
در ؿٌش جساری کكث ٠ی ق٨د  .از ُ٣ؼ ٔػایی ای٠ ٢ی٨ه ةاّخ ج٨ٛیث ّ٠٨١ی ةغن ٠ی ق٨د ٝ .یچی ة٥
روان قغن گؼدش ظ٨ن در ةغن ک١ک ٠ی ک٤غ و ظ٨ردن آن از پ٨ؿث در ةؼاةؼ اقْ٠ ٥اورای ة٘٤ف
ظ٨رقی ص٘اَث ٠ی ١٣ایغ  .ای٠ ٢ی٨ه ٤٠تِ ٔ٤ی ویحا٠ی« ٢ث» ٣یؽ ٠ی ةاقغ ٝ .یچی ةاّخ ً٨ل ّ١ؼ قغه و
کٝ٨٧ث ؿ ٢را ة ٥جْ٨ی٠ ٙی ا٣غازد ة١٦ ٥یّٞ ٢ث ظ٨ردن آن ةؼای ؿا٤١ٝغان ج٨می٠ ٥ی ق٨د  .ای٠ ٢ی٨ه
ک ٟکاٝؼی  ،ةغون چؼةی اقتاع قغه و کٞـحؼول و ٔ٤ی از ٗیتؼ ٔػایی اؿث  .و ا٣ؼژی ةغن را اٗؽایف ٠ی
د٦غ  .اٝیگ٨٣٨ل ّ٨٣$ی پٞی ٗ٨٤ل٨٠ #ز٨د در آن ظامیث آ٣حی اکـیغان و وغ ویؼوؿی دارد  .از ٝعح٥
قغن ظ٨ن و آؿیب زغی ؿ٨ٞل ٦ا پیكگیؼی ٠ی ک٤غ و جا  50درمغ اصح١ال ؿک ٥ةی١اران را کا٦ف ٠ی
د٦غ ٠ .ؾ ٨٠ز٨د در ای٠ ٢ی٨ه ةؼای جٝ٨یغ گٞت٨ل ٦ای ٚؼ٠ؽ الزم اؿث  .صاوی ٠اده ْ٠غ٣ی اؿث ک٥
ةؼای رقغ اؿحع٨ان ک٨دکان ٘٠یغ اؿث .
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( )43گَآٍا startway.ir :
٣ام ّ١ٞی Pesidium guajava :

٠تغأ امٞی  :کك٨ر ةؼزی ٜاؿث
قؼایي کكث  :گؼ٠ـیؼی و ٣ی ٥١گؼ٠ـیؼی ة٨ً ٥ری ک ٥صغا ٜٚد٠ا ةی 2 ٢جا  5درز ٥ةاقغ
٨٠اد ٔػائی  :ؿؼقار از ویحا٠ی ٢ث ک٠ ٥یؽان آن از ٠ؼکتات ةیكحؼ اؿث .
٠نؼف ٠ی٨ه  :ة٨ً ٥ر جازه – ژ – ٥ٝة ٥م٨رت ک١پ٨ت – ک٤ـؼو قغه در َؼف ؿؼةـح ٥ک ٥اؿحؼٝیؽه
قغه ةاقغ .
ا٣غازه درظث  3 :جا ٠ 10حؼ

ٗؼم ٠ی٨ه  :ة ٥قک ٜقیب و ةٌٚ ٥ؼ  5جا  7ؿا٣حی ٠حؼ

کكث :در ارج٘اع ک١حؼ از ٠ 1000حؼ از ؿٌش دریا ازدیا  :ةا  ، ٥١ٞٚظ٨اةا٣غن قاظ ٥ةا پی٣٨غ
ای٠ ٢ی٨ه در کك٨ر٦ای گؼ٠ـیؼی ٛ٠ام قایـح ٥ای دارد و ا١٦یث مادراجی آن ٚاة ٜج٨ز٠ ٥ی ق٨د .
ة ٥ظاًؼ ٨ٝکؾ ة٨دن و گؼان ة٨دن ای٠ ٢ی٨ه از ز٠ ٥ٞ١ی٨ه ٦ایی اؿث ک ٥ةـیار ٌ٠ت٨ع و ظ٨ق١ؽه اؿث .
ای ٢گیاه دارای  150گ ٥٣٨اؿث ک ٥اکذؼ آ٧٣ا وصكی و ٠ی٨ه آن ٔیؼٚاة٠ ٜنؼف اؿث وٝی گ٦ ٥٣٨ای
٠نؼٗی آن ٠ی٨ه ٦ایی ةـیار ٌ٠ت٨ع دار٣غ .
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لسوز دٌجن  :هیَُ ّبی سطزسیطی
( )4ثلَثطی :
ة٨ٞةؼی ) (blueberryدارای آ٣حی اکـیغان ة٠ ٥یؽان  125واصغ اؿث  .یْ٤ی در گ٠ ٜی٨ه ٦ای ز٧ان
٠ی٨ه ای ةا ایٛ٠ ٢غار آ٣حی اکـیغان وز٨د ٣غراد ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜدر کك٨ر٦ای پیكؼٗح٠ ٥ذ ٜآ٠ؼیکا ةاقیغ
٠ع٨ٞط و ةؼای اؿح٘اده دا٣ف آ٨٠زان ٠غارس ّؼو٠ ٥ی گؼدد  ،دیگؼ ٠ضن٨ل آن ٨٣قاة٦ ٥ای ة٨ٞةؼی
اؿث و ةؼای م٤ایِ ٤ٚادی  ،قیؼی٤ی ؿازی  ،آرایكی  ،چای ة٨ٞةؼی و ٠نؼف جازه ٠ی٨ه ةـیار ٠حغاول
اؿث و ٠نارف گ٣٨اگ٨ن دیگؼی ٠ذ٠ ٜؼةا  ،ژ ٥ٝو ٔیؼه کارةؼد ٗؼاوان دارد .ای ٢گاه ة ٥جازگی در ایؼان
وارد قغه و اگؼ ٠ا ةح٨ا٣ی ٟآن را ةؼای کاقث ا٣ت٨ه ة ٥کكاورزان ْ٠ؼٗی ک٤ی ٟیا ظ٨د٠ان وارد کكث آن
ق٨ی ، ٟپیك٧٤اد و ج٨می ٥ظ٨ةی اؿث ک ٥ةا جٝ٨یغ و جکذیؼ ای ٢گیاه ةح٨ا٣ی٨٠ ٟاد اوٝی ٥م٤ایِ ٠عحٖٞ
کك٨ر را ٗؼا ٟ٦ک٤ی . ٟای ٢گیاه جا  30درز ٥زیؼ م٘ؼ را جض٠ ٜ١ی ک٤غ و جکذیؼ آن ةا  ٥١ٞٚاؿث .
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قاه ة٨ٞط ) (Castanea sativaیکی از ٠ی٨ه ٦ای ٠عن٨ص ٤٠اً ٙؿؼدؿیؼ اؿث  ،در اکذؼ ٛ٣اط
ایؼان ز٤گ٦ ٜای ة٨ٞط در صغ وٗ٨ر یاٗث ٠ی ق٨د  ،اگؼچ٠ ٥ی ج٨ان از ٠ی٨ه ة٨ٞط جٝ٨یغ ٠ضنٝ٨ی ة٣ ٥ام
جا ٢٣را پیاده ٨١٣د ک ٥یک ٠الل ارزق٤١غی اؿث ک ٥جا ا٠ؼوز کك٨ر ٠ا ٗٛي وارد ک٤٤غه آن ة٨ده ک٥
ةؼای م٤ایِ ٣ـازی  ،چؼ٠ـازی و  ...اؿح٘اده ٠ی ق٨د  .ا٠ا ةؼای کـا٣ی ک ٥در اًؼاف ز٤گ ٜة٨ٞط
ز٣غگی ٠ی ک٤٤غ جٝ٨یغ و جکذیؼ قاه ة٨ٞط یک پیك٧٤اد زاٝب اؿث  ،قاه ة٨ٞط ک ٥ة٨٤ّ ٥ان ٗ٤غق در
آزی ٜاؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ ةّٞ ٥ث قتا٦ث زیاد آن ة٤ٗ ٥غق ک١حؼ ٠ح٨ز ٥آن ٠ی ق٨ی١ّ ، ٟؼ ای ٢درظث
 200ؿال ة ٥ةاال ؿث و ٠ی٨ه آن ةـیار ارزق٤١غ اؿث  .قاه ة٨ٞط درظحی ةا ؿا ٥ٚة٤ٞغ و گا٦ی از پایی٢
٤٠كْب اؿث  .ةؼگ ٦ا کكیغه  ،د٣غا ٥٣دار ٨٣ ،ك جیؽ و دارای گ٨ق٨ارك زوداظث اؿث  .ةؼگ ٦ای
قاه ة٨ٞط پیف از گٞغ٦ی در اوای ٜة٧ار پغیغار ٠ی ق٣٨غ  .ای ٢گیاه قؼایي ظكک آٗحاةی را جؼزیش ٠ی
د ٦غ و در اواظؼ ٗن ٜة٧ار و اوایٗ ٜن ٜپاییؽ گ٠ ٜی د٦غ  .در ة٨ٞط ظ٨راکی پیا ٥ٝدارای ؿ ٥گ٠ ٜاده

r

اؿث  ،در ٤٦گام رؿیغن ؿٌش آ٧٣ا را جیٕ٧ا و زوایغ ظار ٠ا٤٣غ ة٤ٞغی ٠ی پ٨قا٣غ  .پؾ از رؿیغن ةا چ٧ار
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قکاف ًٝ٨ی ةاز و ٗ٤غق ٦ای آن آقکار ٠ی ق٨د .
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( )3گطزٍی آهطیىبیی :
گؼدوی پکان یا  caryaک ٥ة ٥گؼدوی آ٠ؼیکایی ق٧ؼت دارد یکی از ١٧٠حؼی ٢و ةا ارزش جؼی٢
گ٠ ٥٣٨ی٨ه د٤٦غه اؿث  ،ای ٢گیاه درظث ج٤٠٨٤غی ة ٥ارج٘اع ٠ 35حؼ ٠یؼؿغ ک ٥جاج آن ٠ 20 ٟ٦حؼ
گـحؼش پیغا ٠ی ک٤غ  ،قاظ٦ ٥ای آن ة ٥ر٣گ ٨٧ٚه ایی ؿؼخ و کؼك دار اؿث و ز٨ا ٥٣ا٣ح٧ایی أٞب
 1/5ؿا٣ث ً٨ل دارد  ،کارةا ة ٥ر٣گ ٨٧ٚه ای روق ٢یا ٨٧ٚه ای ؿؼخ ةا ةؼگ ٦ای ةـیار ٠ح٤اوب و یک
زیتایی ٚاة ٜج٨ز٧ی ای ٢درظث رقغ ٠ی ک٤غ  ،پ٨ؿث ٠ی٨ه ة ٥ر٣گ ؿتؽ اؿث و ة 4 ٥ةعف جٛـی ٟقغه
اؿث و جا ز٠ا٣ی ک٠ ٥ی٨ه روی ز٠ی٣ ٢ی٘حاده روی ٠ی٨ه ٚؼار دارد و ة ٥آؿا٣ی از ٠ی٨ه زغا ٠ی ق٨د  .در
اکذؼ ٛ٣اط د٣یا از ز ٥ٞ١ایؼان ٚاة ٜکكث ٠ی ةاقغ ٠ .حعننان جٕػی ٥جأکیغ کؼد٣غ ک ٥آ٣حی اکـیغان
٦ای ٨٠ز٨د در گؼدوی آ٠ؼیکایی ةؼای ة٧ت٨د ؿال٠ث ٞٚب ٘٠یغ اؿث .
٠حعننان دا٣كگاه ٦٨ٝاٝی٤غا در یک جضٛی ٙزغیغ جأکیغ کؼد٣غ ک ٥ای ٢آ٣حی اکـیغان ٦ا  ٟ٦ة٥
ؿال٠ث ٞٚب و  ٟ٦ة ٥پیكگیؼی از ةؼوز ةی١اری ٦ای ٞٚتی ک١ک ٠ی ک٤٤غ .
ة ٥گ٘ح٠ ٥حعننان  ،ای ٢گؼدو ة٠٨ی  ٥ٌٛ٤٠آ٠ؼیکای ق١اٝی اؿث و در گػقح٤٠ ٥تِ ٔػای ٨ٛ٠ی
ةؼای ؿؼظپ٨ؿحان آ٠ؼیکای ز٨٤ةی ة٨ده اؿث .در کك٨ر آ٠ؼیکا از آن در ج٧ی ٥ا٨٣اع کیک و ٣ان اؿح٘اده
٠ی ق٨د  .گؼدوی آ٠ؼیکایی ٤٠تِ ا٨٣اع ویحا٠ی٦ ٢ا و ٨٠اد ْ٠غ٣ی ة ٥ویژه ویحا٠ی٦ ٢ای ب  ،آ  ،ای ،
کٞـیٗ ، ٟـ٘ؼ ٤٠ ،یؽی ٟو پحاؿی ٟاؿث .
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لسوز ضطن  :سبیط ایسُ ّبی وطبٍضظی
( )4ثبهجَ :
گیاه ةا٠ت ٨یا ظیؽران ) (bambooاز ٚغی ٟاالیام در ظغ٠ث ةكؼ ة٨ده و پیكی ٥٤و ؿاة ٥ٛجاریعی
ً٨ال٣ی در ز٣غگی ا٣ـان ٦ا داقح ، ٥آٛ٣غر ای ٢گیاه ة ٥ا٣ـان ٣ؽدیک اؿث ک ٥در ظؼاٗ٦ ٥ا و ةاور٦ای
آ٣ان ٨٘٣ذ کؼده اؿث  50 ،ؿال پیف در ز٠ان ؿ٤ٌٞث رواقاه یک جی ٟچی٤ی ةؼای آ٨٠زش ایؼا٣یان ة٥
الظیسان آ٠غ٣غ و او ٝی٠ ٢ؽرّ ٥کكث ةا٠ت ٨در ایؼان را ایساد کؼد٣غ ٤٦ ،ؼ٤٠غا٣ی  ٟ٦جؼةیث قغ٣غ ک٥
ٚادر ة٨د٣غ ةا ةا٠ت٨ٝ ٨ازم و وؿای ٜظا٣گی زیتایی جٝ٨یغ ک٤٤غ ک٨٤٦ ٥ز ةٛایای آن ٤٦ؼ٤٠غان در ایؼان
وز٨د دارد  .ا٠ؼوزه ةا٠ت ٨در ر٣گ ٦ای زیادی جٝ٨یغ ٠ی ق٨د  ،ر٣گ ٦ای ًالیی  ،ؿتؽ  ،زرد و ٠كکی
اؿث و در ٌٚؼ٦ای ٠عح ٖٞوز٨د دارد  ،از ویژگی ٦ای زاٝب آن ٛ٠او٠ث و دوام ةی صغ آن اؿث ک٥
٦یچ آؿیتی ة ٥ةا٠ت ٨وارد ١٣ی ق٨د و ا٠ؼوزه در م٤ایِ گ٣٨اگ٨ن ٠ا٤٣غ ٠ :ت١ٞان ٦ای گؼاٛ٣ی١ث ،
دک٨راؿی٨ن ٦ای زیتا ٨ٝ ،ازم اٝحضؼیؼ و ٨ٝاز٠ؼو٠یؽی ةـیار کارةؼد پیغا کؼده و م٤ایِ پایی ٢دؿحی ةا٠ت٨
ةی ق١ار و ةـیار ٠ح٨٤ع و ةا ارزش اؿث  ،ا٠ؼوزه جسارت ةا٠ت ٨در ز٧ان جسارت ةؽرگ و پ٨ل آوری
٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د .
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( )2اسشَیب :

r

٣ام ای ٢گیاه اؿح٨یا ) (steviaاؿث ای ٢گیاه ة٠٨ی ز٨٤ب آ٠ؼیکاؿث یکی از ویژگی ٦ای ٤٠ضنؼ

.i

ةٗ ٥ؼد ای ٢گیاه ای ٢اؿث ک 150 ٥جا  400ةؼاةؼ از قکؼ قیؼی ٢جؼ اؿث ٠ ،یٞی٨ن ٦ا ٘٣ؼ در ٛ٣اط ٠عحٖٞ
د٣یا از اؿح٨یا اؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ و ٦یچ گؽارقی از ةی١اری در ادؼ اؿح٘اده از آن وز٨د ٣غارد ،اؿح٨یا ٟ٦

ay

ٗاٚغ کؼة٦ ٨یغارت اؿث و ٗ ٟ٦اٚغ کاٝؼی اؿث و ای٨٠ ٢و٨ع ظ٨دش یک ویژگی ١٧٠ی اؿث ک٥

tw

ک١ک ة ٥ةی١اران ٤ٚغی ٠ی ک٤غ و ١٦چ٤ی٠ ٢نؼف آن چاق ک٤٤غه ٣یـث ٠ ،نارف ةی ق١اری در ٨٠رد
اؿح٨یا وز٨د دارد ک٠ ٥حأؿ٘ا٨٤٦ ٥٣ز در ایؼان وارد ٣كغه اؿث و ة ٥زودی ةؼای ای ٢گیاه ةازار ظ٨ةی را

st
ar

در ایؼان قا٦غ ظ٨ا٦ی ٟة٨د .
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( )3اسذیطٍلیٌب :
از ز ٥ٞ١زٞتک ٦ایی ک٨٠ ٥رد ج٨ز ٥ز٧ان ٚؼار دارد  ،زٞتک اؿپیؼوٝی٤ا اؿث اظیؼاً ؿاز٠ان ٜٞ٠
٠حضغ ز٧ا٣یان را ة ٥جٝ٨یغ و پؼورش اؿپیغوٝی٤ا دّ٨ت کؼده ک ٥ةؼای کك٨ر٦ای ٗٛیؼ ة٨٤ّ ٥ان ٨٠اد
ٔػایی ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ةگیؼد ک ٥ة ٥م٨رت ٚؼص در٠ی آیغ و ة٨٤ّ ٥ان یک وّغه ٔػایی ة ٥آن
کك٨ر٦ا ٗؼؿحاده ٠ی ق٨د  .اؿپیغوٝی٤ا ؿؼقار از پؼوجئی ، ٢کؼوم و ا٨٣اع ویحا٠ی٦ ٢اؿث و در آة٧ای
ْ٠غ٣ی جٝ٨یغ ٠ی ق٨د  ،در آة٧ایی ک Ph ٥صغا 9 ٜٚدار٣غ در زا٦ایی ک ٥آب ْ٠غ٣ی ٣یـث ٠یح٨ان
٠ؽارّی ٗٞؽی ایساد کؼد ة ٥وعا٠ث  2ؿا٣حی ٠حؼ ک ٥ةا جا٣کؼ ای ٢آب را در ای٠ ٢ؽارع ةؼیؽی ٟو
اؿپیغوٝی٤ا جٝ٨یغ ک٤ی . ٟرٗح ٢ة ٥ؿایث  iimsam.orgةؼای آق٤ایی ةیكحؼ و در ٤٠اًٛی ک ٥آة٧ای ْ٠غ٣ی
دار٣غ ة ٥کكث و پؼورش گیاه ةپؼدازیغ  ،ؿاز٠ان ٠ 3 ٜٞ٠اه آ٨٠زش رایگان و وام ةی ٢اٞٞ١ٝی ٠ی د٦غ جا
اٗؼاد ةیكحؼی ة ٥کكث ای ٢زٞتک وارد ق٣٨غ .
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( )4ضاظن :
رازك یا  Humulus lupulusیا  Persian poderای٦ ٢ا ٣ام ٦ایی اؿث ک ٥ة ٥ای ٢گیاه داده ا٣غ ،
گیاه رازك یک گیاه دو پای ٥اؿث و در ق١ال ایؼان و اؿحان گٞـحان ة ٥وٗ٨ر یاٗث ٠ی ق٨د و گا٦ی ای٢
گیاه ة٨ً ٥ل ٠ 30حؼ از درظحان ةاال ٠ی رود و گ٦ ٜایی ک ٥در جن٨یؼ ٠كا٦غه ٠ی ک٤یغ ٠ضن٨ل ای٢
گیاه اؿث  ،رازك در م٤ایِ ٔػایی ة ٥ظن٨ص در ّناره ٦ای ز ٨و گ٤غم ٠ذ٠ ٜاءاٝكْیؼ یا آب ز ٨ة٥
ّ٨٤ان ٣گ٧غار٣غه اؿح٘اده ٠ی ق٨د ٠ ،ؽه جٞعی ک ٥در ٠اءاٝكْیؼ ٠ح٨ز٠ ٥یك٨یغ رازك اؿث ک ٥ة٨٤ّ ٥ان
یک ٠اده ٣گ ٥دار٣غه ی ج٨ا٣غ ٠اٝح٨ز و ٤ٚغ٦ای َؼیٖ را صٍ٘ ک٤غ ،ای ٢گیاه ة٨٤ّ ٥ان پ٨در ایؼا٣ی در
ز٧ان ْ٠ؼوف اؿث و کی٨ٞیی  40دالر ة ٥ایؼان وارد ٠یك٨د در م٨رجی ک ٥پكی ٥٤جاریعی آن ٠حْ ٙٞة٥
ایؼان اؿث و اگؼ ٠ا ةح٨ا٣ی ٟای ٢گیاه را جٝ٨یغ و جکذیؼ ١٣ایی ٟو ٠ی٨ه ای ٢گیاه را ة ٥م٨رت کیک یا پ٨در
درآوری١١یح٨ا٣ی ٟدر م٤ایِ ٔػایی گام ةؽرگی ةؼداری ٟو ةا ج٨ز ٥ةٚ ٥ی١حی ک ٥ای ٢گیاه دارد از ُ٣ؼ
اٚحنادی ٣یؽ ة ٥مؼٗ ٥اؿث .
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( )5زضذز گَجِ فطًگی :
ج٨ز ٥ق١ا را ة ٥درظث گ٨زٗ ٥ؼ٣گی زٞب ٠ی ک ، ٟ٤ای ٢درظث ک٠ 12 ٥حؼ ً٨ل دارد ٠ی ج٨ا٣غ
ؿاٝیان درزا قایغ ةیف از مغ ؿال ة ٥ق١ا گ٨زٗ ٥ؼ٣گی ةغ٦غ ٠ ،حأؿ٘ا ٥٣از ی ٢درظث ٦یچ ٣كا٣ی در
ایؼان ٣یـث و ا٠یغوارم ک ٥ة ٥زودی ای ٢درظث در ایؼان کكث ةك٨د و ّال٤١ٚغان ة ٥گ٨زٗ ٥ؼ٣گی از
ای ٢روش زغیغ و ةی ُ٣یؼ ة٧ؼه ٤٠غ ق٣٨غ  .گؼچ ٥درظحی گؼ٠ـیؼی اؿث وٝی جا ارج٘اع ٠ 1000حؼ
کكث ٠ی ق٨د ٛ٠ .او٠ث  :جا دو درز ٥ؿا٣حی گؼاد ٠ .ی٨ه قتی ٥ة ٥جع٠ ٟؼغ ة ٥ر٣گ ٚؼ٠ؽ ةا ٠ؽه گ٨ز٥
ٗؼ٣گی  ،ة ٥ا٣غازه  4جا  6ؿا٣حی ٠حؼ ً٨ل و  3جا  5ؿا٣حی ٠حؼ وعا٠ث ٠ی ةاقغ  .چ٨ن ا٣غازه درظث
ک٨جاه و ٠ح٨ؿي اؿث ٝػا کكث ن در گٞعا٦ ٥٣ا ٠ ٟ٦یـؼ ٠ی ةاقغ  .درظث ٣یاز ة ٥ؿ١پاقی زیاد در
ز٠ان رقغ و ة٧ؼه د٦ی دارد .
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( )6ذشوی زضذشی :
ٔیؼ از گ ٜظح١ی ک٠ ٥١٦ ٥ا ةا آن آق٤ا ٦ـحی ٟو در ةأچ٦ ٥ا و در ًتیْث در ر٣گ ٦ای ٠عحٖٞ
وز٨د دارد یک ٨٣ع ظح١ی دیگؼی ٦ـث ة ٥اؿ ٟظح١ی درظث  .ظح١ی درظث ک ٥یک درظحچ ٥ای ة٥
ارج٘اع  3جا ٠ 4حؼ ٠ی ق٨د و در اکذؼ ٛ٣اط گؼ٠ـیؼی ز٧ان و ز٨٤ب کك٨ر ٠ا ٚاة ٜکكث اؿث ّالوه ةؼ
زیتایی و ظ٨اص دارویی آن ة٨٤ّ ٥ان چای جؼش ٣یؽ ْ٠ؼوف قغه اؿث  ،در وا ِٚةؼگ ٦ای گ٨قحی
ای ٢گیاه را ةْغ از ظكک کؼدن ةؼای ّؼو ٥آ٠اده ٠ی ک٤٤غ ای ٢گیاه ز٤ت ٥زی٤حی داقح ٥و ة٨ً ٥ر
گـحؼده ة ٥ظاًؼ گ٦ ٜای زیتایف کاقح٠ ٥ی ق٨د اٝتح ٥زؽء گیا٦ان دارویی ٣یؽ ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د و
ظ٨اص ةـیار زیادی دارد ٚ .ـ١ث ٨٠رد اؿح٘اده گیاه  ،ریك ، ٥گ ٜو ةؼگ آن اؿث .
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( )7سَذز گیبّی :
اؿح٘اده از ؿ٨ظث ٦ای ٗـیٞی ٠كک٦ ٜای زیادی دارد در کؼه ز٠ی ٢ایساد کؼده اؿث از ز٥ٞ١

.i

r

گؼ٠ایف و آ٨ٝدگی آن و  ، ...از ای ٢رو ا٠ؼوزه ؿ٨ظث ٦ای گیا٦ی ة ٥جغریر دارد زای ؿ٨ظح٧ای
ٗـیٞی را ٠ی گیؼد  ،از ز ٥ٞ١گیا٦ا٣ی ک ٥زایگؽی٤٠ ٢اؿتی ةؼای جٝ٨یغ ؿ٨ظث گیا٦ی ٦ـح٤غ ذرت

ay

ظ٨ق ٥ای قیؼی (sweet sorghum) ٢اؿث  ،از ای ٢گیاه ةؼای جٝ٨یغ االک ٜو ٠ضن٨الت زا٠تی
اؿح٘اده ٠ی ق٨د ة٨٤ّ ٥ان ٠ذال از ٠ی٨ه ای ٢گیاه ٣ان جٝ٨یغ ٠ی ق٨د از ا٣غام آن ةؼای جٝ٨یغ ٣ئ٨پان و کأػ

tw

اؿح٘اده ٠ی ق٨د از ٤ٚغ ٨٠ز٨د درای ٢گیاه ةؼای جٝ٨یغ اجا٨٣ل ة ٥کار ٠یؼود  .ای ٢گیاه را ٠ی ق٨د دوةار
در ؿال کكث و ةؼداقث کؼد و ةؼای ٠ 30یٞی٨ن گا ٢ٝدر ؿال صغود ٦ 30ؽار ٦کحار و ٦ 5ؽار ٣یؼو الزن
گیاه اؿث .

st
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اؿث و ٠ی ج٨ان پؼوژه ای را ةؼای جٝ٨یغ ای ٢گیاه در ُ٣ؼ گؼٗث چ٨ن آی٤غه ؿ٨ظث ٦ای پاك ١٦ی٢
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( )8زضذز دبلًَیب :
درظث پا٣٨ٝیا ةا ٣ام ّ١ٞی ) ، (paulownia tomentosaدرظحی زی٤حی و ةـیار زیتا از ظا٨٣اده
٠ paulowniaeی ةاقغ ک ٥ة٠٨ی ٠ؼکؽ و ٔؼب چی ٢اؿث  .ای ٢درظث ا٠ؼوزه ة٨ً ٥ر گـحؼده در
آ٠ؼیکا کاقح٠ ٥ی ق٨د  .صغوداً  10 ،ؿال اؿث ک ٥پا٣٨ٝیا وارد کك٨ر ٠ا قغه و در اؿحان گٞـحان کاقح٥
٠ی ق٨د  .ای ٢درظث ة ٥دٝی ٜگ٦ ٜای زیتا و ظ٨ق٠ ٥ا٤٣غی ک ٥دارد  ،درظث زی٤حی ةـیار ٠ضت٨ةی ة٥
ق ١ار ٠ی آیغ و ة ٥وٗ٨ر در پارك ٦ا و ةاغ ٦ا کاقح٠ ٥ی ق٨د و زایؽه ا٣س ٢١قاؿحگی ةاغ ا٣گٞـحان را
از آن ظ٨د کؼده  .از ویژگی ٦ای درظث پا٣٨ٝیا ٠ی ج٨ان ة٨٠ ٥ارد زیؼ اقاره کؼد ٛ٠ #1$ :او٠ث ة ٥کٟ
آةی ٛ٠ #2$او٠ث ة ٥ظاك ٦ای آ٦کی و گچی ٛ٠ #3$او٠ث ة ٥ظاك ٦ای ةا ز٦کكی ةغ ٛ٠ #4$او٠ث ة٥
دود و ٨٦ای ٤٠اً ٙمْ٤حی
پا٣٨ٝیا از درظحان ظیٞی ٤٠اؿب ةؼای ز٤گٞکاری ؿؼیِ  ،ج٨ؿْٗ ٥ىای ؿتؽ ق٧ؼ و روؿحا و کكث
ج٨أم ةا ا٨٣اع گیا٦ان زراّی رایر اؿث  .درظحان ؿؼیِ اٝؼقغ پا٣٨ٝیا جضث قؼایي ٤٠اؿب در ؿ5-6 ٢
ؿاٝگی ة ٥ة٧ؼه ةؼداری ٠ی رؿغ .در قؼایي ّادی یک درظث  5ؿا ٥ٝپا٣٨ٝیا ةیف از ٠ 15حؼ و ٌٚؼ ةؼاةؼ
ؿی ٥٤آن  30-40ؿا٣حی ٠حؼ و صس ٟچ٨ب ٚاة ٜاؿح٘اده آن  3جا ٠ 5حؼ ٠کْب ظ٨ا٦غ ة٨د و از ؿال پ٤سٟ
٨٠رد ة٧ؼه ةؼداری مْ٤حی ٚؼار ٠ی گیؼد .
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( )9ػسسه آثی :

startway.ir

startway.ir

ّغؿک آةی یا  duck weedیا  ، lemnaای ٢گیاه در آةگیؼ٦ا  ،ةاجالق ٦ا و ٣یؽار٦ا و کالً در
زا٦ایی ک ٥آةگؼٗحگی وز٨د دارد رقغ ٠ی ک٤غ  ،ةؼظی از ٤ً٨١٦ان ٠ا ة٨٤ّ ٥ان یک گیاه ٠ؽاص ٟآن را
دور ٠ی ریؽ٣غ چ٨ن از ارزش ٦ا و ویژگی ٦ای ای ٢گیاه ةی اًالع ا٣غ .
ّغؿک آةی گیا٦ی اؿث ک ٥ة ٥ؿؼّث رقغ ٠ی ک٤غ  .ای ٢گیاه ةا ٓٝةؼ  60درمغ پؼوجئی ٢دارد و
یک ٔػای ارزق٤١غ ةؼای ا٣ـان و صی٨ا٣ات اؿث و در اؿحان ٦ای ظ٨زجان  ،کؼدؿحان  ،گیالن و
٠از٣غارن ة ٥م٨رت ٗؼاوان و رایگان وز٨د دارد  ،ا٠ؼوزه ّغؿک را در د٣یا ة ٥م٨رت ٚؼص و کپـ٨ل
 ،کؼٞ٘٣کؾ  ،ک٤ـؼو و  ...در ؿ٨پؼ ٠ارکث ٦ای د٣یا ّؼو٠ ٥ی ق٨د و از ای ٢گیاه ةؼای کـا٣ی ک٥
٠ا٦یان جؽیی٤ی جٝ٨یغ ٠ی ک٤٤غ اؿح٘اده ٠ی ق٨د  ،چ٨ن پؼوجئی ٢ای ٢گیاه چاق ک٤٤غه ٣یـث ٠ی ق٨د ة٥
زای گ٨قث ةغون ٣گؼا٣ی از آن اؿح٘اده کؼد  ،ایٔ ٢ػای ةـیار ٤٠اؿتی ةؼای ٠ؼٔغاری ٦اؿث ٠ ،ؼغ
٦ایی ک ٥ةا ّغؿک جٕػی٠ ٥ی ق٣٨غ  ٟ٦وز٣كان و  ٟ٦رقغقان ةیكحؼ از ؿایؼ ٠ؼغ ٦اؿث  .از ویژگی

r

٦ای دیگؼی ک ٥ای ٢گیاه دارد ٝس ٢ظ٨ار ة٨دن آن اؿث  ،ای ٢گیاه ٚادر اؿث ٠غٗ٨ع و ادرار را جتغیٜ

.i

ة ٥آب آقا٠یغ٣ی ةک٤غ  ،در ةْىی از ؿاظح١ان ٦ا ٠عاز٣ی جْتی٠ ٥ی ک٤٤غ و ج١ام ٗاوالب را ة ٥آ٣سا ٠ی

ay

ٗؼؿح٤غ و ّغؿک را ة ٥آن اواٗ٠ ٥ی ک٤٤غ و ةْغ از  24ؿاّث ج١ام ایٗ ٢اوالب جتغی ٜة ٥آب ج١یؽ ٠ی
ق٨د  .در زا٦ایی کٝ ٥س٤ؽار و آ٨ٝدگی وز٨د دارد اگؼ ّغؿک ةپاقی ٥٣ ٟج٧٤ا آن آ٨ٝدگی و ة٦٨ای

tw

٣ا٠حت٨ع از ةی٠ ٢ی رود ةٞک ٥یک ٗىای ؿتؽ زیتا ة ٥وز٨د ٠ی آیغ  .در ٣حس٠ ٥ی ج٨ا٣ی ٟاز ّغؿک ک ٥در
کك٨ر ٠ا ة ٥م٨رت رایگان وز٨د دارد ةؼای ٠نارف زیادی اؿح٘اده ک٤ی. ٟ
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( )41گبهبضٍس :
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گا٠اروس ازظار پ٨ؿحا٣ی اؿث ک ٥زؽو دؿح٣ ٥از٨ر پایان ٚؼار ٠ی گیؼد  ،ز٠ا٣ی ک ٥دریای ظؽر را
ة ٥وگال وم ٜکؼد٣غ ةاّخ قغ ک ٥گا٠اروس از وگال ة ٥دریای ظؽر وارد ق٨د و چ٨ن ز٨٤ب دریای
ظؽر زای ٤٠اؿتی ةؼای جکذیؼ ای ٢زا٨٣ر اؿث ة ٥قغت ظیٞی زیادی ای ٢زا٨٣ر رقغ پیغا کؼده اؿث  ،ة٥
٣ض٨ی ک ٥ةیف از ٠ 640یٞی٨ن ج ٢گا٠اروس در دریای ظؽر ز٣غگی ٠ی ک٤غ  .ای ٢زا٨٣ران ک ٥اؿیغ٦ای
آ٠ی ٥٤ظیٞی ویژه ای را دار٣غ ٨٠رد اؿح٘اده ةؼای جٝ٨یغ ٨ٝازم آرایف یا ک٨د یا ٔػا ةؼای ٠ا٦یان پؼورقی
و الك پكث اؿث ة٨ً ٥ری ک ٥قؼکث ٦ای ٗؼا٣ـ٨ی اک٨٤ن در ایؼان ًؼصی را ارائ ٥داد٣غ ةؼای زِ١
آوری ای ٢زا٨٣ر  ،ای ٢زا٨٣ر ٗام ٥ٞی ٠ 30حؼی ؿاص ٜز٣غگی ٠ی ک٤غ و ز ِ١آوری آن ٠ی ج٨ا٣غ از
پؼوژه ٦ای پٝ٨ـاز ةاقغ .
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( )44ضبیؼبر هیَُ :
ا٠ؼوزه ٠ا قا٦غ ٦ـحی ٟکارظا٣ساجی ک ٥آب ٠ی٨ه ٠ی گیؼ٣غ ا٣تاقث ةؽرگی را از پ٨ؿث ٨٠ه ة٥
ّ٨٤ان وایْات در ک٤ار ظ٨دقان دار٣غ ک ٥ة٨٤ّ ٥ان یک ٠كک ٜةؼای کارظا٣سات اؿث ٠ذالً آةٞی٨١یی
ک ٥در قیؼاز گؼٗح٠ ٥ی ق٨د مغ٦ا ج ٢پ٨ؿث ٝی ، ٨١کارظا ٥٣جٝ٨یغ ک١پ٨ت مغ٦ا ج ٢پ٨ؿث ؿیب ،
کارظا ٥٣آب ٠ی٨ه گیؼی ٠ذ ٜپؼجٛال مغ٦ا ج ٢از پ٨ؿث ای٠ ٢ی٨ه  ،جا ة ٥ا٠ؼوز از ای٨٠ ٢و٨ع ة٨٤ّ ٥ان
یک ٠كک ٜمضتث کؼده ای ٢و کارظا٦ ٥٣ا ٨١٦اره ٣گؼان از ةی ٢ةؼدن آ٧٣ا ة٨د٣غ ٠ .كا٦غه ٠ی ک٤یٟ
ک ٥کك٨ر٦ای اروپایی پ٨ؿث ٠ی٨ه ٦ا را ة ٥م٨رت پ٨در در ٠یآور٣غ و در کك٨ر ٠ا  30جا  50ی٨رو ٠ی
ٗؼوق٤غ یْ٤ی از وایْات ٠ی٨ه ٦ا اؿح٘اده کؼده و از آ٧٣ا پ٨در ج٧ی٠ ٥ی ک٤٤غ و در ٠نارف ٠عح٠ ٖٞا٤٣غ
ٔػایی و قیؼی٤ی ؿازی ٨٣ ،قاة ٥و چای اؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ  ،ای ٢ز٠ی ٥٤وز٨د دارد ک٠ ٥ا پ٨ؿث ٠ی٨ه را
ز ِ١آوری ک٤ی ٟو پ٨در ک٤ی ٟو ةؼای ّؼو ٥آ٠اده ک٤ی . ٟاز دیگؼ وایْات ٠ی٨ه  ،ظ٨د ٠ی٨ه ٦ایی اؿث
ک ٥در ةازار یا ٠یغان ةار٦ا پ٨ؿیغه یا ظؼاب ٠ی ق٣٨غ و یا کكاورز ة ٥دٝی ٜاٚحنادی ٣ت٨دن آ٧٣ا را ١٣ی
چی٤غ ٠ ،ی ج٨ان ای٨٣ ٢ع ٠ی٨ه ٦ا را ةا ٠اقی ٢ظا٣گی جتغی ٜة ٥ةؼگ ٥ک٤ی ٟو در ةـح ٥ة٤غی ٦ای زیتا ةؼگ٥
ظكک ٠ی٨ه ٦ا را ّؼو ٥ک٤ی ، ٟای ٢ةؼگ٦ ٥ا در ٕ٠ازه ٦ا کی٨ٞیی ٦ 20ؽار ج٠٨ان ةٗ ٥ؼوش ٠ی رؿغ در
صاٝی ک٨٠ ٥اد اوٝی ٥آن ة ٥م٨رت رایگان ةا ٚی١ث ظیٞی ارزان در اظحیار ٠اؿث .
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( )42سیت ظهیٌی لطهع :
ؿیب ز٠ی٤ی ٚؼ٠ؽ یا ) (sweet potatoدٚیٛاً قتی١٦ ٥ان ؿیب ز٠ی٤ی اؿث ک ٥در ایؼان ة٨ً ٥ر
ٗؼاوان کاقث ٠ی ق٨د  ،ة ٥کكاورزا٣ی ک ٥در کاقث ؿیب ز٠ی٤ی ٠كٕ٤ٝ٨غ ج٨می٠ ٥ی ق٨د ةعكی از
کكحكان را ة ٥ؿیب ز٠ی٤ی ٚؼ٠ؽ اظحناص د٤٦غ ک ٟ٦ ٥یک ٨٣آوری ةؼای کك٨ر ةاقغ و ٠ ٟ٦ضن٨ل
زغیغی ة ٥ةازر ّؼو ٥ق٨د و ای ٢ؿیب ز٠ی٤ی ک ٥قیؼی ٢جؼ از ؿیب ز٠ی٤ی ٦ای ٝ٨١ْ٠ی اؿث ٠ی ج٨ا٣غ
ةازار ظ٨ةی داقح ٥ةاقغ .
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ةیغ٦ا ) (withyاز ز ٥ٞ١درظحا٣ی ٦ـح٤غ ک ٥ة ٥ؿادگی و رقغ ؿؼیِ جکذیؼ ٠ی ق٣٨غ  ،آ٣چ ٥ک٠ ٥ا در
ایؼان ة٨٤ّ ٥ان ةیغ ؿؼخ ٠ی ق٤اؿی ٟدر گٗ ٜؼوقی ٦ا ة ٥م٨رت قاظ٦ ٥ای ة٤ٞغ و ٚؼ٠ؽ ر٣گ ةؼای گٜ
آرای اؿح٘اده ٠ی ق٨د و در م٤ایِ دؿحی ةؼای ةاٗث ؿتغ و دک٨راؿی٨ن ٣یؽ کارةؼد دارد  ،ا٠ا ةایغ ةغا٣یٟ
ک ٥ةیغ٦ا دارای ر٣گ ٦ای ٠عح٦ ٖٞـح٤غ ةیغ ؿیاه و ةیغ ًالیی از ز ٥ٞ١آن اؿث و چ٨ن در اکذؼ ٛ٣اط
ایؼان ای ٢درظث ٚاة ٜکكث و جٝ٨یغ اؿث ا٠یغواری ٟک ٥یک روزی ةیغ٦ای ًالیی و ةیغ٦ای ؿیاه ١٦ت٥
جٝ٨یغ ا٣ت٨ه ةؼؿ٤غ و کار  ٨٣و زیتایی را ة ٥کك٨ر اواٗ ٥ک٤ی. ٟ
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( )44اسشفبزُ اظ دطز ثبم :
اکذؼ ز٨ا٣ا٣ی ک ٥ة ٥کار کكاورزی ّال٤١ٚغ ٦ـح٤غ و ز٠ی ٢و ٗىایی ةؼای ای ٢کار ٣غار٣غ در ةؼظی
از کكث ٦ا ٠ی ج٨ان از پكث ةام ظا٦ ٥٣ا اؿح٘اده کؼد ای ٢روش ک٣ (roof garden) ٥ام دارد در اکذؼ
کك٨ر٦ا ٠حغاول قغه اؿث و ظا٨٣اده ٦ا پكث ةا٠كان را جتغی ٜة٠ ٥ؽارع کؼده ا٣غ و ةؼظی از
٠ایضحازكان را از ا٣سا ز ِ١آوری ٠ی ک٤٤غ و یا اوٚات ٗؼأحكان را در چ٤یٗ ٢ىایی ؿپؼی ٠یک٤٤غ٠ .ا
٠ ٟ٦ی ج٨ا٣ی ٟپكث ةام ظا٨٦ ٥٣د را جتغی ٜة٠ ٥ؽارّی ک٤ی ٟو ةؼظی از ایغه ٦ایی را ک ٥ارزش اٗؽوده
ةاالیی دار٣غ در آن ازؼا ک٤ی. ٟ
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( )45گلربًِ :

یکی از روش ٦ای کكاورزی اؿح٘اده از گٞعا٦ ٥٣ا اؿث  ،گٞعا٦ ٥٣ایی ک ٥ة ٥دٝیٔ ٜیؼاٚحنادی

tw

ة٨دن جٌْی ٜو ر٦ا قغه ا٣غ و یا زیان دیغه ٦ـح٤غ  ،ةا ج٨ز ٥ة ٥جٝ٨یغ ٠ضن٨الت زغیغ ک ٥دارای ارزش
٦ای ةاال و ةؼای اوٝی ٢ةار در کك٨ر ٦ـح٤غ ٠ی ج٨ا٣ی ٟةا ٠كارکث گٞعا ٥٣داران ایْٗ ٢اٝیث را آٔاز کؼد

st
ar

و از ٗىای گٞعا ٥٣ةؼای ٠ضن٨الجی اؿح٘اده کؼد ک ٥دارای ارزش اٗؽوده ةـیار ةاالیی ٣ـتث ة٥
کكاورزی ؿ٤حی ةاق٤غ ٠ .ذالً در گٞعا٦ ٥٣ا ٠ی ق٨د ة ٥جکذیؼ  ٥١ٞٚیا ٧٣ال  ،جٝ٨یغ ةػر و کكث گیا٦ا٣ی
ک ٥در م٤ایِ گ٣٨اگ٨ن ٚاة ٜاؿح٘اده ٦ـح٤غ پؼداظث .
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( )46ظطفیز ذبلی وبضذبًجبر :

r

اؿح٘اده از َؼٗیث ظاٝی کارظا٣سات یک پحا٣ـی ٜو ز٠ی ٥٤ةـیار گـحؼده ای را ةؼای ٠ؼدم ایؼان ة٥

.i

وز٨د آورده اؿث  ،ا٠ؼوزه ٦ؽاران کارظا ٥٣در کك٨ر ٠ا وز٨د دار٣غ کَ ٥ؼٗیث ظاٝی دار٣غ یْ٤ی
١٠ک ٢اؿث  50جا  70درمغ ْٗال ةاق٤غ و ٠اةٛی َؼٗیث آ٧٣ا ة ٥دٝی ٜاٚحنادی ٣ت٨دن جٝ٨یغ ظاٝی ٠ی

ay

٠ا٣غ  .پؾ ٠ا ٠ی ج٨ا٣ی ٟةا ٠ؼازْ ٥ة ٥ای ٢کارظا٣سات ایغه و ٗکؼ ٨٠رد ُ٣ؼ٠ان را ةا آ٧٣ا در ٠یان ةگػاری

tw

و آ٧٣ا در ٛ٠اة ٜدریاٗث دؿح١ؽد آن ٗؼاورده را ةؼای ٠ا جٝ٨یغ ک٤٤غ ً ،تیْی اؿث وٚحی کارظا ٥٣ای ٠ی
ظ٨ا٦غ ٠ضنٝ٨ی را ةؼای ٠ا جٝ٨یغ ک٤غ ةا اظػ ٠س٨ز از ؿاز٠ان ٠ؼة ٥ً٨و ةؼ٣غ قعنی ظ٨د٠ان ةایغ

st
ar

ا٣سام ق٨د  ،ای ٢روش را ؿا٧ٝاؿث ةؼ٣غ٦ای ةؽرگی ٠ذ ٜؿ٣٨ی ا٣سام ٠ی د٤٦غ  .ةْغ از جٝ٨یغ ٠ضن٨ل
ج٨ؿي کارظا ٥٣ةا پعف و ج٨زیِ و ٗؼوش ای٠ ٢ضن٨الت چ٤ا٣چٛٗ٨٠ ٥یث داقحیغ ةؼای جٝ٨یغان ةیكحؼ
اٚغام ک٤یغ و در وا ِٚکارظا ٥٣ای در اظحیار داریغ ک٠ ٥ـئٝ٨یث ٣گ ٥داری و ٦یچ یک از ٦ؽی٦ ٥٤ای آن
ةؼ ّ٧غه ق١ا ٣یـث و ریـک ق١ا ةـیار پایی٠ ٢ی آیغ .
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( )47غصای حیَاى ذبًگی :
وایْات کكاورزی ّالوه ةؼ وایْاجی ک ٥ةؼ ز٤ت٦ ٥ای گ٣٨اگ٨ن ٠نؼٗی دار٣غ ٠ی ج٨ان ةٔ ٥ػای
صی٨ا٣ات ظا٣گی ٣یؽ اقاره ٨١٣د ٠ذالًٔػای ؿگ را ٠ی ج٨ان ةا اؿح٘اده از وایْات ًتاظی ٦ا و پ٨در
اؿحع٨ان و ژالجی ٢ة ٥روش ؿاده ای ٗؼا٨١٣ ٟ٦د و ةـح ٥ة٤غی کؼد  .اک٨٤ن ٔػای صی٨ا٣ات ظا٣گی زؽو
واردات کك٨ر ٠ا اؿث .
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( )48سَلیس ذبًگی :
اؿح٘اده از ٠اقی٦ ٢ای ک٨چک ظا٣گی ةؼای جٝ٨یغاجی ک ٥ریك ٥در کكاورزی دار٣غ از ز ٥ٞ١روش
٦ایی اؿث ک ٥ا٠ؼوزه ة٨ً ٥ر گـحؼده ای در د٣یا ٠حغاول قغه اؿث یْ٤ی ٠ا ٠ی ج٨ا٣ی ٟةا اؿح٘اده از
٠اقی٦ ٢ای ک٨چک و ظا٣گی اوٚات ٗؼأث ظ٨د و ظا٨٣اده ظ٨د را ٗؼا ٟ٦و صحی ة٨٤ّ ٥ان قٕ ٜة ٥آن
٣گاه ک٤ی ٟو اٚحناد ظ٨د را ة٧ت٨د ةعكی٠ . ٟاقی ٢جٝ٨یغ ٣ان ةـح٤ی ٝ ،ت٤یات  ،اؿکاج  ،پك١ک  ،دؿحگاه
اؿالیـؼ ٠ی٨ه و ٦ؽاران ایغه دیگؼ از ز ٥ٞ١آن اؿث  .اگؼ ٚنغ گؼٗح٠ ٢س٨ز جٝ٨یغ را داری ٟةا رٗح ٢ة٥
ؿایث ٠كأ ٜظا٣گی در آ٣سا دتث ٣ام ک٤ی ٟو ةْغ از ةازدیغ ةازرؿان ؿاز٠ان ةؼای ٠س٨ز اٚغام ک٤ی. ٟ
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( )49هیَُ ثسٍى ضبذِ :
از آ٣سایی ک ٥کاقث ٠ی٨ه ٦ای ٠عح ٖٞدردؿؼ٦ای ظ٨دش را دارد و ٦ؽی ٥٤و وٚث و ٗىای زیادی
را درةؼ ٠ی گیؼد و از ًؼف دیگؼ ة ٥مؼٗ٣ ٥ت٨دن از ُ٣ؼ اٚحنادی  ،ةأغاران ١٦یك ٥گ ٥ٞو قکایث دار٣غ
 ،صال آ٣ک٠ ٥كک ٜاز روش کكث ؿ٤حی آ٧٣اؿث  ،ا٠ؼوزه ٧٣ال ٦ایی در اروپا وز٨د دارد ک ٥ة ٥زای
چ٤غ ٠حؼ ٗىا درظحا٣ی ٠ذ ٜؿیب  ،گیالس  ،و یا گالةی در ٗام 30 ٥ٞؿا٣حی ٠حؼی از  ٟ٦کاقح٠ ٥ی ق٣٨غ
و زاٝب اؿث ک ٥روی پكث ةام ٠ 100حؼی ٠ی ج٨ان ة ٥ا٣غازه یک ٦کحار ز٠ی٠ ، ٢ی٨ه کاقث  .و ای٢
٨٠و٨ع ٠ی ج٨ا٣غ ؿ٨د زیادی را ٣نیب ةأغاران ک٤غ .

r
.i
ay
tw
st
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( )21صیفی ّبی جسیس :

جٝ٨یغ و جکذیؼ می٘ی ٦ای زغیغ ّالوه ةؼ ز٤ت ٥جؽیی٤ی ک ٥در ٔػا دارد .کاری  ٨٣و پغیغه ای زغیغ

ay

در کك٨ر ٠ا اؿث  .در جناویؼ زیؼ ةاد٠سان ؿ٘یغ یعچال  ،گ٨زٗ ٥ؼ٣گی زرد ٨ٝ ،ةیا ة٨ً ٥ل یک ٠حؼ ،
ةالل  3ؿا٣حی و ّؼوؿک پكث پؼده و ةـیاری دیگؼ از می٘ی زات زغیغ ک٨٤٦ ٥ز در ایؼان وارد ٣كغه

tw

اؿث ٗ ،ؼض ک٤یغ ک ٥اگؼ ٦ؼ ایؼا٣ی صحی یکتار از ای ٢می٘ی ٦ای زغیغ اؿح٘اده ک٤غ چ ٥درآ٠غ ةاالیی
ای ٢کار دارد  ،و ٨ٝای٤ک٦ ٥ؼ کؾ ک ٥ای ٢ؿتؽیسات زغیغ را ا٠حضان ک٤غ ةغون قک قی٘ح ٥زیتایی و

st
ar

ًْ ٟآن ٠ی ق٨د .
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( )24وطز هبوبزهیب :
از ُ٣ؼ اٚحنادی  ٥٣ج٧٤ا ٠اکاد٠یا گؼا٣حؼی ٢و ٠ؼٔ٨ب جؼی ٢ظكکتار ز٧ان اؿث  ،ةٞک٦ ٥ؽی٦ ٥٤ای
٣گ٧غاری آن ةـیار ا٣غك اؿث ٚ .ی١ث ظكکتار ٠اکاد٠یا در ز٧ان در ؿال ٦ای اظیؼ ة٨ً ٥ر ٤ْ٠اداری
اٗؽایف پیغا کؼده اؿث  .ة٨ً ٥ری ک ٥در صال صاوؼ ٚی١ث آن در اؿحؼاٝیا در ٦ؼ کی٨ٞگؼم ة ٥م٨رت
ٗ ٥ٞاٗؽایف پیغ ا کؼده اؿث  .الزم ة ٥ذکؼ اؿث ک ٥ایٚ ٢ی١ث ٦ا ةؼای ٠اکاد٠یای ةا پ٨ؿح ٥اؿث و ٕ٠ؽ
٠اکاد٠یا ة ٥م٨رت ظاٝل  40جا  80درمغ گؼا٣حؼ اؿث ٠ .یؽان مادرات ٠اکاد٠یا در ؿال  2001از
کك٨ر اؿحؼاٝیا  27/300ج ، ٢گ٨اج١اال  9000ج ، ٢ک٤یا  6050ج ،٢ز٨٤ب آٗؼیٛا  10400ج ٢و آ٠ؼیکا
 4300ج ٢ة٨ده اؿث  .ةؼزی ٜو کاؿحاریکا از دیکؼ مادرک٤٤غگان ٠اکاد٠یا ٦ـح٤غ  .اؿحؼاٝیا یکی از
١٧٠حؼی ٢جٝ٨یغ ک٤٤غگان ٠اکاد٠یاؿث ة٨ً ٥ری ک ٥ارزش ٠اکاد٠یای داظٞی و مادراجی اؿحؼاٝیا ةؼاةؼ
٠ 100یٞی٨ن دالر اؿث  .ایؼان و ة ٥ویژه ق١ال کك٨ر و ٤٠اً ٙآب و ٨٦ای ٠كاة ٥ق١ال کك٨ر ٤٠ ،اًٙ
ةـیار ٠ـاّغی ةؼای جٝ٨یغ ٗ٤غق اؿحؼاٝیایی اؿث  .ةؼرؿی قؼایي آب و ٨٦ایی و د٠ای  20ؿال اظیؼ
اؿحان ٦ای ق١اٝی ایؼن ٣ ،كام ٠ی د٦غ در م٨رت کكث ٧٣ال ٠اکاد٠یا در ای٤٠ ٢اً٠ ، ٙضن٨ل ة٧حؼی٢
از آ٣چ ٥ک ٥در اؿحؼاٝیا جٝ٨یغ ٠ی ق٨د  ،ة ٥دؿث ظ٨ا٦غ آ٠غ  .در وا ِٚة ٥دٝی ٜک ٟة٨دن ٦ؽی٦ ٥٤ای
٣گ٧غاری و ةی ٣یازی ای ٢درظث ة ٥آةیاری ١٦ ،چ٤یٛ٠ ٢او٠ث آن ٣یـث ة ٥آٗات و ةی١اری ٦ا ةا ورود
در ؿٌش کالن ة ٥ةأات ق١ال کك٨ر  ،قایغ ةح٨ان ظالء ٦ای را ک ٥در جٝ٨یغ ةؼظی ٠ؼکتات ة ٥وز٨د
آ٠غه ة ٥ظ٨ةی ةؼًؼف کؼده و ةا اٗؽایف درآ٠غ کكاورزی ٨٠ ،زتات رقغ و ج٨ؿْ ٥ةیكحؼ را ٗؼاٟ٦
آورد .

( )22سَلیس دَزض گَجِ فطًگی :
پ٨در گ٨زٗ ٥ؼ٣گی ٠ضنٝ٨ی اؿث ک ٥ز٠ان زیادی از جٝ٨یغ آن در کك٨ر ١٣ی گػارد ودر ١٦ی٢
٠غت  ٟ٦ج٨ا٣ـح ٥زای ظ٨د را در ةازار ةاز ک٤غ  .زیؼا ای ٢پ٨در ة ٥دٝی ٜداقح ٢وزن و صس ٟک١حؼ ٣ـتث
ة ٥ؿایؼ ٗؼاورده ٦ای گ٨زٗ ٥ؼ٣گی  ،ةاّخ ؿٝ٨٧ث و مؼٗ ٥ز٨یی در ص ٜ١و  ٜٛ٣و ةـح ٥ة٤غی قغه و
٠ا٣غگاری و ّ١ؼ ٘٠یغ ةیكحؼی دارد  .از ًؼٗی ةؼظی آ٣حی اکـیغان ٦ای ٨٠ز٨د در گ٨زٗ ٥ؼ٣گی ًی
ٗؼآی٤غ جٝ٨یغ رب از ةی٠ ٢ی رود ا٠ا ای٨٠ ٢اد در پ٨در گ٨ز ٥صٍ٘ قغه و از ةی١٣ ٢ی رو٣غ  .از درةاز
گ٨زٗ ٥ؼ٣گی در ؿ٘ؼه ایؼا٣یان زا داقح ٥اؿث  .در چ٤غ ؿال اظیؼ ک ٥پ٨در گ٨زٗ ٥ؼ٣گی روا ٥٣ةازار قغ
اؿث ةا اؿحٛتال ذائ ٥ٛایؼا٣یان ٨٠از ٥قغه و دارای ٠ؽیث ٦ای ٣ـتی در ٛ٠ایـ ٥ةا گ٨زٗ ٥ؼ٣گی جازه و
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رب گ٨ز ٥و دیگؼ ٠ضن٨الت آن ٠ی ةاقغ و در ّی ٢صال ظ٨اص ای ٢گیاه در پ٨در  ،ةیكحؼ از ؿیؼ
٠ضن٨الت آن صٍ٘ و ٣گ٧غاری ٠ی ق٨د  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ج٨ویضات ةاال و اٗؽایف جٛاوا ةؼای پ٨در ای٢
گیاه ة٨٤ّ ٥ان ٨٠اد اوٝی٠ ٥نؼٗی در ا٨٣اع کارظا٣سات ٔػایی ٠ی ةاقغ ٝ .ػا از ةازار ٤٠اؿتی ةؼظ٨ردار
ظ٨ا٦غ ة٨د .

( )23سَلیس چبی ویسِ ای :
٠س ٥ّ٨١گیا٦ان دارویی ٨٠رد ٠نؼف روز  ،ة٨٤ّ ٥ان ٤٠تِ امٞی ٨٠اد ق٘اةعف ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار
٠ی گؼٗث  .جا آ٣ک ٥پؾ از ة ٥ةازار آ٠غن دارو٦ای قی١یایی اؿح٘اده از ٨٠اد ةیْی ٣ػکؼ ة٨ً ٥ر
چك١گیؼی کا٦ف یاٗث  .وٝی در ؿال ٦ای اظیؼ  ،آق٤ایی ّ١ٞی و ة٤یادی اقان ةا ظ٨امی و آدار ٘٠یغ
٨٠اد دارویی ًتیْی ٠ ،سغاً ٨٠زتات اؿح٘اده روزاٗؽون از آ٧٣ا را ٗؼا ٟ٦آورده اؿث  .ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜدر
ّ٨١م کك٨ر٦ای پیكؼٗح٠ ، ٥ؼاکؽ جضٛیٛاجی ظامی گیا٦ان داروی جأؿیؾ گكح ٥اؿث ک٦ ٥ؼ روزه ٨٠اد
٠ؤدؼ٠حْغدی را در گیا٦ان ة١٦ ٥ؼاه ادؼات ٨ٌٞ٠ب آ٧٣ا ق٤اؿایی و ْ٠ؼٗی ٠ی ک٤٤غ  .ة٤اةؼایً ٢ؼح

r

ج٨زی٧ی ٠ؽة٨ر ٣یاز و وؼورجازؼای پؼوژه را داةث ٠ی ک٤غ ٠ .ضن٨ل ایً ٢ؼح در ةازار ة٣ ٥ام ٦ای

.i

دیگؼی ٠ا٤٣غ چای کیـ ٥ای گا٦ی یا د٨٤٠ش ٦ای گیا٦ی ٣یؽ ظ٨ا٣غه ٠ی ق٨د  .گیا٦ان دارویی از دیؼ

ay

ز٠ان ٨٠رد ٠نؼف ةكؼ ة٨ده اؿث و ةّٞ ٥ث ظ٨اص دارویی و ق٘اةعف آ٧٣ا ٨١٦اره ٨٠رد ج٨ز ٥ة٨ده
ا٣غ و ة ٥م٨رت ٦ای ٠عح ٖٞاّ ٟاز دم کؼده  ،پ٨در قغه  ،و١اد  ،ظیـا٣غه و  ...اؿح٘اده قغه و ٟ٦
 7495412399اؿث .

st
ar

( )24سَلیس لٌسّبی طؼن زاض :

tw

اک٨٤ن ٣یؽ اؿح٘اده ٠ی ق٣٨غ  ،کؼآیـیک یاٗث قغه در ًؼح ةـح ٥ة٤غی ا٨٣اع دم ٨٣ش گا٦ی و ٠ی٨ه ای

ٗؼاروی ٨٠اد ٔػایی ٨١٦اره یکی از ة٧حؼیٗ ٢ؼمث ٦ا ةؼای ا٦اٝی کـب و کار اؿث  ،ای ٢ص٨زه ةا
ج٨ز ٥ة٠ ٥نؼف روزا ٥٣و ةازاری ک١٦ ٥یك٠ ٥كحؼی دارد ٠ی ج٨ا٣غ پ ٥ٞای ةؼای پؼجاب ة ٥ؿ٨ی پیكؼٗث
٦ای ُّی ٟةاقغ  .ا٠ؼوزه در ز٧ان قؼکث ٦ا و اٗؼاد ٠عح٘ٞی در صال رٚاةث ج٤گاج٤گ در ز٠یٗ ٥٤ؼاروی
٨٠اد ٔػایی ٦ـح٤غ و ظالٚیث در ای ٢ةعف در ؿٌش ز٧ا٣ی ٠ی ج٨ا٣غ اقاّ ٥یاةغ  .ای ٢ةار ٠ی ظ٨ا٦یٟ
ٗؼمث ٦ای ٤٠اؿب قٕٞی ةؼای کـا٣ی ک ٥ة ٥ظالٚیث در ٗؼاروی ٨٠اد ٔػایی ّال ٥ٚدار٣غ در ؿٌش
کارظا ٥٣و ٠كأ ٜظا٣گی ةؼرؿی ک٤ی . ٟای ٢ؿٌش از کار در ٚاٝب ٠كأ ٜظا٣گی در صال صاوؼ دارای
پحا٣ـی٦ ٜای زیادی ةؼای ْٗاٝیث اؿث ک ٥در ادا ٥٠قؼایي ؿؼ٠ای ٥گػاری در آن ةؼرؿی ٠ی ق٨د  .پؾ

Page 199 of 820
startway.ir

startway.ir

بخشاول:فرصتهاوایذههایکشاورزی

099

startway.ir

از آن ٣ـ ٜزغیغ ٤ٚغ٦ای ًْ ٟدار در ةازار پغیغار قغ٣غ ک ٥ج٨ز ٥ةـیاری از ٠نؼف ک٤٤غگان ة ٥ا٨٣اع
ای٤ٚ ٢غ٦ا زٞب قغ و اٝتح ٥ةازار ای ٢کار ١٦چ٤ان پحا٣ـی٦ ٜای ةـیاری ةؼای کار دارد ٤ٚ .غ٦ایی ةا ًْٟ
ظؼ٠ا ٤ْ٣ ،ا  ،دارچی ، ٢زّ٘ؼان و ٝی ٨١در ةازار ا٠ؼوز جٝ٨یغ ٠ی ق٣٨غ ک٠ ٥ی ج٨ان آی٤غه ةازار ٤ٚغ را ة٥
ؿ١ث ای ٢ظ٨ق١ؽه ٦ای ر٣گی ؿ٨ق داد  ،چؼا ک٠ ٥ؽیث ٦ای ای٤ٚ ٢غ ٠ی ج٨ا٣غ آن را زایگؽی٤ٚ ٢غ٦ای
ٝ٨١ْ٠ی در ؿ٘ؼه ٦ا ک٤غ  .اگؼ ةع٨ا٦یغ در ٚاٝب ٣كأ ٜظا٣گی ة ٥ای ٢کار ةپؼدازیغ یک ٗىای 20
٠حؼی ةؼای کار کاٗی اؿث  .در ی ٢م٨رت ةایغ ٠كحؼی ٦ای ظ٨د را ة ٥م٨رت ٠ی رود و در ٠ضٜ
ز٣غگی و چ٤غ ٗؼوقگاه اًؼاف پیغا ک٤یغ  .دؿحگاه ٦ای ک٨چک ظا٣گی ٨١ْ٠الً  200کی٨ٞگؼم در
ؿاّث ٤ٚغ ظؼد ٠ی ک٤٤غ ک ٥صغود ٠ 4یٞی٨ن ج٠٨ان ٚی١ث دار٣غ  ًْٟ ،دار کؼدن ٤ٚغ٦ا  ٟ٦ک ٥ة٥
م٨رت ؿ٤حی و در ؿی٤ی ٦ای ةؽرگ م٨رت ٠ی گیؼد و ٦ؽی ٥٤چ٤غا٣ی ٣غارد  .ةؼای ةـح ٥ة٤غی ٠ضن٨ل
 ٟ٦صغود ٠ 2یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای٣ ٥یاز داریغ جا یک دؿحگاه پؼس ظؼیغاری ک٤یغ و ة ٥وؿی ٥ٞی آن ةـح٥
٦ای  500گؼ٠ی و یک کی٨ٞگؼ٠ی ٤ٚغ٦ا را ةـح ٥ة٤غی ک٤یغ .
دؿحگاه ٦ای ٤ٚغ ظؼد ک ٢ظا٣گی ة٨ً ٥ر ٠یا٣گی ٢از یک ج٤ٚ ٢غ  880کی٨ٞگؼم ٤ٚغ ظؼد قغه جٝ٨یغ
٠ی ک٤٤غ و ٠اةٛی ٠ضن٨ل را ک ٥ة ٥م٨رت ظاك ٤ٚغ ٠ی ق٨د ةایغ ة٤ٚ ٥ادی ٦ا ة٘ؼوقیغ و از وایْات
ای ٢کار  ٟ٦درآ٠غ ک٨چکی کـب ٤٠یغ .

( )25ضٍغي وطی اظ زاًِ ّبی ضٍغٌی :
رؤ ٢گیؼی کٞغپؼس ٗكؼدن دا ٥٣رؤ ٢ةغون صؼارت ٠ی ةاقغ ک ٥رؤ ٢صامّ ٥ٞاری از ٦ؼگ٥٣٨
اٗؽود٣ی و یا ٣گ٧غار٣غه قی١یایی اؿث ک ٥در ٚغی ٟة ٥روش ّناری ْ٠ؼوف ة٨ده اؿث  .کٞغپؼس دٚیٙ
جؼیٞ١ّ ٢یات رؤ ٢گیؼی اؿث ة ٥گ ٥٣٨ای ک٠ ٥ی ج٨ان ةیكحؼی٨٠ ٢اد ٠ؤدؼ ١٦چ٨ن ویحا٠ی e ٢و
اؿیغ٦ای چؼب ٔیؼاقتاع یگا ٥٣و چ٤غگا ٥٣را ة١٦ ٥ؼاه رؤ ٢از دا ٥٣اؿحعؼازی ٨١٣د  .قؼط الزم و
کاٗی ةؼای جٝ٨یغ رؤ٦ ٢ای کٞغپؼس ةغوٛ٤٣ل و ةا ًْ ٟظ٨ب  ،ا٣حعاب دٚی ٙجؼی ٢دا٦ ٥٣ای رؤ٤ی
اؿث  .در ًی ایٞ١ّ ٢یات رؤ ٢روان دارای صؼارجی ْ٠ادل زیؼ  40درز ٥ؿا٣حی گؼاد اؿث  ،ای٢
گؼ٠ی جٛؼیتاً ة ٥ا٣غازه ١٦ان صؼارجی اؿث ک ٥دا٦ ٥٣ای رؤ٤ی در کك٨ر٦ای  ٢ً٨٠ظ٨د در ادؼ جاةف
صؼارت آٗحاب ٠حض٠ ٜ١ی ق٣٨غ  .روش ٠ػک٨ر از ١٦ان دا٦ ٥٣ای رؤ٤ی ج١یؽ قغه در روش Hot-

 pressingةغون ٦یچ گ ٜ١ّ ٥٣٨آوری ة٧ؼه ٠ی گیؼ٣غ – دا٦ ٥٣ای ؿؼد وارد اکـحؼودر قغه – و کٞی٥
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ّٞ١یات الزم در اکـحؼودر ٠ضاؿت ٥و ک٤حؼل ٦ای ٝؽ ٥٠از ٚتی ٜظ٨د صؼارجی ج٨ؿي دؿحگاه م٨رت ٠ی
پػیؼد .
٠یؽان ؿؼ٠ای ٥الزم ز٧ث اصغاث کارگاه ة ٥روش کٞغپؼس ةا َؼٗیث صغاکذؼ  800کی٨ٞگؼم
ورودی در ؿاّث ة ٥قؼح ذی٠ ٜی ةاقغ ٠ :یؽان ٗىای ٨٠رد ٣یاز  :کار کؼدن ةا ای ٢دؿحگاه ةٗ ٥ىایی
ک٨چک ٣یاز دارد  .صغاٗ ٜٚىای ٨٠رد ٣یاز ٠ 12حؼ٠ؼةِ ٠ی ةاقغ ٠ .یؽان ةؼق ٨٠رد ٣یاز  :صغا ٜٚةؼق
٨٠رد ٣یاز ةؼای یک دؿحگاه  1500وات ٠ی ةاقغ $ .ک١حؼ از یک زاروةؼٚی. #

( )26دطٍضش سَر فطًگی گلربًِ ای :
کكث ةغون ظاك یا کكث ٦یغروپ٣٨یک گ ٥٣٨ای از کكث اؿث ک ٥در ان ةؼای جٝ٨یغ ٠ضن٨ل ة٥
٦یچ وز ٥از ظاك اؿح٘اده ١٣ی ق٨د  .در ای ٢روش ةػر گیاه در یک ةـحؼ ةغون ظاك کاقح٠ ٥ی ق٨د
و ٨٠اد ٔػایی ٨٠رد ٣یاز از ًؼی ٙؿیـح ٟآةیاری و ة ٥م٨رت ٠ض٨ٞل گیاه داده ٠ی ق٨د  .اگؼ ٚنغ
اصغاث و راه ا٣غازی چ٤ی ٢کاری داریغ ةایغ ةغا٣یغ گٞعا ٥٣ک١حؼ از ٠ 5000حؼ ةؼای ای ٢کار ج٨زی٥

r

اٚحنادی ٣غارد ة٤اةؼای ٢اگؼ ٗؼض را ةؼ ٗىای ٠ 5000حؼی گٞعا ٥٣ةگػاری ٟق١ا ة٠ 5000 ٥حؼ ز٠ی٣ ٢یاز

.i

داریغ  ،ة٤اةؼای٣ ٢عـحی٠ ٢ـئ ٥ٞای ک ٥ةا آن ٨٠از٠ ٥ی ق٨یغ ج٧ی ٥ز٠ی٨٠ ٢رد ُ٣ؼ اؿث  .ةا ج٨ز ٥ةٚ ٥ی١ث

ay

٠ح٘اوت ز٠ی ٢در ٤٠اً ٠ ٙعح ٖٞای٨٠ ٢و٨ع ة ٥ق١ا واگػار ٠ی ق٨د  .ک ٥پؾ از ؿاظث گٞعا٠ ٥٣ی
ج٨ان ج٨ت ٗؼ٣گی را ة ٥روش ٦یغروپ٣٨یک کكث کؼد ک ٥در ای ٢روش ةازد٦ی و درآ٠غ ةاالجؼ از روش

tw

٦ای ٝ٨١ْ٠ی اؿث .

( )27ثسشِ ثٌسی ٍ فطآٍضی گیبّبى زاضٍیی :

st
ar

ا٠ؼوزه ا١٦یث گیا٦ان دارویی در ؿٌش ز٧ان ةؼ کـی پ٨قیغه ٣یـث ٠ .یٞی٨ن ٦ا ٘٣ؼ از ٠ؼدم زان
در ز٠ی ٥٤کكث  ،ةؼداقث ٗؼاوری و ؿایؼ ز٤ت٦ ٥ای گیا٦ان دارویی ْٗاٝیث دار٣غ  .ة٨ً ٥ری کٛٗ ٥ي در
کك٨ر چی٠ 100 ٢یٞی٨ن ٘٣ؼ ة ٥کار گیا٦ان دارویی اقحٕال دار٣غ  .ةؼآورد ٠ی ق٨د 30/000-75/000
گ ٥٣٨گیا٦ی در ز٠ی ٢یاٗث ق٨د و ای ٢در صاٝی اؿث ک ٥ک١حؼ از یک درمغ ای ٢گ٦ ٥٣٨ا ق٤اؿایی و
دتث قغه ا٣غ  .ةؼ اؿاس آ٠ار ؿاز٠ان ة٧غاقث ز٧ا٣ی ةیف از  80درمغ از ٠ؼدم ز٧ان ةؼای در٠ان ا٨٣اع
ةی١اری ٦ا از  200گ ٥٣٨گیاه دارویی ٠حغاول در ز٧ان ٠نؼف ٠ی ک٤غ  .اؿح٘اده از گیا٦ان دارویی ؿتب
قغه اؿث جا ٠یؽان گیا٦ان دارویی در کك٨ر٦ای ج٨ؿْ ٥یاٗح ٥روز ة ٥روز اٗؽایف یاةغ  ،ة٨ً ٥ری ک٥
واردات گیا٦ان دارویی $گیا٦ان ٌْ٠ؼ قا ٜ٠آن ١٣ی ق٨د #از ٠ 355یٞی٨ن دالر در ؿال  1976ة51/5 ٥
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دالر در ؿال  2002رؿیغ و جا ؿال  2050ةا ٓٝةؼ  5جؼیٞی٨ن والر ظ٨ا٦غ رؿیغ ٠ .یؽان واردات گیا٦ان
دارویی در کك٨ر٦ای ٠عحُ٣ ٖٞیؼ ژاپ ، ٢آ١ٝان  ،ؿ٨ئیؾ و کا٣ادا روز ة ٥روز در صال اٗؽایف اؿث .

( )28وطز وشیطا :
کحیؼا از گیاه گ٨ن گؼٗح٠ ٥ی ق٨د و ة٨٤ّ ٥ان ٣ؼم ک٤٤غه  ،ؿ٨ؿپا٣ـی٨ن و چـتا٤٣غه در م٤ایِ دارویی
ٔ ،ػایی  ،آرایكی و ة٧غاقحی اؿح٘اده ٠ی ق٨د  .ای٠ ٢اده مٕ١ی اؿث ةی ة ٨ة ٥ر٣گ ؿ٘یغ جا کؼم ک ٥از
ایساد قکاف در ؿا ٥ٚگیاه ظ٨دروی گ٨ن ة ٥دؿث ٠ی آیغ  ،در ایؼان  700گ ٥٣٨گیاه گ٨ن وز٨د دارد
ک ٥ج٧٤ا از ٨٣ 12ع آن کحیؼا گؼٗح٠ ٥ی ق٨د  .رویكگاه ای ٢گیاه ک٦٨ـحان ٦ا و ک٦٨پای٦ ٥ا اؿث ا٠ا
ؿاک٤ان ای٤٠ ٢اً ٙة ٥ویژه ّكایؼ ٠حأؿ٘ا ٥٣از ای ٢گیاه ةا ارزش ة٨٤ّ ٥ان ؿ٨ظث اؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ و ة٥
١٦ی ٢ص٧ث گ٦ ٥٣٨ای ٠عح ٖٞآن در ْ٠ؼض ج٧غیغ ٚؼار دارد  .جٝ٨یغ ای٠ ٢ضن٨ل ٠ی ج٨ا٣غ یکی از
را٦کار٦ای ة٧ؼه وری ٤٠اؿب از ٤٠اةِ ًتیْی ةاقغ و جؼویر آن ة ٥صٍ٘ پ٨قف گیا٦ی و درآ٠غزایی
ؿاک٤ان ٤٠اً ٙک٦٨ـحا٣ی ک١ک ٠ی ک٤غ  .ای ٢گیاه ارزش مادراجی ةـیار ةاالیی دارد ة٨ً ٥ری ک ٥در
ؿال گػقح 100 ٥ج ٢گحیؼا ة ٥ارزش ٠ 6یٞی٨ن دالر ٗٛي از اؿحان ام٘٧ان ة ٥کك٨ر٦ایی ُ٣یؼ آ١ٝان ،
ا٣گٞـحان و ا٠ارات ٠حضغه ّؼةی مادر قغه اؿث  .وٚحی ک ٥ةا وز٨د ظام ٗؼوقی ای٠ ٢ضن٨ل ارزق٤١غ
یک چ٤ی ٢درآ٠غ ؿؼقاری ٣نیب ٠ی ق٨د جن٨ر ک٤یغ ک ٥اگؼ ز٨ا٣ان ٠ا ةسای ٗ ٢ْٝؼؿحادن ةؼ ز٠ی ٢و
ز٠ان ة ٥دٝی ٜةی کاری و ةی پٝ٨ی و ٤٠حُؼ آگ٧ی ٦ای اؿحعغا٠ی ٠ا٣غن آؿحی١٦ ٢ث ةاال ةؽ٤٣غ و ةا
جضٛی ٙو جالش ة ٥پؼورش و جٝ٨یغ ای٠ ٢اده ةپؼداز٣غ و م٤ایِ جتغیٞی آن را ةا جضٛی ٙو دا٣ف ایساد ک٤٤غ
دیگؼ چ ٥دؼوت ةی ُ٣یؼ و پایغاری را ایساد ٠ی ک٤٤غ .

( )29وطز ثبزام ظهیٌی :
ةادام ز٠ی٤ی ٠ضنٝ٨ی اؿث ک ٥در ٤٠اً ٙصاده و در ٤٠اًْ٠ ٙحغل ز٠یٚ ٢اة ٜکكث و کار اؿث و
٦غف امٞی از کاقث آن در ز٧ان اؿحضنال رؤ ٢اؿث  .وٝی ٠حأؿ٘ا ٥٣در ایؼان  " 95از ٨٠ارد کكث
و کار آن ة٨ُ٤٠ ٥ر جٝ٨یغ آز ی ٜا٣سام ٠ی ق٨د ٤٠ .كأ ای ٢گیاه آ٠ؼیکای ز٨٤ةی اؿث و آن زا ة ٥آٗؼیٛا
و ؿایؼ کك٨ر٦ای آؿیایی گـحؼش یاٗح ٥اؿث  .ةادام ز٠ی٤ی گیا٦ی از جیؼه ة٨ٛالت ةا گ٠٨ٞی٨٤ز اؿث و
صغود ؿ ٥اٝی ٠ 6/5اه کكث آن ز٠ی ٢را اقٕال ٠ی ک٤غ  .ان گیاه دارای یک ؿا٠ ٥ٚؼکؽی کؼکغار
اؿث ک ٥دارای ا٣كْاةات زا٣تی ٗؼاوا٣ی اؿث ٨ً .ل ؿا ٥ٚآن ةی 30 ٢جا  80ؿا٣حی ٠حؼ اؿث و ؿا٦ ٥ٚای
زا٣تی ً٨ل ؿا ٥ٚامٞی ٤٠كْب ٠ی ق٨د  .ةْحؼ از ٗ٨ایغ و ظ٨امی ای ٢گیاه چیؽی٤گ٨ی ٟچؼا کٗ ٥ؼمث
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٨٣قح ٢در ای ٢ةاره را ٣غارم  .ةؼای ای٤کٚ ٥ی١ث ای ٢گیاه را ةغا٣یغ ةٚ ٥ی١ث آزی٣ ٜگا٦ی ةی٤غازیغ  .صال
جن٨ر ک٤یغ اگؼ ةا روش ٦ای رؤ ٢کكی ةح٨ان رؤ ٢ای ٢گیاه را اؿحضنال کؼد چٚ ٥ی١حی ظ٨ا٦غ
داقث ؟
جن٨یؼ

( )31سوجط ٌّسی :
ظاؿحگاه ج١تؼ ٤٦غی ٤٠اً ٙاؿح٨ایی ٚاره ی آٗؼیٛا اؿث و ا٠ؼوزه ٣یؽ ای ٢گیاه در کك٨ر٦ای ؿ٨دان
 ،کا٠ؼون ٣ ،یسؼی ٥و جا٣ؽا٣یا ة ٥م٨رت ظ٨درو ٠ی رویغ  .درظث ج١تؼ ٤٦غی ةی 10 ٢جا ٠ 20حؼ ً٨ل دارد
 .رقغ ای ٢گیاه ک٤غ  ،وٝی ّ١ؼ آن ةـیار ً٨ال٣ی اؿث  .ج١تؼ ٤٦غی در ظاك ٦ای رؿی ٠ ،اؿ ٥ای ،
اٝیؽی و اؿیغی ة ٥ظ٨ةی رقغ ٠ی ک٤غ  .ای ٢درظث ٠عن٨ص ٤٠اً ٙگؼ٠ـیؼ ة٨ده و ة ٥ؿؼ٠ا صـاس
اؿث  ،ا٠ا ٛ٠او٠ث ةاالیی در ةؼاةؼ ظكکی و ةاد دارد ٠ .ی٨ه کال ج١تؼ٤٦غی دارای گ٨قحی ؿتؽ و ةـیار
جؼش اؿث ک ٥أٞب ة٨٤ّ ٥ان چاق٤ی و ةؼای جؼش کؼدن ٔػا اؿح٘اده ٠ی ق٨د  .ج١تؼ٤٦غی رؿیغه ک٥

r

قیؼی ٢جؼ ٠ی ةاقغ در ةـیاری از ٤٠اً ٙة٨٤ّ ٥ان ٠ی٨ه ٠نؼف ٠ی ق٨د  .ج١تؼ ٤٦غی  ٟ٦چ٤ی ٢ةؼای ج٧ی٥

.i

دؿؼ ٠ ،ؼةا  ،قؼةث  ،ةـح٤ی  ،آة١ی٨ه و ٨٣قیغ٣ی ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد  .ای ٢گیاه در ٤٠اًٙ

ay

گؼؿیؼی ة ٥ظ٨ةی رقغ ٠ی ک٤غ و ٠ی٨ه ی ةا کی٘یث و ظ٨ق١ؽه ای جٝ٨یغ ٠ی ک٤٤غ  .در یکی از ق٧ؼؿحان
٦ای ز٨٤ب ٔؼةی اؿحان ٗارس ک ٥ٌٛ٤٠ ٥ای گؼ٠ـیؼی ٦ـث ای ٢گیاه ة ٥ظ٨ةی رقغ کؼده و د١ؼ داده
ةی٤غازیغ .

st
ar

tw

ة٨د  .ةؼای اًالع از ٚی١ث ای٠ ٢ی٨ه کاٗی اؿث ٣گا٦ی ةٚ ٥ی١ث ةـح٦ ٥ای ک٨چک وارداجی ای٠ ٢ی٨ه
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( )34ویشَا  ،فطصز ثی ًظیط زیگط زض وطبٍضظی :
ةضؼان آب و قؼایي آب و ٨٦ایی کك٨ر ای ٢وؼورت را ة ٥وز٨د آورده جا در ٠تاصخ ؿؼ٠ای٥
گػاری در ةعف کكاورزی ج٨ز ٥ةیكحؼی ة ٥کكث گـا٦ان ک٠ ٥یؽان آب ةؼی ک١حؼی دار٣غ م٨رت
گیؼد  .از ای ٢رو یاٗح ٢گ٦ ٥٣٨ای گیا٦ی ؿازگار ةا قؼایي آب و ٨٦ایی کك٨ر در ؿٌ٨ح ٠عح٨٠ ٖٞرد
ج٨زٚ ٥ؼار گؼٗح ٥اؿث .
در ؿال ٦ای اظیؼ گیاه کیح٨ا ة٨٤ّ ٥ان ٠ضنٝ٨ی ارزق٤١غ در ایؼان ٨٠رد ج٨زٚ ٥ؼار گؼٗث و کكث
آز٠ایكی آن ٣یؽ ةا ٛٗ٨٠یث ة ٥ا٣سام رؿیغ ٠ .ضنٝ٨ی ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ضغودیث ٦ای ٤٠اةِ آةی
در کك٨ر ة٨٤ّ ٥ان یک زایگؽی٤٠ ٢اؿب ةؼای ٠ضن٨الجی ُ٣یؼ ةؼ٣ر ٌ٠ؼح ةاقغ .
گیاه کیح٨ا از ظا٨٣اده ٔالت اؿث ک٠ ٥یؽان پؼوجئی ٢ةیكحؼی ٣یـث ة ٥١٦ ٥ظا٨٣اده ٦ای ظ٨د دارد .
ای ٢گاه ؿؼقار از ٗیتؼ  ،ویحا٠ی٠ ، B ٢ؾ ٤٠ ،یؽی٤٠ ٟگ٤ؽ اؿث ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ زایگؽی٤٠ ٢اؿتی ةؼای ةؼ٣ر
ةاقغ  .ةّ ٥الوه ٠ی ج٨ان آن را ة ٥م٨رت ٠ع٨ٞط ةا ةؼ٣ر ٠نؼف کؼد  .کیح٨ا ة ٥م٨رت گـحؼده در

r

آٗؼیٛا و آ٠ؼیکای ز٨٤ةی کكث ٠ی ق٨د و در ایؼان ١٦چ٤ان ة ٥م٨رت گیا٦ی ٣اق٤اظح ٥ةاٚی ٠ا٣غه

.i

ا ؿث  .اٝتح ٥در ؿال ٦ای اظیؼ جالش ٦ایی در ز٠ی ٥٤جضٛیٛات روی ای ٥ٞٔ ٢ارزق ٢١در کك٨ر م٨رت

ay

گؼٗح ٥ة٨ً ٥ری ک ٥در ؿال  92کكث آز٠ایكی کیح٨ا ةؼای ٣عـحی٤تار د گؼگان ا٣سام گؼٗث  .ای ٢گیاه
ة ٥دٝی ٜؿازگاری ةـیار ةاال ةا قؼایي آب و ٨٦ایی ٠عح ٖٞو ٣یاز ک ٟة ٥آب ٚ ،اةٞیث کكث گـحؼده در

tw

کك٨ر را داراؿث و در ٤٠اً ٙةا ٠یؽان ةارش از  80جا ٠ 600یٞی ٠حؼ ٚاة ٜکكث اؿث  .از ای ٢رو ٠ی
ج٨ا٣غ زایگؽی ٢ةـیار ٤٠اؿتی ةؼای ةؼ٣ر ٠ضـ٨ب ق٨د و ٣یاز کك٨ر ة ٥واردات ةؼ٣ر را ک١حؼ ک٤غ ٦ .ؽی٥٤

st
ar

٦ای پایی ٢کكث کیح٨ا و ٚی١ث ة٣ ٥ـتث ةاالی آن از یک ؿ٣ ٨یاز ة ٥آب ک ٟو ؿازگاری ةا قؼایي
دق٨ار ب و ٨٦ایی از ؿ٨ی دیگؼ ةاّخ قغه جا کكث ای٠ ٢ضن٨ل ةٝ ٥ضاظ اٚحنادی ةـیار ة ٥مؼٗ٥
ةاقغ .

٠ح٨ؿي ّٞ١کؼد اٚحنادی ای ٢گیاه در ٦ؼ ٦کحار  5ج ٢اؿث  .در قؼایٌی کٚ ٥ی١ث ز٧ا٣ی گ٤غم
 350دال در ٦ؼ ج ٢اؿث  ،کیح٨ا  3200دالر ٚی١ث دارد و در ةؼظی ارٚام ٚی١ث آن ة٦ 8 ٥ؽار دالر در ج٢
٠ی رؿغ  .ةا ای ٢وز٨د ک٦ ٥ؽی٦ ٥٤ای جٝ٨یغ در واصغ ؿٌش ای ٢گیاه در ایؼان ک١حؼ از گ٤غم ظ٨ا٦غ ة٨د
زیؼا کكث ای ٢گیاه ٣یاز ة ٥آب  ،ک٨د و ّٞ١یات زراّی ةـیار ک١حؼی ٣ـتث ة ٥گ٤غم دارد  .از ًؼٗی ةا
ج٨ز ٥ة ٥ارزش ةاالی ٚی١ث ای٠ ٢ضن٨ل در ةازار٦ای اروپا و آ٠ؼیکا در م٨رت مادرات آن ٣یؽ
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٨٠زب کـب درآ٠غ ارزی ظ٨ا٦غ قغ  .ة ٥قعن ٥در صال ةؼ٣ا ٥٠ریؽی ةؼای کكث ای ٢گیاه ٦ 5ؽار
ؿا٦ ٥ٝـح ٟو ا٠یغوارم ةا صن٨ل ٣حیس ٥ی ٛٗ٨٠یث آ٠یؽ ٨٠زب جؼویر کكاورزی ٨٣ی ٢و زدودن ًؼز
ٗکؼ ؿح٤ی در کكاورزی ةاق. ٟ
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( )32ضاُ حلی ثی ًظیط ٍ غیطلبثل ثبٍض ثطای سأهیي آة :
یکی از ةضؼان ٦ای پیف رو در صال صاوؼ ک١ت٨د آب ٠ی ةاقغ  .ا١٦یث آب در کكاورزی ٣یازی
ة ٥ج٨ویش ٣غارد  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ظكکـاٝی ٦ای پی در پی چ٤غ ؿال گػقح ٥و کا٦ف ةار٣غگی در ؿٌش
کك٨ر ؿٌش ٤٠اةِ آب زیؼز٠ی ٢ة ٥قغت کا٦ف یاٗح ٥و ١٦چ٤ان در صال کا٦ف اؿث و آب ٨٠ز٨د
کی٘یث ظ٨د را از دؿث داده اؿث ٝ .ػا ای ٢ک١ت٨د آب ةعف کكاورزی مغ ٥٠وارد کؼده و ای ٢ةعف
صـاس و زیؼؿاظحی را ةا ج٧غیغ زغی ٨٠از٨١٣ ٥ده اؿث  .اٝتح١٦ ٥یك ٥ةایغ در ُ٣ؼ داقح ٥ةاقی ٟک٦ ٥ؼ
٠كکٞی ٚاة ٜص ٜاؿث $ .جأکیغ ٠ی ک٦ ، ٟ٤ؼ ٠كکٞیٛٗ #ي کاٗی اؿث ک١ی اةحکار و ظالٚیث ة ٥ظؼج
د٦ی ٟوزغ داقح ٥ةاقی . ٟدر ای ٢ز٠ی٣ ٥٤یؽ یک قؼکث ایؼا٣ی ة٣ ٥ام قؼکث اٞٚی ٟج٨٧ی ٥پارؿیان اٚغام ة٥
جٝ٨یغ و واردات دؿحگاه ٦ای ٝ٨٠غ آب و رً٨ةث گیؼ ٨١٣ده اؿث  .ای ٢دؿحگاه ٦ا در دو ٨٣ع مْ٤حی و
ظا٣گی ّؼو٠ ٥ی گؼدد ٨٣ .ع ظا٣گی رً٨ةث ٨٦ا را جٌٛیؼ و پؾ از جن٘ی ٥آب  ،آن را در ٠عؽن
داظٞی ظ٨د ذظیؼه ٠ی ١٣ایغ و در ز٠ا٣ی ک ٥ق١ا ٣یاز ة ٥آب ؿؼد داقح ٥ةاقیغ ٠ا٤٣غ آب ؿؼد ک٦ ٢ای
ٝ٨١ْ٠ی آب ؿؼد و گؼم ق١ا را جأ٠ی ٢ظ٨ا٦غ کؼد .
٨٣ع مْ٤حی ةا َؼٗیث جٝ٨یغ روزا ٥٣صغاٝ 5000 ٜٚیحؼ در روز ة ٥ةاال ٠ی ج٨ا٣غ ٣یاز٦ای کكاورزی و
م٤ایِ را جأ٠ی١٣ ٢ایغ  .از آ٣سایی ک٦ ٥ؽی٦ ٥٤ای اؿحعؼاج آب ٦ای زیؼز٠ی٤ی گا٦ف ةـیار ةاال و ٣یاز٤٠غ
٠س٨ز٦ای ة٧ؼه ةؼداری ٠ی ق٨د و ١٦چ٤ی٠ ٢ضغودیث ٤٠اةِ آب ٦ای زیؼز٠ی٤ی و در ةْىی ٨٠ارد
اؿح٘اده از ٤٠اةِ زیؼز٠ی٤ی آؿیب زغی ة٠ ٥ضیي زیـث وارد و ای ٢ؿؼ٠ای ٥را ٣یؽ از آی٤غگان دریٓ ٠ی
١٣ایغ  ،مؼٗ ٥اٚحنادی در اؿح٘اده از ای٨٣ ٢ع ؿیـح٦ ٟا ٠ی ةاقغ  .ق١ا ٠ی ج٨ا٣یغ ةا ٠ؼازْ ٥ة ٥ؿایث ای٢
قؼکث و ج١اس ةا آ٧٣ا از ٚی١ث و ویژگی ٦ای ای ٢ؿیـح٦ ٟا ةیكحؼ  ٌِٞ٠ق٨یغ .
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بخش دوم

هطبغل ذبًگی

( )4سَلیس ظطٍف یىجبض هصطف گیبّی :
ایَ ٢ؼوف ؿا٧ٝاؿث ک٨٠ ٥رد ج٨زً ٥ؼٗغاران ٠ضیي زیـث ٚؼار گؼٗح ٥واز آ٣سا ک ٥اٝیاف جكکیٜ
د٤٦غه ایَ ٢ؼوف أٞب از ٣كاؿح ٥ذرت  ،گ٤غم و ؿیب ز٠ی٤ی اؿث ٦ ،یچ ج٧غیغی ةؼای ٠ضیي زیـث
ة ٥صـاب ١٣ی آیغ و جا  80درمغ ٚ ٟ٦اةٞیث ةازیاٗث ای٠ ٢ضن٨الت وز٨د دارد ١٦ ،چ٤ی ٢در م٨رت
دٗ ٢قغن در ز٠ی ٢ایَ ٢ؼوف صغاکذؼ ٠ 6اه جسؽی٠ ٥ی ق٣٨غ  .از ١٧٠حؼی٠ ٢ؽایای اؿح٘اده از ای٢
َؼوف ٠ی ج٨ان ة ٥ؿازگاری ةا ٠ضیي زیـث و جسؽی ٥در ظاك پؾ از ٠ 6اه اقاره کؼد ١٦ .چ٤ی ٢ای٢
َؼوف ّاری از ٦ؼگ ٥٣٨ادؼات ٠ىؼ پالؿحیک ٦ای ٘٣حی ٦ـح٤غ ک ٥کارق٤اؿان جٕػیْ٠ ٥حٛغ٣غ ج١اس
ٔػای داغ ةا َؼوف پالؿحیکی ةؼای ؿال٠حی ٠ىؼ اؿث و ٨٠زب ةؼوز ؿؼًان در ة٤ٞغ٠غت ٠ی ق٨د .
ّالوه ةؼ ٠ؽیث ٦ایی ک ٥ای٠ ٢ضن٨ل ة ٥م٨رت کٞی دارد ٠ ،ؽیث ٦ای ةـیاری  ٟ٦ةؼای ؿؼ٠ای ٥گػار
ة١٦ ٥ؼاه دارد از ز ٥ٞ١ای٤ک٨٠ ٥اد اوٝی ٥ای ٢کار مغ در مغ  ٟ٦در دؿحؼس اؿث و  ٟ٦ة١ٚ ٥یث ٤٠اؿب
در ةازار یاٗث ٠ی ق٨د  .دؿحگاه ٦ای ٨٠رد ٣یاز أٞب ؿاظث کؼه و چی ٢ا٣غ اٝتح ٥٣٨١٣ ٥ایؼا٣ی ای٢
دؿحگاه ٦ا  ٟ٦وز٨د دارد ٚ .ی١ث دؿحگاه ٦ای جٝ٨یغی َؼوف یکتار ٠نؼف ةی 30 ٢جا ٠ 100یٞی٨ن در
٨٣ؿان اؿث .
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جا٠ ٢٣اده ای اؿث ک ٥در ّناره ی ةـیاری از گیا٦ان وز٨د دارد ٨١ْ٠ .الً آن را از پ٨ؿث ة٨ٞط ة٥
دؿث ٠ی آور٣غ  .وٝی ّالوه ةؼ ة٨ٞط گیا٦ان دیگؼی ٣یؽ ٠ا٤٣غ ؿ١اق  ،چای  ،ؿیب ٣ارس  ،ة٣ ٥ارس ،
پـح ، ٥ةؼگ گؼدو  ،ةار٤٦گ ٣یؽ دارای جا٦ ٢٣ـح٤غ  .از گا٦ا٣ی ک ٥دارای ای٠ ٢اده ٦ـح٤غ در مْ٤ث
چؼم ؿازی اؿح٘اده ٠ی ق٨د  .کارةؼد امٞی جا ٢٣در مْ٤ث چؼم ؿازی  ،ؿاظث گ ٜص٘اری  ،ظ٨راك
دام و ٠ ...ی ةاقغ  .ایً ٢ؼح ةؼای ٤٠اً ٙرقح ٥ک٨ه ٦ای زاگؼس ک ٥درظث ة٨ٞط ٗؼاوان وز٨د دارد
ةـیار ٤٠اؿب اؿث  .ا٠ؼوزه ةیكحؼی ٢کارةؼد جا ٢٣در مْ٤ث چؼم ؿازی ٠ی ةاقغ  .از ای٠ ٢اده در صاٝث
٠ایِ ک ٥ظ٨د ٠نؼف ة ٥اؿیغ جا٣یک اؿث و ١٦چ٤ی ٢ة ٥م٨رت پ٨دری اؿح٘اده ٠ی ق٨د ً .ت ٙآ٠ار اظػ
قغه از گ١ؼك ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان در ؿال  1387ةیف از  1200ج٣ ٢یاز داظٞی م٤ایِ کك٨ر از
ًؼی ٙواردات جأ٠ی ٢قغه اؿث  .جْغاد واصغ٦ای جٝ٨یغی جا ٢٣در کك٨ر از  3واصغ جساوز ١٣ی ک٤غ و
٠س٨١ع َؼٗیث آ٧٣ا  880ج٠ ٢ی ةاقغ و از ای ٢جْغاد دو واصغ در اؿحان ٠از٣غران و یک واصغ در اؿحان

r

ایالم وا٠ ِٚی ةاقغ  .ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ ک ٥جٝ٨یغ جا٠ ٢٣ی ج٨ا٣غ یک ٗؼمث ةـیار ّاٝی ةؼای کـب و کار
٠ؼص ٜةْغی َؼٗیث جٝ٨یغ را گـحؼش داد .

ay

.i

و کارآٗؼی٤ی ةاقغ اٝتح ٥ةایغ ٠غُ٣ؼ داقث ک ٥اةحغا ةا واصغ٦ای َؼٗیث ک ٟقؼوع ة ٥جٝ٨یغ کؼد و در

( )3سَلیس ذویط وبغص اظ ضبیؼبر گیبّی :

tw

در کك٨ر٦ای دا١٣ارك  ،ی٣٨ان ٤ٞ٦ ،غ ٠ ،سارؿحان  ،ایحاٝیا  ،رو٠ا٣ی  ،اؿپا٣یا و ی٨گـالوی ک٤٠ ٥اةِ
جأ٠ی ٢چ٨ةكان ٠ضغود اؿث و ةیكحؼ ة ٥واردات اجکا دارد  ،ای ٢مْ٤ث رواج ةـیاری یاٗح ٥اؿث .
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١٦چ٤ی ٢ةؼظی کك٨ر٦ای دیگؼ ٠ا٤٣غ آژا٣حی ، ٢چی٠ ، ٢نؼ ٤٦ ،غ  ،ا٣غو٣ؽی ٠ ،کؽیک  ،پاکـحان ،
ؿؼیال٠کا و جؼکی ٥ة ٥دٝی٠ ٜضغودیث ٤٠اةِ چ٨ةی ة ٥اؿح٘اده از ةٛایای ٠ضن٨الت کكاورزی ة ٥ویژه کاه
روی آورده و ٣حایر ٠ذتحی گؼٗح ٥ا٣غ  .جٝ٨یغ کأػ اٝتح٣ ٥یاز ة ٥ؿؼ٠ای ٥دارد ا٠ا در روزگاری ک ٥أٞب
ؿؼ٠ای٠ ٥ا ة ٥ؿ٨ی ؿاظث و ؿاز ؿؼازیؼ ٠ی ق٨د ةغ ٣یـث صاال ک ٥روز٦ای رک٨د ٠ـک ٢را قا٦غی، ٟ
ةعكی از ای ٢ؿؼ٠ای٦ ٥ا ة ٥ؿ٨ی جٝ٨یغ ٦غایث ق٣٨غ ک ٥یکی ٠ ٟ٦ی ج٨ا٣غ «جٝ٨یغ ظ١یؼ کأػ از
وایْات گیا٦ی» ةاقغ .
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( )4ثبظیبفز ظثبلِ ّبی الىشطًٍیىی :
در صال صاوؼ ظؼیغ یک کا٠پی٨جؼ قعنی ةـیار ارزان جؼ از ارجٛاء دادن کا٠پی٨جؼ ٚتٞی اؿث  .صال
ةؼ ؿؼ کا٠پی٨جؼ ٚتٞی چ ٥ظ٨ا٦غ آ٠غ ؟ وایْات اٝکحؼو٣یکی ک ٥ةؼظی از اٗؼاد را ة ٥ز٤ت ٥ؿیاه د٣یای
زغیغ دیسیحاٝی جكتی ٥کؼده ا٣غ ٠كکالت زیادی را ةؼای ٠ضیي زیـث ٠ا ة ٥وز٨د آورده اؿث .
وایْات اٝکحؼو٣یکی اک٨٤ن ةیكحؼی ٢رقغ را در د٣یای مْ٤ث ا٠ؼوز داراؿث و ةیكحؼ کك٨ر٦ای مْ٤حی
گؼیتا٣گیؼ ای٠ ٢ـأ٦ ٥ٝـح٤غ .
از زةا٦ ٥ٝای اٝکحؼو٣یکی ٨١ْ٠الً ًال و ٛ٣ؼه آ٧٣ا ةازیاٗث ٠ی ق٨د  .در ایؼان واصغی ک ٥جٝ٨یغ ًال و
ٛ٣ؼه را از وایْات اٝکحؼو٣یکی ا٣سام د٦غ وز٨د ٣غارد  .ا٠ا در ج٧ؼان ةْىی از اٗؼد در ا٠ؼ ظؼیغ ٌْٚات
ٚغی١ی و رایا٦ ٥٣ای ٠ـحٞ٧ک ْٗاٝیث ٠ی ک٤٤غ ْٗ .االن ای ٢ةازار ةا زغا کؼدن ٠ؾ و ًالی ٨٠ز٨د در
ةْىی از ٌْٚات رایا ٥٣و گ٨قی ٨٠ةای ٜو ٗؼوش آن ؿ٨د ٗؼاوا٣ی ة ٥دؿث ٠ی آور٣غ  .ةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥پا
ة٨دن ای ٢روش درآ٠غزایی و َؼٗیث ةـیار گـحؼده آن و اقتاع ٣ت٨دن ای ٢روش ٠ی ج٨ا٣غ ز٠ی ٥٤ی
٤٠اؿتی ةؼای کـب و کار ةاقغ .

( )5سَلیس لٌز سطهع ذَضزٍ :
جٝ٨یغ ٤ٝث ة ٥روش دؿحی ٣ ،ی ٥١اج٠٨اجیک و اج٠٨اجیک ٠یـؼ اؿث  ،از ای ٢رو ؿ٠ ٥غل ؿؼ٠ای٥
گػاری ةا ؿؼ٠ای ٥ةؼی ٠عح ٖٞدر ای ٢ةعف ٚاة ٜجْؼیٖ اؿث  .روش جٝ٨یغ دؿحی ة ٥کٞی ٤٠ـ٨خ قغه
 ،ة٤اةؼای٦ ٢یچ ج٨می ٥ای در ای٨٠ ٢رد ٣غاری ، ٟا٠ا در دو روش دیگؼ ةؼای قؼوع ؿؼ٠ای ٥گػاری ةایغ
ؿؼ٠ای ٥ای صغود  1/5جا ٠ 4یٞیارد ج٠٨ان در اظحیار داقح ٥ةاقی ٟةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥ع دؿحگاه ٦ا و  ٨٣یا دؿث
دوم ة٨دن ظي جٝ٨یغ و َؼٗیث جٝ٨یغ ٠ت ٓٞؿؼ٠ای٣ ٥یؽ جٕییؼ ٠ی ک٤غ .

( )6دطٍضش ظالَ :
پؼورش زا ٨ٝدر کك٨ر ةؼای اوٝی ٢ةار در ق٧ؼؿحان ز٨یتار ج٨ؿي دکحؼ کؼداٗكاری ٠حعنل ًب
ؿ٤حی در ٗىای ؿؼپ٨قیغه ة٠ ٥ـاصث ٠ 500حؼ٠ؼةِ در داظ ٜاؿحعؼ٦ای ٗایتؼگالس ا٣سام گؼٗث  .در
صال صاوؼ ٣یؽ جکذیؼ و پؼورش زا ٨ٝةا ٛٗ٨٠یث ا٣سام پػیؼٗح ، ٥ة٨ً ٥ری ک ٥در صال صاوؼ ةیف از 200
٦ؽار  ٥ٌْٚزا٨ٝی پؼورقی ةؼا ی ّؼو ٥ة ٥ةازار ٠نؼف وز٨د دارد و ای ٢در صاٝی اؿث ک ٥پؼورش زا٨ٝ
ج٨زی ٥اٚحنادی ظ٨ةی دارد و در صال صاوؼ ٦ؼ  ٥ٌْٚزا٨ٝدر ایؼان  500جا  1500ج٠٨ان ةٗ ٥ؼوش ٠ی
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رؿغ و ای ٢در صاٝی اؿث کٚ ٥ی١ث ای ٢آةؽی در اروپا  8جا  12دالر ؿث .ج٘اوت ٚی١حی ک ٥مادرات
زا ٨ٝرا ةؼای کارآٗؼی٤ا٣ی ک٠ ٥ؽارع ٠نّ٨٤ی پؼورش زا ٨ٝجأؿیؾ کؼده ا٣غ را ةـیار پؼؿ٨ر ٠ی ک٤غ .

( )7دطٍضش ثلسضچیي :
جٝ٨یغ ةٞغرچی ٢گ٨قحی در ؿٌ٨ح پایی ٢ة ٥مؼٗ٣ ٥یـث ة٤اةؼای ٢ةایغ روی ةٞغرچی ٢جع ٟگػار
ؿؼ٠ای ٥گػاری ک٤یغ  .ج٨می٠ ٥ا ة ٥ؿؼ٠ای ٥گػاران ای ٢اؿث ک ٥کار را ةا ةٞغرچی ٢ةا ٓٝآٔاز ک٤٤غ  ،جٝ٨یغ
ةا ٦ 10ؽار  ٥ٌْٚةؼای قؼوع از صغا٦ ٜٚای ٤٠اؿب اؿث  ،ة٤اةؼای ٢ةا اصحـاب ٚی١ث ٦ای روز صغود 25
جا ٠ 30یٞی٨ن ةایغ ةؼای ظؼیغ ةٞغرچی٦ ٢ای ةا ٓٝدر ُ٣ؼ ةگیؼیغ  .ةؼای جٝ٨یغ در ای ؿٌش روش ؿ٤حی
یک ؿا ٢ٝجٝ٨یغ صغود ٠ 160حؼی ٣یاز داریغ ا٠ا ة ٥روش صؼٗ ٥ای جؼ ٠ی ج٨ا٣یغ ای ٢جْغاد را در ٘ٚ 12ؾ
زای د٦یغ ک ٥در ای ٢م٨رت ة ٥یک ٗىای ٠ 24حؼ٠ؼةْی ٣یؽ دارد ٦ .ؽی ٥٤ظؼیغ ٦ؼ ٘ٚؾ در ةازار
صغود  600جا ٦ 700ؽار ج٠٨ان اؿث  ،ة٤اةؼای ٢ةایغ  8جا ٠ 10یٞی٨ن ج٠٨ان ةؼای ای ٢کار در ُ٣ؼ ةگیؼیغ .
ؿیـح ٟج٨٧ی٤٠ ٥اؿب در ای ٢روش از اٝؽا٠ات کار اؿث  .ةؼای پؼورش در ٘ٚؾ ٣یازی ة ٥ؿیـح ٟآب

r

ظ٨ری و دان ظ٨ری ٣غاریغ وٝی اگؼ ةع٨ا٦یغ ة١٦ ٥ان قک ٜؿ٤حی کار ک٤یغ ةایغ ٦ؽی٦ ٥٤ای ؿیـح ٟآب

.i

ظ٨ری و دان ظ٨ری را در ُ٣ؼ ةگیؼیغ  .ةؼای ای ٢ؿٌش جٝ٨یغ صغود  300جا  350کی٨ٞگؼم دان ٠نؼف

ay

٠ی ق٣٨غ ک 400 ٥جا ٦ 450ؽار ج٠٨ان ٦ؽی ٥٤درةؼدارد ٣ .حیس ٥کار در ای ٢ؿٌش  ،جٝ٨یغ جٛؼیتاً ٦كث ٦ؽار
جع ٟدر روز اؿث  .در ای ٢م٨رت ةا اصحـاب ةـح٦ ٥ای  12جایی $ک ٥در ةازار صغود  1500جا 2000

tw

ج٠٨ان ٚی١ث دارد #صغود  750جا  800زْت ٥جٝ٨یغ روزا ٥٣ق١اؿث ک 1/2 ٥جا ٠ 1/5یٞی٨ن ج٠٨ان درآ٠غ
٣نیب جان ظ٨ا٦غ کؼد  .ةا اصحـاب ٦ؽی٦ ٥٤ای دان  ،ا٣ؼژی و ٠ ...ی ج٨ا٣یغ صغود  20درمغ ؿ٨د را

st
ar

ةؼای ظ٨د ک٤ار ةگػاریغ اٝتح ٥ق١ا ٠ی ج٨ا٣یغ در ز٠ی ٥٤جکذیؼ یا جٝ٨یغ گ٨قث ةٞغرچیْٗ ٢اٝیث ک٤یغ ک٥
اوٝی اصحیاج ة ٥جسؼة ٥ةیكحؼ و دو٠ی ٣یاز ة ٥ؿؼ٠ای ٥ةاالجؼی دارد ک ٥ةؼای قؼوع کار ج٨می١٣ ٥ی ق٨د .

( )8احساص دطٍاضثٌسی گَسبلِ :

ةؼای راه ا٣غازی یک ٠س ٥ّ٨١پؼوارة٤غی گ٨ؿا ٥ٝةا َؼٗیث  100رأس در قؼوع ٣ ،یاز ة ٥ز٠ی ٢ة٥
٠حؼاژ ٦ 200ؽار ٠حؼ داری . ٟای ٢ز٠ی ٢ةایغ دارای ا٠حیازات آب  ،ةؼق و گاز ٗكار ٨ٚی ةاقغ و ١٦چ٤ی٢
ٚت ٜاز قؼوع کار ةایغ جس٧یؽ قغه و ةا ظاکتؼداری و صنارکكی و جأ٠ی ٢جأؿیـات ؿؼ٠ایكی و
گؼ٠ایكی ةّ ٥الوه جس٧یؽات اً٘ای صؼی ٙآ٠اده قغه و دارای ٤٠تِ ذظیؼه آب و ٤٠تِ ذظیؼه ا٣ؼژی ةاقغ
 .ةؼای جس٧یؽ ای٠ ٢س ٥ّ٨١صغوداً ة 50 ٥جا ٠ 70یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای٣ ٥یاز داریغ .
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ؿپؾ ؿؼاغ ظؼیغ جس٧یؽات و ٠اقی ٢آالت ٨٠رد ٣یاز ٠ی رویغ ای ٢جس٧یؽات قا ٜ٠کا و آ، ٢٦
جؼاکح٨ر  ،جؼیٞؼ  ٥ٗ٨ّٞ ،ظؼدک ، ٢آؿیاب و ٠یکـؼ و قْ ٥ٞپعف ک ٢و ٠ ...ی ق٨د ک١٦ ٥ی ٢جس٧یؽات
 ٟ٦صغود ٠ 50یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای٣ ٥یاز دارد ١٦ .چ٤ی ٢ةؼای ظؼیغ ٨٠اد اوٝی٠ ، ٥ٗ٨ّٞ ، ٥ک٦ ٜ١ای
ٔػایی و  ...گ٨ؿا٦ ٥ٝای ٣ؼ گ٨قحی صغوداً ة٠ 80 ٥یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥در گؼدش ٣یاز داریغ  .در
ظن٨ص ٣یؼوی ا٣ـا٣ی ٨٠رد٣یاز ةؼای ای ٢کار  ،ةا َؼٗیث ةیان قغه ٣یاز ة ٥صغود ٘٣ 11ؼ ٣یؼوی ْٗال
داری . ٟای٣ ٢یؼو٦ا قا ٜ٠دو دا٠پؽقک  ،یک ٣گ٧تان  6 ،کارگؼ و یک را٤٣غه و یک ٠غیؼ ٠س ٥ّ٨١ک٥
ا٨٠ر اداری و صـاةغاری را ةؼ ّ٧غه ةگیؼد ٦ـح٤غ .

( )9دطٍضش اًَاع هبّیبى ظیٌشی :
ؿؼ٠ای ٥گػاری در پؼورش ا٨٣اع ٠ا٦یان زی٤حی ةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥ع و ٠یؽان جٝ٨یغ ٠ح٘اوت از  ٟ٦ظ٨ا٦غ
ة٨د ا٠ا آ٣چ ٥را ٠ـ ٟٞاؿث ةؼای ؿؼ٠ای ٥گػاری در پؼورش ٠ا٦یان آب قیؼی ٢ةا ؿؼ٠ای ٥ای صغود 100
جا ٠ 150یٞی٨ن ج٠٨ان ٠ی ج٨ا ٣یغ یک ٠ؽرّ ٥صؼٗ ٥ای راه ا٣غازی ک٤یغ  .ایٛ٠ ٢غار از ٦ؽی ٥٤قا ٜ٠جٝ٨یغ
$ک ٥ةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥ع گ٨٠ ٥٣٨رد ُ٣ؼ ًؼاصی ٠ی ق٨د #پ١پ ٦ای ٨٦اد٦ی  ،پ١پ ٠ؼکؽی ٦ ،ؽی٦ ٥٤ای
جأؿیـات و جأ٠ی ٢آب  ،ةعاری  ،ؿیـح٨٣ ٟرد٦ی و ٔیؼه ٠ی ق٨د  .ؿؼ٠ای ٥گػاری در ای ٢ةعف ة٥
ٗىایی صغود  60جا ٠ 150حؼ اصحیاج دارد ک ٥یک ؿٌش صؼٗ ٥ای کار ة ٥صـاب ٠ی آیغ ٣ .کح ٥صاٝب
ای٤ک ٥در ص٨زه پؼورش ٠ا٦یان زی٤حی از یک ٗىای دو ؿ٠ ٥حؼی ٠ی ج٨ان کار را آٔاز کؼد و ةؼای
ج٨ؿْ ٥کار از ؿٌش ٠ 150حؼ ٣یؽ جساوز کؼد ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿٌش کار و گ٨٠ ٥٣٨رد ُ٣ؼ ؿ٨دآوری
٠ح٘اوجی را درةؼظ ٨ا٦غ داقث  .در ظن٨ص کـب ٠س٨ز٦ای الزم ةایغ ة ٥ؿؼاغ ؿاز٠ان قیالت یا اداره
٦ای قیالت ق٧ؼی ک ٥در آن ز٣غگی ٠ی ک٤یغ ةؼویغ ٗ .ؼآی٤غ کـب ٠س٨ز٦ا ز٠ان زیادی از ق١ا
٣ع٨ا٦غ گؼٗث و در م٨رت آ٠اده ة٨دن ج١ام قؼایي  ،در ٠غت ز٠ا٣ی ک١حؼ از ؿ٠ ٥اه ٠ی ج٨ا٣یغ ج١ام
٠س٨ز٦ای الزم را اظػ و کار را آٔاز ک٤یغ .

( )41دطٍضش هبّی سیالدیب :
جیالپیا دو٠ی٠ ٢ا٦ی پؼورقی ز٧ان ةْغ از کپ٨ر اؿث ک ٥در ةیف از  140کك٨ر ز٧ان پؼورش ٠ی
یاةغ  .در صاٝی ک ٥پؼورش  ،واردات و ٠نؼف ٠ا٦ی جیالپیا چ٤غ ؿاٝی اؿث ک ٥ة٨٠ ٥و٨ع ز٤ساٝی و
٨٠رد اظحالف ؿاز٠ان ٦ای١ضیي زیـث جتغی ٜقغه  ،واردان آن ةا ةیف از  235درمغ اٗؽایف ًی 10

Page 214 of 820
startway.ir

startway.ir

فطصز ّب ٍ ایسُ ّبی وست ٍ وبض

901

startway.ir

٠ا ٥٦ؿال  94ة ٥ةیف از ٠ 37یٞی٨ن دالر رؿیغه اؿث  .ةؼ اؿاس آ٠ار ک١ؼگ جا پایان دی ٠اه ؿال ، 94
 7200ج٠ ٢ا٦ی جیالپیای ٗی٣ ٥ٞی٤٠ ٥١س١غ ة ٥ارزش ٠ 32یٞی٨ن و ٦ 200ؽار دالر ة ٥کك٨ر وارد قغ .

( )44دطٍضش گَظى :
ة ٥گ٘ح٨٠ ٥رظان گ٨قث گ٨زن از  16جا ٦ 40ؽار ؿال پیف از ٠یالد ٠ـیش ة٠ ٥نؼف ٔػایی ٠ی
رؿیغه اؿث و گ٨قث ٦الل از ٦ 40ؽار ؿال پیف از ٠یالد  ،صحی جا ٦ 10ؽار ؿال ٚت ٜاز آن ّ١غه جؼی٢
گ٨قحی ة٨ده اؿث ک ٥در ؿؼجاؿؼ اروپا ٠نؼف ٠ی قغه اؿث  .پؼورش گ٨زن در ٛ٠یـ ٥ةا ؿؼ٠ای٥
گػاری در دگؼ دام ٦ا چ٤غ ٠ؽیث دارد  ،زیؼا گ٨زن ّ٦ ٥٘ٞای ٠ؼجِ را ةا کارایی ةاالیی ة ٥پؼوجئی٢
جتغی٠ ٜی ک٤غ  ،ةا ٠غیؼیث ٤٠اؿب ٠ی ج٨ان گ٨زن را در ز٠ی٦ ٢ای صاقی ٥ای پؼورش داد١٦ ،چ٤ی٢
گ٨زن ٦ا ة ٥ظ٨ةی ةا قؼایي چؼاگاه ٦ای ٨٠ز٨د ؿازگار ٠ی گؼد٣غ ٠ .ؽیث ةؽرگ دیگؼ ٣ ،ـتث ةاالی
گ٨قث ک ٟچؼةی جٝ٨یغ قغه ة ٥ازای ٦ؼ کی٨ٞگؼم وزن ز٣غه دام ٠ی ةاقغ  .اصحیازات کار ةؼای پؼورش
گ٨زن صغا٠ ٜٚی ةاقغ در صاٝی ک ٥ؿ٨د ةا٨ٛٝه در ٛ٠ایـ ٥ةا پؼورش گاو گ٨قحی و گ٨ؿا٠ ٥ٝی ج٨ا٣غ

r

ةـیار ةاالجؼ ةاقغ ٦ .ؼ چ٤غ پؼورش جساری گ٨زن ة٣ ٥ـتث مْ٤ث زغیغی اؿث ةا ای ٢صال ةیف از 100

.i

٠یٞی٨ن دالر درآ٠غ ؿاال ٥٣ةؼای کك٨ر٦ای امٞی پؼورش د٤٦غه ٠ا٤٣غ ٣ی٨زی٤ٞغ  ،ایؼ٤ٝغ  ،ا٣گٞـحان و

ay

آ١ٝان جٝ٨یغ ٠ی ک٤غ  .ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ ک ٥ورود ة ٥ای ٢مْ٤ث ز٨ان َؼٗیث کار ةـیار دارد و ةا ج٨ز ٥ة٥
قؼایي و َؼٗیث ٦ای زٕؼاٗیایی ٤٠اؿب ٔاٝب ٤٠اً ٙکك٨ر ةؼای پؼورش گ٨زن ٠ی ج٨ان اٚغا٠ات

tw

زیادی در ای ٢مْ٤ث ا٣سام داد و قا٦غ درآ٠غزایی ةـیار ةاال و رِٗ ةیکاری ة٨د و ای ٟ٦ ٢یک کا٣ال
جٞگؼام در راةٌ ٥ةا پؼورش گ٨زن telegram.me/irandeer :

st
ar

( )42دطٍضش هبّیبى ذبٍیبضی :

ًی دو د ٥٦گػقح ٥ذظایؼ ٠ا٦یان ظاویاری دریای ظؽر ة ٥قغت آؿیب دیغه و ٠یؽان میغ ٚا٨٣ن آن
ةؼای ک ٜکك٨ر٦ای صاقی ٥دریای ظؽر از  28500ج ٢در ؿال  1985ة 460 ٥ج ٢و ٠یؽان اؿحضنال
ظاویار از ٦ 3ؽار ج ٢ة ٥ک١حؼ از  70ج ٢در ؿال  2007رؿیغه اؿث  .یکی از راه ٦ای اؿاؿی ز٧ث
زتؼان کا٦ف ذظایؼ و جأ٠ی٣ ٢یاز ةازار ةؼای صٍ٘ زایگاه ایؼان در ّؼم ٥جسارت ز٧ا٣ی ظاویار ،
ج٨ؿْ ٥مْ٤ث پؼورش ٠ا٦یان ظاویاری اؿث .
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( )43سأسیس سبالض دصیطایی :
در صغا٠ ٜٚکا٣ی ک ٥ةع٨ا٦یغ جاالری ةا َؼٗیث ٘٣ 800ؼ اصغاث ک٤یغ ة٠ ٥کا٣ی ةا ٠حؼاژ ٠ 1200حؼ
٣یازداریغ ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ٌٛ٤٠ ٥زٕؼاٗیایی ٠ت ٓٞة٤ا ٠حٕیؼ اؿث ا٠ا ة ٥زؽ ةضخ ة٤ا ق١ا صغا ٜٚة٠ 500 ٥یٞی٨ن
ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥اوٝی٣ ٟ٦ ٥یاز داریغ  .دو٠اً ٠ 150یٞی٨ن ج٠٨ان ةؼای جس٧یؽ آقپؽظا ٥٣اّ ٟاز ٗؼ  ،ازاق ،
کتاب پؽ  ،ج٨٧ی ٥و ٣ ...یاز اؿث  ،ةّ ٥الوه ٠ 50یٞی٨ن ج٠٨ان ةؼای ظؼیغ َؼف و َؼوف پػیؼایی ظؼج
٠ی ق٨د  .صغود ٠ 200یٞی٨ن ج٠٨ان ٠یؽ و م٤غٝی ةؼای ٠ت ٥ٞکؼدن ؿا٦ ٢ٝا و صغا٠ 50 ٜٚیٞی٨ن ج٠٨ان ٣یؽ
ةؼای زایگاه ؿازی ّؼوس و دا٠اد و ظؼیغ پؼده ٦ا ٣یاز داریغ  .ةّ ٥الوه ٦ؽی ٥٤ةی ٥١کارک٤ان و ة٤ا در
ؿال چیؽی صغود ٠ 20یٞی٨ن ج٠٨ان اؿث  .در ٧٣ایث ةؼای اجاق ّٛغ و ٞ٠ؽو٠ات آن ٣ ٟ٦ؽدیک 30
٠یٞی٨ن ج٠٨ان ةایغ ک٤ار ةگػاریغ  .اگؼ ةع٨ا٦یغ یک رؿح٨ران صغا٠ 100 ٜٚحؼی  ٟ٦در ک٤ار کارجان
داقح ٥ةاقیغ ک٦ ٥ؽی٦ ٥٤ای آن زغاگا ٥٣صـاب ٠ی ق٨د .

( )44سَلیس ٍ ثسشِ ثٌسی صجحبًِ ّبی آهبزُ :
متضا ٥٣ة٨٤ّ ٥ان یکی از وّغه ٦ای ٔػایی  ٟ٧٠ةؼای ا٣ـان ق٤اظح٠ ٥ی ق٨د ة ٥گ ٥٣٨ای ک ٥پؽقکان
٨١٦اره ةؼای ظٍ٘ ای٤١ی ةغن و ١٦چ٤ی ٢ؿال٠حی روی ظ٨ردن کا ٜ٠ای ٢وّغه جأکیغ ٠ی ک٤٤غ ا٠ا
ز٣غگی ٦ای ق٧ؼی ة ٥گ ٥٣٨ای پیف رٗح ٥ک ٥ک١حؼ کـی ٗؼمث ٠ی ک٤غ متش ٦ا ٚت ٜاز رٗح ٢ة٠ ٥ضٜ
کار متضا ٥٣صاوؼ ک٤غ و ةع٨رد و أٞب ةا ظ٨ردن چای و کیک یا در٧٣ایث  ٥١ٛٝای ٣ان و پ٤یؽ روز
ظ٨د را قؼوع ٠ی ک٤٤غ  .در وا ِٚأٞب اٗؼاد ة ٥دٝی ٜکت٨د وٚث و دردؿؼ٦ای آ٠اده ؿازی متضا ٥٣ای٢
وّغه ٔػایی را از رژی ٟظ٨د صػف ٠ی ک٤٤غ ؛ ة٤اةؼای ٢قؼکث ٦ای جٝ٨یغ ک٤٤غه ؿا٣غویچ ٦ای آ٠اده
٠ی ج٨ا٤٣غ ةا ًؼاصی یک متضا ٥٣آ٠اده در ةـح ٥ة٤غی ٤٠اؿب و ٢١ص ٜایْ٠ ٢ى ، ٜؿ٨د ظ٨ةی ة٥
دؿث آور٣غ  .در صال صاوؼ ةازار کكف ٤٠اؿتی ةؼای پػیؼش ای٠ ٢ضن٨ل ة ٥ویژه در ق٧ؼ٦ای ةؽرگ
کارةؼد دارد .

( )45احساص ٍاحس دطٍضش وجه :
اگؼچ ٥میغ و قکار کتک  ،جاریعچ ٥ای ً٨ال٣ی دارد ا٠ا پؼورش کتک ٚغ٠ث چ٤غا٣ی ٣غارد .
ّادت کؼدن ذای٠ ٥ٛؼدم ة٠ ٥نؼف گ٨قث ٠ؼغ و ٧٣ایحاً اردك در ٤٠اً ٙق١اٝی کك٨ر  ،ةاّخ قغه
٨٤٦ز  ٟ٦ای ٢رقح ٥چ٤غ ان ةا رو ٙ٣در اٚحناد کك٨ر پا ٣گیؼد  .گ٨قث کتک ز٨ان ٣ ،ؼم و ة ٥ؿْؼت
پعح٠ ٥ی ق٨د  .ةؼظالف ٚؼٚاول ک ٥ةایغ پؾ از کكح ٢چ٤غ روز ةا پؼ در داظ ٜیعچال ٣گ٧غاری ق٨د ،
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کتک ةا ٗام ٥ٞک٨جا٦ی ةْغ از زةش ٚ ،اة ٜظ٨ردن اؿث  .ةؼ اؿاس و٨اةي ُ٣ام دا٠پؼوری کك٨ر در اةحغا
ةایغ از ؿاز٠ان ز٧اد کكاورزی اؿحان ٠ؼة ٥ً٨پؼوا ٥٣جأؿیؾ گؼٗث ؛ ة٤اةؼای ٢ة٧حؼ اؿث ٚت ٜاز ج٧ی ٥ز٠ی٢
ةؼای ایساد ٠ؽرّ ٥پؼورقکتک ة ٥واصغ مغور پؼوا ٥٣ؿاز٠ان ُ٣ام ٤٧٠غؿی کكاورزی و ٤٠اةِ ًتیْی
اؿحان ٠ؼازْ ٥و ةا کارق٤اؿان ٠ػاکؼه کؼده جا ةا در ُ٣ؼ گؼٗح ٢و٨اةي ُ٣ام دا٠پؼوری کك٨ر  ،اٚغا٠ات
الزم ا٣سام ق٨د .

( )46سَلیس الهخ ّبی : LED
ةؼای راه ا٣غازی یک کارظا ٥٣جٝ٨یغی ک ٥ا٨٣اع ال٠پ ٦ای  LEDرا جٝ٨یغ ک٤غ ٠ ،یؽان و ٠ت ٓٞؿؼ٠ای٥
گػاری ةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥ع جٝ٨یغ و ٠یؽان جٝ٨یغ ة ٥قغت ٠ح٘اوت اؿث و ١٣ی ج٨ان ٠ت٠ ٓٞكعنی ةؼای آن
در ُ٣ؼ گؼٗث  ،ا٠ا ٣کح ٥زاٝب ک٠ ٥ی ج٨ان ة ٥آن اقاره کؼد ای ٢اؿث ک٠ ٥اقی ٢آالت جٝ٨یغ ال٠پ
 LEDة ٥م٨رت ظي جٝ٨یغ ک٠ ٥س ٥ّ٨١ای از ک٠ ٜاقی ٢آالت اؿث وارد ٠ی ق٨د  ،یْ٤ی ة ٥م٨رت
یکسا ج٨ؿي ٠اقی ٢ؿازان ٠حعنل در ای٨٠ ٢رد ؿاظح ٥و جض٨ی٠ ٜی ق٣٨غ ة ٥گ ٥٣٨ای ک٠ ٥حٛاوی

r

ازؼای ًؼح ٣ ،یازی ة ٥ؿ٘ارش جک جک ٠اقی٦ ٢ا ةؼای ؿاظث ٣غاقح ٥ةٞک ٥ظي جٝ٨یغ کا ٜ٠را ةا

.i

َؼٗیث ٨٠رد ُ٣ؼ ز٧ث ؿاظث ؿ٘ارش ٠ی د٦غ  .امٞی جؼی٠ ٢س٨ز ٨٠رد ٣یاز ز٧ث ورود ة ٥ای٢

ay

ّؼم ، ٥پؼوا ٥٣ة٧ؼه ةؼداری اؿث ک ٥ج٨ؿي وزارت م٤ایِ ارائ٠ ٥ی ق٨د ١٦ .چ٤ی ٢ؿاز٠ان ٞ٠ی
اؿححا٣غارد  ٟ٦زؽو ؿاز٠ان ٦ایی اؿث ک ٥ةؼ ْٗاالن ایّ ٢ؼم ٥و جٝ٨یغات آ٧٣ا ُ٣ارت ٠ی ک٤غ  .در

tw

٠س٨١ع ٠ی ج٨ان گ٘ث ک١ی٠ ٥٤ت ٓٞةؼای ورود ة ٥ای ٢ؿؼ٠ای ٥گػاری ٠ 5یٞیارد ج٠٨ان ةا ز٠ی ٢ة٠ ٥حؼاژ
٦ؽر ٠حؼ در ق٧ؼك ٦ای مْ٤حی و ٤٠اً ٙویژه ةؼآورد ٠ی ق٨د  .ج١ا٠ی ای ٢آ٠ار و ارٚام را از ٣ ٢٠ك٤یغه

st
ar

ةگیؼیغ چؼا ک ٥ةؼای آٔاز ٦ؼ کـب و کاری ةایغ از ٠ؼاص ٜپایی ٢و ةا ؿؼ٠ای ٥گػاری ٦ای ظیٞی کٟ
قؼوع کؼد ١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥ز٨ان  30ؿا ٥ٝای ة٣ ٥ام ٗعؼاٝغی٠ ٢سازی ةؼای اوٝی ةار جٝ٨یغ ای ٢ال٠پ ٦ا را
در کك٨ر آٔاز کؼد  .صح١اً ج٨می٠ ٥ی ک ٟ٤ک٠ ٥ـح٤غ زػاب ای ٢کارآٗؼی ٥٣٨١٣ ٢را پیغا کؼده و ج١اقا
ک٤یغ .

( )47ططاحی زوَضاسیَى :
ةؼای قؼوع ؿؼ٠ی ٥گػاری در یک قؼکث ًؼاصی دک٨راؿی٨ن ق١ا ةایغ ؿؼ٠ای ٥ای صغود 150
٠یٞی٨ن ج٠٨ان در اظحیار داقح ٥ةاقیغ ّ .الوه ةؼ ایٗ ٢ىایی ةی 100 ٢جا ٠ 150حؼ را ٣یؽ ةایغ ة ٥دٗحؼ کار و
ق٨روم اظحناص د٦یغ ک٦ ٥ؽ٦ ٥٣ای ای ٢ةعف را  ٟ٦ةایغ ة ٥ای٠ ٢ت ٓٞةیاٗؽاییغ ْٗ .اٝیث در ای ٢ص٨زه
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ةیف از آ٣ک ٥ة ٥ؿؼ٠ای ٥گػار داةث ٣یاز داقح ٥ةاقغ ٣ ،یاز٤٠غ جعنل و ؿؼ٠ای ٥در گؼدش ٤٠اؿب اؿث .
از ای ٢رو ةایغ جی٦ ٟای صؼٗ ٥ای از واصغ ًؼاصی داظٞی و ظارزی  ،واد ةازاریاةی و ٗؼوش  ،واصغ
جتٞیٕات و  ...را جكکی ٜد٦یغ  .گام اول دتث قؼکث و ازاره ٠کان ةؼای دٗحؼ کار و ق٨روم اؿث  .در
٠ؼص ٥ٞةْغی ةایغ جی٦ ٟای کاریتا جعنل ٦ای ٠عح ٖٞةؼای ًؼاصی٣ ،نب و ازؼای پؼوژه ٦ا زػب
ک٤یغ و در ٗاز ةْغی ةایغ ةح٨ا٣یغ ٠حؼیال ٨٠رد ُ٣ؼ کار ظ٨د را ةا ٨٣ع و ٚی١ث ٤٠اؿب جأ٠ی ٢ک٤یغ  .از ای٢
٠ت ٓٞةایغ صغود ٠ 50یٞی٨ن ج٠٨ان را ةؼای جس٧یؽ دٗحؼ کار و ًؼاصی ق٨روم در ُ٣ؼ ةگیؼیغ ً .ؼصی
ق٨روم ١٧٠حؼی ٢ةعف کار اؿث ک ٥در وا٨٦ ِٚت و ج٨ا٤١٣غی ْٗاٝیث ق١ا در ای ٢ز٠ی ٥٤را ة٠ ٥كحؼیان و
٠عاًتان ٣كان ٠ی د٦غ  .از ٠اةٛی ؿؼ٠ای ٥صغود ٠ 50یٞی٨ن ج٠٨ان را ةؼای جأ٠ی٨٠ ٢اد اوٝی ٥در ُ٣ؼ ةگیؼیغ
.
ج٨ز ٥داقح ٥ةاقیغ ٦ؼ چٛغر جی ٟکاری ق١ا صؼٗ ٥ای جؼ و ج٨٤ع ٠ضن٨الت و ٠حؼیال ق١ا ةیكحؼ ةاقغ
٠ ،كحؼی ان ةیكحؼی  ٟ٦ظ٨ا٦یغ داقث  .ةعف ؿ٨م و ةاٚی١ا٣غه ؿؼ٠ای ٥را ٣یؽ ة٨٤ّ ٥ان ؿؼ٠ای ٥در گؼدش
در ُ٣ؼ ةگیؼیغ جا ةح٨ا٣یغ ٦ؽی٦ ٥٤ای زاری و ٦ؽی٦ ٥٤ای صٚ٨ٛی و دؿح١ؽد کارک٤ان ٠س ٥ّ٨١را جأ٠ی٢
ک٤یغ ٠ .ؼص ٥ٞامٞی کار ک ٥جا صغی ؿ٨دآوری ٠س ٥ّ٨١را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ی د٦غ ةازاریاةی و جتٞیٕات
کار اؿث  .جی ٟةازاریاةی صؼٗ ٥ای و جتٞیٕات ٠ؤدؼ ٠ی ج٨ا٣غ جى١ی ٢ک٤٤غه ؿ٨د و ادا ٥٠صیات قؼکث
ةاقغ  .ةا ای ٢وز٨د در یک ؿٌش ٠ح٨ؿي ؿ٨د  30جا  40درمغی در کار دور از ذ٣ ٢٦یـث اٝتح ٥ة٥
قؼط آ٣ک ٥ةح٨ا٣یغ زای ظ٨د را در ةازار ةاز کؼده و ٠كحؼیان ةا٨ٛٝه را زػب ک٤یغ .

( )48سأسیس یه ٍاحس طجبذی :
٣عـحی ٢و ١٧٠حؼی٣ ٢کح ٥در راه ا٣غازی یک ًتاظی ٠کان زٕؼاٗیایی آن اؿث زیؼا  ٟ٦جْغاد
٠كحؼیان  ٥ٌٛ٤٠و ٚ ٟ٦ی١ث ٦ای ق١ا کا٠الً ة٠ ٥کان زٕؼاٗیایی ٕ٠ازه ةـحگی دارد ة ٥گ ٥٣٨ای ک٥
ک١حؼیٚ ٢ی١ث ةؼای یک دؿث ک ٥ٞپاچ ٥در ةؼظی از ٤٠اً ٙاز ٦ 26ؽار ج٠٨ان قؼوع قغه و در ٤٠اًٙ
ةاالی ق٧ؼ جا ٦ 120ؽار ج٠٨ان  ٟ٦ةٗ ٥ؼوش ٠ی رؿغ  ،پؾ ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿؼ٠ای ٥اوٝی ٥ظ٨د صح١اً قؼایي و
٠ضیي را در ُ٣ؼ گؼٗح ٥و ؿْی ک٤یغ ةا ؿؼ٠ای ٥ک ٟدر ٤٠اؿ ٙةاالی ق٧ؼ ای ٢کار را قؼوع ٣ک٤یغ زیؼا
وٚحی اٗؼادی ةؼای یک دؿث ک ٥ٞپاچ٦ 120 ٥ؽار ج٠٨ان پ٨ل ٠ی د٤٦غ ةاٌٝتِ از ؿؼویؾ د٦ی ق١ا ٟ٦
ا٣حُاراجی دار٣غ ک١٠ ٥ک ٢اؿث ةؼای قؼوع ؿؼ٠ای ٥گػاری ٠تا ٓٝزیادی ةك٨د  .در ظن٨ص ٠حؼاژ یک
ٕ٠ازه ٠ 12 ،حؼ ة ٥ةاال ٠ی ج٨ا٣غ ٠حؼاژ ٤٠اؿتی ةؼای راه ا٣غزی ةاقغ ا٠ا ٠ 24حؼ ةا ج٨ز ٥ة ٥ا٣غازه دیگ ٦ا ،
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ؿک ٨و م٤غوق و ی ک روق٨یی ٤٠اؿب ؿایؽ ٣ؼ٠ال زاٝب ج٨ز ٥جؼ اؿث  ،ا٠ا ةٛی ٥قؼایي و ٨٠ارد ٨٠رد
٣یاز ک ٥در ادا٠ ٥٠ی آیغ ة٠ ٥ؼاجب راصث جؼ از ج٧یٗ ٥ىای ٨٠رد ٣یاز اؿث .

( )49ثسشِ ثٌسی ػسل :
ّـ ٜاز ٚؼن ٦ا پیف  ٟ٦ة٨٤ّ ٥ان ٔػا و  ٟ٦ة٨٤ّ ٥ان دارو ٨٠رد اؿح٘اده ةكؼ ٚؼار ٠ی گؼٗح. ٥
پؼورش ز٣ت٨رّـ ٜة٨ُ٤٠ ٥ر ج٧یّ ٥ـ ، ٜةؼ٠ی گؼدد ة 700 ٥ؿال پیف از ٠یالد ٠ـیش ةؼای ٠غت ٦ا
ّـ ٜة٨٤ّ ٥ان یک ٠اده ظ٨راکی ٛ٠غس و ٣ادر ق٤اظح٠ ٥ی قغه  .در ز٠ان ةاؿحان از ّـ ٜةیكحؼ در
٠ؼاؿ٠ ٟػ٦تی ة٨٤ّ ٥ان ٠اده ای ةؼای جک٨ی ٟظغایان اؿح٘اده ٠ی قغه ١٦ .چ٤ی ٢از ّـ ٜةؼای ٠٨٠یایی
کؼدن ٠ؼدگان ٣یؽ ة٧ؼه ٠ی زـح٤غ  .در ٨٠رد ٗ٨ایغ ّـ ٜدر ای٤سا چیؽی ١٣ی ج٨ان گ٘ث چؼا ک ٥ای٢
٨٠رد ٣یاز ة ٥کحاةی زغاگا ٥٣و چ٤غ مغ م٘ض ٥ای دارد ّ .ـ ٜرا ٠ ٟ٦ی ج٨ان ة ٥م٨رت ةـح ٥ة٤غی و
 ٟ٦ة ٥م٨رت ّ١غه ظؼیغاری کؼد  .ای ٢روز٦ا أٞب ّـ ٜرا پاؿح٨ریؽه ٠ی ک٤٤غ  ،ا٠ا در ةازار٦ای
ة٠٨ی ٠ی ج٨ا٣یغ ا٨٣اع ظام آن را ٣یؽ پیغا ک٤یغ .

r

ّـ ٜظام ک ٥پاؿح٨ریؽه و جن٘ی٣ ٥كغه اؿث  ،دارای ة٧حؼی ٢ظ٨اص آٝی ٠ی ةاقغ و زؽء ة٧حؼی٢

.i

ا٣حعاب ٦ا ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د و د٣تال ا٨٣اّی از ّـ ٜةؼویغ ک ٥روی آن ةؼچـب  100« :درمغ ًتیْی»

ay

ظ٨رده ةاقغ ّ .ـ٦ ٜای ًتیْی ٨١ْ٠الً ٣ی ٥١ق٘اف ٦ـح٤غ ّ ،ـ٦ ٜای کؼ٠ی ر٣گ ٔ ،یؼق٘اف ٦ـح٤غ و
ةا اٗؽودن ة٨ٞر ّـ ٜةّ ٥ـ٠ ٜایِ درؿث ٠ی ق٣٨غ ّ .ـ ٜةا کی٘یث ویژه  ،از ٣کحار گ٦ ٜای ٠عحٖٞ

tw

٠ا٤٣غ ؿ٤ت ٜو آویك ٢درؿث ٠ی ق٣٨غ و ة ٥م٨رت ٗؼاوان در دؿحؼس ٠ی ةاق٤غ .
ةؼای ةـح ٥ة٤غی ّـ٠ ٜی ج٨ان از دؿحگاه ٦ای ٨٠ز٨د در ةازار اؿح٘اده کؼد  .ةـ ٥ة٤غی ّـ٠٨١ّ ٜاً
ة٤غی در َؼوف قیك ٥ای و یا پٞی اجی٤ٞی ةؽرگ ٠ی ةاقغ .

( )21ثبظیبفز السشیه :

st
ar

ة ٥ؿ ٥قک٠ ٜی ةاقغ ک ٥ةـح ٥ة٤غی ؿاق ٥جک ٘٣ؼه  ،ةـح ٥ة٤غی جک ٘٣ؼه َؼف یکتار ٠نؼف و ةـح٥

ةازیاٗث ٦ؼ ٠ضنٝ٨ی ١٦ؼاه ةا ارزش اٗؽوده ةاال ٠ی ةاقغ و ةازیاٗث الؿحیک $جایؼ٣ #یؽ از ای٠ ٢ـئ٥ٞ
٠ـحذ٤ی ٣ت٨ده و از ارزش اٗؽوده ةاالیی ةؼظ٨ردار اؿث  .جٝ٨یغ پ٨در الؿحیک ّالوه ةؼ ک١ک ة٠ ٥ضیي
زیـث ّ٨ایغ ٠اٝی ٤٠اؿتی ةؼای ؿؼ٠اه گػار دارد  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥الؿحیک یکی از ٠ضن٨الجی اؿث
ک ٥دِٗ ١٣ی گؼدد و ؿ٨زا٣غن ان ةؼای ٠ضیي زیـث ٠كکالت زیادی ایساد ٠ی ١٣ایغ ٝ ،ػا ایساد
قؼکث ٦ای ةازیاٗث الؿحیک ٠ی ج٨ا٣غ ک١ک قایا٣ی در ًی ای٠ ٢كک٠ ٜضیي زیـث ١٣ایغ ً .تٙ
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ةؼرؿی ٦ای ا٣سام قغه پ٨در الؿحیک ةؼ اؿح٘اده در مْ٤ث الؿحیک و ا٨٣اع ک٘پ٨ش  ،در جٝ٨یغ جی٨پ
٦ای الؿحیکی  ،ا٨٣اع وؼة ٥گیؼ مْ٤حی و ٔیؼمْ٤حی  ،ا٨٣اع ٠ضن٨الت الؿحیکی ةؼای پ٨قف کٖ
ا٨٣اع ٠ضن٨الت الؿحیکی مْ٤حی  ،ورق ٦ای الؿحیکی ٗ ،ؼش الؿحیکی کٖ ٠اقی ، ٢ؿپؼ وؿایٞٛ٣ ٜی٥
 ،رکاب دوچؼظ ٥و ٨٠ارد دیگؼی ٣یؽ دارای ٚاةٞیث کارةؼد ٠ی ةاقغ ٝ .یک ٢در ؿال ٦ای گػقح ٥ة ٥دٝیٜ
ای٤ک ٥جٝ٨یغ پ٨در الؿحیک در کك٨ر از کی٘یث ٤٠اؿتی ةؼظ٨ردار ٣ت٨ده اؿث ٝ .ػا ٠نؼف آن در ةـیاری
از م٤ایِ ک ٥دارای ٚاةٞیث کارةؼد آن ٠ی ةاق٤غ  ،ةـیار ٠ضغود اؿث ة٤اةؼان ةا ٦غف جٝ٨یغ پ٨در
الؿحیک ةا کی٘یث ةاال  ،پحا٣ـی٠ ٜنؼف آن در م٤ایِ ٠حّ٨٤ی وز٨د دارد و ةؼای ٠ضن٨الت ًؼح
صاوؼ ةازار ٤٠اؿتی پیف ةی٤ی ٠ی ق٨د  .ةؼای ای٤کار ةایغ از یک کارگاه ک٨چک قؼوع کؼد و کار را
ة ٥جغریر گـحؼش داد .

( )24وبضذبًِ سَلیس آسفبلز گطم :
ةؼای راه ا٣غازی یک کارظا ٥٣جٝ٨یغ آؿ٘اٝث ةعف امٞی و ٦ ٟ٧٠ؽی٦ ٥٤ای اوٝی ٥ةؼای ظؼیغ ٠اقی٢
آالت مؼف ٠ی ق٨د ک ٥صغود  70درمغ ؿؼ٠ای ٥اوٝی ٥ةؼای ج٧ی ٥ای٠ ٢اقی ٢آالت مؼف ٠ی ق٨د ا٠ا
در ظن٨ص ٠تا ٓٝؿؼ٠اه گػاری صس ٟجٝ٨یغ و کی٘یث ٠ضن٨ل ظؼوزی دو ّا ٜ٠امٞی ةؼای ٠یؽان
ؿؼ٠ای ٥اؿث  .ةؼای گؼٗح٠ ٢س٨ز ةایغ ة ٥وزارت مْ٤ث ٠ؼازْ ٥کؼده و پؾ از اظػ پؼوا ٥٣ة٧ؼه ةؼداری
قؼوع ة ٥کار ک٤یغ .

( )22ضاُ اًساظی البهشگبُ ّبی ثَم گطزضگطی :
اٚا٠حگاه ة٨م گؼدی ّ٨٣ی از ٠ض٦ ٜای اؿکان ةؼای ٠ـاٗؼان اؿث ک ٥ةؼظالف ٦ح٦ ٜا ک ٥ویژگی
یکـا٣ی دار٣غ  ،دارای ویژگی ظاص ٠ضیٌی ظ٨د ة٨ده و ةّ٨٣ ٥ی اٚا٠حگاه ٦ای ة٠٨ی و ٠ضٞی اؿث ک٥
ّ١غجاً در ظا٦ ٥٣ای ٚغی١ی ةازؿازی قغه و ةا قی٨ه ای ک٨ٌٞ٠ ٥ب ةؼای ٠ـاٗؼان ةاقغ اداره ٠ی ق٣٨غ .
ةؼای راه ا٣غازی یک واصغ اٚا٠حی ةا پ٤ر اجاق صغاکذؼ ٠ 200یٞی٨ن ج٠٨ان کاٗی ٠ی ةاقغ .
اٝتح٦ ٥ؽی٠ ٥٤ؼة٨ط ة٠ ٥کان ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥در ٤٠اً٠ ٙعح٠ ، ٖٞح٘اوت ٠ی ةاق٤غ ٨ُ٤٠ر ٣كغه اؿث
ک٠ ٥ی ج٨ان ةؼای ؿال ٦ای اول ة ٥م٨رت اؿحیساری در ُ٣ؼ گؼٗث  .ای ٢ؿؼ٠ای ٥مؼف آ٠اده ؿازی
واصغ و ظؼیغ جس٧یؽات و ٞ٠ؽو٠ات ٨٠رد ٣یاز  ،جتٞیٕات و ؿؼ٠ای ٥در گؼدش ٠اه ٦ای اول ٠ی ةاقغ .
ٚی١ث ظغ٠ات ٚتال ارائ ٥واةـح ٥ة ٥کی٘یث واصغ و ظغ٠ات ٚاة ٜارائ٠ ٥حٕیؼ ٠ی ةاقغ  .ة٨ً ٥ر ٠ح٨ؿي
٦ؽی ٥٤اٚا٠ث در ای ٢واصغ٦ا ةؼای ٦ؼ ٘٣ؼ در قتا ٥٣روز ٦ 70ؽار ج٠٨ان ٠ی ةاقغ  .درآ٠غ ٣حُاری از ٠ضٜ
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اٚا٠ث صغود ٠ 250یٞی٨ن ج٠٨ان در ؿال ٠ی ةاش ّ .الوه ةؼ ای ٢از ٠ض ٜرؿح٨ران ٗ ،ؼوش م٤ایِ دؿحی ،
ٝت٤یات ٠ضٞی  ،ج٨ر٦ای گؼدقگؼی در٠ض٠ ٜا٤٣غ اٚا٠ث در ز٤گ ،ٜک٨یؼ  ،دوچؼظ ٥ؿ٨اری و ٣ ...یؽ
درآ٠غ ظ٨ا٦یغ داقث .

( )23سَلیس هربى سی اى جی :
٠ضن٨ل جٝ٨یغی در ًؼح ٠ ،عؽن ؿی ان زی ٠ی ةاقغ ک ٥ةؼای ٣نب ةؼ روی ظ٨درو٦ا  ،و
ک١پؼؿ٨ر٦ا ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد  .ؿی٤ٞغر  CNGیکی از اؿاؿی جؼی ٢ازؽای ٠غار ؿ٨ظث در
ظ٨درو  CNGاؿث ای٠ ٢عازن ةایغ در ٗؼآی٤غی ةغون اؿح٘اده از ز٨ش و ة ٥م٨رت ةغون درز ؿاظح٥
ق٣٨غ  .ؿاظث ا٨٣اع ٠عازن  CNGة ٥دٝیٛ٠ ٜاو٠ث ةاالیی ک٠ ٥ی ةایـث ای٠ ٢عازن در ةؼاةؼ ٗكار
درو٣ی داقح ٥ةاق ٤غ از جک٨ٝ٨٤ژی ةـیار ةاالیی ةؼظ٨ردار ٠ی ةاقغ ٠ .عؽن ط ّ١ؼ کاری ظ٨د ةار٦ا پؼ و
ظاٝی ٠ی ق٨د و ة٤اةؼای ٢ةار٦ا جضث ج٤ف و ظـحگی ٣اقی ار پؼ و ظاٝی قغن ٚؼار ٠ی گیؼد  .امٞی
جؼی ٢ز٠ی٠ ٥٤نؼف ٠عؽن ٦ای ؿی ان زی  ،اؿح٘اده از آ٧٣ا ة٨٤ّ ٥ان ٤٠تِ ذظیؼه ؿازی گاز ًتیْی در

r

ؿیـح CNG ٟظ٨درو٦ا ٠ی ةاقغ  .جک٨ٝ٨٤ژی جٝ٨یغ ای٨٣ ٢ع ٠ضن٨الت  ،ؿی٤ٞغر٦ای ةغون درز ٠ی ةاقغ

.i

و اؿح٘اده از ز٨قکاری درآن دیغه ٣كغه اؿث ّ .غم اؿح٘اده از ٠ؼاص ٜوٚث گیؼ ز٨قکاری در

ay

ای٤حک٨ٝ٨٤ژی  ،ؿتب اٗؽایف ٣ؼخ جٝ٨یغ ؿی٤ٞغر در ای ٢روش و کا٦ف ٦ؽی٦ ٥٤ای جٝ٨یغ ا٨٣اع ؿی٤ٞغر ٠ی
گؼدد  .ة٤اةؼای ٢از ز٠ی٦ ٥٤ای دیگؼ ٨٠رد اؿح٘اده ةؼای ٠نؼف ایً ٢ؼح ٠ی ج٨ان  ،جٝ٨یغ ا٨٣اع کپـ٨ل ٦ا

tw

و ؿی٤ٞغر٦ای آجف ٣كا٣ی ٨٦ ،ا  ،اؿحی LPG ٢ٞو ٣ ...ام ةؼد  .اٝتح ٥ة ٥دٝی ٜاؿحا٣غارد ةاالی ٨٠رد ٣یاز ةؼای
کپـ٨ل ٦ای  CNGجٝ٨یغک٤٤غگان ؿایؼ کپـ٨ل ٦ا و ؿی٤ٞغر٦ا ١٣ی ج٨ا٤٣غ ٠ضن٨الت ظ٨د را ز٧ث

( )24ططح سَلیس زهذبیی :

st
ar

٠نؼف ةؼای ؿیـحّ CNG ٟؼو١٣ ٥ای٤غ .

د٠پایی ٦ا را ٨١ْ٠الً از ز٤ؾ پالؿحیک ٨ٗ ،م  ،یا ١٣غ و چؼم ٣ؼم درؿث ٠ی ک٤٤غ ک٠٨١ّ ٥اً در
ا٨٣اع ز ٨ٞةـح ، ٥ال ا٣گكحی و ٝ٨١ْ٠ی در ةازار ٨٠ز٨د اؿث  .کارظا٦ ٥٣ا و ظٌ٨ط جٝ٨یغی ا٨٣اع ای٢
د٠پایی ٦ا ةّ ٥الوه و پؼوؿ ٥جٝ٨یغقان ةـیارةا ٠ ٟ٦ح٘اوت اؿث از ای ٢رو در گؽارش ا٠ؼوز جٝ٨یغ ا٨٣اع
د٠پایی پالؿحیکی را ةؼرؿی ٠ی ک٤ی ٟک٨٠ ٥اد اوٝی ٥آ٧٣ا از ٠ضن٨الت پحؼوقی١ی ٦ا ج٧ی٠ ٥ی ق٨د و در
کك٨ر ٠ا ةـیار در دؿحؼس اؿث .
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د٠پایی ٦ای پالؿحیکی ةیكحؼ ةؼای اؿح٘اده در ج٨اٝث  ،ص١ام یا ک٤ار اؿحعؼ٦ا کارةؼد دار٣غ و ة ٥دٝیٜ
زػب آب و رً٨ةث  ،در ای٠ ٢کان ٦ا ةـیار رایر ٦ـح٤غ  .ؿؼ٠ای٨٠ ٥رد ٣یاز ةؼای ورود ة ٥ای ٢ص٨زه
ةغی ٢قؼح اؿث  :ا٨٣اع ٠اقی ٢آالت داظٞی ةا کی٘یث ٦ای ٠ح٘اوت و ١٦چ٤ی٠ ٢اقی ٢آالت ظارزی در
ةازار ٨٠ز٨د اؿث کٚ ٥ی١ث ٦ای آ٧٣ا ٚغری ٠ح٘اوت اؿث ا٠ا ةؼای ج٧ی٨٣ ٥ع ٠ح٨ؿي ای٠ ٢اقی ٢آالت
چ ٥از ٨٣ع داظٞی و چ ٥ظارزی ةا ٠ 200یٞی٨ن ج٠٨ان ٠ی ج٨ان قؼوع کؼد١٦ .چ٤ی ٢ز٠ی٤ی ة٠ ٥ـاصث
صغا٦ ٜٚؽار ٠حؼ ٣یاز داریغ ک ٥ة٧حؼ اؿث ایٗ ٢ىا در ق٧ؼك مْ٤حی و ٠ساورت ةا ؿایؼ ْٗاالن ای٢
ص٨زه ةاق غ ١٦ .چ٤ی ٢اگؼ ةع٨ا٦یغ کار ظ٨د را ةا پ٤ر ٚاٝب قؼوع ک٤یغ ٚی١ث ٚاٝب ٦ا صغود ٠ 20یٞی٨ن
ج٠٨ان در ةازار اؿث ک ٥صغا٠ 100 ٜٚیٞی٨ن ج٠٨ان  ٟ٦ةؼای ظؼیغ ٚاٝب ٦ا ٣یاز داریغ ٌْٚ .اً ةا ١٦ی ٢پ٤ر
ٚاٝب ٠غت ز٠ان زیادی ١٣ی ج٨ا٣یغ کار ک٤یغ و پؾ از صغا ٜٚقف ٠اه ٣یاز اؿث ة ٥کارجان ج٨٤ع د٦یغ .
٠س٨ز٦ای الزم ةؼای راه ا٣غازی ای ٢کارظا ٥٣از وزارت مْ٤ث ج٧ی٠ ٥ی ق٨د ک ٥چ٤غان ز٠ان ةؼ و ٦ؽی٥٤
ةؼ ٣یـث .

( )25سَلیس گطاًَل : PVC
پی وی ؿی ٦ا ةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥ع جؼکیتات دارای ًت ٥ٛة٤غی ةـیار وؿیْی ٠ی ةاق٤غ ک ٥از آن ز٠ ٥ٞ١ی
ج٨ان ة٠ ٥یؽان ٠نؼف رؤ DOP ٢در آن اقاره ٨١٣د ة٨ً ٥ری ک ٥صس ٟرؤ٨٠ ٢ز٨د در ٠اده ةا ق١اره
گؼیغ ْ٠ؼوف آن ٣ـتث ٔیؼ٠ـحٛی ٟدارد ٝػا ةؼ ای ٢اؿاس ای٨٠ ٢اد از گؼیغ  102جا ٚ 145اة ٜج٘کیک
٠ی ةاق٤غ $گؼیغ  102دارای صس ٟةیكحؼی جؼکیب رؤ٣ ٢ـتث ة ٥گؼیغ٦ای  106جا ٠ 145ی ةاقغ. #
٣ام ٠ضن٨ل گؼا٨٣ل $ PVCپٞی وی٤ی ٜکٞؼایغ #و کارةؼد آن ة٨٤ّ ٥ان ٠اده اوٝی٠ ٥نؼٗی در م٤ایِ
ؿاظث د٠پایی و زیؼه ک٘ف  ،قی٤ٞگ و ٠ ...ی ةاقغ  .ا١٦یث اؿحؼاجژیکی جٝ٨یغ گؼا٨٣ل  PVCةا ج٨ز ٥ة٥
در اظحیار داقح ٢ظ٨راك ا٣ضناری گاز وی ؿی ام  ،ایؼان ٠ی ج٨ا٣غ ج١ا٠ی ةازار ای٠ ٢ضن٨ل را در
اروپا و قؼق آؿیا در اظحیار ةگیؼد ٠ .ضن٨ل پحؼوقی١ی پ٨در گؼا٨٣ل  PVCةا گؼیغ پؽقکی یکی از ةی
ُ٣ؼیحؼی٠ ٢ضن٨الت پحؼوقی١ی ز٧ان اؿث ک ٥ج٧٤ا چ٤غ کك٨ر ٠ضغود جک٨ٝ٨٤ژی جٝ٨یغ ای٠ ٢ضن٨ل
اؿحؼاجژیک پحؼوقی١یایی را در اظحیار دار٣غ .
١٦ؽ٠ان ةا جک١ی ٜو راه ا٣غازی ٠ؼص٣ ٥ٞعـث پحؼوقی١ی ٦گ١حا٠ ، ٥٣ؼص ٥ٞدوم ای ٢واصغ پحؼوقی١ی
ة٨ُ٤٠ ٥ر جٝ٨یغ و مادرات ٠ضن٨ل  PVCاٝ٨٠ـی٨ن آٔاز ٠ی ق٨د ک ٥جٝ٨یغ ای٠ ٢ضن٨ل از ج٨زی٥
اٚحنادی ةاالیی ةؼظ٨ردار اؿث  .ةؼآور٦ای اٚحنادی ا٣سام گؼٗح٣ ٥كان ٠ی د٦غ ارزش اٗؽوده ٗؼوش و
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مادرات ٠ضن٨الت ٠سح ِ١پحؼوقی١ی ٦گ١حا ٥٣ؿاال ٥٣ةیف از ٠ 50یٞی٨ن دالر درآ٠غ ٣نیب اٚحناد ٞ٠ی
٠ی ک٤غ .

( )26سأسیس فطٍضگبُ لَاظم الشحطیط :
٠ت٨٠ ٓٞرد ٣یاز ةؼای قؼوع ای ٢کار ةـیار ٠حٕیؼ اؿث و ةـح ٥ة٠ ٥حؼاژ ٕ٠ازه و صس٠ ٟضن٨الت ق١ا
٠ی ج٨ا٣غ ةـیار ک ٟو زیاد ق٨د  ،ا٠ا ةؼای یک ٕ٠ازه ٠ح٨ؿي ٠ 18حؼی اگؼ ةع٨ا٦یغ در صغ ٠ح٨ؿي
ؿؼ٠ای ٥گػاری ک٤یغ چیؽی صغود  30جا ٠ 50یٞی٨ن ج٠٨ان ٣یاز داریغ  ،قایغ ةح٨ان ةا ک١حؼ از ای٠ ٢تٟ٦ ٓٞ
کار را قؼوع کؼد  .ا٠ا ةاٌٝتِ از٤اس ظؼیغاری قغه ةا کی٘یث و ةؼ٣غ ٣یـح٤غ  .ةؼای ٛٗ٨٠یث در ای ٢کار
ةؼ اؿاس جسؼة ٥ای ک ٢٠ ٥دارم ةایغ ةؼظی ٣کات را رّایث ک٤یغ جا در کارجان پیكؼٗث و ؿ٨دآوری رو
ة ٥رقغی داقح ٥ةاقیغ  .چ٨ن در ای ٢قٕ ٜةا جْغاد از٤اس و ج٨٤ع ٨ٝازم رو ة ٥رو ٦ـحی ٟةایغ ؿْی ق٨د
٠كحؼی ة٨ً ٥ر کا٨ٝ ٜ٠ازم ظ٨د را ج٧ی ٥ک٤غ و ة ٥چ٤غ ٕ٠ازه ٠ؼازْ٣ ٥ک٤غ ای ٢ةاّخ ٠ی ق٨د ک٠ ٥كحؼی
ة٨ً ٥ر داةث از یکسا ظؼیغ ک٤غ  ،در م٨ٝ ٖ٤ازم اٝحضؼیؼ ة ٥ج٧٤ایی ٘٦ث ٦ؽار  ٟٞٚکاال وز٨د دارد .

r

پؾ اةحغا ةایغ ةؼای ج٧ی ٥ز٤ؾ و گؼٗح١٣ ٢ای٤غگی از قؼکث ٦ای ماصب ٣ام از ز، STEDTELR ٥ٞ١

.i

 PAPCO ، CASIO ، PENTELو  Fabercatelةا یک ةؼ٣ا ٥٠ریؽی وارد ةازار ق٨یغ  .ةّ ٥الوه ٠ی
ة٧ؼه ةگیؼیغ .

( )27ضاٌّوبی صٌبیغ آة هؼسًی :

tw

ay

ج٨ا٣یغ از ٨ٝازم اٝحضؼیؼ ایؼا٣ی ک ٥در ؿال ٦ای اظیؼ ٨٠ ٟ٦رد ج٨ز٠ ٥ؼدم و ص١ایث ٠ـئ٨الن وا ِٚقغه

اوٝی ٢کاری ک ٥ةایغ ا٣سام د٦یغ  ،اظػ ٠س٨ز از ؿاز٠ان مْ٤ث و ْ٠غن اؿحان و ؿاز٠ان آب ٥ٌٛ٤٠

st
ar

اؿث ٚ .ی١ث ٦ؼ ٠حؼ٠کْب آن  750ج٠٨ان اؿث ک٦ ٥ٌٛ٤٠ ٥ای آب ظیؽ ةیكحؼ در ٚـ١ث ٔؼةی کك٨ر
وز٨د دار٣غ  .ة٤اةؼای ٢ةغی٧ی اؿث ةؼای کا٦ف ٦ؽی ٥٤ص ٜ١و  ٜٛ٣و ٣ؽدیکی ة ٥چك ٥١یا چاه ٨٠رد ُ٣ؼ ،
ة٧حؼ اؿث ز٠ی ٢ق١ا ٣ؽدیک جؼی٠ ٢ض ٜة٤٠ ٥تِ آب ةاقغ  .ج٧ی ٥ز٠ی ٢ة٠ ٥ـاصث صغا٦ 4 ٜٚؽار ٠حؼ
وؼوری اؿث  .آةی کٚ ٥ؼار اؿث ةـح ٥ة٤غی ق٨د  ،ةایغ اؿحا٣غارد٦ای الزم را داقح ٥ةاقغ ٨١ْ٠ .الً ای٢
آب از ٤٠اً ٙةؼف گیؼ و دارای ْ٠اد٣ی ةا ظاك آ٦کی ةً ٥تیْث ارزا٣ی ٠ی ق٨د  .اگؼ ٚؼار اؿث ک٥
کارظا ٥٣ق١ا ؿ٨دده ةاقغ و ٠ضنٝ٨حان پؾ از ّؼو ٥ة ٥ةازار  ،ةٗ ٥ؼوش ةؼؿغ ةایغ صغا ٜٚجٝ٨یغ 10
٦ؽار ةٌؼی در ؿاّث را ٠غُ٣ؼ ٚؼار د٦یغ  .زیؼا پایی ٢جؼ از ایٛ٠ ٢غار ةا ج٨ز ٥ة٨٣ ٥ؿا٣ات ٨٠ز٨د ،
ج٨زی ٥اٚحنادی ٣ع٨ا٦غ داقث .
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( )28ضاُ اًساظی وبفی ضبح :
اگؼ ٚنغ داریغ یک کاٗی قاپ قیک و ٠غرن راه ا٣غازی ک٤یغ  ،ةایغ ةغا٣یغ اوٝی ٢گام ةؼای ای٢
کار ٠کان یاةی ٤٠اؿب اؿث  .پیغا کؼدن ٠کان ٤٠اؿب ٠ی ج٨ا٣غ در ٛٗ٨٠یث و ادا ٥٠کارجان ٛ٣ف ة٥
ؿؽایی داقح ٥ةاقغ  .ة٧حؼی٠ ٢کان ةؼای ای ٢کار ٠ ،ض٦ ٜای ق٨ٞغ و پؼ جؼدد  ،اًؼاف دا٣كگاه ٦ا و
٠ؼاکؽ آ٨٠زش ّاٝی یا ة٨ً ٥ر کٞی ٠ض٦ ٜای رٗث و آ٠غ ز٨ا٣ان اؿث  ،چ٨ن اصح١االً ةیكحؼی٠ ٢كحؼیان
ق١ا را ًیٖ ز٨ان جكکی٠ ٜی ق٨د  .ةایغ ج٨ز ٥داقح ٥ةاقیغ ک٠ ٥کان ٨٠رد ازاره یا در اظحیار ق١ا ةایغ
ًت١٦ ٥ٛکٖ و صغا ٜٚة٠ ٥حؼاژ ٠ 20حؼ٠ؼةِ ةاقغ جا ةح٨ا٣یغ ٠س٨ز٦ای الزم را کـب ک٤یغ  .ةؼای قؼوع
ة ٥دا٣ف ٗ٤ی ظامی ٣یاز ٣غاریغ  ،اٝتح ٥جسؼة ٥کار در یک کاٗی قاپ ٠ی ج٨ا٣غ در قؼوع و ٛٗ٨٠یث
کارجان ةـیار ٘٠یغ ةاقغ .
در گام ةْغی ةؼای گؼٗح٠ ٢س٨ز کار ظ٨د  ،ةایغ ة ٥ؿؼاغ اجضادی ٥آة١ی٨ه و ةـح٤ی ةؼویغ  .پؾ از
جأییغ اجضادی٨٠ ٥رد ُ٣ؼ  ،یک کارق٤اس از اداره ة٧غاقث و یک کارق٤اس از اداره ا٠اک ٢ةایغ ٠ضٜ
کار ق١ا را جأییغ ک٤غ  .ةؼای ؿؼ٠ای ٥گػاری در ای ٢کار ةغون اصحـاب ازاره ٠کان صغا ٜٚةی 40 ٢جا 60
٠یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥الزم اؿث ک ٥ةـح ٥ة٨٣ ٥ع ٣گاه ق١ا و ٨٣ع ًؼاصی ٠غُ٣ؼجان ةؼای کاٗی قاپ و
٨ٝاز٠ی ک ٥ةؼای کارجان ٠ی گیؼد ٠ ،ح٘اوت اؿث .

( )29آضذعذبًِ آدبضسوبًی ضاُ اًساظی وٌیس :
کـب و کار آقپؽظا ٥٣آپارج١ا٣ی  ،ة ٥ج٧ی ٥و ًتط ٔػا٦ای ٨٠رد ٣یاز ٠كحؼیان ٠ضٞی ک٠٨١ّ ٥اً
١٦ـای٦ ٥ا و کـت٠ ٥ض ٥ٞو ٠ ...ی ةاقغ ٠ ،تادرت ٠ی ١٣ایغ  ،ای ٢کـب و کار ٗاٚغ یک ٗ٧ؼؿث ٔػایی
ةؼای اوٚات ٣ا٦ار  ،قام و متضا ٥٣ة٨ده و ظغ٠ات ای ٢آقپؽظا ٥٣آپارج١ا٣ی ةیكحؼ ةؼ پای ٥جٛاوا و ظ٨اؿح٥
٠كحؼیان م٨رت ٠ی پػیؼد ٠ .حٛاویان ای ٢کـب و کار را ةیكحؼ ظا٦ ٟ٣ای کار٤٠غ  ،کـت٠ ٥ض ٜو
١٦ـایگان ک ٥ة ٥دٝی٠ ٜعحٗ ٖٞؼمث آقپؽی ةؼای ظ٨د یا ظا٨٣اده را ٣غاقح ٥و از ًؼٗی از ٔػا٦ای
آ٠اده و امٌالح ٗـث ٗ٨دی ٣یؽ گؼیؽان ٦ـح٤غ  ،جكکی٠ ٜی د٤٦غ .
در ایْٗ ٢اٝیث ة ٥دٝی٣ ٜیاز زیاد ة٨٠ ٥اد ٔػایی ٠ا٤٣غ ةؼ٣ر  ،رؤ ، ٢گ٨قث و صت٨ةات ة٧حؼ اؿث ای٢
٨٠اد ة ٥م٨رت ّ١غه از ةازار و ةغون واؿٌ ٥ج٧ی ٥ق٨د  .ای ٢کـب و کار ؿؼ٠ای ٥ةـیار ک١ی ٣یاز دارد ،
ق١ا ٠ی ج٨ا٣یغ آن را ةا پؾ ا٣غاز قعنی یا وام ةا٣کی جأ٠ی ٢ک٤یغ  .ةؼ اؿاس جضٛیٛات ةؼای راه ا٣غازی
یک آقپؽظا ٥٣ظا٣گی ة ٥ک١حؼ از ٠ 7یٞی٨ن اصحیاج داریغ .
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( )31ثسشِ ثٌسی سجعی :
دیگؼ کـی ص٨م ٥ٞؿتؽی پاك کؼدن ٣غارد و  ٥١٦ة ٥د٣تال ةـح ٥ة٤غی ٦ای آ٠غه ظؼیغ ٦ـح٤غ .
ةـح ٥ة٤غی ؿتؽی ؿؼ٠ای ٥زیادی ١٣ی ظ٨ا٦غ وٝی ؿ٨د ؿؼقاری دارد  .ةؼای راه ا٣غازی ةیؽی٤ؾ ظا٣گی
ةـح ٥ة٤غی صغود ٠ 8یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥داةث ٣یاز داریغ .
١٦چ٤ی٠ 11 ٢یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥در گؼدش ةؼای یک دوره ٠ 6ا٣ ٥٦یاز داریغ جا ٦ؽی٦ ٥٤ای جتٞیٕات
٣ ،یؼوی ا٣ـا٣ی ةا ؿؼةار را پ٨قف د٦یغ  .در ٠س٨١ع صغود ٠ 19یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥ةؼای راه ا٣غازی ای٢
کـب و کار ٣یاز داریغ  .صغاٗ ٜٚىای الزم ةؼای راه ا٣غازی ای ٢کـب و کار ظا٣گی یک اجاق 12
٠حؼی ٠ی ةاقغ  .ای ٢کـب و کار و ا٠کا٣ات و جس٧یؽات ؿٌش ةاال و گؼان ٚی١ث ٣یازی ٣غارد ١٧٠ .حؼی٢
ا٠کا٣ات و جس٧یؽات ٨٠رد ٣یاز ةؼای اه ا٣غازی ای ٢قّٕ ٜتارج٤غ از ٠ :یؽی ةؽرگ و چ٤غ م٤غٝی $ةؼای
پاك کؼدن ؿتؽی روی آن#
جْغادی ؿتغ و جكث ةؽرگ $ةؼای قـحك٨ی ؿتؽیسات#

r

یک یا جْغادی ٚاة ٥١ٞیا َؼف ةؽرگ و ازاق گاز $ةؼای ج٘ث دادن یا پعث ؿتؽیسات#

.i

یک دؿحگاه پؼس ظا٣گی $ةؼای ةـح ٥ة٤غی ؿتؽیسات#

ay

یک وؿیٞٛ٣ ٥ٞی٠ ٥ا٤٣غ ٨٠ج٨ر ؿیکٞث یا ظ٨درو $ةؼای ص ٜ١و  ٜٛ٣ؿتؽیسات  ،در م٨رت ٣یاز#
یک ظي ج ٢٘ٞو گ٨قی ج$ ٢٘ٞةؼای ؿ٘ارش گؼٗح #٢و ارجتاط ةا ٠كحؼی

tw

ٞ٠ؽو٠اجی ٠ا٤٣غ جْغادی پیف ة٤غ  ،چک ٥١و چا$ ٨ٚةؼای پؼؿ#ٜ٤

( )34احساص ٍاحس سَلیس لویٌز وفذَش :

st
ar

از ُ٣ؼ ؿؼ٠ای ٥گػاری در جٝ٨یغ ١ٝی٤ث ةؼای ماصتان ؿؼ٠ای ٥ؿ٨دآوری ٤٠اؿتی ظ٨ا٦غ داقث جا
آ٣سا ک ٥ةا وز٨د رک٨د گاه و ةی گاه مْ٤ث ؿاظح١ان ٠نؼف ای٠ ٢ضن٨ل ١٦چ٤ان از اؿحٛتال ّ٠٨١ی
ةؼظ٨ردار اؿث و ًتُ٣ ٙؼ کارق٤اؿان و ٠نؼف ک٤٤غگان در ةعف ٦ای دیگؼ ؿاظح١ان $از ز٥ٞ١
جؽئی٤ات داظٞی  ،ةازؿازی و جٕییؼ دک٨راؿی٨ن #کارةؼد دارد  .ةیكحؼ  ،ز٠ا٣ی ک٨٤٦ ٥ز ١ٝی٤ث ک ٥در ایؼان
و ز٧ان ؿاظح ٥و  ٥١٦گیؼ ٣كغه ة٨د  ،در ٛ٣اًی از ایؼان قؼکث ٦ایی در د 30 ٥٦ق١ـی ٠تادرت ة٥
ؿاظث ٠ضن٨الت ٠كاة٧ی از چ٨ب ٠ی کؼد٣غ ک ٥کارةؼد ا٠ؼوزی پارکث ١ٝی٤ث داقث و ة ٥ادّای
آگا٦ان ای ٢مْ٤ث در ز٠ان ظ٨د ة٧حؼی ٢کی٘یث ١٠ک ٢را داقث  .ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ ک ٥مْ٤حگؼان و
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ؿؼ٠ای ٥گػار ایؼا٣ی ج٨ان جٝ٨یغ ای٠ ٢ضن٨ل را ة ٥ة٧حؼی ٢قک١٠ ٜک ٢ظ٨ا٤٦غ داقث چ٤ا٣چّ ٥ؽم زغی
در راؿحای ؿؼ٠ای ٥گػاری در ای ٢ص٨زه وز٨د داقح ٥ةاقغ .

( )32ططح احساص ٍاحس ثبظیبفز دز :
در صال صاوؼ ؿؼ٠ای ٥گػاری در جتغی ٜای٨٠ ٢اد ةازیاٗحی ة٠ ٥ضن٨ل ٧٣ایی ٚاةٞیث ٦ای ةـیار
٤٠اؿتی دارد و ماصتان ؿؼ٠ای٠ ٥ی ج٨ا٤٣غ ؿؼ٠ای٦ ٥ای ظ٨د را در ای ٢ةعف وارد ک٤٤غ  .ةؼای قؼوع
ؿؼ٠ای ٥گػاری اةحغا ةایغ ة ٥د٣تال ز٠ی ٢ةؼای ازؼای ًؼح ٨٠رد ُ٣ؼ ةاقیغ  .از آ٣سا ک٠ ٥کان یاةی یکی
از ١٧٠حؼی ٢ةعف ٦ای ٦ؼ ؿؼ٠ای ٥گػاری ة ٥صـاب ٠ی آیغ ة٤اةؼای ٢زا١٣ایی ًؼح ةایغ ة ٥گ ٥٣٨ای
ةاقغ ک ٟ٦ ٥ورودی ٨٠رد ٣یاز ٨٠اد ةازیاٗحی و پـ١ا٣غ٦ای الزم جأ٠ی ٢ق٨د و  ٟ٦ةٝ ٥ضاظ ٦ؽی٦ ٥٤ای
ص ٜ١و  ٜٛ٣مؼٗ ٥اٚحنادی داقح ٥ةاق٤غ .

( )33ضاُ اًساظی ذطه ضَیی :
ة ؼای راه ا٣غازی یک ظكک ق٨یی ٠کا٣یؽه و ٠س٧ؽ ک٠ ٥نؼف ا٣ؼژی ک١حؼی ٣یاز داقح ٥ةاقغ جا از
٦ؽی٦ ٥٤ای آب و ةؼق و گاز ةکا٦غ ةٔ ٥یؼ از ٨ٝازم اوٝی٠ ٥ا٤٣غ چ٨ب ٝتاؿی  ،کاور  ،پ٨در ٠اقی٢
ٝتاؿك٨یی ٠ ،ایْات ق٨ی٤غه و ٔیؼه ک٦ ٥ؼ روز ةا ةؼ٣غ٦ای زغیغ و ةا کارایی زغیغ وارد ةازار ٠ی ق٨د ،
صغا ٜٚة ٥یک ٠اقیٝ ٢تاؿك٨یی ج١ام اج٠٨اجیک مْ٤حی ک ٥دارای ق٨ی٤غه و ظكک ک ٢ةا ؿیـحٟ
گؼ٠ایكی ةؼٚی و ةعاری ةاقغ ٣یاز اؿث  ،ة١٦ ٥ؼاه یک ظكک ک٤٤غه صؼٗ ٥ای مْ٤حی کٞ١ّ ٥کؼد
ؿؼیِ در ظكک کؼدن اٝتـ ٥داقح ٥و دارای پؼداز٣غه ک٤حؼل د٠ا و اةؽار ٠ضاُٗث ک٤٤غه از ٝتاس در
د٠ا٦ای ةاال ةاقغ جا آؿیب ٦ای اصح١اٝی و ٠نؼف ا٣ؼژی را ة٣ ٥نٖ ةؼؿا٣غ  .اٝتح ٥در ظكک ق٨یی
٦ای صؼٗ ٥ای ٠اقیٝ ٢تاؿك٨یی و ظكک ق٨یی وغ ٔتار و ٠یکؼوب ٣یؽ وز٨د دارد ک ٥ةؼای گؼٗح٢
پؼوژه ٦ای ةی١ارؿحا٣ی اؿح٘اده ٠ی ق٨د  .ةؼای ج٧ی٠ ٥اقیٝ ٢تاؿك٨یی و ظكک ک٤٤غه صؼٗ ٥ای ةا ةؼ٣غ
٠ح٨ؿي جٛؼیتاً  20جا ٠ 40یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥اصحیاج اؿث و ةؼای ج٧ی٨ٝ ٥ازم زا٣تی ٣یؽ صغا٠ 5 ٜٚیٞی٨ن
٦ؽی ٥٤ک٤یغ .
اٝتح٣ ٥تایغ ٗؼا٨٠ش کؼد ٠ضٞی ةؼای ظكک ق٨یی ٣یؽ ةایغ ازاره ق٨د ک ٥در ٠کان ٤٠اؿتی ٚؼار داقح٥
ةاقغ  .اگؼ ٠ض٨٠ ٜرد ُ٣ؼ را از ظ٨دجان داریغ در راه ا٣غازی ای ٢قٕ ٜجؼدیغ ة ٥ظ٨د راه ٣غ٦یغ اگؼ ٥٣
ةایغ ةؼای ازاره ٕ٠ازه ٣یؽ ٦ؽی ٥٤ک٤یغ .
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( )34ضاُ اًساظُ آغاًس ّبی هسبفطسی :
٠یؽان ٗىای اوٝی ٥و ؿؼ٠ای ٥الزم ز٧ث اصغاث آژا٣ؾ ٠ـاٗؼجی  :ک١یٗ ٥٤ىا ةؼای جأؿیؾ یک
آژا٣ؾ ٠ـاٗؼجی ٠ 40 ،حؼ٠ؼةِ اؿث  .ؿؼ٠ای ٥اوٝی ٥یک آژا٣ؾ ٠ـاٗؼجی ةایغ ٠س٨١ع چ٤غ ٗاکح٨ر ةاقغ :
٦ؽیٗ ٥٤ىا و ج٤ع٨اه گؼدان ةؼای یک ؿال  ،قف ٠اه دؿح١ؽد ٣یؼوی ا٣ـا٣ی  ،وب ؿایث ة ٥روز و
کارآ٠غ و ة٨دز ٥جتٞیٕات و ةازاریاةی ک٠ ٥س٨١ع ای ٢گؽی٦ ٥٤ا ةـحگی ةً ٥ؼح جساری آژا٣ؾ دارد  ،ة٥
ای٤ْ٠ ٢ا ک ٥ای ٢آژا٣ؾ کغام ةازار یا ةازار٦ا را ٦غف گؼٗح ٥و چ ٥اٝگ ٨و اؿحؼاجژی درآ٠غی را ةؼای
ظ٨د جغوی ٢کؼده اؿث  ،ا٠ا ٠ی ج٨ان جع١ی ٢زد ک ٥ةایغ ةا ک١ی ٥٤ؿؼ٠ای 70 ٥جا ٠ 80یٞی٨ن ج٠٨ان در
کالن ق٧ؼ٦ا وارد ایّ ٢ؼم ٥قغ  .ةؼای جأ٠ی٣ ٢یؼوی ا٣ـا٣ی  ٟ٦صغا ٜٚة ٥پ٤ر ٘٣ؼ ٣یؼوی ْٗال ٣یاز اؿث
٠ ،غیؼ ٗ٤ی آژا٣ؾ ٠ ،غیؼ ٗؼوش و جتٞیٕات  ،کار٤٠غ رزرو ،کار٤٠غ آگاه ة ٥ةـح ٥ة٤غی و ًؼاصی ج٨ر٦ا
و صـاةغار .

( )35ضسشَضاى ّبی سیبض :

.i

r

قایغ ق١ا  ٟ٦جسؼة ٥دیغن ظ٨درو٦ای ؿیار ٗؼوش ٔػا در ؿٌش ق٧ؼ یا ٣ؽدیکی یک ٠ض٠٨١ّ ٜی
را داقح ٥ةاقیغ ک ٥اٝتح ٥ای ٢اج٘اق در کك٨ر٦ا چ٤غان رایر ٣یـث و اصح١االً ق١ا  ٟ٦در ؿ٘ؼ٦ای ظ٨د ة٥

ay

کك٨ر٦ای دیگؼ یا در ٗی٦ ٟٞای ظارزی ای ٢جن٨یؼ در ذ٤٦حان ٛ٣ف ةـح ٥اؿث  ،کـب و کار زػاب و
ةـیار کارآ٠غی ک٠ ٥ؽیث ٦ای ةیك١اری  ٟ٦ةؼای ؿؼ٠ای ٥گػار و  ٟ٦ةؼای ٠كحؼی ة ٥د٣تال دارد .

tw

ةؼای راه ا٣غازی ای ٢کـب و کار دو ٠غل امٞی جْؼیٖ قغه اؿث ٠ ،غل اول رؿح٨ران ٦ای ٔػای
آ٠اده ؿیار ک ٥ج٧یٔ ٥ػا در ٤٠ؽل  ،آقپؽظا ٥٣یا ٦ؼ زای دیگؼی ٠ذ ٜرؿح٨ران و  ...ا٣سام قغه و در ای٢

st
ar

کی٨ؿک ٦ا و چؼخ دؿحی ٦ا ٗٛي ٔػا را گؼم ٣گ ٥داقح ٥و ةـح ٥ة٤غی کؼده و ة٠ ٥كحؼی ارائ٠ ٥ی ک٤٤غ و
در ٠غل دوم ک ٥رؿح٨ران ٦ای ٔػای ؿیار ٦ـح٤غ ً ،تط ٔػا در ١٦ان کا٠ی٨ن یا جؼیٞؼ م٨رت ٠ی گیؼد
و ای ٢جؼیٞؼ٦ا ٠ی ج٨ا٤٣غ یک یا دو اجاق داقح ٥ةاق٤غ جا ٔػا در آ٣سا ًتط و ٣گ ٥داری ق٨د ٠ .س٨ز٦ای
٨٠رد ٣یاز ةؼای قؼوع کار و کـب ٠س٨ز ةؼای ْٗاٝیث در ای ٢ص٨زه زیؼ ُ٣ؼ دو ٠س ٥ّ٨١ا٣سام ٠ی ق٨د
 ،اول ةایغ ةؼای گ ؼٗح ٢پؼوا ٥٣ة٧غاقث ة ٥وزارت ة٧غاقث ٠ؼازْ ٥کؼده و ةا ارائ ٥درظ٨اؿث ظ٨د ةؼای
راه ا٣غازی یک ٠س ٥ّ٨١رؿح٨ران ؿیار ةؼای اظػ پؼوا ٥٣ة٧غاقث ٤٠حُؼ ٠ا٣غ ٠ .ـئ٨الن ای ٢ا٠ؼ ةا
ةازرؿی از ک٠ ٜس ٥ّ٨١و ک ٜجس٧یؽات  ،وؿای ٜو ؿیـح ٟج٨٧ی ٥و دِٗ پـ١ا٣غ ة٧غاقحی ةّ ٥الوه ج١ام
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 ٨٠ارد ٠ؼة٨ط ة ٥ج٧ی ٥آب و ٨٠اد اوٝی ٥ة٧غاقحی یک پؼوا ٥٣یکـا ٥ٝةؼای ٗؼد مادر ٠ی ک٤٤غ  .پؾ ٦ؼ ٠اه
یک ةار از ٠س ٥ّ٨١ةازرؿی ة٠ ٜ١ّ ٥ی آیغ .
٠ؼص ٥ٞدوم ٠س٨ز ةؼای اؿحٛؼار در ٠کان ةایغ ج٨ؿي ق٧ؼداری و پٞیؾ را١٤٦ایی و را٤٣غگی ةا کـب
ازازه از ٣یؼوی ا٣حُا٠ی مادر ق٨د ک ٥ةا ٠ؼازْ ٥ة ٥ای ٢ا٠اک ٢و جأ٠ی٠ ٢کان ٦ایی ک ٥ج٨ا٣ایی اؿحٛؼار را
دار٣غ از ق٧ؼداری یا ارگان ٦ای ٠ؼة٠ ٥ً٨س٨ز ٗ٨ق دریاٗث ٠ی ق٨د ٠ .یؽان ؿؼ٠ای ٥الزم ةـح ٥ة ٥ای٤ک٥
ق١ا ای ٢ؿیـح ٟرا ةؼای ٗؼوش چ٠ ٥ضنٝ٨ی ٠ی ظ٨ا٦یغ و ٣یاز٤٠غ وز٨د چ ٥ا٠کا٣اجی در آن ٦ـحیغ از
٠ 18یٞی٨ن ج٠٨ان قؼوع قغه و جا ٠ 90یٞی٨ن ج٠٨ان  ٟ٦ادا ٥٠دارد ٠ذالً در یک کا٠ی٨ن چ٧ار در  2/40ک٥
ج٨ا٣ایی جٝ٨یغ  400پؼس ٗـث ٗ٨د را در ً٨ل یک روز دارد صغود ٠ 85یٞی٨ن ج٠٨ان ؿؼ٠ای ٥اوٝی٠ ٥ی
ظ٨ا٦یغ ک ٥در ای ٢کا٠ی٨ن جس٧یؽات کا٠ ٜ٠ا٤٣غ ژ٣ؼاج٨ر جٝ٨یغ ةؼق  ،کٞؼ گازی  ،یعچال ٗ ،ؼیؽر ،
٠عؽن آب  ،و ٠عؽن پـاب و ج١ام ٨٠اردی را ک ٥در ایٗ ٢ـث ٗ٨د وز٨د دارد ٨٠ز٨د اؿث  .ةؼای
ٗؼوش ةـح٤ی و ٨٣قیغ٣ی ا٣غازه دو و ٣ی٠ ٟحؼ در  1/60کاٗی اؿث ک٦ ٥ؽی٠ 20 ٥٤یٞی٣٨ی دارد .

( )36وبضآفطیٌی ثب دبی هطؽ :
٠حأؿ٘ا ٥٣أٞب جْؼیٖ ٦ا از کارآٗؼی٤ی اقحتاه اؿث  .در صاٝی ک ٥ریك ٥کارآٗؼی٤ی از راه ا٣غازی
یک «کـب و کار زغیغ» ٣كأت ٠ی گیؼد  ،ة ٥گ ٥٣٨ای ک٠ ٥ا قٕٞی ةیاٗؼی٤ی ٟک ٥ةیف از ای ٢ة ٥ذ٢٦
کـی ٣ؼؿیغه اؿث  .در ای ٢ةی ٢ةؼظی واْٚاً ظالق ٦ـح٤غ و ؿؼ٠ای ٥ظ٨د را در کـب و کار٦ای جازه ٠ی
گػار٣غ ک ٥اٝتح ٥ای ٢ؿؼ٠ای ٥ةیكحؼ جسؼةی و ایغه ة ٥ق١ار ٠ی آیغ  ٥٣ؿؼ٠ای٠ ٥اٝی  ،چؼا ک ٥یکی دیگؼ از
قؼوط کارآٗؼی٤ی ؿؼ٠ای ٥ک ٟاؿث .
کـب و کار٦ای ٔیؼٝ٨١ْ٠ی ک ٥ة ٥ذ ٢٦ک١حؼ کـی ٠ی رؿغ  .چ٤غی پیف در ٗىای ٠سازی یک
کارآٗؼی ٢زاٝب دیغم ک ٥ةُ٣ ٥ؼ ٠ی ج٨ا٣غ ؿ٨ژه ٤٠اؿتی ةؼای راه ا٣غازی یک کـب و کار  ٨٣و
پؼدرآ٠غ ةاقغ  .یک کارآٗؼی٣ ٢یكاة٨ری در اةحغا ةا ز ِ١آوری وایْات ٠ؼغ از ؿٌش کكحارگاه ٦ا و
٠ؼٔغاری ٦ا قؼوع ة ٥ةـح ٥ة٤غی ٦ای ؿاده و مادرات آن ة ٥چی ٢کؼده ة٨د  .در ادا ٥٠ةؼرؿی ٦ا ٠ح٨ز٥
قغن پای ٠ؼغ در کك٨ر ٠ا ظ٨ا٦ان چ٤غا٣ی ٣غارد و ٠نؼف ١٣ی ق٨د  ،ا٠ا کك٨ر٦ایی ٠ا٤٣غ چی ٢و
ویح٤ام از ای٠ ٢ضن٨ل ةـیار اؿحٛتال ٠ی ک٤٤غ و ظ٨ا٦ان آن ٦ـح٤غ  ،از ای ٢رو صحی از کك٨ر٦ای دیگؼ
ُ٣یؼ آ٠ؼیکا ٣یؽ ة ٥چی ٢و ویح٤ام مادرات پای ٠ؼغ وز٨د دارد .
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ای ٢کارآٗؼی ٢ةا ز ِ١آوری وایْات ٠ؼغ ک ٥صحی کكحارگاه ٦ا ةؼای ْ٠غوم کؼدن آ٧٣ا ٠تإٝی را
٦ؽی٠ ٥٤ی کؼد٣غ کار ظ٨د را آٔاز کؼده ة٨د و پؾ از گػقث دو ؿال ةؼای ظ٨د کارگاه را ا٣غاظح ٥ة٨د
و صحی ٣ؽدیک ة٘٣ 50 ٥ؼ کارگؼ و کار٤٠غ داقث  .او وایْات ٠ؼغ و ٠عن٨ماً پای آ٧٣ا را از ؿٌش
کكحارگاه ٦ا ز٠ ِ١ی ک٤غ و پؾ از ج١یؽ کؼدن ةٚ ٥ی١ث ظ٨ب مادر ٠ی ک٤غ ٠ .ـئ ٥ٞة٧حؼ ای٤ک ٥صحی
٠ی ج٨ان ای ٢صن٨ل را ة ٥م٨رت ک٤ـؼو یا ةـح ٥ة٤غی ٦ای جكکی ٜجغارك دیغ و مادر کؼد  .اٝتح٥
٠ا٣غگاری پای ٠ؼغ ٣ـتث ة ٥گ٨قث آن ٛ٠غاری ةاالجؼ اؿث  ،ا٠ا ٠ی ج٨ان اٚغام ة ٥راه ا٣غازی ؿؼدظا٥٣
کؼد جا ةا ٗؼاوری ةیكحؼ ة ٥مادرات ٦ؼ چ ٥ة٧حؼ ای٠ ٢ضن٨ل پؼداظث .پؾ ة٧حؼ اؿث اگؼ ق١ا  ٟ٦دؿحی
در پؼورش ٠ؼغ و ٠ؼٔغاری یا مادرات داریغ زودجؼ ةٗ ٥کؼ راه ا٣غازی ای ٢ایغه ی زاٝب و پؼًؼٗغار
ةاقیغ .

( )37ضطوز ّبی ذسهبسی :
قؼک ث ٦ای ظغ٠اجی ة٨٤ّ ٥ان یکی از پیك٧٤اد٦ای ٤٠اؿب ةؼای ؿؼ٠ای ٥گػاری ٨١٦اره در رأس

r

پیك٧٤اد٦ای کارآٗؼی٤ان اؿث  ،زیؼا ز٣غگی ٦ای ا٠ؼوز ةا ج٨ز ٥ة ٥صس ٟکاری اّىای ظا٨٣اده در ةیؼون

.i

از ظا ٥٣ةاّخ ٠ی ق٨د أٞب اٗؼاد کار٦ای ٤٠ؽل ظ٨د را ة ٥قؼکث ٦ای ظغ٠اجی ةـپار٣غ  .جأؿیؾ یک

ay

قؼکث ظغ٠اجی  ٟ٦ة ٥رٔ ٟدیگؼ ؿؼ٠ای ٥گػاری ٦ا ٣یاز ة ٥چ٤غان ؿؼ٠ای٠ ٥اٝی ٣غارد  .و ١٧٠حؼ از
ؿؼ٠ای٠ ٥اٝی ٣ ،یؼوی ا٣ـا٣ی کارآ٠غ ٠ ،غُ٣ؼ اؿث  .ق١ا ةایغ ةا چ٤غ ٣یؼوی ظغ٠اجی و چ٤غ ٣یؼوی ٗ٤ی

tw

ٚؼارداد داقح ٥ةاقیغ و یا ازاره یک دٗحؼ ک٨چک ٠ی ج٨ا٣یغ از ًؼی ٙج ٢٘ٞکار را ةگیؼیغ و ٣یؼو را ةؼای
کار٦ای ٤٠ؽل ة٘ؼؿحیغ ٠ .ؽیث ای ٢قّٕ ٜالوه ةؼ ٨٠و٨ع ّغم ٣یاز ة ٥ؿؼ٠ای٠ ٥اٝی آ٣چ٤ا٣ی  ،صس ٟةاالی

st
ar

کار و جْغاد زیاد ٠كحؼیان اؿث  .ة ٥ظن٨ص در ٗنٞی از ؿال ٠ا٤٣غ پایان ز٠ـحان و ٣ؽدیک قغن ة ٥ایام
٨٣روز ک ٥ظا٨٣اده ٦ا ظا ٥٣جکا٣ی اؿاؿی ا٣سام ٠ی د٤٦غ ق١ا ةا ارائ ٥ظغ٠ات ٤٠اؿب و ةا ٠ئٝ٨یث  ،ة٥
راصحی ٠ی ج٨ا٣یغ کارآ٠غ دو ٗن ٜاز کارجان را ًی یک ٠اه کـب ک٤یغ .

( )38فطاٍضی ٍ سَلیس چطم طجیؼی :

اوٝی ٢کارظا ٥٣چؼم ؿازی ایؼان در ؿال  1312در ١٦غان و دو٠ی ٢کارظا ٥٣در ؿال  1314در جتؼیؽ
جأؿیؾ قغ  .جْغاد کارظا٣سات و کارگاه ٦ای چؼم ؿازی ک ٥ة٨ً ٥ر رؿ١ی در کك٨ر ْٗا٤ٝغ صغود
 350واصغ اؿث و ّ١غجاً در ق٧ؼ٦ای ورا٠ی٠ ، ٢ك٧غ  ،جتؼیؽ ١٦ ،غان و ز٣سان ٚؼار دار٣غ ١٧٠ .حؼی٢
٠ض ٜج١ؼکؽ کارظا٣سات ای ٢مْ٤ث در چؼم ق٧ؼ ورا٠ی ٢اؿث  .چؼم ؿازی یک مْ٤ث جتغیٞی اؿث
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ک ٥ة ٥واؿٌ ٥ای ٢مْ٤ث  ،وایْات کكحارگاه ٦ا جتغی ٜة ٥کاالی ةا ارزش ٠ی ق٨د و ةا ورود
کارق٤اؿای ة ٥ایّ ٢ؼو ، ٥از صاٝث ؿ٤حی وارد ٠ؼص ٥ٞمْ٤حی قغه اؿث  .ایؼان یکی از کك٨ر٦ایی
اؿث ک ٥از دیؼةاز در ای ٢مْ٤ث ْٗاٝیث ٦ای چك ٟگیؼی داقح ٥اؿث  ،ا٠ا ٠حأؿ٘ا ٥٣ةا ةؼؿی ای ٢ؿیؼ
٠ح٨ز٣ ٥ؽول ای ٢مْ٤ث در د٦ ٥٦ای اظیؼ ٠ی ق٨ی ٟة ٥گ ٥٣٨ای ک ٥ةُ٣ ٥ؼ ؿؼ٠ای ٥گػاری در ای ٢مْ٤ث
چ٤غان ٤٠اؿب ١٣ی ١٣ایغ ٠ .ؽیث کك٨ر ٠ا در ظن٨ص چؼم ؿتک اؿث ک ٥اگؼ ؿؼ٠ای ٥گػار جن١یٟ
ة ٥قؼوع داقح ٥ةاقغ ة ٥ای ٟ٧٠ ٢ج٨ز ٥ک٤غ  ،ا٠ا ة ٥دٝی ٜای٤ک ٥پؼوا ٥٣جأؿیؾ ةیف از صغ ٣یاز مادر قغه و
در وا ِٚةازار ای ٢مْ٤ث ة ٥اقتاع رؿیغه و ٣ؽدیک  15ؿال اؿث ک٦ ٥یچ ٠س٨زی از ؿ٨ی «٠غیؼیث
٣ـازی و پ٨قاك وزارت مْ٤ث ْ٠ ،غن و جسارت» ةؼای جأؿیؾ مادر ١٣ی ق٨د  ،راه ورود ة ٥ای٢
مْ٤ث ٠كارکث ةاؿایؼ واصغ٦ای ْٗال یا ٠ـک٨ت اؿث  .ةّ ٥الوه ةا ج٨ز ٥ة ٥جٛاوای ک ٟةازار داظٞی
ؿؼ٠ای ٥گػاران در ای ٢مْ٤ث اگؼ ةع٨ا٤٦غ پیكؼٗث ک٤٤غ ةایغ روی ٠تاصخ مادرات ج١ؼکؽ ک٤٤غ و
٣گاه مادراجی در ظن٨ص چؼم ؿتک داقح ٥ةاق٤غ .

( )39سأسیس یه هطوع چبح زیجیشبل :
ةؼای جأؿیؾ یک ٠ؼکؽ چاپ دیسیحال اةحغا ةایغ ز٨از کـب ةگیؼیغ ةا ٠ؼزْ ٥ة ٥اجضادی ٥چاپ
مادر ٠ی ق٨د  .اجضادی ٥ق١ا را ة ٥چ٤غ ارگان دیگؼ ٠ا٤٣غ ق٧ؼداری و ٠اکْ٠ ٢ؼٗی ٠ی ک٤غ و پؾ از
ةؼرؿی ٦ای الزم ج٨ؿي ای ٢ارگان ٦ا ٠س٨ز مادر٠ی ق٨د  .اٝتح ٥چ٤غ قؼط ٠كعل  ٟ٦در ای ٢ةی٢
الزم اؿث ک ٥وز٨د داقح ٥ةاقغ ٠ ،ذالً اگؼ ٠کان ق١ا در پاؿاژ٦ای ٠ؼکؽی ٣تاقغ ةایغ ٗام٠ ٥ٞکا٣ی
صغود ٠ 500حؼ ةا ٕ٠ازه ٠كاة ٥در ٠ض ٜداقح ٥ةاقغ ١٦ ،چ٤یّ ٢غم ؿ٨ء پیكی ٥٤و ؿاة ٥ٛکی٘ؼی ةؼای اظػ
٠س٨ز ة ٥دٝی ٜظٌؼات اصح١اٝی در زْ ٜاؿ٤اد ج٨ؿي چاپعا٦ ٥٣ا ةایغ گؼٗح ٥ق٨د ،ةّ ٥الوه ٠غرك
جضنیٞی ٗؼد ةایغ ةاالجؼ از ٗ٨ق دیپ ٟٞةاقغ  .در ٧٣ایث ک١ی٠ ٥٤حؼاژ ةؼای قؼوع ةایغ ٠ 18حؼ ةاقغ  .ق١ا
در ک١حؼی ٢صاٝث ة٠ 25 ٥یٞی٨ن ج٠٨ان پ٨ل ٣یاز داریغ ک ٥ای٠ ٢ت ٓٞقا ٜ٠ظؼیغ یک دؿحگاه چاپگؼ ؿیاه
و ؿ٘یغ چ٧ار جا پ٤ر ٠یٞی٣٨ی اؿث ک ٥کار٦ای کپی و زیؼاکؾ و ا٨٣اع چاپ ؿیاه و ؿ٘یغ را ا٣سام ٠ی
د٦غ ١٦ ،چ٤ی ٢یک دؿحگاه چاپگؼ ر٣گی ک ٥ةی 8 ٢جا ٠ 10یٞی٨ن ج٠٨ان ٦ؽی ٥٤دارد $اٝتح ٥ای٠ ٢تٓٞ
٠یا٣گی ٢اؿث و ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ارك قؼکث جٝ٨یغ ک٤٤غه چاپگؼ٦ای دارای ٚی١ث ةاالجؼ  ٟ٦وز٨د دارد #و
در ٧٣ایث یک کا٠پی٨جؼ و ٠یؽ و م٤غٝی ک ٥صغود چ٧ار ٠یٞی٨ن ٦ؽی ٥٤دارد و ٠ت ٓٞپ٤ر ٠یٞی٨ن ج٠٨ان
ؿؼ٠ای ٥در گؼدش ز٧ث ظؼیغ کأػ  ،ج٣٨ؼ و درام و ٨٠اد اوٝی٨٠ ٥ز٨د اؿث  .صس ٟکاری گ٘ح ٥قغه
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ةؼای قؼوع اوٝی ٥در ک١حؼی ٢صس١٠ ٟک ٢اؿث  ،ا٠ا اگؼ ق١ا ةع٨ا٦یغ یک ٠س ٥ّ٨١کا ٜ٠ظغ٠ات را
داقح ٥ةاقیغ ٠ ،یا٣گی٠ 150 ٢یٞی٨ن ج٠٨ان ٣یاز اؿث ک ٥ةح٨ان دو ٨٣ع پالجؼ و چاپگؼ٦ای دیگؼ را ةؼای
ا٨٣اع چاپ دیسیحال ظؼیغاری کؼد  .ةا ج٨ز ٥ة ٥صس ٟکار و دؿحگاه ٦ایی ک ٥ظؼیغاری قغه ةی ٢یک جا
دو ؿال ز٠ان ٠ی ةؼد جا ؿؼ٠ای ٥اوٝی ٥ق١ا ةؼگؼدد .

( )41سَلیس ٍ چبح ًبیلَى ّبی سجلیغبسی :
ْٗاٝیث در ةازار چاپ جتٞیٕات روی ٣ای٨ٞن در ؿ ٥صاٝث م٨رت ٠ی گیؼد  .صاٝث اول ؿیک
اؿکؼی ٢یا چاپ دؿحی ة ٥ق١ار ٠ی آیغ ک ٥قایغ ٨ُٞ٠م جؼی ٢قاظ ٥چاپ در ایؼان ةاقغ ؛ چاپی ک٥
کی٘یث ظ٨ب و  ٥١٦کاره ای دارد ا٠ا در ؿؼ٠ای ٥گػاری  ،ص١ایث یا وام و رو ٙ٣کـب و کار در آن
ظتؼی ٣یـث  .أٞب اٗؼاد ْٗال در ای ٢قاظ ٥ةا ک١حؼی ٢ا٠کا٣ات و ؿؼ٠ای٦ ٥ا ْٗاٝیث ٠ی ک٤٤غ و ٨٠رد
ج٨ز ٥دوٝث و صحی اجضادی٣ ٟ٦ ٥یـح٤غ  .در ای ٢روش از پارچ ٥ةا ج٨ری ةا ؿؼواخ ٦ای ةـیار ریؽ اؿح٘اده
٠ی ق٨د  .ةؼای راه ا٣غازی کارگا٦ی ک ٥ة ٥ای ٢روش ْٗاٝیث ک٤غ ق١ا ة ٥دو ٣یؼوی کار و صغود ٠ 20حؼ

r

ٗىای کارگا٦ی ٣یاز داریغ ٠ .س٨١ع ٨٠اد اوٝی ٥و اةؽار٦ای ٨٠رد ٣یاز  ٟ٦ةا صغود ٠ 5یٞی٨ن ج٠٨ان

.i

ظؼیغاری ٠ی ق٨د و ٠ی ج٨ا٣یغ کار را قؼوع ک٤یغ  .در ای ٢ةعف جسؼة ٥و صؼٗ ٥صؼف اول را ٠ی ز٣غ ،

ay

چؼا ک ٥١٦ ٥کار٦ا ة ٥م٨رت دؿحی م٨رت ٠ی گیؼد و ٣یاز ة ٥ؿٞی ، ٥ٛجسؼة ٥و دٚث زیادی دارد ٠ .یؽان
جٝ٨یغ کارگا٦ی ای ٢چ٤ی٤ی در صاٝث ّادی صغود ٦ 5ؽار ّغد ٣ای٨ٞن در روز اؿث  .در روش دوم ق١ا

tw

ؿ ٥دؿحگاه امٞی ٠ی ظ٨ا٦یغ ک ٥کار٦ا ةیكحؼ ة ٥م٨رت ٠اقی٤ی ا٣سام ٠ی ق٨د  .دؿحگاه ٦ا قاٜ٠
دؿحگاه چاپ روال یک ر٣گ یا دو ر٣گ یا چ٤غ ر٣گ اؿث ک ٥ةی 15 ٢جا ٠ 20یٞی٨ن ةؼای ق١ا ج١ام ٠ی

st
ar

ق٨د  ،دؿحگاه دوم دؿحگاه یا ٠اقی ٢دوظث اؿث ک ٥ا٠ؼوزه در ةازار ةی 7 ٢جا ٠ 9یٞی٨ن ةؼای ظؼیغش
٣یاز داریغ و در ٧٣ایث دؿحگاه دؿح ٥زن ک ٥آن  ٟ٦ا٨٣اع ٠عح٘ٞی دارد ٠ذالً دؿح٦ ٥ای ٨ٝزی ّ ة٤غی ،
ج٨ٛیحی و ٔیؼه  .ای ٢دؿحگاه  ٟ٦ةا ج٨ز ٥ة ٥کارایی و ٣یاز صغود ٠ 5یٞی٨ن ةؼایحان ج١ام ٠ی ق٨د  .در
٠س٨١ع ٠ی ج٨ان گ٘ث ةؼای راه ا٣غازی کارگا٦ی ةا ای ٢ؿیـح ، ٟؿؼ٠ای ٥ای ةا ٓٝةؼ ٠ 40یٞی٨ن ج٠٨ان ٣یاز
داریغ  ،اٝتح ٥ای٠ ٢ت ٓٞج٧٤ا ةؼای ظؼیغ جس٧یؽت ٨٠رد ٣یاز کارگاه اؿث و صغود ٠ 10یٞی٨ن ج٠٨ان ٟ٦
ةؼای ٨٠اد اوٝی ٥و ؿایؼ ٞ٠ؽو٠ات ٣یاز داریغ ١٦ ،چ٤ی٣ ٢یاز ة ٥ک١ی٠ 100 ٥٤حؼی کارگاه یا ؿ ٥ٝ٨ةؼای
ْٗاٝیث داریغ  ،ةّ ٥الوه صغود پ٤ر ٘٣ؼ ٣یؼوی کار ةؼای ای ٢چ٤ی ٢کارگا٦ی ٨٠رد ٣یاز اؿث ٠ .یؽان
جٝ٨یغ ای ٢کارگاه ٦ا در صاٝث ّادی صغود  15جا ٦ 20ؽار ٣ای٨ٞن در روز گؼٗح٠ ٥ی ق٨د و در ةعف
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آظؼ  ،یک ٠غل دؿحگاه ٔ٨ل پیکؼی وز٨د دارد ک ٥ج١ام پؼوؿ ٥جٝ٨یغ ٣ای٨ٞن  ،چاپ و ةؼس و چـتا٣غن
دؿح٣ ٥ای٨ٞن را ة ٥م٨رت اج٠٨اجیک ا٣سام ٠ی د٦غ  ،یْ٤ی ق١ا از ًؼف دؿحگاه رول ٣ای٨ٞن را وارد ٠ی
ک٤یغ و دؿحگاه  ،م٘ؼ جا مغ پؼوؿ ٥جٝ٨یغ را ا٣سام ٠ی د٦غ و از ًؼف دیگؼ دؿحگاه ٣ای٨ٞن چاپ قغه
ظارج ٠ی ق٨د .
ٚی١ث ای ٢دؿحگاه در ٠غل ٦ای کؼه ای و آ١ٝا٣ی ٠ؼٔ٨ب صغود ٠ 3یٞیارد اؿث کٗ ٥ىایی صغود
٦ؽار ٠ث کٖ ةا ؿ ٖٛصغا٘٦ ٜٚث ٠حؼ ٣یاز اؿث  .ای ٢دؿحگاه ٦ا ک ٥ا٠ؼوزه ةا ٣ام «ٞ٦ی »٨در ةازار
ْ٠ؼوف ٦ـح٤غ ج١ام پؼوؿ ٥چاپ روی ٣ای٨ٞن را ا٣سام ٠ی د٤٦غ و ٠یؽا٣حٝ٨یغ روزا ٥٣آ٧٣ا قایغ چ٤غی٢
ةؼاةؼ ؿایؼ ةعف ٦ا ةاقغ .

( )44سَلیس زض ٍ دٌجطُ ّبی یَ دی ٍی سی :
ّ ٟٞاؿح٘اده از ای ٢در و پ٤سؼه ٦ا ٣عـحی ٢ةار  ،صغود  15ؿال پیف از آ١ٝان ة ٥جؼکیت ٥و از جؼکی ٥ة٥
جتؼیؽ وارد قغ و در آ٧٣ا ٠ؼکؽیث و وؿْث ةـیاری داقث ا٠ا ا٠ؼوزه در ةـیاری از ق٧ؼ٦ای ایؼان ای٢
در و پ٤سؼه ٦ا ةؼ اؿاس ٠یؽن ٠كحؼیان  ،جٝ٨یغ ٠ی ق٨د  .ؿؼ٠ای٨٠ ٥رد ٣یاز ةؼای ای ٢م ٖ٤ة ٥دو ةعف
ؿؼ٠ای ٥داةث و ؿؼ٠ای ٥در گؼدش جٛـی٠ ٟی ق٨د  .وی جنؼیش ٠ی ک٤غ  :ةؼای راه ا٣غازی یک ظي
٣ؼ٠ال جٝ٨یغ ک ٥قا ٜ٠ؿ ٥ظي زغاگا ٥٣جٝ٨یغ  ،قا ٜ٠ظي جٝ٨یغ قیك ٥دو زغاره  ،ظي جٝ٨یغ در و پ٤سؼه
آ٠٨ٝی٤ی٨م و ظي جٝ٨یغ در و پ٤سؼه ی ٨پی وی ؿی ٠ی ق٨د صغود  700جا ٠ 800یٞی٨ن ٦ؽی ٥٤ظؼیغ ٠اقی٢
آالت و دؿحگاه ٦ای ٨٠رد ٣یاز اؿث جا ةح٨ا٣یغ کار را آٔاز ک٤یغ ١٦ .چ٤ی ٢ة ٥دٝی ٜای٤ک ٥اکذؼ ٠كحؼیان
ةْغ از جض٨ی ٜو ٣نب جـ٨ی ٥صـاب ٠ی ک٤٤غ صغود یک ٠یٞیارد در ؿال ق١ا صـاب دٗحؼی داریغ .
١٦چ٤ی ٢صغا٠ ٜٚـاصث ةؼای راه ا٣غازی کارظا ٥٣صغود ٦ 2ؽار ٠حؼ ؿاک ٢و ٘٣ 25ؼ ٣یؼوی ا٣ـا٣ی ٗ٤ی
ةؼای اپؼاج٨ری دؿحگاه ٦ا ٨٠رد ٣یاز اؿث  .امٞی جؼی٠ ٢س٨ز ةؼای راه ا٣غازی کارظا ٥٣را ةایغ از وزارت
مْ٤ث ةگیؼیغ ک ٥آن  ٟ٦ةؼ اؿاس ٨٠ازی ٢ظاص ظ٨د و در ُ٣ؼ گؼٗح ٢ةؼظی ٠ـائ٠ ٜضیي زیـحی ة٥
ق١ا ٠س٨ز جْ٠ ٙٞی گیؼد .

( )42هغبظ آة هیَُ فطٍضی :
ٗن ٜة٧ار و جاةـحان از راه ٠ی رؿغ و ای ٢روز٦ا ایـحادن ک٤ار ظیاةان و ظ٨ردن یک ةـح٤ی یا آب
٠ی٨ه ظ٤ک  ،ج٧٤ا را ٗؼار از گؼ٠اؿث ٕ٠ .ازه ٦ای آة١ی٨ه ٗؼوقی یا ة ٥امٌالح ویحا٠ی٦ ٥٤ا  ،یکی از
٠کان ٦ای ٨٠رد ّال ٥ٚاکذؼ ایؼا٣ی ٦اؿث  ،ؿال ٦ا پیف در ایٕ٠ ٢ازه ٦ا ٗٛي آب ٠ی٨ه و ةـح٤ی ة٥
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ٗؼوش ٠ی رؿغ ا٠ا ا٠ؼزوه در ک٤ار آب ٠ی٨ه ٦ای ًتیْی و مْ٤حی  ،ا٨٣اع ةـح٤ی ٦ای ٠ی٨ه ای  ،ذرت
٠کؽیکی  ،در ٨٠اردی صحی ؿیب ز٠ی٤ی ؿؼخ کؼده و ةؼظی ٗـث ٗ٨د٦ای ؿتک ارائ٠ ٥ی ق٨د .
٠س٨١ع ای ٢ظ٨راکی ٦ای ؿتک ٠ ،ی ج٨ا٣غ ةؼای ماصب ٕ٠ازه درآ٠غ ٤٠اؿتی را ر ٟٚةؽ٣غ  .در ای٢
گ٘حار ٠ی ظ٨ا٦یغ ة ٥ق١ا پیك٧٤اد ةغ٦ی ٟک ٥ة ٥ای ٢کـب و کار ٗکؼ ک٤یغ و آن را ة٨٤ّ ٥ان یک قٕٜ
٠ح٨٤ع ةا ظ٨رد٣ی ٦ای ظ ٨ق١ؽه در ُ٣ؼ داقح ٥ةاقیغ  .اٝتح١٧٠ ٥حؼی٣ ٢کح ٥در ظن٨ص اصغاث ای ٢گ٥٣٨
ٕ٠ازه ٦ا ٠کان یاةی ٤٠اؿب اؿث  ،ای٠ ٢کان صح١اً ةایغ در ٠ـیؼ جؼدد و رٗث و آ٠غ ةاقغ ةّ ٥الوه در
زایی ک ٥جازگی داقح ٥و جا ٗام ٥ٞچ٤غ ٠حؼی ٕ٠ازه ٠كاة٧ی وز٨د ٣غاقح ٥ةاقغ  .در ٠ؼاص ٜةْغی ج٨ز٥
ة ٥دک٨ر ٕ٠ازه و چیغ٠ان ةؼای زػب ٠كحؼی ک ٥در صال ّت٨ر اؿث ةـیار صائؽ ا١٦یث اؿث .

( )43سَلیس وبضر َّضوٌس :
کارت ٨٦ق٤١غ کارجی اؿث ک ٥ةؼ روی آن ٠غار ٠سح٣ ِ١نب قغه اؿث  .از ای٨٣ ٢ع کارت ٠ی
ج٨ان ة ٥زای کارت اّحتاری و کارت پ٨ل پا در ؿیـح٦ ٟای ا٤٠یحی کا٠پی٨جؼی  ،ؿیـح٦ ٟای جكعیل

r

٨٦یث و ةـیاری ٨٠ارد دیگؼ اؿح٘اده کؼد  .کارت ٦ای ٨٦ق٤١غ از ُ٣ؼ ا٣غازه و قکَ ٜا٦ؼی  ،قتی ٥ة٥

.i

کارت ٦ای اّحتاری ٝ٨١ْ٠ی ٦ـح٤غ .

ay

ا١٦یث اؿحؼاجژیکی ًؼح جٝ٨یغ کارت ٨٦ق٤١غ :

١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥گ٘ح ٥قغ جک٨ٝ٨٤ژی کارت ٨٦ق٤١غ ة٨٤ّ ٥ان یکی از دؿحاورد٦ای ٨٣ی ٢ةكؼی ،

tw

جض ٝ٨ی قگؼف در ص٨زه ؿیـح٦ ٟای کارةؼد٦ای روز٠ؼه ا٣ـان ٦ا ایساد کؼده اؿث  .دو ٟ٧٠ ٥ٝ٨ٛ٠
ا٤٠یث و ١٦ؼاه ة٨دن از ویژگی ٦ای ٤٠ضنؼ ةٗ ٥ؼد ای ٢جک٨ٝ٨٤ژی اؿث ا٠ؼوزه کارةؼد٦ای ای٢

st
ar

جک٨ٝ٨٤ژی در ؿٌش د٣یا در اکذؼ ز٠ی٦ ٥٤ا ٚاة٠ ٜكا٦غه اؿث و صحی ای ٢رو٣غ  ،رو ة ٥رقغ ٠ی ةاقغ .
ةا٣ک ٦ا ٠ ،ؼاکؽ ٠عاةؼاجی  ،ؿاز٠ان ٦ای دوٝحی ٠ ،ؼاکؽ ة٧غاقحی ٠ ،ؼاکؽ ارائ ٥ظغ٠ات ٠ ،ؼاکؽ
آ٨٠زقی ٠ ،ؼکؽ ج٘ؼیضی و  ...از دؿحاورد٦ای کارةؼدی ای ٢جک٨ٝ٨٤ژی ة٧ؼه ٠ی گیؼ٣غ .

( ) 44ططح سَلیس وفذَش ٍ زیَاضدَش ٍ ًوبی سبذشوبى اظ ضبیؼبر ًرل :
٠ضن٨ل ٨٠رد ةؼرؿی ًؼح صاوؼ  ،جٝ٨یغ ک٘پ٨ش و دی٨ارپ٨ش و ١٣ای ؿاظح١ان از وایْات ٣عٜ
اؿث  .ای٠ ٢ضن٨الت ١٦ان ً٨ری ک ٥از ّ٨٤ان آن ٠كعل اؿث ةؼای پ٨قف کٖ ؿاظح١ان ٦ا،
دی٨ار٦ا و صحی ١٣ای ؿاظح١ان ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ  .ة٤اةؼای ٢در ای٤سا ة٨ُ٤٠ ٥ر آق٤ایی ةیكحؼ ةا
٠ضن٨الت ًؼح و ٨٠ارد کارةؼد آ٧٣ا قؼصی در ٨٠رد ا٨٣اع ک٘پ٨ش ٦ا  ،دی٨ارپ٨ش ٦ا و ١٣ای ؿاظح١ان
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ک ٥١٦ ٥از چ٨ب ؿاظح ٥قغه ا٣غ  ،ارائ ٥قغه اؿث  .الزم ة ٥ذکؼ اؿث ک ٥ای٠ ٢ضن٨الت از ؿایؼ ٨٠اد
٠ا٤٣غ پالؿحیک ٦ا  ،کا٠پ٨زیث ٦ا  ،آ٠٨ٝی٤ی٨م و ٣ ...یؽ ؿاظح٠ ٥ی ق٣٨غ ک ٥ارجتاط ظامی ةا ًؼح ٨٠رد
ةؼرؿی ٣غار٣غ .

( )45سَلیس چَة ثسشٌی :
ةؼ اؿاس آ٠ار٦ای ارائ ٥قغه  ،کارظا٦ ٥٣ای ةـح٤ی ؿازی کك٨ر ؿاال٠ 240 ٥٣یٞیارد ج٠٨ان چ٨ب
ةـح٤ی ة ٥کك٨ر وارد ٠ی ک٤٤غ ک ٥ةعف ّ١غه ای ٢واردات از چی ٢م٨رت ٠ی گیؼد  .ا٠ا ٠ـئ ٥ٞامٞی
ای ٢اؿث ک ٥آیا جٝ٨یغ چ٨ب ةـح٤ی ٣یاز ة٤ٗ ٥اوری ظامی دارد ک ٥کك٨ر ٠ا ٠ست٨ر ة ٥ای ٥١٦ ٢واردات
قغه اؿث ؟
ؿؼ٠ای ٥داةث پؼوژه ةی 600 ٢جا ٠ 700یٞی٨ن ج٠٨ان ٠حٕیؼ اؿث  .ة ٥ای ٢م٨رت ک ٥صغود  300جا 350
٠یٞی٨ن ج٠٨ان ٦ؽی ٥٤جس٧یؽات اؿث  350 .جا ٠ 400حؼ ٗىای ؿؼپ٨قیغه ةؼای جٝ٨یغ و ٣ؽدیک ة 300 ٥جا
٠ 400حؼ ٗ ٟ٦ىای روةاز ةؼای ا٣تار کؼدن ا٨ٝار٦ا اصحیاج اؿث  .جس٧یؽات ٨٠رد ٣یاز ای ٢مْ٤ث ٣یؽ ة٥
ٝضاظ جک٨ٝ٨٤ژیک  ،جس٧یؽات پیچیغه ای ٣یـح٤غ ک٠ ٥غل ٦ای چی٤ی و اروپایی آن ةا ٚی١ث ٦ای ٠ح٘اوت
در ةازار ٨٠ز٨د اؿث ٚ .ی١ث ج١ام قغه ٠ضن٨ل در ایؼان ةی 2 ٢جا  4ج٠٨ان اؿث ک ٥در ةازار ةی 10 ٢جا
 12ج٠٨ان ظؼیغ و ٗؼوش ٠ی ق٨د  .ای ٢کار صحی ةا وز٨د واردات ا٨ٝار گؼد چ٨ب ج٨زی ٥اٚحنادی
دارد و از صاقی ٥ؿ٨د ظ٨ةی ةؼظ٨ردار اؿث .

( )46دطٍضش دطًسگبى ظیٌشی :
گؼو٦ی از پؼ٣غگان ة ٥ظاًؼ ؿعحی ٦ای جٝ٨یغ ٠ذ ٜو ٠كکالت ةـیاری ک ٥در پؼوؿ٣ ٥گ٧غاری آ٣ان
اؿث ٚی١ث ٦ای ةـیار ةاالیی دار٣غ  .صس ٟظؼیغ و ٗؼوش ای ٢گ٣ ٥٣٨ژاد٦ا در ةازار ةاال ة٨ده جا آ٣سا ک٥
یک ز٨ز ٥دو ٠ا١٠ ٥٦ک ٢اؿث جا ٠ 3یٞی٨ن ج٠٨ان ظؼیغ و ٗؼوش ق٨د ١٧٠ .حؼیّٞ ٢ث ای٠ ٢ـئ ٥ٞای٢
اؿث ک ٥جْغاد جع١ی ک ٥ای ٢پؼ٣غگان در ؿال ٠ی گػار٣غ ةـیار ک ٟو پؼوؿ ٥پؼورش آ٧٣ا ٗؼاز و ٣كیب
٦ای ةـیاری دارد  .در وا٦ ِٚؼ کـی ج٨ان جتغی ٜجع ٟز٨ز ٥را ٣غارد ١٦ .چ٤ی٠ ٢ؼاص ٜرؿیغن ز٨ز٥
٦ا ة ٥ؿ ٢ة٨ٞغ ةـیار جعننی اؿث و ٣یاز ة ٥کار ةـیاری دارد  .ج٨می٠ ٥ا ةّ ٥ال٤١ٚغان ای ٢اؿث ک ٥اگؼ
ة ٥د٣تال درآ٠غ ٤٠اؿتی در ای ٢ص٨زه ٠ی گؼد٣غ روی پؼ٣غه ٦ایی کار ک٤٤غ ک ٥ارزش اٗؽوده ةاالیی
دار٣غ  .ة٨٤ّ ٥ان ٠ذال اگؼ کـی ةح٨ا٣غ جعٚ ٟؼٚاول را جتغی ٜة ٥ز٨ز ٥ةا ٓٝک٤غ در وا ِٚیک جع٦ 3 ٟؽار
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ج٠٨ا٣ی را ة ٥یک ز٨ز٦ 30 ٥ؽار ج٠٨ا٣ی جتغی٠ ٜی ک٤غ و ای ٢یْ٤ی ارزش اٗؽوده  10ةؼاةؼ یا جعً ٟاوس
٦ 30ؽار ج٠٨ا٣ی ة ٥یک ز٨ز٦ 300 ٥ؽار ج٠٨ا٣ی جتغی ٜق٨د .

( )47سَلیس وبغص اظ سٌگ آّه :
صغود  5ؿال پیف ةؼای اوٝی ٢ةار کأػ ؿ٤گی در کا٣ادا جٝ٨یغ قغ و صغود  2ؿال اؿث ک ٥در
چؼظ ٥اٚحنادی ز٧ان ٚؼار گؼٗح ٥اؿث  .ج٘اوت کأػ٦ای ٝ٨١ْ٠ی و کأػ ؿ٤گی در ای ٢اؿث ک ٥ة٥
دٝی ٜوز٨د اٝیاف ک٨جاه و ة٤ٞغ در کأػ ٝ٨١ْ٠ی ةاّخ ٠کف ٠ؼکب ٠ی ق٨د و در چاپ چ٤غ ر٣گ ،
کی٘یث ٨ٌٞ٠ةی ٣ع٨ا٦ی ٟداقث  .ةؼای داقح ٢چاپ ةا کی٘یث جؼ از کأػ گالؿ ٥اؿح٘اده ٠ی ق٨د و
کأػ ؿ٤گی کی٘یث کأػ گالؿ ٥را ةا ٚی١ث پایی ٢جؼ ة٠ ٥ا ٠ی د٦غ  .چاپ پػیؼی کأػ ؿ٤گی ةـیار
ة٧حؼ از کأػ ٝ٨١ْ٠ی اؿث  .کأػ ٝ٨١ْ٠ی ة ٥دٝی ٜظ ٜٞو ٗؼزی ک ٥دارد ٠ؼکب را زػب ٠ی ک٤غ در
صاٝی ک ٥کأػ ؿ٤گی ٠ؼکب را زػب ١٣ی ک٤غ و ٠ؼکب در ؿٌش کأػ ةاٚی ٠ی ٠ا٣غ و صغود 20
درمغ کأػ ٝ٨١ْ٠ی ٠ؼکب ٠نؼف ٠ی ک٤غ ً .ت ٙآ٠ار وزارت م٤ایِ در ؿال ٦ 680 ، 91ؽار ج٢

r

کأػ وارد کك٨ر قغه اؿث در صاٝی ک ٥جٝ٨یغ کأػ در کك٨ر  12000ج ٢اؿث  ،ک ٥ای 12000 ٢ج ٢را

.i

قؼکث ٦ای چ٨کا و پارس جٝ٨یغ ٠ی ک٤٤غ  .و صغود  2درمغ از ٣یاز داظٞی را جأ٠ی٠ ٢ی ک٤٤غ  .ظي

ay

جٝ٨یغ کأػ ؿ٤گی ٚاةٞیث جٝ٨یغ  4000ج ٢در ؿال را دارد پؾ ةؼای جأ٠ی٣ ٢یاز داظٞی ٣یاز ة٣ ٥نب
چ٤غی٠ ٢اقی ٢داری . ٟاگؼ ؿیـح ٟجٝ٨یغ کأػ از ؿ٤گ در کك٨ر ٣نب و راه ا٣غازی ق٨د ٠یؽان ٚاةٜ

tw

ج٨ز٧ی از واردات کأػ و ظؼوج ارز کاؿح٠ ٥ی ق٨د ١٦چ٤ی٤٠ ٢اةِ ز٤گٞی ٠ا ٣یؽ جعؼیب ١٣ی ق٨د .
ةؼای جٝ٨یغ ٦ؼ یک ج ٢کأػ  4 ،ج ٢درظث ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد  .ای ٢در م٨رجی اؿث ک٥

( )48سَلیس ضوغ :

st
ar

کك٨ر ایؼان ٤٠اةِ درظحی و آةی ک١ی دارد پؾ ة٧حؼ از کأػ ؿ٤گی اؿح٘اده ق٨د .

ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥ق ِ١از ز٠ ٥ٞ١ضن٨الت کارةؼدی در د٣یای ا٠ؼوز ة ٥ق١ار ٠ی رود ک ٥ةا داقح٢
ؿاة٠ ٥ٛنؼف ً٨ال٣ی در گػر ز٠ان ٨٤٦ ،ز  ٟ٦ةا وز٨د پیكؼٗث ٦ای ّ١غه ٗ٤اوری ٨٠ ،رد ج٨ز ٥و
٠نؼف ٠ؼدم ز٧ان اؿث  .ةازار ق ِ١در ایؼان ةازار ٗ٨ق اْٝاده ای اؿث  .روزا ٥٣ةیف از ٠ 5یٞیارد ج٠٨ان
ق ِ١در ایؼان ؿ٨زا٣غه ٠ی ق٣٨غ ک ٥جٝ٨یغ ک٤٤غگان ایؼان در ٧٣ایث ةح٨ا٤٣غ  5جا ٠ 6یٞی٨ن ج٠٨ان آن را
جٝ٨یغ و زتؼان ک٤٤غ  .ای٨٠ ٢و٨ع از آن ز٧ث درظ٨ر ج٨ز ٥اؿث ک ٥ایؼان ؿ٠٨ی ٢جٝ٨یغ ک٤٤غه ةؽرگ
پاراٗی ٢در ز٧ان اؿث و جٝ٨یغک٤٤غگان چی٤ی ةٝ ٥ضاظ کی٘یث ة ٥گؼد پای ایؼان ١٣ ٟ٦ی رؿ٤غ  .ؿؼ٠ای٥
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اوٝی ٥ةؼای ق٨رع جٝ٨یغ در ای ٢مْ٤ث ٠ح٘اوت اؿث  ،ة٨ً ٥ر ٠ذال اگؼ ةع٨ا٦ی ٟجٝ٨یغ مْ٤حی داقح٥
ةاقی ٟة ٥دٝی ٜای٤ک ٥کار یک ٤٦ؼدؿحی اؿث و جس٧یؽات آن ةایغ از ظارج $کك٨ر چی #٢وارد ق٨د ،
داقح ٢یک ؿؼ٠ای٠ 700 ٥یٞی٨ن ج٠٨ا٣ی وؼوری اؿث  ،ا٠ا ةؼای جٝ٨یغ ق ِ١در یک ؿٌش ک٨چک و
ظا٣گی ةا ٠ 3یٞی٨ن ج٠٨ان ٠ ٟ٦ی ج٨ان قؼوع کؼد ٨٠ .اد اوٝی٨٠ ٥رد اؿح٘اده در ای ٢مْ٤ث ة٨ً ٥ر کاٜ٠
در داظ ٜجٝ٨یغ ٠ی ق٨د  .ای٨٠ ٢اد قا ٜ٠ر٣گ ق ِ١ؿازی ٗ ،یحی ٥ٞو ٚاٝب ٦ای پٞی کؼة٤ات اؿث  .در
ز٠ی ٥٤جٝ٨یغ پاراٗی ٟ٦ ٢جٝ٨یغک٤٤غگان ةـیاری در ایؼان در ای ٢ص٨زه ْٗال ٦ـح٤غ ٨ً ،ری ک ٥روزا13 ٥٣
٠یٞیارد ج٠٨ان در ایؼان پاراٗی ٢جٝ٨یغ ٠ی ق٨د  ،جس٧یؽات ٨٠رد اؿح٘اده در ای ٢مْ٤ث  ،ة٨ً ٥ر کا ٜ٠از
چی ٢وارد ٠ی ق٨د .

( )49سَلیس آزاهس :
آدا٠ؾ از ز٠ ٥ٞ١ضن٨الجی اؿث کً ٥ی چ٤غی ٢د ٥٦ج٨ا٣ـث ٠ضت٨ةیث زیادی ةی ٢ا٣ـان ٦ا پیغا
ک٤غ ٠ی ج٨ان گ٘ث ٧٤٠ای ةؼظی ٠كکالت ٔیؼة٧غاقحی ک١٠ ٥ک ٢اؿث ةؼای د٦ان و د٣غان ایساد ک٤غ ،
یکی از ٠ضت٨ب جؼی ٢ز٨یغ٣ی ٦ای ٠ؼدم ز٧ان اؿث ک ٥ظن٨ماً ةا داقح٦ ًْٟ ٢ا و اقکال ٠عح ٖٞدر
ةی٨٣ ٢ز٨ا٣ان و ک٨دکان ٠ضت٨ةیث زیادی پیغا کؼده اؿث  .ةؼ اؿاس ٌ٠اْٝات ٠یغا٣ی دور از ذ٣ ٢٦یـث
ک ٥ةگ٨یی ٟگؼدش ٠اٝی ای ٢مْ٤ث در کك٨ر٠ان چیؽی صغود ٠ 1000یٞیارد ج٠٨ان اؿث  ،ک ٥از ای٢
ر٠ 200 ٟٚیٞیارد ج٠٨ان جٝ٨یغ داظ ٜو ةاٚی از ًؼی ٙواردات جأ٠ی٠ ٢ی ق٨د٣ .کح ٥زاٝب در ای ٢ز٠ی٥٤
٠ؼة٨ط ة ٥ؿ٧ام ٚاة ٜج٨زٚ ٥اچاق آدا٠ؾ ة ٥داظ ٜکك٨ر ةا گؼدش ٠اٝی چیؽی صغود ٠ 500یٞیارد ج٠٨ان
اؿث  .آن دؿح ٥از ّال٤١ٚغا٣ی ک ٥د٣تال ؿؼ٠ای ٥گػاری در جٝ٨یغ ای ٢ز٨یغ٣ی ٦ـح٤غ الزم اؿث ةغا٤٣غ
ةؼای رؿیغن ة ٥ظ٨اؿح ٥ظ٨د ةایغ ٠س٨ز٦ای ٠ؼة ٥ً٨را یک ة ٥یک از ارگان ٦ای ذی مالح ج٧ی ٥ک٤٤غ
و در اظحیار داقح ٥ةاق٤غ  .در ای ٢ز٠ی٣ ٥٤عـحی ٢گام ةضخ ٨٠اٗٛث ٣ا٦ ٥٠ای امٝ٨ی یا ١٦ان جأییغ وزارت
مْ٤ث ْ٠ ،غن و جسارت اؿث .
جكکی ٜپؼو٣غه یا درظ٨اؿث ؿؼ٠ای ٥گػاری در ای ٢وزارت ظا ٥٣دروازه ای اؿث ک ٥ؿؼ٠ای٥
گػاران را ة٠ ٥ؼاص ٜةْغی ٦غایث ظ٨ا٦غ کؼد  .پؾ از آن ١٧٠حؼی ٢ةعف وزارت ة٧غاقث یا ؿاز٠ان
ٔػا و داروؿث  ،چ٨ن ای٧٣ ٢اد  ،ةایغ ةا اؿح٘اده از ْ٠یار٦ای ة٧غاقحی در ای ٢ز٠ی٠ ٥٤س٨ز٦ای ٠ؼة ٥ً٨را
درةاره ظٌ٨ط جٝ٨یغ  ،ا٣تار٦ا  ،آز٠ایكگاه ک٤حؼل کی٘یث  ،پؼؿ ٜ٤و ٨٠اد اوٝی ٥مادر ٠ی ک٤غ  ،ا٠ا ؿ٠٨ی٢
گام ةؼای جٝ٨یغ آدا٠ؾ و ورود ة ٥ةازار ٠ضن٨ل ایؼا٣ی در ؿاز٠ا٣ی ةا آر٠ی ق٤اظح ٥قغه ةؼای ١٦گی ٠ا
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یْ٤ی اداره اؿحا٣غارد اؿث  .چ٨ن ٧٠ؼ جأییغ ای ٢اداره ٠ی ج٨ا٣غ جى١ی٤ی ةؼای ورود ة ٥ةازار ق١ا چ٥
داظ ٜو چ ٥ظارج از ٠ؼز٦ای کك٨ر٠ان ةاقغ  .ةا دریاٗث ٠س٨ز٦ای ٠ؼة ٥ً٨از ای ٢دو ٧٣اد جٛؼیتاً ةیف
از  50دمغ کار ا٣سام قغه اؿث  .چ٨ن ةاٚی کار٦ا ٠ؼة٨ط ة ٥ؿاز٠ان ٦ا یا ارگان ٦ایی اؿث ک ٥ؿعث
گیؼی زیادی ٣غار٣غ و ٠ی ج٨ان ة ٥ؿادگی ةا رّایث امٝ٨ی اةحغایی ٧٠ؼ جأییغ آ٧٣ا را ة ٥دؿث آورد .

( )51سَلیس سطوِ ٍ آثلیوَ :
ؿؼک ٥از ٗؼآی٤غ جع١یؼ ٨٠اد ٔػایی دارای ٣كاؿح ٥و ٤ٚغ و ٨٠اد اٝکٞی ج٨ؿي ةاکحؼی ٠ع١ؼ ؿؼک٥
جٝ٨یغ ٠ی ق٨د  .ةؼای جٝ٨یغ ؿؼک٠٨١ّ ٥اً از ٠ی٨ه ٦ایی ٠ا٤٣غ ؿیب  ،ا٣گ٨ر و دا٦ ٥٣ایی ٠ذ ٜز ٨اؿح٘اده
٠ی ق٨د  .ةایغ ةغا٣یغ ک ٥آةٞیً ٨١تیْی در در٠ان  220ةی١اری جأدیؼ ٠ـحٛی ٟدارد و اگؼ ة ٥م٨رت
ٔیؼًتیْی ج٧ی ٥گؼدد  ٥٣ج٧٤ا ظ٨اص در٠ا٣ی و ٔػایی ٣غارد ةٞک٨٠ ٥زب ةـیاری از ةی١اری ٦ا از ز٥ٞ١
ؿیؼوز کتغی  ،ؿؼًان ٦ای ٠عح ٖٞو ةی١اری ٦ای کٞی٨ی و ةـیاری دیگؼ از ةی١اری ٦ا ٠ی گؼدد  .ةا
ج٨ز ٥ة ٥ای ٢ک٠ ٥ضن٨ل ٨٠رد ةؼرؿی زؽء کاال٦ای پؼ٠نؼف در د٣یای ٔػایی ٠ی ةاقغ جٝ٨یغ آن ة٥

r

مؼٗ ٥و ةازار آن دائ١ی اؿث ً .تیْی اؿث ک٦ ٥ؼ چ٠ ٥ضن٨ل ق١ا ةا کی٘یث جؼ ةاقغ ةازار ق١ا گـحؼده

( )54فطاٍضی ضٍزُ گَسفٌس :

ay

.i

جؼ و ٗؼوش ق١ا ةیكحؼ ظ٨ا٦غ ة٨د .

در صغود ٘٦حاد ؿال ٚت٧٠ ٜازؼی٤ی از کك٨ر ق٨روری ک ٥در ؿاظث روده جعنل داقح٤غ ة ٥ایؼان

tw

آ٠غ٣غ و از روده گ٨ؿ٘٤غ و ةؽ ز٧ث مغور ن ة ٥ظارج از کك٨ر ةؼای روکف ؿ٨ؿیؾ اؿح٘اده ٨١٣ده
و ؿاظث آن را ة ٥کارگؼا٣ی ک ٥در ؿاظث زه ٧٠ارت داقح٤غ آ٨٠زش داد٣غ  .ؿاظث روده ة ٥وؿی٥ٞ

st
ar

دؿث و ةا اؿح٘اده از چ٨ب ظیؽران ک ٥دارای ْٝاب ٠عن٨می اؿث ا٣سام ٠ی گؼٗث و ةا ةؼداقح ٢یک
پ٨ؿث داظٞی و یک پ٨ؿث ظارزی روده را ة ٥صاٝث روکف آ٠اده ز٧ث پؼ ٨١٣دن گ٨قث ٧٠یا ٠ی
کؼد  .روده ج٧٤ا کاالی مادراجی اؿث ک ٥ادؼ وغج٨ر٠ی دارد  .ةغی٤ْ٠ ٢ی ک٦ ٥ؼ چ ٥مادرات آن ةاال
رود ٚی١ث گ٨قث کا٦ف ٠ی یاةغ ٗ .ؼآی٤غ جٝ٨یغ و مادرات روده ٦یچ گ ٥٣٨ارزةؼی ٣غارد  .ج١ام
٠ؼاص ٜة ٜ١ّ ٥آوردن ای ٢کاال ةا دؿث و َؼاٗث ظامی ا٣سام ٠ی گیؼد .
ة٤اةؼای٣ ٢یؼوی ا٣ـا٣ی زیادی ٠كٕ٨ل ة ٥کار ظ٨ا٤٦غ قغ  .روده ایؼان ةْغ از زّ٘ؼان و ظاویار در د٣یا
ٛ٠ام ؿ٨م را دارد و از ُ٣ؼ ک١ی و کی٘ی ٛ٠ام اول را دارد  .ای٠ ٢ضن٨ل در داظ ٜکك٨ر ٠نؼف
چ ٤غا٣ی ٣غاقح ٥و ٗٛي ةٛ٠ ٥غار ةـیار ٣اچیؽ و ٠ضغود در کارظا٣سات ؿ٨ؿیؾ و کاٝتاس ة٨٤ّ ٥ان
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روکف اؿح٘اده ٠ی ق٨د  .روده ة ٥دٝی ٜآ٣ک ٥از ز٤ؾ گ٨قث و دارای ٤٠اٗػ ةـیار ریؽ و ًتیْی اؿث ،
ؿ٨ؿیؾ ةا ١٦ان روکف روده ًتط و ٠نؼف ٠ی ق٨د  .ای٠ ٢ضن٨ل جاک٨٤ن ة ٥دٝی ٜپیكؼٗث ٦ای
جک ٨ٝ٨٤ژیک ٗٛي در م٤ایِ ٔػایی ة ٥ویژه ةؼای پ٨قف ؿ٨ؿیؾ اؿح٘اده ٠ی ق٨د  ،ا٠ا ةؼای جٝ٨یغ ٣ط
ةعی ، ٥جٝ٨یغ م٤ایِ دؿحی  ،جیؼ و ک١ان و زه جار ٣یؽ ٚاة ٜاؿح٘اده اؿث .

( )52وبضگبُ سَلیس هفشَل :
ق١ا ٠ی ج٨ا٣یغ ةا ظؼیغ یک دؿحگاه ٘٠ح٨ل کكی یک کارگاه جٝ٨یغ ؿی ٟراه ا٣غازی ک٤یغ  .در واِٚ
٠ضن٨ل ق١ا جٝ٨یغ ٘٠ح٨ل ٦ایی اؿث ک ٥در ؿاظح١ان ؿازی و م٤ایِ ٠عح ٖٞکارةؼد دارد ٠عن٨ماض
ؿاظح١ان $ةؼای کارگاه ٦ای جیؼچ ٥و ة٨ٞك و ق٤اژة٤غی ةـیار صیاجی اؿث و ةازار ظ٨ةی دارد. #
ٚی١ث یک دؿحگاه ٘٠ح٨ل کكی ةا ج٨ز ٥ة ٥ا٨٣اع ٠عح ٖٞآن ٠ح٘اوت اؿث وٝی یک دؿحگاه ٘٠ح٨ل
کكی ةا َؼٗث  500کی ٨ٞدر ؿاّث ٚی١حی صغود ٠ 40یٞی٨ن دارد  .ة٨ً ٥رک ٜةؼای راه ا٣غازی یک
کارگاه ٠سّ٨١اً ق١ا ة٠ 100 ٥یٞی٨ن ؿؼ٠ای٣ ٥یاز داریغ ک ٥ةا ج٨ز ٥ةَ ٥ؼٗیث کاری ٠عح٠ ٖٞیؽان ؿؼ٠ای٥
٣یؽ ٠ح٘اوت ظ٨ا٦غ ة٨د .

( )53سَلیسی هید ٍ دیچ ذَزوبض :
ةا ج٨ز ٥ة ٥اؿح٘اده ٗؼاوان از ٠یط و پیچ ظ٨دکار ای ٢کار ٣یؽ ٠ی ج٨ا٣غ ؿ٨د ةاالیی داقح ٥ةاقغ و
٠ؽیحی ک ٥دارد ای ٢اؿث ک ٥در یک ظا ٥٣ازاره ٠ ٟ٦ی ج٨ان ای ٢کار را ا٣سام داد  .ق١ا اگؼ زر٣گ
ةاقیغ ٠ؽیث ٦ای زیادی داریغ و ٠ی ج٨ا٣یغ از ز٤ؾ چی٤ی  ٟ٦ارزا٣حؼ کار ک٤یغ ة ٥ای ٢دالی ٜک#1$ : ٥
٦ؽی ٥٤ا٣ؼژی در ایؼان ةـیار پایی ٢جؼ از چی ٢اؿث ٦ #2$ؽی ٥٤جؼا٣ؽیث ةؼ کاالی ایؼا٣ی جض١ی١٣ ٜی ق٨د .
٣ # 3$یؽا ة ٥کارگؼ زیاد ٣غارد و مؼٗاً یک اپؼاج٨ر ٣یاز دارد  #4$ةازار ةـیار ظ٨ةی در ایؼان دارد  #5$از
١٧٠ ٥١٦حؼ ٦ؽی٨ٗ ٥٤الد و ٗٞؽ در ایؼان ٣ـتث ة ٥کك٨ر٦ا ةـیار پایی ٢جؼ اؿث .
ةؼای جٝ٨یغ ة٧حؼ اؿث از ا٣غازه ٦ایی جٝ٨یغ ک٤یغ ک ٥در ةازار ةیكحؼ ٨٠رد اؿحٛتال ٚؼار ٠ی گیؼد ٠ .ذالً
ةؼای١یط ؿْی ک٤یغ ا٣غازه ای را جٝ٨یغ ک٤یغک٣ ٥سار٦ا اؿح٘اده ٗؼاوا٣ی از آن ٠ی ک٤٤غ ٦ .ؽی ٥٤دؿحگاه از
ؿ ٥جا ةیـث ٠یٞی٨ن ٠حٕیؼ اؿث ٠ .یؽان ؿؼ٠ای ٥کٞی ةـحگی ةَ ٥ؼٗیث جٝ٨یغ دارد $ .از پا٣ؽده ٠یٞی٨ن ة٥
ةاال#
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( )54وبضگبُ جَضاة ثبفی :
ٚتالً کار ز٨راب ةاٗی یکی از ٠كأٞی پؼ دردؿؼ ة٨د ک ٥ةازد٦ی ظ٨ةی ٣غاقث وٝی ا٠ؼوزه ةا ورود
دؿحگاه ٦ای کا٠پی٨جؼی ای ٢کار ةـیار آؿان قغه  .ق١ا ٗٛي ًؼح ز٨راب رو ک ٥ج٨ؿي ی٤٧٠ ٥غس
٣ـازی ًؼاصی قغه رو ة ٥دؿحگاه ٠یغیغ و ةاٚی کار رو ة ٥دؿحگاه ٠ی ؿپاریغ :
٠ؽیث ٦ا  # 1$ :ة ٥دٝی ٜپایی ٢رٗح ٢ارزش پ٨ل ٦ای ٞ٠ی ز٨راب چی٤ی ٚی١حف ةاال رٗح ٥و چ٨ن
کی٘یث ٣غارد ٨٠رد اؿحٛتال ٚؼار ١٣ی گیؼد پؾ ةایغ از ایْٚ٨٠ ٢یث ک١ال اؿح٘اده را ةؼد .
 #2$ةا ةؼق ظا٣گی کار ٠ی ک٤غ و مغای زیادی جٝ٨یغ ١٣ی ک٤غ .
 #3$ةازار ٠نؼف ظ٨ةی دارد .
 #4$ا٠کان ةاٗث ا٨٣اع ز٨راب ٦ا را دارد .
 #5$دارای صاُٗ ٥داظٞی اؿث ک ٥ا٠کان ذظیؼه ً 50ؼح ز٨راب را دارد .
ٗ #6$ىای ک١ی اقٕال ٠ی ک٤غ .

r

٦ؽی ٥٤ای ٢دؿحگاه در ا٨٣اع ٠عح٠ ٖٞح٘اوت اؿث ا٠ا ٨١ْ٠الً ةا ٦ؽی ٥٤ای صغود ٠ 20یٞی٨ن ج٠٨ان ٠ی

.i

ج٨ان یک  ٥٣٨١٣ظ٨ب ای ٢دؿحگاه را ظؼیغاری کؼد $ .پیك٧٤ا ٠ا ای ٢اؿث ک ٥اگؼ ٠ی ظ٨ا٤٦غ ای ٢کار

( )55دَسز دسشِ :

ay

را ا٣سام د٤٦غ جا صغاکذؼ ج٨ان ٣ط ةعؼ٣غ جا جضث جأدیؼ ٨٣ؿا٣ات ٚی١ث ٣ط ٚؼار ٣گیؼ٣غ#.

tw

ای ٢پیك٧٤اد ةؼای ٨٣اصی پـح ٥ظیؼ کك٨ر ٘٠یغ اؿث  .یکی از ٣یاز٦ای اؿاؿی کك٨ر جأ٠ی ٢گ٨قث
اؿث و ای٣ ٢یاز م٤ایِ واةـح ٥زیادی دارد ٠ا٤٣غ  ،پؼورش  ،کكحار  ،ةـح ٥ة٤غی و ...

st
ar

و از ١٧٠ ٥١٦حؼ جأ٠ی ٢ظ٨راك دام اؿث ً .ت ٙآظؼی ٢جضٛیٛات از پ٨ؿث پـح٠ ٥ی ج٨ان ظ٨راك
دام جٝ٨یغ کؼد و  ٟ٦اک٨٤ن چ٤غ واصغ ٠كٕ٨ل ة ٥کار ٦ـح٤غ  .ق١ا اگؼ زر٣گ ةاقیغ ٠ی ج٨ا٣یغ ظ٨د را
در ای ٢ةازار زا ةی٤غازیغ ٚ .ت ٜاز قؼوع صح١اً ةا یک کارق٤اس ٠ك٨رت ک٤یغ .

( )56وبضگبُ سَلیس ضیلٌگ :

ق١ا ةا ٦ؽی ٥٤ای صغود ٠ 12یٞی٨ن ج٠٨ان ٠ی ج٨ا٣یغ یک دؿحگاه جٝ٨یغ قی٤ٞگ ظؼیغاری ک٤یغ $ک٥
اٝتح ٥ایٚ ٢ی١ث ةا ج٨ز ٥ة ٥ا٨٣اع ٠عح ٖٞدؿحگاه ٠ ،ح٘اوت اؿث #و ةا اظحناص ٗىایی ک٨چک یک
کارگاه جٝ٨یغ قی٤ٞگ چ٨٣ ٥ع آةی و چ ٥گازی راه ا٣غازی ک٤یغ و کـب و کار جٝ٨یغی جان را راه
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ةی٤غازیغ  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ک ٥قی٤ٞگ یکی از کاال٦ای ٠نؼٗی اؿث ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ ةازار ظ٨ةی ظ٨ا٦غ
داقث .

( )57سَلیس زًٍبر :
دؿحگا٦ی ک ٥ة ٥ق١ا ْ٠ؼٗی ٠ی ک٤ی ٟدؿحگاه جٝ٨یغ دو٣ات اؿث ک ٥ؿ٨د ّاٝی دارد  .و اگؼ ظالق
ةاقیغ و ًْ٦ ٟای زغیغ رو جٝ٨یغ ک٤یغ کار ةـیار پؼؿ٨دی اؿث و ویژگی ای ٢کار ای ٢اؿث ک ٥ةا یک
ؿؼ٠ای ٥ظیٞی ک : ٟچ٤غ کیـ ٥آرد & یک َؼف ةؼای پعث & رؤ & ٢یک دؿحگاه پؼس ٠ی ق٨د ای٢
کار را ا٣سام داد .
٠یؽان ؿؼ٠ای ٥ةؼای کار ؿ٤حی ٠ 2 :یٞی٨ن ة ٥ةاال
٠یؽان ؿؼ٠ای ٥ةؼای کار ؿْ٤حی ٠ 12 :یٞی٨ن ٦ؽی ٥٤دؿحگاه & ٠ 20یٞی٨ن ؿؼ٠ای ٥در گؼدش $ةـح ٥ة٥
٠یؽان جٝ٨یغ#

( )58سَلیس زووِ :
١٦ا٨ٌ٣ر ک٠ ٥ی دا٣یغ اکذؼ دک٦ ٥١ای ٝتاس از ز٤ؾ پالؿحیک ٦ـح٤غ  .یکی از ٠ؽیث ٦ای
پالؿحیک ارزان ة٨دن ٚی١ث پالؿحیک ظام اؿث کٚ ٥ی١ث ٦ؼ کی ٨ٞپالؿحیک ظام ٦ 2ؽار ج٠٨ان اؿث .
وؿای٨٠ ٜرد ٣یاز ةؼای ق٨رع کار  :پالؿحیک ظام– دؿحگاه ٚاٝب ز٣ی پالؿحیک
٦ؽی ٥٤دؿحگاه ٚاٝب ز٣ی پالؿحیک ةی 100 ٢جا ٦ 200ؽار ج٠٨ان اؿث و ٦ؽی٦ ٥٤ؼ کی ٨ٞپالؿحیک ظام
٦ 2ؽار ج٠٨ان اؿث  .ة٤اةؼای ٢ق١ا ةؼای قؼوع ای ٢کار ٣یاز ة ٥ؿؼ٠ای ٥زیادی ٣غاریغ پؾ ٣گؼان ؿؼ٠ای٥
زیاد ةؼای قؼوع کار ٣تاقیغ  .وزن ٦ؼ دک ٥١ی پالؿحیکی  1گؼم اؿث پؾ ةا ٦ؼ کی ٨ٞپالؿحیک ٠ی
ج٨ا٣غ صغود ٦ؽار دک ٥١پالؿحیک جٝ٨یغ کؼد  .ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤کٚ ٥ی١ث ظؼیغ ٦ؼ دک 40 ٥١جا  50ج٠٨ان
اؿث اگؼ ةا یک کی ٨ٞپالؿحیک  1000دک ٥١جٝ٨یغ ک٤یغ و ٦ؼ کغام از دک٦ ٥١ا را ة٠ ٥ؼاکؽ جٝ٨یغ ٝتاس
ةٚ ٥ی١ث  50ج٠٨ان ة٘ؼوقیغ  2000 ،ج٠٨ان ق١ا ٠ی ق٨د ٦ 50ؽار ج٠٨ان  .ک ٥اگؼ ظالٚیث ة ٥ظؼج د٦یغ
و دک٦ ٥١ای ةا ًؼح ٦ای زیتا و ر٣گ ٦ای ةغیِ جٝ٨یغ ک٤یغ ٌْٚاً ٚی١ث دک٦ ٥١ا ةیكحؼ ظ٨ا٦غ ة٨د و ٝػا
ؿ٨د صام٣ ٥ٞیؽ ةیكحؼ ٠ی ق٨د .

( )59اسشفبزُ اظ ضبیؼبر دَسز گطزٍ :
ا٠ؼوزه واصغ٦ایی کٕ٠ ٥ؽ گؼدو را از پ٨ؿث چ٨ةی و ؿتؽ آن زغا ٠یک٤٤غ ةـیار زیاد قغه
٠$عن٨ماً ج٨ؿیؼکان ١٦غان #پ٨ؿث ؿتؽ و پ٨ؿث چ٨ةی را ةٚ ٥ی١ث ةـیار ارزان ٠ی ٗؼوق٤غ و یا صحی
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ة٨٤ّ ٥ان وایْات آن را دور ٠ی ریؽ٣غ  .ق١ا ٠ی ج٨ا٣یغ ةا ظؼیغ یک دؿحگاه آؿیاب کٚ ٥ی١ث از آن
ک١حؼ از یک ٠یٞی٨ن ج٠٨ان اؿث پ٨ؿث چ٨ةی گؼدو را پ٨در کؼده و ة ٥قؼکث ٦ای ٣ئ٨پان و جٝ٨یغ
کأػ و کكحی ؿازی ة٘ؼوقیغ ١٦ .چ٤ی ٢از پ٨ؿث ؿتؽ گؼدو ٠ی ج٨ان ر٣گ گیا٦ی جٝ٨یغ کؼد ک ٥ةؼای
مْ٤ث ٣ـازی کك٨ر ةـیار ٘٠یغ اؿث و ا٠کان مادرات آن  ٟ٦وز٨د دارد .

( )61زسشگبُ ولَچِ چشطی :
ا٠ؼوزه مْ٤حی ک ٥در کك٨ر ٠ا پیكؼٗث ظ٨ةی داقح ٥مْ٤ث ٔػا ٦ـث و از ای٠ ٢یان ٨٠ادی ک٥
ةازار ٦غٗكان ٚكؼ ک ٟؿ ٢و ؿال اؿث در اکذؼ اوٚات ةا ؿ٨دد٦ی ةـیار ظ٨ب ١٦ؼاه اؿث .
ق١ا ٠ی ج٨ا٣یغ یک دؿحگاه جٝ٨یغ ک٨ٞچ ٥چحؼی ظؼیغاری ک٤یغ و ة ٥جٝ٨یغ و ٗؼوش ای ٢ک٨ٞچ٦ ٥ا
٠كٕ٨ل ق٨یغ ١ٌ٠ .ئ ٢ةاقیغ اگؼ ق١ا ک٨ٞچ٦ ٥ای ظ٨ق١ؽه ای جٝ٨یغ ک٤یغ جا آظؼی ٢دا ٥٣ی آن ة٥
ٗؼوش ٠ی رؿغ ا٠ا ای ٢کار ٣یاز٤٠غ رّایث ای٣ ٢کح ٥اؿث ک ٥در ٠نؼف ٨٠اد اوٝی ٥ظـاؿث ة ٥ظؼج
٣غ٦یغ ةٞک ٥ؿ٨د را در ةاال ةؼدن جیؼاژ ةتؼیغ ١٦ .چ٤ی ٢ةایغ ة ٥کی٘یث ةـح ٥ة٤غی ٠ضن٨ل جٝ٨یغی جان

.i

r

دٚث ک٤یغ .

( )64سطاش سٌگ ّبی لیوشی :

ay

ةا ج٨ز ٥ة ٥ظن٨میات ظامی و زػاةیث ای ٢ؿ٤گ ٦ا ا٠کان ةازاریاةی و ٗؼوش درداظ ٜو ظارج
کك٨ر ة٣ ٥ض٨ٌٞ٠ ٨ب جؼی وز٨د دارد ا٠ا ةاال ة٨دن ٚی١ث ای٨٣ ٢ع ؿ٤گ ٦ا ٠كحؼیان را ٠ضغود ٠ی

tw

١٣ایغ  .ة٤اةؼای ٢ا٠کان دارد ظؼیغاران ای٠ ٢ضن٨الت ةیكحؼ ٚكؼ ٠ح٨ؿي ة ٥ةاالی زا ٥ْ٠ةاق٤غ و
دؼوج٤١غان کك٨ر٦ای دؼوج٤١غ ص٨زه ظٞیر ٗارس از ز ٥ٞ١ة٧حؼی٠ ٢كحؼیان ٠ی ةاق٤غ  .ز٧ث ج٨ؿْ ٥ای٢

st
ar

مْ٤ث در کك٨ر ٠ی ج٨ان کارگاه ٦ای ک٨چک و ةؽرگ در ق٧ؼ٦ای ٠عح ٖٞةا ٦ؽی٣ ٥٤ـتی ک ٟراه
ا٣غازی ٨١٣د  .ایؼان ة ٥دٝیْٚ٨٠ ٜیث ٨٦ایی و دریایی ظامی ک ٥دارد زایگاه ویژه ای ةؼای ج٨ؿْ ٥ای٢
مْ٤ث زیتا و ٤٦ؼ٤٠غا ٥٣دارد ٠ .ذالً یک کارگاه یکنغ ٘٣ؼی را ٠ی ج٨ان ةا ٦ؽی ٥٤صغود ٠ 100یٞی٨ن
ج٠٨ان راه ا٣غازی ٨١٣د $ةغون در ُ٣ؼ گؼٗح٦ ٢ؽی٦ ٥٤ای ؿاظح١ا٣ی #در م٨رجی ک ٥ةؼای راه ا٣غازی یک
کارظا ٥٣پحؼوقی١ی ةا اقحٕاٝؽایی ٘٣ 200ؼ صغود ٠ 500یٞیارد ج٠٨ان الزم اؿث .ةؼای وارد قغن ة ٥ای٢
ص٨زه الزم اؿث دوره ی آ٨٠زقی آن را از ًؼی ٙؿاز٠ان ٗ٤ی صؼٗ ٥ای در ٠ؼاکؽ ارائ ٥د٤٦غه ای ٢صؼٗ٥
آ٨٠زش دیغه و ؿپؾ ةا اظػ وام از روی ٠غرك جان ةؼای راه ا٣غازی یک کارگاه اٚغام ک٤یغ .
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( )62سَلیس فَم ثشي :
از ز ٥ٞ١کار٦ایی ک ٥ؿ٨د ظ٨ةی دارد کار٦ای ٠ؼة٨ط ةْٗ ٥اٝیث ٦ای ّ١ؼا٣ی و ؿاظح١ان ؿازیـث
و چ٨ن ایؼان کك٨ری در صال ج٨ؿْ ٥اؿث ٠ی ج٨ان از ای ٢راه ؿ٨د٦ای ظ٨ةی ة ٥دؿث آورد  .ق١ا ٠ی
ج٨ا٣یغ ةا ظؼیغ یک دؿحگاه ٗ٨م ةح ٢کـب درآ٠غ ک٤یغ ً .ؼز کار ای ٢دؿحگاه ة ٥ای ٢م٨رت اؿث و
ةؼای قیب ة٤غی ؿاظح١ان – کٖ ؿازی ؿاظح١ان و  ...کارةؼد دارد  .ای ٢کار ًت ٙجسؼةیات دوؿحان
صاقی ٥ؿ٨د ظ٨ةی دارد  .ق١ا ٚ ٟ٦ت ٜاز ورود صح١اً جضٛی١٣ ٙاییغ ٚ .ی١ث ای ٢دؿحگاه از ٠ 20یٞی٨ن جا 45
٠یٞی٨ن ج٠٨ان ٠حٕیؼ اؿث .

( )63سَلیس ًبى ثسشٌی :
جٝ٨یغ ٣ان ةـح٤ی یکی دیگؼ از ز٠ی٦ ٥٤ای کاری ٤٠اؿب در ص٨زه م٤ایِ ٔػایی اؿث  .اٝتح ٥ای ٢کار
ًتیْحاً در ٨٠اْٚی از ؿال ٠ا٤٣غ ٗن ٜجاةـحان رو ٙ٣ةیكحؼی دارد ٚ .ی١ث یک دؿحگاه جٝ٨یغ ٣ان ةـح٤ی
صغود ٠ 25یٞی٨ن ج٠٨ان اؿث ک ٥ج٨ان جٝ٨یغ ّ 1200غد ٣ان در یک دٚی ٥ٛدارد ٠ .یؽان ةازد٦ی ٠اٝی ای٢
دؿحگاه ةی 30 ٢جا  25درمغ اؿث ٦$ .ؼ ظا ٥٣را کارظا ٥٣ک٤یغ#

( )64زسشگبُ سَلیس فالفل اسَهبسیه :
ای ٢روز٦ا ةازار ةـیار دأی را ةؼای ٗالٗ ٜقا٦غی . ٟیک ٗـث ٗ٨د ؿا ٟٝو ظ٨ق١ؽه ک ٥زادگاه آن
َا٦ؼاً ٨٣اصی ز٨٤ب کك٨ر ١٦چ٨ن ة٤غرات و آةادان اؿث  .اک٨٤ن ای ٢ا٠کان وز٨د دارد ک ٥ةا داقح٢
یک دؿحگاه اج٠٨اجیک جٝ٨یغ ٗالٗ ، ٜة٠ ٥یؽان دٝع٨اه ٗالٗ ٜجٝ٨یغ کؼده و ةٗ ٥ؼوش ةؼؿا٣یغ١ٌ٠ .ئ٢
ةاقیغ اگؼ ًْ ٟظ٨ةی ةٗ ٥الٗ ٜد٦یغ و از ٨٠اد اوٝی٠ ٥ؼٔ٨ب اؿح٘اده ک٤یغ و ١٦ی٨ٌ٤ر ٠س٨ز اداره
ة٧غاقث را داقح ٥ةاقیغ ةا یک ةـح ٥ة٤غی جكکی ٜدرآ٠غ ظ٨ةی را ةؼای ظ٨دجان ایساد ٠ی ک٤یغ ٨١ْ٠ .الً
م٤ایِ ٔػایی در ٦ؼ اةْاد و ا٣غازه ای ک ٥ةاق٤غ ؿ٨دده ٦ـح٤غ چؼا ک ٥ةا قک٠ ٟؼدم ؿؼوکار دار٣غ .

( )65سَلیس لَلِ ذططَهی ثطق :
ظي کا ٜ٠و ج١ام اج٠٨اجیک جٝ٨یغ  ٥ٝ٨ٝظؼً٠٨ی ةؼق ٚی١حی صغود ٠ 65یٞی٨ن ج٠٨ان دارد  .ای ٢کار
ؿ٨دد٦ی ةـیار ّاٝی دارد  .اگؼ ةٗ ٥کؼ کار جٝ٨یغی ٦ـحیغ و ا٠کان ٗؼا ٟ٦آوردن چ٤ی ٢ؿؼ٠ای ٥اوٝی ٥ای
و داقح٠ ٢کان جٝ٨یغ ةؼایحان ١٠ک ٢اؿث صح١اً ةٗ ٥کؼ ای ٢کار ةاقیغ .
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( )66سَلیس هَظاییه startway.ir:
ظي جٝ٨یغ ٨٠زاییک دو دؿحگاه امٞی ٣یاز دارد  #1$دؿحگاه پؼس ٨٠زاییک  #2$دؿحگاه ؿاب
٨٠زاییک ٚی١ث دؿحگاه پؼس ٨٠زاییک صغود ٠ 10یٞی٨ن ج٠٨ان اؿث و ٚی١ث دؿحگاه ؿاب ٨٠زاییک
ةؼ ٠ت٤ای جْغد ک ٥ٞآن ٠ضاؿت٠ ٥ی گؼدد و ٦ؼ ک ٥ٞجٛؼیتاً ٠ 5یٞی٨ن ٚی١ث دارد ١٦ .چ٤ی ٢دؿحگاه
٨٠زاییک ؿازی دؿث دوم ٣یؽ وز٨د دارد $ .ظن٨ماً در اًؼاف ام٘٧ان#

( )67سأسیس یه ضطوز َّضوٌسسبظی سبذشوبى :
ای ٢کـب و کار ٨٤٦ز رو ٙ٣چ٤غا٣ی ٣غارد و ظیٞی ةؼای ٠ؼدم ق٤اظح٣ ٥یـث ا٠ا یٛی ٢داقح ٥ةاقیغ ک٥
ای ٢صؼٗ ٥در چ٤غ ؿال آی٤غه رو ٙ٣ةـیار ظ٨ةی پیغا ظ٨ا٦غ کؼد ة ٥گ ٥٣٨ای ک ٥ة ٥اکذؼ ٤٠ازل وارد ٠ی
ق٨د و ة٨٤ّ ٥ان یک ٣یاز ٔیؼٚاة ٜازح٤اب ق٤اظح٠ ٥ی ق٨د .
ٗؼا٨٠ش ٣ک٤یغ ک٤ٗ ٥اوری رص١٣ ٟی ک٤غ و ةاالظؼه  ٥١٦اٗؼاد زا٠ ٥ْ٠ست٨ر ة ٥پػیؼش آن ٠ی ق٣٨غ
 .ة ٥راؿحی چ ٥کـی ٗکؼ ٠ی کؼد روزی گ٨قی ٦ای ٨٠ةای ٜجا ای ٢ا٣غازه رو ٙ٣پیغا ک٤٤غ .

.i

r

ةؼای ورود ة ٥ایّ ٢ؼم ٥الزم اؿث ک ٥صغا ٜٚاز ةؼق کكی ؿاظح١ان اًالّاجی داقح ٥ةاقیغ و اگؼ
٣ ٟ٦غاقح ٥ةاقیغ ٠ی ج٨ا٣یغ ةا یادگیؼی دا٣ف ٦ای ٨٠رد ٣یاز ای ٢صؼٗ ٥ة ٥ای ٢کار ورود پیغا ک٤یغ  .در
ق٨د .

ay

صال صاوؼ دوره ٦ای ای ٢صؼٗ ٥در ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ٗ٤ی و صؼٗ ٥ای دوٝحی و ظن٨می آ٨٠زش داده ٠ی

٦ای ؿال رو٣ ٙ٣ع٨ا٦غ داقث .

( )68ضجیِ سبظی سبذشوبى لجل اظ سبذز :

st
ar

tw

١ٌ٠ئ ٢ةاقیغ ٨٦ق٤١غؿازی ؿاظح١ان و ٠غیؼیث ا٣ؼژی و ؿاظح١ان ةؼ اؿاس ؿیـح BMS ٟجا ؿال

یک قؼکث ٤٧٠غؿی در آ٠ؼیکا ک ٥چ٤غ دا٣كس٨ی جازه کار جأؿیؾ کؼد٣غ ةا دریاٗث صغود 10
دالر یْ٤ی صغود ٦ 30ؽار ج٠٨ان ٛ٣ك٦ ٥ای ؿاظح١ا٣ی را ؿ ٥ةْغی ٠ی کؼد٣غ  .یْ٤ی ٠اٝکان یا ٠سؼیان
پیف از ؿاظث ٠ی ج٨ا٣ـح٤غ جناویؼی ةـیار قتی ٥واْٚیث از داظ ٜو ةیؼون ؿاظح١ان ةت٤ی٤غ و اگؼ ٠ذالً
٠ض ٜآقپؽظا ٥٣آن ةؼایكان زػاب ٣ت٨ده ٠ ،ض ٜآن را ّ٨ض ک٤٤غ  .روز ة ٥روز ٠كحؼیان زیاد و زیادجؼ
٠ی ق٣٨غ و کادر ٗ٤ی قؼکث ٣یؽ گـحؼده جؼ ٠ی قغ  .ای ٢قؼکث ةا اؿح٘اده از یک ٣ؼم اٗؽار کٚ ٥ی١ث
آن ة ٥دویـث ٦ؽار ج٠٨ان ١٣ی رؿ غ ج٨ا٣ـث ٠یٞیارد ق٨د  .از ای ٢دؿث کار٦ا آن ٚغر زیاد اؿث اگؼ
ةع٨ا٠ ٟ٦ی ج٨ا ٟ٣ةیف از  100ایغه ک١٦ ٥گی ٚاةٞیث ٠یٞیارد کؼدن ق١ا را در ایؼان دارد ٠ ،ذال ةؽ. ٟ٣
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( )69ویف سبظی ٍ سَلیس ویف :
ةؼای ای٤کار ٣یاز٤٠غ ظؼیغ یک چؼخ ظیاًی ٠عن٨ص کیٖ و چؼم ؿازی ةٚ ٥ی١ث صغود ٠ 5یٞی٨ن
ج٠٨ان ٦ـحیغ ١٦ .چ٤ی ٢ةایغ دوره ٦ای ؿاظث و جٝ٨یغ را از ٠ؼاکؽ آ٨٠زش ٗ٤ی و صؼٗ ٥ای آ٨٠زش
ةتی٤یغ و ةا گؼٗح٠ ٢غرك ةؼای ٠س٨ز یک کارگاه جٝ٨یغ کیٖ اٚغام ک٤یغ  .ةؼای داقح ٢درآ٠غ ظ٨ب
٣یاز٤٠غ ّؼو٠ ٥ضن٨الجحان ةٚ ٥ی١ث رٚاةحی و ةازاریاةی و جتٞیٕات ٦ـحیغ  .ة٧حؼ اؿث صح١اً ٗؼوش ای٤حؼ٣حی
را ٠غُ٣ؼ داقح ٥ةاقیغ .

( )71وست زضآهس ثب وَازوَدشط :
ک٨ادک٨پحؼ٦ا یا پ٧ک٨اد٦ا پؼ٣غگان ةغون ؿؼ٣كیٚ ٢اة٦ ٜغایث ار زاه دور ٦ـح٤غ  .از ای ٢ؿیـح٦ ٟای
زػاب و ٨٣ی٨٦ ٢ایی اؿح٘اده ٦ای ةـیاری ٠ی ق٨د  .از ٗی١ٞتؼداری ٨٦ایی گؼٗح ٥جا ؿ١پاقی ٠ؽارع
ک كاورزی و ٛ٣ك ٥ةؼداری ٨٦ایی ةازار ای ٢کار ٨٤٦ز ٣اب ٣اب اؿث و ک١حؼ کـی ةٗ ٥کؼ ای ٢ایغه اؿث .
ةؼای کـب درآ٠غ از ای ٢راه ١٦یٚ ٢غر ةگ٨ی ٟکٗ ٥ی١ٞتؼداری ٨٦ایی ٦ؼ دٚی٦ 800 ٥ٛؽار ج٠٨ان ٠ی ق٨د
 .یْ٤ی ؿاّحی ٠ 50یٞی٨ن ج٠٨ان ةاور ٣غاریغ ! جضٛی ٙک٤یغ و ١ٌ٠ئ ٢ةاقیغ یکی از ٠كأ ٜآی٤غه ک ٥ةـیار
کارةؼدی ظ٨ا٦غ ة٨د اپؼاج٨ری پ٧ک٨اد ظ٨ا٦غ ة٨د .

( )74دطٍضش ضشط :
پؼورش قحؼ در ؿال ٦ای اظیؼ ة٨٤ّ ٥ان یکی از پؼؿ٨دجؼی ٢ةعف ٦ای دا٠غاری در کك٨ر ٨٠رد
ج٨ز ٥ةیكحؼ ٚؼار گؼٗح ٥اؿث  .ای ٢صی٨ان ة ٥دٝی ٜقؼایي ظاص ٗیؽیکی ةؼای ز٣غگی در قؼایي ؿعث
 ٤٠اؿب اؿث  .پؼورش قحؼ در کك٨ر ؿاة ٥ٛای دیؼی ٥٤دارد و گػقحگان از دیؼةاز  ،از کؼك  ، ٨٠ ،قیؼ
و گ٨قث قحؼ اؿح٘اده ٠ی کؼد٣غ  .مْ٤ث قحؼداری ٗ٨ایغ ةـیار زیادی دارد ک٨ّ ٥ایغ زیادی را ٣نیب
ة٧ؼه ةؼداران ظ٨د ٠ی ک٤غ و از پ٨ؿث  ،گ٨قث  ،قیؼ  ،کؼك و ک٦٨ان قحؼ ٠ی ج٨ان اؿح٘اده کؼد و
اؿح٘اده از ٦ؼ کغام از ای٨٠ ٢ارد ٠ی ج٨ا٣غ مْ٤ث پؼورش قحؼ را ة ٥مْ٤حی ؿ٨دآور جتغی ٜک٤غ .
در قؼایي ةضؼا٣ی ظكکـاٝی در کك٨ر در صاٝی ک ٥ووْیث ةار٣غگی ٠ـاّغ ٣یـث و چك٦ ٥١ا و
چاه ٦ا ٦ؼ ؿال ةا کا٦ف ؿٌش آب رو ة ٥رو ٦ـح٤غ ٠غیؼیث آب و اٚحناد ج٧٤ا جٕییؼ اٝگ٨ی کكث در
کكاورزی و یا مؼٗ ٥ز٨یی در ٠نؼف آب و ازؼای ًؼح ٦ای ٠کا٣یؽه آب ٣یـث  ،پؼورش قحؼ
پحا٣ـیٞی دا رد ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ ظكکـاٝی را ةٗ ٥ؼمث جتغی ٜک٤غ و ةا یک ٠غیؼیث ةؼ٣ا٠ ٥٠ض٨ر ٠ی ج٨ان
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از چ٤ی ٢قؼایٌی اؿح٘اده کؼده و در ٧٣ایث ٨٠زب ج٨ٛیث اٚحناد روؿحا٦ا ة٨٤ّ ٥ان پای ٥اٚحناد زا٥ْ٠
قغ .

( )72دطٍضش جلجه  ،سَلیس یه هحصَل ًبضٌبذشِ :
پؼورش زٞتک یک ٗؼمث ک١حؼ ق٤اظح ٥قغه اؿث  .ةؼای ٛٗ٨٠یث در ایً ٢ؼح از اةحغا ةٗ ٥کؼ
مادرات ةاقیغ  .ةیكحؼ از  40ؿال اؿث ک ٥د٣یا از ا٨٣اع زٞتک ٦ای دریایی ةً ٥ؼق ٠عح ٖٞاؿح٘اده ٠ی
ک٤٤غ و ةؼظی کك٨ر٦ا ٠ا٤٣غ چی ، ٢کؼه ز٨٤ةی ٠ ،اٝؽی  ،ا٣غو٣ؽی و ٤٦غ صغود ٦ 150ؽار ج ٢از ای٢
٠ضن٨ل را جٝ٨یغ ٠ ،نؼف و ةعكی از ان را  ٟ٦مادر ٠ی ک٤٤غ  .ظ٨اص ٠حْغد زٞتک ٦ا ٨٠زب قغه
جا صغود  40جا ٨٣ 50ع ٠ضن٨ل ةا کاةؼد٦ای ٠عح ٖٞدر ز٠ی ٥٤جٝ٨یغ ٨٠اد ٔػایی  ،آرایكی – ة٧غاقحی ،
دارویی و کكاورزی  ،جن٘ی ٥آب  ،جأ٠ی ٥ٗ٨ّٞ ٢و ٠کٔ ٜ١ػایی دام و قیالت و  ...ة ٥کار ةؼده ق٨د .
ایؼان  ٟ٦ة٨٤ّ ٥ان یکی از کك٨ر٦ای ٠نؼف ک٤٤غه ای٠ ٢اده چ٤غ کاره  ،ؿا٧ٝاؿث ک ٥ة٨ً ٥ر ٠یا٣گی٢
ده ٦ا ج ٢از ای٠ ٢اده را وارد کك٨ر ٠ی ک٤غ و ة٠ ٥نؼف ٠ی رؿا٣غ .

r

از ًؼف ةؼظی ٌ٠اْٝات و جضٛیٛات کارق٤اؿان ٣كان ٠ی د٦غ ک ٥ؿ٨اص٦ ٜؼ٠ؽگان یکی از ٤٠اؿب

.i

جؼی٠ ٢کان ٦ا ةؼای جٝ٨یغ و پؼورش زٞتک دریایی اؿث و ٦ؼگ ٥٣٨ؿؼ٠ای ٥گػاری در ای ٢ز٠ی٠ ٥٤ی

ay

ج٨ا٣غ ٨٠زب اقحٕال زایی و درآ٠غزایی ة ٥قک ٜارزی ةؼای کك٨ر ةاقغ  .ای ٢در صاٝی اؿث ک ٥از ای٢
َؼٗیث جاک٨٤ن اؿح٘اده ای ٣كغه و ٣ت٨د اّحتار و ١٧٠حؼ از آن دا٣ف ٗ٤ی الزم و ّغم ص١ایث دوٝث ،

tw

١٧٠حؼیّ ٢اٗ ٜ٠ؼمث ؿ٨زی در ای ٢ز٠ی٨٤ّ ٥٤ان ٠ی ق٨د ١٦ ،چ٤یّ ٢غم پیكٛغم قغن از ؿ٨ی دوٝث
٨٠زب قغه جاةعف ظن٨می  ٟ٦صاوؼ ة ٥پػیؼش ریـک ٦ای ؿؼ٠ای ٥گػاری ةؼای ای ٢چ٤ی ٢مْ٤ث

( )73سَلیس اسبًس ّبی گیبّی :

st
ar

٨٣پایی ٣ك٨د .

ةْىی قٕ٦ ٜا ٚت ٜاز آ٣ک٣ ٥یاز٤٠غ پ٨ل ةاقغ  ،دا٣ف و ٧٠ارت ٠ی ظ٨ا٦غ و اٝتحٚ ٥غری ١٦ث ،
جٝ٨یغ اؿا٣ؾ ٦ای گی٧ی از ای ٢دؿح٠ ٥كأ ٜاؿث یْ٤ی قٕٞی ک ٥ةا وز٨د یک کارةؼ ٠ا٦ؼ ةؼپا ٠ی ق٨د
و ة ٥ؿ٨دد٦ی ٠ی رؿغ  .کارةؼد اؿا٣ؾ ٦ای گیا٦ی  ،کـی اؿث ک ٥از ّ٧غه ج٧ی٣ ، ٥گ٧غاریٗ ،ؼوش ،
جكعیل رایض٦ ٥ا و ٠ع٨ٞط کؼدن اؿا٣ؾ ٦ا و را١٤٦ایی ٠نؼف آ٧٣ا ةؼ٠ی آیغ و اًالّات زاْ٠ی
٣ـتث ة ٥اؿا٣ؾ ٦ای پؼ٠نؼف دارد .
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ایذُ ًشم افضاس غزا
ثَای هیٔیب اسلبم اكشبى٘ٛ ٠ً ٟی ى ٚٛٝؿ ٠ؿٌایی ثذِ ٖ١ ٠ً ٙه ٙٞٚٙٞثیبى ٝ
 ٖ١سٌَاٍی ٛجب .٠ٙىٍ ای َٕٛ ٚاكِاٍ ً ٠ثَای ٗٞثبیْ ٗی ثبٙي ٞٛ ٠٘١ع ؿٌایی
ٝػٞى ىاٍٗ ٠ً ٟیش ٠ٛٞس ٞاٛشوبة یي ؿٌای ٜٗبٕت ً٘ي ً َُ٥ .٠ٜس٢ی ٠ؿٌا ٍٝ
س١ٞیق ٗیي .ٟهبثٔیز ىیَِ ای َٕٛ ٚاكِاٍ ایٗ ٚی ثبٙي ً ٠كَىٞٗ ،اى ؿٌایی ً٠
ٗٞػٞى ىاٍى ٍا ث ٠ثَٛبٗٗ ٠ی ى١ي  ٝثب سٞػ ٠ث ٠آ٢ٛب ،ؿٌا١بیی ًٗ ٠ی ٠ٚثب اٛٝب
ىٍٕز ًَى ٍا ٚٛبٗ ٙی ى١ي .ای َٕٛ ٚاكِاٍ ىاٍای یي سوٗ ٕٞی ثبٙي ًٝ ٠هشی
ؿٌایی ٍٗ ٝی دِیٗ ،ٚیشٛٞی ٚس ٞسوٞی٘٘ ًهیًَٜ ٟیٝ ٝ ٚهشی ؿٌایی ٍ ٝىٝثبٍٟ
ثوٞای ٚثذِی ٚسبٍیوـ ٠ىكؼبر هجٔٗ ٙٞٚٛ ٞٚیي.ٟ
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ایذُ زخوِ زفر دادُ ؿذُ
ىٍ ایَ٥ ٚف سو٘ ٠ثب ٥ؼٖ ١بی ىیِ ٠سلز ىاىٗ ٟی ٞٙى.
اُػ٘ٔ ۹ ٠آثٔیُ٘ ،ٞػلَأُ ،ٙذَٙ ،بسٞر ،آٓجبٓ… ٝ ٠ًَٕ ،ٞ
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ایذُ تاؽ سػسَساى خَدهاًی
ایٍٕ ٚشٍٞا ٙىٍ ك٢بیی ثبُ ٗی ثبٙي ً ٠آالؿین ١بیی ىٍ آٝ ٙػٞى ىاٍى ًَ١ ٠
ًٔ ثٜب ثَ هٞإز هٞى ،ؿٌای هٞى ٍا ىٍ ٘١ب ٙآالؿین ٗی دِى ٗ ٝیْ ٗی
ًٜي .ىٍ ایٍٕ ٚشٍٞا ٙؿٌا اٍائ٘ٛ ٠ی ٞٙى ٓٝی ٗٞاى ؿٌایی اٍائٗ ٠ی ٞٙى ٛ ٝیِ
ٗلیٜٗ ٤بٕت ثَای ٌٓر ثَى ٙاُ ك٢ب  ٝدوش ٚؿٌا ٝػٞى ىاٍى.
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ایذُ ؿشور خـسیثاًی دٍستیي ّای هذاس تؼسِ

ًبٍ ایًَٙ ٚز ایٗ ٚی ثبٙي ًً ٠بٍ ١ج ٤ىٍٝثی١ ٚبی ٗياٍثٖشٍ ٠ا اٛؼبٕ ٗی
ى١ي .ىٕشِب١ی ً ٠سٞبٝیَ ١جٙ ٤يٍ ٟا ًهیَٗ ٟی ًٜي ىاٍای ٗليٝىیز ٗی
ثبٙي  ٌٚ٘ٗ ٝإز ث َ١ ٠ىٓیٔی ىُىیي ٟیب إٓیت ثجیٜي  ٝا٥الػبر آ ٙدبى
ٞٙى ٓٝی ٝهشی كو ٤ىٍٝثی١ ٚب ىٍ ٗـبُ ٟیب ًَٙز یب  َ١ػبیی ً ٠ىٍٝثیٞٛ ٚت

.i
r

ٖ١ز ثبٙي ١ ٝج ٤آ ٙىٍ ػبیی ىیَِ ًهیَٞٙ ٟى ىؿبٍ ایٗ ٚليٝىیز ١ب ٘ٛی
ثبٙي.
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ایذُ دػسگاُ خشد وشدى خَل
ایً ٚبٍ ٗی سٞاٛي س ٤ٕٞىٕشِب٢١بی هٞىدَىاُ ،یب ثٍٞٞر ىٕشِب١ی ٗؼِا اٛؼبٕ
ٞٙى .ثؼ٢ی ٗٞاهغ ث ٠ىٓیْ ىاٙش ٚد ّٞىٍٙز ،ىٛجبّ هَى ًَى ٙآٖ١ ٙشی ٚسب
ثشٞاٛیٖ ًبالیی ثب اٍُٗ ًٖ ٍا هَیياٍی ًٜیٖ .ىٍ هبٍع اُ ایَا ٙایٞٛ ٚع
ىٕشِب٢١ب ٝػٞى ىاٍى.
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ایذُ فشچیدغ طؼن داس

ىٕشِب ٟكَؿیذٔ ىٍ ثبُاٍ ٗٞػٞى إز  ٝثب إشلبى ٟاُ یي ٕیت ُٗیٜی ًبْٗ،
آٍ ٙا سجيیْ ث ٠كَؿیذٔ ٗی ًٜي اٗب ٥ؼٖ  ِٟٗ ٝهبٝی ٛياٍى .ىٍ ایَ٥ ٚف
١يف ٥ؼٖ ىاٍ ًَىٕ ٙیت ُٗیٜی ٕ ٝذٔ سجيیْ آ ٙث ٠كَؿیذٔ ٗی ثبٙي
ثيیٍٞٝ ٚر ًٕ ٠یت ُٗیٜی ٍا ىٍ آة هَاٍ ىاى ٟسب ٚٛبٕش ٠آ ٙهبٍع ٞٙى،
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ٕذٔ آٍ ٙا ىٍ ُٕٖی ًٗ ٠لشٞی آة ُٞػ ٠كَِٛی  ٝاىٝیٗ ٠ی ثبٙي هَاٍ ىاىٟ
سب ػبیِِیٚٛ ٚبٕش ٠آٞٙ ٙى سب ٝهشی ً ٠آٍ ٙا ثب كَؿیذٔ ىٍٕز ٗی ًٜیٖ ِٟٗ

ay

ث٢شَی ىاٙش ٠ثبٙي .ایٗ ٕٔ ٚی سٞاٛي  َ١ؿیِی ثبٙي.

st

ar

tw

اُػ٘ٔ ۹ ٠دبی ،٠ًَٕ ٠دبی ٠آثٔی٘… ٝ ٞ
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ایذُ فشٍؿگاُ صػفشاى
ىٍ ای ٚكَِٙٝب ٟس٘بٕ ٗلٞٞالسی ً ٠ثب ُػلَا ٙس٢یٗ ٠ی ٞٙى ث ٠كَٗ ٗٝی
ٍٕي .اُ ػ٘ٔ۹ ٠
هٞى ُػلَا ،ٙإذَی ُػلَاُ ُْ ،ٙػلَا٢ٛ ،ٙبّ ُػلَاٗ ،ٙبٕز ُػلَا ،ٙثٖشٜی
ُػلَا ،ٙىَٕ ُػلَاٙٞٛ ،ٙیيٛی ُػلَا،ٙػٞػً ٠جبة ُػلَاٛی ،ؿبی ُػلَا،ٙ
ٖٗو٦ی ُػلَاٙ ،ٙیَیٜی ١بی ُػلَاٛیٛ ،جبر ُػلَا ،ٙآثٜجبر ُػلَا ،ٙاىٝی٠
هٍٙٞشی ُػلَا،ٙػْٖ ُػلَا… ٝ ٙ
ىٍ هبٍع اُ ایَاٗ ٙلٞٞالر ٗشلبٝسی اُ ُػلَا ٙایَا ٙس٢یٗ ٠ی ٞٙى.
اُػً٘ٔ ۹ ٠ذٖ١ ّٞبی ىاٍٝیی ُػلَا ،ٙد٘بى ُػلَا… ٝ ٙ
ىٍ ایٕ ٚبیز اُ  ٠٘١ثَٛي ١بی سٓٞیي ُػلَاٚٗ ٝ ٙشوبر آٝ ٙػٞى ىاٍى.
ثوٚی ثٛ ٠بٕ ثٖش ٠ثٜيی ٝیْٝ ٟػٞى ىاٍى ً ٠ىٍ آٗ ٙلٞٞالر ٕبیز ىٍ ثٖش٠
ثٜيی ١بی هب ٛػَٗ ٠١ی ٞٙى .ای ٚثٖش ٠ثٜيی ١ب ٗی سٞاٛي ثٍٞٞر ًبٍهب٠ٛ
ای یب ٕلبٍٗ ىٕشی س٢یٙ ٠ي ٟثبٙي.
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ایذُ تؼسِ تٌذی وودَذ

ٝهشی ث ٠ػیبىر َٗی٢ی ٗی ٍٝیٖ ،ؿٜي ً٘ذٞر ثَای٘ ٗی هَیٖ  ٝىاهْ ٛبیٔٙٞ
هَاٍ ٗی ى١یٖ.
سؼَثٚٛ ٠ب ٙىاى ٠ً ٟىٍ كبّ كبَٗ َ١ىٕ ثٕ٘ ٠ز ًبال١بیی ثب ثٖش ٠ثٜيی
ٌٙیْ سَ ٍكش ٠اٛي .اُػٌ٘ٔٙ ٠الر .كبّ ؿَا ای ٚثٖش ٠ثٜيی ثَای ً٘ذٞر

.i
r

ٛجبٙي؟

ay

ثَا ی ػیبىر ،ىٕشٗ ُْ ٠ی ثَٛي  ٝكشی ىٕشٍ ُْ ٠ا ثب ؿیِ١بی َُاٛوی٘شی

ar

ٛجبٙي؟

tw

اُػ٘ٔٙ ٠ی ٠ٚػ َ٦سِئیٗ ٚی ًٜٜي .ؿَا ىٍ ٍٗٞى ً٘ذٞر ثٖش ٠ثٜيی ٜٗبٕجی

st

ای ٚثٖش ٠ثٜيی ٗی سٞاٛي ثٍٞٞر سٌی یب ىٝسبیی ثبٙي ً ٠ه٥ٞی ً٘ذٞر
ثَاكشی ىٍ آ ٙػب ٗی ُیَىٍٝ .ی آ ٙثب َ٥ف ١ب ٍٝ ٝثب١ ٙبی ٗوشٔق سِئیٚ
ٙي ٟثبٙي.
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ایذُ زَلیذ جَّش اػىٌاع
ػ َ١ٞإٌٜبٓ اُ ٞٛػی هبٗ ٛی ثبٙي ً ُٜٞ١ ٠سٓٞیي آ ٙثٗٞی ٚٛي ٟإز.
ػ١ َ١ٞبی إٌٜبٓ اُ ٞٛع كٍٜٕٔٞشی ٖ١شٜي  ٝىٍ ٗوبثْ ٗ ٍٞٛبٍٝای ثٜل٘ ث٠
ٍ٢ِٛبی ٗوشٔق ىٍ ٗی آیٜي.
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ایذُ ویف لح زاج تا آػسش ًاًَ

ٌُاٙشٓ ٚخ سبح ث َ ٍٝی دب ثَای آهبیب ٙث ٠ىٓیْ ىاٙش ٚكًَبٗ ٔٛبىٍثٍٞى
ٜٗبٕت ٘ٛی ثبٙي  ٝىٍ ىٍاُ ٗير ثَ ٍٝی ثی١ ٠٢ب اطَ ٗی ٌُاٍى ٗ ٝی سٞاٛي
ثبػض ػویٖ ٙيٞٙ ٙى .ایً ٚیق ىاٍای إٓشَ ٛبٗ ٞٛی ثبٙي ً ٠اُ سٚؼٚؼبر
كًَبٗ ٔٛبىٍثٍٞى ػُٔٞیَی ٗی ًٜي .ایٞٛ ٚع إٓشَ١ب ىٍ ثؼ٢ی اُ ًز ٝ
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ٞٔٙاٍ١ب ٍٗٞى إشلبى ٟهَاٍ َُكش ٠إز.
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ایيُٙٞ ٟی ١بی ُیٜشی  ٝسؼ٘ٔی
ایَ٥ ٚف َٗث ٣ٞثًَٙ ٠شی ٗی ثبٙي ًً ٠بٍ آُ ٙیٜشی ًَىُٙٞ ٙی ١بی سٔلٚ
َ٘١اٗ ٟی ثبٙيًٖ َ١ .یُٙٞ َ١ ،ی ً ٠ىاٙش ٠ثبٙي ٗی سٞاٛي ثَ إبٓ
ىٓوٞا ،٘١آٍ ٙا ثُٙٞ ٠ی ُیٜشی سجيیْ ًٜي .س٘بٕ ایً ٚبٍ ثٕٞیٔ ٠ىٕز اٛؼبٕ
ٗی ٞٙى .اُ ٕ١ َٜب  ٝكِٔار هی٘شی ىٍ ایً ٚبٍ إشلبىٗ ٟی ٞٙى  ٝظب َ١آٍ ٙا
َُاٛوی٘ز ٗی ًٜي .ای ٚیي هٝٞٞیز ىٍ اكَاى طَٝسٜ٘ي ٗی ثبٙي ً ٠ىٕٝز
ىاٍٛي ؿیِی ىاٙش ٠ثبٜٙي ً ٠ىیَِا ٙآٍ ٙا ٛياٍٛي  ٝكبَٛ١ي ث٢بی آٍ ٙا ٛیِ
ثذَىاُٛي .ایً ٚبٍ ثَ إبٓ ٕلبٍٗ ٗٚشَی سب ٕوق هی٘شی ًٚٗ ٠شَی سؼییٚ
ٗی ًٜي اٛؼبٕ ٗی ٞٙى .ىٍ ًَٙز ًٞٛیب ثوٚی ٝػٞى ىاٍى ً ٠ثَ إبٓ
ٕلبٍٗ ٗٚشَی ،ایً ٚبٍ ٍا ثَ ٍٝی ُٙٞی اٛؼبٕ ٗی ىٜ١ي.

Page 256 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir
ایذُ فَـِي هُذ تچِ ّا

ٗب ىٍ ُٗب ٠ٛای ُٛيُی ٗی ًٜیٖ ً ٠ديٍ ٗ ٝبىٍ١ب ثَای س٢یٗ ٠بیلشبع ثـ٠
١بیٚب ٙكبَٛ١ي كَٗ ُیَ دبی هٞى ٍا ثلَٜٙٝي سب ثـ١ ٠بیٚب ٙىٍ ٍكبٍ ٝ ٟاكشی
ُٛيُی ًٜٜي .ای ٚهٝٞٞیز ىٍ ٥جوٗ ٠ش ٍٝ ٤ٕٞث ٠دبییٗ ٚی ثبٙي .ىٍ ٥جو٠
ثبالسَ اُ ٗش ٤ٕٞای ٚهٝٞٞیز ٙير ثیٚشَی ىاٙش ٠سب ػبیی ًٗ ٠ی هٞاٜ١ي

.i
r

ثـ١ ٠بیٚب ٙثِ ٠ٛٞای ٗش٘بیِ اُ ثوی ٠ثبٜٙي .ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ثَُِاٍی كَِٚٚ
ُٗي ثَای ثـ١ ٠بی سب ٕٜیٕ ۰۱ ٚبِٓی ٗی ثبٙي  ٝاُ آٛؼبیی ًٓ ٠جبٓ ١بی ثـ٠

ay

ُب٘١ ٠ٛیَُ ٠ٚاٛشَ اُ ٓجبٓ ١بی ٗؼ٘ٓٞی ثٍُِٖبالٗ ٙی ثبٙي اُ ای ،ٍٝ ٚایٚ

tw

كُٗ ٚٚي ثب ٗوب٥ت ١يف ٝآيی٥ ٚجو ٠ثبالی ػبٗؼٗ ٠ی ثبٙي.

ar
st
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ایذُ جَاص فصلی (هَلسی)
اًظَ ٙـْ ١بی ٗـبُ ٟىاٍی ثب سٞػ ٠ث ٠ك ،ْٞىاٍای كَ ٍٝ ٗٝث ٠اكٗ ّٞی ثبٜٙي
 ٝىٍآٗي ىٍ آ ٙك ْٞثٖیبٍ دبییٗ ٚی آیي .ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ػٞاُ١بی كٔٞی یب
ٗٞهشی ٗی ثبٙي ً ٠ثب سٞػ ٠ث ٠ثبُ١ ٟبی ُٗبٛی ٗٞهز ،ثَای ٗـبُ ٟىاٍ ٗؼُٞ
ثَای ًبٍی ىیَِ ٝبىٍ ٗی ٞٙى سب ثشٞاٛي ٕ٦ق ىٍآٗي هٞى ٍا كلظ ًٜيٗ .ظال
اؿٌی ٠كَٙٝی ١ب ىٍ ٗب٢ٍٗ ٟب ٙسؼ٦یْ ٗی ثبٜٙي  ٝىٍ ثؼي اُ اك٦بٍ َٝٙع ث٠
كؼبٓیز ٗی ًٜٜي ،كبال اَُ ىٍ ایُٗ ٚبٗ ٙؼ ُٞثَای ًبٍی ىیَِ ٗظال كَٗٝ
ٙی ٝ ٠ٚثٔ ٍٞیب كٔیٖ یب ُٓٝجیب  ٝثبٗی ٠یب … ٝبىٍ ٞٙى ،سب كيی ٗی سٞاٛي
ٕ٦ق ىٍآٗي ٗـبُ ٟىاٍ ٍا كلظ ًٜي.
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ایذُ دػسگاُ خشد وشدى اسص

ا ی ٚىٕشِب ٟىٍ ٙؼج١ ٠بی اٍُی ثبٛي ١ب هَاٍ ىاٍى ٗ ٝو ٛٞٞهَى ًَى ٙاٍُ
یب ىٍٙز ًَى ٙاٍُ ٗی ثبٙي .ایً ٚبٍ ثب ًَٖ ًبٍِٗى یب دَىاهز ًبٍِٗى اٛؼبٕ
ٗی ٞٙى .ای ٚىٕشِب ٖ١ ،ٟثَای ًٖبٛی ٗی ثبٙي ً ٠ىٍ آٙ ٙؼج ٠اٍُی كٖبة
ىاٍٛي  ٖ١ ٝثَای ًٖبٛی إز ً ٠اُ هبٍع اُ ٙؼجٗ ٠ی آیٜي.
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ایذُ ػطل هخصَف دخاًیاذ
ثَای سلٌیي ث٢شَ ُثبٓ١ ٠ب اُػ٘ٔ ٠ثبهی ٗبٛي ٟىهبٛیبر ،ىٍ هبٍع اُ ایَاْ٦ٕ ٙ
١بی ٗوٝٞٞی ٝػٞى ىاٍى ً ٠ثَای ایً ٚبٍ ٗی ثبٙي .ثبهی ٗبٛي ٟىهبٛیبر ۰۱
ٕبّ ٗ ّٞ٥یٌٚي سب سؼِیٞٙ ٠ى  ٝایُٗ ٚب ٙثٖیبٍ ُیبىی ٗی ثبٙي .ثَای َٝٙع،
ای ١ ْ٦ٕ ٚب ٗی سٞاٛي ىٍ ػب١بی دَ سَىى ٍٝ ٝثَٝی ىًّ١ ٠بی ٍُٛٝبٗ ٠كَٙٝی
هَاٍ ىاىٞٙ ٟى.
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ایذُ خىیج هخصَف هذسػِ

ای ٚدٌیغ ٙبْٗ ًیق ٗيٍٕ ٠ثَ٘١ ٠ا ٟس٘بٕ اهالٕ الُٕ ثَای هٞاٛيٙٞٛ ٝ ٙشٚ
ىا ٘ٛآُٗٞاٗ ٙی ثبٙي .اُ آٛؼب ً ٠٘١ ٠ؿیِ ىٍ یي ٗؼ٘ٞػٗ ٠ی ثبٙي هی٘ز
آ ٙاُ ػ٘غ هَیي سي سي آ١ ٙب ً٘شَ ٗی ٞٙى .اهالٕ ٙبْٗ ۹
ٗياى ،هٞىًبٍ ،دبى ً ،ٚسَاٗ ،هٗ ،ً٘ ٤ياى ٍِٛیٗ ،بّیي ،آثًَ ،َٛشبة

.i
r

١بی ٕبّ سلٞیٔی ،ىكشَ ،ىكشَؿ ٠یبىىاٙز ،ػبٗياىیٓ ،یٞا ،ٙظَف ؿٌاً ،شبة

ay

١بی ً٘ي آُٗٙٞی … ٝ

st

ar

١بی ٗشلبٝسی ىاٙش ٠ثبٙي.

tw

اهالٕ ای ٚدٌیغ ١ب ثب سٞػ ٠ث ٠دبی ٠ىٍٕیٗ ،ی سٞاٛي ٗشلبٝر ثبٙي ٛ ٝیِ هی٘ز
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ایذُ الػسیه صاخاع
٘١ی ٠ٚالٕشیي ُادبی ٗظْ الٕشیي ١بیی ٖ١ز ًُ ٠یَ ٗبٙیٌُ ٚاٙشٗ ٠ی
ٞٙى ،سیٞثی یب سیٞثٔٔٝ .هشی ًٗ ٠بٙی ٚدٜـَ ٗی ٞٙى اُ الٕشیي ُادبٓ
إشلبىٗ ٟی ٞٙى ،كبّ اَُ آٛ ٙیِ دٜـَ ٞٙى ىیَِ ًبٍی ٘ٛی سٞاًَ ٙى .ایٚ
َ٥ف ى ٍ ٍٗٞى الٕشیي ُادبٕی ٗی ثبٙي ً ٠اُ ػ ٜٔهٞى الٕشیي  ٝسٞدَُ ٗی
ثبٙي سب ىٍ ٗٞاهغ اَ٦١اٍی هٞىٍٍ ٝا ث ٠آدبٍاسی ثَٕبٛيٕ .بیِ آ٘١ ٙبٜٛي
الٕشیي ٗؼ٘ٓٞی ٗی ثبٙي ٓٝی دٜ٢بی آٗ ٙی سٞاٛي ٗشلبٝر ثبٙي.
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ایذُ فشآٍسی لَُْ

ىٍ ایَا ٙثَ ٍٝی ٗجلض هً ُٜٞ١ ٟٞ٢بٍ ُیبىی اٛؼبٕ ٚٛي ٟإز  ٝثٖشَ ثَای
كؼبٓیز ،ثٖیبٍ ثبُ ٗی ثبٙي .ه ٟٞ٢كَآٍٝی ٙي ٟىٍ ایَا ٙث ٠ػِ ىٍ ٗٞاٍى ٝاٍىاسی،
ثٍٞٞر هبٕ ث ٠كَٗ ٗٝی ٍٕي  ٝثَ ٍٝی ٗٚشوبسی ً ٠اُ هٗ ٟٞ٢ی سٞا ٙثيٕز
آٍٝى  ٝكَآٍٝی ًَى ؿٜياً ٙبٍ ٚٛي ٟإز .اًظَ ىٕشِب٢١بی س٢یٚٗ ٠شوبر

.i
r

هٛ ٟٞ٢یِ ٝاٍىاسی ٗی ثبٙي.

ay

آیب ٗیياٖٛشیي ً ٠هيٗز ه ٟٞ٢ىٍ ایَا ٙثیٚشَ اُ ؿبی ٗی ثبٙي  ٝهجْ اُ ای٠ٌٜ
ؿبی ٝاٍى ایَاٞٙ ٙى ه ٟٞ٢ىٍ ایَا ٙإشلبىٗ ٟیٚي؟

tw

st

ar

سلویوبر ػٔ٘ی ٚٛب ٙىاى ٟاٛي ً ٠كٞایي ه ٟٞ٢ثَٗ ٠است ثیٚشَ اُ ؿبی ٗی ثبٙي.
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ایذُ تاًه اطالػاذ هـاغل داًـجَیی
ای ٚثبٛي ا٥الػبسی ثَای ىاٚٛؼٞیبٛی ٗی ثبٙي ً ٠ثٍٞٞر ٛی٘ٝ ٠هز ٗی سٞاٜٛي
ىٍ ػبیی ٗٚـ ّٞثً ٠بٍ ٛٞٙي یب ًبٍ١بیی ٍا ٗی سٞاٜٛي ثٍٞٞر ٛی٘ٝ ٠هز ىٍ
هب ٠ٛاٛؼبٕ ىٜ١ي .ىٍ ایَا ٙىٍ كيٝى ٗ ۰۱یٔیٛ ٙٞلَ ثیٌبٍ ٗٔ٦ن ٝػٞى ىاٍى ٝ
ىٍ كيٝى ٗ ۳۱یٔیٛ ٙٞلَ ٝػٞى ىاٍٛي ً ٠كؼبٓیز اهشٞبىی ٛياٍٛي١ .يف اُ ایٚ
َ٥ف إشلبى ٟاُ دشبٖٛیْ ٛیَٝی ًبٍ ؿیَ كؼبّ ٛ ٝی٘ ٠كؼبّ ٗی ثبٙي .ثَای ایٚ
َ٥ف ٗی سٞا ٙثب ىاٚٛؼٞیبَٝٙ ٙع ًَىٗ .وٝٞٞب ىاٚٛؼٞیبَٕ٢ٙ ٙشبٛی ً ٠ث٠
ىٛجبّ سبٗیِ١ ٚی ٝ ٠ٜىٍآٗيُایی ثَای هٞى ٖ١شٜي .ای ٚا٥الػبر ٗی سٞاٛي ثَ
إبٓ ٍٙش ٠ىاٚٛؼٞیب٥ ٙجو ٠ثٜيی ٞٙى  ٝاُ ًبٍ١بی ٕبىَٝٙ ٟع ٞٙى  ٝىٍ
ىٍاُ ٗير ٕوز سَ ٞٙى.
ایً ٚبٍ ٗی سٞاٛي ُیَ ٛظَ ىاِٚٛب ٟاٛؼبٕ ٞٙى.
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ایذُ لَاؿه تِ ؿىل آتٌثاذ

ایٞٓ ٚاٙي ثٍٞٞر كَٚى ٝ ٟث ٌْٙ ٠آثٜجبر ٗی ثبٙي سب سؼَث ٠ىیَِی اُ
ٓٞاٙي هٍٞىٍ ٙا ث ٠كَى ثي١ي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ ؿىل خیسضا
ىٍ كبّ كب ٌْٙ َ١دیشِا ١ب ثٍٞٞر ىایَ ٟای  ٝىٍ ٗٞاهؼی َٗثؼی ٗی ثبٙي.
ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ٌٖٙش ٚایّٜٕ ٚز ٗی ثبٙي.
 ٌْٙدیشِا ٗی سٞاٛي ىٍ اٙش٢بی اكَاى سبطیَ ثٌِاٍى.
اُ ػ٘ٔ١ ٌْٙ ٠بیی ًٗ ٠ی سٞا ٙثَای ایٜٗ ٚظٍٞٗ ٍٞى إشلبى ٟهَاٍ ُیَى ٙبْٗ
ٗٞاٍى ُیَ إز ۹
ٗظٔض ،هٔتٕ ،شبٍ ،ٟدَٝا ،٠ٛهَٓ ،س٘بٕ اٌٙبّ ٜ١يٕی ،ثی٢ی ٛ ٝیٖ ثی٢ی،
اٌٙبّ ٛب٘١ب ،ُْ ،َٜ١ىایَ ٟسٞهبٓی ،كَٝف آلجبی كبٍٕی  ٝأِٛیٖی،
هٍٙٞیي ،ؿشًَ ،ال… ٝ ٟ
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ایذُ ػیفی جاذ ٍ هیَُ ّای لطؼِ ؿذُ

اُ آٛؼبیی ً ٠ىٍ ػَٞی ُٛيُی ٗی ًٜیٖ ًَٕ ٠ػز ،كَف اٍ ّٝا ٗی ُٛي ایٚ
اَٗ ىٍ ُٛيُی اٖٛب٢ٛب سبطیَ ٌُاٙش ٝ ٠ثبػض سـییَ ىٍ ٍُٛ ٗٝيُی آ٢ٛب ٙيٟ
إز .ىٍ كبّ كب َ١ثؼ٢ی اُ ١ ٠ٛٞ٘ٛبی آٍ ،ٙكش ٚثٕ٘ ٠ز ٗٞاى ؿٌایی آٗبىٝ ٟ
ٛی٘ ٠آٗبىٗ ٟی ثبٙي.

.i
r

اُػ٘ٔ ۹ ٠دیبُىاؽٕ ،جِیؼبر هَى ًَىٕ ،ٟیت ُٗیٜی ٛی٘ ٠دوش… ٝ ٠

ay

ایَ٥ ٚف ،دب ٍا كَاسَ ٌُاٙش ٝ ٠ثٗ ٠یٕ ٝ ٟٞیلی ػبر ٍ ٖ١ػٞع ًَى ٟإز.

tw

اُػ٘ ٔ ۹ ٠هیبٍ كٔو ٠ای یب ِٛیٜی ،ثبىٗؼب ٙثَٗ ىاىٙ ٟيُٞ ،ٟػ ٠كَِٛی

ِٛیٜیٞ١ ،یغ ِٛیٜی یب ٍٛيٙ ٟي ٟیب كٔوٙ ٠ي… ٝ ٟ
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st

ar

هَىٙيً ،ٟبٞ١ی هَىٙيً ،ٟيٝی ثَٗ ىاىٙ ٟي ُٞٗ ،ٟكٔو ٠ایٕ ،یت ُٗیٜی
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ایذُ طشح زثلیغازی سٍی دسب آػاًؼَس
ایً ٚبٍ ثٍٞٝ ۱ ٠ر ٗی سٞاٛي ٍٞٝر ُیَى ۹
 .۰إشلبى ٟاُ ثَؿٖتٗ ،شٜبٕت ثب ٕبیِ اٞٛاع ىٍ١ب
 .۱ؿبح ًَىَ٥ ٙفٍٝ ،ی ىٍة إٓبٍٖٞٛ
ثب سٞػ ٠ث ٠ػب ٌٗ ٝبٛی ً ٠إٓبٝ ٍٖٞٛػٞى ىاٍى ،سجٔیـبر ٗشٜبٕت ثب آٛؼب إشلبىٟ
ٗی ٞٙى.
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ایذُ واؿی ّای تذٍى گَؿِ (وِشٍ) تشای تیواسػساى ّا

یٌی اُ ػب١بیی ً ٠ىٍ ثی٘بٍٕشب١ ٙبٗ ،لْ سؼ٘غ آٓٞىُی ١بی ٗی ثبٙي ُ٠ٙٞ
١بی ىیٞاٍ١ب ٗی ثبٙي .ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى سٓٞیي ًبٙی ١بیی ٗی ثبٙي ً٠
ثٍٞٞر َُِى ٗی ثبٙي .ایي ٟث٢شَ ایٗ ٚی ثبٙي ً ٠ه٦ؼبسی ثب ٘١یٓٝ ٌْٙ ٚی اُ
ػ ٜٔآٛشی ثبًشَیبّ ٕبهشٞٙ ٠ى.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ تؼسٌی تا ؿیشیٌی ٍ چای
ایَ٥ ٚف َٗث ٣ٞثٌٗ ٠بٛی ٗی ثبٙي ً ٠ىٍ آ ٙكو ٤ثٖشٜی ٙ ٝیَیٜی  ٝؿبی
َِٕٗ ٝی ٞٙى .ثٖشٜی ایٌٗ ٚب ،ٙاُ ٞٛع ثٍٍِ ٗی ثبٙي  ٝثب سٞػ ٠ثُٗ ٠بٙ ٙجب٠ٛ
ٍٕ ُٝجي ِٜٕ ٝی ٚىاٍى .ثٖشٜی ٝجق ٕجي ،ظِٜٕ َ٢ی ،ٚثؼي اُ ظٗ َ٢ؼ٘ٓٞی
ٙ ٝت ٖٛجشب ٕجي ٗی ثبٙي .ثٖشٜی ١ب ثٍٞٞر ثٚوبثی َِٕٗ ٝی ٞٙى.
ثٖشٜی ١ب ثٍٞٞر ىٕز ٕبُ  ٝاُ ٙیَ سبُُ ٟب ٝ ٝثي ٙٝاكِٝىٛی ىٍٕز ٗی
ٛٞٙي .ىٍ ایَا٥ ٙؼٖ ثٖشٜی ١ب ٗليٝى ث ٠سؼياىی ٥ؼٖ هبٗ ٛی ثبٙي ىٍ
ٍٞٝسیٌ٥ ٠ؼٖ ١بی ثٖیبٍ ُیبى ىیَِی ٗی سٞا ٙس٢یًَ ٠ى ً ِٟٗ ٠ىٓذٌیَی
ىاٍى .اُػ٘ٔ ٠ای٥ ٚؼٖ ١ب ۹
ًٞال ،آ ،ٍِٞٛی٘ ،ٞٔ١ ،ٞآٛبٛبُٓ ،الثیٛ ،بٍُیْ … ٝ
ٙیَیٜی ً ٝیي ،كو ٤هبِٛی  ٝىاٍای اٞٛاع ٗوشٔق ٥ ٝؼٖ ١بی ٗشلبٝر ٗی
ثبٙي.
ؿبی ىٍ اٞٛاع ٗوشٔق اُ ػ٘ٔٗ ۹ ٠ؼ٘ٓٞی  ٝػَ٦ی ،ؿبی ٕجُِ ،یب١یٗ ،ی ٟٞای ٝ
اٞٛاع ىٗ١ ٜٗٞب ٗی ثبٙي.
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ایذُ خَسان ػشا

ٝهشی كَف اُ هٍٞاى ٗی ٞٙى كوٜ٘١ً ٤بٕ٘ ٙز ؿٜي ؿٌا ٗی ٍٝى ىٍ
ٍٞٝسی ً ٠سؼياى هٍٞاى ١بی ایَاٛی ثٖیبٍ ٗی ثبٙي .ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ٌٗبٛی
ٗی ثبٙي ً ٠كو ٤ىٍ آ ٙهٍٞاى َِٕٗ ٝی ٞٙى .اُػ٘ٔ۹٠
هٍٞاى ٓٞثیب ،هٍٞاى َٗؽ ،هٍٞاى ػَِ َٗؽ ٍ ٝة اٛبٍ (هُٕٞشب ،)ٙهٍٞاى

.i
r

ٗب١ی ٍّی٘ی ،ىٛيٓ ٟوَ٘ٗ ،٠ؽ ثب ٕجِیؼبر  ٝػٜبةٗ ،یِ ٞثب دیبُؿَٗ ،٠ؽ ثب

ay

هبٗ ٝ ٠هبٍؽ … ٝ

tw

ث ٠ػِ اٞٛاع هٍٞاى ،اٞٛاع ىَٕ ایَاٛی ٛیِ َٕٗ ٝی ٞٙى .اُػ٘ٔ۹ ٠

ar

اٞٛاع هبُیً ،٠ٜبؿیٍُ ٠ٔٙ ،ى ،ىَٕ ًي ٝكٔٞاییٙ ،یَثَٛغ ،ىَٕ ٖٗو٦ی ،كَِِٛی،

st

ٍِٕ٘ٛ ،ٜٞیٜي ،كٔٞای ٕ ،ٍَٛ ٠كٔٞا ًلِیَی ثبىاٗیًًٞٞ ،ی ٍٙش ٠هشبئی،
ىَٕ ُػلَا ،ٙىَٕ اٛؼیٍَٙ ،ش ٠هٌٙٞبٍ ،ىَٕ ًبىایُق ،اٛؼیَ ػٖٔی … ٝ
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ایذُ لَُْ خاًِ هخصَف خاًن ّا
ای ٚه ٟٞ٢هب ٠ٛكوٗ ٤و ٛٞٞهب١ ٖٛب ٗی ثبٙي .ه ٟٞ٢هب١ ٠ٛب ٗؼ٘ٞال ثَای
آهبیب ٝ ٙیب ،آهبیب ٝ ٙهب١ ٖٛب ثب ٗ ٖ١ی ثبٙي ٓٝی ثَای هب١ ٖٛب ٘١ـی ٚؿیِی
ٝػٞى ٛياٍى  ٝیب ىٍ سؼياىی ٗليٝى إز٘١ .بٛويٍ ً ٠آهبیب ٙكن ىاٍٛي ،هب١ ٖٛب
ٛیِ ای ٚكن ٍا ىاٍٛي ً ٠ىٍ ك٢بیی ٍاكز ثبٜٙي.

Page 272 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir
ایذُ ػایر فشٍؽ هَػیمی

ؿٜي ٕبٓی إز ً ٠هَیي ٖٛو١ ٠بی اٍػیٜبّ كیٖٔ ٕٞٗ ٝیوی ىٍ ایَاٝ ًٖ ٙ
ثی٘ ٍ ٝث ٠اكِای٘ یبكش ٠إز  ٝكشی ىٍ ثؼ٢ی اُ ٕبیز ١بی ىاٞٔٛى كیٖٔ ٝ
َٕیبّٝ ،هشی اٛی٘ی ٚٚثَای ىاٞٔٛى هَاٍ ىاىٗ ٟی ٞٙى ىٍ هٖ٘شی ٙٞٛش ٠إز
ً ٠ى ٍ ٍٞٝر ىاٞٔٛى ای ٚاطَ اُ ایٕ ٚبیز ٓ٦لب ٝػٞٝ ٠ر س٢یٙ ٠ي ٟآٍ ٙا اُ

.i
r

ٝثٖبیز ٝبكت اطَ دَىاهز ًٜیي سب اُ ٝبكت اطَ ك٘بیز ٞٙى.

ay

اَُ ًٖی ً ٠اطَی ٍا ىاٞٔٛى ٗی ًٜي ثياٛي ثب دَىاهز  ٝهَیي اٍػیٜبّ اطَ ؿ٠
ً٘ي ثٍُِی ٗی سٞاٛي ث ٠هٞاٜٛيٍٞٗ ٟى ػاله ٠هٞى ًٜيٗ ،ی سٞاٛي ث ٠دَىاهز

tw

آ ٙسَؿیت ٞٙى.

ar

١يف ایٕ ٚبیز كَٕ َٜ١بُی  ٝك٘بیز اُ هٞاٜٛيٜ٥ٝ ٟی ٛ ٝیِ كَ ٗٝاطَ ١بی

st

ٕٗٞیوی ای ٚػِیِاٗ ٙی ثبٙي.
ثیِیٗ ٜٔيّ ایٕ ٚبیز ثَٙ ٠ف ُیَ إز ۹

 ۰كَ ٗٝسي آ ٝ َٜ١آٓج١ ٕٞبی ٕٗٞیوی ٝ ٝیيئ١ ٞبی هٞاٜٛيُبٙ
 ۱ثَُِاٍی ًَٖٜر ١ب ثَای هٞاٜٛيُبٙ
 ۲ا٥الع ٍٕبٛی ث ٠اػ٢ب ىٍ ٍٗٞى هٞاٜٛيُبٍٞٗ ٙى ػالهً ٠بٍثَا ٙثب َٝف ِ١ی٠ٜ
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 ۳سجٔیـبر ىٍ ٕبیز
 ۴كَ ٗٝثٔیز ًَٖٜر اُ َ٥ین ٕبیز
 ۵ك٘بیز  ٝكَ ٗٝاهشٞبٝی اطَ هٞاٜٛيُبٙ
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ایذُ ػیؼسن ؿٌاػایی لطؼاذ خَدسٍ

ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى الٕشیي هٞىٍٗ ٝی ثبٙي ٓٝی ٗی سٞاٛي ىٍ ٍٗٞى ىیَِ اػِای
هٞىٍ ٠ً ٝهبثٔیز ٞٛت ثَ ٍٝی آ٢ٛب ٗی ثبٙي اٛؼبٕ ٞٙى.
ٝهشی الٕشیي هٞىٍ ٝثَ٘١ ٠اٍ ٟی َٜآ ٙىُىیيٗ ٟی ٞٙى ٗی سٞاُ ٙلز ً٠
دیيا ٙي ٙآٗ ٙلبّ إز .كبّ اَُ ىٍ ٍی َٜهٞىٍ ٝىٍ ِٜ١بٕ ٕبهز ،

.i
r

ٗیٌَٝؿیخ ٗـٜب٥یٖی ىكٞٙ ٚى ثٍٞ٦ی ًٛ ٠شٞا ٙآٍ ٙا اُ ٍی َٜهبٍع ًَى ٝ

اُ آٗبٍ آًَ ًٖ ٙى.

tw

ay

ىٍ ٍٞٝر هبٍع ًَىٍ ،ٙی َٜهبثٔیز هجْ ٍا ٛياٙش ٠ثبٙي ٗ ،ی سٞا ٙسب كيٝىی

ar

ىٕشِب١ی ثبیي ثبٙي ً ٠كو ٤ىٍ اهشیبٍ ٛیَٝی اٛشظبٗی ٗی ثبٙي  ٝهبثٔیز
هٞاٛيٗ ٙیٌَٝؿیخ ٍا ىاٍى .ایَ٥ ٚف ٗی سٞاٛي ثَای ٗٞس ٍٞهٞىٍ ٝیب اػِای

st

ىیَِ هٞىٍ ٝهبثٔیز اػَا ىاٙش ٠ثبٙي  ٝثِ ٠ٛٞای ،سبٍیوـ ٠هٞىٍ ٝ ٝآ ٙػِ
هٞىٍ ٝىٍ آً ٙهیَٗ ٟی ٞٙى  ٝىٍ ٍٞٝر كَ ٗٝهٞىٍ ٝثٙ ٠و ٜىیَِ،
ا٥الػبر ػيیي ىٍ آ ٙطجز ٞٙى.
اُ آٛؼب ًٗ ٠یٌَٝؿیخ ٌٗ٘ ٚإز ثَای ه٦ؼبر ًبٗذیٞسَی ٗ ٌْٚایؼبى ًٜي اُ
ای ٍٝ ٚىٍ كبٓز ػبىی ثٍٞٞر هٞاة ٗی ثبٙي  ٝىٍ ٗٞهغ إشلبى ،ٟثَای ٍٚٙٝ

Page 275 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir

ٙي ،ٙاَّٛی هٞى ٍا اُ ىٕشِبٜٙ ٟبٕبیی ثب كَٕشبى ٙكًَب ٝ ٔٛىٍیبكز آ،ٙ
سبٗیٗ ٚی ًٜي ٕ ٝذٔ َٝٙع ثً ٠بٍ ًٜي .كًَب ٔٛاُ ٞٛع ٗوٗ ٛٞٞی ثبٙي ٝ
ٗیٌَٝؿیخ ثب  َ١كًَبٖٛی َٝٙع ث ٠كًَز ٘ٛی ًٜي.
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ایذُ آفساتگیش زلؼىَخی

آكشبثِیَ دَایي  ۲كبٓز ٍُٞٛیَ ثیٚشَ ٛياٍى ،یٌی آ ٠ٌٛآكشبثِیَ ؿٖجیي ٟث٠
ٙی ٠ٚػٔٗ ٞی ثبٙي  ٝىیَِی ىٍ كبٓز ُ ٠ً ٤ٕٝاٝی ٠ىیي ً٘ی ىاٍى  ٝىیَِی
كبٓز ًٜبٍی ٗی ثبٙي.
اَُ ٝا ْٝآ ٙث ٠اٛش٢بی ٕوق ،هبثٔیز اٛؼ٦بف دٌیَی ثیٚشَی ىاٙش ٠ثبٙي  ٝىٍ

.i
r

كبٓز ١بی ٗوشٔق ثشٞاٛي آكشبثِیَ ٍا  ٠ِٛىاٍى ،ثَای ٍاٜٛي ٟثٖیبٍ ٜٗبٕت ٗی

ay

ثبٙي.

ar

ثبٙي.

tw

َ٥ف ىیَِی ً ٠ىٍ آكشبثِیَ ٗی سٞاُٜ ٙؼبٛي ،هبثٔیز ًٞٚیی ثٞى ٙآٗ ٙی

st

آكشبثِیَ دَایي ،دٜ٢بی ٜٗبٕجی ٛياٍى  ٝىٍ كبالر ٗوشٔق سبث٘ هٍٙٞیي ٍٞٛ ،اُ
ًٜبٍ آ ٙث ٠ؿٍ ٖٚاٜٛي  ٟثَهٍٞى ٗی ًٜي .كبٓز ًٞٚیی ثٞى ٙآ ٙثيیٍٞٝ ٚر
إز ً ٠ای ٚهبثٔیز ٍا ىاٍى ً ٠اُ ىاهْ آ ،ٙث ّٞ٥ ٠آ ٙا١بكٞٙ ٠ى.
* ای ٚآكشبثِیَ ٗی سٞاٛي ثٍٞٝ ٠ر ىٝسبیی ثبٙي ثَای ُٗبٛی ً ٠آكشبة ثٍٞ٦
ًٜغ ٗی سبثي سب  ٖ١ػٔٞی  ٍٞٛىٍ هٖ٘ز ٙی ٠ٚػٔٙ ٖ١ ٝ ٞیًٜ ٠ٚبٍی ٍا
ثِیَى.
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ایذُ ػایر فشٍؽ هىول ّای ٍسصؿی
ایٕ ٚبیز ىٍ ُٗی ٠ٜكَ١ ٌْ٘ٗ ٗٝبی ٍُٙٝی  ٝكبٙی ٠آ ٙكؼبٓیز ٗی ًٜي.
ثیِیٗ ٜٔيّ ایٕ ٚبیز ثَٙ ٠ف ُیَ إز ۹
 ۰كَ١ ٌْ٘ٗ ٗٝبی ٍُٙٝی
 ۱كَ ٗٝثَٛبٍُٗٙٝ ٠ی  ٝؿٌایی
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ایذُ ػایر فشٍؽ صٌایغ دػسی

ىٍ ایٕ ٚبیزَٕ٢ٙ َ١ ،شب ٙثو٘ ػياُب ٠ٛای ىاٍى ًٜٝ ٠بیغ ىٕشی آ ٙثب ًًَ
سبٍیوـ ٠ای ٗوش َٞاُ آ ٙث ٠كَٗ ٗٝی ٍٕي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ خشٍسؽ هاّی ّای ػشدآتی
ٗب١ی ١بی َٕىآثی ثٗ ٠ب١ی ١بیی ُلشٗ ٠ی ٛٞٙي ً ٠ىٍ ىٗبی ثی ۱۱ ٚآی ۱۱
ىٍػ ٠ث ٠دبیی ٚدَٗ ٍٗٝی یبثي .هيٗز ایٞٛ ٚع دَٗ ٗٝب١ی ىٍ ؿی ٚكيٝى
ٕ ۰۱۱۱بّ ٗی ثبٙي  ٝىٍ ایَا ٙث ٠ى ۲۱ ٠١ثَٗیَِىى .ىٍ ؿیٞٛ ۰۷ ٚع ٗب١ی
َٕىآثی دَٗ ٍٗٝی یبثي ٓٝی ىٍ ایَا ٙكو ٤یي ٞٛع ٗی ثبٙي ًٛ ٠بٕ آ ٙهِّ
آالی ٍِٛیً٘ ٚبٛی إز.
ثب سٞػ ٠ث ٠ظَكیز آة ٞ١ ٝا ٞٗ ٝهؼیز ػـَاكیبیی ً ٠ىٍ ایَاٝ ٙػٞى ىاٍىٗ ،ی
سٞاٛي ٗلْ ٞٗ ٝهؼیز ٜٗبٕجی ثَای دَ ٍٗٝآ ٙثب سٞػ ٠ث ٠ثبُاٍ ىاهْ  ٝاَ٥اف
ایَا ٙثبٙي.
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ایذُ خذهاذ اخیالػیَى ٍ تْذاؿسی هشداًِ

ٍػبیز ث٢ياٙز ٙوٞی ثبػز ٕالٗشی اٖٛب١ ٙب ٗی ٞٙى .سلویوبر ٚٛب ٙىاىٟ
اٛي ً ٠ىٍ هٖ٘ز ١بیی اُ ثي ٠ً ٙىاٍای ٗٗ ٞی ثبٙي ،اكش٘بّ ثٞػٞى آٗيٙ
ٗیٌَٝة ثوب َ٥ػَم ًَى ،ٙثبال ٗی ٍٝى .هيٗبر ادیالٕیَٗ ٙٞىاٗ ٠ٛی سٞاٛي
ٗبٛغ ایٞ١ٞٗ ٚع ٞٙى .ثَای هب١ ٖٛب ٘١ـی ٚهيٗبسی ٝػٞى ىاٍى ٓٝی ثَای

st

ar

tw

ay

.i
r

آهبیب ،ٙهیَ.
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ایذُ هشوض ّذایر ؿغلی ایشاى
ىٍ ای ًَِٗ ٚثَ إبٓ سیخ ١بی ٙوٞیز اكَاىٙ ،ـْ ١بیی ًٗ ٠ی سٞاٜٛي ىٍ
آٞٗ ٙكویز ثیٚشَی ًٖت ًٜٜي ،ث ٠آ٢ٛب ٗؼَكی ٗی ٞٙى .سٖز ١بی ٗوشٔلی
َُكشٗ ٠ی ٞٙى سب ٙير ً َ١يإ اُ هٝٞٞیبر ٗٚوٞٙ ٜى ٦ٗ ٝبثن ثب آ١ ٙب،
ٙـْ ١بیی ٗؼَكی ٗی ٞٙى .سٖز إشؼياىیبثی ٛیِ َُكشٗ ٠ی ٞٙى.
ًبٍ ىیَِی ً ٠ایٗ ًَِٗ ٚی سٞاٛي اٛؼبٕ ى١ي ای ٚإز ً ٠اكَاى ٍا ،ىٍ ٍٞٝسی
ً ٠ىٍ ٙـٔٚب ٙاٍسوب دیيا ٗی ًٜٜي ٍاٜ٘١بیی ٗی ًٜي .ثَای ٗظبّ ٙوٞی ىٍ
آُٗبیِٚبً ٟبٍ ٗی ًٜي  ٝثؼي اُ ٗيسی ٖٗئ ّٞآُٗبیِٚبٗ ٟی ٞٙى .كبّ ،ثؼي اُ
ٗيسی ث ٠ا ٙٝدی٢ٜٚبى اىاٍ٘١ ٟب ًَِٗ ٙىاىٗ ٟی ٞٙى ،كَى اُ ای ٚدی٢ٜٚبى
هٙٞلبّ ٗی ٞٙى ٓٝی اُ َ٥كی ٗی سَٕي ًٛ ٠شٞاٛي ىٍ ایٕ٘ ٚزٖٗ ،ئٓٞیز ٍا
ثٛ ٠ل ٞاكٖ ٚاٛؼبٕ ى١ي .ث ٠ایَٗ ًَِٗ ٚاػؼٗ ٠ی ًٜي  ٝثب سٞػ ٠ث ٠سیخ
ٙوٞیز ٝی ،اٍ ٝا ٍاٜ٘١بیی ٗی ًٜٜي ً ٠آیب ٗی سٞاٛي ىٍ ایٕ٘ ٚز ٗلیي
ثبٙي  ٝایٖٗ ٚئٓٞیز ٍا ىٍٕز اٛؼبٕ ى١ي یب ٠ٛ؟
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ایذُ واسّای خذهازی
اُ ػً٘ٔ ٠بٍ ١بی هيٗبسی ًٗ ٠ی سٞاٛي ٍٗٞى ٛیبُ ثبٙي ۹

هيٗبر ٛبه ٚىٍ ٗ – ِّٜسؼ٘یَ ٓلبف  ٝسٚي – ٍكٞی كَٗ ١بی هيی٘ی
سؼ٘یَ ٓٞإُ ثَهی هيی٘ی – سؼ٘یَ ٗیِ ٜٝ ٝيٓی هيی٘ی – سؼ٘یَ سبثٔ١ ٞبی
ٛوبٙی  -آٍایٚی  ٝدیَایٚی ىٍ ٗ – ِّٜسؼ٘یَ ٕٓٞشَ  ٝؿٔـَاؽ – سؼ٘یَ ُٙٞی

.i
r

ىٍ ٗلْ -ػٌٔ ىٍ ٗلْ – سؼ٘یَ ٕبػز ١بی ٓ ٝ ًٔٞایٖشبىٗ ٝ ٟـی ٝ

ay

ٍٗٝیِی هيی٘ی -سؼ٘یَ إجبة ثبُی – ًبٍٝاٗ ىٍ ٗلْ – هَیي ٍُٝا ٠ٛثَای
هب ٠ٛیب اىاٍ -ٟهيٗبر سؼ٘یَُب١ی ىٍ ٗلْ – ٝأً ىٍ ٗلْ – ٝلبكی ًشبة

tw

١بی هيی٘ی -سؼ٘یَ ًال١ ٟبی هيی٘ی – سؼ٘یَ ًل٘ ١بی َُا ٙهی٘ز –

ar

سؼ٘یَ ػیٜي ١بی هی٘شی -سؼ٘یَ آی٘ٙ ٠ٜؼيا١ ٙبی هيی٘ی – ٖٙشٕٞٓ ٚشَ ١ب

st

 ٝؿٔـَاؽ ١بی هی٘شیٝ -أً ًل٘ ١بی َُا ٙهی٘ز – ٖٙش ٚكَٗ ١ب ٝ
ًلذ١ ٗٞبی اىاٍار ىٍ ٗلْ -سؼ٘یَ ٗؼٖ٘ – ٠هيٗبر اٍُی ىٍ ٗلْ – ٗبٕبّ
ىٍ ٗلْ – دیي ىاٍٝی ٙجبٍُٝ ٠ٛی

Page 283 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir

ایذُ وفؾ یادتَد
ایَ٥ ٚف ىٍ هبٍع اُ ایَا ٙاٛؼبٕ ٙي ٟإز .ثؼ٢ی اُ ٝآيیٓ ٚجبٓ ١ب ً ٝل٘
١بی ثـِی كَُٛياٚٛبٍ ٙا ث ٠ػٜٞا ٙهبٗ ٠ِٛ َٟ٥ی ىاٍٛي .ىٍ ایَ٥ ٚفٝ ،آيیٚ
ًل٘ كَُٛي ٍا ث ٠ػبیی ًٍٝ ٠ی ایً ٚل٘ ١ب ػ٘ٔیبسی ٍا اٛؼبٕ ٗی ى١ي ٗی
ٕذبٍٛي .ىٍ آٛؼب ًل٘ ٍا ٥ی َٗاكٔی ثٞٗ ٠اىی آؿٚشٗ ٠ی ًٜي سب ىیَِ ٛذٕٞي
ٗ ٝبٛيُبٍی ىاٙش ٠ثبٙي.
ایً ٚل٘ ثؼي ١ب ٗی سٞاٛي ث ٠هٞى كَُٛيا١ ٙيی ٠ىاىٞٙ ٟى.
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ایذُ ػایر فشٍؽ هحصَالذ آسایـی ٍ تْذاؿسی

ایٕ ٚبیز ثَٛي ١بی ٗؼشجَ ىٛیب ٍا ثلَٗ ٗٝی ٍٕبٛي .س٘بٕ اهالٕ ثٍٞٞر ٥جو٠
ثٜيی ٙي ٝ ٟثب ٗٚوٞبر ًبْٗ ٗل٘ٛ ،ّٞٞبی٘ ىاىٗ ٟی ٛٞٙي.
ثَٛي ١بی ٗؼشجَ  ٝثب ًیلیز ىاهٔی ٛیِ ،ىٍ ایٕ ٚبیز ث ٠كَٗ ٗٝی ٍٕي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ ػایر فشٍؽ ػَغازی
١یؾ ٗـبُ ٟای ٝػٞى ٛياٍى ً ٠س٘بٕ ٕٞؿبسی ١بی َٕ٢ٙشب١ ٙب ٍا ًٙ ٠بْٗ
ٗٞاىؿٌایی  ٝؿیَؿٌایی ٗی ثبٙي ٍا یٌؼب ىاٙش ٠ثبٙي .ایٕ ٚبیز ثب ىٕش ٠ثٜيی
َٕ٢ٙشب١ ٙب ،ایً ٚبٍ ٍا اٛؼبٕ ٗی ى١يٚٗ .وٞبر ًبْٗ ٗ َ١لٞٗ ّٞٞػٞى
ٗی ثبٙي اُػ٘ٔ ،ُٙٝ ۹ ٠هی٘ز ٞٗ ٝاى سٌٚیْ ىٜ١يٟ
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ایذُ ػایر فشٍؽ هحصَالذ چشهی

ىٍ ایٕ ٚبیز  َ١ؿیِی ً ٠اُ ؿَٕ ٕبهشٙ ٠ي ٟثبٙي ،ث ٠كَٗ ٗٝی ٍٕي .اُ
ػً٘ٔ ۹ ٠یقً ،ل٘  ،دٙٞبى ،ىٕشجٜيًَ٘ ،ثٜيُ ،یَدبیی … ٝ
ىٍ ایٕ ٚبیز  ۲ىٕش ٠ثٜيی ٝػٞى ىاٍى ۹

.i
r

 ۰ثَ إبٓ ٞٛع ٗلّٞٞ
 ۱ثَ إبٓ ٛبٕ ثَٛي

tw

ay

 ۲ثَ إبٓ ٕلبٍٗ ٗٚشَی

ٗلٞٞالر هبٕ ؿَٗی یؼٜی هٞى ؿَٕ  ٝكبٙی ٠آ ،ٙث ٠كَٗ ٗٝی ٍٕي.

ar
st
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ایذُ آؽ ػشا
اًظَ َٗىٕ ایَا ٙیب كياهْ َٗىٕ سَ٢اٝ ،ٙهشی كَف اُ آٗ ُىٗ ٟی ٞٙى كو٤
ؿٜي آٗ ٗليٝى ٍا ٗی ٜٙبٕٜي یب هٍٞى ٟاٛي ًٙ ٠بْٗ ٍٙ ۹ش ،٠ػ٠ٔٙ ،ٞ
هٌٔ٘بٍٍٞٙ ،ثب  ٝیب آٗ ىٝؽ ٗی ثبٙي ىٍ ٍٞٝسیٌ ٠سؼياى آٗ ١ب هیٔی ثیٚشَ اُ
ای١ ٚب ٖ١ز سب ػبیی ًَٕ٢ٙ َ١ ٠شبٛی ٗی سٞاٛي آٗ یب آٗ ١بی ٗو ٛٞٞث٠
هٞى ىاٙش ٠ثبٙي یب ای َ١ ٠ٌٜآٗ ىٍ َٕ٢ٙ َ١شبٛیٗ ،شلبٝر اٍ ػبیی ىیَِ
ىٍٕز ٞٙى.
اُ ػ٘ٔ ٠آٗ ١بی ىیَِ  ۹ثبهبٓی ،اٛبٍ ،آثـ ،ٍٟٞثبىٗؼب ،ٙآٓ ،ٞىٛيٛٝی ًٖٔ ،هَ٘ی
… ٝ
ای ٚآٗ َٕا ،س٘بٕ ای ٚآٗ ١ب ٍا ٙبْٗ ٗی ثبٙيَ٥ .یو َِٕٝ ٠ثيیٍٞٝ ٚر ٗی
ثبٙي ً ٠آٗ ىاهْ یي ٛب ٙس ٞهبٓی ٍیوشٗ ٝ ٠یْ ٗی ٞٙى  ٝىٍ آهَ ،هٞى
ظَف ً ٠اُ ػٛ ٜٔبٗ ٙی ثبٙي هٍٞىٗ ٟی ٞٙى.
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ایذُ ػَػیغ حثاتی

ٝهشی ٕبٛيٝیـی ٍا ٗی هَیٖ ُ ٝبُ ٗی ُٛیٖ ،یي َ٥ف آً ٙبُٞ ٝ ٞ١ػ٠
كَِٛی َ٥ ٝف ىیَِٕٕٞ ،یٔ یب  َ١ؿیِ ىیَِی هَاٍ ىاٍى .ایٕٕٞ ٚیٔ
سٞهبٓی ٗی ثبٙي ٝ ٝهشی اُ ٞٛ ٤ٕٝق ٞٙى ثَاكشی ٗؤلبر ٕبٛيٝیؾ ىٍ ىاهْ
آ ٙهَاٍ ٗی ُیَى  ٝثب  َ١ثبٍ ُبُ ُى ٙس٘بٕ ٗؤلبر ثَ٘١ ٠إٕٞ ٟیٔ ٍا

st

ar

tw

ay
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r

هٞا١یٖ هٍٞى.

Page 289 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir

ایذُ آلثَم هَػیمی تا فلؾ هوَسی
آٓج١ ٕٞبی ٕٗٞیوی ىٍ كبّ كب َ١ثَ ٍٝی ٕی ىی ث ٠كَٗ ٗٝی ٍٕٜي .كَٗز
آ١ َٜ١ب اٝىیٗ ٞی ثبٙي ٝ ٝهشی ىاهْ ١ج ٤هٞىٍ ٝهَاٍ ٗی ى١یٖ ا٥الػبر
آٗ َٜ١بٜٛي ٛبٕ هٞاٜٛيٍ ٟا ٚٛب٘ٛ ٙی ى١ي .ایَ٥ ٚف ٗی سٞاٛي یي ٍ ٗٝكَٗٝ
 ٝػٌة ٗٚشَی ثبٙي ثيیٍٞٝ ٚر ً۹ ٠
 ۰س٘بٗی آ١ َٜ١ب ث ٠ػبی ای ٠ٌٜثَ ٍٝی ٕی ىی هَاٍ ُیَٛي ثَ ٍٝی یي كٔ٘
ً ٠كؼٖ آ ٙس٢ٜب  ۱یب ُ ۰یَ ٗی ثبٙي هَاٍ ىاٍى.
 ۱كَٗز آ١ َٜ١ب ثٍٞٞر  ٝ ۲mpثب ًیلیز هیٔی ثبالسَ اُ اٝىیٗ ٞظال ۲۱۱
ًیٔ ٞثیز ٗی ثبٙي.
 ۲ػٌٔ ًبٗ ٍٝی سٞاٛي ىٍ آ ٙهَاٍ ُیَى.
 ۳ا٥الػبر ىیَِی اُ ػ٘ٔٛ ٠بٕ هٞاٜٛي ،ٟآٓج ،ٕٞإٖ آ … ٝ َٜ١ثَ ٍٝی آ ٙهَاٍ
ُیَى.
 ۴ا٥الػبر ىیَِ اُ ػ٘ٔ ٠سجٔیـبر ،آٓج١ ٕٞبی ىیَِ ٜٗشًٜٜ َٚي ٟیب هٞاٜٛيٟ
ٗ … ٝی سٞاٛي ثَ ٍٝی آ ٙهَاٍ ُیَى.
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 ۵ث ٠ىٓیْ كَ ٗٝثب كٔ٘ ٍٗ٘ٞی ٗی سٞاٛي ٛظَ ٗٚشَی ٍا ثیٚشَ ثَای هَیي
ػٔت ًٜي.
 ۶ث ٠ىٓیْ ًٞؿٌشَ ثٛ ٠ظَ ٍٕیي ٝ ٙهبثٔیز كْ٘ ٍاكز سَ ٖٛجز ثٕ ٠ی ىی،
ٜٗبٕت سَ ٗی ثبٙي.
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ایذُ تاًه اطالػاذ ؿغل ّای هؼلَلیي
١يف ای ٚثبٛي ا٥الػبر ،إشلبى ٟثیٚشَ اُ ٛیَٝی ًبٍ ٗؼٔٓٞی ٚػِیِ ٗی ثبٙي.
ای ٚثبٛي ا٥الػبر ،س٘بٕ ٙـْ ١بیی ًٗ ٠ؼٔٓٞیٗ ٚی سٞاٜٛي اُ َ٥ین آٚٗ ٙـّٞ
ثً ٠بٍ ٛٞٙي  ٝثَای هٞى ىٍآٗيُایی ىاٙش ٠ثبٜٙي ٍا ٙبْٗ ٗی ٞٙى .ا٥الػبر ثَ
إبٓ ٞٛع ٗؼٔٓٞیز ٥جو ٠ثٜيی ٗی ٞٙى.
*َٗاًِی ً ٠هٞا١ب ٙإشويإ ای ٚػِیِاٗ ٙی ثبٜٙي ،اُ ایَ٥ ٚین ٗی سٞاٜٛي
اهيإ ًٜٜي.
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ایذُ ػایر فشٍؽ یشاق آالذ

ىٍ ایٕ ٚبیز اٞٛاع یَام آالر  ٝهَع ًبٍ ١ب ٝػٞى ىاٍى .ثَ إبٓ ٞٛع ًبٍ اُ
ػً٘ٔ ۹ ٠یقً ،ل٘ ٥ … ٝجو ٠ثٜيی ٗی ٞٙى .هی٘ز ثَإبٓ سؼياى ٗی سٞاٛي
ٗشلبٝر ثبٙي.
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ایذُ سػسَساى ّای صًجیشُ ای صثحاًِ
ایٍٕ ٚشٍٞاُٛ ٙؼیَ ٟای كو ٤ىٍ ُٗیٝ ٠ٜجلب ٠ٛكؼبٓیز ٗی ًٜي ٠ٛٞ٘ٛ .هبٍػی
آًَٙ ٙز إشبٍ ثبًٔ ٗی ثبٙي ً ٠ىٍ آَٗیٌب كؼبٓیز ثٖیبٍ ُٖشَى ٟای ىٍ ایٚ
ُٗی ٠ٜىاٍى.
ایٍٕ ٚشٍٞا١ ٙب ىٍٕز إز ً ٠كو ٤ىٍ ُٗیٝ ٠ٜجلب ٠ٛكؼبٓیز ٗی ًٜٜي ٓٝی
ٜٗظ ٍٞایٛ ٚیٖز ًٝ ٠جق ١ب كؼبٓیز ىاٍٛي ،ىٍ ٛ ٍُٝ ّٞ٥یِ ٗی ثبٙي.
ؿبی ،ه ٝ ٟٞ٢س٘بٕ ٙٞٛیيٛی ١بی ًبكی ٙبدیٛ ،یَ٘ ،ٝاٗٔز ،ػيٕی ،كٔیٖ … ٝ
ىٍ ایٍٕ ٚشٍٞا١ ٙب َٕٗ ٝی ٞٙى.
 یٌی اُ ٝیُْی ١بی ایٍٕ ٚشٍٞا١ ٙب ،ىاٙش ٚثٖش ٠ثٜيی ثَای ٞٛ َ١ع
ٗل ّٞٞثَای ثیَ ٙٝثَىٗ ٙی ثبٙي.
 ث٢شَ إز ثَای َٝٙع ،ایٍٕ ٚشٍٞا١ ٙب ىٍ ػب١بیی ً ٠اىاٍار ُیبى ٗی
ثبٜٙي ایؼبى ٞٙى.
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ایذُ فلؾ هوَسی حجن ٍالؼی

ٝهشی كٔ٘ ٍٗ٘ٞی ٍا ثب كؼٖ هبٝی هَیياٍی ٗی ًٜیٖ ٗیِا ٙا٥الػبسی ً ٠ثَ
ٍٝی آٗ ٙی ٍیِیٖ ثب كؼٖ إ٘ی آٗ ٙشلبٝر إز .ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى سٓٞیي
ًبٍر كبكظ ٠ای ثب ٛبٕ ٝاهؼی (ٍی یِْ) ٗی ثبٙي ً ٠كؼٖ إ٘ی آ ٙثب كؼٖ
ٝاهؼی آ ٙیٌی ثبٙي.
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ایذُ ًوه هخلَط
ٗؼ٘ٞال ىٍ ؿٌا١ب٘ٛ ،ي ٍا ثَ٘١ ٠ا ٟؿیِا١بی ىیَِ ث ٠ؿٌا ا١بكٗ ٠ی ًٜٜي .ایٚ
َ٥ف ىٍ ٍٗٞى سٓٞیي ٗؤ٘ٛ ٣ٞي ثب ٗٞاى اكِٝىٛی ىیَِ ٗی ثبٙي .اُػ٘ٔ٘ٛ ۹ ٠ي
 ٝكٔلْ٘ٛ ،ي ٓ ٝی٘٘ٛ ،ٞي ٓ ٝی٘ٞػ٘بٛی٘ٛ ،ي ٍُ ٝىؿٞث… ٝ ٠
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ایذُ زَلیذ صسدچَتِ ػائیذُ ؿذُ

ٝهشی ٍُىؿٞثٍ ٠ا ىٍ ٙی ٠ٚیب ٛبیٔٗ ٙٞی ٍیِیٍُٖ ،ىؿٞث ٠ث ٠ىیٞاٍ ٟآٗ ٙی
ؿٖجي ٓٝی ٍُىؿٞثٕ ٠بئیيٙ ٟي ٠ً ٟاُ ؿٞة ٍُىؿٞث ٠س٢یٗ ٠ی ٞٙى ای٠ِٜٛٞ
٘ ٛی ثبٙي .ای٘١ ٚبٍُ ٙىؿٞث ٠اٗ ْٝی ثبٙي ً ٠ىٍ ١ ٠ٛٞ٘ٛبی ث ٠ا٦ٝالف
ًبٍهب ٠ٛای ؿٜياٝ ٙػٞى ٛياٍى.
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ایذُ خاًِ ّایی تا ؿىل ّای غیش هؼوَل
ٗ ٌْٙؼ٘ ّٞهب١ ٠ٛب ىٍ ایَاَٗ ،ٙثغ یب ٖٗش٦یْ ثب ُ١ ٠ٙٞبی سیِ ٗی ثبٙي ٝ
ىٍ ١ ٠ٛٞ٘ٛبیی ثٛ ٌْٙ ٠یٖ َُى ٗی ثبٙي ٓٝی ىٍ ً١ ٍٞٚبی هبٍػی هب٠ٛ
١بیی ٝػٞى ىاٍٛي ً ٌْٙ ٠ؿیَ ٗؼ٘ ٝ ّٞثٍ ٖ١ ٠یوش ٠ای ىاٍٛي  ٝثٖیبٍ َُاٙ
هی٘ز سَ اُ هب١ ٠ٛبی ىیَِ ٗی ثبٜٙي  ٝكشی ٍ َٛآ٢ٛب ٗش٢بى ثب ٍ١ َٛبی
ىیَِ هب١ ٠ٛب ٗی ثبٙي .یٌی اُ آٝیًٖ ٚبٛی ً ٠هب١ ٠ٛبیی ثب ١ ٌْٙبی ؿیَ
ٗشؼبٍف ٍا َ٥اكی ًَى ،ٟیي َ٥اف اسَیٚی ثٞى ٟإز.
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ایذُ تاؿگاُ ٍسصؿی هخصَف تچِ ّا

ُ ٠ٙٞثبُاٍ ای ٚثبِٙب ٟكو ٤ثـ١ ٠بیی ٗی ثبٙي ً ٕٚ ٠آ٢ٛب ٢ٛبیشب ٕ ۰۴بّ ٗی
ثبٙي .ىٍ ای ٚثبِٙبٕٝ ٟبیٔی ٗشٜبٕت ثب ٕ ٚثـ١ ٠ب ٝػٞى ىاٍى سب ثشٞاٜٛي اُ آٙ
إشلبىًٜٜ ٟي .ىٍ ای ٚثبِٙب ٟیي ٗشو ٜٞسـٌیٍّ ٝ ٠یٖ ؿٌایی ٝػٞى ىاٍى سب
ىٍ ٍٞٝر ِٓ ٕٝثَای اػ٢ب ٍّیٖ ؿٌایی ٍُٙٝ ٝی ٗشٜبٕت ثب ٕ ٚآ٢ٛب اٍائ ٠ى١ي.
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ای ٚثبِٙبٗ ٟی سٞاٛي ثٍٞٞر ىهشَا ٝ ٠ٛدَٖا ٠ٛثبٙي .ثب سٞػ ٠ث ٠ای ٠ٌٜهبٞٛاىٟ
١بیی ً١ٝ ٠غ ٗبٓی هٞثی ىاٍٛي اُ ٞٛ َ١ع اٌٗبٛبسی ثَای ثـ١ ٠بیٚب ٙىٍیؾ ٘ٛی

ay

ًٜٜي ٌٓا ای ٚثبِٙب ٟث٢شَ إز ىٍ ٜٗب٥وی ثب ٕ٦ق ُٛيُی ثبال اٍائٞٙ ٠ى.

tw

ٗليٝىٜٕ ٟی ٗی سٞاٛي ٗليٝى سَ ثبٙي یب ىٕش ٠ثٜيی ١بی ٗوشٔق ٕٜی

st

ar

ىاٙش ٠ثبٙي.
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ایذُ خًَؼاص
ىٍ ایٗ ٚؼ٘ٞػ ٠ؿٌا١ب ٙٞٛ ٝیيٛی ١بیی َٕٗ ٝی ٞٙى ً ٠هبثٔیز هٕ ٙٞبُی ٝ
ٍیٌبٍٝی ٍا ىاٍى ًٗ ٠ی سٞاٛي ثَای ٌٍُٙٝبٍا ٝ ٙاكَاى ػبىی ٍٗٞى إشلبى ٟهَاٍ
ُیَى.
ؿٌا١ب اُ ػ٘ٔ ۹٠ىّ  ٝػیَِ ،آٓجبٓ ٞدٔ ،ٞػٞبٍُٙٞ ٟز ،هٍٞاى ٕجِیؼبر … ٝ
ٙٞٛیيٛی ١ب اُ ػ٘ٔ ۹٠آة اٛبٍ ،آة ا ،ٍِٞٛآة آٓجبٓ… ٝ ٞ
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ایذُ ؿْش آسایؾ

یي ٗؼ٘ٞػ ٠آٍایٚی  ٝدیَایٚی ٗی ثبٙي ً ٠ثَای ُٛب ٖ١ ٝ ٙثَای َٗىاٙ
ثٍٞٞر یٌؼب ٓٝی ثٍٞٞر ٗؼِا ٗی ثبٙيٗ .ظال ثَای ػَ ٝ ٓٝىاٗبى ً َ١بٍ
آٍایٚی  ٝدیَایٚی ً ٠ىاٙش ٠ثبٜٙي ىٍ ایٗ ٚؼ٘ٞػ ٠اٛؼبٕ ٗی ٞٙى .ىٍ ىاهْ
ٗ َ١ؼ٘ٞػٗ ٠ؼِا هٖ٘ز ١بی ٗوشٔلی ٝػٞى ىاٍى ًً َ١ ٠يإ یي ًبٍ ٍا
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سوٞٞی اٛؼبٕ ٗی ىٜ١ي .ایٗ ٚؼ٘ٞػ ٠ثَای  ٠٘١اكَاى ىٍ ٜٕ ٠٘١یٗ ٚی ثبٙي.
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ایذُ تٌذگیش ووشتٌذ خَدسٍ
ایٕٝ ٚیًٔ ، ٠یق ٗبٜٛيی ٗی ثبٙي ً ٠ى ٍٝهٖ٘شی اُ ًَ٘ثٜي ایٜ٘ی هٞىٍ٠ً ٝ
ٝهشی آٍ ٙا ٗی ثٜيیٖ ٗی اكشي ٗ ٝبٛغ اُ ٕبئیيٙ ٟيًَ٘ ٙثٜي ثٓ ٠جبٓ ٝ
ٗوٝٞٞب ًَ٘ثٜي ٗی ٞٙى سب ٍىی اُ هٞى ثَ ٍٝی ٓجبٓ ٛیٜياُى.
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ایذُ زمطیش گاصّای تیواسػساًی

 ١بیؼبر ثی٘بٍٕشبٛی ٍا ٗی ُٕٞاٜٛي سب ٗؼيٞٙ ٕٝى .ایً ٚبٍ اُ ٛظَ ِ١ی ٠ٜثَای
ثی٘بٍٕشب ٙثَٝ ٠ك ٠سَ إز ٓٝی ثوبٍار آ ٙثبػض آٓٞىُی ٞ١ا ِٗ ٝاك٘ز ثَای
ٕبًٜی ٚاَ٥اف ثی٘بٍٕشبٗ ٙی ٞٙى .ىٍ ایَ٥ ٚف یي ٗوِ ٙثٍٍِ ٝػٞى ىاٍى
ً١ ٠بیؼبر ىٍ آٍ ٙیوشٗ ٠ی ٞٙىٗ .وِ ٙثٍٞٞر َٕثٖشٗ ٠ی ثبٙي .ىٍ هٖ٘ز
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ثبالی ٗوِ ٙهٖ٘شی ٙی ٠ٚای ٗی ثبٙي سب ُٗبٛی ً ٠اهيإ ثُٕٞ ٠اٛي١ ٙبیؼبر
ٗی ٞٙى ثوبٍار آٗ ٙیؼبٙ ٙي ٝ ٟثٍٞٞر ٗبیغ ىٍآیي سب هبثٔیز اٛشوبّ آ ٙث٠

ay

ػبیی ىیَِ ٗ٢یب ثبٙي  ٝای ٠ِٜٛٞاُ ؿَه ٠ثی٘بٍٕشب ٙهبٍع ٞٙى.

tw
ar
st
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ایذُ ضذ گلَلِ
ًبٍ ایًَٙ ٚز ىٍ ُٗی١ ٠ٜي ًَُٔ ٠ٓٞى ٙهٞىٍ١ ٝب ٗی ثبٙي .ای ٚهٞىٍ١ ٝب
ٗی سٞاٛي ىٓٝشی ٙ ٝوٞی ثبٙي١ .ي ًَُٔ ٠ٓٞىٙ ،ٙبْٗ س٘بٕ اػِای ثیَٛٝی
هٞىٍٗ ٝی ثبٙي١ .ي ًَُٔ ٠ٓٞى ٙهٞىٍ١ ٝب ثِ ٠ٛٞای اٛؼبٕ ٗی ٞٙى ً ٠ىٍ
ظب َ١هٞىٍ٘ٛ ٝبیبٛ ٙیٖز.
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ایذُ ؿثىِ زلَیضیًَی هحلی

اَٗ ُٟٝىٍ ثؼ٢ی اُ ٗٞاهغ سجٔیـبر ٗلٔی ثٖیبٍ ث٢شَ اُ اٞٛاع ىیَِ سجٔیـبر
اطٌَُاٍ ٗی ثبٙي .ایٙ ٚجٌ ٠سٔٞیِیٛٞی ثب ١يف سجٔیـبر ٗلٔی ٗی ثبٙي  ٝؿبٓجب
ثَای ًال١ َ٢ٙ ٙب ٗی سٞاٛي ٍٗٞى إشلبى ٟهَاٍ ُیَى ٗظال ىٍ سَ٢اٗ ٙی سٞا ٙآٙ
ٍا ثٗ ۴ ٠ليٝى ٟی ٘ٙبّ ،ػٜٞةَٙ ،م ،ؿَة  ًَِٗ ٝسوٖیٖ ًَى.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ اًشطی تشق
ثَم یٌی اُ اَّٛی ١بیی ٗی ثبٙي ًٗ ٠ی سٞا ٙآٍ ٙا اُ ٥جیؼز ىٍیبكز ًَى .ىٍ
ًٗ ٍٞٚب ٜٗب٥وی ٝػٞى ىاٍى ً ٠ثبىهیِ ٗی ثبٙي  ٝاُ ای ٚاَّٛی ٥جیؼی ٗی
سٞا ٙإشلبىًَ ٟى  ٝآٍ ٙا ًهیًََ ٟى .یٌی اُ ایٍ ٚا٢١ب ،إشلبى ٟاُ سٍٞثی١ ٚبی
ثبىی ٗی ثبٙي.
كيٝى ٕ ۰۱بّ دی٘ ًَٙز ٛبیي یي هٞىٍٝی سي َٕٚٛیٕ ٚبهش ٠ثٞى ً٠
ثي١ ٙٝیؾ ٕٞهشی  ٝس ٠ٜثب اَّٛی ثَم ًبٍ ٗی ًَى  ٝاَّٛی ثَم هٞى ٍا ،هٞى
سبٗیٗ ٚی ًَى ثيیٍٞٝ ٚر ًٍ ٠اٜٛي ،ٟیي ٓجبٓ ٗو ٛٞٞكبٝی هبُٗ ٙی
دٙٞي  ٝثب َ١ثُ ٠ى ٙث ٠آ ،ٙاَّٛی هٞى ٍا سبٗیٗ ٚی ًٜي.
ایي ٚٗ ٟىٍ ای ٚه ٛٞٞإز ً ٠ثَ ٍٝی ٕ٦ق ای ٚسٍٞثی١ ٚبی ثبىی ،اُ ایٚ
ٞٛع هبُ١ ٙب هَاٍ ىاىٞٙ ٟى ً ٠ىٍ اطَ كٚبٍی ً ٠ثبى ث٦ٕ ٠ق سٍٞثی ٝ ٚایٚ
هبُ١ ٙب ٝاٍى ٗی ًٜي ای ٚهبُ١ ٙب ثشٞاٜٛي اَّٛی ٍا ىٍ هٞى ًهیًَٜٜ ٟي.
ای ٠ِٜٛٞاُ ىَ٥ ٝین ٖ١ ،ؿَه٘ سٍٞثی ٖ١ ٝ ٚاَّٛی ًهیَٙ ٟي ٟىٍ هبُ١ ٙب،
اَّٛی ًٖت ٗی ًٜي.
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ایذُ زشُ تاس صًجیشُ ای

١يف اُ ای ٚسَ ٟثبًٍ ،یلیز ث٢شَ  ٝهی٘ز دبیی ٚسَ ٗی ثبٙي  ٝثِ ٠ٛٞای إز
ً ٠اُ سٓٞیي ثَٞٗ ٠ف اٍائٗ ٠ی ٞٙى .هٖ٘شی اُ ِ١یٗ ٠ٜی ،ٟٞثَای كْ٘ ٛ ٝوْ
آٗ ٙی ثبٙي  ٝىٍ ثؼ٢ی اُ ٗٞاهغ كشی ثب ؿٜي ٝإ ٠٦ث ٠ىٕز َٗٞف ًٜٜيٟ
ٗی ٍٕي.

.i
r

ای ٚسَ ٟثبٍ ثیٚشَ ثَای ًال١ َ٢ٙ ٙب ٜٗبٕت ٗی ثبٙي .ای ٚسَ ٟثبٍ ىاٍای ٙؼج٠

ay

١بی ُیبىی ىٍ ٜٗب٥ن ٗوشٔق ٗ َ٢ٙی ثبٙي .ثَای ًٖ ًَىِ١ ٙی ٠ٜكْ٘ ٝ
ٛوْ ىٍ ٜٗب٥ن ٗوشٔقُٗ ،ی١ ٚبی ًٚبٍُٝی ٝػٞى ىاٍى ً ٠ث ٠ایٜٗ ٚب٥ن

tw

ِٛىیي ٗی ثبٙي ٗ ٝی١ ٟٞبی هٞى ٍا اُ ایُٗ ٚی١ ٚب سبٗیٗ ٚی ًٜيٗ .ظال ثَای

ar

ٗ٦ٜوَٙ ٠م سَ٢ا ،ٙػبػَٝى ٙبیي ٜٗبٕت ثبٙي .ایٕ ٚیٖشٖ ثَای ٜٗب٥ن ىیَِ

st

سَ٢اٛ ٙیِ اػَا ٗیٞٚى سب ِ١ی ٠ٜكْ٘ ٛ ٝوْ ث ٠كياهْ ثَٕي.

ثَای ً٘شَ ًَىِ١ ٙی١ ٠ٜبُٗ ،ی١ ٚبی ًٚبٍُٝی ٗی سٞاٛي ٗشؼٔن ث ٠هٞى سَٟ
ثبٍ ثبٙي.
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ایذُ دصدگیش صٌذٍق ػمة
ًٔیي ١بی هٞىٍ١ ٝبی اَُٗٝی ثٍٞٞر ٛیً٘ ٠بٗذیٞسَی  ٝىاٍای ًي ٗی ثبٜٙي.
ٝهشی آٍ ٙا ىاهْ ٕٞئیؾ ٗی ًٜیٖ سب هٞىٍٍ ٝا ًٍٜ ٚٙٝیٖ ًي ىاهْ آ ٙؿي
ٗی ٞٙى  ٝىٍ ٍٞٝر یٌی ثٞى ٙآ ،ٙهٞىٍٗ ٝی سٞاٛي ٍٞٙ ٚٙٝى.
َ٥ف ٗ ٚایٗ ٚی ثبٙي ً٘١ ٠بًٔ ٙیي ٕٞ ٝئیؾ ٛیً٘ ٠بٗذیٞسَی ثَای ٜٝيٝم
ػوت َ٥اكی ٞٙى ٓٝی ثب ایٝ ٚیُْی ًٕٞ ٠ئیؾ اُ َ٥ین ًٔیي ،اَّٛی هٞى ٍا
ثَای ؿي ًَى ٙسبٗیٗ ٚی ًٜي.
ىٍ ُٗبٛی ًًٔ ٠یي ىیَِی ىٍ ٕٞئیؾ ٗی ٍٝى  ٝاهيإ ث ٠ثبُ ًَىٗ ٙی ٞٙى ،ىٍ
ٍٞٝر ؿٜي ثبٍ ؿَهبٛي ٙىٍ ٕٞئیؾ ،آّیَ ثٝ ٠يا ىٍ ٗی آیي.
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ایذُ ػاخر ؿیـِ ّایی هـاتِ ًَؿیذًی ّای خاسجی

ٗب ایَاٛی ١ب ػبىر ىاٍیٖ ً ٠ىٍ یوـبّ ١بی٘ب٘١ ٙیٙ ٠ٚی ٠ٚآة ثٌِاٍیٖ.
هیٔی اكَاى ٖ١شٜي ً ٠اُ ٙ ٌْٙی١ ٠ٚبی هبٍػی ً ٠هیٔی  ٖ١ػبٓت َ٥اكی
ٙي ،ٟهٚٙٞبٗ ٙی آیي .ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ٕبهز ایٙ ٚی١ ٠ٚب ٗی ثبٙي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ تاؿگاُ تیلیاسد هخصَف خاًن ّا
ٕ ٠٘١بٓ١ ٚبی ثیٔیبٍى ٗو ٛٞٞآهبیٗ ٙٞی ثبٙي ٓٝی ثَای هب٢٘ٛب ٘١ـیٚ
ؿیِی ٝػٞى ٛياٍى  ٝیب اَُ ٖ١ز سؼياى آٗ ٙليٝى ٗی ثبٙي .ثبالهَ ٟهب٢٘ٛب ٖ١
كن ىاٍٛي سب اُ ای ٚسلَیلبر ىاٙش ٠ثبٜٙي.
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ایذُ گیاّاى ون آب

هب١ ٠ٛبیی ً ٠كیب ٣ىاٍٛي ،هٖ٘شی اُ آثی ًَٞٗ ٠ف ٗی ًٜٜي َٗث ٣ٞث٠
ىٍهشبُ ٝ ٙیب١بٗ ٙی ثبٙي ًٗ ٠ؼ٘ٞال آة َٗ ٝاهجز ُیبى ٛیبُ ىاٍٛي.
ای ًَِٗ ٚثٍٞٞسی سوٞٞی ًبٍ ٗٚب ٝ ٍٟٝكَُ ٗٝیب١ب٢ٛ ٝ ٙبّ ىٍهشبٛی ٍا ث٠
ػ٢ي ٟىاٍى ًٛ ٠یبُ ً٘شَی ث ٠آة ٢ِٛ ٝياٍی ىاٍٛي.

.i
r

ایٗ ٚلٞٞالر ٗیشٞاٜٛي ثٍٞٞر ثبؿـ ٠ای  ٝیب ُٔياٛی ثبٜٙي.

ay
tw
ar
st
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ایذُ سطین ػشا
ث ٠ى ٝهٖ٘ز سوٖیٖ ٗی ٞٙى۹
 .۰كَِٙٝبٗ َ١ ۹ٟبى ٟؿٌایی ً ٠ثٍٞٞر ٍّی٘ی ٗی ثبٙي ث ٠كَٗ ٗٝی
ٍٕيٗ .ی سٞاٛي ثٍٞٞر ًبٍهب ٠ٛای یب هبِٛی ثبٙي .اُػ٘ٔٙٞٛ ٠یيٛی،
ٓجٜیبرٕ ،جِیؼبر … ٝ
ٍٕ .۱شٍٞا َ١ ۹ٙؿٌایی ً ٠ثٍٞٞر ٍّی٘ی ٗی ثبٙي ىٍ ایٍٕ ٚشٍٞإَِٝ ٙ
ٗی ٞٙى.
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ایذُ زَلیذ ؿشتر رسذ

ایَٙ ٚثز ثَای آٝی ٚثبٍ ىٍ آَٗیٌب ثٞػٞى آٗي ٟإز  ٝیي ٞٛع ٙیَیًٜٜ ٚيٟ
ٗی ثبٙي ٌَٙ .ىٍ ثي ٙسجيیْ ثٙ ًُِٞٔ ٠يٕ ٝ ٟذٔ ػٌة ثيٗ ٙی ٞٙى ىٍ
كبٓیٌَٙ ٠ثز ًٍر ثب ٙیَیٜی دبیی٘١ ٚبٖ١ ًُِٞٔ ٙز یؼٜی ٖٗشویٖ ػٌة
ثيٗ ٙی ٞٙى.

.i
r

َٙثز ُٔ ًِٞىاٍای ٞٛ ۲ع ٗی ثبٙي۹

ay

 ۳۱ىٍٝي ً ٠ىٍ ًیي ٙ ٝیَیٜی  ٝؿٌا١بی ًَٖٜٝی إشلبىٗ ٟی ٞٙى.

tw

 ۴۴ىٍٝي ً ٠ىٍ ٙٞٛیيٛی ١بی اَّٛی ُا  ٝؿیَ اَّٛی ُا  ٝىَٕ١بی یوی

ar

إشلبىٗ ٟی ٞٙى.

st

 ۸۱ىٍٝي ًٞٛ ٠ع كٞم ٙیَی ٚآٗ ٙی ثبٙي  ٝىاٍای كًَٝش ُٞثبال ٗی ثبٙي.
ایٗ ٚل ّٞٞاُ ٕبّ  ۰۸۷۲ىٍ كَٕ٢ز ٕبُٗب ٙؿٌا  ٝىاٍٝی آَٗیٌب ٗی ثبٙي ٝ
ىٍ ٜٝبیغ ؿٌایی ١یؾ ٜٗؼی ٛياٍى.
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ایذُ ّویاس داًـجَیاى خاسجی
 َ١ىاٚٛؼٞی هبٍػی ً ٠ث ٠ایَاٗ ٙی آیي ٙبیي اُ ٘١ب ٙاثشيا ثُ ٠ثبٙ ٙیَیٚ
دبٍٕی آٜٙبیی ٛياٙش ٠ثبٙي  ٝىٍ ٗٞاهؼی ؿیَ اُ ىاِٚٛبٛ ٟیبُ ثً٘ ٠ي ىٍ اٛؼبٕ
اٍسجب٥بر ىٍ هبٍع اُ ٗلیُٛ ٤يُی هٞى ىاٍى.
ٗظال اَُ ثوٞا١ي ث ٠اىاٍ ٟای َٗاػؼًٜ ٠ي ،ثي ٙٝىاٖٛشُ ٚثبٙ ٙیَی ٚدبٍٕی
هبىٍ ث ٠اٛؼبٕ ًبٍ١بی هٞى ٛیٖز  ٝىٍ ایٞٗ ٚاهغ ٛیبُ ث ٠یي ٘١یبٍ ،كٔ ٗی
ٞٙى .ای٘١ ٚیبٍ ٗی سٞاٛي ثٍٞٞر كٍٞ٢ی یب سٔلٜی ثبٙي.
ایَ٥ ٚف ثَای ٖٗبكَا ٙایَاٛی ً ٠ث ٠سًَیٖٗ ٠بكَر ًَى ٟثٞىٛي ىٍ هبٓت یي
٘ٙبٍ ٟسٔل ٚاٛؼبٕ ٙي ٟإز.
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ایذُ سػسَساى هضسػِ اسگاًیه

ایٞٛ ٚع ٍٕشٍٞا ٙىٍ یي ٍِٗػ ٠ثٖیبٍ ٕٝیغ هَاٍ ىاٍى ٚٗ ٝشَیب ٙآ ٙىٍ هبٓت
یي س ٍٞاُ ٍِٗػٞٗ ،٠اى ؿٌایی الُٕ ثَای س٢ی ٠ؿٌای آٍ ٍُٝ ٙا هٞى اُ ٍِٗػ٠
ثَىاٙز ٗیٌٜٜي  ٝثب آ ٙؿٌا س٢یٗ ٠ی ًٜٜي یب ث ٠آٙذِ ٗی ىٜ١ي سب ثب آ ٙؿٌا
ثذِى.

.i
r

س٘بٕ ٗلٞٞالر اُ ػٕ٘ٔ ٠جِیؼبرُٙٞ ،زٛ ،بٙٞٛ ٝ ٙیيٛی ١ب اُ ٘١بٍِٗ ٙػ٠

ay

س٢یٗ ٠ی ٞٙى.

tw

ای ٚس ٍٞثَای ثبُىیيًٜٜيُبٗ ٙی سٞاٛي ثٍٞٞر یي یب ؿٜي ًٍ ُٝبْٗ ٙ ٝبْٗ

ثبٙي.

st

ar

ٝػي١ ٟبی ٗوشٔق ثبٙي .ثبُىیي اُ ٥جیؼز اَ٥اف ٗ٦ٜو ٠ػِ ٝثَٛبٗ١ ٠ب ٗی
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ایذُ زَلیذ خَسان خض خَسؿیذی
ایَ٥ ٚف ىٍ ٌُٙش ٠ىٍ ایَا ٙاٛؼبٕ ٙيٓٝ ٟی ىٍ كبّ كب َ١ؿٜيا ٙاطَی اُ آٙ
ٛیٖز.
ثب سٞػ ٠ثَُ ٠اٛشَ ٙيٕ َ١ ٙبّ هی٘ز كبْٗ ١بی اَّٛی  ،ایٗ ٚل ّٞٞثيٍى
ًٖبٛی ٗیوٍٞى ً ٠ثشٞاٜٛي اُ ٛؼ٘ز دٚز ثبٕ یب سَآ ث َٟ٢ثجَٛي.
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ایذُ تذػر آٍسدى هساى اص هذفَع

اُ ٗيكٞع  َ١كیٞاٛی ٗی سٞا ٙإشلبى١ ٟبیی هبًَ ٛى اُػً٘ٔ ۹٠بؿٌ ٕبُی،
ثبٍٝر ٕبُی ،ه ،ٟٞ٢ىاٍ ،ٝدبى ًَى ٙآٓٞىُی آة ،سٓٞیي اَّٛی … ٝ
اُ ىكغ ٗيكٞع س ٤ٕٞكیٞاٛبر  ٝكشی اٖٛبٗ ٙی سٞاٗ ٙشب ٙس٢یًَ ٠ى .اُ ىیَِ
ٗٞاٍىی ً ٠اُ آٗ ٙی سٞاٗ ٙشب ٙس٢یًَ ٠ى ٙبْٗ ٗٞاٍى ُیَ ٗی ثبٙي۹

.i
r

دَٗبكَإز ،یوـبّ ١بی ٥جیؼیٖ١ ،ش١ ٠بی یوی سبالة ١بٙ ،بٓیِاٍ ١بی

tw

١یيًٍٖٝیٍْ ،اىیٌبّ آُاى.

ay

َٗٞ٥ة ُ ،َُٕ ٝیب١ب ٙاُ َ٥ین ٍی ٝ ٠ٚثٍَ ،سٞلی ٠كب١الةٍ ،اىیٌبّ

st

ٗشبٗ ٙی ثبٙي.

ar

یٌی اُ ٕٞهز ١بی دبى ىٛیب ،ثبیُ ٞبُ ٗی ثبٙي ً ٠سوَیجب  ۶۱ىٍٝي آ ٙاُ

ُبُٕٞ ،ٝلٜي ٕ ٝبیَ ٚٛوٞاًٍٜٜيُب ،ٙیي دٜؼٖ سٓٞیي ُبُ ٗشب ٙىٍ ػ٢بٍ ٙا ث٠
ػ٢ي ٟىاٍٛي .ىٕشِبٍی ىٍ ٍّیٖ ؿٌایی آ٢ٛب ٗٞطَ ٗی ثبٙي.
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ایذُ ػاخر لفل خشیض
ایٗ ٚلٜٗ ّٞٞبٕت ثَای ػُٔٞیَی اُ ه َ٦ثَم َُكشِی ًٞىًبٛ ،ٙبٙی اُ كَٝ
ًَى ٙاػٖبٕ ىٍ دَیِ ٗی ثبٙي .ای ٚه٦ؼ ٠اُ ى ٝهٖ٘ز سٌٚیْ ٙي ٟإز  ٝىٍ
ىاهْ هٖ٘ز ىایَٝی دَیِ هَاٍ ٗی ُیَى .هٖ٘ز ُیَی ٚآ ٙطبثز إز  ٝىاٍای
ى ٝكلَ ٟثَای ٍٝٝى ىٙ ٝبهٗ ٠ی ثبٙي ً ٠ىٍ اٗشياى آ ٙى ٝكلَ ،ٟثٍٝ ٠ی كلَٟ
١بی دَیِ ٗی اكشي.
هٖ٘ز ٍٝی آ ٙث٘١ ٠ب ٙاٛياُُ ٟیَیٗ ٚی ثبٙي ٓٝی ٗشلَى إز  ٝىٙٝبه٠
ٍٝی آ ٙهَاٍ ٗی ُیَى  ٝثب ؿَه٘ آ ٙث ٠یٌی اُ َ٥كی ،ٚى ٝكلَ ٟهٖ٘ز
ُیَی٘ٛ ،ٚبیبٗ ٙی ٞٙى  ٝث ٠دَیِ ٍا ٟدیيا ٗی ًٜي.
 ٠ٛٞ٘ٛ هبٍػی ایٗ ٚلٝ ّٞٞػٞى ىاٍى.
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ایذُ تاصی ػشا

یي ًٔٞح ثبُی ثَای ٜٕ ٠٘١یٗ ٚی ثبٙي .ثبُی ١بی ایٗ ٚؼ٘ٞػ ٠ث ٠ى ٝىٕش٠
سوٖیٖ ٗی ٞٙى۹
 .۰ثبُی ١بی ٖٚٛشٜی (ًٖ سلَى) ۹ثبُی ١بیی ٗظْ ثبُی ١بی
ًبٗذیٞسَیَٛ٦ٙ ،غٜٗ ،ؾ ،ثبُی ١بی ٕٜشی ٖٚٛشٜی … ٝ

.i
r

 .۱ثبُی ١بی كًَشی  ۹اُ ػ٘ٔ ٠ثبُی ١بی ًٝ ّٖٜٞی ،ثبُی ١بی ٕٜشی

ay

كًَشی ،سیَاٛياُیَٛ٦ٙ ،غ ىٍ اثؼبى ثٍٍِ ،ثبُی ١بی ًبٗذیٞسَی

st

ar

tw

كًَشیٜ٥ ،بة ًٚی … ٝ
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ایذُ ؿىن ػشا

َبی د١ یٛیيٙٞٛ ٝ ب١ َٕ ىٝ ب١  ؿٌا٤ كو، ثَػٌٔ ٍّیٖ َٕاٙ ٌٗبٚىٍ ای
.ىٞٙ  ٗیَِٕٝ ًبَٓی
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ایذُ ػیؼسن ػٌگ لثش تا هاًیسَس

ىٍ ایٕ ٚیٖشٖ ،یي ٗبٛیش ٍٞىٍ ثبالی ٕ َٜهجَ هَاٍ ىاٍى ً ٠ث ٠یي ىٕشِبٟ
ا ػَا ًٜٜي ْٝٝ ٟإز  ٝكیٖٔ یب ػٌٔ ١ب ،دٚز َٕ  ٖ١اُ كٞر ٙيٚٛ ٟب ٙىاىٟ
ٗی ٞٙى .ىاٍای إذیٌَ ١بیی ٗی ثبٙي سب ىٍ ٍٞٝر ِٓٝ ٕٝيا ٍا ٛیِ دو٘ ًٜي.
ثَ ٍٝی ىٕشِب َٕٛ ٟاكِاٍی ٗی ثبٙي ًٗ ٠ی سٞا ٙث ٠آ ٙثَٛبُٗٗ ٠بٛجٜيی ىاى سب

.i
r

ىٍ ٍ١ ُٝب ُٗ ٝب١ ٙبی ٗوشٔق ،ىػب  ٝطٜبی ٍٗٞى ٛظَ ٍا ثٍٞٞر اسٗٞبسیي دو٘

st

ar

tw

ay

ًٜي.
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ایذُ اجضای سًگ ؿذُ تذًِ
اػِای ثي ٠ٛاُ ػً٘ٔ ٠بدٞر ُِٔ ٝیَ ٗی ثبٙي ًٝ ٠هشی ٗبٙیٜی اُ ً٘ذبٛی
ثیَٗ ٙٝی آیي ٍ َٛآ ٙثٍٞٞر ً ٍٟٞای ٗی ثبٙي.
اَُ ًٖی یٌی اُ ای ٚاػِا ٍا ثوٞا١ي ػًٜ ٟٞي ثبیي هبٕ آٍ ٙا اُ ٘ٛبیٜيُی ١ب
هَیياٍی ًَى ٝ ٟآٍ ٙا ػياُبًٜ ٍَٛ ٠ٛي ًِ١ ٠ی ٠ٜثٖیبٍ ُیبىی ٍا ىٍ ثَ ىاٍى.
ٗؼيٝى ٗـبُ١ ٟبیی ٝػٞى ىاٍٛي ًً ٠بٍٙب ٙایٗ ٚی ثبٙي ً ٠ای ٚاػِا ٍا اُ
ٗبٙی١ ٚبی سٞبىكی هَیياٍی  ٝػيا ٗی ًٜٜي  ٝثلَٗ ٗٝی ٍٕبٜٛي.
ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ایؼبى ًبٍُب١ی ثَای ای ٚاػِا ٗی ثبٙي ً ٠ثشٞاٛي ٗظْ
ًبٍ هب ٠ٛآ١ ٙب ٍا ثب ٍ ًٍٟٞ َٛاٍائًٜ ٠ي .اُ آٛؼبیی ً ٠ایً ٚبٍ ىٍ سیَاّ ثبال اٛؼبٕ
ٗی ٞٙى ،هی٘ز س٘بٕ ٙي ٟآً٘ ٙشَ ٗی ٞٙى.
 اُ ٘١ب ٙىٕشِب١ ٟبیی ً ٠ىٍ ًبٍهب١ ٠ٛب ثَای ًٍَ َٛى ًٍٟٞ ٙای
إشلبىٗ ٟی ٞٙى ،ىٍ ایً ٚبٍُبٛ ٟیِ إشلبىٗ ٟی ٞٙى.
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ایذُ تاصیافر لطؼاذ واهدیَزش

ه٦ؼبر ًبٗذیٞسَ ٙبْٗ ٗٞاٍى ُیبىی ٗی ثبٙيٕ .ی دی ی ٞىاٍای ٗوياٍ هیٔی
ً٘ی ٥ال ٗی ثبٙي .ای٥ ٚال ثب سٌّٜٞٓٞی ١بی هبٝی ػيا ٗی ٛٞٙي.
دب ،ٍٝاُ كِٔ ٗی ثبٙيٕ .یٖ ١بی ىاهٔی آ ٙاُ ٗٔ إز  ٝثي ٠ٛآٛ ٙیِ اُ آٚ١
إز.

.i
r

دیؾ ١ َٟ٢ٗ ٝبی ه٦ؼبر ىاهٔی  ٝهبٍػی ًیٔ ٠٘١ ،اُ كِٔ ٖ١شٜي.

ay

اَُ ث ٠س٢ٜبیی دیؾ ١ َٟ٢ٗ ٝب ٍا ىٍ ٛظَ ثِیَیٖ ،ىٍ ٗب ٟث ٠سُٜبّ ثبالیی ٗی ٍٕیٖ.

tw

ه٦ؼبر دالٕشیٌی ٍا ٛیِ ٗی سٞا ٙثٍٞٞر َُا ّٞٛىٍآٍٝى.

ar

ثبُیبكز  َ١ه٦ؼ ٠ای ىاٍای سٌّٜٞٓٞی هبٝی ٗی ثبٙي .ایُٗ ٚی ٠ٜاهشٞبىی ىٍ

st

ایَاٞٛ ٙدبٕز.

Page 323 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir

ایذُ خشیض آصاد ؿًَذُ
٘١ی ٠ٚثَای ًٚیي ٙىٙٝبه ٠اُ دَیِ ثب ٕوشی ٗٞاػٖ١ ٠شیٖ  ٝیب كشی ٜٗؼَ
ثًٜ ٠يٙ ٟي ٙدَیِ ىیٞاٍ ٗی ٞٙى.
ىٍ هٖ٘ز دبییٍٕٞ ٚام دَیِ ،ك٢بی ثبُی ٝػٞى ىاٍى ً ٠ثب كٚبٍ ىٙٝبه ٠ث٠
دبیی ٚدَیِ ،ىٍ ای ٚك٢ب هَاٍ ٗیِیَى  ٝثَاكشی ثیًَٚ ٙٝیيٗ ٟی ٞٙى.
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ایذُ زَلیذ دسب ًَؿاتِ ّای لَطی

هٖ٘ز ىٍِ ٙٞٛبث١ ٠بی ه٥ٞی ثَ ٍٝی هٖ٘ز إشٞا ٠ٛای ه٥ٞی ٕٞاٍ ٗی ٞٙى.
سب دٜغ ٕبّ دی٘ كو ٤دٜغ ً ٍٞٚىٍ ىٛیب هبىٍ ثٕ ٠بهز ای ٚىٍ ثب ًیلیز ٝ
ًبٍثَى ثبال ثٞىٛي .سب دٜغ ٕبّ دی٘ س٘بٕ ای ٚىٍ١بٝ ،اٍىاسی ثٞىٛي.
سٓٞیي ای ٚىٍ١بٕٞ ،ىآٍٝی ُیبىی ٗی سٞاٛي ىاٙش ٠ثبٙي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ ػاخر یا ٍاسداذ ازَهثیل ّای  RVآس ٍی
ای ٚاسٗٞجیٔ٢ب ٘١ب١ ٙبیی ٖ١شٜي ً ٠ىٍ هٖ٘ز دٚشٚب ٙىاٍای یي ٕٞئیز
ٖ١شٜي .ىاٍای س٘بٕ اٌٗبٛبر یي ٕٞئیز ٗی ثبٜٙي.
ای ٚاسٗٞجیْ ١ب ثَای ٖٗبكَر ثٖیبٍ ٜٗبٕت ٗی ثبٜٙي.
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ایذُ صادساذ چـن ٍ ًظش

ه٦ؼب ً١ٍٞٚبیی ٖ١شٜي ً٘١ ٠بٜٛي ایَا ٙث ٠ؿٛ ٝ ٖٚظَ اػشوبى ىاٍٛي.
ٗی سٞاٛیٖ اُ ایٞٗ ٚهؼیز إشلبىًٜ ٟیٖ  ٝآٍ ٙا سجيیْ ث ٠دًٜ ّٞیٖ.

.i
r
ay
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ar
st
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ایذُ ّـذاس ػشػر
ایٕ ٚیٖشٖ ث ۲ ٠هٖ٘ز سوٖیٖ ٗی ٞٙى۹
ٕ .۰یٖش٘ی ثَ ٍٝی ػی دی آ هٞىٍٛ ٠ً ٝو ٠ٚثَ ٍٝی آٗ ٙی ثبٙي ٝ
ثَ ٍٝی آٚٗ ٙو ٜإز ً َ١ ٠هیبثب ٝ ٙػبىًٞ ٝ ٟؿ٢ٛ ،٠بیز
َٕػز ىٍ آ ٙؿويٍ إز.
ٕ .۱یٖش٘ی ثَ ٍٝی ای ٕی ی ٞهٞىٍ ٠ً ٝاُ ػی دی آ كَٗبٗ ٙی
ُیَى .ای ٚهٖ٘ز اُ ٕیٖشٖ ،ثٍٞٞر ىٕشی ٗی ثبٙي .ىٍ ٍٞٝر
ٍ ٚٙٝثٞى ٙآُ ،ٙبُ هٞىٍ ٝاُ آ ٙكَٗبٗ ٙی ُیَى  ٝثیٚشَ اُ َٕػز
ٗؼبُُ ،بُ ٘ٛی هٍٞى.
ٕ .۲یٖشٖ اٍسجب٥ی  َٕٛاكِاٍ ػی دی آ ٠ً ،آهَی ٚسـییَار ٍا اُ َ٥ین
دٔیٔ ٗی ُیَى.
ٝهشی ایٕ ٚیٖشٖ ثَ ٍٝی هٞىٍ ٝهَاٍ ىاٙش ٠ثبٙي ٍاٜٛيٗ ٟی ىاٛي ًؼب١ب
ثبیي ثب ؿ٢ٛ ٠بیز َٕػشی كًَز ًٜي.
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ایذُ صادساذ تذلیجاذ

ً١ٍٞٚبیی ٖ١شٜي ً ٠اُ ٛظَ ٗبٓی ىٍ ٕ٦ق دبییٜی هَاٍ ىاٍٛي٥ .ال ىٍ ایٚ
ً١ٍٞٚب َُا ٙإز.
ٝبىٍار ثيٓیؼبر ث ٠ای١ًٍٞٚ ٚب ٗی سٞاٛي ٗٞهؼیز هٞثی ثَای سؼبٍر ثبٙي.
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ایذُ چاج ػِ تؼذی سٍی لثاع
ث ٠ػِ َ٥ف ٓ ٍَٛ ٝجبٓ ،یٌی اُ ػٞاْٗ ػٌة ٗٚشَیَ٥ ،ف ٍٝی ٓجبٓ ٗی
ثبٙي.
ٗوٝٞٞب اَُ ثَای ثـ١ ٠ب ثبٙي َ١ .ؿَ٥ ٠ف ٍٝی ٓجبٓ ػٌاة سَ ثبٙي ثـ٠
 ١بی ثیٚشَی ٍا ٗی سٞاٛي ػٌة ًٜي .ؿبح ٕ ٠ثؼيی ث ٠ىٓیْ ٝاهؼی سَ ثٞىٙ
ػٌٔ آٗ ،ٙی سٞاٛي ٗٚشَیب ٙثیٚشَی ىاٙش ٠ثبٙي.
 ایَ٥ ٚف ٗی سٞاٛي ثٍٞٞر اهشٞبٝی ٕ ٝلبٍٙی ثَای ٗٚشَی اٛؼبٕ
ٞٙى
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ایذُ زَلیذ آداهغ

ىٍ ٥ی ؿٜي ٕبّ ٌُٙشٝ ،٠اٍىار آىاٗٔ اُ سًَی ٠ث ٠ایَا ٙثٖیبٍ ثیٚشَ اُ هجْ
ٙي ٟإز ٗ ٝیِاَٞٗ ٙف آٛ ٙیِ ثیٚشَ ٙي ٟإز .اُػ٘ٔ ٠آٗ ٙیِا ٙكَ ٗٝآٙ
ىٍ ٗشَٗ ٝی ثبٙي ُیَا اَُ سوب١ب ُیبى ثبٙي ىٕز كَٙٝبٛی ً ٠ىٍ ٗشَ ٝآىاٗٔ
ٗی كَٜٙٝي ٛیِ ُیبى ٗی ثبٙي.
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ایذُ لشف خَؿثَوٌٌذُ دّاى
هَ ٛهٙٞجًٜٜٞي ٟى١بٛ ٙیِ ٘١بٜٛي آىاَٗٔٞٗ ،ف ٍ ٝثٍٙ ٠يی ىاٙش ٝ ٠س٘بٕ
آ ٙثٍٞٞر ٝاٍىاسی  ٝثیٚشَ اُ سًَی ٝ ٠ىثی ٗی ثبٙي .ثب سٞػ ٠ث ٠ایٞٗ ٠ٌٜاى
آٝی ٠آ ٙىٍ ایَاٞٗ ٙػٞى ٗی ثبٙي ٗی سٞا ٙآٍ ٙا سٓٞیي ًَى.
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ایذُ تاصیافر ؿوغ خَدسٍ

٘ٙغ هٞىٍ١ ٝب هبیْ ثبُیبكز ٗی ثبٙي ٓٝی ىٍ ایَا ٙس٘بٕ سؼ٘یًَبٍ ١ب آٍ ٙا ىٍٝ
ٗی ٍیِٛي .ثَ ٍٝی ػؼج٘ٙ ٠غ هٞىٍ ،ٝػالٗز ثبُیبكز ىیيٗ ٟی ٞٙى.

.i
r
ay
tw
ar
st
Page 333 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir

ایذُ سػسَساى هخصَف گیاُ خَاساى ٍ خام خَاساى
ٝهشی كَف اُ ُیب ٟهٞاٍای  ٝهبٕ هٞاٍی ٗی ٞٙى ػ٘يَٗ ٟىٕ ثٜٚ١ً ٠ب،ٙ
هٍٞى ٙؿٌا١بی هبٕ ٛ ٝذوش ٝ ٠ثی ِٗٗ ٟی آیي  ٝثَ ای ٚثبٍٛٝي ً ٠اكَاىی ً٠
ای ٠ُٛٞ ٚؿٌا١ب ٍا َٗٞف ٗی ًٜٜي ٘ٛی سٞاٜٛي ٌٓیٌ  ٝه ِٟ٘ٙٞثبٙي ىٍ
ٍٞٝسیٌ ٠ایٍٕ ٠ُٛٞ ٚشٍٞا١ ٙب ىٍ هبٍع اُ ایَا ٙػٍٞی ای ٚؿٌا١ب ٍا س٢یٝ ٠
َٕٗ ٝی ًٜٜي ً ٠كشی ًٖبٛی ًُ ٠یب ٟهٞاٍ ٛیٖشٜي ٛیِ ُب١ی ث ٠ایٍٕ ٚشٍٞاٙ
١ب ثَای سٜٞع َٕ ٗی ُٜٛي .ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ثبُُٚبیی ٍٕشٍٞاٛی ٗی ثبٙي ً٠
ؿٌا ١بی هٞى ٍا ای ٠ِٜٛٞثبة ٗیْ ٗٚشَی ١بی هٞى س٢یٗ ٠ی ًٜي  ٝاُ هالهیز
ٞٛ ٝآٍٝی ىٍ آ ٙإشلبىٗ ٟی ٞٙى.
 ایٍٕ ٚشٍٞا ٙىاٍای ٝػي١ ٟبی أٝی ٗ ٝیبٝ ٙػي١ ٟب ٗی ثبٙي.
 یي ٗشو ٜٞىٍ ُٗیَٞٗ ٠ٜف ایٞٛ ٚع ؿٌا  ٍُٝ َ١ىٍ ٍٕشٍٞاٝ ٙػٞى
ىاٍى  ٝثٚٗ ٠شَی ١ب ٗٚبٗ ٍٟٝی ى١ي.
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ایذُ اًگلیؾ لٌذ

ایَ٥ ٚف َٗث ٣ٞث ٠یي َ٢ٙى ثٖیبٍ ثٍٍِ ٗی ثبٙي یب یي ًٞ َ٢ٙؿي ً٠
ىٍ آ ٠٘١ ٙؿیِ ٗظْ یي  َ٢ٙإز ٓٝی ىٍ آ ٠٘١ ٙأِٛیٖی ٝلجز ٗی
ًٜٜي.
١يف اُ ایَ٥ ٚف ای ٚإز ً ٠اكَاىی ًٗ ٠ی هٞاٜ١ي أِٛیٖی ٍا كَا ثِیَٛي

.i
r

ٓٝی ٘ٛیشٞاٜٛي یي ٗلیٝ ٤اهؼی ٍا سؼَثًٜٜ ٠ي ثشٞاٜٛي اُ ایٗ ٚلی ٤إشلبىٟ
ًٜٜي .ىٍ ایَ٢ٙ ٚى ؿ ٠٘١ ٙٞأِٛیٖی كَف ٗی ُٜٛيًَٙ ،ز ١بی هبٍػی

ay

ٗی سٞاٜٛي ىٍ ایَ٢ٙ ٚى ىٍ هٖ٘ز اىاٍی ٌٖٛٞٗ ٝی ایَ٢ٙ ٚى ىكشَ  ٝهب٠ٛ

ar

tw

ىاٙش ٠ثبٜٙي.
ثیٚشَ ثياٛیي …

st

ایَ٢ٙ ٚى یي ٗؼ٘ٞػٗ ٠ی ثبٙي ًٗ ٠یشٞاٛي ىاٍای هٖ٘ز ١بی ٌٖٗٛٞی،
اىاٍی  ٝسؼبٍی  ٝسلَیلی ىاٙش ٠ثبٙي.اكَاى ثؼبی ای ٠ٌٜثَای هَاٍ َُكش ٚىٍ
یي ٗلی ٤أِٛیٖی ُثب ٙث ٠یي ً ٍٞٚىیَِ ثب آِ١ ٠٘١ ٙیٕ ٠ٜلَ ًٜٜي ،ثب
ِ١ی ٠ٜای ً٘شَ ىٍ ایٗ ٚلی ٤هَاٍ ٗی ُیَٛي.
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 ثَای ٍٝٝى ث ٠ایَ٢ٙ ٚى ِ١ی ٠ٜىٍیبكز ٗی ٞٙى.
 یٌی اُ ثبُاٍ ١بی ١يف ایَ٥ ٚفًٖ ،بٛی ٗی ثبٙي ً ٠ىٍ ًالٓ ١بی
ُثبٚٗ ٙـ ّٞث ٠كَاُیَی ٖ١شٜي.
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ایذُ زَلیذ جؼثِ فاًسضی

ٜٝؼز ثٖش ٠ثٜيی ىٍ ایَا ٙثٖیبٍ ١ؼیق ٗی ثبٙي اُ ای ٍٝ ٚكَٝز ثٖیبٍ
ٜٗبٕجی ثَای كؼبٓیز ىٍ ایُٗ ٚیٗ ٠ٜی ثبٙي اُ ػُ٘ٔ ۹٠ی ٍٞآالر ،دٙٞبى،
كَٗ ،ػٞاَ١آالر١ ،يایب … ٝ
آٝی ٚؿیِ ی ًٚٗ ٠شَی آٍ ٙا ٗٚب١يٗ ٟی ًٜي ثٖش ٠ثٜيی ٗلٗ ّٞٞی ثبٙي

.i
r

ٛ ٝو٘ ثٖیبٍ ُیبىی ىٍ ػٌة ٗٚشَی ىاٍى ٓٝی ٗشبٕلب ٠ٛایٜٝ ٚؼز ىٍ ایَاٙ

ay

ٜٕ ُٜٞ١شی ػْ٘ ًَى ٝ ٟاُ ثٞػٞى آٗي ٙاٍُٗ اكِٝى ٟآ ٙآُب١ی ٛياٍى.
ثٖیبٍی اُ ثَٛي ١بی ٗ ٍٞ٢ٚىٛیب س٢ٜب ثٞإٞٛ ٠٦ع  ٍَٛ ٝ ٌْٙ ٝثٖش ٠ثٜيی

tw

ٗل ّٞٞهٞى ٕٞى١بی ًالٛی ثَى ٟاٛي.

ar

ىٍ ٍٞٝ َ١ر ث ٠ىٓیْ ثٌَ ثٞى ٙایٜٝ ٚؼز ىٍ ایَا ٙكَٝز ثٖیبٍ ٜٗبٕجی ثَای

st

َٕٗبیٌُ ٠اٍی ٗی ثبٙي.
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ایيٛ ٟبٞٛایی كٞم ٗيٍٙ
ایٛ ٚبٞٛایی ثب ثُ َٟ٢یَی اُ ثبالسَی ٝ ٚثب ًیلیز سَی ٚىٕشِب٢١بی دوز ٛب ٙىٍ
ػ٢بٗ ٙی ثبٙي ً ٠ىاٍای سٌّٜٞٓٞی ثٖیبٍ ثبالیی ٗی ثبٙي.
ٝیُْی ىیَِ ایٛ ٚبٞٛایی ىٍیبكز ٕلبٍٗ اُ َ٥ین ًي  ٝسٔلٗ ٚی ثبٙيٌْٙ( .
اَُٗٝی آٗ ٙی سٞاٛي  َٕٛاكِاٍ ١بی اػش٘بػی ثبٙي)
ىٍ ایٛ ٚبٞٛایی دٔ اُ دوزٛ ،ب ٙىٍ ىٗبیی ٜٗبٕت ،هٜي ٗی ٞٙى سب ه٘یَ
ٞٚٛى .ایً ٚبٍ س ٤ٕٞىٕشِب ٟاٛؼبٕ ٗی ٞٙى  ٝىٍ اىاٗ ٠ثب ثٖش ٠ثٜيی ٜٗبٕت
س ٤ٕٞدیي ث ٠ىٍة هب ٠ٛإٍبّ ٗی ٞٙى.
ایٕ ٚیٖشٖ ٗیشٞاٛي ثٕٞیٔ َٕٛ ٠اكِاٍ ٗوٛ ٛٞٞبٞٛایی  ٝدَىاهز آٛالی ٚیب
ىٍٙ ٙٝجٌ ٠ای اٛؼبٕ ٞٙى .ثب سٞػ ٠ث ٠ایٕ ٚیٖشٖٛ ،ب ٙثٞٛ َ١ ٠ػی ًٚٗ ٠شَی
ثوٞا١ي س٢یٗ ٠ی ٞٙى اُ ػٕ٘ٔ ٠بى ٟیب ًٜؼيی ،ثَیيٙ ٟيٞٛ ،ٟع ثٖش ٠ثٜيی ٝ
…
ىٍ هٖ٘ز دٚز دیي ٗٞسٍٞی ١ب ٗللظ ٠ای هَاٍ ىاٍى ً ٠هب ٛایً ٚبٍ ٗی
ثبٙي ٍٞ٥ ٝی ٕبهشٙ ٠يٛ ٠ً ٟب١ ٙب ٍا ىٍ ىٗبی ٜٗبٕت ٗ ٠ِٛیياٍى سب ثیبر ٝ
هٚي ٞٚٛى.
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ىٍ دبیب ٙثَای َٕٝیٔ ١بی ىاىٙ ٟيِ١ ٟیَُ ٠ٜكشٗ ٠ی ٞٙى.

ثَای ً٘شَ إشلبىٙ ٟي ٙاُ ٕٞهز ١بی كٖیٔی ،ىٍ هٖ٘ز ثبالی ایٗ ٚؼ٘ٞػ،٠
ٕٔ١ ّٞبی هٍٙٞیيی هَاٍ ىاٍى ً ٠اَّٛی هٍٙٞیي ٍا ًهیَ ٝ ٟثٍٞٞر اَّٛی
ثَم ثَٝ ٠ف ٗی ٍٕبٛي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ آتویَُ فشٍؿی خیـشفسِ
ىٍ ای ٚآث٘ی ٟٞكَٙٝی اُ هٞى ٗی ٟٞإشلبىٗ ٟی ٞٙى ٓٝی ثٌٔٙ ٠ی هب.ٛ
ٗی١ ٟٞبی ٗوشٔق ىٍ یوـبّ ١بی ٗوشٔق ٜٗ ٝبٕت ً ٠آَٛا ىٍ ىٗبی ٜٗبٕت
ه َاٍ ٗی ى١ي ٢ِٛياٍی ٗی ٞٙىٛ َ١ .لَ ٖٗئ ّٞیي ٗللظ ٠یوـبّ ٗی ثبٙي.
 ًٔ َ١ثٜب ثٕٔ ٠یو ٠هٞى ٗی١ ٟٞبی ٍٗٞى ٛظَ ٍا ىٍ ٓیٞاٛی ً ٠ىٍ اثشيا ث ٠اٝ
ىاىٙ ٟيٗ ٟیَیِى.
ٓیٞاٍ ٙا ث ٠هٖ٘شی ٗی ثَى سب ثب ىٕشِب ٟآَٛا ٗیٌٔ ًٜي .ىٍ ٍٞٝر ىٓوٞاٟ
ٗیشٞاٛي ىاهْ آ ٌَٙ ٙیب هَى ٟین یب ٌٙالر یب إ٘بٍسیِ ٍیوز.
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ایذُ زشهض هؼىَػی

ىٍ ایٕ ٚیٖشٖ سَِٗ ،اُ سَِٗ سَِ١ ٙبی َ٢ٙثبُی آ٢بٕ َُكشٙ ٠ي ٟإز ً ٠ی٠
ه٦ؼٖٗ ٠ی ىٍ هٖ٘ز ًٜبٍی آٝ ٙػٞى ىاٍى ً ٠ثَای ٗشٞهق ًَى ٙآ ٙی٠
ٛیَٝی ٗـٜب٥یٖی ثَ هالف ػ٢ز ػَیب ٙسٓٞیي ٗی ٞٙى ً ٠ث ٠ه٦ؼٖٗ ٠ی ٝاٍى
ٗی ٞٙى ٕ ٝج ت سٞهق ٗی ٞٙى .كبال ایٕ ٚیٖشٖ ٍا ثَای ؿَم اسٗٞجیْ ىٍ ٛظَ

.i
r

ثِیَیي ً ٠یي كٔوٖٗ ٠ی ٝػٞى ىاٍى ٛ ٝیَٝی ٗوبٓق ث ٠ای ٚكٔوٖٗ ٠ی (یب
ػٖٜی ىیَِ) ٝاٍى ٗی ٞٙى ٕ ٝجت ٗشٞهق ٙيٗ ٙی ٞٙى.

ay
tw
ar
st
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ایذُ ػایر تاصی
ایؼبى یي ٕبیز ٗو ٛٞٞثبُی ١بی آٛالی ٠ً ٚثٍٞٞر ػ٢بٛی  ٝث ٠ؿٜيیٚ
ُثب ٙىٛیب ٗی ثبٙي .ثَای ػٞ٢یز ىٍ آٗ ٙجٔـی ٛبؿیِ ىٍیبكز ٗی ٞٙى .ثبُی ١ب
ثٍٞٞر كَىی ١َُٝ ٝی  ٝػبٗی ثَُِاٍ ٗی ٞٙى.
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ایذُ خاصل

ٕبهز دبُّ ١بی هب ٛىٍ اثؼبى ٗوشٔق  ٝثب ٕوشی ١بی ٗوشٔق .ثَُِاٍی
ٖٗبثوبر ثٍٞٞر كَىی ١َُٝ ٝی ًًٖ َ١ ٠ی ُٝىسَ دبُّ ٍا ىٍ ٗير ُٗبٙ
ٗؼی ٚىٍٕز ًَى ثَٛيٖٗ ٟبثوٗ ٠ی ثبٙي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ طشح سٍی دسب
هَیي ىٕشِب١ی ًٍٝ ٠ی ىٍة َ٥ف ٗیِٛي .ایً ٚبٍ ٗی سٞاٛي ثَای ىٍة هب ٠ٛیب
ىكشَ یب ٗ٦ت  … ٝاٛؼبٕ ٞٙى .ثٛ ٠ظَ ٗ ٚیي ػبی ثٍٍِ ىٍ ًَِٗ َ٢ٙ
ٜٗبٕت ٗی ثبٙي سب ثشٞاٛي ًْ ٍ َ٢ٙا د ٘ٙٞى١ي .ایَ٥ ٚف ٗیشٞاٛي  َ١ؿیِی
كشی إٖ ثبٙي.
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ایذُ چؼة اًذاصُ

ایَ٥ ٚف ثَای ا ٞٛاع ؿٖت ًبٍثَى ىاٍى ٗوٝٞٞب ثَای ؿٖت ًبؿٌ ً ٠ثیٚشَ
ىاٚٛؼٞیبٍٙ ٙشَُ ٠اكیيٗ ،ؼ٘بٍی َ٥ ٝاكی اُ آ ٙإشلبىٗ ٟی ًٜٜي .ایٚ
ؿٖت ثب اٛياُ١ ٟبی ٖٗبٝی ثٕٞیٔٛ ٠و ٠٦ؿی١ ٚبی (دَكَاّ) ٗٚوٙ ٜي ٟػيا
ٙي ٟإز  ٝثٍٞٞر ٍ٘١ ّٝبٜٛي ؿٖت ٗؼ٘ٓٞی ٗی ثبٙي.
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r
ay
tw
ar
st
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ایذُ ؿیشیٌی ػفاسؿی
ایً ٚیي ٙ ٝیَیٜی دِی ىٍ ًٜبٍ ًبٍ هٞى ُ ٠ٙٞثبُاٍ ٙیَیٜی ً ٝیي ١بی ۲
ثؼيی ٕلبٍٙی ٍا ىاٍا ٗی ثبٙي .اػ٢بی سیٖ ; اُ ىاٚٛؼٞیب ٙیب كبٍؽ آشلٞیالٙ
ٍٙشٗ َٜ١ ٠ی ثبٜٙي یب اُ ٙیَیٜی دِ١بیی ًًٝ ٠م َٜ١ی ىٍ آ٢ٛب ٢ٛلش ٠ثبٙي.
ىٍ ایٙ ٚیَیٜی دِی ؿٜي سیٖ ٝػٞى ىاٍى سب ثیٜٚبٍ ٙهبثز ایؼبى ٞٙى  ٝاُ
ٗٚشَیب ٙىٍثبًٍ ٟبٍ آ٢ٛب ٛظَٕٜؼی ٗی ٞٙى.اًظَ ًیي ١ب ثٍٞٞر ٕٜشی ٌْٙ
 ِٟٗ ٝىاٍٛي; ایٕ ٚبهشبٍ ىٍ ایٜؼب ٌٖٙشٙ ٠ي ٝ ٟاُ ًٝم َٜ١ی  ٝسؼَثً ٠بٍی
;اػ٢ب ثَای سٓٞیي ٙیَیٜی ً ٝیي ١بیی ثب ِٗ١ ٟب ١ ٌْٙ ٝبی ٗوشٔق إشلبىٟ
ٗی ٞٙى; س٘بٕ اػ٢ب ثباله ٜثب ٍػبیز ًبْٗ ث٢ياٙز ٗی ثبٜٙي.ثٜب ث٠
ىٍهٞإز ٗٚشَیب ; ٙآ٢ٛب ٗی سٞاٜٛي اُ ِٛىیي اُ ًبٍُبٙ ٟیَیٜی دِی ث ٠ػٜٞاٙ
ثَای ػٔت ٛظَ ٗٚشَی ثبُىیي ًٜٜي.
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ایذُ زٌمالذ طؼن داس

ثـ١ ٠بی اَُٗٝی سٜوالسی ٗظْ ؿیذٔ  ٝدلي  ٝاُ ای ٚهجیْ ٗیوٍٛٞي ً ٠ایٚ
١ ٠ٓٞ١ ٠ٔ١ب  ٖ١ػٔٞی ؿٌای أٝی ٍا ٗیِیَى  ٖ١ ٝثَایٚب ٍَ١ ٙىاٍى.
ٜٗظ ٍٞاُ سٜوالر ىٍ ایَ٥ ٚف ; سٜوالسی ٗی ثبٙي ً ٠ىٍ ٌُٙش ٠كو ٤ث ٠ایٚ
ػٜٞاٜٙ ٙبهشٗ ٠یٚي اُ هجیْ اٛؼیَ ; ً… ٝ ٘٘ٚ

.i
r

ایَ٥ ٚف ىٍٍٗٞى ٥ؼٖ ىاٍ ًَى ٙای ٚسٜوال ثب ِٗ١ ٟبی ىیَِی ٗظْ ٗی١ ٟٞب ٗی

st

ar

tw

٥ؼٖ دَسوبّ

ay

ثبٙي ;ً ٠ثـ١ ٠ب ٍا ثب آ ٙثشٞا ٙسٞٚین ث ٠هٍٞىًَ ٙى; ٗظال اٛؼیَ َ٘١ا ٟثب
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ایذُ وٌؼشٍ گَجِ فشًگی خَسد ؿذُ
ثب سٞػ ٠ث ٠ای ٠ٌٜىٍ كبّ كب َ١ؿٌا١ب ٞٗ ٝاى ؿٌایی ٛی٘ ٠آٗبىٍٙ; ٟي كَاٝاٛی
ىاٙش ٠إز ٌٓا ثَای یي َٕی اُ ؿٌا ١ب اُ ُٞػ ٠كَِٛی هٍٞى ٙي ٟإشلبىٟ
ٗی ٞٙى اُ ػ٘ٔ ۹٠اٗٔز  ،دُٔٞٞػٕ ، ٠بالى  ،ثؼ٢ی اُ هٍٙٞز ١ب ثَای هٗٞ
٥ؼٖ ًَى.ٙ
ثَ ٍٝی ای١ ًَٖٜٝ ٚب ىٕش ٍٞؿٜي ٞٛع ؿٌا ً ٠ثب ا١بكًَ ٠ىُٞ ٙػ ٠كَِٛی هَى
ٙي ِٟٗ ٟث٢شَی دیيا ٗی ًٜي ٙٞٛشٙ ٠ي ٟإز.
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ایذُ جزب ػشهایِ

ایٕ ٚبیز ٝ ًَِٗ ٝإ ٠٦ثیَٕٗ ٚبیٌُ ٠اٍ ٙ ٝو ٜىاٍای ایيَ٥ ٝ ٟف
اهشٞبىی ٗی ثبٙي ثيیٍٞٝ ٚر ًٙ ; ٠وٞی ً ٠ىاٍای َ٥ف اهشٞبىی ٗی ثبٙي
ثیِی ٜٔدٔ ٚهٞى ٍا ث ٠ای ًَِٗ ٚاٍائٗ ٠ی ًٜي  ٝثٍَٕی ٗی ٞٙى  ٝىٍ ٗوبثْ
َٕٗبیٌُ ٠اٍی ً ٠ىٛجبّ ایيٜٗ ٟبٕجی ٗیَِىى ثَٗ ًَِٗ ٠اػؼًَ ٠ىٍٞٗ ٝ ٟى
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هٞى ٍا ػٜٞاٗ ٙیٌٜي.

st

ar

tw

ay

ث٢شَیُِ ٚی١ ٠ٜب ثب سٞػ ٠ثٜٗ ٠بٕت ثٞى ٙثَای  ، ٖ١ث ٠آ٢ٛب ٗؼَكی ٗی ٞٙى.
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ایذُ دٍسُ ووه ّای اٍلیِ
ای ٚىٗ ٍٟٝوًٞ ٛٞٞىًبٗ ٙی ثبٙي  ٝهٞى ىاٍای ثو٘ ١بی ٗوشٔق ٗی ثبٙي
اُ ػ٘ٔ ۹٠ثی٘بٍی ١بی هٔجی َٝ ،ع  ،كٚبٍ هٗ ٠ً … ٝ ٙٞی سٞاٛي ىٍ هبٓت ثبُی
ََُٕٗ ٝی ثًٞ ٠ىًب ٙآٗ ُٗٞىاىٞٙ ٟى.
هبٞٛاى١ ٟبیی ً ٠یٌی اُ اػ٢بی هبٞٛاىٙ ٟب ٙىاٍای ثی٘بٍی ِٜٗٗی ٗی ثبٙي
ثیٚشَ ث ٠ای ٚى١ ٍٟٝب اكشیبع ىاٍٛي.
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ایذُ زَلیذ هیَُ ّای وویاب

اُ آٛؼبیی ً ٠ىٍ ٞٗ َ١هغ اُ ٕبّ  ،س٘بٕ ك ّٞٞىٍ ایَاٝ ٙػٞى ىاٍى  ٝثب سٞػ ٠ث٠
اٞٛاع هبً ٢بی ٗوشٔلی ً ٠ىٍ ایَاٝ ٙػٞى ىاٍى ٗی سٞاٞٛ َ١ ٙع ٗی ٟٞهبٝ ٛ
ٗؼ٘ٓٞی ٍا ىٍ ایَاُ ٙیًَٚز ثَىٗ .ی١ ٟٞبیی ٗظْ ۹كٞػی آ ًَ ،اٛجَی  ،ثٔٞثَی ،
ُٞاٝا ٕ ،شبٍ… ٝ ٟ

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ زَلیذ هیَُ ّای ٍاسدازی
ٞٛ ۳ع ٗی ٟٞاػبُٝ ٟاٍىار ٍا ىاٍا ٗی ثبٜٙي ًٙ ٠بْٗ ٗ ، ُٞآٛبٛبٓ ٛ ،بٍُیْ ٝ
اٛجٗ ٠ی ثبٙي  ٝثویٗ ٠ی١ ٟٞب ثٍٞٞر هبؿبم ٝاٍى ٗی ٞٙى .ایٝ ٚاٍىار ثوبَ٥
ٛیبُ ًٗ ٍٞٚی ثبٙي  ٝثب سٞػ ٠ث ٠ای ٠ٌٜایَا ٙاُ ٛظَ آة  ٝهبى ٞ١ ٝا  ،ىٍ َ١
ك ْٞاُ ٕبّ ٜٗبٕت ثَای ًٚز ىٍ هٖ٘شی ٗی ثبٙيٌٓا سٓٞیي ایٗ ٚی١ ٟٞب ىٍ
ٕ٦ق ُٖشَىٗ ٟی سٞاٛي ثبػض اٍُآٍٝی ثَای ً ٍٞٚثَ٘١ ٠إٞ ٟى كَاٝاٞٙ ٙى.
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ایذُ زَلیذ لَاصم آسایؾ

ایَا ٙاُ ٛظَ ػ٘ؼیز ٗ ۰۶ی ٝ ًٍٞٚ ٚىٍ َٗٞف ٓٞإُ آٍای٘ ٗ ۶یٗ ًٍٞٚ ٚی
ثبٙي.
ٕبال ٠ٛس٢ٜب كيٝى ٗ ۰یٔیبٍى ىالٍ ٓٞإُ آٍایٚی ثٍٞٞر ٍٕ٘ی ٝاٍى ٗی ٞٙى ٝ
ٗبثوی ؿیَ ٍٕ٘ی ٗی ثبٙيُ ٖ٢ٕ .یبىی اُ ثبُاٍ ىٍ ىٕز ٗلٞٞالر اٍُا ٝ ٙثی

.i
r

ًیلیز ؿیٜی ٗی ثبٙي.یٌی اُ ىالیْ ای ٚاَٗ ٝ ،اٍى ٚٛيٍ ٙهجبی ىاهٔی

st

ar

tw

ay

ثٍٞٞر ُٖشَىٗ ٟی ثبٙي.
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ایذُ زَلیذ الهح ّای دیَدی
 ْٖٛثؼي اُ الٗخ ١بی اّ ای ىی  ،الٗخ ١بی ىیٞىی ٗی ثبٙي ًٝ ُٜٞ١ ٠اٍى
ایَاٚٛ ٙي ٟإزٓٝ.ی ٖٛجز ثٞٛ ٠ع اّ ای ىی َٗٞف ً٘شَی ىاٍى .ىٍ ایَاٙ
الٗخ ١بی ًٞؿي ىیٞىی ٝػٞى ىاٍى ً ٠ثٍٞٞر ه٦ی ٗی ثبٙي ٓٝی ثٌْٙ ٠
َٗٞف هبِٛی ىٍ ایَاٝ ُٜٞ١ ٙػٞى ٛياٍى.
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ایذُ ػشٍیغ ؿثىِ ای هاَّاسُ ای هحذٍد

هٖ٘شی اُ ه َٚػبٗؼٗ ٠ب  ،ه١ٌٗ َٚجی ٖ١شٜي .ایَ٥ ٚف یي ٙجٌ ٠هبِٛی
إز ً ٠ثؼبی ٗبٞ١اٍ ٟاُ َ٥ین ه ٤سٔل ٚث ٠سٔٞیِیٗ ٙٞشٗ ْٞی ٞٙى  ٝیي
َٕی اُ ًبٛبٓ٢بی ٗبٞ١اٍٜٗ ٠ً ٟبٕت ثَای ای ٚهٗ َٚی ثبٙي ٍا ثَ ٍٝی ایٚ
ثٖشَ ٗ٢یب ٗی ًٜي.

.i
r

ایَ٥ ٚف ىٍ ثؼ٢ی اُ ً١ٍٞٚبی ػَثی اػَا ٙي ٟإز ٗ ٝظْ ٙبٍّ ٗب١یب٠ٛ

st

ar

tw

ay

ایٜشَٛز  ،اٙشَاى ىاٍى.
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ایذُ وٌؼشٍ زي هاّی ٍ زخن هشؽ
ثبٍ١ب ٗٚب١يًَ ٟىٕ ًًٖ ٠بٛی ً ٠ثَای َٝف ٛب١بٍ ث ٠یي ه٥ٞی سٗ ٚب١ی
ثٖٜيًَ ٟىٍٝ ; ٙی آ ٙىٍ ٗب١ی سبث ٠كياهْ یي ػيى سوٖ َٗؽ ا١بكٗ ٠یٌ;ٜٚ
 ٝثب آٗ ٖ١ ٙیِ ٚٛسب  ِٟٗ ٖ١ث٢شَی دیيا ًٜي  ٖ١ ٝثیٚشَ ٕیَ ٛٞٙيٗ .ؤ٣ٞ
ای ٚى ; ٝؿٌای ِٕٜیٜی ٗی ٞٙى.
ؿٌا١بی آٗبى ٟاَُ ثٍٞٞر هٍٞاى ثبٙي; ؿٌای ٕبى ٟایٖز  ٌٚ٘ٗ ٝإز یي
ٛلَ ٍا ٕیَ ٌٜٛي  ،اَُ هٍٙٞشی ثبٙيثبیي ػياُب ٠ٛثَٛغ س٢یٞٙ ٠ى  ٝای٠ِٜٛٞ
ٗجٔؾ ٛب١بٍ ثیٚشَ ٗی ٞٙى; یي سٗ ٚب١ی كيٝى ِ١ ۴اٍ س ٚٗٞإز ;اَُ  ۱ػيى
سوٖ ث ٠آ ٙا١بكٞٙ ٠ى ٛ ٝبٛ ٙیِ ث ٠آ ٙا١بكًٜ ٠یٖ ؿیِی كيٝى ِ١ ۵اٍ سٗٞبٙ
ٗی ٞٙى ً ٠اُ یي ٕبٛيٝی ؾ یب دیشِا اٍُاٛشَ ٕ ٝیًَٜٜي ٟسَ ٗی ثبٙي ٕ ٖ١ ٝبٖٓ
سَ ٗی ثبٙي.
كبال ایٗ ٚؤٍ ٣ٞا ثٍٞٞر یي ً َٖٜٝىٍ ٛظَ ثِیَیي.
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ایذُ ؿثىِ زلَیضیًَی زثلیغاذ

ایٙ ٚجٌ ٠ػِٙ ٝجٌ١ ٠بی ىیؼیشبّ ٗی ثبٙي  ٝهبثْ دو٘ ىٍ ایَا ٙإز; یٌی
اُ ایَاىار سجٔیـبر ىٍ ایَاٛ ٙجٞى ػٌاثیز ًبكی ٖٛجز ث ٠سجٔیـبر هَػی ٗی
ثبٙي ٗوٝٞٞب اُ ٛظَ ٞٛع كیٖٔ ٛبٗ ٝ ٠ػٔ١ ٟٞبی ٝیْ ٟآ.ٙ
یٌی ىیَِ اُ ایَاىار سجٔیـبر ; ىٍ ٍٞٝر ًیلیز ثبالی ٗلٚٛ ; ّٞٞبٛ ٙياىٙ

.i
r

هبثٔیز ١ب ثٍٞٞر ٝا١ق ٗی ثبٙي  ٝىٍ ٍٞٝر ًیلیز دبیی ; ٚىیيٗ ٟی ٞٙى ثب

ay

آٛـ ٠ً ٠ىٍ ٝاهیؼیز ٝػٞى ىاٍى ثٖیبٍ ٗشلبٝر إز.

tw

ایٙ ٚجٌ ٠ثب ٗلٍٞیز سجٔیـبر ; ُ ٠ٙٞثبُاٍ هٞى ٍا اٛشوبة ًَى ٟإز  ٝثب اٍائ٠

st

ar

سجٔیـبر ػٌاة ُ ٝیَا ٗ ٝوب٥ت دٖٜي ٕؼی ىٍ ػٌة ثیٜٜي ٟىاٍى.
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ایذُ خشٍسؽ گشتِ ایشاًی
َُث ٠ایَاٛی یب دَٙیً ٚز اُ هَٗ ۰۵ ٙیالىی ٝاٍى اٍٝدب ٙي ; ٝػبی هٞى ٍا ىٍ
اٍٝدب ثٖیبٍ ثبُ ًَى ٓٝی ىٍ ثی ٚایَاٛیبُ ٙیبى ٜٙبهشٙ ٠يٛ ٟیٖز; ٥ی ٕبٓ٢بی
ٌُٙش ٠هَیي  ٝكَ ٗٝایٞٛ ٚع َُث ٠ىٍ ثی ٚایَاٛیب ٍٝ ٙث ٠اكِای٘ ٗی ثبٙي.
هی٘ز آ ٙىٍ ثبُاٍ ثیِ١ ۲۱۱ ٚاٍ سب ٗ ۳یٔی ٙٞسٗٞبٗ ٙی ثبٙي; ثبُاٍ ١يف آٝی٠
ثَای دَ ٍٗٝایَُ ٚث ٠ثَ إبٓ ایَ٥ ٚف ثَای ٝبىٍار ث١ًٍٞٚ ٠بی ػَثی ٝ
ؿیٗ ٚی ثبٙي.
ایَُ ٚث١ ٠ب س٘بٗب ىاٍای ٜٙبٕٜبًٗ ٝ ٠بٍر ٕالٗز ٗی ثبٜٙي.
ای ًَِٗ ٚكو ٤ث ٠دََُ ٍٗٝثٝ ٠یْ ایبٍٛی ٗی دَىاُى;  ٖ١ ٝهٞى ٛیِ آَٛا
ثلَٗ ٗٝیَٕبٛي  ٖ١ ٝثَٗ ٠اًِی ً ٠ایٞٛ ٚع َُثٍ ٠ا ثلَٗ ٗٝیَٕبٜٛي
ٗیلَٙٝي.
ىٍ ای ًَِٗ ٚهيٗبر ثًٖ ٠بٛی ً ٠اُ ایَُ ًَِٗ ٚث ٠هَیياٍی ًَىٛي ;اٍائٗ ٠ی
ٞٙى اُ ػ٘ٔ٢ِٛ ۹٠ياٍی اُ َُث١ ٠ب ىٍ ٛجٞى ٝبكجبٚٛبٗ ; ٙؼبی ٠ٜى ٍٟٝای ;
كَ ٗٝؿٌا ٕٝ ٝبیْ ثبُی ٓ ،جبٓ … ٝ
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ایذُ خشٍسؽ هاّی ّای صیٌسی

ىٍ ایَا١ ٠ُٛٞ ٙبیی اُ ٗب١ی ١بی ُیٜشی ٝػٞى ىاٍى ;ًٗ ٠وش ٜایَاٗ ٙی ثبٙي
ً ٠اُ ػ٘ٔ ٠آ ٙىٍ ًی٘  ٝهبٍى ٗی ثبٙي.
 ۱۴ىٍٝي ٗب١ی ١بی ُیٜشی ىٍ ٝوَ١ ٟبی َٗػبٛی ُٛيُی ٗیٌٜٜي; ۷۴ ٝ
ىٍٝي آ٢ٛب ىٍ آث٢بی ٙیَیٗ ٚی ثبٜٙي; دَ ٍٗٝآ ٙىٍ ٗ٦ٜو٘ٙ ٠بّ ًٍٞٚ

.i
r

ٜٗبٕت ٗی ثبٙي ٓٝی ثيٓیْ َٕٗ ْٝب ِ١ی١ ٠ٜب ثبال ٗی ٍٝى .ػٜٞة ً ٍٞٚاُ

ay

ٛظَ َُٗب ٞ١ ٝا ٜٗبٕت سَ ٗی ثبٙي.

tw

ُ ٠ٙٞثبُاٍ ٗب دَ ٍٗٝایٞٛ ٚع ٗب١ی ١ب ;ىٍ ػٜٞة ًٝ ٍٞٚىٍ ٗ٦ٜو ٠آُاى  ٝث٠

ًٚشی ٗی ثبٙي.

st

ar

هٞي ٝبىٍار ٗی ثبٙيٝ.بىٍار ث١ًٍٞٚ ٠بی ػَثی  ٝاٍٝدبیی  ٝكْ٘ آ ٙثب

هی٘ز  َ١ه٦ؼٗ ٠ب١ی ثَای ٝبىٍار  ۲۱آی  ۵۱ىالٍ اٍُآٍٝی ىاٍى; ٥جن
ا٥الػبر ٙٞٛشٙ ٠ي ٟىٍ ایٜشَٛز ثَای ٖٗبكز ُیَ ٗ ۰۱۱شَ ٛیبُ ثٗ ٠ؼُٞ
َُكشٛ ٚیٖز;  ٝثَای دَِ١ ۴۱ ٍٗٝاٍ ه٦ؼ ٠ثٖٗ ٠بكز ً٘شَ اُ ٗ ۰۱۱شَ
اكشیبع إز;  ٝث ٠اُای ٗ ۷٫۴ َ١یٔی ٙٞسٗٞبَٕٗ ٙبیٌُ ٠اٍی  ،یي ٛلَ ٛیَٝ
الُٕ إز; ایً ٚبٍ یي ایَاى ثٍٍِ ىاٍى ًٗ ٠ی سٞا ٙآٍ ٙا ٍكغ ًَى  ٝآٛ ٙجٞى
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ا٥الػبر الُٕ  ٝثَ ُٝىٍ ُٗی ٠ٜسٓٞیي ایٞٛ ٚع ٗب١ی ١ب ٗی ثبٙي; كشی ىٍ ٗیبٙ
كبٍؽ آشلٞیالٙ ٙیالر  ،س٘بٕ ًبٍ ثٍٞٞر سؼَثی اٛؼبٕ ٗی ٞٙى; اُ ۱۱۱۱
ُُ ٠ٛٞیٜشی  ،س٢ٜب  ٠ُٛٞ ۰۱۱۱آ ٙثَٗ ٠كٔ ٠دٍَٕ ٍٗٝیي ٟإز.
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ایذُ زَلیذ دیسىسَس

ای ٚىٕشِب ٟثَای ٚ١ياٍ ٚٛز ُبُ ٗی ثبٙي ; ٝثَای َٗٞف هبِٛی ٜٝ ٝؼشی
ٍٗٞى إشلبى ٟهَاٍ ٗی ُیَى; ٕبالٗ ٝ ٠ٛوٝٞٞب ىٍ كَٕٗ ْٞب سؼياى ُیبىی اُ
ٍَٗ ٗ ٝیَ ١ب ٛبٙی اُ ُبُ َُكشِی  ٝاٛلؼبُ ُبُ ٗی ثبٙي  ٝای ٚىٕشِب ٟالُٗ٠
 َ١هب ; ٠ٛاىاًٍ ، ٟبٍُبً ٝ ٟبٍهب ٠ٛای ٗی ثبٙي; آَٛا ىٍ  َ١ػبیی ٗیشٞاٞٛ ٙت

st

ar

tw

ay

.i
r

ًَى ;ٗوٝٞٞب ػب١بیی ً ٠اكش٘بّ ٚٛز ُبُ ٝػٞى ىاٍى اُ ػ٘ٔ ٠آٙذِهب.٠ٛ
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ایذُ هیَُ هجلؼی
ایٕ ٚبیز ُ ٠ٙٞثبُاٍ ٗی١ ٟٞبی ٗؼٖٔی ٍا اٛشوبة ًَى ٟإز; ایٕ ٚبیز اُ
َ٥ین ایٜشَٛز یب  َٕٛاكِاٍ اهيإ ث ٠كَٗ ٗٝی١ ٟٞبی ٗؼٖٔی ٗی ًٜي; هَیي
ثٍٞٞر آٛالی ٚاٛؼبٕ ٗی ٞٙى ٕ ٝذٔ ثب ٘١بِٜ١ی ثب ٗٚشَی ; ىٍة ِّٜٗ
سلٞیْ ىاىٗ ٟی ٞٙى.
ٗی١ ٟٞب اُ ث٢شَیٞٛ ٚع ٗی ثبٙي; ىٍ ٗٞهغ سلٞیْ ; ٗی١ ٟٞب سٚٗ ٤ٕٞشَی ٍٗٞى
ثبُىیي هَاٍ ٗیِیَى  ٝثؼي اُ سبئیي ; ٍٕیي سلٞیْ ىاىٗ ٟی ٞٙى.
ٕیٖش٘ی ثَای سلٞیْ كٍٞی ٝػٞى ىاٍى ;ً ٠هی٘ز ىٍ آ ٙثَای ٗٚشَی ٗشلبٝر
اُ كبٓز ٗؼ٘ٗ ّٞی ثبٙي.
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ایذُ زَلیذ واسزْای تاًىی هادام الؼوش

ث ٠ىٓیْ ٛجٞى سٌّٜٞٓٞی  ٝػيٕ َٕٗبیٌُ ٠اٍی ثَ ٍٝی سٓٞیي ًبٍس٢بی ثبٌٛی ;
س٘بٕ ایً ٚبٍر ١ب اُ ؿی ًَٟ ٝ ٚػٜٞثی ٝاٍى ٗی ٞٙى.
ایٞٛ ٚع ًبٍر ١ب ٍٗٞى إشلبى ٟثَای ًبٍر ١بی ثبٌٛی ; ًبٍر ١بی ٕٞهز ،
ثً ٚبٍر ١ب ً ٝبٍر ١بی سٔلٗ ٚی ثبٙي; ًبٍر ١بی ثبٌٛی ث ٠ىالیٔی ٛبٗؼٕٔٞ

.i
r

ٕ ٠ٕ َ١بّ ثبیي سؼٞیٛٞٙ ٠ي٥ .جن هجَی ىٍ ایٜشَٛز ; ِ١یً َ١ ٠ٜبٍر

ay

ٕٞهز ِ١ ۰۱اٍ سٗٞبٗ ٙی ثبٙي;  ٝث ٠ىٓیْ َٗٞكی ثٞى ٙایً ٠ِٜٛٞبٍر ١ب ٝ
ٝاٍىاسی ثٞى ٙآ ; ٙسٓٞیي ایً ٚبٍر ١ب ىٍ ٍٞٝر دبیی ٚسَ ثٞى ٙهی٘ز س٘بٕ

tw

ٙي ٟآٖٛ ٙجز ثٝ ٠اٍىار آٗ ; ٙی سٞاٛي ثبُاٍ ثٖیبٍ هٞثی ىاٙش ٠ثبٙي.

ar
st
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ایذُ ؿاسطس لطغ ؿًَذُ (َّؿوٌذ)
یٌی اُ ىالیْ ػ٘ي ٟهَاة ٙي ٙثبسَی ٗٞثبیْ ; ثی٘ اُ اٛياُٗ ٟبٛي ٙىٍ ٙبٍّ
ٗی ثبٙي ثٍٞٞسی ً ٠ثؼي اُ ایُٙٞ ٠ٌٜی ٙبٍّ ٗی ٞٙى ;ىٍ ٍٞٝر ثیَٙٝ
ٌٚٛیيُٙٞ ٙی اُ ٙبٍّ ٗ ،وبٗٝز ٕیٖ ثبػض ىاؽ ٙيُٙٞ ٙی  ٝىٍ ٛشیؼ٠
ثبسَی ٗی ٞٙى  ٝثبػض هَاثی آٗ ٙی ٞٙى.
ایٙ ٚبٍٍّ ىاٍای  َٕٛاكِاٍی ٍٝی ُٙٞی ٗی ثبٙي ً ٠ثالكب ٠ٔٝثؼي اُ ٙبٍّ
ًبْٗ ; ُٙٞی ثٙ ٠بٍٍّ ا٥الع ٗی ى١ي  ٝاُ ىاهْ ; هٞى ثَم ٍا اُ ٗياٍ هبٍع
ٗیٌٜي.
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ایذُ ؿثىِ زَسیؼر ٍ جْاًگشدی

ىٍ ٗٞهغ سؼ٦یالر َٗىٕ ایَا ٙث ٠ؿٜي ٗ٦ٜو ٠ایَا ٙثیٚشَ اُ ثویٜٗ ٠ب٥ن
ٖٗبكَر ٗی ًٜٜي .ایٜٗ ٚب٥ن ٙبْٗ ٘ٙبّ ًٗ( ٍٞٚبُٛيٍاُ ٝ ٙیال٢ٚٗ ; )ٙي
 ٝاٝل٢بٗ ٙی ٞٙى.
ىٍ ًْ ث ٠ػب١بیی ٗی ٍٛٝي ً ٠سٌَاٍیٖز  ٠٘١ ٝث ٠آٛؼب ٗی ٍٛٝي; یٌی اُ

.i
r

ىالیْ ػ٘ي ٟایٖٗ ٚئٔ ٠ایٗ ٚی ثبٙي ًَٗ ٠ىٕ ایَا ٙهٖ٘ز ١بی سٍٞیٖشی

ay

ٗوشٔق ٍا  ٘ٛی ٜٙبٕٜي ٛ ٝیِ ث ٠آ٢ٛب ٜٙبٕبٛيٚٛ ٟي ٝ ٟایٗ ٠٘١ ٠ٌٜبیْ ث٠
ًٚق ػب١بی ػيیي  ٝثٌَ ٛياٍٛي.

tw

َُىَِٙىی ٗی ثبٙي.

st

ar

ایٙ ٚجٌ ; ٠یي ٙجٌ ٠ىیؼیشبّ ىاهٔی ٗی ثبٙي ً ٠ُٙٞ ٠ثبُاٍ آ ٙسٍٞیٖز ٝ

ایٙ ٚجٌ ٠ثب سٞػ ٠ثب ك١ ْٞبی ٗوشٔق ; دی٢ٜٚبىار ٝیْ ٟىاٍى.
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ایذُ خط زَلیذ اًَاع زیغِ فلضی
ه٦ت ٜٝؼز سیـٕ ٠بُی ىٍ ایَاُٛ ٙؼبٗ ٙی ثبٙي ً ٠سًَِ٘ آ ٙثَ ٍ ُٝؿبهٞ
ٗی ثبٙي; ای ٚؿبه١ ٞب اُ ٞٛع ٓجٝ ٠بف ٗی ثبٙي ٓٝی سٌّٜٞٓٞی آ٢ٛب ثَای
ٕبهز سیـ١ ٠بی ىٛيا ٠ٛىاٍ ٘ٛی ثبٙي  ٝث ٠ىٓیْ ثبُاٍیبثی ١ؼیق ُ ٝیبى ٙيٙ
ٗلٞٞالر ٝاٍىاسی ; ٗظْ هجْ سٞاٍ ٙهبثز ٍا ٛياٍٛي .ای ٚه ٤سٓٞیي ثب سٌّٜٞٓٞی
ٍ ُٝاهيإ ث ٠سٓٞیي اٞٛاع سیـ١ ٠بی  ٠ٛ ٝكو ٤ؿبه ٞىاٍى; اُ ػ٘ٔ ۹٠دٕٞشٌٝ ٚ
اٞٛاع آٍٛ ; ٙيٕ ، ٟبس ، ٍٞهیـی ٛ ،بهُ ٚیَ … ٝ
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ایذُ ػیؼسن حفاظسی فَق اهٌیسی تشای صًذاى ّا

ؿٜيی دی٘ اّ ؿبد ٞیٌی اُ ؿ١ ّٞبی ٗٞاى ٗويٍ اُ یٌی اُ ُٛيا١ ٙبی كٞم
اٜٗیشی آَٗیٌب كَاٍ ًَى; ثيیٍٞٝ ٚر ً ٠اُ ُیَ ٕٔٞی آً ۰٫۴ ٙیٔٗٞشَ ث٠
ثیَ ٙٝىٍ هَاث ٠ای سُ ْٛٞى ٟثٞىٛي  ٝكَاٍی٘ ىاى ٟثٞىٛي ۱ .دی٢ٜٚبى ثٛ ٠ظَٕ
ٍٕیي ًٙ ٠بْٗ ُیَ إز۹

.i
r

َ٥ .۰اكی ٕیٖش٘ی ثَ ٗجٜبی ىٕشِبُٜ ٟغ یبة یب كِٔ یبة ٓٝی ثب ثَىی

ay

ثَٗ ٠است ثیٚشَ ٕٝ ٝیؼشَ

tw

 .۱ىٍ ٌُٙشٍٖٜٕٞ ٠ی اهشَاع ٙي ٟثٞى ً ٠ىٍ ٍٝٝىی ٓ ٠ٓٞؿَم ُٙٞز

ar

هَاٍ ىاىٗ ٟی ٙي;  ٝىٍ ُٗبٛی ًُٙٞ ٠شی یب ىٕشی ً ٠كبٝی إشوٞاٙ
إز ٝاٍى ٓٗ ٠ٓٞی ٙي اسٗٞبر إشوٞاٍ ٙا كٔ ٗیٌَى  ٝىٕشِبٍ ٟا

st

هبٗٗ ٗٞیٌَى; ای ٍٖٜٕٞ ٚثَای ایَٞٗ ٚف اٜٗیشی ثبیي ثَى ثیٚشَ ٝ
ػ٘ن ثیٚشَ َ٥ ٝاكی ٗشٜبٕت ثب ایً ٚبٍ ىاٙش ٠ثبٙي سب ثشٞاٛي ُیَ
ُٗیٍ ٚا د ٘ٙٞى١ي.
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ایذُ لالة طلِ ای جادٍیی (هسحشن)
ای ٚهبٓت ّٓ ٠ای ىاٍای ظَف ٗو ٝ ٛٞٞىٍة ٗو ٛٞٞث ٠هٞى ٗی ثبٙي;
اٌٙبّ ٗوشٔلی ٝػٞى ىاٍى ًٗ ٠ی سٞا ٙثب هَاٍ ىاى ٙآ ٙىٍ ّٓ ، ٠ػبی آٍ ٙا
هبٓی ًَى  ٝثؼي اُ هٜي ٙي ٙثب ثَىاٙش ٚآ ; ٙػبی هبٓی ٍا ثب ٍ ٠ّٓ َٛای
ىیَِی دَ ًَى.
ای ٚاٌٙبّ ٗی سٞاٛي إشٞا ٠ٛای  ًَٟ ،ای ٌٗ ،ؼت  … ٝثبٙي.
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ایذُ دسب دػسـَیی

ُٗبٛی ً ٠اُ َٕ ًبٍ ث ٠هب ٠ٛثَٗیَِىیٖ ثٕ٘ ٠ز ىٕشٞٚیی ٗی ٍٝیٖ ; ٝثب
ىٕشی ً ٠ثیَ ٙٝاُ هب ٠ٛآٓٞى ٟث َ١ ٠ؿیِی ٙي ٟىٍة ىٕشٞٚیی ٍا ثبُ ٗی
ًٜیٖ ٕذٔ ث ٠ىاهْ ىٕشٞٚیی ٗی ٍٝیٖ  ٝىٍة ٍا اُ ىهْ ٗیجٜيیٖ; ثب ایٚ
ًبٍ  َ١ى ٝىٕشِیَ ٟثیَ ٝ ٙٝىاهْ ٍا آٓٞىٗ ٟی ًٜیٖٝ .هشی ىٕز هٞى ٍا

.i
r

ٖٙشیٖ  ،ثب ىٕز س٘یِ ث ٠ىٕشِیَ ٟای ً ٠ثب ىٕز آٓٞى ٟث ٠آ ٙىٕز ُىیٖ ;
ىٕز ٗیِٛیٖ ٛ ٝبهٞإش ٠ىٕز هٞى ٍا آٓٞىٗ ٟیٌٜیٖ.

ay

ایَ ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى ىٍة ىٕشٞٚیی ثب ى ٝىٕشِیَٗ ٟی ثبٙي  َ١ى ٝىٕشِیَ ٟىٍ

tw

اٗشياى  ٖ١ثٍٞٞر اكوی هَاٍ ىاٍٛي; یٌی ثَای ىٕز س٘یِ  ٝىیَِی ثَای ىٕز

st

ar

ًظیق ٗی ثبٙي.

ثَای سٚوی ٜى ٝىٕشِیَٗ ٟی سٞا ٙآٍ ٙا ثٕ ٍَٛ ٠لیي ٌٚٗ ٝی یب ٕجِ ٝ
هَِٗ یب  ٍَٛ َ١ىیَِی ً ٠ثبػض سٚوی ٜآٗ ٙی ٞٙى ىٍ آٍٝى.
 ایي ٟث٢شَ ایٗ ٚی سٞاٛي ثبٙي ً ٠ىٕشِیَ ٟاُ ػ ٜٔآٛشی ثبًشَیبّ
ثبٙي یب ىٕشِیَ ٟىاٍای ًٍٚٝی اُ ػ ٜٔآٛشی ثبًشَیبّ ثبٙي.
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ایذُ اهالن هیلیاسدی
ًبٍ ای ٚآّا ٔٛاٗالى ٘١بٜٛي ىیَِ اٗالًی ١بٕز ثب ای ٚسلبٝر ً ٠ای ٚآّأٛ
اٗالى ; ُ ٠ٙٞثبُاٍی ٍا ثَای هٞى اٛشوبة ًَى ٝ ٟآ ٙكو ٤اٗالى ٗیٔیبٍىی ٗی
ثبٙي.
ىٍ ٌُٙش ٠سؼياى هب١ ٠ٛبیی ً ٠هی٘ز آ ٙثبالی ٗیٔیبٍى ٗیَٕیي ث ٠ای ٚسؼياى
ٛجٞى ;ٓٝی ىٍ كبّ كب َ١ث ٠ىٓیْ ثبال ٍكش ٚهی٘ز هب١ ٠ٛب  ٝػٜج ًٔٞٓ ٠ثٞىٙ
آ٢ٛب  ،سؼياىٙب ٙث ٠اٛياُ ٟای ٗی ثبٙي ً ٠ثشٞاٛي ُ ٠ٙٞثبُاٍی ثَای ٗب ثبٙي.
ثب سٞػ ٠ث ٠سؼيا ُیبى هب١ ٠ٛبی ٓٗ ٝ ًٔٞیٔیبٍىی ; ٗؼیبٍ هی٘ز ثب سٞػ ٠ث ٠ثبُاٍ
ثبیي ثٍَٕی ٞٙى سب ثشٞاٛي ىٍ كياهْ ٗيٛظَ ٗب هَاٍ ُیَى.
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ایذُ خیؾ خشیذ

ایٕ ٚبیز ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛاُ إ٘٘ دیيإز ُ ٠ٙٞثبُاٍ دی٘ هَیي ٍا اٛشوبة
ًَى ٟإز; ىٍ ایٕ ٚبیز ىٍ ٝللَٗ ٠ث ٣ٞثٝ َ١ ٠اكي ٚٗ ،وٞبر ًبْٗ هب٠ٛ
ٝػٞى ىاٍى; ایٕ ٚبیز ىاٍای ىٕش ٠ثٜيی ١بی ٗوشٔق ثب سٞػ ٠ثٝ ٠یُْی ١بی
ٕبهش٘ب١ ٙب ٗی ثبٙي ٛ ٝیِ ىاٍای ٕیٖشٖ ػٖشؼٞی دیَٚكشٗ ٠ی ثبٙي.

.i
r
ay
tw
ar
st
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ایذُ خاًِ ػثض دس ایشاى
ایٞٛ ٚع اُ هب١ ٠ٛب  ،هب١ ٠ٛبیی ٖ١شٜي ً ٠ثیٚشَ اَّٛی َٗٞف هٞى ٍا ; هٞى
سٓٞیي ٗی ًٜٜي .ثَ ٍٝی ٕوق ; ٕٔ١ ّٞبی هٍٙٞیيی ٝػٞى ىاٍىٕ .یٖشٖ
َُٗبیٚی ٗی سٞاٛي اُ َُٗبی ُٗی ٚإشلبىًٜ ٟي; ٕیٖشٖ سٞلی ٠آة  ٝكب١الة
هبِٛی ث ٠اٛياًُ ٟلبف ٗشَاّ ٕٝ ٝؼز هبٝ ٠ٛػٞى ىاٍى .آثیبٍی ُیب١ب ٝ ٙىٍهشبٙ
ثٍٞٞر اسٗٞبسیي ٗی ثبٙي .هب ٠ٛثٍٞٞر ٜ٘ٙٞ١ي ًٜشَّ ٗی ٞٙى; ٕیٖشٖ
ثَم ٜ٘ٙٞ١ي إز  ٝؿَاؽ ١ب ثب ؿ٘ٚی ; ٍ ٝ ٚٙٝهبٗٗ ٗٞی ٛٞٙيٝ ٠٘١ .
 ٠٘١ثٍٞٞر ٕجِ  ٝىٕٝشياٍ ٗلیُ ٤یٖز ٗی ثبٙي.
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ایذُ لاب هَتایل آًسی تاوسشیال

٥جن سلویوبر ث ٠ػْ٘ آٗيُٙٞ ; ٟی ٗٞثبیْ آٓٞى ٟسَ اُ ىٕشِیَ ٟىٍة سٞآز
ٗی ثبٙيٗ .ب  ٍُٝ َ١ث ٠ؿیِی ىٍ هبٍع اُ هب ٠ٛىٕز ٗیِٛیٖ اُ ػ٘ٔ ٠د، ّٞ
ٗیٔٗ ٠شَ ، ٝىٕشِیَ ٟىٍة سبًٖی  ٝ … ٝثؼي اُ آ ٙثُٙٞ ٠ی هٞى ىٕز
ٗیِٛیٖ ُٙٞ ٝی ٍا ث ُٗٞ ٠هٞى ٗیِٛیٖ ; ث ٠هبٗ ٠ٛی ٍٝیٖ  ٝىٕز هٞى ٍا ٗی

.i
r

ٍٞٙیٖ  ٝثبُ  ٖ١ث٘١ ٠بُٙٞ ٙی ثبٍ ١ب ىٕز ٗی ُٛیٖ; ایَ٥ ٚف ىٍ ٍٗٞى هبة
ٗٞثبیٔی اُ ػ ٜٔآٛشی ثبًشَیبّ ٗی ثبٙي ً١ ٠یـِ ٠ٛٞآٓٞىُی ٍ ث ٠هٞى ٘ٛی

tw

ay

ُیَى.

ً بٞٗ ٍٝثبیْ ٛیِ ٗی سٞاٛي اُ ػ ٜٔآٛشی ثبًشَیبّ ثبٙي.

ar

ٗ لبكظ ٝللٛ ٠یِ ٗی سٞاٛي اُ ػ ٜٔآٛشی ثبًشَیبّ ثبٙي.

st
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ایذُ دٍسُ آهَصؿْای لثل اص اصدٍاج تا سزثِ تٌذی
ای ٚىٗ ٍٟٝو ٛٞٞهجْ اُ اُىٝاع ٓٝی اُ ٞٛع هبٗ ٛی ثبٙي; سلبٝر ای ٚى ٍٟٝثب
ى١ ٍٟٝبی ٍایغ ایٗ ٚی ثبٙي ً ٠ػِئیبر ٖٗبئْ ُٖ ٝشَىُی ٖٗبئْ ثٖیبٍ
ثیٚٚشَ اُ ثویٗ ٠ی ثبٙي اُػٖ٘ٔٗ ۹٠بئْ ُٛبٞٙیی  ،ث٢ياٙز ػٖٜی ; اهشٞبى ٝ
ٗيیَیز ىٍ هبٗ ، ٠ٛیِإ ٙبُُبٍی ٘١ ،يٓی  ،سیخ ١بی ٙوٞیشی … ٝ
 ای ٚى ٍٟٝثٍٞٞر ًبٍُبٛ ٟیِ ثَُِاٍ ٗی ٞٙى.
ى ٍ دبیب ٙىٗ ٍٝيًٍی ث ٠ػٜٞاٌٍُ ٙاٛي ٙىٛ ٝ ٍٟٝیِ ًبٍسی ًٞٛ ٠ع ٍسجٝ ُٙ ٠
ٖٛ َ١ٞٙجز ثٍ ٖ١ ٠ا ٗٚوٗ ٜی ًٜي ث ٠آ٢ٛب ىاىٗ ٟی ٞٙى.
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ایذُ لثاع ّای لثل اص خَاب

st

ar

tw

ay

.i
r

َفٙ ٙٝثي
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ایذُ ولَج هؼاتماذ اػة ػَاسی
ایًٞٔ ٚح ٘١بٜٛي ىیَِ ًٔٞح ١بی إت ٕٞاٍی ٗی ثبٙي; ٓٝی ثب ای ٚسلبٝر ً٠
ىٍ آ ٣َٙ ٙثٜيی اٛؼبٕ ٗی ٞٙى  ٣َٙ ٝثٜيی ثَ ٍٝی إت ٥جن اكٌبٕ إالٕ
١یؾ ٌٗٔٚی ٛياٍى ً ٝبٗال كالّ ٗی ثبٙي; ایًٞٔ ٚح ثٍٞٞر یي ٗؼ٘ٞػ٠
سلَیلی ََُٕٗ ٝی ٗی ثبٙي ًٞٔ ٝح إت ٕٞاٍی س٢ٜب یٌی اُ ٗٞاٍى آٗ ٙی
ثبٙي.
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ایذُ خاسن خصَصی

ایٞٛ ٚع دب ٍى  ٖ١ػٜج ٠كَِٜ١ی ىاٍى  ٝىٍ ٍإشبی ٍٕبٓز اػش٘بػی یي
ٕبُٗبٗ ٙی سٞاٛي ثبٙي  ٖ١ ٝػٜج ٠سجٔیـبسی ىاٍى ثيیٍٞٝ ٚر ً۹٠
یي ٕبُٗب ٙیب ًَٙز ٗؼشجَ ً ٠اُ ٛظَ ٗبٓی هٞی إز سٌُٗ ٠یٜی ٍا ىٍ ػبیی
ٜٗبٕت هَیياٍی ًَى ٝ ٟآٍ ٙا سجيیْ ث ٠دبٍى ٗی ًٜي  ٝاٌٗبٛبر سلَیلی ىٍ

.i
r

آٞٛ ٙت ٗی ًٜي .ثب سٞػ ٠ث ٠ای ; ٠ٌٜىٍ ٍٞٝسیٌ ٠دبٍى ىٍ ػبی ٜٗبٕجی ثبٙي

ay

هبٞٛاى١ ٟبی ُیبىی ىٍ ٕبػبر ٗوشٔق ٗی سٞاٜٛي ىٍ آ ٙك ٍٞ٢ىاٙش ٠ثبٜٙي اُ
ای ٍٝ ٚثب سٞػ ٠ث ٠ك٢بیی ً ٠آ ٙدبٍى ىاٍى ٗ ٝیِا ٙػ٘ؼیشی ً ٠ىٍ آٍ ٙكز ٝ

tw

آٗي ىاٍٛي إٓ ٙبُٗب ٙاُ ایٞٗ ٚهؼیز إشلبىًَ ٟىٗ ٝ ٟلٞٞالر یب هيٗبر هٞى

ar

ٍا ىٍ ای ٚدبٍى سجٔیؾ ٗی ًٜي ً ٖ١ ٝبٍ كَِٜ١ی  ٝاػش٘بػی اٛؼبٕ ٗی ى١ي.

st
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ایذُ ػایر زغییش ؿغل
 ٍُٟٝ َ١ىٍ ًُٜ ٝ ٠ٙٞبٍ  ، َ٢ٙدٚز ٝیشَیٗ ٚـبُ١ ٟب ; ٍٝی ًبؿٌ ای ٚػجبٍر
ٍا ىٍ ثؼ٢ی ػب١ب ٗی ثیٜیٖ ًٙٞٛ ٠ش ٠اٛي ث ٠ػٔز سـییَ ٙـْ ٞٛق هی٘ز یب ث٠
هی٘ز هَیي یب ؿیِی ٗٚبث ٠ای٢ٜب; ایٕ ٚبیز كو ٤سجٔیـبر ثَای ایٗ ٠ِٜٛٞـبُٟ
١ب ٗی ثبٙي ً ٠ثب ًًَ آىٍٓ ٘ٙ ٝبٍٗ ٟـبُٗ ٝ ٟوشَٞی ىٍ ٍٗٞى اهالٕ اػٜبٓ ،
اكَاى ثب َٗاػؼ ٠ث ٠آٗ ٙی سٞاٜٛي اػٜبٕی ثب هی٘ز ٜٗبٕت س٢یًٜٜ ٠ي .ایٚ
ٕیٖشٖ ٗی سٞاٛي ثٕٞیٔ َٕٛ ٠اكِاٍ اٛؼبٕ ٞٙى.
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ایذُ ػایر خاطشاذ

ىٍ ایٕ ٚبیز ً ٠ث ٠ؿٜيیُ ٚثب ٙىٛیب ٗی ثبٙي; ًٖ َ١ی ثب سٞػ ٠ث ٠ىاٗ ٠ٜای
ً ٠ثَای ٗيسی ٗليٝى اػبًٍَ ٟى ٟإز  َ١ػٌٔ یب كیٔ٘ی اُ هٞى  ٝهبٞٛاىٟ
هٞى یب  َ١ؿیِ ىیَِ ٍا ىٍ آ ٙآدٔٞى ٗی ًٜي ٗ ٝی سٞاٛي آ٢ٛب ٍا ثب ىیَِا ٙىٍ
ٍٞٝر ىٓوٞا ٟاٙشَاى ثٌِاٍى .ثب ٍِٗ ٍٝٝى ٝاٍى ٕبیز ٙيٞٗ َ١ ٝ ٟهغ ً٠

.i
r

ثوٞا١ي ٗی سٞاٛي ػٌٔ ١ب ٍا ثجیٜي یب ث ٠ىیَِاٚٛ ٙب ٙى١ي .ایٕ ٚبیز ٗی سٞاٛي
ثٍٞٞر  َٕٛاكِاٍ ٗٞثبیْ ثبٙي.

ay
tw
ar
st
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ایذُ ؿثىِ گؼسشدُ اسزثاطاذ تاًىی یىؼاى (ؿاتی)
ٗب ىٍ  َ١ثبٍ ًبٍر ثً ٠بٍر ًَى ٙیب اٛشوبّ اُ َ٥ین ایٜشَٛز ; ٗجٔـی ٍا ث٠
ػٜٞاً ٙبٍِٗى دَىاهز ٗی ًٜیٖ;ىٍ ٍٞٝسی ًبٍِٗى ًٖ ٘ٛی ٞٙى ً ۲ ٠ػبْٗ
ٙبْٗ ًبٍر  ،ثبػً ٝ ٠بٍر ٗوٞي یٌٖب ٙثبٙي.
ایٕ ٚیٖشٖ ؿیِی ٙجی ٠ثٕ ٠یٖشٖ ٙشبة ٗی ثبٙي ثب ای ٚسلبٝر ً ٠ىٍ ایٚ
ٕیٖشٖ  ٠٘١ثبٛي ١بی ػٙ ٞ٢شبة ; ػٙ ٞ٢جٌ ٠ای ٖ١شٜي ً ٠ىٍ ٍٞٝر
ػٞ٢یز ثبٛي ًبٍثَا ٙىٍ آ ; ٙثبثز ًبٍِٗى ِ١ی ٠ٜای دَىاهز ٘ٛی ٞٙى; ایٚ
ٕیٖشٖ ىاٍای ٕٞ٦ف ٗوشٔلی ثَای ًبٍثَاٗ ٙی ثبٙي ً٦ٕ َ١ ٠ق ىاٍای ثٖش٠
١بٓ دی٢ٜٚبىی إز ً ٠ثب سٞػ ٠ث ٠آٗ ; ٙی سٞاٛيى ٥جن ٗليٝىیشی ً ٠ىاٍٛي
سؼياى ىكؼبسی هب ; ٛسب ٗجٔـی هب ، ٛاٛشوْ ١بی ثی ٚثبٌٛی اٛؼبٕ ٞٙى; ىٍ
٢ٛبی ز ِ١ی ٠ٜىٍیبكز ٙي ٟثی ٚثبٛي ١ب ثب سٞػ ٠ثٗ ٠یِا ٙسَاً١ ٜ٘بیٚبٙ
سوٖیٖ ٗی ٞٙى.
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ایذُ ػایر هؼاٍضِ

ىٍ ٌُٙشٗ ٠ؼبٗالر ثٍٞٞر دبیبدبی یب ًبال ثً ٠بال اٛؼبٕ ٗیٚي .ىٍ كبّ كبَ١
ىٍ ىٛیبی اًَٖٗ ُٝبٛی ٖ١شٜي ً ٠ؿیِی ىاٍٛي ًٗ ٠یوٞاٜ١ي ثب ؿیِی ىیَِ
ٗؼبًٜٜ ٠١ٝي ٛ ٝیِ ث ٠آ ٙثیٚشَ اُ ؿیِی ً ٠ىاٍٛي اكشیبع ىاٍٛي  ٝیب كشی
كبَٛ١ي ثبثز آٗ ٙجٔـی ٍا َٕ ثيٜ١ي.

.i
r

ایٕ ٚبیز كو ٤ىٍ ُٗیٗ ٠ٜؼبٗ ٠١ٝی ثبٙيٗ .ؼب َ١ ٠١ٝؿیِی ثب  َ١ؿیِی

ثبٙي.

tw

ay

ىیَِ ًٗ ٠ی سٞاٛي هبُٗ ، ٠ٛی ، ٚهٞىًٍ ، ٝبٍهب َ١ ٝ ٠ٛؿیِی ً ٠هبثْ ٗؼب٠١ٝ

st

ar

ایٕ ٚبیز یي ٝإ ٠٦ثی ٚىٗ ٝؼبًٜٜ ٠١ٝيٗ ٟی ثبٙي.
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ایذُ اػسخش هخصَف وَدواى
ای ٚإشوَ  ،سوٞٞی ثَای ًٞىًب ٙإز .ىٍ إٓٝ ٙبیْ ٗوشٔق ثبُی ثَای ثـ٠
١ب ث١ ٌْٙ ٠بی ٗوشٔق إز  ٝكشی ٕٝبیٔی ٙجی ٠ثٍُِٖبالٛ ٙیِ ٝػٞى ىاٍى
ٓٝی ىٍ اثؼبى ًٞؿٌشَ ٜٗ ٝبٕت اُ ٛظَ ایٜ٘ی ثَای ًٞىًبٗ ٙی ثبٙي.
ث ٠ىٓیْ ای ٠ٌٜایَ٥ ٚف ىٍ ایَاٗ ٙی ثبٙي ث ٠ى ٝهٖ٘ز ىهشَا ٝ ٠ٛدَٖا٠ٛ
سوٖیٖ ٙي ٟإز; ىهشَ١ب ثب ٗبىٍاٚٛب ٝ ٙدَٖ١ب ثب ديٍاٚٛبٗ ٙی ثبٜٙي.
ىٍ ای ٚإشوَ َٗثی ١بی ٗوشٔق ٝػٞى ىاٍٛي ً ٠ثب ً٘بّ ٗیْ ث ٠ثـ١ ٠ب ٜٙب
یبى ٗی ىٜ١ي ٛ ٝیِ ٌٛبر ایٜ٘ی ىٍ ٜٙب  ٝىٍ كٞاىص ٍا آٗٗ ُٗٞی ىٜ١ي; ایٚ
إشوَ َٕدٙٞیيٗ ٟی ثبٙي .ىاٍای سیٖ دٌِٙی ٘١ی ٠ٚكبٗ َ١ی ثبٙي; ىاٍای
ٗؼ٘ٞػ ٠ؿٌایی ٗی ثبٙي.
 ای ٚإشوَ ىاٍای ٗليٝىیز ٕٜی ثَای ثـ١ ٠ب ٗی ثبٙي.
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ایذُ ػایر فشٍؽ اؿیائ لَوغ

ایٕ ٚبیز كو ٤ىٍ ُٗی ٠ٜاٙیبئ ٓ ٝ ًٔٞسِئیٜی اُ ػ٘ٔٗ ٠ؼٖ٘ ; ٠ظَٝف ،
ىًٍٞی ٗ … ٝی ثبٙي .طجز ٕلبٍٗ ثٍٞٞر آٛالی ٚاٛؼبٕ ٗی ٞٙى; ىٍ ٕبیز
ٗٚوٞبر ًبْٗ اُ ػ٘ٔ ٝ ّٞ٥ ٠ػَ ٝ ٟاٍسلبع  ٝػ … ٝ ٜٔىٍع ٗی ٞٙى.
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ay
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ایذُ زَلیذ ؿىالذ زلخ ػالن
ث٢شَیٞٛ ٚع ٌٙالر ًٕ ٠بٖٓ سَی ٚآ ٙإز ٌٙالر سٔن ٗی ثبٙي  ٝثيسَی ٚآٙ
; ٌٙالر ٙیَی (ٕلیي) ٗی ثبٙيٌٙ .الر ;  َ١ؿ ٠سٔن سَ ثبٙي ٕبٖٓ سَ إز.
ىٓیْ ٙیَی ٚثٞىٌٙ ٙالر ١بی ٕلیي ; ؿَثی ٞٗ ٝاى اكِٝىٛی ً ٠ثَای ٕالٗز
ٗ َ٢إز ٗی ثبٙي .ثَٛي ١بی ىاهٔی ث ٠ىٓیْ ٛياٙش ٚسٌّٜٞٓٞی هبىٍ ثٕ ٠بهز
ایٞٛ ٚع ٌٙالر ٛیٖشٜي.
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ایذُ لیف یىثاس هصشف هخصَف هؼافشذ

ایٓ ٚیق اُ ػٖٜی ِٛىیي ث ٠ىٕش٘بّ ًبؿٌی ٓٝی ثب ٗوبٗٝز ثیٚشَ ٕبهش٠
ٙي ٟإز سب یٌجبٍ َٗٞف ثٞى ٙآ ٙكلظ ٞٙى;  ٌْٙآ ٙثٍٞٞر ٓیق یي سٌ٠
ٗی ثبٙي ٓٝی ىٕز ىٍ ٕ٘ز دٚز آ ٙىٍ ػبیی ًٙ ٠جی ٠ىٕز ٗی ثبٙي كَٝ
ٗی ٍٝى; ثَ ٍٝی آ ٙثَػٖشِی ١بیی ٝػٞى ىاٍى سب دبى ًٜٜيُی ثیٚشَی

.i
r

ىاٙش ٠ثبٙيٗ .ی سٞاٛي ىٍ  ۱یب ٕ ۲بیِ ثٖش ٠ث ٠اٛياُ ٟىٕز ثَای ًٞىًب ٙسب
ثٍُِٖبال ٙثبٙي; ىٍ ثٖش ٠ثٜيی  ۰۱سبیی ٗی ثبٙي .ػ ٜٔآ ٙىٕٝشياٍ ٗلی٤

st

ar

tw

ay

ُیٖز ٗی ثبٙي.
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ایذُ ازاق اوؼیظى
ای ٚاسبم  ،اسبهی هب ٛثب ٝیُْی ١بیی هبٗ ٛی ثبٙي .ىیٞاٍ ٕ ٝوق ً ٝق ایٚ
اسبم اُ ػ١ ٜٔي ٞٝر ٗی ثبٙيَ٥ .ك٢بیی هب ٛثَ ٍٝی ٕٞ٦ف هَاٍ ىاٍى ً٠
ثبػض آٍاٗ٘ ٗی ٛٞٙي  ٝثَ إبٓ ٍٝاٜٚٛبٕی َ٥اكی ٙي ٟاٛي; َ٥اكی ىاهٔی
ای ٚاسبم ٛیِ ثَ إبٓ ٍٝاٜٚٛبٕی ; ثبػض آٍاٗ٘ ٗی ٞٙىَ٥ .ف ١ب ١ ٍَٛ ٝبی
آٍاٗ٘ ثو٘ ٗی ثبٙي.
ىٍ ای ٚاسبم ٕٗٞیوی ١بیی هب ٠ً ٛثَای اٖٛب ٙثبػض آٍاٗ٘ ٍٝف ٍٝ ٝاٝ ٙ
ػٖٖ ٗی ٞٙى دو٘ ٗی ٞٙى.
اًٖ یْ ٙیب ث٢شَ ثِٞیٖ ٞ١ایی ٜٗبٕت ػٖٖ ثب ىٍٝي١بی ٜٗبٕت اُ اًٖیْ; ٙ
١یيٍٛ ; ّٙٝیشَ ٝ ّٙٝثویُ ٠بُ١ب ٜٗشٗ َٚی ٞٙى سب ػٖٖ ٗ ٝوٝٞٞب ٗـِ
اكیب ٞٙى.
َ٥اكی اسبم ثَ إبٓ كٞٙ َٜیی اٛؼبٕ ٙي ٟإز.
ٗبٕبّ ١بی ٜٗبٕت  ٝهب ٛاٍائٗ ٠ی ٞٙى.
ایٕ ٚیٖشٖ ٗی سٞاٛي ثٍٞٞر كَىی یب َُ١ٝی اٛؼبٕ ٞٙى.
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ایذُ هاسی چی ایشاًی

ىٍ هبٍع اُ ایَا ٍٖٕ ٙثَ ای ٚإز ً ٠دَٖی ً ٠ػبٙن ىهشَی إز ; ُٗبٛی
ًٗ ٠ی هٞا١ي اُ ىهشَی ىٍهٞإز اُىٝاع ًٜي ثب َُ١ٝی اُ ٞٛاُٛيُبٝ ٙ
هٞاٜٛيُب ٙث ٠ىٍة هب ٠ٛىهشَ ٗی ٍٛٝي َٝٙ ٝع ث ٠هٞاٛيٞٛ ٝ ٙاهشٗ ٚی ًٜٜي
 ٝای ٠ِٜٛٞىٍهٞإز اُىٝاع ٗی ًٜٜي;ایٕ ٚیٖشٖ ٍا ثَای ایَا ٙىٍ ٛظَ ثِیَیي

.i
r

ً ٠آٍٞٗ َٜ١ى ػاله ٠ىهشَ یب دَٖ یب آٚٗ َٜ١شًَٚبٞٛ ٙاهشٗ ٠ی ٞٙى.

ىهشَ اٛؼبٕ ى١ي.

st

ar

tw

ay

َُٗ ٟٝی سٞاٛي ایً ٚبٍ ٍا ثیَ ٙٝاُ هب ٠ٛىهشَ یب كیبر هب ٠ٛىهشَ یب ىاهْ هب٠ٛ
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ایذُ آفساتگیش فشهاى خَدسٍ
ای ٚدٙ ٘ٙٞبْٗ  ۲هٖ٘ز ٗی ٞٙى۹
 .۰آكشبثِیَ هٞى كَٗبٍٝ ٠ً ٙی ًْ كَٗبٍ ٙا ٗیِیَى ٗ ٝبٛغ اُ سبث٘ ٍٞٛ
هٍٙٞیي  ٝىاؽ ٙي ٙآٗ ٙی ٞٙى; ىٍ هٖ٘ز ثبال  ٝدبیی ٚآ ٙك٢بیی
ٝػٞى ىاٍى سب ثَای ثٖش ٚهلْ كَٗب ٙك٢ب ٝػٞى ىاٙش ٠ثبٙي; ایٚ
هٖ٘ز ٗی سٞاٛي ىاٍای ًٚی ىٍ ٓج١ ٠بی ًبٍ ثبٙي سب ثَاكشی ثَ ٍٝی
كَٗب ٙػب ثیلشي.
 ىٍكبّ كبً َ١ال١ی ثَای ًبٍَُإ ٙبهش٘بٝ ٙػٞى ىاٍى ً ٠ىاٍای
د ٘ٙٞثیَٛٝی ٗی ثبٙي ً ٍٞٛ ٠آكشبة ٍا ثَٗیَِىاٛي.
 .۱دٚٙٞی ثَای ٍٝی سَِٗ ىٕشی
 .۲دٚٙٞی ثَای ٍٝی ىٕش ٠ىٛيٟ
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ایذُ خیاهه تشای تاًه ّا

اُ آٛؼبیی ً ٠ثبٛي ١ب ىٍ اُای كَٕشبى ٙدیبٗي ثً ٠بٍثَاٚٛبٞٗ ٙظق ث٠
دَىاهز ِ١ی ٠ٜآ ٙث٢بدَاس١ ٍٞب ٖ١شٜي ;ٌٓا  َ١دیبٗي إٍبٓی ٙبْٗ  ۲ػيى دیبٕ
ٗی ثبٙي.
ثب ٗوشًَ َٞى ٙآ ٙث ۰ ٠یب  ۱دیبٗي ٗوياٍ ُیبىی اُ ِ١ی١ ٠ٜب ًبٗ ٘١ی یبثي.

.i
r

ثَای ًٖ ًَىِ١ ٙی١ ٠ٜب ٞٛ ،ع دیبٗي ١ب ٗی سٞاٛي ىٕش ٠ثٜيی ىاٙش ٠ثبٙي.
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ایذُ اسػال خیاهه هخصَف اػساداى ٍ هؼلواى
ىٍ ایٕ ٚیٖشٖ ًً ٠بٍ آٚ١ ٙياٍ ُٗبً ٙالٓ ثَای إشبىاٗ ٝ ٙؼٔ٘بٗ ٙی ثبٙي
ثيیٍٞٝ ٚر ػْ٘ ٗی ًٜي ً ٠یي ٍ ُٝهجْ اُ ًالٓ دیبٗی كبٝی ىٍٓ ٍٗٞى
ٛظَ ٌٗ ٝبٍٞٗ ٙى ٛظَ ٕ ٝبػز ٍٗٞى ٛظَ إٍبّ ٗی ًٜي .ثؼي اُ إٍبّ ; ىٍ
ٍٞٝر كَٕشبى ٠ً٘ٔ ٙثٔ ٠ث ٍَٕٝ ٠إٍبّ دیبٗي  ،یؼٜی اُ َ٥ف إشبى ٍٗٞى
ٛظَ سبئیي ٙي ٟإز.
اَُ سب ٕ ۰بػز ثؼي  ،دیبٗی ىٍیبكز َِٛىیي ىٝثبٍ٘١ ٟی ٚدیبٕ إٍبّ ٗی ٞٙى ٝ
اَُ ىٝثبٍ ٟدیبٗی ىٍیبكز َِٛىیي اُ ٘ٙبٍ ٟای هب ٛثٍٞٞر سٔلُٞ ٚیب ثب إشبى
ٍٗٞى ٛظَ س٘بٓ َُكشٗ ٠ی ٞٙى .ایٕ ٚیٖشٖ ثٍٞٞر اسٗٞبسیي اٛؼبٕ ٗی ٞٙى.
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ایذُ ػایض هٌاػة ػَزیي تشای خاًوْا

یٌی اُ ىالیْ ٗ ٖ٢ىٍ اكشبىُی ٕیُٛ ٠ٜبٛ ٙجٖشٕٞ ٚسیٕ ٚبیِ ٜٗبٕت ٗی
ثبٙي; ىٍ هٖ٘ز ُیَ ٕی ، ٠ٜػ٢السی ٝػٞى ىاٍى ًٗ ٠بٛغ اُ  ْٙاكشيٕ ٙی٠ٜ
ٗی ٞٙى .ىٍ ُٗ ّٞ٥ب ٙاَُ ث ٠ای ٚػ٢الر كٚبٍ ُیبىی ٝاٍى ٞٙى ثبػض اُ ثیٚ
ٍكش١ ٝ ٚؼی ق ٙي ٙای ٚػ٢الر ٗی ٞٙى  ٝىٍ ٢ٛبیز ثبػض اكشبىُی ٕیٗ ٠ٜی

.i
r

ٞٙى.

ay

اٞٝال ٕبیِ ٜٗبٕت ثَای ٕٞسی ٚثَای یي هبٕ ٖٛبیِی ٗی ثبٙي ً ٠ىٍ كبٓز
ثٖش ٠ثٞى ٙآٝ ; ٙهشی ىٕز هٞى ٍا ثبال ٗی ثَى ؿیِی اُ ثي ، ٙاُ ًٜبٍ ٕٞسیٚ

tw

ثیَٛ ٙٝیلشي  ٝىٍ ػی ٚكبّ اكٖبٓ ٛجٖش ٠ثٞىٛ ٙياٙش ٠ثبٙي.

ar

ٗليٝىٕ ٟبیِ ١بی ػَف  ۵۱سب ٗ ۸۴ی ثبٙي ;ٓٝی ٕی١ ٠ٜبیی ٝػٞى ىاٍى ً٠

st

ٕبیِی ٗیبٕ ٙبیِ ١بی ػَف ٍا ىاٍا ٗی ثبٙي ٝ ٝػٞى ؿٜیٕ ٚبیِ ١بیی ٝ
إشلبى ٟاُ آ ٙثٕ ٠الٗشی ثیٚشَ ٕیٗ ٠ٜی سٞاٛي ً٘ي ًٜيٗ.ظال ٕبیِ ۷۱٫۴
ثَای ث٢جٞى ًیلیز ایٕٞ ٚسی١ ٚب ٗی سٞا ٙاُ إٓشَ ٜٗبٕت ثَای هٖ٘ز ىاهْ
ًبٕ ٠إشلبىًَ ٟى; ًٛ ٠وی  ٝثي ٙٝكٖبٕیز ٗی ثبٙي یب اُ ػٖٜی ٙجی ٠ث٠
ّٓ ٠ای إشلبىٗ ٟی ثبٙي.
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ایذُ ػایر اهالن ٍ صهیي
ایٕ ٚبیز ثب ثو٘ ثٜيی ثبُاٍ ىٍ هٖ٘شی هب ٛكؼبٓیز ٗی ًٜي; ای ٚهٖ٘ز اُ
ثبُاٍ ً ٠ىٍ ٗو ٠ٓٞهبُٗ ٝ ٠ٛی ٚكؼبٓیز ٗی ًٜي كوٙ ٤بْٗ هبُٗ ٝ ٠ٛی١ ٚبیی
ٗی ثبٙي ً ٠كَٜٙٝي ٟآ ٙس٘بیْ ث ٠كَُ ٗٝیَ هی٘ز ىاٍى ٗ ٝی هٞا١ي ُٝىسَ ث٠
دٛ ّٞوي ثَٕي.
 ىٍ ایٕ ٚبیز ًبٍٜٙبٓ ٗؼَة ثَای هی٘ز ٗی ثبٙي ً ٠هی٘ز ىهین
ٍا ثب هی٘ز دی٢ٜٚبىی كَٜٙٝيٗ ٟوبیٖٗ ٠ی ًٜي  ٝىٍ ٢ٛبیز ىٍ ٕبیز
هَاٍ ٗی ُیَى.
١َُٝ ی ػٌبٓ كَك ٠ای ثَای َُكش ٚػٌٔ اُ هب ٠ٛیب ُٗیٝ ٚػٞى
ىاٍى ً ٠كش٘ب اُ هب ٠ٛیب ُٗی ٚثَای ػٌٔ ىٍ ٕبیز س٢یٗ ٠ی ًٜٜي.
ً بٍٜٙبٓ ثَای هی٘ز ىهین ثبیي كش٘ب اُ ِٛىیي هبٍ ٠ٛا ثٍَٕی ٝ
هی٘ز ٌُاٍی ًٜي; ٗی سٞاٛي یي ًَُ ٟٝبٍٜٙبٕی ٝػٞى ىاٙش ٠ثبٙي.
 ایٕ ٚیٖشٖ ٗی سٞاٛي ثَای ًبٍ ١بی ىیِ ٠اٛؼبٕ ٞٙى.
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 ىٍ ایٕ ٚبیز ٍٗٞى ١بی ٜٙبٕبیی ٙي٥ ; ٟجو ٠ثٜيی ٗی ثبٜٙي ثيیٚ
ٍٞٝر ً ٠ثب سٞػ ٠ث ٠ىٍٝيی ًُ ٠یَ هی٘ز ٌُاٙشٙ ٠ي ٟاٛي ; ىٍ
٥جو ٠هٞى هَاٍ ٗی ُیَٛي.
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ایذُ وٌؼاًسشُ خشزمال
ث ٠ىٓیْ ای ٠ٌٜىٍ ٘ٙبّ ایَا ٙهبى َُُٞىی ٝػٞى ىاٍى ٗیًٖٜ ٝ ٟٞبٛشَ ٟآٙ
سٔن ٗی ٞٙى ً٘١ ٠ی ٚاَٗ ٗٞػت ػيٕ ٝبىٍار ٗیٙ ٟٞي١ ٝ ٟیؾ ًٍٞٚی
هٞإشبٍ آة دَسوبّ ایَاٛی ٛیٖز ثٌٔ ٠اُ ثَُیْ ٛیِ ًٖٜبٛشَ ٟدَسوبّ ٝاٍى ٗی
ٞٙى .ىٍ ػٜٞة ً ٍٞٚدَسوبّ هٞة یبكز ٗی ٞٙىًٖٜ .بٛشَ ٟآٛ ٙیِ سٔن ٛیٖز
ٗ ٝیِا ٙآٛ ٙیِ ًٖ إز  ٝدبٕوِٞی ٛیبُ ًٛ ٍٞٚیٖز .ایَ٥ ٚف َٕٗبی٠
ٌُاٍی ٍٝی ایؼبى ثبؿبر دَسوبّ ىٍ ػٜٞة ً ٝ ٍٞٚثيٕز آٍٝىًٖٜ ٙبٛشَٟ
ٜٗبٕت ٗی ثبٙي.
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ایذُ ایجاد یه خیؼر ازَهثیل ساًی تذًٍِ هحذٍدیر ػشػر

ایؼبى یي دیٖز ًٗ ٠ليٝىیز َٕػز ٛياٍى ; َ١ ٝهٞىٍٝیی ىٍ ُٗبٚٗ ٙوٞی
ً ٠ثَای٘ سؼییٙ ٚيٗ ٟیشٞاٛي  َ١ؿويٍ ًٗ ٠یشٞاٛي ىٍ آٛؼب ُبُ ثي١ي  ٝثب
َٕػز كًَز ًٜي .ىٍ ایٗ ٚؼ٘ٞػ ٠ػ ٝ ِْٜىٍیبؿ ٝ ٠ثِ ٠ٛٞای ٥جیؼز ٝػٞى
ىاٍى.
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ٌٕٛ ٞیِ ثَای س٘بٙبؿیب ٙهَاٍ ىاٍى.
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ایذُ ای تشای الػسیه خَدسٍ
ىٍ ٌُٙش ٝ ًٖ ٝ ٠ثی٘ ىٍ كبّ كب َ١الٕشیي ١بی ىٕ ٍٝلیي ٝػٞى ىاٍى;
كبال سًٜ ٍٞٞی٘١ ٚیَ٥ ٚف ٓٝی ثؼبی ىٕ ٍٝلیي ;  ٍَٛ ََٛ٘١هٞىٍٝی
٘ٙب ثبٙي .ای٘ٛ ٠ِٜٛٞبی ث٢شَی ٗیشٞاٛي ثَای ٍیٛ َٜیِ ىاٙش ٠ثبٙي; ىٍ ایٚ
َ٥ف ٗیشٞاٛي ٍی١ َٜبیی ٝػٞى ىاٙش ٠ثبٙي ً ٍَٛ ََٛ٘١ ٠ى ٍٝالٕشیي
ثبٙي.
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ایذُ جؼثِ ًگْذاسًذُ ؿیشیٌی

ػؼجٙ ٠یَیٜی ً ٠ىاٍای یي سٔن (ٙبیي اُ ػ ٜٔدٔی اسیٔ )ٚثبٙي ً ٠ثبػض ٗی
ٞٙى ًٙ ٠یَیٜی ١ب ىیَسَ ثیبر ٛٞٙي; ٍٝی إٍٓٞ ٙاه٢بیی ٗی ثبٙي ً ٠ثب كَٝ
ًَى ٙاِٚٛز ىٍ آ ٙثبُ ٗی ٞٙى ( ىٍ ُٗبٛی ًٙ ٠یَیٜی َُٕ إز ٍٗٞى
إشلبىٗ ٟی ثبٙي); ایٍٕٞ ٚاه٢بی ثٖشٍٝ ٠ی هٞى ػؼجٛ ٠یِ ٝػٞى ىاٍى.
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ایذُ جایی تشای دسب لاتلوِ
ػبی ىٍة هبثٍٔ٘ٝ ٠ً ٠ی آ ٙهَاٍ ٗیِیَى; هٖ٘ز ثبال ً ٠ىٍة ىٍ آ ٙهَاٍ
ٗیِیَى ثٍٞٞر ىٙٝبهٗ ٠یجبٙي ً ٠ثٕٞیٔ ٠هبدي ُیَ ٗیٌٜي.
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ایذُ ؿوغ هغٌاطیؼی

ًبٍ ٍٝی ایي٘ٙ ٟغ ٗـٜب٥یٖی ثَای هٞىٍ ;ٝای٘ٙ ٚغ ثب ایؼبى ٗیيإٞٛ ٝ ٙبٙ
ٗـٜب٥یٖی ثبػض ٗٚشؼْ ٞ٘ٛىٗ ٙؤٕٞ ٣ٞهز ٞ١ ٝا ٗی ٞٙى.
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ایذُ خیؼر هصٌَػی اػىی
ٕبهز یي ٗؼ٘ٞػ ٠دیٖز إٌی ٜٗٞٞػی ً ٠ثَف ٕبهشِی ىٍ آٗ ٙی ثبٍى.
 ٠ٛٞ٘ٛآ ٙىٍ ىثی اٛؼبٕ ٙي ٟإزٜٗ .بٕت ثَای ػب١بیی ٗظْ ًی٘  ٝه٠ً ٖٚ
ٜٗب٥وی سٍٞیٖشی ٗی ثبٙي.
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ایذُ زَلیذ گاص وَلش خَدسٍ

ایؼبى یي ًبٍهب ٠ٛسٓٞیي ُبُ ً َٓٞهٞىٍ ٝثب ًیلیز ثبال ١ ٠ٛٞ٘ٛ .بی ىاهٔی
ًیلیز الُٕ ٍا ٛياٍٛي.
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ایذُ ؿشور اًیویـي ػاصی
سبٕیٔ یي ًَٙز اٛی٘یٕ ٚٚبُی هبٍع اُ ایَاٚٗ ٝ ٙبًٍز ثب ً٘ذبٛی ١بی
هبٍػی  ٝاٛشوبّ ای ٚػٖٔ ث ٠ىاهْ ایَا ;ٙإلٜيیبٍ اك٘يی ٠ديٍ اٛی٘ی ٚٚایَاٙ
ٗی ثبٙي.
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ایذُ ؿشور ػاخر هؼسٌذ

ایؼبى یي ًَ ٙز ثٍٍِ ثب سؼ٢یِار ثٖیبٍ دیَٚكش ٝ ٠كَك ٠ای ىٍ ُٗی٠ٜ
ػٌبٕی  ٝكیٖٔ ثَىاٍی; ًبٍ ایًَٙ ٚز س٢ی ٠كیٖٔ ١بی ٖٗشٜي ًٞسب ٝ ٟثٜٔي اُ
٥جیؼز ایَاٗ ٙی ثبٙي .كَ ٗٝایٗ ٚلٞٞالر ثٙ ٠جٌ١ ٠بی ٗوشٔق ػ٢بٍ ٙاٟ
ىٍآٗي ُایی ایًَٙ ٚز ٗی ثبٙي.
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ایذُ ایجاد واًال زَسیؼسی ٍ جْاًگشدی
ایؼبى یي ًبٛبّ ثی ٚآ٘ٔٔی سٍٞیٖز  ٝػ٢بَِٛىی ً ٠ث ٠ؿٜيیُ ٚثبٗ ٙوشٔق
ىٛیب ٗی سٞاٛي ىٍػب سجيیْ ٞٙى ٘ٛ ٝبی٘ ى١ي اُػ٘ٔ ٠كبٍٕی  ،أِٛیٖی ،
آٓ٘بٛی  ،كَا ، ٠ٖٛایشبٓیبیی  ،إذبٛیبیی  ،سًَی  ،ػَثی  … ٝاُ آٛؼبیی ً ٠ایٚ
ًبٛبّ ثُ ٠ثب٢ٛبی ٗوشٔق ٘ٛبی٘ ىاىٗ ٟی ٞٙى اُ ًٍٞٚ َ١ی ثبثز دو٘ ثَٛبٗ٠
ٙب ٙد  ّٞىٍیبكز ٗی ٞٙى .ایً ٚبٛبّ ثَای سجٔیـبر ثی ٚثَٛبِٗ١ ٠ی ٠ٜىٍیبكز
ٗیٌٜي.
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ایذُ چای اًذاصُ

٘١ی ٠ٚؿبیی ١بی ًیٖ ٠ای ث ٠س٢ٜبیی ایٜويٍ ؿبیی ىاهٔٚبٗ ٙی ثبٙي ;ً٠
ثَای یي كالًٔ ًبكی إز ٘١ ٝبٗ ٙوياٍ ثَای یي ٓیٞا ٙؿبیی ٛیِ إشلبىٟ
ٗیٞٚى .ایٞٛ ٚع اُ ؿبی ًیٖ ٠ای ىٍ ٕٕ ٠بیِ ًٞؿي ; ٗش ٝ ٤ٕٞثٍٍِ ٗی
ثبٙي ٙ ٝوٞی ًٗ ٠یوٞا١ي آٍ ٙا هَیياٍی ًٜي ثَ إبٓ ٗیِاَٞٗ ٙف هٞى

st

ar

tw

ay

.i
r

اٛشوبة ٗیٌٜي.
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ایذُ گیشُ ًشهِ
ایُ ٚیَ٘١ ٟبٜٛي ُیَ١ ٟبی ٗؼ٘ٓٞی ىیَِ إز ثب ای ٚسلبٝر ً ٠ىٍ هٖ٘ز َٕ
آ; ٙه٦ؼ ٠ای ال ٕشیٌی یب ٕیٔیٌٛٞی ىاٍى ً ٖ١ ٠اٌ٦ٝبى ثَهٍٞى ثب ٓجبٓ ٍا
ثیٚشَ ٗیٌٜي  ٖ١ ٝثَ ٍٝی ٓجبٓ ٍى ً٘شَی ٗیٌِاٍى.
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ایذُ ًخَد خیغ وشدُ

ٛوٞى یب  َ١كجٞثبر ىیِ ٠ً ٠هجْ اُ دوز ىٍ آة هیٔ ٗیٌٜٜي .ایٞٛ ٚع
كجٞثبر ث ٠ىٓیْ ٛلبم ثٞى ٙىٍ آة هیٔ ٗیٌٜٜي.
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ایذُ هسذ جذیذ آهَصؽ صتاى
ىٍ ایٗ ٚشي ث ٠ىٛ ٝلَ ٛیبُ ٖ١ز .یي ٛلَ ٗشو ٜٞىٍ ُٗی١ ٠ٜیذٜٛٞیِٕ ٝ
ىیَِی ٗشوُ ٜٞثب .ٙىٍ ای ٍٗٝ ٚكَى س ٤ٕٞإشبى ١یذٜٞسیِٕ ث ٠هٞاة
ٗیَٝى ٗ ٝشوُ ٜٞثب ٙىٍ ایز كبٓز ُثبٍٞٗ ٙى ٛظَ ٍا ث٘١ ٠یَ ٛبهٞىآُب ٟكَى
ٜٗشوْ ٗیٌٜي.
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ایذُ ٍاسداذ سًگثش

ای ٚىٕشِب ٟثَای اُ ثی ٚثَى ٍَٛ ٙثَ ٍٝی هٞىٍٗ ٝی ثبٙي; ٓ ٠ٓٞای هَٗٞ٥ی
 ٝهبثْ اٛؼ٦بف ىاٍى ً ٠ثب كب ، ٠ٔٝث ٠ثيَُ ٠ٛكشٗ ٠ی ٞٙى  ٝىٍػب ٍٍ َٛا اُ ثیٚ
ٗی ثَى.
 ًَٟ ٠ٛٞ٘ٛای ای ٚىٕشِبٞٗ ٟػٞى ٗی ثبٙي.
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ایذُ خیؾ تٌذ
ای ٚدی٘ ثٜي ىٍ هٖ٘ز دبیی ٚآ ۱ ٙثَٗ ىاٍى  ٝث ۲ ٠هٖ٘ز سوٖیٖ ٗی ٞٙى
 ٝىٍ دٚز ى ٝهٖ٘ز ػبٛجی ; ػبی ىٕز ٝػٞى ىاٍى ً ٠ىٕز ىٍ آ ٙهَاٍ
ٗیِیَى ٗ ٝی سٞا ٙظَٝف ىاؽ ٍا ىٍ كی ٚظَف ٖٙش٘١ ، ٚبٜٛي ىٕشِیَٟ
َُكز.
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ایذُ طشح جوغ آٍسی خَسدُ سیض زصادف

ىٍ ایَ٥ ٚف یي ٝاكي ٝیْٝ ٟػٞى ىاٍى ًً ٠بٍ آ ٙػ٘غ آٍٝی هٍٞىٍ ٟیِ ١بیی
ً ٠دٔ اُ سٞبىف ثَ ٍٝی ُٗیٗ ٚی ٍیِى ٗی ثبٙي; ٙبْٗ یي ٝاٛز  ٝیي ػبٍٝ
ثَهی ً ٠هٍٞىٙ ٟی١ ٠ٚب ٍا ثب ػبٍٝثَهی ػ٘غ ًٜي ٗی ثبٙيٗ .ی سٞا ٙایٚ
ٝاكي ٍا ىٍ ٛ َ١بكی ٠اُ َ٢ٙىاٍی هَاٍ ىاى.
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ىٍ ایً ٚبٍ دٔیٔ ٍاٜ٘١بیی ٍ ٝاٜٛيُی َ٢ٙ ٝىاٍی ثبیي ثب ٘١ ٖ١ب َٜ١ثبٜٙي.
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ایً ٚبٍ ثَای ػُٔٞیَی اُ ٍٕٞام ٙي ٙالٕشیي هٞىٍ١ٝب ٍ ٝا١جٜياٗ ٙی ثبٙي.
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ایذُ وشایِ ظشٍف لَوغ
ثب سٞػ ٠ثب ٗیْ َٗىٕ ث ٠ث٢شَ ُیٖش ٝ ٚث٢شَ ىیيٙ ٟي ، ٙایَ٥ ٚف ثَای ػي ٟای
ٜٗبٕت ٗی ثبٙي.
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ایذُ دػسگاُ لصِ گَ

ای ٚىٕشِب ٟیي دٌیغ ًبْٗ ٗی ثبٙي ٗ ٝی سٞاٛي ىٍ ٙٝهٞى دٌیغ یي یب ىٝ
إذیٌَ ىاٙش ٠ثبٙي; یي ٝلل ٠ىیؼیشبّ ىاٍى ً ٠ىٍ ُیَ آ٘ٙ ٙبٍ١ ٟبیی ٝػٞى
ىاٍى; ىٍای ٚىٕشِب ٟاٞٛاع ٗوشٔق ىإشب ٝ ٙه ٠ٞثَای ًٞىًب ٙىٍ ١بٍى آ ٙهَاٍ
ىاٍى  ٝثب ُى٘ٙ ٙبٍ ٟهَٝٙ ٠ٞع ث ٠دو٘ ٗیٌٜي.
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ای ٚىٕشِب ٟهبثٔیز ١جٝ ٤يا ٍا ٛیِ ىاٍى ً ٠ديٍ ٗ ٝبىٍ ٗیشٞاٜٛي ٝيای ه٠ٞ

ay

هٞاٛي ٙهٞى ٍا ١ج ٝ ٤ىٍ ٗٞاهغ الُٕ  ،ثَای ثـ١ ٠ب دو٘ ًٜٜي.
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 َ١ه ٠ٞإٖ ٘ٙ ٝبٍ ٟای ىاٍى.

tw

ای ٚىٕشِب ٟهبثٔیز ثٔٞسٞص ٘١ ٝـٜی ٚاٛشوبّ ىاى ٟثٕٞیًٔ ٠بثْ ٍا ٛیِ ىاٍى.
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ایذُ گل هصٌَػی الیافی ػطشی
ای١ ُْ ٚب اُ آیبكی ٗوٗ ٛٞٞی ثبٙي ًٝ ٠هشی ػ َ٦ث ٠آ ٙآؿٚشٗ ٠ی ٞٙى سب
ٗيسی ػ َ٦آٍ ٙا ٘١بٜٛي یٝ ُْ ٠اهؼی دو٘ ٗیٌٜي.
ایٜٗ ُْ ٚبٕت ثَای ١يیٗ ٠ی ثبٙي.
ىاٍای یي ثٖش ٠ثٜيی ثٖیبٍ ٙیي ٗی ثبٙي ٗ ٝی سٞاٛي ثٍٞٞر ثٖش ٠ثٜيی
١بی ؿٜي سبیی ػَٞٙ ٠١ى;  ٖ١ثٍٞٞر هبٕ (ثي ٙٝآؿٚش ٠ث ٠ػٖ١ ٝ )َ٦
ثٍٞٞر ٗؼ َ٦ىٍ اهشیبٍ َٗٞف ًٜٜي ٟهَاٍ ٗی ُیَى.
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ایذُ هشوض دٍخر وفؾ ّای ٍیظُ

ىٍ ایً ، ًَِٗ ٚل٘ ١بیی هب ; ٛثَ٥جن ٕبیِ ٝاهؼی دب  ٝثب َ٥ف ٍَٛ ٝ
ىٓوٞا ٟثَ إبٓ ٛظَ ٗٚشَی ىٝهشٗ ٠ی ٞٙى.
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ایذُ هگٌر زصَیشداس
ِٜٗز ث ٠اٙیبی كبٛشِی ُلشٗ ٠ی ٞٙى ً ٠ثَ ٍٝی ىٍة یوـبّ ٌُاٙشٗ ٠ی
ٞٙى; ىٍ ایَ٥ ٚف  ًٔ َ١ػٌٔ هٞى یب  َ١ػٌٔ ىٓوٞا ٟهٞى ٍا ٗیشٞاٛي
ثٍٞٞر ِٜٗز ىٍآٍٝى  ٝثَ ٍٝی یوـبّ هٞى ثِٛي.
ىٍ ایَ٥ ٚف كَى ثٕ ٠بیز َٗاػؼًَ ٠ى ٝ ٟػٌٔ ىٓوٞا ٟهٞىٍ ا آدٔٞى ًَىٝ ٟ
ٕذٔ اٛياُ ٌْٙ ٝ ٟهبة ٍا ٛیِ اٛشوبة ًَى ٝ ٟدٔ اُ دَىاهز ٗجٔؾ ثٍٞٞر
آٛالی ; ٚهَی ي ٍا ًبْٗ ٗی ًٜي.ىٍ ٍٞٝر اٌٗب ٙایً ٚبٍ ٗیشٞاٛي ػٔٞی ؿ٘ٚبٙ
ٗٚشَی اٛؼبٕ ٞٙى.
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ایذُ ػایر فشٍؽ هیَُ ّای خاف

سب اٛٝؼبیی ً ٠ا٥الع ىاٍ  ًَِٗ ۱ىٍ سَ٢اٝ ٙػٞى ىاٍى ًٗ ٠ی١ ٟٞبی هبٍ ٛا
ثلَٗ ٗٝیَٕبٜٛي ۰٫ .هیبثبَٕ٢ٙ ٙشبٛی ًَِٗ ۱٫سَ ٟثبٍی ىٍ هیبثبًَ ٙیٖ هبٙ
ایٕ ٚبیز  ،كَٗ ٗٝی١ ٟٞبیی ٍا ىاٍا ٗی ثبٙي ً ٠ىٍ ایَا ٙثَای ًبٙز آٙ
اهياٗی ٚٛي ٟإز .ثب سٞػ ٠ثٝ ٠ػٞى ٞٛ ٠٘١ع آة ٞ١ ٝا ٞ٥ٍ ٝثز  ٝهبى
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ٗوشٔق ىٍ ایَاٞٛ َ١ ; ٙع ٗی ٟٞای ٗی سٞاٛي ٍٙي ًٜي .اُ ػ٘ٔ ۹٠كَٝر إشبٍ ،
كٞػی آ ٗ،یً ٟٞبًش ، ٓٞثٔٞثَی  ،آٍسی… ٝ ٞٚ

ay
tw
ar
st
Page 417 of 820
startway.ir

startway.ir

startway.ir

ایذُ دسیچِ وَلش
ىٍیـ ٠ای ٗو ٛٞٞثَای هَٝػی ٞ١ای ً َٓٞثَای ػُٔٞیَی اُ ٍٝٝى َُى ٝ
هبى ; ىٍ كٓٞٞی ً ًَٓٞ ٠إشلبى٘ٛ ٟی ٞٙى .ای ٚىٍیـ ٠یب د ٘ٙٞىٍ اٛياُٟ
١بی ٗوشٔق ٗ٦بثن ثب اٛياُ ٟؿ٢بٍؿٞة ٗی ثبٙي یب هبثٔیز اٛؼ٦بف دٌیَی ىاٍى.
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ایذُ خـر تخاسی

دٚٙٞی ثَای دٚز ثوبٍی سب اُ هَاة ٙي ٙىیٞاٍ دٚز آ ٙػُٔٞیَی ًٜي;
٘١ی ٠ٚثؼي اُ ٗيسی إشلبى ٟاُ ثوبٍی  ،ىیٞاٍ دٚز آ ٙثيٓیْ َُٗب هَاة ٝ
ٍ َٛآ ٙػٗ ٟٞی ٞٙى; ای ٚدٗ ٘ٙٞی سٞاٛي دبی ٖ١ ٠ىاٙش ٠ثبٙي  ٝثٍٞٞر
ىًٍٞی ًٞؿي ىاٙش ٠ثبٙي .ثب سٞػ ٠ث ٍَٛ ٠ىیٞاٍ ٗی سٞاٛي ٍ١ َٛبی ٗوشٔلی
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 ٖ١ىاٙش ٠ثبٙي.
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ایذُ زَس اّل لثَس
ای ٚسٗ ٍٞو ٛٞٞدٜغ ٜٙج ٝ ٠ػ٘ؼ١ ٠ب ٗی ثبٙي; ثٖش ٠ث ٠سؼياى ٛلَار یي
ٗیٜی ث ٓٞیب اسٞثٝ ٓٞػٞى ىاٍى ً ٠ثٜب ث ٠ىٍهٞإز ثبُٗبٛي١ ٟب ث ٠ه٦ؼ١ ٠بی
ٗوشٔق ثٚ٢ز َُ١ا َٕ ٗی ُٛي  ٝثً َ١ ٠ؼبیی ً ٠ىٍ ٛظَ ثبٙي ٗی ٍٝى.
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ایذُ تیوِ ٍیظُ

٘١ب ٠ً ٍٞ٦ٛاُ إٖ آ ٙدیيإز ای ٚثی٘ ٠ىٍ ُٗیٞٗ ٠ٜاٍى ٝیْ ٝ ٟهبً ٛبٍ ٗی
ًٜي.
اُ ػ٘ٔ۹٠
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س٘٢ی ٚدَ١ ّٟٝبی َٕٗبیٌُ ٠اٍی هبٍػی  ٝىاهٔی ; ثی٘ ٠اػ٢بی هبٝی اُ
ثي ، ٙكٜؼَ ، ٟاػ٢بی ىاهٔی ً ٝال ٍٞٗ َ١ى هب… ٛ
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ایذُ خوح تٌضیي ؿخصی
یي ىٕشِب ٟد٘خ ثِٜیٙ ٚوٞی ىٍ ىاهْ كیبر یب ثبؽ یي هب ٠ٛیب ٗؼش٘غ ً٠
ٙ َ١وٞٗ َ١ ٜهغ ً ٠ثوٞا١ي ثشٞاٛي اُ آ ٙإشلبىًٜ ٟي.اُ آٛؼبیی ً ٠ایَ٥ ٚف
ثَای إشلبىًٜٜ ٟيِ١ ٟیُ ٠ٜیبىی ىاٍى إشلبىًٜٜ ٟي ٟآ ٙكو ٤ه َٚدٓٞياٍ ٗی
ثبٙي ٝایً ٚبٍ ػٜج ًٔٞٓ ٠ىاٍىٖٗ.بكز هب ٠ٛثبیي اُ كيی ثیٚشَ ثبٙي.
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ایده چاپ خاطرات
startway.ir

به عکس های اینستاگرامت نگاه کن ! ال به الی عکس هایی که پست کردی ،چند
تا تصویر می بینی که انگار پررنگ ترن .آدم رو یاد خاطره ای ،حرفی ،اتفاقی می
اندازن  .این تصویر ها باید دم دست تر باشن .باید هر روز ببینیمشون تا بیشتر
لبخند بزنیم
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ما یک ایده خوب بهتون پیشنهاد میدیم که کارش اینه که این خاطره های پررنگ
رو از دنیای آنالین و اینترنتی خارج میکنه و میاره به دنیای واقعی ایده مفهوم کلی
و کارش اینه که به مشتری شما این امکان رو میده که عکسهای اینستاگرامش رو
در ابعاد خاص و زیبایی سفارش بده و بعد درب منزل دریافت کنه.
مثال میتونند بگند عکس های منو مثل اینستاگرام مربع بساز یا مثل عکس های
قدیمی پوالراید یا پوستر کن یا تقویم و …
این امکان رو هم براشون بزارید که از روی موبایل و کامپیوتر و محیط خود
اینستاگرام تصاویرشون رو به شما سفارش بدن.
این ایده هیچ پیچیدگی خاصی نداره فقط به مشتری این امکان رو میده حس
خوب عکس های پر رنگ زندگیشون رو براشون بیشتر کنه همین …
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startway.irداریم  .چون داره یه چیز خوب به
همه ما این عکس ها و خاطرات رو دوست
startway.ir
زندگی آدمها اضافه می کنه.شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد شک
نکنید...
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startway.ir

همکاری در فروش سایتها و فروشگاه های اینترنتی

startway.ir

میخواهم همین اول کار تکلیفم را راجع به این ایده با شما روشن کنم...
منظورم از این ایده شرکت هایی به نام نتوورک مارکتینگ نیست که اسالم چنین
کاری را که بر پایه زیر مجموعه گیری باشد حرام دانسته و طبق اصلی به نام )
اکل مال به باطل (آنرا دچار مشکل خوانده...
ما اصال قصد نداریم پولی شبهه دار را وارد زندگی شما دوستانمان کنیم...
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ایده به این صورت است که شما سایتی طراحی شده و آماده از یکی از فروشگاه
های اینترنتی میخرید و حال شما میتوانید کارتان را اغاز کنید.محصوالت را برای
فروش روی سایت قرار میدهید و سایتتان بعد از تقریبا یکی دو ماه اگر خوب
تبلیغ کنید به درآمد زایی خواهد رسید.شما میتوانید در این طرح با گذاشتن
وقتی حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم در روز و رسیدگی به سایتتان سود
خوبی را به جیب بزنید...

Page 425 of 820
startway.ir

 / 30ایده های میلیونر شدن

تحقیق در باره این موضوع و ریزه کاری های آن با خودتان...
شما به زودی میلیونر خواهید شد...

startway.ir
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ایده خالقانه دوربین عکاسی از کودک
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این ایده خالقانه درباره دوربین عکاسی است ولی نه برای بزرگساالن بلکه برای
کودکان !خیلیوقت ها برای عکاسی از کودک با این مشکل مواجه هستیم که به
دوربین نگاه نمیکند یا نمیخندد .خالصه حواسش اینجایی که باید ،نیست!
خوب بیایید در این زمینه ایده پردازی کنیم و یک وسیله برای رفع این مشکل
بسازیم …
یک محصول خالقانه برای جمع کردنِ حواس کودکان هنگام عکاسی طراحی شده
است .یک بازوی بسیار سبک منعطف آلمینیومی باالی دوربین شما وصل میشود
و انواع گوشیهای تلفن همراه و تبلتها را نگه میدارد تا شما برای کودکتان ،فیلم
یا عکس های دلخواهش را نمایش دهید و همین که متوجه آن تصاویر شد ،عکس
بگیرید!
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های شهرتان فروش با راه اندازی
ایده قرارداد با معروفترین فروشگاه
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یک خط تلفن و یک کانال تلگرامی و یک موتور)و چندی بعد از شروع کارتان یک
سایت اینترنتی برای شروع کارتان( ،این ایده ایده ای بسیار مفید برای شما
دوستان ما خواهد بود.که حتی در شهرهای کوچک هم قابل اجراست.
هر شهری معموال چند مغازه نام آشنا دارد.مغازه ها و فروشگاه ها و رستورانهایی
که مشتریان زیادی دارند و مشتریان برای آنها سر و دست میشکنند.مانند یک
نانوایی بربری خاص یا یک فروشگاه خاص در مکانی پر فروش و محصوالت خوب و
ارزان و با کیفیت.رستوران یا فست فود یا فالفلی ای که شهرتان هست و غروبها
که میشود پر از مشتری میشود.همه شهرها این فروشگاه را دارند.شک نکنید.
خب حال کاری که شما قرار است انجام دهید این است.شما یک خط تلفن از
مخابرات میخرید و یک موتور هم قرض گرفته و دست و پا میکنید به هر صورت
ممکن و مجوز آن را از نهاد مربوطه بگیرید .خط تلفنی رند که مشتریان انرا به
خاطر بسپارند .حاال شما میتوانید مشتریان خود را جذب کنید.
مبلغی را برای تبلیغات اولیه اختصاص دهید .می توانید با دادن اگهی و بنر و
پخش تیزرهایتان کارتان را اغاز کنید.کاری که تقریبا سرمایه اولیه اش را همه ما
داریم.فقط خالقیتش را کسی تابحال در شهرمان نداشته.من به شما قول میدهم
که بعد از چند ماه شما به درامد میلیونی ای خواهید رسید.فقط کافیست تبلیغات
کنید.با مغازه های پرفروش شهرتان قراردادی ببندید که در ازای خرید جنس از
انها برای مشتریانتان به شما تخفیف خوبی بدهند و شما ان جنس را به مبلغ
واقعی به مشتری برسانید.میتوانید در ازای هر سرویس هم مبلغی از مشتریانتان
بگیرید و در ازای خرید باال مبلغ سرویس دهی و پیک را نادیده بگیرید.
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تلگرام در شهرتان دارید.تبلیغ در انجا را
برای تبلیغات بیشتر حتما گروه هایی در
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من حتما به شما توصیه میکنم.یک کانال هم که هیچ هزینه ای ندارد برای مغازه
تان راه بیندازید و از قبال آن کانال میتوانید کل اجناسی که تازه به کارتان وارد
میشود را به مشتریانتان معرفی کنید و از انها بابت همراهیشان تشکر کنید.بعد از
چند ماه جوایزی هم برای خریدارانتان در نظر بگیرید .مثل قرعه کشی تبلت یا
گوشی .این اصل را فراموش نکنید که شما بدون تبلیغات نابود میشوید.
به نظر من اسم فروشگاهتان هم با شماره تلفنتان یکی باشد مثل فروشگاه 021
که در ذهن مشتریانتان بماند .بعد از درامدزایی میتوانید یک سایت هم راه
بیندازید و خرید اینترنتی هم اغاز کنید.با گوشی همراهتان از جنس های محبوب
مغازه های طرف قرارداد عکس بگیرید  .در سایت و کانال تلگرامی قرار دهید اسم
سایتتان هم با شماره تلفنتان میتواند یکی باشد
به طور مثال:
www.44224030.ir
بعد از چند وقت میتوانید آنرا به یک شرکت ارائه خدمات تبدیل کرده و چند پیک
را هم در خدمت بگیرید و از مشتریان ثابتتان حق عضویت ماهانه هم دریافت
کنید.حق عضویتی در حدود  11تا  21هزار تومان که در صورتی که شما 111
مشتری دائم هم داشته باشید میتواند مبلغ  1تا  2میلیون را ماهانه به حساب شما
بریزد غیر از درامد حاصل از فروش شما.
امیدواریم این ایده که میتواند شما را به درامد خوبی برساند بدون هزینه اولیه
گزاف برای شما مفید باشد وبتوانید با همت خود انرا اجرایی کنید.
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شرکت خدمات به سالمندان
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این ایده بسیار جواب خواهد داد مانند تمام ایده هایی که با خالقیت ناب و تجریه
و تفکر فراوان به شما رائه میدهم .حتما در اطراف خود سالمندانی را دارید که
وقتی دچار مشکلی میشوند به شما یا نزدیکانتان زنگ میزنند و از شما کمک
میخواهند.
ایده ما یک ایده بسیار جالب است!!!
آیا تابحال به این اندیشیده اید که آنها اگر راه چاره ای داشتند هیچگاه مزاحم شما
و اطرافیانتان نمی شدند؟؟؟ یک شرکت ثبت کنید که هزینه زیادی هم برایتان
نخواهد داشت ،حال بروید و با تمام مشاغلی که به کارتان می آید یک قرار داد
ببندید تا با درصد سود کمتری آن خدمات را به سالمندان ارایه دهد و شما نیز از
قبال آن خدمات به سود قابل توجهی خواهید رسید.
بله درسته.این ایده عالیست ...
به شما قول میدم که کارتان مانند بمب میترکد کاری کم هزینه و کم دردسر،
شما هیچ کاری نمیکنید فقط هماهنگی های الزم را انجام میدهید.
یک تلفن نیازدارید .با شما تماس میگیرند و اگر مثال لوله کشیشان دچار مشکل
بود شما با لوله کش هماهنگ میکنید و در ازای خدماتش پول میگیرید .اگر نان یا
میوه میخواستند پیک خود را بفرستید یا با شرکت پیکی که تحت قرارداد
شماست تماس گرفته و خدماتتان را ارائه میدهید.
اگر نیاز به تزریقات داشتند با تزریقاتی تحت قراردادتان هماهنگ میکنید
اگر نیاز به نصب انتن داشت و خرابی تلویزیون .....اگر میخواست پتویش را یا
متکاهایش را بزند یا بدوزد حتی میتوانید با پنبه زن و لحاف دوز هم قرار داد
ببندید.
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محدوده کار شما بی نهایت است،حتی در حد تعویض المپ و...
برای هر کار یک نرخ منصفانه تعیین کنید و از درآمد حالل و میلیونیتان لذت
ببرید.
عاالیست نه دوست خوب من؟؟
این ایده فوق العاده است!!!!!...
شما میتوانید بعضی کارها را خودتان انجام دهید و پولش هم در جیب خودتان
برود.مثل کارهای خرید یا مثال تعمیراتی که خودتان بلدید انجام دهید.
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ایده چیپس میوهstartway.ir
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ایده ای بسیار جالب که در بیشتر شهرهای ایران کسی تابحال به آن فکر هم
نکرده...
طرح تولید چیپس میوه خانگی:
میخواهیم تولید چیپس میوه در سطح مشاغل خانگی با سرمایه بسیار کم و سود
آور را بررسی کنیم.

مزیتهای تولید چیپس میوه
چیپس میوه در دسته بندی موادغذایی جزو تنقالت معرفی میشود ،محصولی که
در عین خواص بسیاری که دارد میتواند جایگزین بسیاری تنقالت مضر مخصوصا
برای کودکان باشد.همچنین برای تزیین مجالس هم از انواع چیپس میوه استفاده
و فراگیری آن روز به روز بیشتر میشود و اغلب در خانه ها این محصول برای
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 startway.irخوردن آن عالقه ندارند پیشنهاد
افرادی که به میوه های خام و دردسرهای
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میشود.
وسایل مورد نیاز
برای تولید چیپس میوه در خانه فضای یک اتاق  6تا  12متری مناسب است و می
توانید از یک اتاق خواب برای این کار بهره بگیرید ،همچنین تجهیزات خشک
کردن میوه شامل دو دستگاه خشک کن وخردکن میوه است که انواع ایرانی آن
کیفیت مناسب و قیمت پایینی در بازار دارند و با حدود 8میلیون تومان هر دو
دستگاه را میتوانید تهیه کنید ،به عالوه وجود یک یخچال صندوقی برای کارتان
الزم است که قیمتی حدود  2میلیون تومان دارد.
در نهایت یک دستگاه کوچک وکیوم برای بسته بندی نیاز دارید که هرچه بسته
های خود را در حجم کمتر تولید کنید بهتر است چرا که بسته های  251گرمی
برای این محصول در بازار بیشترین طرفدار را دارد و به خاطر قیمت باالی
محصول حجم کمتر مورد توجه خانواده هاست.
محاسبات مالی
معموال هر یک کیلو چیپس میوه نیاز به  11کیلو میوه خام دارد و ضایعات حاصل
از این کار را هم میتوانید به دامداریها به منظور خوراک دام و شرکتهای تولید
کودهای ارگانیک بفروشید و عمال برای این کار دورریز نخواهید داشت .سود
حاصله از این کار حدود  61درصد برآورد میشود ،در واقع هر کیلو میوه خشک در
بازار بین  15تا  10هزار تومان به فروش میرسد و اغلب بین  11تا 12هزار تومان
برای تولید کننده هزینه بر است.
یعنی اگر شما هر  11کیلو میوه را به قیمت  12هزار تومان تهیه کنید با صرف
هزینه 5هزار تومانی انرژی میتوانید در بازار حدود  16هزار تومان بفروشید که
نسبتا سود باالیی است .البته پیشنهاد میشود برای رقابت با تولیدکننده های
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سود کمتری در نظر بگیرید و قیمت
صنعتی و حضور در بازار ،شما سعی کنید
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هایتان پایین تر باشد که مشتری جذب تان شود.
اول سفارش بگیرید
راه و روشهای مختلفی در هر کار برای فروش وجود دارد که میتوانید از آنها برای
کارتان بهره بگیرید اما بهترین راه برای فروش بدون دغدغه در این کار گرفتن
سفارش قبل از تولید است .برای این منظور می توانید چند نمونه در سطوح کم را
تولید و با مراجعه به قنادیها و سوپرمارکتها محصول خود را معرفی کرده و سفارش
بگیرید .همچنین تبلیغات محلی برای این کار میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر
بتوانید مصرف میوه خشک منطقه سکونتتان را تامین کنید بازی را برده اید.
یک نکته مهم که باید اشاره کنم این است طبق تجارب تولید کنندگان این
محصول شما اگر بتوانید میوه ارزانتر از باغ یا آشنایانتان یا میدان میوه و تره بار
نزدیکتان تهیه کنید میتوانید سود قابل توجه تری از آن خود کنید...
اگر هنوز قادر به خرید دستگاه هم نیستید میتوانید طرز تهیه چیپس میوه در
منزل را در گوگل سرچ کنید و کارتان را شروع کنید...
این ایده حتی در شهرهای کوچک هم جواب خواهد داد اگر اصولی پیش بروید .و
میتوانید با کمی درایت محصوالتتان را برای شهرهای دیگر و حتی شهرهای بزرگ
اطرافتان که مطمئنا مشتری بیشتری هم خواهد داشت بفرستید.مطمئن باشید هر
چقدر هم مردم شهرتان فقیر باشند به راحتی نمیتوانند از کنار این ایده جذاب
بگذرند .برای رونق گرفتن کارتان فقط کمی صبر داشته باشید
مطمئن باشید به بهترین شکل کارتان رونق خواهد گرفت و به درآمد میلیونی
خواهید رسید...
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بدون شک شما هم تابحال در منزل کسی رفته اید که میوه ها را خرد کرده و
پوست کنده و آماده جلوی شما بگیرند.حتما از این کار آنها لذت برده اید!!!!
خب اینک موقع آن است که با همین فکری پول خوبی دربیاورید!!!
صبح زود بیدار شوید به میدان میوه و تره بار بروید و میوه های مرغوب بخرید...
حال آنها را شسته و پوست کنده و بعضی از آنها را که قابل خرد کردن هستند در
ابعاد معقولی خرد کنید.روی سبد ها یا سینی های یک بار مصرف ومحکم قرار
دهید .رویشان را با نایلون مخصوص بپوشانید و میوه هایتان را در اختیار میوه
فروشی ها سوپر مارکت ها و یا سبزی فروشی ها و هر جایی که میتواند آنها را به
فروش برساند قرار دهید.
از کم شروع کنید تا کارتان راه بیفتد.
مطمئن باشید بعد از چند وقت صاحب کارگاهی خواهید شد و چند نفر برای شما
کار خواهند کرد اگرحساب شده و منطقی پیش بروید.
در تنوع رنگ میوه ها.تنوع مزه آنها و تنوع فصلیشان دقت کنید.
مثال میتواند یک سبد شما فقط شامل میوه های ترش باشد و یک سبد مخلوط و
...
برای اینکه مطمئن شوید بازارکارتان مناسب است از حجم کم شروع کنید.
در همین راستا شما حتی میتوانید به سراغ ایده های دیگر هم بروید.ایده هایی
مانند قند خرد کردن و ...در منزل که میتوانید جزییات آنرا با تحقیق بدست
آورید...
ریزه کاری ها و زدن خالقیت و گسترش کار با خودت....
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ایده فروش ماهی کسانی که جایگاهی برا
startway.irی ماهیگیری در اختیار دارندstartway.ir

به نظر اکثر افراد ،آخرین اقدام در جهت نوآوری در فروش ماهی  ،ابداع حوضچه
های پرورش ماهی و فروش ماهی زنده بوده است و دیگر جایی برای نوآوری وجود
ندارد .بر خالف این فرض ،حتی در کاری تکراری و سنتی مانند ماهی فروشی می
توان به سنت شکنی و خالقیتی تحسین برانگیز دست زد.
نوآوری مورد نظر ما و راز چند برابر شدن فروش ماهی ها این است :تبدیل یک
عمل تجاری به یک تفریح و بازی سرگرم کننده …
ایده اینه که شما تو جایگاهی که دارید مثل این دریاچه مصنوعی های داخل
شهرها که محل قایقرانی هستند یک مسابقه بین افراد خانواده برگزار میکنید با
این قواعد :
برای ورود به بازی ( ماهیگیری ) باید قالب ماهیگیری اجاره

کنید که هزینه دارد.
بعد از ورود  ،تا هر ساعتی که بخواهید می توانید هر تعدادی

که می توانید ماهی بگیرید.
هر ماهی که شما گرفته اید  ،به قیمتی کمی باالتر از مقدار

متعارف به خود شما فروخته می شود.
در صورتی که نخواهید ماهی گرفته شده را خریداری کنید ،

باید جریمه بپردازید!
اگر حال ماهیگیری نداشته باشید و بخواهید ماهی را بدون

زحمت تهیه فرمائید ،باید مبلغ بیشتری بپردازید!
اگر هم  15ماهی را از آب بگیرید  ،بعنوان جایزه  ،یک ماهی را

رایگان دریافت می کنید.
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بخش و گاه نیز به مسابقه ای بین اعضای
با این قوانین ،خرید ماهی به عملی لذت
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خانواده تبدیل می شود که نتیجه آن فروش بیشتر ماهی و گرفتن پول بیشتر
بعنوان جریمه از خانواده هاست .البته این امر ،برای همگان خوشایند است و از آن
بعنوان یک تفریح یاد می کنند ،نه خرید.
شاید بتوان نکات قابل تامل در این بازی و فروش دلچسب را بطور خالصه ،به
شرح زیر دانست:


ایجاد قواعد متنوع برای خلق بازی پر هیجان تر



ارزش گذاری برای هر اقدام به ظاهر کوچک



قرار دادن جایزه برای انگیزه خرید بیشتر



وضع قوانینی جهت ترغیب به شرکت در بازی
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تبدیل فروش به بازی
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حاال به ایده بال و پر بده و سریع شروع کن
خیلی ها چشم انتظار میلیونر شدن شما هستند...
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ایده راه اندازی شرکت نطافت منزل
startway.ir
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در ابتدا مجوز شرکت رو بگیرید و یک خط تلفن با کمترین هزینه بگیرید.حال
برای اطمینان از اینکه کسی از کارکنانتان خطا یا دزدی ای ازش رخ نده ابتدا
برای اینکه با کارکنانتان آشنا باشید از آشناها یا آنها که آشناها معرفی میکنند با
گرفتن تعهد کاری و طبق اصول شرکتهایی که در این زمینه کار میکنند باهاشون
قرارداد سفت و محکمی ببینید تا نتوانند خطایی انجام بدن .حال میتوانید با تمیز
کردن راه پله و یا شرکت و منزل ،کارتون رو اغاز کنید.
همین...
اگر تبلیغات مناسبی داشته باشید قطعا مشتریان خاصی رو به دست میارید و
درامد ثابت ماهیانه تان که کم هم قطعا نخواهد بود زندگی شما را متحول میکند
و شما فقط پشت میز مینشینید و در روز چند تلفن را جواب خواهید داد.
باور کنید به همین سادگی...
بروید و شروع کنید ،در این زمینه تحقیق کنید و کارتان را با عشق و عالقه و
اطمینان و امید شروع کنید.به زودی زندگیتان متحول خواهد شد.
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ایده در مورد کودک و والدین
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در محل بازی کودکان در بوستان ها و پارکها زمانی که کودکان سرگرم بازی
هستند عمال والدین بیکار هستند و حوصله انها سر میرود
خب حاال میتونی با یک فکر خالق و ایده پردازت یه کار پر سود انجام بدی
اول میری شهرداری و مجوز یه کیوسک یا دکه کوچولو از شهرداری میگیری یا
حاال دکه رو شهرداری برات میزنه یا خودت هزینه شو تقبل میکنی و تا چند سال
اجاره نمیدی به شهرداری .
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خب حاال ایده چیه
تو اون دکه میتونی یه سری آموزش های روانشناسی توسط یک روانشناس یا
دانشجوی روانشناسی برای والدین کودک در هر زمینه ای که مربوط به کودک
میشه بزاری
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startway.irآموزشی روانشناسی و خالقیت کودک
حاال کارت رو وسعت بده  :یه سری کتابهای
startway.ir
بیار بفروش یا اصال کتاب ها و سی دی های شاد و آموزنده بیار بفروش
من تا تو رو مجاب نکنم به شروع این ایده که ولت نمی کنم
میری با یه برنامه نویس فلش صحبت میکنی یه برنامه برات مینویسه که کارتون
یه عروسک پخش میکنه که با فرمان شما میتونه با بچه ها صحبت کنه و آموزش
هایی بهشون بده مثل یه مربی
باز هم میتونی بسته به خالقیت خودت به این ایده بال و پر بدی عزیزم
تا دست زیاد نشده این ایده رو اجرا کن دوست قدرتمند من
میدونی چه درآمدی منتظرت نشسته تا تو بیای و باهاش پولدار بشی
فقط پارکی رو انتخاب کن که خیلی شلوغ باشه
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ایده راه اندازی دفتر تبلیغاتی
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یه پیشنهاد خوب برای کار پر درامد و کم هزینه می تونه راه اندازی یه دفتر
تبلیغاتی باشه که فقط به ارتباطات باال و اطالعات کامپیوتری نیاز دارین.تبلیغات
به روش های تاثیر گذار بیشترین بازده را میتونه داشته باشه.
یک دفتر کار که می تونه خیلی هم کوچیک باشه یه خط موبایل و تلفن که همه
دارند یک کامپیوتر که همه دارند فتوشاپ که اکثرا بلدند .به مقدار زیاد سیاست و
ارتباط با دیگران که در حین کار به دست میاری و البته مقداری هم جسارت.فقط
کافیه با گذاشتن وقتی نرم افزارهای فتوشاپ و کورل و  ...رو یاد بگیرید و
خودتون رو وارد عرصه تبلیغات کنید.
و اما ریزه کاری ها:
این ایده زمانی به ذهنم خطور کرد که کار تبلیغات در وب رو شروع کردم  ,دیدم
هنوز بسیاری از افراد به تبلیغات سنتی و کاغذی عالقه دو چندان نشون میدند با
یکی از دوستان که در این زمینه فعال بود صحبت کردم جالب بود گردش مالی
این کار هفته ای سه تا چهارمیلیون تومان بود که که نزدیک به  51تا  61درصد
مبلغ سود ما رو تشکیل میداد.
اما چطور ؟آگهی نامه برگه ای رنگی هستش  ,تمام رنگی و با چاپ دو طرفه که
معموال در دو برگه چاپ میشه  ،در هر صفحه تقریبا  11کارت ویزیت جا میگیره
که می تونید بابت هر کارت ویزیت  11تا چهل تومان از مشتری بگیرید که تقریبا
میشه هر صفحه یک میلیون تومان دریافتی!!
هزینه چاپ :که برای هر برگه هزینه ای بین سیصد و سی تا سیصد و پنجاه هزار
تومان برای شما خواهد داشت...

Page 441 of 820
startway.ir

 / 46ایده های میلیونر شدن

استخدام کنید ماهیانه پانصد تومان هزینه
هزینه طراحی  :که نیازه یک گرافیست
startway.ir
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داره
هزینه بازاریاب  :که حتما نیازه یک یا چند بازاریاب) حضوری یا تلفنی (استخدام
کنید که به صورت درصدی یا حقوق ثابت پرداخت می کنید
برآورد هزینه:
سرمایه اولیه  :ترجیحا یک دفتر کار ,استخدام یک طراح و بازاریاب
درآمد  :دریافتی بابت هر آگهی نامه حدودا چهارمیلیون تومان
هزینه ها  :هزینه چاپ  ,هزینه طراحی ,هزینه بازاریاب
سود  :حداقل چهار میلیون تومان در ماه
تبصره :برای اجرای این طرح نیاز به مجوز ارشاد اسالمی هستید که می تونید از
ارشاد دریافت کنید یا اگر ندارید می تونید ماهیانه به یکی از کانون های تبلیغاتی
به توافق برسید و با استفاده از مجوزآنها کار چاپ آگهی نامه رو انجام بدین .امروزه
برای تبلیغ کارشون پول خوبی میدهند.
حتی اگر شهر شما تلویزیون تبلیغاتی نداره برای ساخت یک تلویزیون تبلیغاتی با
شهرداری وارد صحبت شید و با یک نفر شریکی این کار رو انجام بدید.مطمئن
باشید با بازاریابی خوب پول عالی ای به جیب خواهید زد...
شما میتونید با برقراری یه دفتر تبلیغاتی در شهرهایی که هنوز اینگونه دفاتر جا
نیفتاده پول خوبی رو برای تبلیغ از همشهریانتون به دست بیارید.هم با کالسه هم
تخصص زیادی نمیخواد
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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یه ایده خوب در زمینه کودک و مادر
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تا حاال دیدی تو خانواده وقتی یکی داره بچه دار میشه همه اسم پیشنهاد میدن
خب معضل همه پدر و مادر هایی که تازه داره کوچولوشون به دنیا میاد انتخاب
اسم برای نوزادشونه
تو بیا از این فرصت استفاده کن و یک سایت طراحی کن و توش همه اسم های
موجود رو بزار برای انتخاب
حاال برای اینکه خالقیت تو کارت باشه بیا این اسمها رو تفکیک کن و بزار
مثال اسم های ایرانی یک مجموعه ،عربی یک مجموعه ،ترکی ،کردی و ...هر کدوم
توی یک مجموعه باشه ،این کار باعث میشه سایت تو خاص باشه و زود معروف
بشه
یه پیشنهاد  :میتونی توی سایت یه صفحه درج عقاید یا صفحه مشورت گروهی
هم بزاری تا مادر و پدرا بیان با هم مشورت کنند برای اسم گذاری...
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startway.irخب پدر و مادرهارو بعد انتخاب اسم
حاال بیا به کارت شاخ و برگ بدیم یه کم :
startway.ir
رها نکن
چه جوری؟ یه صفحه تو سایتت اضافه کن برای دوران بعد از زایمان و تربیت
کودک و مشکالت و راهنمایی های الزم و یزار همه هم بیان از تجربیاتشون و
مشکالتشون و راهکارهاشون صحبت کنند .تا بینهایت میتونی با ذهن خالقت به
این سایت بال و پر بدی
پس بقیه اش با خودت درآمد  :از ثبت نام و حق اشتراک و تبلیغات درآمد خوبی
میتونی از سایت کسب کنی...
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ایده بسیار کاربردی جایگاه وای فای
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تا حاال براتون اتفاق افتاده که تو خیابون شارژ گوشیتون تموم بشه یا اینکه
احتیاج شدیدی به اینترنت داشته باشید
یا شاید هم نیاز به نقشه راه ها  ،مترو و یا اتوبوس های شهری داشته باشید
میتونید مرکز هایی رو در سطح شهر ایجاد کنید تا هم شارژرو هم وای فای داره و
هم سایه بان و صندلی برای استراحت و کلی امکانات کاربردی دیگه...
دوستان عزیز آیا میدونستید فقط در سطح استان تهران بیش از  35هزار کیوسک
تلفن قدیمی و بدون استفاده وجود داره
خب از این فرصت و فضای اضافی استفاده کنید و طرحی رو به شهرداری و
مخابرات ارائه بدید برای استفاده بهینه و پیمانکاری این طرح رو خودتون به عهده
بگیرید و میلیاردر بشید
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ایده اینه :
این کیوسک های قدیمی رو به کیوسک وای فای رایگان تبدیل کنید
با این امکانات :
 -1اتصال به وای فای
 -2امکان وبگردی مستقیم و استفاده از نقشههای شهری
 -3برقراری تماس تلفنی رایگان با هر نقطه از ایران یا خارج از کشور با استفاده از
یک اپلیکیشن نصبشده در تبلت روی کیوسک
 -4برقراری تماس اورژانسی
 -5شارژ گجت با استفاده از پورت USB
 -6بدنه جانبی دستگاه
 -7مشاهده تبلیغات و اطالعیههای عمومی روی نمایشگر  55اینچی
نحوه درآمد زایی :
میتونید با اجرای این طرح از عالقه مندان با پرداخت اشتراک سالیانه هزینه
دریافت کنید تا بتونند از این کیوسک ها استفاده کنند ...و همچنین تبلیغات
وسیعی که به سمتتون سرازیر میشه
بزرگ فکر کن اینکه آینده ساخت این جایگاه کاربردی چی میشه خیلی واضحه...
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دوست عزیزم این ایده را اگر در محله های اعیان نشین شهر اجرایی کنی عااالی
میشود ...حتی در محله هایی با سطح درامد متوسط و شهرهای کوچکتر هم
جواب خواهد داد.
ایده این است...
فقط کافیست با یک نانوایی خوب صحبت کنید و یک اگهی تبلیغاتی را پخش
کنید ...سرتیتر آن اگهی تایپ کنید چه کسی از خوردن نان تازه در اول صبح
بدش می آید؟؟
و بعد کمی متن تبلیغاتی و بعد از آن هم شماره همراهتان...
این را بزرگ بنویسید که فقط با پرداخت ماهیانه  15هزار تومان حق اشتراک ))
بستگی به منطقه ای که در آن میخواهید کارتان را شروع کنید میتواند این نرخ
متغیر باشد (( ما نان تازه اول صبح شما را تامین خواهیم کرد.
حال باید لزومات کار را ترتیب دهید .شما به یک چرخ یا موتور یا ماشین احتیاج
دارید برای پخش نان ها .با نانوا هماهنگ کنید که راس ساعت  5صبح نان هایتان
آماده باشد .بدقولی نکنید...بدقولی مشتری هایتان را می پراند ...و با گرفتن حق
اشتراک در هر ماه نان های تازه خانواده ها را تامین کنید .مطمئن باشید طرح
بسیار خوب جواب خواهد داد.
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خواهند گذشت برای حق اشتراک .شما
مردم به سادگی از  15هزار تومان در ماه
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میتوانید کم کم کارتان را گسترش داده و در تمام اوقات نان منازل را تامین
کنید.به کارتان و ایده ای که در سر دارید اعتماد کنید و همین االن برای برپایی
لزومات کارمشغول شوید ...این کار میتواند بعد از چند ماه درآمد فوق العاده ای
بدون هیچ سرمایه اولیه برای شما داشته باشد و همه را انگشت به دهان خواهد
کرد...
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ایده فروشگاه اجاره لباس
startway.ir

یک فروشگاه اجاره لباس افتتاح کنید....
تعجب نکنید!!!
حتما شما هم تابحال برای رفتن به هر مراسمی مثل خیلی از خانمها به مشکل
پوشیدن لباس برخورده اید؟؟؟؟ چی بپوشم؟؟؟ اگر شما باشید دلتان نمیخواهد
یک پنجم پول لباس را بدهید و برای دو روز لباس را در اختیار داشته باشید؟؟؟
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برای هر مهمانی یک لباس شیک و مجلل بپوشید .و هزینه گزافی هم نکنید
مطمئنا مشتریان زیادی خواهید داشت.
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startway.irمیتوانید با خرید چند لباس مردم
اگر سرمایه الزم برای اجاره مغازه را ندارید
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پسند و با افتتاح یک کانال تلگرام و تبلیغ آن در گروه های شهرتان کارتان را
شروع کنید.پس از افتتاح مغازه میتوانید درکانال تلگرامتان مژده افتتاح مغازه تان
را به مشتریانتان بدهید و مشتریانتان را روز به روز بیشترکنید .شما بزودی مدیر
یک شرکت اجاره لباس خواهید بود اگر از همین االن آغاز کنید ...با مامیلیونر
شوید......
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startway.irآژانس ها و تاکسی های شهرتان
کسب درآمد با وعده غذایی عصرانه برای
startway.ir

اول از شما میخواهیم کمی به این قضیه فکر کنید.
چقدر راحت میشود میلیونر شد اگر ذهنی خالق داشت!!!!!!...
یکی از آشنایان من مشغول کار در یک آژانس بود.او همیشه که به خانه می آمد
از نبود غذا و گرسنگی در آزانس گله داشت و بعضی روزها چند ساعت یک بار به
خانه می آمد تا غذایی بخورد و از ضعف و گرسنگی نجات پیدا کند.اگر شما
عصرانه ای کامل با قیمت پائین در اختیار رانندگان آژانس و تاکسی های شهرتان
قرار دهید چرا آن ها از این ایده استقبال نکنند؟
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کافیه از این فرصت استفاده کنید  ،اگه شما فقط تو شهرتون  100نفر رو پیدا
کنید که نیاز به عصرانه دارند اما وقت یا حوصله شو ندارند  ،یک راه کسب درآمد
آسون برای خودتون پیدا کرده اید.عصرانه سالم تحویل مردم بدهید … گوجه –
خیار – پنیر – گردو – خرما  +سبزی  +نصف نان کمتر از  1000تومان براتون
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 startway.irبفروشید  ,ماهانه  1میلیون تومان
خرج داره  ،اگر شما هر بسته رو  2000تومن
startway.ir
درآمد خواهید داشت اگر فقط با  100نفر قرارداد ببندید.در این روش کامال برد با
شماست.سعیتون این باشه که یک لیوان چای هم در اختیار مشتریاتون قرار بدید
تا با اینکار هر روز مشتریاتون بیشتر و بیشتر بشه.شما قرارداد ببندید و محل کار
افراد در ساعت خاص پخش کنید.
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ایده دمنوش های لیپتون
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آیا مغازه ای دارید که از آن نمیدانید چطور استفاده کنید و بی مصرف است و یا
آنرا اجاره داده اید؟؟؟ آیا میتوانید برای شروع کارتان یک مغازه با اجاره کم دست
و پا کنید؟؟؟ حال شما فقط به چند باکس دمنوش لیپتونی و مقداری گل گاو
زبان و سنبل التیو و گیاهان دمنوشی دیگر احتیاج دارید .دمنوشها بی نهایتند...
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همین امروز مشغول شوید.
مطمئن باشید کم کم فرهنگ نوشیدن دم نوش در مردم ما دارد جا میفتد و
تلویزیون هم کمک شایانی به شما در جا افتادن نوشیدن دمنوشها خواهد کرد.
کافیست مغازه ای تحت عنوان فروشگاه دمنوش بزنید.هم دمنوش لیپوتونی در آن
عرضه کنید هم فله ای .هم کتابهای تهیه دمنوش ،هم کتابهای طب سنتی معتبر
که خود دمنوش را توصیه کرده اند ،وجود چنین کتابهایی میتواند هم برای شما
سود اور باشد هم مشتریان شما را روز به روز بیشتر و بیشتر کند.
چاله ها و تحقیق برای شروع کار با خودتان.ایده کسب و کار میلیونی با ما
آری...
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شما تا چند روز آینده صاحب یک دمنوشاپ خواهید شد.
کاری که مطمئنیم شما را تبدیل به یک میلیونر خواهد کرد در هر شهری و با هر
فرهنگی...
با ما همراه باشید ،ما به زودی شما را تبدیل به میلیونر خواهیم کرد...
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Page 454 of 820
startway.ir

startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 59 /

startway.ir

startway.ir

ایده جالب و خوشمزه دینگ دینگ غذا حاضره

دوست قدرتمندم که آشپزیت هم حتما عالیه همین االن بلند شو یه تراکت یا یک
سایت یا یک اپلیکیشن طراحی کن و توش بنویس هر نوع غذایی که بخواین و به
هر تعداد ظرف یک ساعت آماده و به شما تحویل میدیم و شما نوش جون کنید
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حاال شما چیکار میکنی ؟ هر غذایی رو بهت سفارش دادند رو همون موقع میری
موادشو تهیه میکنی و میپزی
اول از محله خودت شروع کن بعد که کارت گرفت تو کل شهرت اجرا کن وقتی
هم که برندت معروف شد تو کل ایران و جهان شعبه بزن عزیزم
راه های زیادی برای پولدار شدن هست دوست قدرتمندم
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ایده کاری پر سود...تهیه خامه فله ای لبنیاتی ها
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میخوام یه کار پرسودی بهت پیشنهاد کنم  .هم می تونین با بازاریابی مشتریشو
پیدا کنین هم اینکه آشنا داشته باشین که خیلی بهتره  .شما باید خامه فله ای
مورد نیاز لبنیاتی هارو تهیه کنید.که اونم باید از کارخانه هایی که محصوالت
لبنی تولید میکنن خریداری کنین,بیشتر از کارخونه هایی میتونین بخرین که
فقط دوغ تولید میکنن چون خامه یا همون چربی شیر گرفته شده دیگه به
کارشون نمیاد و به فروش برسونن.دقت کنین که هم از فروشنده و هم خریدار
مطمئن باشید مخصوصا کارخونه تا خامه صدرصد طبیعی بده و مارگاریم قاطی
نداشته باشه و همیشه با همون کیفیت بده.
ابتدا از خرید کم شروع کنید و یا به دنبال یه شریک بگردید

امیدوارم به دردتون بخوره این کار پرسودیه بستگی داره چند تن تو ماه بتونین
بفروشین,تو هرکیلو تقریبا هزار میمونه,یک لبنیاتی خوب فقط ماهی سه چهار
تن خامه فله استفاده میکنه.
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ایده عرضه محصوالت روستایی
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مردمان روستایی غذاها و یا نان هایی می پزند که برخی از آن ها بسیار خوشمزه
است .می توانید این غذاها و نان ها را به نقاط دیگر عرضه کنید و هم برای خود و
هم برای مردم روستا ایجاد اشتغال و درآمد نمایید .صنایع دستی موجود در
روستاها نیز در صورت عرضه ی مناسب می توانند بسیار درآمدزا باشند.
تنها کاری که شما میکنید به روستا های اطراف شهر محل زندگی خود که زیاد
هم هستند سری بزنید و از محصوالت و تولیدات روستا های اطراف اطالعاتی
کسب کنید و اونها رو در سایت و یا کانال تلگرام خود عرضه کنید
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بعد از اینکه کارت باال گرفت و مشتری های زیادی گرفتی به محدوده کارت
وسعت بده و حوزه تحت پوشش و محصوالت روستایی خودت رو به روستا های
کل ایران افزایش بده
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ایده دفتر خدماتی سیار
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یه روزنامه همشهری می گیری ،می گردی داخلش شماره آسانسوری ،نظافتچی،،
باغبون ،،تاسیساتی ،استخر و سونا منازل و .....رو پیدا می کنی.
زنگ می زنی بهشون میگی من براتون کار پیدا می کنم میفرستمتون سر
ساختمان درصدی باهم کارمی کنیم.
یه چند جا خودتو آگهی می دی و تبلیغ می کنی،شماره ثابتت رو می زاری و
خودتونو دفتر خدماتی سیار معرفی می کنی.
بعد مشتری بهت زنگ می زنه می گه مثال تعمیرکار آسانسور می خوام،،شما هم
زنگ می زنید به آسانسوریه اونو می فرستین،،سود رو درصدی تقسیم می کنید.
خونه میشینی روزی  2تا کار هم انجام بدی کلی درآوردی ،از مهندسش هم
بیشتر،،خدا بده برکت...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد.به ما اعتماد کنید.
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ایده ساخت اپلیکیشن موبایل برای پارک ماشین
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ایده ای که میخوام خدمتتون عرض کنم برای رفع نیاز یکی از معضالت شهرهای
بزرگ مثل تهران هستش...
در شهرهای بزرگ مخصوصا کالنشهرها پیدا کردن جای پارک برای ماشین یکی از
دغدغه های راننده ها هست.حتی تو بعضی از خیابون ها تو اوج ترافیک ،پارکینگ
عمومی خالی هم پیدا نمیشه ،حاال کاری که این ایده قراره انجام بده اینه که
جاهای خالی برای پارک ماشین رو رو نقشه نشون بده.
مثال فرض کنید شما االن ماشینتون رو جایی پارک کردید و بعد اینکه کارتون
تموم شد و خواستید برید  ،محل مورد نظر رو رو نقشه مارک میکنید تا اتومبیل
هایی که اون اطراف هستن و دنبال جای پارک میگردن این نقطه رو روی نقشه
ببینن و بیان جای شما پارک کنن  .یه کاربرد دیگه هم اینه که مسئولین
پارکینگ های عمومی میان پارکینگشون رو تو نرم افزار ما معرفی میکنن و هر
چند ساعت یه بار وضعیت پارکینگ رو به نرم افزار اعالم میکنن(ظرفیت پر شده ،
االن چندتا ماشین جا داره و …)
خوبیش اینه که راننده ها هم رو نقشه نزدیک ترین پارکینگ رو پیدا میکنن و هم
اینکه وضعیت اون پارکینگ رو میتونن آنالین ببینن و بدون تلف کردن وقت در
سریع ترین زمان ماشینشون رو پارک کنن.
خب موضوع اصلی ایده مطرح شد ولی شما با کمی خالقیت میتونین کلی این ایده
رو چکش کاری کنین تا ایده پخته تری بشه.مثال میتونین یه امکان دیگه هم به
اپلیکیشن تون اضافه کنین.خیلیا جلوی خونه یا مغازه شون جا واسه پارک چندتا
ماشین رو دارن .یا محوطه های کوچیکی هستن که بصورت موقتی میشه به عنوان
پارکینگ ازشون استفاده کرد.شما میتونین این امکان رو فراهم کنین که صاحبان
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startway.irپارکینگ به اتومبیل ها اجاره بدن(با
این مکان ها بتونن این مکان ها رو به عنوان
startway.ir
هزینه کمتر نسبت به پارکینگ های عمومی).
این ایده واسه عملی شدن باید به دقت به چالش کشیده بشه و نقاط ضعف و
قوتش مشخص بشه.
بزرگ فکر کن اینکه آینده ساخت این اپلیکیشن کاربردی چی میشه خیلی
واضحه...
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ما شما را بزودی تبدیل به یک میلیونر خواهیم کرد...
استاد رشته زبانی؟کار نداری؟خیلی کارا میتونی بکنی!!!یکیش تدریس کردنه.
چجوری؟ چشم میگم
یه کانال تو تلگرام بساز،خودتو تبلیغ کن ،تو اینستاگرام تبلیغ کن،تو روزنامه آگهی
بده،به دوستات بگو،،تو دانشگاه خودتو تبلیغ کن،دم مدرسه وایسا تراکت هاتو بده
دست بچه ها و والدینشون یا میتونی تو موسسه آموزش زبان مشغول بکار بشو .تو
موسسه رات نمیدن؟ انتظار داری رات بدن؟ چی از تدریس بلدی که همچین
انتظاری داری؟برو مهدکودک به بچه ها آموزش بده تا یاد بگیری درس دادنو بعد
به فکر آموزشگاه ها باش .خوب تو تدریس زبان پول کجاهاست؟ پول در کنکور و
کالس کنکور است .پول در باالی شهر و پیشه بچه پولدارهاست .پس اگر تو این
محل ها آمد و شد نداری ،مطمئن باش پولی هم گیرت نخواهد اومد و وارد شدن
به این محل ها هم الکی نیست.
یعنی چی؟ یعنی اینکه با سر و وضع معمولی چه از لحاظ بیان و چه از لحاظ سر و
ظاهر ،نمی تونی به سمت خونه پولدارها حرکت بکنی.
حاال من تا میلیونرت نکنم ول کن نیستم..
یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی در روز  5تا شاگرد داری یعنی در آخر ماه  150تا
شاگرد داری.اونوقت میتونی به عنوان تمرین،ماهیانه  1500صفحه ترجمه از مردم
بگیری به این  150تا شاگرد بدی که برات انجام بدنو پولشو بزنی به جیب .
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ایده امداد بنزینstartway.ir
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آیا تا بحال وسط جاده بدون بنزین گیر کرده اید؟؟؟
این ایده زمانی به ذهنم رسید که وسط اتوبان بنزین تموم کردم و چند ساعتی
طول کشید تا یک نفر پیدا شد و چند لیتری بنزین بهم داد تا ماشینم رو بتونم به
پمپ بنزین برسونم – تا حاال فکر کردید چند نفر به هر دلیلی روزانه بنزین تموم
میکنند ؟ و با  4لیتری منتظر هستند کسی بهشون بنزین بده؟ این آدما بی پول
نیستند و احتماال وضع خوبی دارند و آنقدر سرشون شلوغه که فراموش میکنند
بنزین بزنند ...اگه مرکز بنزین امداد داشته باشید فکر میکنید آدمایی که ماشین
شون بنزین تموم کرده و داخل خیابان گیر کرده اند با شما تماس نمیگیرند ؟
میتونه شغل دوم شما باشه و اگه کسی در طول روز تماس گرفت بنزین را با پیک
و  ...برایشان ارسال میکنید .البته رعایت نکات ایمنی بسیار مهم است و کاری
خطرناک است .امداد بنزین و بعدها امداد الستیک و ...هر روز آدمایی که فراموش
میکنند زاپاس خود را تعمیر کنند زیادتر می شود ...امیدواریم شما این ایده را
ارزیابی کنید و با کامل کردن آن کسب و کاری بدون سرمایه اولیه راه راه اندازی
کنید که وقتتان را هم نخواهد گرفت
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وقتی زمان مدرسه ها میشه احتماال پدر مادرها استرس کارای مربوط به مدرسه رو
میگیرند
حق دارند کلی وظیفه به همه ی وظایف روزانه شون اضافه می شه.
خب حاال دوست قدرتمندم با این اوصاف تو بیا یک خبر خوب به پدر و مادرهای
عزیز بده . . .
ایده  :پیشنهاد یک فعالیت جالب و یک کار پر درآمد هستش
ظرف تغذیه کوچک و خالقانه از مواد غذایی مفید با شکل های کارتونی درست
کنید و با یک بسته بندی شیک به بوفه مدارس یا سوپر مارکت ها ارائه بدید و
پولدار بشید
بزرگ فکر کن اینکه آینده این شغل چی میشه خیلی واضحه...
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بستن قرار داد با استخرهای شهر
ایده خالقانه و تقریبا بدون سرمایه اولیه
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همین اآلن به استخرهای شهرتان بروید و با مدیران آنها سر این ایده بحث کنید.
این را در ابتدا باید بگویم که استخرها به راحتی به ارگان ها و سازمانها تخفیف
می دهند .پس همین االن با مدیران استخرها سری بزنید و ببینید که اگر شما
مثال جمعی از دانش آموزان دانشجویان .بیماران ارتوپدی و یا جمعی از اصناف و
مشاغل و  ...را به استخرشان بیاورید چقدر میتوانند به شما تخفیف بدهند.مثال
اگر مطمئن شدید که از یک مبلغ مثال  60درصد دیگر پایینتر نمی آید شما
اینوسط به یک واسطه تبدیل خواهید شد .باید بروید و با پزشکانی که عموما آب
درمانی را تجویز میکنند و یا مدارس و  ..صحبت کنید و آنها را ترغیب کنید تا به
پیشنهاد شما آری بگویند .میتوانید برای ادارات و سازمانها و مدارس برنامه هفتگی
یا ماهیانه ترتیب دهید که مثال هر ماه یا هر هفته به استخر بیایند .البته نه مانند
دیگران بلکه با تخفیف  50درصدی!!!!
برای بیماران ارتوپدی هم طبق دستور پزشک برایشان دوره بگذارید .معموال
بیماران ارتوپدی مشتریان دراز مدت شما هستند و اصال میتوانید تمرکز خود را
برای کار روی انها معطوف کنید و با پزشکان ارتوپد و یا فیزیوتراپ ها و ...
شهرتان برای دادن تخفیف  50درصدی به بیمارانشان به توافق برسید.
حال شما  60درصد از مدیر استخر تخفیف گرفته اید و  50درصد تخفیف داده
اید!!! بازای هر نفر  10درصد مبلغ بلیط در جیب شماست ...هر چه تخفیفی که
از مدیر استخر و یا پارک آبی و  ...میگیرید بیشتر باشد شما بیشتر سود خواهید
کرد.
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ایده ناب و پولساز سوپرمارکت شبانه روزی بدون کارمند
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دقت کردین بعضی موقعها میخواین برید خرید از سوپرمارکت اما ترافیکه یا
اصال حالش رو ندارید ؟
حاال دوست قدرتمندم از این فرصت استثنائی استفاده کن و سوپرمارکت
دیجیتالیت رو راه اندازی کن . . .
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یه اپلیکیشن یا سایت بده برات بسازند و توش عکس و قیمت تمام محصوالت
سوپرمارکت رو بزار با سبد خرید حاال مشتری فقط با یک کلیک جنس خودش رو
سفارش میده و تو هم زحمت میکشی میبری درب منزلش
دیدی چه راحت میتونی میلیونر بشی
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ایده ارسال پیامک انبوه در گوشی و یا
startway.irارسال پیام انبوه در تلگرامstartway.ir

این ایده فوق العاده است.
میتوانید این ایده را اگر دفتر تبلیغاتی هم دارید و یا قصد زدن آن را دارید اجرایی
کنید و از آن پول در بیاورید...
این ایده شما را میلیونر خواهد کرد

حتما در تلگرام و یا گوشی همراهتان پیام های تبلیغاتی ای از تخفیفات و فروش
استثنایی فروشگاه ها و یا برپایی جشن ها و مراسم ها و  ...دریافت کرده اید.
درست است؟؟؟چرا شما وارد این حیطه درآمد زا نشوید؟؟؟ آیا میدانید به سرمایه
اولیه زیادی احتیاج ندارد؟؟؟ بروید و تحقیقات را برای شروع کار آغاز کنید .کار
ارسال پیام در تلگرام و پیامک در گوشی را با هم و در کنار هم سعی کنید انجام
دهید.
چند بازاریاب برای کارتان استخدام کنید و بازای هر سفارش به آنها پورسانت
مشخصی را بدهید ...و پول پارو کنید...به بازاریابی در دنیای مجازی اکتفا نکنید
و اگر به دنبال کسب قروت و موفقیتید مغازه به مغازه و فروشگاه به فروشگاه و
اداره به اداره و دانشگاه به دانشگاه برای بازاریابی فیزیکی پیش بروید و مشتریان

Page 466 of 820
startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 71 /

startway.irدوستان را که سه سال در این کار
دائمتان را جمع کنید .در زیر نظر یکی از
startway.ir

st

ar

tw

ay

.i

r

فعالیت دارد با هم مرور میکنیم:
"من بیشتر از سه سال هست که توی این کار فعالیت میکنم اصال هم نمیخوام از
درآمدهایی که داشتم براتون صحبت کنم .فقط این رو بگم که اگر اهل کار
هستین و یه کم هم سر و زبون دارین شغل خوبیه  .االن همه برای تبلیغ هزینه
می کنن چه تبلیغی از این ساده تر و کم هزینه تر  .این تقریبا تنها تبلیغیه که
مشتری با فروشنده تعامل داره" مطمئن باشید به سود قابل توجهی خواهید
رسید...
ایده از ما و تحقیقات و گسترش ایده از شما دوستان و همراهان عزیزمان
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ایده شروع کسب و کار به روز با کمی تالش و
startway.irآموختن برنامه نویسی اندرویدstartway.ir...

یکی از دوستانم چند وقت پیش که به تازگی فارغ التحصیل شده بود و با توجه به
وضع بد کار از بیکاری رنج میبرد به شکل ناخواسته بدون اینکه اطالعاتی در زمینه
اندروید و برنامه نویسی آن داشته باشد و بدون اینکه رشته تحصیلیش به این
چیزها ارتباطی داشته باشد وقتی از پولهایی که از این راه در می آورند مطلع شد
با عزم و اراده وارد شد و تمام تالشش را کرد تا اینکه طی چند وقت توانست با
تالش زیاد برنامه ریزی اندروید را بیاموزد.

اولین کاری که کرد کتابهای مربوط به رشته اش را به شکل متنی صوتی نوشت و
روی سایت کافه بازار قرار داد و حال او ماهیانه باالی  2میلیون پس از گذشتن
مدت کمی از دادن دو برنامه در کافه بازار درآمد دارد و بدون اینکه کاری بکند
پول به حسابش واریز میشود.
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همین االن شرووع کنید...
کمی پول به هر زحمتی شده جور کنید و با بهترین استاد شهرتان جهت اموختن
برنامه نویسی اندروید تماس بگیرید...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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عالقه دارن یا اینکه کشاورزهستند
ایده برای افرادیه که به کشاورزی
startway.ir
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شما دوست عزیز که زمین خالی یا جایی برای احداث گلخونه داری
بابونه خشک کیلویی 24000تومان است.
از بابونه برای مصارف ارایشی خوراکی دارویی و تزئینی و همچنین عطر سازی
استفاده می شود.گیاه بابونه به دو روش غیرمستقیم نشایی و مستقیم در زمین
اصلی تکثیر می شود که بسته به نوع خاک ،شیب زمین و سایر فاکتورها ،باید
روش مناسب تررا انتخاب کرد.

بابونه از گیاهان مناطق معتدله و دارای نیازهای حرارتی متوسطی است .جوانه زنی
در دمای  6الی  7درجه سانتیگراد آغاز می شود ولی دمای اپتیمم برای جوانه زنی
 20تا  25درجه سانتیگراد است .در طول رشد میانگین  19تا  20درجه
سانتیگراد مطلوب می باشد .بابونه می تواند به صورت یکباره کشت گردد.
✍تولید زراعی این محصول نیز در کشور عمدتاً در استان های اصفهان ،کهگیلویه
و بویراحمد ،گلستان و همدان انجام می گیرد.
شما به زودی به یک میلیونر تبدیل خواهید شد!!!
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یک ایده خاص و فوق العاده پولساز
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حتما دیدی یا شنیدی که شهرداری یا پیمانکاران مربوطه به درب منازل رفته و
پالستیک های زباله برای تفکیک زباله خشک و تر در اختیار مردم قرار می دهند،
و حتما این سوال براتون پیش اومده که خب این همه هزینه پالستیک میدن چه
درآمدی دارند ،بماند که درآمد بازیافت زباله باالست اما ایده ما هیچ ربطی به این
زباله ها نداره فقط شبیه سازی میکنیم از روی این کار...
ایده چیست ؟
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همینطورکه زباله های خشک رااززباله های ترجدامی کنیم میتوان هسته ی
گیاهان راهم ازسایرزباله هاجداکرده و به مصارف دارویی و کشاورزی برسونیم.
هسته ها به اشکال مختلف در میوه های گوناگون وجود دارند .بعضی نرم و آبدار،
برخی سفت و سخت و بد مزه .همانطور که مصرف برخی از هسته ها میتواند برای
بدن مضر باشد ،بعضی از هسته ها هستند که مصرف آنها خواص دارویی داشته و
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startway.irن هسته های میوه ها برای کاشت
در درمان بیماری ها موثر هستند .و همچنی
startway.ir
نهال در کشاورزی استفاده زیادی دارند
بسیاری از ما هنگام مصرف میوه ها ،هسته های آنها را دور می اندازیم. . .
پس ما بیایم با در اختیار قرار دادن کیسه زباله به درب منازل هسته های میوه
هاشونو ازشون بگیریم و با فروش اونها به کشاورزان و داروسازها به درآمد
میلیاردی برسیم
حاال بازهم میگی نمیشه پولدار شد
میشه عزیزم ،فقط کافیه یه تکونی به خودت بدی و از خواب و تنبلی دست
بکشی...
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اگر خودتان یا اظرافیانتان دست و پنجه درست و حسابی ای دارند چرا از همین
دست و پنجه درآمد میلیونی نداشته باشند؟؟؟
در حال حاضر خیلی از دوستان و نزدیکان خود من به دلیل شیوه نامناسب طبخ
غذای رستورانها و مواد غذایی بی کیفیت آنها سراغ آنها نمیروند...حتی به آنها
نزدیک هم نمیشوند .چرا این را به یک فرصت تبدیل نکنیم؟؟
همین امروز یک منو از تمام غذاهایی که بلدید و یا اطرافیانتان به آن مسلطند را
آماده کنید .قیمتهای آن غذاها را از منوی رستوران ها درآورید و با تفاوت باور
نکردنی ای قیمتی را جلوی غذاها بنویسید که مردم منطقه تان را شگفت زده
کند .حتما میپرسید من با این وضع ورشکست میشوم!!!خیر...
رستورانها غذا را چند برابر قیمت تمام شده به مشتری میدهند.شما فقط کافیست
اندکی منصف باشید.

حال نیاز به یک اگهی دارید.
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یک تبلیغات خوب رمز موفقیت همه ماست.
startway.ir
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با تبلیغات خوبتان و کیفیت عالیتان میتوانید مشتریان زیادی را به سمت خود
بکشانید ...کم کم از تمامی زنهای محله که در جستجوی کار هستند بخواهید اگر
دست و دنجه شان مناسب است با شما همکاری کنند.
ببینید کدام غذا را بهتر از همه پخت میکنند و طبخ همان غذا را به آنها بدهید .و
کم کم صاحب یک سایت بزرگ و شاید هم بزرگترین سایت شهرتان شوید و
غذاهای مخصوص روز را در آن سایت برای نمایش عموم با تخفیف ویژه بگذارید.
تعداد شعبه ها را در شهرهای اطرافتان بیشتر و بیشتر کنید .با یک بسته بندی
شکیل مشتریانتان به کدبانویی شما پی خواهند برد.
کم کم غذاهای ارزان و خوشمزه شما آوازه دهان همشهریانتان خواهد شد.
میتوانید از یک روز قبل آمار غذاهایی که بایستی فردا تحویل مشتری داده شود را
بگیرید تا برای زیاد و یا کم بودن غذا به مشکل نخورید .از یک پیک موتوری
ترجیحا کم سن که با حقوق کمتری برای شما کار کند کمک بگیرید و بازای هر
تحویل غذا مبلغی را به او بدهید .سعی کنید هزینه پیک را برای مشتریانتان
رایگان در نظر بگیرید تا تعداد مشتریان بیشتری داشته باشید.مطمین باشید آنقدر
سود خواهید کرد که بتوانید به راحتی از عهده دستمزد پیک هم بر بیایید.اگر
میخواهید دستمزد پیک به شما فشار نیاورد میتوانید سرویسی به او دسمتزد
بدهید و از هر سرویس فالن مبلغ را به او بدهید یا میتوانید از یکی از آشنایان
تقاضای همکاری کنید و به شکل شریک بودن در سود خالص با او کار کنید.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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این ایده به این صورت است  :دقت کردین هر رو که از در خونمون خارج میشیم
کلی تبلیغ بین درگذاشتن و چندتا هم رو دیوارا چسبوندن؟
میدونید االن در شهر و منطقه شما چند درصد فروشگاه و شرکت هستند که به
سراغ تبلیغات تراکتی میرن؟میدونید چه رقم سنگینی هزینه میکنن تا
تبلیغاتشون به دست مردم برسه و مردم بشناسنشون؟
ایده اینه که پامیشی میری یه کارت شیک و زیبا چاپ میکنی به عنوان اینکه کار
ارسال تراکت ها و تبلیغات شرکت ها و فروشگاهارو با قیمت پایین و سرعت زیاد
انجام میدی.
کارت رو میبری میدی به چاپخونه های شهرت که هر بسته تراکتی رو که تحویل
دادن کارت شمارو هم بدن که طرف خیالش از بابت پخش راحت بشه.میتونی به
فروشگاه ها یا ادارات هم کارتتو بدی.
بعد که چندین سفارش گرفتی زنگ میزنی چندتا تراکت پخش کن نیمه وقت
استخدام میکنی که برات تراکت هارو پخش کنن،این وسط شما هم کارتو
گسترش میدی و پول پارو میکنی.
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ایده جمع آوری ضایعات از مراکز تولیدی
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چون ما مبنای کار را بر این باور گذاشته ایم که شما سرمایه زیادی ندارید ابتدا با
یک وانت صحبت کنید و از او بخواهید که با شما در این کار همکاری کند.
سپس بروید به مراکز تولیدی که در روز ضایعات زیادی را تولید میکنند.کافیست
با آنها قرار داد ببندید و در ازای دادن مبلغی به انها ضایعاتشان را از آنها خریداری
کنید.
مطمئن باشید آنها این پیشنهاد شما را روی هوا قبول میکنند چون خودشان هم
از اینکه این همه ضایعات هر روز اطرافشان است خسته میشوند.
اگر در کارتان منظم باشید و سر موقع بیایید و وانتی که با او همکاری میکنید
خوش قول باشد و به موقع پول ضایعات را به تولیدی ها بپردازید مطمئن باشید
کارتان رونق زیادی خواهد گرفت.
این کار سود بسیار باالیی دارد.به ما اعتماد کنید.
از تولیدی های کوچک و تازه تاسیس شروع کنید.
حتما چند تولیدی هستند که فکری به حال ضایعاتشان نکرده باشند و به شما
اعتماد کنند.بجنگید تا اعتماد چند تولیدی را جلب کنید...
شما یک واسطه خواهید بود بین آنها و محل های جمع آوری ضایعات.
سعی کنید با پول خوبی از انها ضایعاتشان را بخرید که به شما اعتماد کنند.
درآمد های نجومی ای نصیبتان خواهد شد .فقط کافیست منصف باشید.
کم کم به بزرگترین مرکز جمع آوری ضایعات تبدیل خواهید شد.بزرگ فکر کنید
دوستان عزیزم برای هدفهای بزرگتان بجنگید.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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چند وقت پیش چند دانشجو را دیدم که مادرشان برای آنها مواد لوبیا پلو رو
میکس کرده بود و اونها فقط در آب مینداختند و میجوشوندند و توش برنج دم
میکردن و میخوردن.
میدونید اگه بتونید مواد اولیه غذاهایی مثل لوبیا پلو رو توی منزل تهیه کنید و با
یه بسته بندی شکیل به سوپر مارکت ها و فروشندگان مواد غذایی بدهید و اونها
براتون به فروش برسونن به زودی متونین کارگاه تهیه این مواد رو بزنین.
من که تا حاال ندیدم تو ایران همچین چیزی.
خورشت اماده هست ولی مواد اولیه غذاهایی مثل لوبیا پلو و یا ماکارونی که به
شیوه خونگی و توووپ پخته بشه یا انواع و اقسام کته ها نیست توی بازار.
به نظرتون ایده جالبی نیست؟؟؟
اندکی فکر کنید و دربارش تحقیقات کنید و اونو گسترشش بدید.
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های اعیانی شمال شهرتان شوید
ایده مسئول خرید جهیزیه برای خانواده
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برای این کار فقط شما به تبلیغات نیاز دارید و اینکه از وسایل جهیزیه نو عروس
ها اطالعات کامل و جامعی را کسب کنید.
یک لب تاب با هزینه تقریبا یک میلیونی میتواند به کار شما کالس خاصی
ببخشد .فقط کافیست در بازار بروید و انواع و اقسام مدلهای هر جنس را یادداشت
کرده عکس بگیرید و قیمتشان را در زیر آن بنویسید.
حال یک ساعت وقت بگذارید و آنها را با لب تابتان به مشتری ها در منزلشان
نشان دهید و کاالهای مورد نیازشان را یادداشت کنید.حال موقع خرید کاال ها و
چیدن انها در منزلشان و گرفتن  11درصد از کل مبلغ خرید جهیزیه است.
این یک بیزینس فوق العاده است.با هر خرید جهیزیه پول خوبی را به جیب
خواهید زد .این کار شاید در محله های فقیر نشین شهر جواب ندهد اما در محله
هایی با وضع مالی متوسط رو به باال قطعا جواب خواهد داد.
فقط کافیست به خودتان و سلیقه تان و کارتان اعتماد داشته باشید.
شما به زودی به یک میلیونر تبدیل خواهید شد.

Page 478 of 820
startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 83 /

startway.ir

ایده کار راه اندازی
startway.ir

st

ar

tw

ay

.i

r

حتما شما هم در شهرستان هستید و یا فامیلهایی در شهرستان دارید که برای
اینکه به تهران یا مراکزاستانها بیایند و کارهایشان را انجام دهند با مشکل روبرو
هستند.
همین مشکل یک ایده توووپ را برای شما ممکن خواهد کرد.
کافیست اگر ساکن تهران هم نیستید دو هفته در تهران زندگی کنید و از آدرسها
و زیر و بم های شهر و ادارات سر در بیاورید.حال در شهرتان و شهرهای اطراف
شروع به تبلیغات کنید.
کارهای خود را در تهران به ما واگذار کنید...
کارهایی که شما انجام خواهید داد میتواند شامل موارد ذیل باشد:
حضور در نمایشگاه و خرید از یک غرفه خاص
ثبت نام در دانشگاه و یا سایر کارهای اداری
گرفتن وقت برای مطب دکترها.آنهایی که باید حضوری اقدام به گرفتن وقت
کرد ،خرید کتاب و دارو و...
حتی میتوانید یک سایت بعد از مدتی راه اندازی کنید وبا گرفتن چند پرسنل این
ایده را کشوری کنید.
این ایده فوق العاده است.
مشتریان فقط منتظر افتتاح سایت شما خواهند بود
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حتما تابحال شما نیز دیده اید که تا منقلی بر پا میشود همه به یاد انداختن سیب
زمینی روی ان هستند تا دلی از عزا در آورند...
چرا که نه؟؟؟ این ایده شما را میلیونر خواهد کرد...

یک مغازه کوچک یا کنار خیابان میتوانید با داشتن یک گونی سیب زمینی و یک
منقل و مقداری ذغال و یک پیک نیک و سرپیک برای داغ کردن ذغالها کارتان را
شروع کنید ...پیشنهاد ما اینست که کنار کارتان تخم مرغ آبپز و نان لواش
)ترجیحا داغ و تازه همانجا با یک کوره محلی کوچک درست کنید ( قرار داده و با
قیمت مناسبی به مشتریانتان عرضه کنید ...دو تا نان تازه را به همراه یک تخم
مرغ آبپز و دو تا سیب زمینی برشته کباب تووووپ به قیمت فقط  2هزار تومن به
مشتریانتان عرضه کنید و مطمئن باشید که هزار تومن آن سود خواهد بود .به
نظرتان دلیلی برای نگرفتن کارتان وجو خواهد داشت؟؟؟
مطمئن باشید در این وضع بد جامعه و با این ذائقه ملت ایران از کبابی ها هم
بیشتر درآمد خواهید داشت.این ایده برای شروع کارتان فوق العاده است
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ایده طرح پرورش بلدرچین با کمترین سرمایه اولیه
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به علت هورمونی شدن گوشت مرغ ها و اینکه دیگر مرغ ها مانند سابق خوشمزه و
خوش طعم و مقوی نیستند مردم کشورمان کم کم تمایل زیادی به خرید گوشت
های سفید دیگر از خود نشان داده اند.
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همین امر موجب رونق گرفتن طرح هایی چون پرورش بلدرچین در ایران شده که
سرمایه زیادی برای شروع کار نمیخواهد و اگر بازار هدفتان را اماده کنید فوق
العاده زود میتوانید در آن به یک میلیونر به تمام معنا تبدیل شوید.
هر روز با توجه به توصیه پزشکان مصرف گوشت و تخم بلدرچین رو به افزایش
است ...آیا این یک موقعیت استثنایی نیست؟؟؟
باور کنید میشود با زمینی در حدود  25متر و با وسایلی با قیمت نه چندان گران
این شغل را آغاز کرد و بعد گسترش داد .بازار این کار بسیار رو به افزایش است.
و به شما قول میدهم اینکار شما را تبدیل به یک میلیونرخواهد کرد
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دوست عزیزم شما میتوانی با فقط داشتن هزینه طراحی یک سایت متوسط که آن
هم میشود حتی با ورد پرس با کمترین هزینه انجام داد یک کار پر سود راه
اندازی کنید...
ایده به این شکل است:
ابتدا یک سایت را راه اندازی کنید
سایت شامل مقاالت و محصوالت فروشی و محصوالت رایگان) در صورت امکان (
برای مشتریانتان باشد .موضوع سایت به عالقه و تخصص شما نزدیک باشد
حال بگردید و ببینید چه چیزی را میدانید که به درد دیگران خواهد خورد و
دیگران از آن استقبال خواهند کرد؟؟؟
مطالبی که امروزه دیگران از آن به شدت استقبال میکنند در رابطه با چاقی و
الغری و فوتبالی و ورزشی و موفقیت و آشپزی و کسب و کار و چیزهای دیگر
میباشد.
حال شروع به تولید محصوالت دانلودی کنید.
مثال برای اولین بار یک کتاب الکترونیکی بنویسید یا یک فایل صوتی به درد بخور
در زمینه پر فروش تولید کنید.اگر تخصصش را ندارید بروید و تحقیق کنید و
متخصص شوید .حال موقع جذب ترافیک یا بازدید کننده است.
راه های زیادی وجود دارد :
ایمیل مارکتینگ ،تبلیغات ،فیس بوک ،اینستاگرام و هزاران چیز دیگر
ولی ما برای شروع کار به شما تلگرام را پیشنهاد میکنیم.
حال یک کانال در تلگرام درست کنید.شروع به تبلیغ در کانالها و گروه ها کنید و
جذب ممبر کنید و بعد از مدتی ممبرها را به سمت سایتتان سوق دهید .حال
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فروش را اغاز کنید ،شب بخوابید و صبح بلند شوید و ببینید  11میلیون در
حساب شماست.
بله ...به گفته خود اطمینان داریم ،هیچ کاری هم قرار نیست بکنید ،پول را به
حساب شما واریز میکنند و محصوالتتان را دانلود میکنند.
عالی نیست؟؟؟
شروع کنید...
ریزه کاریهای کار با شما...
ایده در اختیار شماست
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
در رابطه با این کار سعی کنید با یک نفر با تجربه مشورت کنید و از تجربیات اون
استفاده کنید.
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اگر خودتان هم در زمینه زبانهای خارجی تخصص ندارید میتوانید با یک گشت در
دانشگاه چند نفر را گیر بیاورید که در این زمینه متخصص هستند و قطعا در
دوران دانشجویی احتیاج به پول دارند.
شما فقط کافیست با تبلیغات خود در محیط شهر در کافی نت ها  /کافی شاپ ها
/خدمات کامپیوتری ها/درب سازمان ها  /ادارات  /محیط دانشگاه  /درب
خودپرداز ها و  ...و هر جایی که فکر میکنید در معرض دید عموم است و
مشتریانتان به آن جاها خواهند آمد و آگهیتان را خواهند دید مشتریان خود را
جذب کنید و متن هایی که باید ترجمه کنید را به دوستانتان که از قبل با آنها
هماهنگ کرده اید قرار دهید.
حتی میتوانید در یک کانال تلگرام هم با تبلیغات خود و احداث یک کانال شروع
به ممبر گیری و فروش از طریق آن کنید.
با گرفتن درصدی خاص از پول ترجمه ها حتما خیلی بیشتر از هزینه دانشگاهتان
را در خواهید آورد و حتی میتوانید با کمک همان دوستان که به شما یاری
رساندند و با هم همکاری کردید یک دارالترحمه احداث کنید و سایت بزرگی را
برای گرفتن ترجمه از سراسر کشور راه اندازی کنید.
ترجمه شاید در بازار واقعی مشتری زیادی نداشته باشد اما در دنیای مجازی
تجربه ها نشان داده قابلیت این را دارد که برای شما یک درآمد باال و مطمئن را
ایجاد کند .با گسترش هر چه بیشتر دانشجوهای این کشور روز به روز کارتان
بیشتر و بیشتر خواهد شد.
و شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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احداث فروشگاهی که تمام محصوالت آن از دم  10000تومان باشند کار جالبی
خواهد بود که با این وضع بد اقتصادی جامعه سیلی از متقاضیان کم درآمد را به
سمت شما روانه خواهد کرد.
شروع کار جدید و پردرآمد با سرمایه اولیه  1تا  3میلیون تومان
خرده ریز با تنوع بیش از  200قلم
شغلی با در آمد باال
درآمد حداقل  4میلیون تومان در ماه برای شما امکان پذیر است
لوازم آشپزخانه،خرازی،خیاطی لوازم التحریر،اسباب بازی،تزیینی،آرایشی،بهداشتی
و.
اجناس خود را میتوانید با قیمت 200تومان هم حتی تهیه کنید.
حال کمی فکر کنید!!!!
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ایده خدمات دانشجویی
startway.ir

startway.ir

با چند نفر از دوستانتان در رشته های دیگر مشورت کنید تا بتوانید در صورت نیاز
از آنها کمک بگیرید.
ببینید چه تخصص هایی دارند؟؟؟
چه نرم افزاری بلدند؟؟؟
چه چیزی را میتوانند اموزش دهند؟؟؟
چه تخصصی در چه زمینه ای دارند؟؟؟
حال وقت تبلیغات است .به همان شکلی که قبال هم ذکر شد تبلیغات فیزیکی و
تلگرامی را آغاز کنید.در گروه های تلگرام شهرتان تبلیغ کنید.در سرتاسر شهر
تبلیغات را گسترش دهید.
داخل تبلیغ خدمات خود را ذکر کنید:
خدمات دانشجویی شامل:
پایان نامه
اجرای پروژه های دانشجویی
اجرای پروژه های نرم افزاری در زمینه هایی که دوستانتان تخصص دارند
تدریس خصوصی دروس دانشگاهی یا دروس مدرسه
ترجمه متون انگلیسی
انجام ماکت و راندو و پروژه های اتوکد و...
برنامه نویسی و انجام پروژه
انجام پروژه های  plcمرتبط با رشته های برق و الکترونیک
پروژه هایی که به صورت  textو پاورپوینتی
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startway.irدوستانی که متخصص کار هستند
حال کافیست فقط تلفن جواب دهید و به
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زنگ بزنید و هماهنگ کنید و درصد خود را روی ان بگیرید.
خیلی زود میتوانید سایت بزرگ خود را هم در این زمینه راه اندازی کنید .با یک
کانال تلگرام عالی و یک شرکت بزرگ ارایه خدمات دانشجویی را با کمک
دوستانتان احداث کنید و با توجه به روز افزون بودن جمعیت دانشجو در کشور
به یک میلیونر تبدیل شوید .
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اگر سرمایه کمی دارید می توانید در شهر خود میوه فروشی انالین راه اندازی
کنید!

اگر کمی از خوابتون بزنید و صبح تشریف ببرید میدان تره بار میتونید ابتدا یک
مقدار کم و از هر نوع میوه یک صندوق خریداری کنید بعد بیارین کارگاه یا در
منزل به صورت ترکیبی بسته بندی شکیل ایجاد کنید و با طراحی سایت یا
اپلیکیشن موبایل به صورت اینترنتی بفروشید .بسته ها یا پکیج ها رو به صورت
مناسب برای خانواده های دو ،سه ،چهار یا پنج نفره ایجاد کنید و از هر میوه در
بسته ها قرار بدین.کافیه تبلیغات خوب داشته باشین.حتی شاید نیاز به فروش
اینترنتی هم نباشه.شما میتونید نمونه کارتون رو حضوری یا در کاتالوگ تبلیغ
کنید.اولش هم به فکر سود زیاد نباشید.خوب تبلیغ کنید بخصوص برای محله
ه ای آپارتمان نشین و شاغلین .این ایده رو اجرا کن بهت قول میدم ظرف سه ماه
به درآمد حداقل باالی سه میلیون تومان در ماه برسی.
همین حاال شروع کن دوست قدرتمندم
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یک ایده ناب و توپ برای پولدار شدن شما
بسته خانواده ایجاد کنید!
خیلی ساده است.حتماً اطراف شهر شما شهرک های صنعتی و کارخانجات تولید
مواد خوراکی و مصرفی خانواده ها وجود دارد.با آنها قرارداد ببندید و از هر کدام
مقداری از محصوالتشان را خریداری کنید.
می توانید ابتدا با سرمایه ای اندک شروع کنید.محصوالت خریداری شده را به
صورت بسته خانواده و ترک یبی با هزینه تمام شده کمتر نسبت به بازار در اختیار
خانواده ها قرار دهید با بسته بندی زیبا و برند خودتان.
به اینصورت هم شما سود خود را می برید و هم مشتریان شما با هزینه کمتری
مایحتاج خود را تهیه می کنند.بسته های متنوع ایجاد کنید.اگر بتوانید یک وب
سایت هم برای فروش اینترنتی خود طراحی کنید بسیار در فروشتان موثر است.
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چرا میوه تکی فروخته نمیشه؟!
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یکی از ایده هایی که من همیشه داشتم فروش تکی میوه هست.البته در ایران به
دلیل قیمت های پایین میوه در گذشته این ایده کارایی خود را از دست می داد
ولی االن به دل یل شرایط اقتصادی مردم شاید خرید دانه ای میوه ایده خوبی برای
مردم باشد.
دست به کار شید و میوه تکی بفروشید
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ایده ما در واقع یک راهکار هوشمندانه و یک استراتژی افزایش مشتری برای این
عزیزان هست که در عین کاربردی بودن و درآمدزا بودنش بسیار ساده و قابل پیاده
سازی هست...مهم هم نیست آرایشگاه زنانه دارید یا پیرایشگاه مردانه...در هر
صورت میتوانید این راهکار رو پیاده سازی کنید...
این راهکار درواقع یک ایده تبلیغاتی با هزینه تبلیغات صفر هست که درآمد شمارو
میتونه تا چندین برابر افزایش بده و عالوه بر خودتون به مشتریهاتون هم سود و
منفعت میرسونه...چجوری؟؟؟ درواقع شما قرار هست که در مغازتون یک کمپین
تبلیغاتی راه بیندازید و برای انجامش میتونید بنر و کارتهای مخصوص چاپ کنید
و یا تو یک برگه مطلب رو چاپ کنید و جلو چشم مشتریهاتون قرار بدید که ببینن
و موقع اصالحشون هم راجع به این کمپینتون توضیح بدید....حاال کار تبلیغاتی
شما چی هست دقیقا؟؟؟
روش کار بدین صورت هست که شما برای مشتریهاتون یک پیشنهاد ویژه ارایه
میدید که با هر یک نفری که به عنوان مشتری به مغازه شما معرفی کنندx ...
درصد تو اصالح بعدیشون بهشون تخفیف میدید یا اصال یک قسمت کار رو براشون
به رایگان انجام میدید...نتیجه چی میشه؟؟
این میشه که افراد به خاطر نفعی که از معرفی کردن دوستانشون به شما میبرن
این کار رو انجام میدن و ظرف مدت کوتاهی مشتریهاتون چند برابر میشه...کار
آرایشگری هم یجوریه که اگه کارتون خوب باشه طرف مشتری همیشگیتون
میشه...بعد از یک مدت هم این کمپین رو جمع میکنید و میبینید که دیگه وقت
پاسخگوویی به این همه مشتری رو ندارید...پس هرچه زودتر این کار رو انجام بدید
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متاسفانه آمار دختران و پسران افسرده زیاده ،آدمها در طول روز از کنار هم رد
میشن اما ذهنشون پر از سواله  ،سواالتی که هیچ پاسخی براش ندارن .از طرفیم
خیلیاشون نمیخان و نمیدونن که چطور باید مثال در خانواده رفتار کنن تا
مشکلشون حل بشه ،چطور با مدیرشون بخاطر فالن مشکل روبرو بشن.بیشتر
منظور مشکالت روانشناسی و فرهنگیه .از نظر من جایگاه اینجور اپلیکیشن ها
واقعا خالیه.
ایده چیه؟
یه اپلیکیشن بساز که کساییی ک از این دست مشکالتو دارن برن توش عضو بشن
و مشکالتشونو مطرح کنن .از طرفی یه سری افراد باشن که ب صورت خصوصی با
فرد از طریق اپلیکیشن مشاوره خانواده یا فرهنگی بدن .پس ما هم مشاورهارو
مشغول به کار کردی هم مشکل آدمای دیگه رو در حد توان حل کردی .هر
مشاوره بخشیش رایگانه بخشیش پولی و شما پورسانت خودتو میگیری .هر مشاور
امتیاز داره ک توسط افرادی ک مشاوره داده بهش امتیاز میدن .یه بخشی داشته
باشه که برای هر شهر یا محله کمپین های انگیزشی  ،مثال ورزش همگانی ایجاد
بشه  ،میتینگ های انگیزشی  ،تور های انگیزشی،،،.
با این کاررت مشکل خیلیارو حل میکنی.
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ایده سایت یا اپلیکیشن که تو هر شهری به صورت جداگانه میتونی انجامش
بدی.یک سایت می زنی و توی سایت اعالم میکنی که تمام کارهای روزمره شما از
خرید تا خدمات تا هرچیزی رو انجام می دهید...
مشتری خرید داشت میاد تو سایت تو سفارش میده شما میری خریدشو انجام
میدی میبری تحویل میدی و پولت رو میگیری.
سوال :مشتری پول نداده،ما خرید میکنیم میبریم آدرس اشتباهی داده و جنس رو
دستمون می مونه؟ پاسخ :برای هر مشتری دفعه اول نیازی نیست که هزینه
پرداخت کنه تا به شما اعتماد پیدا کنه و شما و کارتون رو بشناسه،،،از دفعه دوم
ابتدا باید هزینه رو پرداخت کنه،،نماد الکترونیک بگیر که راحت بهت اعتماد
کنه،،سعی کن دفعه اول مطمئن بشی از مشتریت که واقعی باشه و الکی نباشه و
اگرم خدایی نکرده خرید کردی و مشتری آدرس اشتباه داده بود زیاد مشکلی
نیست چون این اتفاق خیلی کم میوفته و اگرم افتاد محصولیکه خریدی رو می
بری پس میدی،،با صاحب مغازه موقع خرید هماهنگ میکنی که احتمال داره
محصول رو تا نیم ساعت دیگه برگردونم....
از در دیگ تا بلبرینگ ماشین و هرچیزی که خواستن شما براشون می خرید و می
برید تحویل میدید و دست مزد خودتون رو هم در سایت قید می کنید.
کارهای خدماتی هم انجام می دهید.
یعنی هر کسی هر کاری داشت از رنگ کردن دیوار تا نظافت خونه تا عوض کردن
کهنه بچه شما براشون انجام می د هید .عمال شما و تیم شما همه کاره هستید و
کاری نیست که انجام ندهید .ابتدا خودت کار را شروع میکنی،بعد کم کم با
دوستانت تیم سازی میکنید و بعد شما می شوید در نقش رهبر و مدیر کار و کم
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startway.irخود را گسترش می دهید و کم کم
کم کارمند استخدام می کنید و کم کم کار
startway.ir
کار خود را در شهرهای دیگر هم جا می اندازید و کم کم کل ایران را پاسخگو
خواهید بود .در ماه های ابتدایی اگر روزی  10تا سفارش هم داشته باشی و برای
هر سفارش فقط  10هزار تومان هم بگیری ماهی  3میلیون درآمد داشتی .خودت
مدیر خودت هستی و برای خودت کار می کنی و کارآفرین هستی و هیچ کسی
هیچ چیزی نمی تواند بهت بگوید.
حاال کارت گسترش پیدا کرده و کارت رو در فضای بیشتری گسترش دادی و
سفارشاتت  100برابر شده،درآمد شما نیز  200برابر می شود،چون برای هر
سرویس اینبار  20هزار تومان میگیرید چون کارتان بسیار تمیز و تضمینی است.
درآمد شما به ماهی  600میلیون تومان رسیده است.
کارت رو گسترش بده و بجز خرید کردن و خدمات دادن وارد کارهای مشارکت در
سرمایه گذاری و ساخت هم بشو … مشتری توی سایت تو سفارش بده که حتی
برای من خونه بساز یا ماشین مناسب و خوب برام پیدا کن بخر((هر ماشین 50
هزار تومان))،،شما تمام عوامل را دارید و تمام این کارها را انجام می دهید...
در این لحظه درآمد شما به ماهی یک میلیارد ممکنه برسی نه؟
بدان که بازهم می توانی کارت رو گسترش بدی و درآمدت را  10برابر کنی ولی
متن طوالنی می شود و خیلی ها متن طوالنی را نمی خوانند .از یک سایت بسیار
ساده تا یک میلیارد تومان درآمد در ماه.
سوال  :شدنی هست؟
اگر برایت شدنی بود که االن درجا نزده بودی ،بیشتر کتاب بخون ،بزرگتر فکر کن،
با بزرگ ها نشست و برخواست کن ،کم کم میبینی که همه ی اینها میشه و شده.
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این ایده به درد زمستون میخوره.
وقتی جور ابتو یا حوله یا یه سری چیزای دم دستیو میخای خشک کنی میزاری
بغل بخاری درسته؟ چجوری میزاری؟ یا مجبوری بزاری روش کنارش وایسی که
نسوزه ،خیلی وقتام میسوزه .این یه مشکله بزرگه برا اکثر آدما ولی بهش توجه
نمیکنن ،تو بیا این مشکلو حل کن.
ایده چیه؟
میری یه میله فنری میسازی که کش میاد و به دو طرف بخاری میچسبه  ،یه
فاصله بیس سانتیم از سطح بخاری داشته باشه .مشتری میاد میزنه به بخاری
راحت جوراباشو میزاره روش و خشک میشه .طرف دعاتم میکنه.

st

چند تاشو نمونه میسازی میری میدی مغازه ها مفت بهشون میدی  ،روشم
میچسبونی خشک کن بخار ی .یک کاغذم میدی بچسبونن روی شیشه مغازه
بنویس میخای  ،،،،میخای جورابت نسوزه رو بخاری؟!!
طرف بفروشه زنگت میزنه باز میسازی میفروشی...
دونه ای  3تومن برات در بیاد دونه  6میفروشی راحت میخرن ازت چرا؟ چون اکثر
بخاریها این امکانو ندارن ،اکثر خونه ها شوفاژ نداره  .مشتری تو میشن قشر زیادی
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ندارن که تعدادشونم زیاده .فقط همت
از جامعه که بخاری انچنانی ندارن  ..شوفاژ
startway.ir
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میخاد ،بیشتر نمینویسم چون خونده نمیشه .
کار زیاده همت کمه  ،بهونه گیر نباش .تالش کن این لوازم خیلی واجبه برا
مشتریات.
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آب معدنی هایی که موجوده همه یه رنگن و فقط خاصیت ثابتی دارن درسته؟
ایده چیه؟
گیاهانی مثل کاسنی  ،شاتره  ،بید  ،دارچین  ،بهارنارنج .اینا پر از خواصن مثال
کاسنی تسویه کننده خونه  ،شاتره لطافت پوست و از بین بردن جوش صورت...
اگه عصاره ی این گیاهارو با آب معدنی ترکیب کنی هم خواص دارویی زیادی داره
هم گیاهیه هم برای مشتری حکم آب داره و عمال یه تیر چند نشونه .این ایده
مناسب افرادیه که تو کار گیاه دارویی ،عرقیجات گالب هستن.
بازار خیلی بزرگی در ایران برا این محصول وجود داره  ،ضمن اینکه کشورهای
عربی مشتری ثابتشن .همونطور که االن صادرات گالب عرقیجات بیشتر به این
کشورا انجام میشه .میتونی رنگهای مختلفی داشته باشی .میتونی برای باشگاههای
مختلف فوتبال ی رنگی بزنی و هنگام بازیهاشون توزیع کنی...
نیاز نیس سنگ بزرگ برداری اول چند نمونه تولید کن ،جامعه هدفتم که میشن
عامه مردم ،تست هم از طریق توزیع کم در همین بازار انجام میدی.
اینجوری هم جامعه هدفتو بهتر میشناسی هم بازخورد مشتریارو در دوره تست
متوجه میشی و تحقیقات بازارت تکمیل میشه.
اراده داشته باش و تالش کن.
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دلم می خواد که از هر غذا به اندازه یک قاشق تو یک ظرف به اسم ظرف منو
بیارن و بعد چشیدن اونی رو که پسندیدم سفارش بدم.
خب رستوران داری و از کمبود مشتری شکوه داری؟یک نوآوری کوچیک هدیه ما
به شما.
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دوستان همه می دانیم که تایم کتاب خوانی و مطالعه در کشورمون به شدت
پایین اومده و به نظرم وظیفه تک تک ماست که در جایگاه خودمون سعی کنیم
برای برطرف شدن این مشکل کاری کنیم.
یک ایده که مرتبط با موضوع کتاب خوانی و مطالعه هست رو مطرح می کنم
ایده چیست؟
ایده این است که یک انتشارات اینترنتی ایجاد کنیم!چگونه؟یک سایت را در نظر
بگیرید که شخصی که متخصص در موضوعی است عضو می شود و از طریق پنل
خود میتواند اقدام به نوشتن کند.از طرفی کاربران با مراجعه به اپلیکیشن می
توانند در موضوعات مورد عالقه خود آخرین کتاب های منتشر شده را مشاهده
کرده و از داخل اپلیکیشن مطالعه کنند.در این طرح هیچ کتابی چاپ نمی شود
بلکه تمامی پروسه نوشتن کتاب و مطالعه در یک اپلیکیشن و وبسایت انجام
میشود.سیستم برای نویسنده ها و خواننده ها یک برنامه ارائه میدهد که بر اساس
آن باید از خدمات استفاده کنند.مثال خواننده کتاب هر روز تنها  2صفحه از کتاب
مورد نظر خود را دریافت کرده و مطالعه می کند.
روش درامدزایی :در این سیستم از هر دو کاربر سایت می توان درآمد داشت.هم
نویسنده ای که از این طریق برند شخصی خود را ارتقا می دهد و هم کاربری که
به بانکی از اطالعات و کتاب ها دسترسی خواهد داشت.
اولین باش،
اولین نبودی بهترین باش،
بهترین نبودی خالق ترین باش
و با خالقیت زندگی کنید...
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مغازه قنادی داری و به فکر افزایش فروش هستی تا مشتریاتو دو برابر کنی
عزیزم چرا موقعی که میخوای شیرینی رو بزاری تو جعبه و بعد بدی دست مشتری
شیرینی ها رو توی یک ظرف شکیل نمیچینی و بعد بزاری توی جعبه شیرینی
اینطوری دیگه نیازی نیست شیرینی رو باز خانم خونه از توی جعبه در بیاره و
بچینه تو ظرف و به مهمان تعارف کنه .هزینه زیادی نداره واسه خرید این ظروف
میتونی مبلغ خرید رو دریافت کنی از مشتری اما یک جعبه شیرینی زیبا و شکیل
در اختیار مشت ری قرار میدی .اینطوری یک تصویر ذهنی ماندگار در ذهن مشتری
خودت قرار میدی و اون به دوستان و همکاران شیرینی فروشی شما رو پیشنهاد
میده...
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یادش بخیر قدیما!!!
قدیما وقتی مریض میشدیم مامانای مهربون کمی داروی گیاهی میجوشوندن و با
قربون صدقه میدادن بخوریم و فرداش هم حالمون بهتر میشد.
اما حاال دیگه داروهای شیمیایی اومدن و نمیشه راحت و بدون تجویز پزشک
مصرف کنیم.راستی چی شد که ما از داروهای گیاهی فاصله گرفتیم؟؟
قبول دارین که خیلی از ماها به خاطر اینکه خواص گیاهان دارویی رو نمیدونیم
ازشون استفاده نمیکنیم؟؟؟حاال میشه از این ضعف اطالعات یه فرصت برای شروع
یه کسب وکار جدید استفاده کرد .راه اندازی یه خط تلفن برای معرفی داروهای
گیاهی و در کنارش داروخانه ای که داروهای مورد نیازمون رو بصورت غیر
حضوری ازش خرید کنیم.مثال من برای سردردهای میگرنی نیاز به دارو دارم با
شماره تلفن داروخانه گیاهی تماس میگیرم و اونا داروهای گیاهی که برای سردرد
تجویز میشه رو میشناسن ...اما حاال باید ما کجا پیداشون کنیم؟؟؟
روی همون تماس شماره داخلی معرفی میشه که میتونیم داروهامون رو سفارش
بدیم برامون بفرستن بعالوه اینکه مقدار ونوع ترکیب واندازه مصرفش هم بهمون
میگن.
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ایده کسب درآمد از غواصی
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امروزه غواصان تفریحی تعدادشان در حال افزایش است ولی غواصان عالوه بر
مشغول به کار شدن در جنبه ی تفریحی در سواحل جنوبی کشور می توانند در
حوزه های صنعتی مانند جوشکاری های زیر اب یا کار برای شرکت نفت که
درآمد بسیار باالیی هم دارد) و یا در زمینه آموزشی و تحقیقاتی مانند زمین
شناسی و اقیانوس شناسی و در زمینه رسانه مانند عکاسی ,ضبط مستند و
فیلمبرداری  ,در حوزه مهندسی عمران برای ساخت و تعمیر زیر ساخت ها و لوله
های زیر آب و دریاها در حوزه نظامی برای قرار دادن مین های دریایی و … در
حوزه پلیسی برای پیدا کردن افراد گم شده در زیر آب و دریا و حتی در نیروی
دریایی برای بررسی کشتی ها و لنج ها و تعمیرات قایق و کشتیو  ..مشغول به کار
شوند.در زمینه کار در نفت و گاز ( غواصی) چون نیاز به غواصان حرفه ای است و
همانطور که گفتیم ,تعداد غواصان حرفه ای بسیار کم است و اکثرا غواصهای
تفریحی هستند دستمزد آنها حتی برای یک پروژه به  25میلیون تومان هم
میرسد!
اگر قصد دارید غواص شوید باید در مراکز و مدارس آموزش غواصی ثبت نام کنید
این مراکز زیر نظر فدراسیون غواصی و نجات غریق ایران است .در غواصی هم
مانند سایر ورزش ها دارای درجه بندی  2ستاره 3 ,ستاره و  4ستاره است و به
طبع میزان آموزش و مهارت هر فرد در دوره های گذرانیده متفاوت است.
تنها سه مرکز مجاز غواصی در ایران وجود دارد که هزینه ثبت نام در دوره های
غواصی  3ستاره  1میلیون تومان است.و برای گرفتن مجوز غواصی و گواهینامه
غواصی هزینه ای حدود  2میلیون  600هزارتومان باید در نظر بگیرید .اگر
بخواهید تا مد رک لیسانس غواصی که همان گواهی نامه درجه یک را بگیرید باید
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 startway.irبگیرید.پس از گذراندن دوره های
مبلغی حدود  10میلیون تومان را در نظر
startway.ir
غواصی دوره های فنی مانند تعمیر و جوشکاری و برش و سایر علوم به طور
خصوصی به شما آموزش داده می شود.شغل غواصی اگرچه سخت است ولی
دستمزد خوبی هم دارد.
شما حتی میتوانید پس از گذراندن دوره مربیگری غواصی ,به عنوان مربی غواصی
مشغول به کار شوید که این کار نیز درآمد خوبی برای شما خواهد داشت.
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ایده سایت کسب وکار
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یکی از مهمترین نکات در موفقیت کارافرینی کشف نیاز هست.وسپس ارائه
بهترین راهکار برای برطرف کردن این نیاز.
یکی از نیازهای کشورما نیاز اشتغال جامعه جوان میباشد.
حال که با این نیاز مواجه هستیم چه خوب میشود یک روش برای برطرف کردن
این نیاز ابداع کنیم.
چه طور است یک سایت برای کسب وکار راه اندازی کنیم؟
سایت چه کارهایی انجام میدهد؟
در این وبسایت خدمات جالب برای کسانی که به دنبال خوداشتغالی هستند ارائه
میشود.و راهکارهای عملی برای ایجاد کسب وکار داده میشود.
یکی از خدمات سایت تشکیل تیم برای شروع کسب وکار است.اگه در سایت های
کارافرینی گشتی بزنید با پستهای زیادی از افراد مواجه میشوید که به دنبال
شریک برای شروع کار هستند.بنابراین خال چنین سایتی برای تشکیل تیم احساس
میشود.
خدمت دیگر فرصتهای همکاری هست.در این بخش افرادی که در کسب وکاری
فعالیت میکنند برای ارتقای کار خود پستهایی ایجاد میکنند در مقابل کسانی هم
که به دنبال شروع کار هستند میتوانند در این فرصتهای شغلی گزینه مناسبی
برای فعالیت پیدا کنند.
برگزاری کالسهای کسب وکار:ارائه مشاوره به کسانی که به دنبال خوداشتغالی
هستند و کمک برای شروع کسب وکارشان.
بخش خرید وفروش:در این بخش کسانی که محصولی برای فروش دارند و به
دنبال فروش بیشتر هستند کاال را با قیمت عمده برای فروش عرضه میکنند.
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زمانی که به ایده های بعضی از افراد میلیونر نگاه میکنیم ،می بینیم که ایده
چندان سخت و پیچیده ای نیست .تنها به گونه ای خالقانه ،توانسته برخی از نیاز
های جامعه را برطرف کند .بنابراین میلیونر شدن آنقدر ها هم دور از ذهن و
نشدنی نیست .تنها باید کمی خالقانه تر و با حوصله بیشتری به پدیده ها و نیاز
های اطرافمان نگاه کنیم و برای بر طرف کردن آن تالش کنیم .برای مثال چند تا
از ایده های بسیاز ساده ای که صاحبانشان را میلیونر کرد را مطالعه کنید:
- 1مردی که کسب و کار یک میلیون دالری وسیله نظافت سگ را به راه انداخت.
ماتیو اوسبرن از سرشناسترین پیشگامان در ساخت وسیله نظافت فضوالت سگها
است که  Pooper-Scooper.comرا راه اندازی کرده است .او هرگز فکر آن را
هم نمی کرد که روزی همین ایده او را میلیونر کند .شروع کار اوسبرن به سال
 1987برمی گردد که او یک مرکز خدمات حیوانات اهلی در کلمبوس اوهایو به راه
انداخت .در آن هنگام او با داشتن 2شغل تمام وقت از هرکدام ساعتی 6دالر درآمد
داشت .ماتیو در آن زمان همسر و یک دختر داشت و پسرش در شرف به دنیا
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 startway.irشده بود ،به این فکر افتاد که برای
آمدن بود .او که از کسب درآمد بیشتر ناامید
startway.ir
حدود  100،000سگ که در 15مایلی خانه او هستند  ،کاری انجام دهد .نقطه
سرآغاز کسب و کار او همینجا بود .ماتیو به امر نظافت محوطه ها پرداخت ،با اینکه
کار چندان جالب نبود  ،اما او از رضایت مشتریان و کار در بهترین حیاطها لذت
می برد .کار ماتیو کم کم به جایی رسید که هفت نفر را به همراه شش ماشین
حمل به کار گرفت که روزانه به  700مشتری ثابت خدمات ارائه می دادند .در
حالیکه اوسبرن درحال تبلیغ و شناساندن چنین خدماتی بود ،شخصی به نام مت
“رد” بسول او را به آینده ای که انتظارش را نداشت نزدیک کرد .بسول مالک مرکز
ارائه خدمات حیوانات اهلی) (Pet Butlerدر تگزاس بود .او پس از دیدن کار
ماتیو  ،او را شریک خود در امور نظافت حیوانات کرد  ،در حال حاضر Pet
 Butlerبزرگترین مرکز ارائه خدمات نظافت فضوالت حیوانات اهلی در امریکا
است که اکنون بالغ بر  3000مشتری دارد.
- 2نو جوانی که از طریق فروش مربا با دستور پخت مادر بزرگش میلیونها دالر به
دست آورد.
در حالیکه موفق ترین کارآفرینان درآمد خود را از ایجاد وب سایتهای پرطرفدار به
دست می آورند“ ،فریزر دوهرتی” کسب و کار بزرگش را از راه سنتی به دست
آورده است .فریزر پخت مربا را از سن 14سالگی با دستورالعملهای مادربزرگش در
آشپزخانه خانه ی خود شروع کرد  ،وی در 16سالگی مدرسه را ترک کرد تا به
طور تمام وقت مشغول کار خود شود .این نوجوان در حال حاضر ساالنه چیزی
حدود  500،000شیشه،مربا می فروشد که این مقدار 10درصد بازار مربای
انگلیس را تشکیل می دهد .سرمایه دوهرتی چیزی حدود 1تا2میلیون دالر
تخمین زده می شود.
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شد
در جوامع غربی سگ و سایر حیوانات خانگی جزء الینفک زندگی افراد هستند ،
همین عامل باعث شده است تا چند دوست قدیمی تصمیم بگیرند برای سگ ها
عینک بسازند!
عینک برای سگ خانگی؟ به نظر بی معنی می رسد ! اما اگر کسی به ساخت آن
پرداخته و آن را تبدیل به کسب و کار چند میلیون دالری کند ،نتیجه می گیریم
این کار چندان هم بی معنی نیست .این کار توجه زیادی از مردم و رسانه ها به
خود جلب کرده است از جمله CNN, Women’s World, People, Regis
and Kelly, National Geographic and Animal Planet .آنها که کار
را با ساخت عینک ایمنی شروع کردند در ادامه کار خود را توسعه داده و لوازم
جانبی دیگری برای حیوانات را تولید کردند که شامل کوله پشتی ،جلیقه شنا ،تی
شرت ،کاله و اسباب بازی می شود.
- 4مردی که با تولید استخوان آرزوی پالستیکی ،میلیونر شد.
در بسیاری از نقاط دنیا مردم معتقدند شکستن استخوان جناغ مرغ آرزو ها
رابرآورده می کند! چه کسی فکر می کرد که روزی بازاری برای استخوان آرزو
(استخوان جناق مرغ )آن هم از نوع پالستیکی اش وجود داشته باشد؟ کن آهرونی
از اینکه سرسفره و پس از خوردن مرغ تنها دو نفر می توانستند آرزو کنند و جناغ
بشکنند کالفه شده بود.
این باعث شد تا او تصمیم به ایجاد شرکت  LuckyBreakبگیرد،شرکتی که
استخوان های آرزوی سنتزی با صدا و حس استخوان جناق واقعی مرغ و بوقلمون
بسازد .در حال حاضر این شرکت روزانه  30،000استخوان تولید می کند که آنها
را در قالب طرحهای سفارشی و منقوش برای استفاده ی شخصی ،شرکتی و

Page 507 of 820
startway.ir

 / 112ایده های میلیونر شدن

شرکت بیش از  2٫5میلیون دالر در سال
تبلیغاتی به فروش می رساند .فروش این
startway.ir
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است .می بینید که حتی با استفاده از عقاید نه چندان علمی و درست مردم هم
می توان میلیونر شد!
 - 5مردی که شرکتی برای فراهم کردن نامه های عذر و بهانه برای غیبت در کار
ایجاد کرد
آیا به عذر وبهانه ای برای غیبت از کارتان نیاز دارید؟ یک شرکت اقدام به تامین
نامه های عذر غیبت اینترنتی برای کارمندان و دانشجویان آمریکایی کرده است.
این عذرهای اینترنتی هر کدام فقط به قیمت 25دالر فروخته می شوند .این نامه
ها می توانند از یک دکتر حرفه ای یا بیمارستان یا احضاریه دادگاه جعلی یا حتی
اعالمیه فوت باشند .فراهم کننده این نامه ها کارش را با 300دالر شروع کرد و
اکنون کارش را از طریق یک لپ تاپ در یک شهر کوچک در اوکالهاما انجام می
دهد .این سایت به طور ماهیانه  15000مراجع دارد!
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گستردگی مطالب اینترنت و همچنین دسترسی اسان بدون محدودیت زمانی باعث
شده که این شبکه جهانی به یکی از محبوب ترین ابزارهای یادگیری تبدیل بشه.
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سایتهای اموزشی زیادی با موضوعات متنوع ایجاد شده اند و به موفقیت بسیار
خوبی هم دست یافته اند.یکی از این ایده ها سایت  wikihowاست که به
کاربران خود نحوه انجام کارهای مختلف را اموزش میدهد.
نگاهی به امار این سایت نشان دهنده محبوبیت ان میباشد و تاکیدی بر این
موضوع که بسیاری از افراد ترجیح میدهند در اینترنت به دنبال اموزش عملی
باشند تا اینکه مستقیما از شخصی سوال کنند.شاید دلیل این ماجرا پنهان بودن
هویت افراد در فضای مجازی باشد.
نگاهی به لیست وبسایتهای فارسی نشان میدهد که جای چنین سایتی در بین
وبسایتهای فارسی زبان خالی است.و به طور حتم راه اندازی سایتی با دامنه
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startway.irفعالیت کند و به اشتراک نحوه انجام
مناسب که به طور اختصاصی در همین زمینه
startway.ir
کارهای مختلف بپردازد با استقبال کاربران ایرانی روبه رو خواهد شد.
تنوع موضوعات این سایت باعث میشود که طیف وسیعی از کاربران اینترنت را
تحت پوشش قرار دهد و بازدید بسیار باالیی را به همراه داشته باشد.موضوعاتی
مانند اشپزی,ارایش و زیبایی ,مد.کسب وکار,انجام کارهای فنی,اموزشهای هنری
و …مواردی محدود از مجموعه موضوعاتی است که میتوان به ان پرداخت.
منابع درامد:
فروش جایگاههای تبلیغاتی سایت
فروش حق اشتراک ویژه به کاربران برای استفاده از تمامی امکانات
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در این سری از مطالب ایده های یک خطی برای شما در یک پست اورده میشود تا
با خواندن انها جرقه ای احتمالی در ذهن شما زده شود.
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سایت فروش کنترل تلوزیون و ضبط
.1
فروش وسایل نوزاد در یک بسته(شیشه شیر,کتاب راهنمای
.2
مادران,پوشک)… ,در زمان تولد نوزاد در بیمارستان
سایت فروش صنایع دستی تمام استانها
.3
سایتی برای برگزاری تورهای یک روزه و چند روزه در ایران
.4
سایت خرید و فروش کتابهای دست دوم و قدیمی
.5
سایت خرید و فروش مجالت و روزنامه های قدیمی(ارشیو)
.6
سایت فروش لباس دست دوم
.7
سایتی برای داستان فیلمها و سریالها (در این سایت داستان کلی و
.8
قسمتهای سریالها نقل میشود)
سایت خرید و فروش عمده محصوالت کشاورزی
.9
سایتی برای خرید و فروش ماهی اکواریومی (کسانی که اکواریوم دارن
.10
ماهی رو برای فروش ثبت میکنند)
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یک سایت که کاربران کاالهای خود را برای معاوضه با یک کاالی دیگر در سایت
قرار میدهند.
احتماال شما هم یک سری کاال دارین که دیگه به دردتون نمیخوره.با وجود چنین
سایتی شما میتوانید کاالهای به دردنخور برای خودتان را برای معاوضه قرار دهید
شاید همین کاالها به درد دیگران بخورد .در اجرا این ایده کاال خرید و فروش
نمیشود فقط اشخاص به هم پیشنهاد معاوضه میدهند و در صورت توافق طرفین
کاال را مبادله میکنند.
میتوان سیستمی پیاده کرد که طرفین کاال را به سایت تحویل دهند و وبسایت
مبادله را انجام دهد تا انتقال با امنیت بیشتر انجام شود و حقی از کسی ضایع
نگردد.برای مبادالت هم میتوان کارمزدی ناچیز تعیین کرد تا هزینه های ارسال
جبران شود.
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ایده کسب وکار ارائه خدمات درمانی به باکوییها
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این ایده برای شهر تبریز بسیار مناسب است.شهر تبریز مدتی است که به یک
م رکز درمانی مناسب برای باکوییها تبدیل شده است.با یک بار رجوع به مراکز
درمانی میتوان حجم باالی مراجعین باکویی را دید.با توجه به ارزش باالی پول انان
در مقابل ریال این عزیزان به راحتی پول خرج میکنند که همین مساله راه را برای
یک درامد زایی هموار میکند.
ایده چیست؟
یک شرکت که همه کارهای مربوط به ورود,اخذ نوبت پزشک,اسکان,رفت وامد در
شهر,وحتی خوراک این عزیزان ! را انجام دهد.بسیاری از باکوییها بعد از مراجعه
مجبورند مبالغ زیادی بابت گرفتن ویزیت بدون نوبت پرداخت کنند که تاسیس
چنین شرکتی میتواند برایشان مفید باشد.
اجرا بدون سرمایه:
در ابتدای کار نیاز به تاسیس شرکت نیست.میتوان با تعدادی هتل وپزشک
صحبت کرد سپس به تعدادی راننده که باکوییها را از مرز به تبریز می اورند
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startway.irما بیاورند مبلغی به انها داد.و به نوعی
صحبت کرده و در مقابل هر مسافر که برای
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با واسطه گری این کار را شروع کرد.
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ایده موسسه محافظت از منازل در هنگام سفر

ایده ای ساده به این صورت که افرادی که قصد مسافرت یا ترک منزل خود به
هردلیلی را دارند نگرانی بابت امنیت منزل خود نخواهند داشت.
شرکت مزبور در زمینه های سرقت,سر زدن به منزل و انجام برخی کارها مانند
رسیدگی به گیاهان و … میتواند خدمت رسانی کند.
این ایده میتواند زیرمجموعه ای از شرکتهای خدماتی هم باشد.
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ایده راه اندازی سایت با موضوع اجاره ماشین عروس
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ازدواج و گرفتن جشن عروسی از دیرباز جز رسم و رسومات کشور ما بوده  ،هست
و خواهد بود.کسب و کارهایی هم که با این امر خیر در ارتباط هستند از ثبات بازار
خوبی برخوردارند.

یکی از مهمترین ملزومات برگزاری جشن عروسی داشتن ماشین عروس شیک و
زیبا می باشد.امروزه موسسه های کرایه اتومبیل و برخی گلفروشی ها اقدام به
اجاره دادن اتومبیل برای جشن عروسی می کنند و معموال در شهرهای بزرگ
مشتریان زیادی هم دارند.
شرح ایده:
شما با استفاده از این موقعیت و پتانسیلی که وجود دارد می توانید سایتی طراحی
کنید برای اجاره دادن ماشین عروس در شهر خودتان .در این سایت افرادی که
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نیز می توانید با آن ها قرارداد ببندید) و شما مشخصات،عکس و قیمت ماشین ها
را به صورت دسته بندی شده در سایت قرار می دهید.حال کاربران (عروس و
داماد) با بازدید از سایت شما و مشاهده مدل ها و آپشن های هر اتومبیل می
تواننند آن ها را بصورت آنالین برای روز عروسی رزرو نمایند.بعد از پرداخت هزینه
 ،فاکتور و قرارداد بصورت آنالین برای مشتری ارسال می شود تا از بابت رزرو برای
روز عروسی این اطمینان برای آن ها حاصل شود.می توانید بعد از ثبت سفارش با
مشتری تماس برقرار نمایید و برای اطمینان دادن به مشتری اعالم کنید که
سفارششان را دریافت و ثبت کردید.
آپشن هایی که می توانید به سایت اضافه کنید:
 انتخاب نوع تزیین اتومبیل و تزیین آن توسط خودتان.می توانید از یک شاگردماهر گلفروشی استفاده کتید(استخدام کنید) و یا با یک گلفروشی قرارداد داشته
باشید(با درصد تخفیف) .
 کارواش و شستشوی ماشین در روز عروسی .کارواش برقی تهیه کنید و خودتاناین کار انجام دهید و یا با یک کارواش قرارداد ببندید(همانند گلفرشی)
پر کردن صندلی های عقب اتومبیل با بادکنک و هر ایده ای که به ذهنتان میرسد
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در این ایده جدید یک راهکار جالب و جذاب برای کتاب خواندن پیشروی کاربران
خواهیم گذاشت  .افراد زیادی هستند که به خوبی به اهمیت مطالعه و تأثیر آن در
ارتقاء مهارت فردی و اجتماعی آگاهی دارند اما به دلیل نداشتن فرصت یا انگیزه
کافی مطالعه نمیکنند .بخش زیادی از اطالعاتی که در اینترنت و شبکههای
اجتماعی منتشر میشود دقیقا مانند فست فودها است .ذهن افراد را با اطالعات
جذاب و غیر کاربردی پر میکند و احساسی را در شخص بوجود میآورد که تصور
میکند در حال کسب دانش است …

اگرچه از طریق اینترنت و شبکههای اجتماعی هم میتوان مطالعه کرد اما این کار
نیاز به منابع و یک رویکرد هدفمند دارد .این رویکرد هدفمند و تأمین زیربنای
ایده ای است که در این بخش با شما در میان خواهیم گذاشت .در ایدهای جدید از
پتانسیل و جذابیت شبکههای اجتماعی و ارتباطی برای هدفمند مطالعه کردن
کاربران استفاده می کنیم .این ایده به ساختار فنی و اجرای دقیقی نیاز دارد .نمونه
مشابهای از این ایده را برای بررسی دقیقتر پیدا نکردم ،پس طبیعی است که
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کسب و کار یک بستر اجرایی تحتوب به صورت وبسایت یا اپلیکیشن طراحی
خواهد شد .کاربران پس از عضویت با هدف مطالعه یک کتاب از بخش کتابخانه
سایت ،کتاب مورد نظر خودشان را انتخاب میکنند .سایت یا اپلیکیشن مد نظر ما
طبق تنظیماتی که کاربر انتخاب میکند محتوای کتاب انتخاب شده را به صورت
پارگراف پارگراف در بازه های زمانی مشخصی بر روی شبکه اجتماعی یا ارتباطی
که کاربر انتخاب کرده است ،دریافت میکند .یعنی کاربر کتابش را از سایت ما
انتخاب می کند ،بازه زمانی دریافت کتاب را به صورت خالصه ،پاراگرافی یا حتی
صوتی تعیین می کند ،سایت به صورت خودکار مطالب را برای او ارسال خواهد
کرد .در این ایده میتوان یک بخشهای متعدد دیگری هم تعریف کرد.
مزایای ایده:
از مهمترین مزیتهای این ایده خلق ارزش برای دو دسته از کاربران است .
کاربرانی که عالقه مند به مطالعه به این روش هستند و کاربرانی که با هدف
درآمدزایی محتوای سایت را تأمین میکنند .در زمان تحریر این مطلب هنوز هیچ
نمونه فعالی از نظر تجاری در وبفارسی از این ایده وجود ندارد و نمونه خارجی
خاصی هم بررسی نشده است .ایده صرفا از نیاز به مطالعه و عالقه کاربران به
خواندن مطالب کوتاه شبکههای اجتماعی و ارتباطی استخراج شده است .از دیگر
مزایای ایده قابلیت سازگاری با رشد فناوری است .محتوای کتاب از طریق یک
پیامک ساده و پیوسته به کاربران امکان مطالعه هدفمند و آسان را خواهد داد.
همین فرایند قابل تعمیم به هر بستر ارتباطی است که در حال حاضر وجود دارد یا
در آینده متداول خواهد شد .حتی امکان تهیه فایلهای چندرسانهای کوتاه و
کوچک برای کتابها هم در این ایده میتوند پیشبینی شود .این ایده میتواند
بخشی از یک پروژه کارآفرینی اجتماعی ،کارآفرینی سازمانی یا یک سامانه ارزش
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startway.irبخشی از آموزشها و فرایند توسعه
افزوده باشد .یک شرکت یا سازمان میتواند
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مهارت های فردی خودش را به عنوان یک پروژه اختصاصی تعریف کند .به سادگی
امکان پیادهسازی یک شبکهاجتماعی در این ایده وجود دارد .نویسندگان میتوانند
مستقیما در این بستر مطالب خودشان را منتشر کنند ،کتابهای خالصه شده به
سرعت بازخورد مخاطبان خود را گرفته و هر کتاب میتواند بستری برای تولید
محتوای بهتر و جدیدتر باشد .مطالعه کنندگان یا مشترکان دریافت محتوا
می توانند خودشان مطالب را نقد یا بازنشر کنند و ..از دیگر مزیتهای ایده جدید
قابلیت تعریف مدلهای درآمدی متعدد است.
درآمدزایی ایده:
کاربران میتوانند عضویت با اشتراک ویژه خریداری کنند ،همچنین ،فروش
مستقیم کتاب ،فروش محصوالت دانلودی ،تبلیغات تخصصی و هدفمند میتواند از
دیگر کانالهای درآمدی این ایده باشد .میتوان یک سامانه ارزش افزوده پیامکی
به آن اضافه کرد یا بخشهایی مستقل تحت عنوان بازارچه اینترنتی
)(MarketPlaceبرای آن تعریف کرد .در حوزه تخصصی کتاب یا شبکه
اجتماعی تخصصی با نویسندگان ،انتشاراتیها تعامل داشت و ..کاربرانی یا
شرکتهایی که تخصص تولید پادکست (محتوای صوتی) دارند در این قسمت
محصوالت خود را عرضه کنند و...
تأمین منابع و شرکای تجاری:
بهترین روش تأمین منابع برای ایده کتابک روش User Generated Content
است که به اختصار ) (UGCنامیده میشود .در این روش بخش قابل توجه یا
همه محتوا بهصورت یک رسانه برخط ،توسط کاربران تأمین میشود .این روش
بیشتر شبکههایاجتماعی ،انجمنها و بالگهای تعاملی را در ذهن تداعی میکند
و عالوه بر این روش میتوان با نویسندگان آزادکار ارتباط کاری مستقیم داشت .
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بنابراین کاربران تأمینکننده محتوا ،موسسات انتشاراتی،
کنندگان محصوالت فرهنگی و زنجیرههای توزیع از مهمترین شرکای تجاری این
کسب و کار خواهند بود .کاربرانی که با هدف کسب درآمد در سایت فعالیت
خواهند کرد به تأمین محتوای سایت کمک میکنند .این کاربران پس از عضویت،
کتاب مدنظرشان را به کتا بخانه معرفی کرده و پس از طی مراحل تأیید شروع به
خالصه کردن و پاراگرافبندی میکنند تا آماده درخواست ارسال شود .سامانه باید
قابلیت ارسال کتاب از طریق ایمیل ،پیامک ،شبکههای اجتماعی (توییتر،
فیسبوک ،لینکداین) و شبکههای ارتباطی ( تلگرام ،واتساپ ،وایبر) را بهصورت
خودکارداشته باشد.
بستر اجرایی ،زمان و هزینه:
بستر اجرایی این ایده میتواند وبسایت و اپلیکیشن موبایل باشد .شاید بتوان با
برند سازی برای یک اپلیکیشن کاربران را تشویق کرد که محتوای کتاب پاراگرافی
را نه در شبکههای اجتماعی ،بلکه در خود برنامه موبایلی دنبال کنند تا بتوانند از
امکانات خاص و ارزیابی آماری که خود اپلیکیشن ارائه میکند استفاده ببرند.
تحلیل و امکانسنجی این ایده است که تعیین میکند تمرکز اولیه بر کدام بخش
قرار گیرد و چه میزان هزینه و زمان برای پیادهسازی آن مورد نیاز است.
مجوزها و تأییدیهها:
در این کسب و کار بر اساس سطح استفاده از منابع و مراجع ،نیاز به دریافت مجوز
بازنشر از انتشارات یا نویسندگان کتابهای مربوطه هست .در مورد استناد به یک
کتاب یا خالصهنویسی از یک منبع رویکردهای مختلفی وجود دارد .بعضی
معتقدند خالصه و بازنویسی نیاز به مجوز ندارند و برخی دیگر حتی استناد جزئی
را هم مشمول حقوق مولف میدانند .در هر صورت این میتواند به یک تعامل و
تهاتری تبدیل شود که هر دوطرف یعنی کسبوکار و تولید کننده کتاب اصلی از
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startway.irبانکی نیاز به نماد اعتماد الکترونیکی
آن سود ببرند .برای دریافت درگاه پرداخت
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دارید .همچنین نیاز است که سایت خودتان را در ستاد ساماندهی ثبت نمایید.
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ایده کسب و کار اینترنتی لوازم کودک
startway.ir

یکی از دغدغه های والدین کودکان خردسال ،خرید لوازم مورد نیاز کودک از
پوشاک گرفته تا اسباب بازی و … می باشد.به دلیل اینکه از سنین ابتدایی کودک
رشد زیادی دارد والدین نیز مجبور هستند به نسبت رشد فرزندشان پوشاک و
لوازم جدیدتر و متناسب با فرزندشان خریداری نمایند.بعد از گذشت چند ماه و
چند سال تعداد زیادی از وسایل کودک اعم از لباس.کفش.اسباب بازی.لوازم
سیسمونی و … بدون استفاده و نو باقی می ماند.
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والدین برای تهیه برخی از این لوازم هزینه های زیادی را نیز متحمل می
شوند.برای مثال اتومبیل های الکتریکی که امروزه مد شده اند با قیمت های باال به
فروش می رسند که بعد از مدتی بدون استفاده باقی می مانند.

Page 523 of 820
startway.ir

 / 128ایده های میلیونر شدن

اینگونه لوازم را حتی شده زیر قیمت
مطمئنا خیلی از والدین دوست دارند که
startway.ir
startway.ir
بفروشند تا هم مشکل نگهداری و جا نداشته باشند و هم مقداری از هزینه ای که
کرده اند باز گردد.
شرح ایده
شما با استفاده از این ایده می توانید یک کسب و کار آنالین راه اندازی کنید که
محلی برای خرید و فروش لوازم کودک باشد.والدینی که لوازم اضافی برای فروش
دارند می توانند آن ها را در سایت شما ثبت کرده و برای فروش به عرضه
کنند.افرادی هم که به این لوازم نیاز دارند می توانند با صرف هزینه کم آن ها را
خریداری کنند.
کاربران شما میتوانند لوازم را بصورت تکی و در دسته بندی های مربوطه ثبت
کنند.همچنین می توانید قسمتی برای فروش یکجای لوازم در سایتتان ایجاد کنید
تا لوازم به صورت گروهی عرضه شوند.
نمونه خارجی این ایده وجود دارد و با موفقیت نیز اجرا شده است.برای راه اندازی
این کسب و کار آنالین می توانید ابتدا یک سایت راه اندازی کنید و بعد از مدتی
که بازدید سایت افزایش پیدا کرد اپلیکیشن موبایل نیز برای آن طراحی کنید.
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معرفی چند روش برای کسب درآمد از اینترنت
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کسب و کار اینترنتی مقوله ای نوپا در کسب و کار کشور به حساب می آید و
هرچند که نمونه های بسیار موفقی از کسب درامد از اینترنت می شناسیم اما باز
هم خالهای بسیاری در وب وجود دارد که میتوان آنها را یافته و بهبود بخشید .در
این مطلب می خواهیم چند طرح ساده برای کسب و کار اینترنتی را بررسی کنیم
که میتواند در کنار کسب و کار اصلی یک منبع درآمد دوم برای هر کارآفرینی
باشد …
- 1استفاده از سایتهای واسط تبلیغاتی
اگر سایت یا وبالگ با بازدید باال دارید میتوانید از بازدید کنندگان سایت یا وبالگ
خود کسب درآمد کنید  .سایتهای مطرح کشور در هر ماه از این روش درآمد
خوبی از اینترنت کسب مینمایند  .شما میتوانید تبلیغات بنری  ،پاپ آپ و کدهای
کوتاه کننده لینک را در سایت خود قرار دهید و به ازای هر بازدید کننده یا هر
کلیک درآمد مناسبی کسب کنید  .مشخص است هر چه تعداد بازدید کننده شما
بیشتر باشد درآمد شما بیشتر خواهد بود.
-2جذب تبلیغات برای سایت و وبالگ
درآمد زایی از طریق جذب تبلیغات بسیار شیرین است  .جذب تبلیغ برای سایت
جهت کسب درآمد از اینترنت بسیار مناسب میباشد  .اگر سایت شما دارای پیج
رنک باالست و بازدید کننده مناسبی نیز دارید میتوانید تبلیغات بنری و متنی و
پاپ آپ جذب کنید  .نوع دیگری از تبلیغات نیز وجود دارد که به آن رپوتاژ آگهی
نام دارد که شما یک مطلب سفارشی در مورد آگهی دهنده منتشر میکنید و از این
طریق درآمد کسب میکنید.
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-3فروش سایت
روزانه در جهان سایتهای زیادی استارت زده میشوند  .در کشور ما نیز روز به روز
بر سایتهای فارسی زبان افزوده میشود  .هر روز متقاضیان زیادی برای خرید
سایتهای ارزان قیمت و کاربردی بیشتر میشوند و شما بایستی از این فرصت
استفاده کرده و از این راه درآمد کسب کنید  .شما میتوانید بدون دانش برنامه
نویسی برای سایر افراد سایت بسازید  .آموزشهای زیادی در این زمینه در اینترنت
موجود است که کار ساخت سایت را با سیستمهای مدیریت محتوای جومال ،
وردپرس  ،اوپن کارت و … آموزش میدهد  .در همینجا بایستی این را نیز اعالم
کنم سایت سودآور پکیج بسیار ارزشمندی را در این زمینه آماده کرده که قطعا به
شما در رسیدن به کسب درآمد از اینترنت کمک بزرگی خواهد کرد.
-4کسب درآمد اینترنتی با آپلود فایل
این روش برای کسانی مناسب است که سایت با موضوع دانلود دارند  .اگر شما
فایلهایی را برای دانلود در سایت خود منتشر میکنید میتوانید با استفاده از
سرویسهای رایگان آپلود فایل که به ازای هر دانلود کاربران از لینک شما به شما
مبلغ پرداخت میکنند استفاده کنید.
-5ایجاد گروه یاهو یا جی میل
اگر شما گروه با اعضاء باال در یاهو یا جیمیل داشته باشید میتوانید سفارش ارسال
ایمیل دریافت و مطالب تبلیغاتی افراد را توسط سرویس یاهو یا جیمیل به رایگان
ارسال نمایید و از مشتریان خود پول دریافت نمایید  .معموال گروههای یاهو از
طرفداران بیشتری برای عضویت و تبلیغات برخوردار است  .شما بایستی به هر
طریقی که میتوانید گروههای یاهو و جیمیل با اعضاء باال داشته باشید  .یکی از
راههای جذب عضو در گروه از طریق سایت و وبالگ میباشد  .همچنین میتوانید از
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شما برای افزایش تعداد اعضا بایستی مطالب جذاب در گروه منتشر کنید و از
طریق ایمیل نیز ارسال نمایید تا با دست به دست شدن ایمیلهای شما تعداد اعضاء
افزایش پیدا کند  .یک راه میان بر نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است که
گروه با اعضاء باال خریداری نمایید.
-6بازاریابی شبکه ای و کسب درآمد باال
کامال روشن است که دید خوبی از گذشته در رابطه با بازاریابی شبکه ای در اذهان
عمومی وجود ندارد  .اما با سیاستهای دولت در سالهای اخیر و تدوین قانون
فعالیت شرکتهای هرمی ایرانی و نظارت بر عملکرد آن تا کنون  13شرکت مجوز
بازاریابی شبکه ای را کسب کرده اند.
در این روش شما با طرحهای درآمد زایی متعددی در هر شرکت روبرو هستید که
در صورت فعالیت جدی امکان رسیدن به درآمد چندین میلیونی پس از چند ماه
دور از انتظار نخواهد بود  .حسن این روش این است که شما بعد از چند ماه
فعالیت دیگر نیازی به فعالیت ندارید و زیر مجموعه های شما برای شما درآمد
جذب میکنند  .اولین شرکتی که توانست در ایران مجوز فعالیتهای بازاریابی شبکه
ای را کسب کند شرکت بادران میباشد که بیشتر از  20هزار مشاور فروش در
ایران دارد  .عضویت در این شرکت و دیگر شرکتها کامال رایگان است و هیچ
اجباری به خرید از شرکت ندارید  .با جستجو در اینترنت میتوانید اطالعات
کاملتری در رابطه با شرکتهای مجاز جهت بازاریابی شبکه ای کسب نمایید.
-7کسب درآمد از شبکه های اجتماعی
امروز دیگر کسب درآمد از شبکه های اجتماعی به یک شغل تبدیل شده  .اگر شما
د ر شبکه های اجتماعی معروف مانند تویتر  ،اینستاگرام  ،فیس بوک و … تعداد
دوستان بسیار زیادی دارید و یا صفحات اختصاصی دارید میتوانید تبلیغات سایر
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 startway.irبرای نمونه یک صفحه فیسبوک که
سایتها را به ازای دریافت پول منتشر نمایید .
startway.ir
 100هزار الیک دارد به ازای هر بار انتشار مطالب افراد حدود  50هزار تومان
دریافت میکند.
صاحبان سایتهای زیادی هستند که به تبلیغات در این شبکه های اجتماعی نیاز
دارند زیرا بازدهی بسیار مناسبی به ازای هر تبلیغ در این شبکه ها کسب میشود .
پس شما میتوانید در این شبکه های اجتماعی بصورت رایگان گروه تشکیل داده و
بعد از افزایش مخاطب نسبت به جذب تبلیغات اقدام کنید.
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تولید و فروش محصوالت شیمیایی و صنعتی ناسازگار با طبیعت و سالمت انسان
در آیندهای نه چندان دور بهصرفه نخواهد بود چرا که ذائقه مشتریان در حال
تغییر است …
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واژه ارگانیک (به انگلیسی ) Organicدر فارسی به معنی الی یا زیستی است و
عموما به محصوالتی اطالق میشود که کامال طبیعی ،بدون دخالت شیمیایی یا
بیولوژیک تهیه می شوند .تولید محصوالت ارگانیک با هدف باال بردن سالمتی و
جلوگیری از عوارض سوء محصوالت شیمیایی و صنعتی انجام میشود .بر خالف
برداشت عموم که تصورشان از محصوالت ارگانیک فقط فرآوردههای کشاورزی و
دامی است محصوالت ارگانیک شامل طیف وسیعی از تولیدات شامل محصوالت
غذایی ،بهداشتی ،دارویی ،پوشاک و دیگر لوازم است .در بسیاری از کشورهای
جهان تولید محصوالت ارگانیک بهصورت سازمان یافته انجام شده و نهادهای
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تأیید میکنند .در ایران هم چندسال
نظارتی طبیعی بودن این محصوالت را
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گذشته تولید محصوالت با این رویکرد آغاز شده است.
تولید و فروش محصوال ت شیمیایی و صنعتی ناسازگار با طبیعت و سالمت انسان
در آیندهای نه چندان دور به صرفه نخواهد بود چرا که ذائقه مشتریان در حال
تغییر است .امروز بسیاری از مشتریان به چیزی فراتر از برند ،بستهبندی ،تبلیغات
و قیمت توجه دارند و آن طبیعی و سالم بودن محصولی است که مستقیما با
زندگی آنها در ارتباط هست .طبیعی است که محصوالت ارگانیک از نمونههای
متداول صنعتی آن قیمت باالتری داشته باشند .ایده ما این است که یک وبسایت
تخصصی برای فروش محصوالت تخصصی ارگانیک راهاندازی کنید .این فروشگاه
میتواند محصوالت خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ( از طریق
نمایندگیها) به فروش برساند .اگر چه تا کنون چند وبسایت بهصورت پراکنده در
این زمینه فعالیت میکنند اما به دلیل تخصصی نبودن و نداشتن چشمانداز صحیح
تجاری ،هیچ یک نتوانستند بخشی قابل توجهی از این بازار در حال رشد را به
خودشان اختصاص دهند.
مزایای ایده:
ایده فروشگاه اینترنتی محصوالت ارگانیک میتواند در حوزههای مختلفی به
صورت مستقیم (فروش محصول) یا به صورت غیرمستقیم (ارتباط با تولیدکنندگان
واقعی محصوالت ارگانیک) برای مشتریان ارزش خلق کند .محصوالت ارگانیک
مزایای رقابتی بسیار زیادی نسبت مشابه آن در بازار دارند .در یک مثال ساده یک
رب گوجه فرنگی ساده ارگانیک که بهصورت صنعتی و با مواد افزودنی تولید نشده
به مراتب ارزشمندتر از مشابه خود در بازار است و مشتریان زیادی حاضرند بابت
این ارزش ،هزینه بیشتری پرداخت کنند .تمام محصوالت کشاورزی و دامی،
آرایشی ،بهداشتی ،شویندها ،برخی لباسها و حتی لوازم شخصی دارای این ویژگی
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به کاربران عالقهمند ارتباط داده و نیاز آنها را پاسخ دهد .بازار محصوالت ارگانیک
یک بازار در حال رشد ،کم رقیبت و دارای مزیتهای رقابتی زیادی است .به دلیل
اقلیم متنوع و وسعت کشورمان تهیه و تأمین محصوالت ارگانیک فرایند سخت و
پیچیده ای ندارد .محصوالت ارگانیک طیف بسیار وسعی از کاالهای مصرفی را
شامل می شود که بسیاری از این محصوالت به صورت بومی در طبیعت ایران وجود
دارد .این بازار دارای مشتریانی است که قیمت پرداختی برای آنها در اولویت اول
قرار ندارد و نمونه های موفقی در سراسر جهان با استفاده از همین مزیت در حال
فعالیت هستند ،برای مثال به فروشگاه اینترنتی  Wholeنگاهی بیندازید ،یکی از
موفقترین و بهترین ارائه کنندگان محصوالت ارگانیک در امریکاست.
شرکای تجاری:
تمام تولید کنندگان و فعاالن این بخش میتوانند به عنون شرکای تجاری در کنار
شما باشند .همچنین انجمن ارگانیک ایران فعالیتهای خوب و مثبتی در چندسال
گذشته داشته است که با بررسی اطالعات و تجربههای آنها میتوانید بخش زیادی
از امکان سنجی این ایده را انجام دهید .مراکز تولیدی کوچک و خانگی بسیاری هم
در ایران وجود دارند که محصوالت ارگانیک تولید میکنند اما ساختار سازمانی
ندارند ،برای نمونه مواد خوراکی ،بهداشتی و دارویی که در مناطق شمالی یا
جنوبی کشور در روستاهای خوش آب و هوا تولید میشود اما تهیه کردن آن برای
یک شهروند در یک شهر بزرگ ساده نیست .فروشگاه اینترنتی شما در این زمینه
میتواند این سهولت را ایجاد کند.
بستر اجرایی:
پیشنهاد می کنیم در شروع کار بستر اجرایی این ایده یک سایت فروشگاهی
واکنشگرا باشد و پس از راهاندازی و نهایی شدن تغییرات ،ساختار به نسخه موبایل
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کسب و کار تعیین بستر اجرایی ( وب یا
انتقال یابد .گاهی در ارزیابیای اولیه یک
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startway.ir
موبایل) کمی سخت به نظر میرسد اما در مورد فروشگاههای اینترنتی مشخصا
بهتر است بستر اصلی وب باشد این مطلب تحلیل کوتاهی دارد نسبت به اولویت
داشتن سایت و اپلیکیشن موبایل نسبت به یکدیگر.
مجوزها و تأییدیهها:
در زمینه محصوالت غذایی و بهداشتی مشخصا سازمان غذا و داروی وزارت
بهداشت متولی صدور مجوز فعالیت در این حوزه هست .عالوه بر این به نماد
اعتماد الکترونیک هم نیاز است .اعتمادسازی دراین کسب و کار یکی از
پرچالشترین فعالیتهای کلیدی است چرا که بعضی از افراد سودجو محصوالت
عادی خودشان را به بهانه ارگانیک بودن به چندین برابر قیمت به بازار عرضه
میکنند .فراموش نکنید هیچ کسب و کاری بدون چالش و خطر نیست اما برای
این موضوع راه حلهای زیادی وجود دارد.
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ایده اینترنتی خشکشویی و اتوشویی
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یکی از بهترین راههای ایجاد یک منبع درآمد اینترنتی تسهیل یک بازار در حال
فعالیت است …
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یکی از بهترین راههای ایجاد یک منبع درآمد اینترنتی تسهیل یک بازار در حال
فعالیت است .مثال یک خشکشویی آنالین راهاندازی کنید .منظور ما این نیست که
بروید و یک مغازه خشکشویی تاسیس کنید ،یک سامانه تحت وب ایجاد کنید که
از طریق وبسایت یا اپلیکیشن به کاربران کمک کند تا در هر جایی بتوانند به
نزدیکترین خشکشویی دسترسی داشته و سفارش شستشو یا اتو لباس و
منسوجات خودشان را اینترنتی ثبت و ارسال کنند.
این ایده میتواند به شکلهای متفاوتی اجرایی شود .سادهترین آن تقریبا شبیه به
تسهیل رابطه مشتری و خریدار در یک بازارچه اینترنتی است .به این شکل
مغازهدارها و ارائه کنندگان خدمات تجاری و صنعتی خشکشویی میتوانند در این
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کنند در مقابل هم مشتری میتواند به
سایت عضو شده و خدمات خود را معرفی
startway.ir
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صورت آنالین خشکشویی مد نظر را انتخاب کرده و از خدمات آن استفاده کند.
مدل دوم میتواند شبیه چیزی باشد که خانم تبسم لطیفی در مامانپز ایجاد کرد.
یعنی کسب و کار مدنظر ما بتواند خدمات شستشو و اتو لباس مشتریان را به
خانمهای خانهداری که در منزل با لباسشویی خانگی کار میکنند واگذار کرده و
نقل و انتقال را از طریق پیک انجام دهد .مامانپز هم به همین صورت کار میکند،
یعنی غذای سفارشی مشتریان را از دستپخت خانمهای خانهدار مورد تأیید تأمین
میکند.
همچنین این ایده می تواند به صورت ترکیبی از موارد باال اجرایی شود و یا تمام
مسئولیت خدمات به عهده خود سامانه باشد .به این صورت که تعدادی خشکشویی
از هر شهری به عنوان پیمانکار عضو و همکار ما میشوند و صرفا به عنوان مجری
سفارشات را انجام میدهند ،سامانه مد نظر تمام فرایند ثبتسفارش ،ارسال و
دریافت را انجام میدهد .این ایده میتواند مدلهای درآمدی متعددی داشته باشد
که اکثر آنها از سمت مجری با پیمانکار تأمین میشود و در مقابل هم برای
مشتری و هم برای مجری ارزش خلق میکند.
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کسب درآمد از حل المسایل کتابهای دوران تحصیل

در این مطلب می خواهیم به ایده کسب درآمد از حل المسائل کتابهای دوران
تحصیل بپردازیم ،حتما تا کنون برایتان پیش امده است که حین مطالعه مطالب
درسی ازکتاب های مدرسه ودانشگاه نتوانید مسایل وتمرینات ان را حل کنید
وسردرگم شوید.از ان جایی که امروزه اینترنت نقش بسیار مهمی در زمینه اموزش
ویادگیری مهارت های مختلف دارد,بسیاری از دانش اموزان ودانشجویان در حین
تحصیل برای حل مشکالت ویادگیری مطالب درسی خود از ان استفاده میکنند.
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بیای ید یک سایت جامع راه اندازی کنیم برای ارائه پاسخ های تشریحی ,مسائل
مختلف ک در کتاب های مدارس,دانشگاه ها و … مطرح میشود! شیوه کسب
درامدی که در این بخش میخواهم معرفی کنم از طریق نوشتن مطالب کمک
درسی و نوشتن جواب مسایل کتاب درسی است.شما میتوانید در هر مقطع یا
رشته تحصیلی که هستید با نوشتن پاسخ مسایل کتاب درسی وراهنمای حل انها
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درسی به زبان ساده و گیرا که درک ان
ویا نوشتن وتوضیح دادن یک مطلب دشوار
startway.ir
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مطلب را اسان کند کسب درامد کنید.در این روش شما میتوانید محتوای اموزشی
نوشته شده خودتان رادر قالب ویدیو یا فایل متنی تهیه و یک فروشگاه اینترنتی
راه اندازی کنید وفایل های خود را به فروش برسانید ویا فایل های اموزشی را در
سایت یا وبالگ خود به اشتراک گذاشته وموجب افزایش بازدید سایت یاوبالگ
خود شوید .مزیتی که این روش دارد این است که شما میتوانید دانش واطالعات
مربط به رشته تحصیلی خود را به کار گرفته ودر ان فعالیت کنید واز کار خود
لذت ببرید.
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ایده راه اندازی سایت تبدیل عکس به کاریکاتور

در این مطلب می خواهیم ایده ای در مورد راه اندازی یک سایت جامع و کامل با
طراحی شیک در زمینه تبدیل تصاویر افراد از جمله کودکان و بزرگسان به
کاریکاتور را با هم بررسی نماییم.
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شما با این ایده می توانید فایل کاریکاتور را بعد از طراحی به فرد سفارش دهنده
ارائه کنید و در کنار این فعالیت میتوان مواردی نظیر چاپ تصاویر روی پارچه –
روی شاسی -روی بنر و مواردی از این دست نیز را اجرا نمود که کسب درامد
مکمی را برای شما به ارمغان خواهد اورد.
برای شروع میتوانید از یک وب سایت معمولی که با جومال یا وردپرس ساخته
میشود استفاده نمایید و فعالیت در شبکه های مختلف اجتماعی نظیر اینستاگرام /
همینطور برنامه های گفتگویی موبایلی نظیر تلگرام /الین  /وایبر نیز گزینه های
خوبی برای معرفی و دریافت سفارش می باشند.
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 startway.irبرای کودکان نظیر نی نی سایت /
همینطور سایت ها و انجمن های مختلفی که
startway.ir
نی نی وبالگ وجود دارند هم منابع خوبی هم برای تحقیق و هم کسب درامد
هستند .ضمن اینکه این مورد برای عروس داماد ها هم میتواند انجام شود.
بخصوص عکس دونفره عروسی شان را کاریکاتور کنید استقبال خواهند کرد.
برای نمونه شما می توانید چند عکس که به کاریکتور تبدیل شدن را مشاهده
کنید:
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ایده راه اندازی فروشگاه اینترنتی فیلم
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در این مطلب می خواهیم ایده ای در مورد راه اندازی فروشگاه اینترنتی فیلم و
سریال را بررسی کنیم ،شاید تا به حال در اخبار یا فیلم و سریال های خارجی
کلمه حراج رو زیاد شنیده باشید .حراج از این نظر انجام میشود که یک محصول
در تعداد یک عدد یا چند تعداد به فرد یا افرادی فروخته میشود.
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یکی از محصوالتی که در حراج فروش می رود محصوالتی هستند که در فیلم ها
بکار رفته اند .فیلم جنگ ستارگان یکی از چند صد فیلمی می باشد که محصوالت
ان نظیر لباس و ابزاراالت مختلف شخصیت های فیلم به فروش رسید.حال در
کشور ما میتوان از این ایده به نحوی دیگر استفاده نمود .بدین صورت که میتوان
در یک بخش مشخص فروشگاهی را ایجد نمود .بطور مثال فروشگاه مد و لباس
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های که هنرمندان در فیلم ها استفاده
های هنرمندان  :در این فروشگاه لباس
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کردند نمونه مشابه ان به فروش برسد.
در کنار ان محصوالتی نظیر عینک – کیف – کفش و … میتوان به فروش
رساند.این ن وع فروشگاه هم میتواند بصورت اینترنتی ایجاد شود و هم به صورت
فیزیکی در دنیای واقعی ایجاد شود.محصوالت متنوع دیگری نظیر فرش – مبلمان
– وسایل اشپزخانه – دکوری های مختلفی که وجود دارد و … از جمله
محصوالتی هستند که میتوان روی انها مانور داد.
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روشی ساده برای کسب و کار اینترنتی بدون سرمایه
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چگونه می توانیم با سرمایه کم از اینترنت کسب درآمد کنیم و یک کسب و کار
اینترنتی داشته باشیم؟
در این مطلب می خواهیم به بررسی یک روش ساده برای کسب درآمد اینترنتی
بپردازیم.روشی که مورد استفاده افرادی در وب است و از این طریق درآمد دومی
هم برای خود ایجاد کرده اند.
این ایده در زمره طرح های بازرگانی قرار می گیرد و با رسیدن سایت به جایگاه
خود شاید روزانه کمتر از یک ساعت نیاز به رسیدگی داشته باشد.
این طرح به قدری ساده است که می توانم در یک سطر توضیح را کامل کنم اما تا
جای ممکن توضیح خواهم داد تا مطلبی کامل حاصل شود.
الزمه استفاده از این روش تنها آشنایی با اصول سئو و باال آوردن کلمه در گوگل
است.همین!
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طرح چیست؟
را ه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و درج محصوالت همکاری در فروش در آن و
تالش برای باال اوردن سایت در کلمات جستجو شده.
یکی از دوستان این کار را به صورت اختصاصی انجام داده است.به این شکل که
تنها بر روی محصوالت الغری و چاقی کار می کند.سایت وی هر روز دارای مقاالت
در حوزه تناسب اندام است و با  8قلم کاالیی که در سایت خود قرار داده ماهانه
900هزار تومان درآمد کسب می کنند.تنها با صرف یک ساعت در روز.البته در
ابتدای کار زحمت زیادی کشیده و شاید روزی بوده که  7-6ساعت بر روی سایت
کار شده است اما االن که ساست جایگاه خود را پیدا کرده است به آسانی درآمد
کسب می کند.
قطعا صرف یک ساعت زمان در روز و کسب  900هزار تومان درآمد در ماه یک
اتفاق مثبت است.مخصوصا اگر فرض کنیم سه کسب و کار با این میزان درآمد
ایجاد شود ماهانه دو میلیون و هفتصد هزار تومان درآمد نصیب مدیر سایت ها
خواهد کرد .فعال عجله ای نیست و هدف ایجاد یک سایت با این ویژگی است.توجه
کنید که در این روش شما یک سیستم درآمدی ایجاد می کنید.کسب و کاری که
بدون حضور شما فعالیت می کند.
پس روش شروع:
یک دامین خوب ثبت کنید ،هاستی ارزان قیمت برای شروع خریداری کنید(در
ادامه امکان ارتقا وجود دارد) ،با وردپرس سایت خود را راه اندازی نمایید
از طریق فروم ها نظرات وبمستران را در مورد سیستم های همکاری در فروش پیدا
کنید و دو سیستم همکاری در فروش را انتخاب نمایید ،ثبت محصوالت را آغاز
کنید
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محصوالت یک رده کار کنید تا سریع تر باال
بهتر است به صورت اختصاصی روی
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بیایید قدم آخر انتشار مقاالت مرتبط با محصوالت است.حتی می توانید یک یا
چند نویسنده استخدام کنید تا روزانه سایت شما را به روز نگه دارند.
صبر داشته باشید
مهم ترین نکته در کسب و کار اینترنتی صبر است.دو تا سه ماه به فروشگاه خود
زمان بدهید و دلسرد نشوید …
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وویس اپ:ایده ای برای کسب درآمد از اینترنت
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من ذهن خودم رو فقط درگیر خدمات نکرده ام.مدتی است به موضوع ارائه کاال و
محصو ل هم فکر میکنم.کاری که رستوران ها انجام دادند و با گرفتن ورودی از
مشتریان به آنها اجازه خوردن بی نهایت دادند!
خوب نظر شما چیست با الهام از این موضوع یک ورژن اینترنتی از چنین مواردی
راه اندازی شود؟
در مرحله ایده پردازی هستم و فعال کار دارد.اما در زمینه ارائه خدمات کارهای
زیادی میتوان انجام داد.یک مورد قبال منتشر کرده بودم و آن هم سایت تجارب
بود.سایتی که کاربران با خرید اشتراک ویژه می توانستند به تجارب افراد دسترسی
داشته باشند.
این ایده در زمینه محتوای صوتی است.یک اپلیکیشن و یا وبسایت را در نظر
بگیرید که کارب ران اشتراک ویژه آن را خریداری می نمایند و می توانند محتوای
موجود را به صورت صوتی گوش کنند.تاکید من بیشتر بر روی اپلیکیشن می باشد
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افراد از وبسایت ها به سمت اپلیکیشن ها هستیم.
کار سختی نیست .کافی است محتوای نامحدودی که در وب وجود دارد را با صدای
خود(و یا در ادامه با دعوت به همکاری از افرادی با صدای خاص)به محتوای صوتی
تبدیل نمایید و در سایت درج کنید.
نحوه راه اندازی:چنین سایتی را به آسانی می توان توسط سیستم مدیریت
محتوای وردپرس راه اندازی نمود
هزینه ها:
طراحی یک قالب اختصاصی
هاست و دامین
استخدام تیم تامین محتوای صوتی
تبلیغات و برندینگ
با توجه به بی حوصلگی و گاه تنبلی که از افراد در مطالعه مطالب وب دیده ام در
صورت انتشار مطالب جالب و پرطرفدار به آسانی می توان قشر میلیونی که از
گوشی های هوشمند استفاده می کنند را جذب این سیستم نمود.
مطالبی که طرفدار بیشتری دارد:
مطالب انگیزشی و موفقیت طرفداران زیادی دارد و برای شروع عالی است.
مطالب ویژه بانوان:در رابطه با آرایش و زیبایی,آشپزی,مد و پوشاک و …
مطالب آموزشی کودکان:این روزها هر کودکی را که می بینیم یک گوشی هوشمند
دارد.خوب اگر برندی در زمینه ارائه مطالب صوتی ویژه کودکان ایجاد نماییم
نتیجه جالبی خواهد داشت.از آموزش زبان گرفته تا آموزش های علمی,هنری و
…
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 startway.irدر نظر گرفت و کم کم آن را توسعه
دسته بندی های متنوعی برای این اپ میتوان
startway.ir
داد.الزم نیست در ابتدا سایت یا اپلیکیشنی کامل عرضه شود.یک شروع کوچک با
اهدافی بزرگ که به مرور با جذب اعضا و کسب درآمد تکمیل گردد بهتر است.
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بازار کسب و کار اینترنتی داغ است و فرصتی مناسب است که در این زمینه به
ایده پردازی بپردازیم  .با توجه به اینکه در وب ایران خال بسیاری وجود دارد و
شاهد نمونه سایت های خارجی هستیم که مشابه فارسی ندارند این فرصت فراهم
میشود که ذهن خود را معطوف وب نماییم .بخش کسب و کار اینترنتی دفترچه
ایده خود را پربار تر کنید و سعی نمایید هر روز یک ایده برای کسب و کار
اینترنتی پیدا کرده و سریع آن را یادداشت نمایید.این جریان ایده های کوتاه کم
کم میتوانند به هم متصل شده و یک ایده ناب ایجاد نمایند.در این بخش ایده ای
با نام مای نوت ارائه می دهم که مشابه خارجی دارد اما نمونه فارسی آن راه اندازی
نشده است.

ایده چیست؟
یک سایت جامع برای خرید و فروش جزوات دانشگاهی …
برای شروع به سایت  www.flashnotes.comمراجعه کنید تا با نمونه این
ایده آشنا شوید.
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سایتی را تصور کنید که در آن دانشجویان
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دانشگاهی خود بپردازند.سایت دارای جستجوگری خواهد بود که بر اساس نام
درس,دانشگاه,کالس,نام استاد و …جزوه های ثبت شده را نشان می دهد.
دانشجویانی که با خط خوش جزوه ای را آماده کرده اند می توانند اسکن گرفته و
فایل را در سیستم ثبت کنند تا دیگر کاربران با جستجوی جزوه بتوانند آن را
خرید نمایند .البته تعداد سایت های خرید و فروش فایل در وب فارسی کم نیست
اما هدف از این سایت ایجاد یک برند برای جزوه دانشگاهی است که دانشجویان
خودشان نوشته اند .در این دوران که شاید برخی دانشجویان هیچ منبع درآمدی
نداشته باشند چنین سایتی میتواند راهگشای دانشجویان باشد ضمن اینکه میتواند
باعث ایجاد انگیزه در خوب نوشتن جزوه هم باشد!!
در سایت اشاره شده رقم های مختلفی برای جزوات تعیین شده که بسته به
کیفیت مطالب,نوع نوشتن و … می تواند متفاوت باشد.مثال دانشجویی که با
ترسیم شکل و نکات مهم در خالل تدریس جزوه کاملی تهیه کرده است حق دارد
به قیمت مناسبی آن را به فروش برساند.
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روشی برای کسب درآمد راحت از اینترنت
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بازار کسب و کار اینترنتی داغ است و خیل عظیمی از عالقمندان به این نوع کسب
درآمد به سمت وب جذب میشوند.همین حجوم افراد جویای درآمد از نت باعث
ایجاد یک فرصت برای ریزبینان و افراد زیرک است.
در این ایده به بررسی یک شیوه درآمدی از وب میپردازیم که با حداقل سرمایه
مثال  1میلیون تومان میتوان استرت زد و به مرور شاهد پیشرفت در این زمینه
بود.
با طرح درآمدی این بخش همراه شوید:
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تجارت و یا به اصطالح خودمانی تر خرید و فروش از جمله محبوب ترین شیوه
های کسب درآمد است.در اکثر زمینه ها شاهد این شیوه درآمدی هستیم و افراد با
سرمایه خود کاالیی را خریده و با سود میفروشند.
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در فهرست میلیاردرها شخصی است که شیوه کسب درامد جالبی دارد.وی با
شناسایی کسب وکارهای رو به ورشکستگی با رقم پایینی شرکت مذکور را
خریداری میکند و با تغییرات و بهبود کسب وکار اقدام به فروش شرکت به رقم
باالتری میکند.
برای مثال یک کارخانه نوشابه سازی به رقم 100هزار دالر خریداری شده و بعد از
تقویت به رقم 1میلیون دالر فروخته شد.
خوب هدف از بیان این مثال اشاره به یک بازار مناسب کسب درآمد در وب است:
خرید و فروش سایت
بله همین شیوه برای کسب وکارهای اینترنتی و سایتها اعمال شود.
بسیاری از کسانی که یک سایت را استارت میزنند سن پایینی داشته و پس از
گذشت زمانی و عدم رسیدن به درآمد سایت خود را به حال خود رها میکنند.حال
یک شخص تیزبین میبایست شروع به یافتن این سایتها و خرید آن با رقم پایین
نماید .یک گروه نویسنده نیاز است که کارشان اپدیت سایت و محوا خواهد
بود.نیازمند متخصصین سئو و بهینه سازی هم خواهیم بود که کارشان بهینه
سازی سایت و افزایش بازدید خواهد بود.حال با افزایش آمار بازدید سایت میتوان
با رقم مناسبی وبسایت را به فروش رسانده و سراغ سایت بعدی رفت.
البته این مطلب با فرض آشنایی با کسب وکار اینترنتی و تجربه قبلی مطرح
شد.این کار نیازمند اطالعاتی در رابطه با بررسی سایت های مختلف از جهات
گوناگون است تا سایت مناسب را یافته و خریداری نمایید.
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شروع ایده پردازی برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی و طراحی اپلیکیشن با یک
نیاز آغاز میشود.مثال یک روز صبح جمعه که مجبور به خرید نان برای صبحانه
هستیم ,با خود می گوییم چه خوب میشد اگر سایتی بود که خرید نان برای
منازل را انجام می داد .حالت دیگر یک تلنگر است که در یک لحظه و بدون هیچ
پیش زمینه ای به ذهن خطور می کند.مثال شوخی یک دوست و جمله ای که به
تمسخر می گوید و همان جمله یک ایده در ذهن ما پدید می آورد .برای کادومن
از حالت دوم استفاده کرده ام و تلنگر این ایده از صحبت با یک کودک ناراضی از
کادوی تولدش شکل گرفت!
پس ایده یابی و اید ه پردازی برای کسب و کار را سخت نکنید و به تمامی عوامل
پیرامون خود به عنوان وسیله ای برای یافتن ایده جدید نگاه کنید.

از نام ایده می توان پیش بینی هایی انجام داد.کادومن سایتی مرتبط با کادوست.
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تولد یکی از کودکان فامیل بود و هدیه هایی برای این عزیز آورده شده بود.ناراحتی
وی از کادوهای دریافتی کامال مشهود بود و در لحظه ای که در رابطه با دلیل
ناراحتی اش صحبت میکردیم جمله ای گفت:ای کاش میشد کادوی تولدم را
خودم انتخاب کنم!
چون همیشه سعی میکنم به پدیده های پیرامونم با عینک ایده پردازی نگاه کنم
سریع به فکر فرو رفتم و تلنگر مورد نظر زده شد .حتما ایده را متوجه شده اید و
امیدوارم تا اینجا یک طرح کامل در ذهنتان تشکیل داده باشید.
شبکه اجتماعی ویژه هدیه و کادو
درست است که دانستن عالیق عزیزان الزمه زندگی در کنار آنان است و معموال
هم تا حدی از این عالیق مطلع هستیم اما گاهی به دالیل مختلف نمی توانیم
دقیقا در جریان عالیق یا بهتر بگم نیازهای افراد قرار بگیریم.یک عامل هم
نامحدود بودن نیازها و عالیق افراد است که هر روز با پیشرفت تکنولوژی و علوم
مختلف این نیازها هم تغییر میکنند.
خوب از این لحظه کادومن وارد صحنه میشود.یک شبکه اجتماعی که افراد در آن
نیازها,عالیق,آرزوها و خواسته هایشان را از زندگی مطرح میکنند.
هر کاربر صفحه ای اختصاصی دارد که در آن به بیان تک تک موارد فوق می
پردازد و حتی میتواند درددل کند.نمایش اطالعات اکانت تنها برای کسانی مقدور
است که رمز ورود به صفحه وی را داشته باشند .حال این شخص با ارائه آدرس و
رمز صفحه به دیگران,آنها را در جریان نیازهای خود قرار می دهد.
این کلیت ایده است و من مطمئن هستم تا همین جا شما موارد دیگری به آن
اضافه کرده اید یا اصال ساختار و نحوه فعالیت سایت را به گونه ای دیگر طراحی
کرده اید.این سایت میتواند امکانات جالب دیگری هم داشته باشد:
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را یک لپ تاپ معرفی کرده است.حال دوستان وی با مراجعه به سایت و انتخاب
کادو در حد توان خود کمک کرده و واریز انجام می دهند.با رسیدن به رقم مذکور
سایت کادو را تهیه کرده و برای شخص ارسال می کند!
کادوبازار :نظر شما راجع به اضافه شدن فروشندگان کاال به این سیستم
چیست؟فروشندگان کاال محصوالت خود را در این سیستم ثبت می کنند و از این
پس این قابلیت ایجاد می شود که شخص کادوی خود را از دسته بندی ها انتخاب
و ثبت کند و کسانی که قصد خرید کادو را دارند به صورت آنالین خرید را از
فروشنده انجام دهند!
کادورسان:بیایید بخش جدیدی اضافه کنیم.کادورسان تنها وظیفه ارسال کادو را
به عهده دارد.مثال شخصی با مراجعه به سایت تعیین میکند که روز  20اسفند تولد
مادرش است و قصد دارد ساعت موجود را در این تاریخ در یک بسته بندی به
همراه دسته گل به درب منزل مادرش ارسال کنند.همه این کارها در بخش
کادورسان انجام می شود.
برای این که مانع جریان سازی خالق ذهن شما نشوم مورد جدیدی به ایده اضافه
نمی کنم.ادامه کار با شماست.ذهن خود را به کار اندازید و ایده را تکمیل کرده و
بخش های خالقانه به آن اضافه کنید.
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این روزها بحث کسب درامد از اینترنت خیلی داغ شده است و افراد بسیاری را در
اطراف خود می بینم که تازه با مقوله کسب درامد از اینترنت اشنا شده اند و به
دنبال شروع یک کسب وکار اینترنتی هستند.
در این مطلب یک ایده بسیار ساده را معرفی خواهم کرد تا عالقمندان کسب وکار
اینترنتی,بدون نیاز به سرمایه ای خاص به کسب درامد بپردازند.

دوستان حتما شما هم تب و تاب بسیار باالی شبکه های اجتماعی را دیده
اید.متاسفانه شرکتها و برندهای ایرانی هنوز به خوبی از قابلیت شبکه های
اجتماعی استفاده نمیکنند .این امر میتواند به دلیل عدم شناخت پتانسیل این
شبکه ها و یا کمبود وقت ! باشد اما هیچ دلیلی نمیتواند عدم فعالیت در این
شبکه ها را توجیه کند.
ظرفیت شبکه های اجتماعی مقدمه ای است برای شروع طرح ایده.
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ایده چیست؟
ح ال که بسیاری از شرکتها به خوبی از پس معرفی خود در شبکه های اجتماعی
برنمی ایند چرا شما به انها کمک نکنید؟
اکثر عالقمندان به وب حداقل در یم شبکه اجتماعی اکانت دارند و کامال با طرز
کار در این شبکه ها اشنا هستند.وقتی ساعتها در این شبکه به فعالیت پرداخته
میشود بهتر نیست یک ساعت در روز را به کسب درامد اختصاص داد؟
روش کار این است که شما به شرکتهای مختلف پیام خواهید داد که میتوانید
مسئولیت مدیریت برندسازی شرکت را در شبکه های اجتماعی به عهده
بگیرید.پس از مذاکرات اولیه و توافق بر سر قیمت فعالیت خود را اغاز میکنید.
وظ یفه شما انتشار اخبار و اطالعیه ها,تامین محتوا برای شرکت و جمع اوری کاربر
برای صفحات شرکت خواهد بود.
قطعا کسب درامد از محلی که ساعتها در ان به سپری کردن زمان پرداخته شده
است میتواند لذت بخش باشد و نکته مهم این است که فعالیت در شبکه های
اجتماعی برای شرکتها ا مری بی پایان است و شرکت تا زمانی که به فعالیت خود
ادامه میدهد نیاز به حضور در این شبکه ها را دارد و این یک فرصت بی نظیر برای
کسب درامد شما است.
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در وب فارسی کمبود وبسایتهای بسیاری احساس میشود که با یک بررسی میتوان
به ایده های خوبی رسید و به جای راه اندازی وبسایتهای تکراری که اغلب هم
شکست میخورند چنین سایتهای جدید و خالقانه را ایجاد کرد .در یک فروم
فارسی تاپیکی دیدم که باعث شکل گیری یک ایده شد.ایده را مطرح میکنم .در
تاپیکی که در انجمن دیدم,سفری مشترک توسط کاربران سایت تدارک دیده شده
بود و برای زمان سفر و اقداماتی که باید هر شخص انجام دهد بحث شده بود .
خواندن این موارد حس خوبی در من ایجاد کرد و باعث شد ایده سایت با هم بریم
! به ذهنم برسد .با هم بریم چیست؟ یک سایت که به صورت تخصصی به سفر
میپردازد.در این سایت افراد عضو میشوند و با تشکیل گروه به سفرهای داخلی و
خارجی میروند .برای مثال شخصی طرح سفر به کیش را مطرح استارت
میزند.حال از طریق شبکه های مجازی دوستان خود را هم دعوت میکند تا در این
سفر او را همراهی کنند.از طریق سایت هم کسانی که قصد سفر به کیش را دارند
به طرح مذکور مراجعه میکنند و با بررسی موارد در صورت صالحدید اعالم امادگی
میکنند تا در این سفر همراه شوند.در واقع با هم بریم یک سایت تشکیل کاروان
خواهد بود .چه فایده ای دارد؟ شاید این سوال مطرح شود که این سفر گروهی
چه فایده ای دارد؟و چرا افراد باید گروهی به سفر بروند؟یکی از محاسن این طرح
استفاده از تخفیف به دلیل کثرت مسافران است بنابراین هزینه های سفر بسیار
پایین می اید .مورد دیگر این که در ادامه این سایت میتواند به یک شرکت
برگزاری تورهای داخلی و خارجی تبدیل شود که افراد خودشان تور را تشکیل
داده و اماده سفر میشوند و این شرکت تنها به عنوان واسطه اتصال افراد عمل
میکند.
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ایده راه اندازی سایت مستر حساس !!

ایده ای که در این بخش مطرح میکنم مدتها در ذهنم بوده و بارها روی ان کار
کرده ام تا ایده را ورز داده و به شکل مناسبی در بیاورم تا اینکه جرقه مورد نظر
زده شد و ساختار مناسب برای اجرای این ایده را پیدا کردم.
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مستر حساس چیست؟
البته بهتر است بگوییم مستر حساس کیست؟!چون این برند یک شخصیت واقعی
خواهد بود که با نام مستر حساس فعالیت خواهد کرد .ایده از این قرار است که
سایتی راه اندازی میشود و موسس سایت به عنوان مستر حساس معرفی
میگردد.این شخص در شهر میگردد و نظرات خود را در رابطه با وقایع و اتفاقات
مختلف منتشر میکند .مستر حساس در رابطه با موارد مختلف که روزانه با انها در
ارتباط است نظر میدهد.
چند مثال:
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 startway.irمیکند و نظر خود را در رابطه با ان
مستر حساس یک روز در یک سمینار شرکت
startway.ir
سمینار با صداقت مطرح میکند.
مستر حساس از خدمات یک شرکت استفاده میکند و همان روز,رضایت و
نارضایتی خود را در سایت منتشر میکند.
نحوه برخورد کارمندان یک اداره,مزه یک خوراکی جدید,بررسی یک فیلم تازه
اکران شده,نظر در مورد یک کتاب جدید و … می تواند جزئی از موارد بی شماری
باشد که مستر حساس نقد میکند.
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یکی از پیش زمینه ها و الزمه های موفقیت در کسب وکار اینترنتی داشتن ایده
ناب و جدید هست و در این کتاب سعی خواهیم کرد با ایجاد فضایی مملو از
ایده,محیطی فراهم کنیم تا دوستان بتوانند ایده های ناب و جدیدی پیدا کنند.
ایده چیست؟
سیستمی برای پیدا کردن دوستان و همکالسی های قدیمی .شاید بگید که از
سیستم ها و شبکه های اجتماعی میشه کمک گرفت.درسته میشه اما هدف اصلی
ایجاد یک شبکه و سیستم قدرتمند برای پیدا کردن دوستان قدیمی هست به
طوری که هر کس به دنبال دوستان دوران تحصیل یا کودکیش باشه سراغ این
سایت بیاد.
سیستم چگونه عمل میکند؟
یک سایت و اپلیکیشن راه اندازی خواهد شد و هر کس به راحتی میتواند با وارد
کردن فیلدهای مشخص به جستجوی دوستان خود بپردازد .فیلدهایی
مانند:استان,شهر,نام مدرسه,دانشگاه,کالس,نام معلم… ,و هر اطالعات ریزی که به
پیدا کردن دوستان کمک کند.
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یک ایده تبلیغاتی درآمدزا
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این ایده یک ایده تبلیغاتی جدید و منحصر به فرد است که اجرا نشده است.با
اجرای ان به عنوان اولین سیستم ارائه دهنده این خدمت میتوان به نتیجه مطلوبی
رسید.
ایده چیست ؟
تبلیغات صوتی در اهنگ های پیشواز!
شاید قبال ب ه ذهن شما هم رسیده باشد.فقط در رابطه با این ایده کمی صحبت
میکنیم تا شاید موارد تازه ای به ان اضافه کرده و اجرا نماییم .بهترین حالت این
است که سیستم اینترنتی برای ارائه این نوع تبلیغات راه اندازی شود و به عنوان
اولین سایت ارائه دهنده این خدمت شناخته شود .حال کسانی که به دنبال تبلیغ
هستند با مراجعه به سایت و پرداخت تعرفه تبلیغ خود را ثبت میکنند .از طرفی
هم کاربران با دریافت کد تبلیغ مورد نظر را فعال میکنند.
چه سودی برای کاربران دارد؟
برای کاربران میبایستی سیستم کسب درامد تعریف شود تا با ثبت تبلیغ به درامد
برسند.
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قطعا برای شما هم پیش امده که از دریافت پیامکهای تبلیغاتی که به دردتان
نمیخورد کالفه شده باشید.و یا تراکتی که اصال به درد شما نمیخورد.
چه خوب میشود که هر کس تبلیغات مورد عالقه خودش را دریافت نماید!!
خوب دوستان همه چیز مشخص شد.هدف ایجاد سیستمی جامع هست که هر
کس تعیین کند در چه زمینه ای نیازمند تبلیغ است.
اجرای این طرح برای اس ام اس بسیار اسان است.یک سامانه که هر شخص با
شماره گیری ان و ارسال کدهای مرتبط به صورت  ussdتعیین میکند که در چه
زمینه هایی به تبلیغ نیاز دارد .حال در هنگام ارسال پیام های تبلیغاتی,سیستم بر
اساس عالقمندی هر شماره عمل میکند.
واین یعنی بهترین شیوه ارسال پیامک که همه پیامها به صورت هدفمند ارسال
میشوند .مورد بعدی سایتی است که هر کس عالقمندی های خود و روش های
مورد نظرش را تعیین میکند.مثال شخصی تعیین میکند در زمینه تخفیف پوشاک
اگهی هایی به شکل اس ام اس,اتالوگ,تراکت,ایمیل و … دریافت نماید و بر اساس
ادرس تعیین شده وی این ارسالها انجام میشود.
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با یک ایده بی نظیر همراه شما خواهیم بود.ایده ای که در حال حاضر مشابهی
ندارد و با توجه به موضوع و رده فعالیت ان میتواند به یک کسب و کار اینترنتی
مفید و پردرآمد تبدیل شود.

عنوان ایده این است سیستمی برای خرید و فروش اینترنتی ایمن.
خوب در ابتدا به یکی از بزرگترین ضعف های فضای اینترنتی اشاره کنیم که ان
هم بحث اعتماد است.یک معامله را در نظر بگیرید که طرفین ان هیچ شماختی از
یکدیگر ندارند و میخواهند با یکدیگر مراوده مالی داشته باشند.چنین فضایی
احتمال کالهبرداری و سواستفاده را زیاد میکند و باعث زیان میگردد.
این ایده به روشی اشاره میکند که در ان یک معامله اینترنتی با امنیت انجام
شود .یک سایت که به عنوان واسطه مالی عمل کند و وجه مورد نظر را تا زمان
تحویل کاال یا خدمت نگه دارد.فرض کنید شخص  Aقصد خرید محصول از
شخص  Bرا دارد.وی با مراجعه به این سیستم وجه را به حساب شخص  Bواریز
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میدهد که مبلغ را دریافت کرده و کاال را
میکند.حال سیستم به شخص  Bپیام
startway.ir
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برای خریدار ارسال کند.خریدار با تحویل گرفتن کاال به پنل خود رفته و صحت
محصول را تایید میکند و سیستم هم وجه را بعد از کسر کارمزدی کم به حساب
فروشنده واریز میکند.
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این ایده ترکیب یک ایده خدماتی با کسب وکار اینترنتی میباشد که میتواند منبع
درامد مناسبی را برای مجری ان فراهم کند .این ایده ترکیب شرکت برگزاری
مجالس با اینترنت هست .چند شرکت برگزاری مجالس وبسایت مختص خود را
راه اندازی کرده اند و به معرفی خدمات خود می پردازند اما هدف ما این
نیست.هد ف راه اندازی یک وبسایت است که به برگزاری خدمات مجالس عروسی
می پردازد.
چطور؟
در ابتدا یک وبسایت شیک و جذاب را راه اندازی میکنیم.سپس با مراجعه به
شرکتهای برگزاری مجالس قرارداد همکاری امضا میکنیم تا با گرفتن
سفارش,مراسم مورد نظر توسط شرکت مذکور برگزار شود .به این ترتیب اولین
شرکت اینترنتی برگزاری خدمات مجلس عروسی افتتاح میشود.
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همانطور که میدانید شبکه های اجتماعی مدت زمان انالین بودن بسیاری از
جوانان را به خود اختصاص میدهند و بسیاری از افراد مخاطب همیشگی این
سایتها هستند.خوب چرا از این مورد برای راه اندازی یک سایت جدید استفاده
نکنیم؟
ایده چیست؟
ایده راه اندازی یک سایت است که خدمات مرتبط با سایتهای اجتماعی را ارائه
میدهد.در این سایت در کنار اموزشها و راهنمایی های سایتهای مختلف
اپلیکیشنهای این سایتها و همینطور روش های استفاده از اپ ها هم ارائه میشود.
مطمئنا چنین سایتی به بازدید خوبی دست خواهد یافت که درامد بسیار مناسبی
را از طریق تبلیغات به همراه خواهد اورد.
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یکی از مهم ترین اصوای که در زمینه بازاریابی و فروشندگی مطرح میشود این
است که همیشه سعی کنید مشتری به شما به عنوان یک مشاور نگاه کند تا یک
فروشنده .خوب شاید بپرسید که این مطلب چه ارتباطی به عنوان ایده دارد.باید
عرض کنم که این امر در فضای مجازی هم مطرح است و حتی شاید اهمیت ان
بیشتر باشد.نگاهی به موفقیت فروشگاه اینترنتی دیجی کاال نشان میدهد که این
سایت به طور موفقیت امیزی از این قاعده استفاده کرده است و بسیاری از کاربران
این سایت از تحلیل ها و بررسی های ثبت شده استفاده میکنند.خوب این ایده راه
اندازی یک سایت است که در ان کاالهای مختلف بررسی میشوند.و هنگامی که
شخصی به دنبال خرید محصولی است با مراجعه به این سایت اطالعات جامعی در
رابطه با کاالی مورد نظر پیدا میکند.
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کاالهای الکترونیکی مانند موبایل,کامپیوتر و لپ تاپ… ,
خانگی,محصوالت صوتی تصویری و در کل هر محصولی که قابلیت قیاس با هم
رده های خود را داشته باشد میتواند جزو دسته بندی های این سایت باشد.

خودروها,لوازم
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ایده یک سایت اشتراکی پردرامد
startway.ir

startway.ir

راه اندازی سایت های اشتراکی یکی از روش های کسب درامد از اینترنت
است.سایتهایی که کاربران در مقابل خرید اشتراک ویژه میتوانند به محتوا
دسترسی داشته باشند.

ایده چیست؟
راه اندازی یک سایت برای ارائه کتابهای صوتی.در این سایت کاربران با خرید
اشتراک ماهانه برای یک ماه از کتابهای موجود استفاده کنند و انها را دانلود
نمایند  .هم میتوان از کتابهای موجود در اینترنت استفاده کرد و هم اینکه با
کسب اجازه از ناشر و مولف اقدام به تهیه فایل صوتی ان کرد .با گذاشتن کتابهای
معروف و پرطرفدار میتوان به مشتریان بالقوه ای دست یافت.در شرایط کنونی که
مشغله افراد و کمبود زمان مانع صرف زمان برای مطالعه میشود کتابهای صوتی
میتوانند مشکل کمبود زمان مطالعه را برطرف نمایند .بر روی این ایده تمرکز
کنید و همچنین برای دیگر سایت های اشتراکی هم ایده بیابید.
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(ایده سایتی جذاب) چهره فرش شما اماده شد
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به احتمال زیاد شما هم اگهی مربوط به تهیه تابلو از تصاویر شما را دیده اید.بافنده
های فرش که از تصاویر و عکس چهره ها تابلوفرش تهیه میکنند.خوب چرا این به
شکل یک سایت و سیست پیاده سازی نشود؟
ایده چیست؟
سایتی که کاربران میتوانند به ان مراجعه کرده و سفارش طراحی یک تابلو عکس
را از تصویر خودشان بدهند.برای این کار ابتدا ابعاد تابلو را انتخاب کرده و پس از
مشاهده تعرفه,عکس خود را ارسال میکنند و با پرداخت وجه منتظر ارسال تابلو
میشوند.
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به هیچ وجه نیاز نیست که خودتان با بافت فرش اشنایی داشته باشید.کافی است
به چند شرکت در این زمینه مراجعه کرده و یا با چند مغازه دار صحبت کنید تا با
گرفتن سفارش توسط شما,این افراد تهیه و بافت فرش را به عهده بگیرند.
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یک ایده بی نظیر برای راه اندازی
سایتی پربازدید و پردرامد startway.ir
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در ادامه ایده های اینترنتی یک ایده بسیار خوب را اماده کرده ایم که میتواند مورد
استقبال جوانا قرار بگیرد و در کنار ایجاد یک سایت پر بازدید درامد مناسبی
رابرای مدیران سایت فراهم کند.
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خوب بریم به سراغ ایده.دوستان همانطور که میدانید امروزه تب خوانندگی و
همچنین بازیگری در بین جوانان بیداد میکند.تب بازیگری را کنار گذاشته و در
رابطه با تب خوانندگی ایده ای را مطرح میکنیم.البته خود بازیگری هم جزو
طرحهای ما هست که در اینده مطرح خواهیم کرد.
ایده چیست؟
ایده استفاده از این عالقه جوانان برای برپایی یک سایت مسابقه ای است.اولین
سایت برگزاری مسابقات در بین خوانندگان .حتما متوجه موضوع شدید.در این
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 startway.irبندی خواهد شد و خوانندگان برتر
سایت ترانه های مختلف توسط کاربران رتبه
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معرفی خواهند شد.
سایت شامل بخش هایی مانند:صدا,متن شعر,اهنگ و تنظیم خواهد بود و
خوانندان جوان اثار خود را ارسال خواهند کرد و دیگر کاربران به موارد ارسالی
رتبه خواهند داد تا هر هفته بهترین ترانه در هر زمینه انتخاب شود .چنین سایتی
یک مکان مناسب برای تبلیغات و معرفی خوانندگان جوان خواهد بود.
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این ایده حاصل همفکری تیم ایده پردازی کانال ایده های میلیونر شدن است و
چنی ن سایتی مطمئنا با استقبال خوبی از جانب کاربران اینترنت همراه خواهد شد .
فضای اینترنت فارسی پر شده است از وبسایتهای استخدامی که به انتشار
فرصتهای استخدامی میپردازند.ایده این قسمت به کار این وبسایتها مربوط میشود
منتهی با یک سری تغییرات.
ایده چیست؟
راه اندازی سایتی پر از فرصتهای همکاری بین اعضا.
مثالی میزنیم تا ایده روشن تر شود:
مدتی قبل یکی از دوستان میگفت که در شهرستان انها کسب وکار چاپ پیشرفت
نکرده است,و کسی به این کار نمی پردازد.خوب در نگاه اول این طور به نظر
میرسد که شاید کسب وکار مورد نظر در ان شهر سوددهی نداشته و به همین
دلیل کسی سراغش نرفته.اما این طور نیست.وقتی کسب وکاری در یک منطقه
ایجاد نشده است و امتحان خود را پس نداده است چطور میتوان گفت که سودده
نیست؟ و یا دوست دیگری میگفت که در شهرستان انها مغازه ای برای ساخت مهر
فوری وجود ندارد!و مثال های دیگر که میتوان برای این موارد زد .خوب در این
سایت اهالی شهرهای مختلف فرصتهای کاری که در شهرشان وجود ندارد را اعالم
خواهند کرد و سایر کاربران با بررسی فرصت ها به فعالیت در ان زمینه خواهند
پرداخت  .برای کاربرانی که فرصتهای شهر خود را ثبت میکنند امتیازی در نظر
گرفته خواهد شد تا به ثبت فرصت ترغیب شوند .یکی از موارد این هست که این
افراد با مطرح کردن فرصت کاری,برای خود شریک پیدا کرده و در زمینه مورد
نظر وارد شوند.
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ایده راه اندازی مجله وب
startway.ir
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این ایده رو با هدف پیدا کردن ایده ای جدید در زمینه دیگر مطالعه کنید.در کل
هر چه با ذهن بازتر ایده ها را مطالعه کنید بازدهی شما بیشتر خواهد بود.
عضویت در کانال ایده های میلیونر شدن (  ) Telegram.me/Ideaaرو هم
فراموش نکنید

ایده ,راه اندازی یک اگهی نامه ویژه وبسایتها خواهد بود.یک اگهی نامه چاپی که
به معرفی وب سایتها می پردازه .حتما در شهر شما هم اگهی نامه های مختلفی
پخش میشه.این ایده با ساختار مشابه اجرا خواهد شد با این تفاوت که در دسته
بندی های مختلف به معرفی وبسایتها خواهد پرداخت.
دسته بندی هایی مثل سایت های خدماتی,فروشگاههای اینترنتی …,
چنین مجله ای به محلی مناسب برای تبلیغات وبسایتها بدل خواهد شد و در کنار
هزینه ثبت اگهی درامد خوبی را ایجاد خواهد کرد.
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این ایده ایده بسیار کاربردی هست و خال چنین سایتی در وب فارسی احساس
میشود  .ایده را با این هدف بخوانید که ایده جدیدی را خلق کنید.این بزرگترین
هدف ما هست که قدمی کوچک در راه خلق ایده برداریم .این ایده زیاد ایده
پیچیده نیست.یک ایده ساده که در حال حاضر سایت مشخصی وجود ندارد که
این کار را انجام دهد .به این جهت اسم ایده را کارباکس انتخاب کردیم که در این
سایت فرصتهای کاری مختلف در شهرهای ایران قرار داده میشود .اشتباه نکنید
این یک سایت اگهی و استخدامی نیست.کارباکس سایتی خواهد بود برای
عالقمندان به خوداشتغالی که با گشتن در این سایت فرصتهای کاری را پیدا کرده
و انجام دهند.به این گونه کارها اصطالحا فصلی یا زمانی میگیم .بزارید یک مثال
بزنم تا این ایده کامل روشن بشه.دوسال قبل یکی از دوستان خوش ذوق ما
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که روی تخم مرغ چسبانده میشد.با
برچسبی ویژه و جذاب درست کرده بود
startway.ir
startway.ir
همکاری هم از طریق سایتمان گروههایی در شهرهای ایران ایجاد کردیم و کار
بازاریابی رو به اونها سپردیم.این کار فقط در اسفندماه اغاز شد و با اغاز سال جدید
دیگر متوقف شد.همون موقع به فکرم رسید که یک سایتی با این ویژگی ایجاد
شود که پر از فرصتهای شغلی فصلی و زمانی باشد.مسلما این سایت محل خوبی
برای عالقمندان به خوداشتغالی خواهد بود تا با سرمایه کم فرصت کاری مناسب
رو در شهر خود بدست اورند.
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ایده چیست؟
اسم ایده رو جام گذاشتیم.یک وبسایت در زمینه سرگرمی و رقابت و در نهایت
رسیدن به پاداش .یک وبسایت برای برگزاری مسابقات مختلف و اهدای
جایزه.مسابقات در زمینه های رقابت های فیزیکی و یا انالین خواهد بود .هر کاربر
یک پروفایل خواهد داشت که مهارتها و امتیازات و افتخاراتش را نشان
میدهد.همچنین امکان تشکیل تیم هم وجود دارد که در پروفایل هر تیم هم این
موارد نشان داده میشود.
برای مثال رقابت جذاب فوتبال رو در نظر بگیرید:
افراد بعد عضویت در پروفایل خود ورزش فوتبال رو تعیین میکنن.مشخصات هر
فرد تعیین میشه.قد,وزن,سوابق,پست و …
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رو در سایت تعیین
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مدیران سایت با عقد قرارداد با سالن فوتبال رقابتهایی
میکنن.مثال یک رقابت به صورت جام و یا لیگ که مسابقات در زمان تعیین شده
برگزار میشه .حال کاربران مختلف با هم تشکیل تیم میدن و در رقابت مورد نظر
ثبت ن ام میکنن.از دریافتی های مربوط به هزینه ثبت نام جایزه ای برای تیم
اول,دوم و سوم تعیین میشه و در نهایت رقابتها برگزار میشه .حالت دیگر این
هست که خود کاربران مسابقه و رقابتی را ایجاد کنند.مثال جمعی از هم مدرسه
ای ها که در سایت عضو هستن خودشون بر اساس سالن های موجود رقابتی رو
ایجاد میکنن و مدیران سایت هماهنگی الزم برای برگزرای را صورت میدهند .این
موارد برای تمامی رشته های ورزشی قابل اجراست و این ایده بعد از راه اندازی به
سایتی محبوب و پرطرفدار تبدیل میشود.
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با شیوه تبلیغات پیکسلی حتما اشنایی دارید با این حال اشاره ای بکنیم.سایت
تبلیغات پیکسلی سایتی هست که کاربران بر اساس خرید پیکسل میتونن تصویر
مربوط به سایت یا برند خود رو با لینک به سایتشون درج کنند.اولین بار یک
کارافریین جوان این ایده رو با نام “خانه میلیون دالری” پیاده کرد و در مدت
کوتاهی به یک میلیون دالر رسید.
خوب بریم سراغ ایده خودمون.این ایده یک سایت هست که این خدمت رو به
صورت اگهی نامه چاپ شده ارائه میده.
روش کار:
کاربران با مراجعه به صفحه مربوط به یک روز اگهی خود را به صورت پیکسل
تعریف میکنن و با خرید پیکسل در نقطه دلخواه اگهی رزرو میشه.در تاریخ مورد
نظر با تکمیل صفحه اگهی نامه در شهر پخش میشه.
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ایده اینترنتی جدید در حوزه نمایشگاه
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ایده چیست؟
خیلی سریع میریم سراغ مطرح کردن ایده.ایده این است که نمایشگاه هایی که در
سراسر کشور برگزار میشود به صورت انالین اجرا شود.
در واقع یک سایت ایجاد میشود که شرکتهای مختلف میتوانند در بازه های زمانی
تعیین شده در این نمایشگاه شرکت کنند و محصوالت خود را عرضه نمایند.این
سایت ارائه دهنده تمامی خدمات یک نمایشگاه است و در کنار ان باید خدمات
خالقانه نیز ارائه گردد .در صورتی که این سایت به یک برند در حوزه خود تبدیل
شود و تبلیغات مناسبی هم صورت پذیرد میتوان انتظار درامدزایی مناسب را برای
تیم داشت .سایت میبایست به صورت سیستم کسب وکار راه اندازی شود و با
تقسیم بندی ماهها ,برای هر حوزه زمانی را تعیین کرد تا افراد بتوانند در این بازه
زمانی با پرداخت هزینه در نمایشگاه شرکت کنند.
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همونطور که میدونید سیستمهای پخش فعلی مویرگی هستند و مدتهاست که از
همین روش استفاده میشه.تیم ما هم با تمرکز بر روی سیستم پخش به ایده ای
جدید و بهتر رسیده که میتونه به یک کسب وکار پر درامد هم تبدیل بشه.

r
.i
ay
tw
ar

st

ایده چیست؟
ایده راه اندازی یک سیستم پخش انالین هست.یک وبسایت بزرگ که پخش
محصوالت در کل کشور توسط اون انجام میگیره.
هدف اینه که وبسایت جایگزین شرکتهای پخش بشه و یا اینکه باعث افزایش
فروش اونا بشه.
خو ب بعد از راه اندازی سایت تیمی تشکیل خواهد شد که وظیفه ان مراجعه به
تولیدی ها و گرفتن مشخصات محصول به همراه قیمت انهاست.البته هدف سیستم
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تولیدی ها انجام شود اما در شروع کار باید
این است که درج محصول توسط خود
startway.ir
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حضوری مراجعه کرد.
در مرحله بعد محصوالت در دسته بندی خاص خود درج میشوند.حال نوبت به
بازاریاب های سیستم میرسد تا وظیفه خود را که فروش محصوالت هست انجام
دهند.بازاریاب ها با مراجعه به بازار هدف اقدام به بازار یابی محصوالت میکنند و
چون کاال مستقیم توسط تولید کننده درج شده به نسبت شرکتهای پخش قیمت
پایین تری خواهد داشت.
سیستم انالین هم موجودی کاال ها را نشان میدهد و بازاریاب ها بر اساس
موجودی اقدام به فروش میکنند.
هر شخصی از هر نقطه کشور میتواند در این سیستم عضو شده و بازاریابی نماید.در
پایان هر ماه میزان فروش بر اساس کاالهایی که مشتریان تحویل گرفته اند
محاسبه میشود و بازاریاب میتواند درخواست برداشت دهد.
تمامی چرخه فروش محصول از تولید کننده تا رسیدن به دست فروشنده به
صورت سیستماتیک طی خواهد شد.
هدف این ایده حذف واسطه ها از چرخه فروش است تا قیمت نهایی محصول
کاهش یابد.
البته حالت دیگر تقسیم بندی بر اساس خدمات و کاال است و محدودیت زمانی
وجود نخواهد داشت.مثال با مراجعه به بخش نمایشگاه الکترونیک با پرداخت هزینه
غرفه خود را ایجاد میکنند.
با انتخاب یکی از حالت های فوق میتوان ایده را اجرایی کرد.
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در ایتدا عرض کنم که سرعت پیشرفت کسب وکارهای اینترنتی در کشورمون
بسیار باال رفته و به نسبت سالهای قبل شاهد استفاده کاربران از خدمات این گونه
سایتها هستیم.نمونه های موفق این نوع کسب وکارها هم گواه این امر هست .این
ایده در رابطه با راه اندازی یک هایپرمارکت اینترنتی جدید هست که چند قابلیت
خالقانه بهش اضافه میشه و میتونه به یک کسب وکار موفق تبدیل بشه.
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ایده چیست؟
هدف راه اندازی یک سای تی هست که مانند یک هایپرمارکت انواع کاالها در رده
های مختلف در اون عرضه میشه منتهی یک تفاوت با فروشگاههای اینترنتی داره و
اونم این که برای هر شهر یک ساب دامنه ایجاد میشه و محصوالت هر شهر با شهر
دیگه متفاوته.
مثال کاربران شهر تبریز با مراجعه به  tabriz.domain.comمیتونن محصوالتی
که برای شهر تبریز در دسترس هست و توسط فروشندگان تبریزی در سیستم
درج میشه رو مشاهده کرده و خرید کنند.
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این سیستم چه حسنی دارد؟
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در درجه اول کاربران نت میدونند که محصوالت این ساب دامنه توسط
فروشندگان شهر خودشون درج شده که ادرس مغازشون هست و این باعث ایجاد
اعتماد میشه.
مورد بعد این که یک دایرکتوری از انواع برندها و محصوالت ایجاد میشه که
کاربران میتونند به راحتی با جستجو در سایت کاالی خودشون رو پیدا
کنند.مطمئنا تنوع کاالیی که در یک فروشگاه اینترنتی میتوان ایجاد کرد در یک
فروشگاه فیزیکی ممکن نیست.
روش کار سیستم:
بعد از انتخاب کاال و خرید توسط مشتری در پنل اطالع رسانی میشه که خریدی
انجام شده.حال کارمندان شرکت با بررسی این که خرید از پنل کدام فروشنده
انجام شده با تماس با اون فروشنده مقدمات ارسال رو فراهم میکنند.
بعد از شناخته شدن سیستم,همه فعالیت ها مستقیم توسط خود فروشنده ها
انجام میشه و در پنلشونسفارش ها رو مشاهده کرده و ارسال رو انجام میدن.
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این ایده به اساتید و معلمان کشور مربوط میشود و در نوع خود ایده جدیدی
است.ایده ای ک ه در کنار تبلیغات منابع درامد دیگری هم برای صاحب سایت ایجاد
خواهد کرد.
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ایده چیست؟
ایده راه اندازی وبسایتی است که در ان اساتید و معلمین کشور به تفکیک
شهرهایشان دسته بندی میشوند و صاحب یک پروفایل میشوند که در ان
سوابقشان درج میگردد .مورد مهم در این ایده این است که به معلمین و اساتید
رتبه داده میشود تا در نهایت اساتید برتر هر شهر و کشور تعیین شوند.
همینطور سایت میتواند به عنوان پل ارتباطی بین اساتید و شاگردان عمل نماید.
مسلما کسانی که به دنبال یک دبیر خصوصی میگردند به این سایت سر خواهند
زد تا گزینه درستی را انتخاب نمایند.
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ایده راه اندازی یک سایت تحلیلی
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دوستان سایتهای تحلیلی هنوز جایگاهی در نت ایران به اون شکل پیدا نکردن و
خال چندیدن سایت در این زمینه کامال حس میشه.
برای سایتهای تحلیلی(سایتهایی که نتیجه بخش بودن موردی را بررسی
میکنند)ایده های مختلفی میتوان ارائه کرد که در بخش ایده های یک خطی سعی
میکنیم همه انها را یکجا جمع کنیم.

ایده به یک سایت مربوط میشود که نتیجه بخش بودن و ثمره تبلیغ اینترنتی در
یک سایت را بررسی میکند.خوب ایده خیلی کلی است و باید جزئی تر کرد ضمن
اینکه می بایست روشی هم برای این کار تعیین شود.
ایده به درد چه کسانی میخورد؟
در حال حاضر در فضای اینترنت ایران تعداد زیادی وبمستر وجود دارد که به
دنبال کسب درامد از نت هستندواین افراد با روش های مختلف به دنبال ارتقای
امار بازدید سایت خود هستند که این امر با تبلیغات میسر میشود.
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این فرد با تبلیغ در هر سایت به چه
مطمئنا وجود چنین سایتی که نشان دهد
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نتیجه ای خواهد رسید یک نیاز مهم است که هنوز برطرف نشده است.
یک روش برای اجرای این کار به این صورت است که صاحبان سایت ها با عضویت
در سایت تحلیلی بنر تعیین شده توسط سایت را که در زمینه فعالیت ان سایت
است در قسمت تبلیغات سایتشان قرار میدهند و سایت تحلیلی با شمردن تعداد
کلیک بر روی تبلیغ به سایت هدف رتبه میدهد.
روش دیگر نظرات افرادی است که قبال درسایت تبلیغاتی اگهی داده اند و این
نظرات میتواند مورد استفاده کاربران سایت تحلیلی قرار گیرد.
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ایده برای راه اندازی سایت نیازها
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هر کس به تناسب موقعیت خود نیازهایی رو حس میکنه که به هر نحوی دوست
داره اونارو برطرف کنه.برخی نیازها بین افراد مشترک هست اما اکثریت افراد
نیازهای متفاوت دارن که به شرایط زندگیشون برمیگرده.
خوب این مبحث نیازها یک ایده ناب رو در ذهن تداعی میکنه که در صورت اجرا
میشه به یک سایت محبوب در فضای اینترنت ایران تبدیلش کرد.

ایده چیست؟
خوب این ایده راه اندازی سایتی هست که نیازهای افراد رو بر طرف میکنه.این
کلیت کار هست اما برای روشن تر شدن ایده باید این موضوع رو بازتر کرد.
در این سایت کاربران بعد از عضویت میتونن هم در قالب نیازمند و هم در قالب
برطرف کننده نیاز ظاهر بشن.کاربری که نیازمند برطرف شدن نیازش هست با
مراجعه به دسته بندی مربوطه این نیاز رو ثبت میکنه.حاال کسانی که به دنبال
کسب درامد هستن با مراجعه به بخش های مورد نظر نیاز رو مطالعه کرده و مبلغ
پیشنهادی رو اعالم میکنن و در صورت توافق همکاری صورت میگیره.
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زیادی با این سی ستمها داره از جمله اینکه محدود به فضای اینترنت نیست و در
واقع برای برطرف کردن نیاز خارج از نت هم استفاده میشه.
بیاین روش کار این سایت رو با هم بررسی کنیم.
فرض کنید شما یک نیازی دارین که به دنبال برطرف کردنش هستین.مثال نیاز
شما خرید مایحتاج منزل هست.یعنی شخصی که هر هفته لیست خرید شمارو
بگیره و بعد از خرید درب منزل تحویل بده.شما به راحتی میتونید فرد مورد نظر
رو از طریق این سایت پیدا کنید.
سایت زمانی جالب خواهد شد که دامنه خدمات بسیار زیاد شود.و خدمات خالقانه
در سایت قرار گیرد.
مواردی مثل:خرید نان,بردن لباس به خشکشویی,خرید,نصب ویندوز و خدمات
کامپیوتری,نظافت منزل,و بی نهایت خدمت دیگر که میتوان در سایت قرار داد.
در کنار درامد از تبلیغات در این سایت میتوان از برطرف کنندگان نیازها کارمزد
کسر کردوضمن اینکه بهترین شیوه فعالیت سایت به صورت اشتراک های ماهانه
است.یعنی ک اربر نیازمند با خرید اشتراک ماهانه اقدام به برطرف کردن نیاز خود
کند.
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خوب روی وبسایتهای ایده میشه زیاد کار کرد چون در وب فارسی نمونه های
کمی از این سایتها وجود داره.
حتما بارها شده که ایده ای به ذهن شما برسه و شما بخواین بدونین ارزش ایدتون
چقدره.یا اینکه ایده رو به نام خودتون ثبت کنین.
ایده چیست؟
ایده راه اندازی یک سایتی است که خدمات خاصی رو برای صاحبان ایده ارائه
بده.یکی از این خدمات اینه که کارشناسان و وکالی شرکت ایده رو به اسم شخص
ثبت میکنن و از ایده تا مرحله اجرایی شدن مراقبت میکنند.
مورد بعد ارزش گذاری روی ایده است و ارزش و درجه ایده شما رو تعیین میکنه.
خدمت دیگر سایت بررسی امکان اجرایی بودن ایده یا داشتن مشابه هست که
میتونه برای کاربران بسیار مفید باشه.و درنهایت همکاری با صتحبان ایده برای
اجرایی کردن ایده میباشد.
چنین سایتی مورد توجه بسیاری از جوانان جویای کار و خوداشتغالی قرار میگیره
و همینطور میتونه فرصتهای همکاری و اجرای ایده رو برای مدیر سایت ایجاد
کنه.
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ایده کسب وکار اینترنتی برنامه نویسان

همانطور که میدانید کسب وکارهای اینترنتی و انالین به سرعت در حال پیشرفت
هستند و با گذشت زمان شاهد افزایش تعداد کسانی هستیم که به کسب وکار
اینترنتی وارد میشوند .همین امر بازار گسترده ای را برای برنامه نویسان وب محیا
میکند.کسانی که به دنبال راه اندازی کسب وکار انالین هستند نیاز به یک برنامه
نویس حرفه ای را حس خواهند کرد.با بررسی موارد فوق میتوان به یک ایده ناب
رسید.یک سایت بی نظیر که جای خالی ان در بین سایتهای فارسی احساس
میشود.
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ایده چیست؟
ایده راه اندازی وبسایتی است که در ان تمامی برنامه نویسان دسته بندی میشوند
و کاربران به انها امتیاز و رتبه میدهند.در واقع مشتریان هر برنامه نویس بر اساس
رضایت از کار به صفحه برنامه ن ویس رفته و ضمن رتبه دادن نظر خود را هم ثبت
میکند.چنین سایتی نه تنها منبعی برای جستجوی برنامه نویس براساس نیاز کاربر
است بلکه فرصتی را هم محیا میکند تا بهترین برنامه نویسان هر شهر معرفی
شوند .کسانی هم که به دنبال برنامه نویس وب هستند به راحتی میتوانند بهترین
برنامه نویس را بر اساس نیازهای خود پیدا کنند.
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ایده سایت کسب وکار
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یکی از مهمترین نکات در موفقیت کارافرینی کشف نیاز هست.وسپس ارائه
بهترین راهکار برای برطرف کردن این نیاز .یکی از نیازهای کشورما نیاز اشتغال
جامعه جوان میباشد.حال که با این نیاز مواجه هستیم چه خوب میشود یک روش
برای برطرف کردن این نیاز ابداع کنیم.
چه طور است یک سایت برای کسب وکار راه اندازی کنیم؟
سایت چه کارهایی انجام میدهد؟
در این وبسایت خدمات جالب برای کسانی که به دنبال خوداشتغالی هستند ارائه
میشود.و راهکارهای عملی برای ایجاد کسب وکار داده میشود.
یکی از خدمات سایت تشکیل تیم برای شروع کسب وکار است.اگه در سایت های
کارافرینی گشتی بزنید با پستهای زیادی از افراد مواجه میشوید که به دنبال
شریک برای شروع کار هستند.بنابراین خال چنین سایتی برای تشکیل تیم احساس
میشود .خدمت دیگر فرصتهای همکاری هست.در این بخش افرادی که در کسب
وکاری فعالیت میکنند برای ارتقای کار خود پستهایی ایجاد میکنند در مقابل
کسانی هم که به دنبال شروع کار هستند میتوانند در این فرصتهای شغلی گزینه
مناسبی برای فعالیت پیدا کنند.
برگزاری کالسهای کسب وکار:ارائه مشاوره به کسانی که به دنبال خوداشتغالی
هستند و کمک برای شروع کسب وکارشان.
بخش خرید وفروش:در این بخش کسانی که محصولی برای فروش دارند و به
دنبال فروش بیشتر هستند کاال را با قیمت عمده برای فروش عرضه میکنند.
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ارزی(استفاده از اختالف نرخ بهره کشورها)
ایده سایت سرمایه گذاری
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همونطور که میدونید نرخ بهره بانکی تو کشورهای مختلف متفاوته.برای مثال در
بسیاری از کشورها این نرخ 2درصد هست.در مقابل نرخ بهره در بعضی کشورها از
جمله ایران زیاد هست.حاال از این مورد میشه یک ایده خوب برای اندازی یک
سایت پر درامد استخراج کرد.
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یه سایت سرمایه گذاری که در اون مردم کلیه کشورها بتونن در کشورهای دیگه
سرمایه گذاری کنند.یعنی مردم کشورهای مختلف بتونن پولشونو با مقایسه نرخ
سود از طریق سایت تو کشورهای مختلف سرمایه گذاری کنند.منتهی برای نوسان
قیمت دالر باید یه فکری کرد.
روش کار سایت:
جذب سرمایه دالری از کشوری که نرخ بهرشون مثال2درصد هست و تبدیل به
ریال و سرمایه گذاری تو بانک داخل با سود  22درصد بعد تبدیل به دالر و
پرداخت سود به صاحب سرمایه و کسر کارمزد .تنها مشکل این کار نوسان قیمت
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دالر هست که باید برای ان فکری کرد.مثال
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تبدیل سود در نظر گرفت.
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اگر دوران دانشجویی را تجربه کرده باشید حتما با دانشجویان شهرستانی که برای
تحصیل به شهر دانشگاه مورد پذیرش امده اند مواجه شده اید.
یکی از بزرگترین مشکالت این دانشجویان پیدا کردن خوابگاهی مناسب بر اساس
بودجه خودشان است.
گاهی افراد برای پیدا کردن منزلی مناسب نیاز به هم اتاقی دارند تا هزینه های
مربوط به اجاره و رهن را بین هم تقسیم کنند.
ایده چیست؟
موارد فوق ایده ای را در ذهن تداعی میکند و ان ایده سایت هم اتاقی است!
همانطور که از نام ان پیداست در این سایت مشکالت مربوط به خوابگاه دانشجویی
برطرف میگردد .اولین امتیاز این سایت برای دانشجویان پیدا کردن افراد به عنوان
هم اتاقی خواهد بود تا هزینه ها را بین خود تقسیم نمایند.
کاربرد دیگر سایت واسطه قرار گرفتن بین دانشجویان و کسانی است که مکان
مناسب برای اسکان دانشجویان دارند.بدین ترتیب دانشجویان نیازی به مراجعه به
بنگاه های امالک نخواهند داشت(چرا که اکثر بنگاهها از ارائه منازل مجردی
خودداری میکنند)
بزرگترین حسن این سیستم در تبلیغات ان است چرا که بازار هدف سایت محدود
بوده و با تبلیغات گسترده در دانشگاههای شهرها میتوان به معرفی سایت
پرداخت.
برای معرفی سایت کافی است یک اگهی در اینترنت پخش کرده و از افرادی برای
چسباندن اگهی های معرفی سایت در دانشگاهها دعوت به همکاری کنید.
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خوب الزم به توضیح نیست که این روزها اشتغال دغدغه اصلی جوانان کشور
است.و این باعث ایجاد نگرانی در انها میشود.مبحث اشتغال جوانان جزو مواردی
است که میبایست مورد توجه قرار بگیرد و با دقت در این موضوع میتوان به ایده
های خوبی دست یافت .یکی از این ایده ها سایت رزومه است.
ایده چیست؟
همانطور که از نام این ایده مشخص است یک بانک اطالعاتی وسیع از رزومه های
افراد در اینترنت ایجاد میشود.در این سایت به هر کاربر یک صفحه اختصاصی داده
میشود که او میتواند در ان مهارتها,تخصص ها,اموزش های گذرانده شده,سوابق
کاری ثبت میشود قسمتی تحت عنوان اعتبارات راه اندازی میشود که در ان
میتوان اعتبار هر کاربر را در پروفایلش دید.افرادی که سابقه کار با وی را دارند در
این قسمت به او با ذکر دلیل اعتبار میدهند .در بخشی با عنوان نظرات هم افراد
مختلف نظرات خود را در رابطه با کاربر ثبت میکنند.
چنین بانک اطالعاتی برای کسب وکارهای اینترنتی بسیار مفید است.زیرا به این
ترتیب افرادی که نیازمند متخصص خاصی هستند به اسانی با مقایسه اطالعات
شخص مورد نظر را پیدا میکنند .برای مثال کسی که به دنبال یک برنامه نویس
وب میگردد کافی است به سایت مراجعه کرده و رزومه ها را مقایسه نماید.
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خیلی سریع می ریم سراغ ایده.ایده وبسایتی برای ارائه خدمات درمانی با تخفیف
خوب عنوان این ایده خیلی سنگینه و شاید نمونه هایی هم دیده باشیم ولی
سایتی که چنین خدمتی رو ارائه بده نداریم.
کار سایت چیست؟
کار سایت اتصال پزشکان به افرادی است که به دنبال تخفیف در هزینه های
درمان هستند.مثال خدمات دندانپزشکی که اغلب هزینه های زیادی را هم در بر
دارد میتواند در این گروه قرار بگیرد.یا تخفیف حق ویزیت تمامی پزشکان.
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چرا پزشکان باید تخفیف دهند؟
خوب سوالی که به ذهن میرسد این است که چرا یک پزشک باید تخفیف
دهد.برای رفع این مشکل می بایست پزشکان متوسط شهر را تحت پوشش قرار
داد تا به این وسیله پزشکانی که بیمار کمتری دارند عالقمند به عضویت در
سیستم شوند.البته چنین سایتی که محل مراجعه بیماران است بهترین مکان برای
تبلیغات پزشکان هم خواهد بود و این منبع درامد مناسبی را برای سایت ایجاد
میکند.برای شروع با مراجعه حضوری به پزشکان شهر خود میتوان انها را عضو
سیستم نمود و در ادامه با معروفیت سایت منتظر عضویت پزشکان از شهرهای
مختلف شد.
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یکی از الزمه های ایجاد دفتر کار برای شرکتها داشتن منشی است.شخصی که با
دریافت مبلغی ماهانه کارهای عمومی و هماهنگی های شرکت را انجام
میدهد.برای کاهش هزینه مربوط به منشی گری شرکتها میتوان ایده ای جدید را
پیاده سازی کرد.
ایده چیست؟
ایده این است که یک شرکت منشی گری تاسیس میشود و با استخدام چند نفر
منشی خدمات منشی گری را به شرکتهای مختلف ارائه میدهد.
شرکتهای مشتری شماره خود را به خطوط شرکت منشی گری متصل میکنند و به
این ترتیب تماس های دریافتی انها توسط منشی های شرکت منشی گری پاسخ
داده میشود و هماهنگی های الزم اجام میشود.
خدماتی که میتوان ارائه داد:
کلیه خدماتی که یک منشی میتواند انجام دهد باید توسط شرکت منشی گری
ارائه شود.مثال هماهنگی های مربوط به مشتریان,کارکنان شرکت,پاسخگویی به
تلفنها,پاسخ دهی به ایمیلها,پ اسخ دهی به نامه ها,پشتیبانی از خدمات انالین
شرکتها.
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همه افراد عالیق خاص خود را دارند که با پرداختن به انها احساس لذت
میکنند.برای مثال میتوان اینترنت را مثال زد.در اینترنت موضوعات مختلفی وجود
دارد که ممکن است مورد توجه افراد خاص قرار بگیرد.گاهی کثرت بیش از حد
منابع مورد عالقه باعث سردرگمی فرد میشود و او در پیدا کردن موارد دلخواه خود
با مشکل مواجه میشود.
ایده چیست؟
ایده ایجاد سامانه ای قدرتمند است که به افراد در زمینه پیدا کردن منابع مورد
عالقه خود کمک میکند.این سامانه به صورت یک وبسایت طراحی میشود و موارد
مورد عالقه کاربران را به طرق مختلف مثل ایمیل,اس ام اس,ارسال درب منزل
و … برای او ارسال میکند.
فرض کنید شخصی عالقمند به مباحث فوتبال است.وی با عضویت در سایت و
مراجعه به بخش مربوطه تعیین میکند که روزانه چه تعداد مطلب و به چه صورت
برایش ارسال شود.و با پرداخت هزینه مربوطه بسته مورد نظر را خریداری میکند.
برخی خدمات سایت میتواند رایگان در نظر گرفته شود تا باعث جذب کاربران
بیشتر برای سیستم شود .در واقع این سیستم متصل کننده افراد ارائه دهنده
خدمات به کسانی است که به دنبال دریافت این نوع خدمات در زمان کم هستند.
در مثالی دیگر در بخش اس ام اس ها کاربر میتواند با تعیین اس ام اس های
تبلیغاتی مورد عالقه اش به سازماندهی شرکتهای مختلف برای ارسال اس ام اس
به مشتریان کمک نماید.سایتها و شرکتهای مختلف هم میتوانند با پرداخت مبالغ
مشخص به عنوان تامین کننده مطلب در سیستم عضو شده و آمار مشتریان خود
را افزایش دهند.
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این روزها بازار کاروکاسبی اینترنتی داغ شده است و افراد زیادی با هدف کسب
درامد دوم به این حیطه وارد میشوند.یکی از موارد فعالیت در اینترنت ایجاد
فروشگاه اینترنتی هست که بسیار هم پردرامد میباشد.
اما یک نکته مهم در فعالیت های اینترنتی داشتن ابتکار است.یعنی یک کسب
وکار زمانی به موفقیت میرسد که ایده جدیدی را پیاده نماید و به یک برند در
زمینه مورد نظر تبدیل شود.
ایده چیست؟
ایده ایجاد یک فروشگاه اینترنتی برای فروش محصوالت و تولیدات شهرستانی
است.در این فروشگاه تمامی محصوالت شهرستانی و روستایی از قبیل قالی و
گلیم,انواع لباسهای محلی,عرقیجات,سوغاتی های شهرهای مختلف,خوراکی های
خاص مناطق مختلف به فروش میرسد .پیاده کردن سیستمی قدرتمند که کل
کشور را پوشش دهد در درجه اول بسیار سخت و زمان بر است اما با تدوین برنامه
صحیح میتوان در یک بازه زمانی به این موفقیت رسید .رمز موفقیت سیستم
زمانی است که یک برند خلق شود و کاربران سایت را به عنوان فروشگاه محصوالت
شهرستانی بشناسند در این صورت میتوان با دادن نمایندگی به شهرستانهای
مختلف مشکل مربوط به مدیریت تک تک بخش ها را حل کرد .ارسال محصوالت
هم میتواند به عهده فروشندگان مختلف در شهرستانها باشد که مسلما خواهان
افزایش فروش خود هستند.ضمن این که به مرور میتوان دفتر هماهنگی در
شهرستانهای مختلف را دایر کرد که کار سفارش گیری و ارسال را به عهده بگیرند.

Page 600 of 820
startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 205 /

startway.ir

ایده وبسایت تبلیغ باکس
startway.ir

st

ar

tw

ay

.i

r

امروزه بسیاری از افراد به کسب درامد از اینترنت روی اورده اند و نگاهیی به
سایتها و انجمن های ویژه وبمسترها گواه این قضیه است که افراد در فکر ایجاد
کسب وکاری مستقل در اینترنت هستند.
اولین قدم برای شروع کسب وکار اینترنتی داشتن وبسایت است و معموال افراد به
طرق مختلف وبسایت خود را راه انداخته و ان را بروز میکنند.
اما مهمترین مبحث در اینترنت ایجاد بادید و ترافیک برای سایت ایجاد شده
میباش د و تا زمانی که سایت تبلیغات مناسب در اینترنت نداشته باشد به سطح
مطلوبی از بازدید نخواهد رسید.
برای تبلیغات در اینترنت دو مشکل مهم را میتوان برشمرد:
)1گاها هزینه تبلیغ در اینترنت زیاد است و وبمستر نمیتواند با بودجه مورد نظر
تبلیغ نماید.
)2پراکندگی و شمار زیاد سایتها وبمستران را سردرگم میکند و محلی برای پیدا
کردن سایت با موضوع مشابه برای تبلیغ وجود ندارد.
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ایده چیست؟
مقدمه چینی هامون یکم زیاد شد اما برای اشاره کامل به این ایده ضروری بود.
این این است که یک سایت ایجاد شود و بسته های تبلیغاتی ارزان قیمت را در
اختیار وبمستران قرار دهد.مهمترین حسن این سایت طبقه بندی بسته ها خواهد
بود تا برای مثال وبمستری که وبسایتش در زمینه ورزش است به راحتی بسته
های مربوط به سایت ورزش را پیدا کند.
روش کار سیستم میتواند به این صورت باشد که صاحبان سایتهایی که به دنبال
تبلیغ دهنده برای سایت خود هستند با مراجعه به سایت میتوانند بی شمار حالت
تبلیغاتی درست کنند.مثال تبلیغ بنری ماهانه,تبلیغ لینک,پست ثابت و …
و برای موارد فوق قیمت تعیین نمایند.حال سایت موارد فوق را به صورت های
مختلف با هم ترکیب کرده و در دسته های مشخص ثبت میکند.
در قسمت بسته های موجود وبمسترهایی که به دنبال تبلیغ مناسب در اینترنت
هستند موارد را بررسی کرده و بهترین گزینه را خریداری میکنند.
روش های درامدی سیستم:
درامد سیستم میتواند به صورت درصدی از تعرفه های ثبت شده وبمسترها باشد.

Page 602 of 820
startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 207 /

startway.ir

ایده میز خالقانه کامپیوتر
startway.ir

این ایده برای کسانی که با کامپیوتر کار می کنند و دلشان میخواهد دفتر
یادداشت و خودکار و ماشینحساب و فنجان چای و موبایل و باقی وسایلشان را هم
کنار دستشان داشته باشند ،بسیار مناسب است.

r
.i
ay
tw
ar

st

این میز شیشهای ،ساختمانی یو-شکل دارد که درست روی کیبرد کامپیوتر شما
قرار میگیرد و میتوانید وسایلتان را رویش بگذارید .سمت راست میز ،جایی برای
نگهداریِ لیوان چای و سمت چپ هم جایی برای موبایل تعبیه شده .کنار میز
شیشهای ،سه تا پورت یواسبی هم قرار دارد .پایههای سفیدرنگ میز از جنس
پالستیک ایبیاس ساخته شده و این محصول ابتکاری ،تا کنون در تعدادی
مسابقات ایده ،جایزه برده است.
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این جعبهی چوبی ،پر است از تمام ابزار و وسایلی که برای انجام کارهایی چون
نجاری و ساختن وسایل مختلف و بعضی تعمیرات ،به درد میخورد.
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طراح این ایده  Tim Wielandاست که این محصول را طوری طراحی کرده
است که خودِ جعبهی چوبی هم به عنوان صندلی به کار میآید هم میتوان آن را
زیر پا گذاشت و به طبقات باالییِ دور از دسترس هم دست پیدا کرد!!
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ایده جالب این بخش مخصوص کودکانی است که دوست دارند لپتاپ
پدرومادرهایشان داشته باشند اما به دلیل سن و سال و … نمی توانند از لپ تاپ
آنها استفاده کنند.

این تختهسیاه با یکعالمه گچ ،ظاهری شبیه لپتاپ دارد اما از چوب ساخته شده
و در قسمتِ “پد”آن ،جایی برای نگهداری گچها دارد .این محصول خالقانه،
تختهسیاه دنیای کودکی شما را با نمایی از فناوری امروز تلفیق کرده و به نظر
میرسد وسیلهی جالبی برای آموزش به کودکان باشد .سایت خرید ایننرنتی
آمازون ،این تختهسیاه را حدود 60دالر میفروشد!
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این محصول خالقانه تلفیقی از چراغ مطالعه ،شارژر و سهراهی میباشد که روی
میز کار عموماً به آنها به طور همزمان نیاز خواهید داشت.

چراغ مطالعه آن به صورت لمسی است و با هر بار لمس ،یک وضعیت از سه
وضعیت خاموش ،نیمهروشن و کامالً روشن را برای شما ایجاد میکند .همچنین
نور  LEDایجاد شده ،در زوایای مختلف قابل تنظیم است .نام تجاری این چراغ
شارژر  Cubertمیباشد و توسط استودیوی Colebrook Boson Saunders
طراحی شده است.
چراغ شارژر کوبرت که برنده جایزه طراحی  Reddot 2015شده است ،در دو
مدل برای سوکتهای برق اروپایی و آمریکایی طراحی و ارائه شده است.
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معموال برای برقراری نظم عبور مردم ،از دستگاههایی با میلههای گردان در
فروشگاهها و ایستگاههای مترو و ادارات و خیلی جاهای دیگر استفاده میشود که
به آنها گیت می گویند .هرنفر برای عبور بایستی با دست ،یا با ارائهی بلیط ،این
میلهها را به حرکت درآورد و مسیر خود را باز کند.
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طراحان خالق به نام های Su Meixian, Chen Fengming, and Chen
 ، Yujieطرحی ارائه کردنند که بر اساس آن ،همین حرکتِ هزاربارهی در روز ،به
انرژی تبدیل شود !سادهست :انرژی مکانیکیِ حاصل از چرخش این وسیله ،به
انرژی الکتریکی مورد نیاز مثال برای روشن نگه داشتن چراغ های نصبشده روی
خود این وسیله استفاده خواهد شد.
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شاید این مطلب یک ایده ی جدید نباشد ولی از آنجایی که امروزه بحث درآمد
ا رزی و صادرات یکی از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود بر آن شدیم تا
این کسب و کار را برای کسانی که شاید اطالع زیادی از آن نداشته باشند به طور
مختصر معرفی کنیم.

ایران با  175هزار تن تولید کشمش در سال ،سومین تولیدکننده کشمش پس از
امریکا و ترکیه است .بیشترین باغهای زیرکشت انگور در استانهای
آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی و همدان قرار دارد و ساالنه از باغهای انگور کشور
به طور متوسط  3میلیون تن انگور برداشت میشود .کشمش بعد از پسته دومین
کاالی مهم غیرنفتی کشور بهشمار میرود .کشمش ایران از سالها قبل عالوه بر
کشورهای همسایه چون امارات ،عراق ،ترکیه ،پاکستان ،آذربایجان و قزاقستان به
کشورهای اروپایی چون روسیه ،اوکراین ،آلمان ،لهستان ،انگلستان ،رومانی ،هلند،

Page 612 of 820
startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 217 /

شمالی مانند مصر ،الجزایر و مراکش و
مجارستان و اسپانیا و کشورهای آفریقای
startway.ir
startway.ir

st

ar

tw

ay

.i

r

دیگر کشورهای جهان چون کانادا صادر میشود .نکته جالب توجه آن که ترکیه به
عنوان بزرگترین صادرکننده کشمش در جهان نیز از ایران کشمش وارد میکند.
عالوه بر صادرات  ،کشمش یکی از خشکبارهای پر مصرف داخلی نیز می باشد.
با این پتانسیلی که در این محصول صادراتی وجود دارد تولید کشمش یکی از سود
آورترین و مطمئن ترین کسب و کارهایی است که می توان به تولید و فرآوری آن
پرداخت.اگر استان شما هم جز قطب های تولید انگور به شمار می رود می توانید
با خرید انگ ور یا اجاره باغ انگور شروع به تولید کشمش نمایید.برای خشک کردن
روش های مختلفی وجود دارد.با توجه به نوع انگور و شرایط بازار از روش های
خشک کردن انگور استفاده کنید.
روش های مختلف تهیه کشمش و خشک کردن انگور:
تعریف کشمش  :میوۀ خشک شده ورسیدۀارقام مختلف انگور دانه دار ویا بیدانه
است که برحسب رقم انگور،روش وشرایط خشک کردن ومواد افزودنی مجاز به
انواع واقسام مختلف زیرنامگذاری شده است:
بیدانه ی تیزابی ،بیدانه ی آفتابی،دانه دار تیزابی،کشمش انگوری (کالیفرنی) و
مویز
مویز  :میوۀ خشک شدۀ ارقام مختلف دانه دارانگورکه معموالً این انگورها دارای
حبه های درشت هستند وبا تابش مستقیم آفتاب خشک شده باشد.رنگ این نوع
کشمش قهوه ای متمایل به سیاه است.
کشمش بیدانۀ آفتابی  :میوۀ رسیدۀ ارقام مختلف انگور بیدانه ،مخصوصاً بیدانۀ
سفید است که با تابش مستقیم آفتاب خشک می شود.بطور کلی روش
تهیۀکشمش آفتابی که فقط با تابش مستقیم آفتاب تهیه می شودبه علت طوالنی
بودن زمان خشک شدن در حال منسوخ شدن می باشد.
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مختلف انگوردانه دارکه با آغشته کردن
کشمش دانه دارتیزابی :میوۀ رسیدۀ ارقام
startway.ir
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به محلول های مجاز تیزابی (قلیایی) ودر آفتاب خشک شده باشد.رنگ این نوع
کشمش از زرد روشن تا قهوه ای خرمایی متغیر است.
کشمش بیدانۀ تیزابی  :میوۀ رسیدۀ ارقام مختلف انگوربیدانه که با آغشته کردن به
محلولهای قلیایی مجاز ودر افتاب خشک شده باشد.رنگ این نوع کشمش نیز از
زرد روشن تا قهوه ای خرمایی متغیر است.
کشمش انگوری(کالیفرنی ) :میوۀخشک شدۀارقام مختلف انگوربیدانه بویژه رقم
بیدانۀسفید(سلطانی)ورقم پیکانی که با آغشته کردن به محلول های قلیایی مجاز
(تیزاب) وبا دود گوگرد ) ( so2تدخین ودر سایه خشک شده باشد.رنگ این نوع
کشمش زرد کهربایی متمایل به سبز است.
به طورکلی بازده کشمش به روش خشک کردن آن بستگی دارد یعنی بازده
کشمش عالوه بر میزان قند ،زمان برداشت به روش خشک کردن نیز بستگی
دارداگر انگوردرزمان مناسب برداشت شده وباروشهای بهتری خشک شودازهر 3
کیلوگرم انگور 1کیلوگرم کشمش به دست می آید.
امید است با اجرای این ایده و با کمی خالقیت و تالش بتوانید جز صادر کنندگان
این محصول ارزشمند باشید.
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ایده خالقانه پریز برق هوشمند
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طراحی خاص این نوع پریز ،به گونهای است که دیگر برای هربار استفاده از برق،
نیازی نیست سیم را داخل پریز کنیم و دربیاوریم .درادامه بیشتر با این ایده آشنا
می شوید.
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طراح این ایده  Xu Zhangنام دارد و چون الزم نیست که سیم را داخل پریز
کنیم و دربیاوریم این کار به سیم و همچنین پریز صدمه میزند .کافیست برای
جریان داشتن برق ،سوکت پریز هوشمند را به حالت افقی دربیاوریم و پس از اتمام
کارمان ،سوکت را بخوابانیم تا خاموش شود.
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ایده جالب میز دوپایه
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این ایده جالب میز دوپایه توسط Artur de Menezes and Leonard Sitta
دو دانشجوی طراحی صنعتی برای یک مسابقه طراحی در آمریکای التین طراحی
شده است .ایدهی پشت این طراحی استفاده از یک میز تحریر در فضاهای کوچک
است.

این میز تلفیقی از کار چوب و ورق آهن است و ظاهر مدرنی دارد .در میز دوپا یک
قفسه ساده برای لوارم در نظر گرفته شده و سوراخی برای عبور سیم ،هم در سطح
چوبی و هم روی بدنه فلزی قفسه وجود دارد.
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ایده یخدان و محفظهی نگهدارنده به شکل صندلی !
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نام تجاری این محصول  Champ Stool Coolerاست که یک وسیله چندکاره
است که به عنوان صندلی ،یخدان و محفظهی نگهدارنده میتواند مورد استفاده
قرار گیرد و امکانهای مختلفی را در دسترس شما قرار دهد .البته منظور از امکان
های مختلف این نیست که مثال آب میوه گیری کند یا بچه شما را نگهداری کند.
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در طراحی این صندلی شاید خیلی هم خالقیت به کار نرفته باشد اما شکل
جالبش به شکل در بطری و همین که غیر از نشستن روی آن امکان ذخیره در
داخل آن و مهمتر از آن امکان ذخیره مواد غذایی یخچالی مانند گوشت و مرغ و
ماهی و نوشیدنیها را فراهم میکند برای یک پیک نیک یا سفرهایی از نوع
کمپینگ فوقالعاده است.
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از جنس پالستیک( پلی پروپیلن) ساخته شده و در روی آن که محل نشیمن
است ،میتواند چوب بلوط یا چوب گردو به انتخاب شما باشد.
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ایده خالقانه تخت خواب مهمان
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قدیمیترها معموالً در گنجههایشان به اندازه یک خانواده  5یا  6نفره رخت خواب
اضافی داشتند تا اگر مهمانان ،ماندگار شدند ،جای خواب گرم و نرمی برای
پذیرایی داشته باشند .اما حاال دیگر نه از آن مهمانیها خبری هست و نه از آن
خانههای بزرگ که بنا باشد گنجههای حجیم هم داشته باشند.اما نیاز به یک
سری رخت خواب و یا تخت هایی داریم که در حالت عدم استفاده جای کمتری
بگیرند و فقط زمانی که نیاز داریم حجیم شوند!
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طراحی خالق و با سلیقه به اسم  Denis Santachiaraدر در استودیوی
 ،Campeggiیک راه حل جمعوجور و کمجا برای این کار پیدا کرده است .تخت
خواب مهمان که توسط یک طراح ایتالیایی طراحی و تولید شده است ،تنها به
اندازه یک کیف دستی کوچک جا میگیرد و برای استفاده فقط الزم است آن را
باد کنید! به همین راحتی تخت خواب مهمان شما آماده شده است.
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ایده خالقانه آباژور قفس پرنده
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طراح این محصول  DAQI CONCEPTنام دارد که با الهام گرفتن از قفس و
پرندگان سخنگو ،محصول خالقانه ای را تولید کرده است ،با جینگوو هم
دکوراسیون منزل ما زیباتر میشود هم میتوانیم موسیقی مالیمی همراه با نور
مناسب شب داشته باشیم .گروه تایوانیِ طراح این محصول خالقانه ،نام جینگوو را
از ادبیات باستانی چین گرفته اند .چون در ادبیات کهن چین به صدای خوش
پرندگان جینگوو میگویند .این قفس نور و موسیقی برای خانوادههایی مناسب
است که عالقه یا امکانِ نگهداری از پرنده را ندارند اما از لحاظ دکوراسیون منزل،
دوست دارند چیزی شبیه به قفس در خانه داشته باشند.

درون این قفس ،به جای پرنده ،یک المپ زیبا شبیه به پرنده و یک اسپیکر
بلوتوثی تعبیه شده است و کافیست موسیقی دلخواهمان را از طریق بلوتوث به آن
بدهیم تا برایمان پخش کند .سایهی میلههای قفس جینگوو ،روی محیط اطراف و
دیوارهای منزل ،فضای رمانتیک و زیبایی را همراه با موسیقی موردعالقهی ما
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startway.irنه معتقدند که جینگوو ،فضای مدرن
برایمان میسازد .طراحان این محصول خالقا
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خانههای شهری را با زندگی سنتی ِ همراه با طبیعت و همراه پرندگان پیوند
میزند.
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جنس قفس جینگو از چوب است و حباب المپ هم از سرامیک مخصوصی است
که در تایوان تولید میشود .برای پخش موسیقی هم دوتا اسپیکر در جینگوو قرار
داده شده است؛ اولی موسیقی را با فرکانس پایینتر و در شعاع محدودتری پخش
میکند و دومی ،موسیقی را بلندتر پخش میکند .اچزای این قفس طوری طراحی
شده که صوت منتشرشده از داخل اسپکیر ،داخل پرندهی سرامیکی میپیچد و در
نتیجهی انعکاس امواج ،موسیقی اصطالحاً استریو میشود و با کیفیت متفاوتی
پخش میشود.
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ایده ابزاری برای عکاسی حرفهای
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با اینکه گوشی های آیفون بهترین دوربین ها رو دارن اما گاهی اوقات برای عکاسی
با آنها دچار مشکالتی میشویم؛ مثل اینکه به خاطر نازکی گوشی ،با یک دست
نمی توانیم به راحتی گوشی را در جای خود ثابت کنیم و عکس بگیریم یا مخصوصاً
به هنگام ثبت تصاویر سلفی ،استفاده از دکمههای ثبت تصویر به شدت سخت
است و ممکن است باعث ایجاد لرزش در تصاویر شود.
بیایید یک وسیله مکمل گوشی های هوشمند بسازیم!
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زودی تولید شده و روانه بازار خواهد شد
اما  Pictarمحصولی خالقانه است که به
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تا بسیاری از این مشکالت را حل کرده ،لذت و تجربه عکاسی با موبایل را چند
برابر کند .طراحی ارگونومیک پیکتار باعث شده است تا در دست گرفتن موبایل به
هنگام عکاسی بسیار راحتتر باشد .استفاده از این محصول خالقانه حس عکاسی
با دوربینهای حرفهای ) (DSLRرا به کاربر منتقل میکند .نحوه عملکرد پیکتار
به این صورت است که پس از اتصال گوشی شما به آن ،از طریق اپلیکیشن
اختصاصی رایگان خود امکان استفاده از دکمههای تعبیهشده روی آن را به کاربر
می دهد .به عنوان مثال با فشار اندک روی دکمه شاتر (دکمه ثبت تصاویر (
می توانید نقطه فوکوس را ثابت کنید .همچنین با استفاده از ابزارک دایرهای
دیگری که پشت آن قرار دارد ،میتوانید به اندازه دلخواه زوم کنید و دیگر نیازی
به لمس صفحه نمایش نیست .با فشار همین ابزارک ،می توانید دوربین سلفی خود
را فعال کنید یا به حالت استفاده از دوربین پشت برگردید.

عالوه بر این ،دو دکمه دیگر نیز روی آن تعبیه شده است که یکی از آنها میزان
نوردهی تصویر را تنظیم میکند و دیگری میتواند به اختیار شما برای انجام هر
کاری برنامهریزی شود .پیکتار این قابلیت را دارد که به پایههای حرفهای عکاسی
متصل شود و در یک کالم ،گوشی آیفون شما را تبدیل به یک دوربین حرفهای
عکاسی کند.
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ایده چاقو پاککن
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این ایده جالب برای تمیز کردن چاقو هنگام خرد کردن است ،حتما تجربه کرده
اید که هنگامی که آشپزی می کنید ،برای خرد کردن سیر و پیاز و دیگر چیزها به
کمک چاقو ،مواد غذایی به چاقو می چسبند .موقع تمیز کردن چاقو خطری
انگشتان شما را تهدید می کند .این وسیله ساده و ابتکاری به شما کمک میکند
تا به جای دست ،با آن چاقو را تمیز کنید .عکسها را ببینید.
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تولید کیف با قابلیت تغییر سایز
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در این بخش می خواهیم یک فرد خالق در زمینه طراحی و تولید کیف را به شما
معرفی کنیم .نام این فرد خالق نورا دسیدا است ،او کیف های دوستدار طبیعت و
خاص که قابلیت تغییر سایز را دارند ،می سازد ،نورا اسم فروشگاه خود را کارگاه
ناشناخته گذاشته است ،در ادامه صحبت های وی را خواهیم خواند.
شما میتوانید از صحبت ها و ایده وی برای راه اندازی یک کسب و کار جدید الهام
بگیرید …

من در گذشته به اندازه ای که ممکنه شما فکر کنید خالق نبودم .در کشور
مجارستان علم اقتصاد خوندم .بعد از سالها کار بین المللی همه چیز رو ول کردم و
به ایتالیا اومدم .دل کندن از بوداپست برام خیلی سخت بود ولی الزم بود که یه
تغییر بزرگ تو زندگیم داشته باشم (و همچنین من عاشق اتفاقات مرموز و
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 startway.irامنیتم باشم) .به عقیده ی من تنها
ناشناخته م و دوست دارم خارج از منطقه ی
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زمانی میشه رشد بکنیم ،که به دنبال تحربه های جدید میریم.
وقتی به ایتالیا رسیدم سرتاپا خالقیت شده بودم! کارهای هنری رو با عضو شدن
تو یه انجمن فرهنگی شروع کردم و بعدها به صورت تفننی پیراهن و زیورآالت
درست میکردم .همیشه عاشق دوخت و دوز بودم ولی هیچوقت نتونسته دوره ی
آموزشی این مهارت رو بگذرونم .هرچیزی که تابحال یاد گرفتم از طریق تجربه
های خودم بودن.
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در سال  2013فروشگاه کارگاه ناشناخته رو تاسیس کردم و شعبه اتسیش رو هم
ساختم .کلمه ی “اینکونیو” که در فرانسه به معنی ناشناخته هست ،انگیزه ی
زیادی بهم میده و به همین دلیل برای اسم فروشگاهم ازش استفاده کردم.
دو دلیل برای اشتیاقم برای کوله پشتی دوختن وجود داره :اوال یه کوله پشتی
راحت باعث میشه بتونیم کارهای روزانه مون رو با دست و بال باز انجام بدیم .دوما
هم اینکه من عاشق درست کردن ابزار کاربردییم .هدفم اینه که یه روز بتونم کوله

Page 627 of 820
startway.ir

 / 232ایده های میلیونر شدن

ورزشی مثل دوچرخه سواری و هم برای
پشتی هایی طراحی کنم که هم برای
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مهمونی رفتن مناسب باشند.

قلب تپنده ی محصوالت کارگاه ناشناخته ،بی ضرر بودنشون برای محیط زیسته.
یکی از ویژگی های خوب محصوالت دست دوز اینه که میتونیم توی دوختنشون از
کوچکترین تیکه های مواد اولیه هم استفاده کنیم .من حتی تو ساختن این کیف
ها از بست و قلب هم استفاده نمیکنم تا ساده تر و به صرفه تر باشند .بعد از یک
سال و نیم تالش  ،االن خوشحالم که کسب و کارم به این نقطه از موفقیت رسیده
و البته تالشهای من هنوز تموم نشدن و هنوزم دارم برای هدف بلند مدتم یعنی
راه انداختن یه خط تولید پوشاک تالش میکنم.
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می خواهیم یک ایده ساده را بررسی کنیم.دکمه ای مخصوص کابل هندزفری!
اگر ما یک وسیله محبوب خالقانه بسازیم می توانیم قدمی بزرگ در مسیر
کارآفرینی و کسب ثروت برداریم.فرقی نمی کند این وسیله ساخت هوایپیما باشد
یا یک دکمه لباس.مهم این است که وسیله ساخته شده مورد توجه قرار بگیرد.
توضیح زیادی نمی دهم چون تصاویر گویاست.بیایید یک دکمه لباس طراحی
کنیم که یک نگهدارنده برای کابل هندزفری داشته باشید.
با تصاویر همراه شوید …
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ایده نگه دارنده سیمها
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وقتی پشت میز کار مشغول کار یا مطالعه هستیم و متوجه میشویم که لپتاپ یا
موبایلمان به شارژ نیاز دارد ،خوب است که شارژر همان جا دمِ دست باشد و نیازی
به دوال شدن از روی صندلی یا حتی بلند شدن ِ ما نباشد! ایدهی خالقانه ی ما در
عین سادگی ،بسیار کارآمد است.
یک مکعب فلزی که داخلش تعدادی آهنربا تعبیه شده تا به راحتی ،سیمهای
موردنیاز ما را به خود جذب کند و کنار دست ما ،درست لبهی میز نگهشان دارد .
در طراحی این سیم ربا ،تالش شده تا ظاهر زیبا و شکیلی داشته باشد چون قرار
است روی میز کار ما باشد و نباید وسیلهای اضافی به نظر بیاید .مکعب سیمربا را
در سه رنگِ طالیی ،نقرهای و برنز ،شبیه شمشهایی از این فلزات گرانبها طراحی
کرده اند تا به عنوان یک شیء تزئینی نمایش داده شود اما کارِ ما را هم راه
بیاندازد! شما می توانید از این ایده برای راه اندازی کسب و کار خود استفاده
کنید.
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در اینجا می خواهیم درباره ایده کسب درآمد از راه اندازی تاکسی سرویس
کودکان صحبت کنیم.با ما همراه شوید تا ایده را بررسی کنیم:
راهکار خدماتی -تاکسی سرویس کودکان فعالیتی می باشد که در ان با فعالیت در
تاکسی ر انی های که این فعالیت را انجام می دهد انجام میشود.در این نوع فعالیت
با عهد همکاری و قرارداد به اینگونه عمل خواهید نمود که در ابتدای ساعت خاصی
با مراجعه به منزل کودک یا کودکان انرا به ادرس خاصی که بیشتر مدارس می
باشد جا به جا میکنید و بعد از گذشت چند ساعت مجدد به مکان قبلی یعنی
مدرسه رفته و کودکان را به محل اولیه خود یعنی منزلشان باز می گردانید.در
انجام اینکار باید دقت زیادی داشته باشید و همینطور مراقب کودکان تا زمانی که
انهارا تحویل مدرسه یا منزل می دهید باید باشید .نکته خوبی که در این فعالیت
وجود دارد این می باشد که شما در فاصله زمانی جا به جایی چند ساعت وقت ازاد
دارید و همینطور در بعد از اخرین جا به جایی نیز وقت خالی برایتان وجود دارد
که میتوانید در صورت تمایل به کار دیگری بپردازید.برای فعالیت در این کسب
کار میتوانید به تاکسی سرویس های که این فعالیت را انجام میدهند مراجعه
کنید.البته یک سری شرایط هم مانند متاهل بودن و سن باالی  25سال و موارد
دیگر برای متقاضیان وجود دارد.
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در این مطلب می خواهیم درباره کسب درآمد از راه اندازی پیست رانندگی
صحبت کنیم .رانندگی یکی از فعالیت های می باشد که در چند دهه اخیر افزایش
چشم گیری را در هر روز نسبت به روز قبل به خود میگیرد.این پدیده را میتوانید
بطور زنده و ملموس با ا زدیام جمعیت ماشین ها و ترافیک های سنگین در خیابان
ها مشاهده کنید.
اینها همه نشان از وجود جمع کثیری از افراد می باشد که عالقمند به رانندگی
هستند.

در کشور ما همانند سایر کشورها افراد بعد از رسیدن به سن  18سال میتوانند
جهت اخذ گواهیانه خود اقدام نمایید.اگر برای اموزش به اموزشگاه های رانندگی
مراجعه کرده باشید بیشتر انها افراد را برای اموزش در کوچه و خیابان های سطح
شهر میبرند.که با توجه به نااشنا بودن به محیط های خیابانی و رانندگی ترس از
عملک رد بد تا حدودی تاثییرات منفی را بر روی فرد اموزش گیرده
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ایجاد یک پیست مناسب برای رانندگی می باشد .این پیست باید دارای حداقل دو
یا سه سطح مختلف -کوچه -خیابان و جاده باشد .بطور مثال در پیست های
کوچیک کوچه و خیابانی با بودن انواع و اقسام تابلو ها راهنمایی رانندگ چراغ
قرمز -چهار راه و موارد دیگر .بطور ملموس مراحل انجام شود.
بعد از فراگیری خوب و دقیق به پیست دوم که پیست سرعت هست وارد شویم.در
این پیست با بودن جاده دو سه کیلومتری و چند پیچ اموزش های دیگری گرفته
شود  .بعد از فراگیری این اموزشها جهت اشنایی بهتر و بیشتر وارد سطح شهر و
جاده ها بشویم.
برای انجام اینکار نیازمند یک زمین مناسب هستد .و بعد از زمین استفاده از عالئم
مختلف راهنمایی -رنگ بندی و جدول کشی خیابان ها الزم می باشد.
بعد از انجام ای نکار میتوانید با اموزشگاه های رانندگی جهت همکاری و کرایه
ساعتی همکاری کنید .و یا خودتان اقدام به اموزش رانندگی با ماشین های
کوچیکی که جهت مسابقه هست کسب درامد کنید.
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تزئین ظروف شیشهای با رنگ و نقاشی هنری است که قرنها در میان ملل
مختلف محبوبیت داشته است و آثار متعدد و متنوعی از این هنر را میتوان در
موزههای نقاط مختلف جهان یافت .گذشته از ظروف شیشهای شکیل با نقاشیهای
حرفهای و یا کنده کاریهای پیچیده و ظریف که از گذشتههای دور تا حال توسط
هنرمندان چیره دست در این رشته آفریده شده گاه ایجاد طرحها و حتی خطوط
ساده رنگی نیز میتوانند ظروف شیشهای بسیار ساده را به ظروفی زیبا و چشمگیر
تبدیل کنند .آراستن بطریها ،لیوانها و ظروف شیشهای و هم چنین آینههای
کوچک و بزرگ با نقاشی های ساده کاری بسیار ساده است که با یادگیری چند
تکنیک ساده میتوانید ظرف چند ساعت در منزل انجام دهید.
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خاص نیست بلکه با مقداری رنگ مخصوص ویترای یا کار بر روی شیشه و وسایل
متداولی مانند قلم مو و اسفنج میتوانید ظروف شیشهای بسیار معمولی و حتی کم
ارزش مثل بطریها و شیشه های محتوی سس ،مربا و آبلیمو را به ظروف زینتی و
منحصر به فردی تبدیل کنید .برای انتخاب ظرف مناسب در ابتدا ظروف کم
قیمتی را جست وجو کنید که از شکل خاص و ویژهای برخوردارند .برای یافتن
چنین ظرفی این بار که برای خرید مایحتاج منزل به سوپرمارکت میروید ،به
شکل ظاهری ظرف انواع مربا ،ترشی ،سس ،آبلیمو ،سرکه ،روغن و خالصه هر آنچه
در لیست خرید شما وجود دارد ،توجه کنید و ظروفی را که برای آراستن با رنگ و
نقاشی مناسب ترند انتخاب نمایید .پس از خالی کردن ظرف آن را خوب بشویید.
برای پاک کردن سطح شیشه از هرگونه چربی میتوانید با یک قطعه پنبه آغشته
به تربانتین آن را تمیز کنید .اگر برچسب روی شیشه به راحتی جدا نمیشود ،آن
را با آب داغ خیس کنید و پس از برداشتن کاغذ برای پاک کردن باقی مانده اثر
چسب از روی شیشه از یک پنبه آغشته به آستون استفاده کنید .برای نقاشی بر
روی شیشه رنگهای مخصوص شیشه در بازار موجود است .این رنگها را میتوان
به سه گروه تقسیم کرد .گروه اول رنگهای محلول در آب هستند .این رنگها
نیازی به حرارت دیدن در کوره ندارند .این رنگها به ویژه برای نقاشی بر روی
وسایلی مانند آینه که نیاز به شستوشو ندارند ،مناسبتر هستند .رنگهای محلول
در آب همچنین برای بچهها ایدهآل هستند .با این رنگها کودکان شما میتوانند
بدون نگرانی از این رنگها برای نقاشی روی وسایل شیشهای استفاده کنند .گروه
دوم رنگهای مخصوص شیشه هستند که باید در کوره حرارت ببینند.
این رنگها باید حدود  30دقیقه در دمای  200درجه سانتیگراد پخته شوند و
پس از پخت ثابت شده و قابل شست وشو خواهند بود .رنگهای گروه سوم
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رنگ های محلول در تینر هستند که اغلب
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کوره نیز میتوان ظروف رنگ آمیزی شده با آنها را با دقت و احتیاط شست .عالوه
بر رنگ از خمیر ویترای نیز میتوان برای ایجاد طرحهای خطی برجسته و یا
خطوط مرزی طرحهای رنگی استفاده کرد .این خمیرها امروزه به صورت آماده در
تیوبهایی با سر باریک و مناسب برای رسم خطوط باریک از فروشگاههای عرضه
کننده لوازم هنری قابل تهیه هستند .اما میتوانید این خمیر را با پودر مل و
چسب چوب نیز تهیه کنید و آن را با قیفهایی که از سلفون درست میکنید،
مورد استفاده قرار دهید .روش های متنوعی برای رنگ آمیزی شیشه وجود دارد.
برای انتقال طرح بر روی شیشه میتوانید به آسانی آن را زیر شیشه قرار دهید و
در صورتی که قابل دسترسی باشد با چند قطعه چسب در جای خود ثابت کنید.
اگر ظرف شما فرمی مانند یک بطری دارد و نمی توانید طرح را در داخل آن
بچسبانید ،کافی است آن را لوله کرده و در بطری قرار دهید .سپس داخل بطری را
با لپه ،عدس و یا موادی از این قبیل پر کنید تا طرحی بی حرکت و چسبیده به
شیشه باقی بماند .برای رنگ کردن طرحها عالوه بر استفاده از قلم مو از یک قطعه
اسفنج نیز می توانید بهره بگیرید .اسفنج را به کمی رنگ آغشته کنید و با ضربات
مالیم رنگ را روی شیشه بزنید تا پوشش کافی را ایجاد کند .یکی دیگر از
تکنیکهایی که برای اجرای طرحهای رنگی روی شیشه استفاده میشود ،تکنیک
استنسیل است  .برای این منظور استنسیل طرح مورد نظر را با کاغذ درست کنید
و آن را روی شیشه بچسبانید .سپس با یک قطعه اسفنج آغشته به رنگ
قسمتهای خالی آن را رنگ کنید .برای تزئین انواع ظروف شیشهای از چسباندن
انواع سنگهای زینتی ،نگینها و همچون مهرههای شیشهای تخت نیز بهره
میگیرند.
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شما با این حرفه بود اما اگر به این
البته مطالب فوق تنها برای اشنایی اولیه
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فعالیت عالقمند هستید حتما بصورت حضوری به یک فرد اشنا و دارای مهارت به
این حرفه مراجعه کنید و اموزش های انرا فرا بگیرید
برای کسب درامد میتوانید با شرکت های ساخت و ساز شیشه همکاری کنید یا با
کارگاه های ساخت میز و غیره نیز میتوانید همکاری کنید .بطور حتم اگر طرح
های زیبایی ارائه شود مشتری های خوبی هم خواهد داشت.
کافیست باور کنید از هر چیزی میتوان کسب درامد کرد.
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بیایید در مورد یک وسیله مفید برای خریداران ایده پردازی کنیم.کیسه هایی برای
سبد خرید !کیسه هایی را در نظر بگیرید که در داخل سبد خرید گشوده می شود
و …
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در این مطلب می خواهیم ایده ساخت قاشق چیپسی را به شما معرفی
کنیم ،ادغام طرح قاشق در چیپس ذرت باعث به وجود امده یک محصول جدید به
نام قاشق ذرتی شده است که میتواند برای افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
شما نیز اگر فکر میکنید میتوانید همچنین محصولی تولید نمایید پس از تحقیق و
بررسی از شرایط ساخت و استقبال بازار اقدام نمایید.
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به نظر شما چه وسیله های خالقانه و کاربردی را میتوان برای خودرو طراحی کرد؟
یکی از روش های راه اندازی کسب و کار ,طراحی و ساخت وسیله ای کاربردی
است و یکی از زمینه هایی که میتوان برای آن ایده پردازی کرد خودرو است .
میخواهیم ایده ای برای ساخت یک وسیله کاربردی ویژه صندوق عقب خودرو را
بررسی نماییم:
تصویر این ایده:
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تصاویر زیر ایده ساخت مبلمان جمع و جور رو به شما نشان می دهد ،که
شامل یک کمد یا بوفه است که در عرض چند ثانیه به مبلمان خانگی تبدیل
میشود .طراح این اثر شرکت کره ای  kamkamاست.
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ایده تولید رنگهای خوراکی مجاز
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رنگ موادغذایی یکی از نخستین ویژگیهای ظاهری آن در نظر مصرفکننده است
که قبل از بو و طعم ،نقش پررنگی در انتخاب خریدار خواهد داشت .این رنگ نقش
اساسی در جلب نظر مشتری ایفا میکند تا به پذیرش نهایی او برای خرید یا
مصرف منجر شود .از این رو اهمیت وجود رنگهای خوراکی در صنایع غذایی و
دارویی بر کسی پوشیده نیست.

در این مطلب در تالشی م تا وضعیت بازار این ماده خوراکی را بررسی کرده و
ببینیم آیا بازار تولید رنگهای خوراکی در ایران قابلیت افزایش ظرفیت دارد یا
خیر؟ همچنین بررسی میکنیم چگونه و با چه مبلغی از سرمایه میتوان وارد بازار
این حوزه شد.
بازار گسترده مصرفی
برای اینکه اهمیت استفاده از این افزودنی را متوجه شویم نیاز است تا سری به
تاریخچه آن زده و انواع رنگهای خوراکی و میزان گستردگی استفاده از آنها را در

Page 642 of 820
startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 247 /

startway.irمیدهد حدود سال  1360به دلیل
صنایع غذایی بررسی کنیم .بررسیها نشان
startway.ir

st

ar

tw

ay

.i

r

استفاده از انواع رنگهای غیرمجاز در برخی موادغذایی ،وزارت بهداشت مصرف این
ماده را در موادغذایی به کلی ممنوع اعالم کرد اما دیری نگذشت که به دلیل لزوم
گسترده وجود این ماده در موادغذایی ،مجددا به خطوط تولید راه خود را باز کرد
اما این بار با سختگیریهای بیشتر از سمت ارگانهای مربوط .حدود 34سال است
که در ایران این رنگها به انواع موادغذایی اضافه میشوند ،نوشابهها ،انواع سسها
و رب گوجهها ،ژلهها ،بستنیها ،آب میوهها ،انواع آب نباتها و شیرینیها از
اصلیترین گروههای غذایی هستند که با وجود رنگهای خوراکی بازار پرفروشی
برای خود به دست آوردهاند ،همچنین در بسیاری از منازل برای آشپزی و رنگ
دادن به برخی غذاها و دسرها ،از رنگهای خوراکی که عموما بهصورت پودری در
دسترس هستند ،استفاده میشود.
انواع رنگهای خوراکی مجاز
رنگهای مجاز خوراکی به سه گروه اصلی تقسیم میشوند .گروه اول ،رنگهای
طبیعی هستند که منشا آنها گیاهان و مواد طبیعی و آلی مختلف مانند لبو،
چغندرقند ،اسفناج ،گلرنگ ،چوب زردچوبه ،زعفران ،کورکومین ،آناتو ،کارتاموس یا
بسیاری گیاهان دیگر هستند .گروه دوم ،گروه شبه طبیعی یا سنتزی نامیده
میشوند که فرمولشان شبیه رنگهای طبیعی است اما منشا شیمیایی دارند .در
واقع ساختمان شیمیایی رنگدانههای طبیعی مورد شناسایی قرار گرفته و متعاقبا
در صنعت تولید میشوند .گروه سوم ،رنگهای شیمیایی یا غیرآلی نام دارند که از
اساس بهصورت شیمیایی تهیه میشوند و انواع خوراکی آن آسیبی به سالمت
نمیرسانند.
بازاری رو به استفاده بیشتر تحقیقات گروه «فرصت امروز» نشان میدهد در حال
حاضر نزدیک به 2هزار تن رنگ خوراکی مجاز در کشور مصرف میشود که بیش از

Page 643 of 820
startway.ir

 / 248ایده های میلیونر شدن

مجموعا کمتر از 15واحد بزرگ صنعتی
 700تن این مقدار وارداتی است و
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تولیدکننده رنگ خوراکی در کشور داریم که حدود یک هزار تن از نیاز کشور را
مرتفع میکنند و مابقی مقدار مورد نیاز کارخانههای صنایع غذایی و صنایع دارویی
بهوسیله قاچاق انواع بیکیفیت تأمین میشود ،این در حالی است که تنوع در
سلیقه مصرفکننده و پیشرفت صنایع غذایی موجب شده تا کارشناسان بهطور
میانگین در سالهای آتی بین 5تا10درصد افزایش متوسط مصرف رنگهای
طبیعی و 3تا5درصد نیز افزایش مصرف رنگهای سنتتیک را پیشبینی کنند.این
یعنی بازار مصرف این ماده غذایی رو به رشد است و میتوان سرمایهگذاریهای
بلندمدت و البته آیندهداری در کشور روی این مقوله انجام داد.
فرصتهای از دست رفته
برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص وضعیت کنونی بازار این ماده غذایی سراغ
علی رحمتی کارشناس صنایع غذایی رفتهایم .رحمتی در این خصوص معتقد
است :انواع رنگهای بیکیفیت غذایی وارد کشور میشوند و ساالنه در سفره
غذایی مردم مصرف می شوند این مواد شیمیایی هم برای سالمتی مردم مضر است
و هم ارز زیادی از کشور خارج میکند ،این درحالی است که ایران دارای
پتانسیل های بسیاری در زمینه تولید انواع رنگهای طبیعی با منشا گیاهی و آلی
است اما تا امروز فرصتهای زیادی در این خصوص را از دست دادهایم .وی
میافزاید :بزرگتریــن تولیدکننده رنگهای خوراکی هند و چین هستند که کشور
ما نیز بخش زیادی از رنگ مورد نیاز خود را از این دو کشور وارد میکند .به نظر
من اگر واقعا سرمایهگذار یا سرمایهگذارانی عزم خود را جزم کرده و در ایـــن
راستا قدم بگذارند موفقیتهای بسیاری هم در زمینه مصرف داخلی و هم صادرات
نصیبشان خواهد شد چراکه این ماده غذایی چیزی نیست که مصرفش در دنیا
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بسیاری برای سودآوری دارد.
سرمایههای مورد نیاز
رحمتی معتقد است برای راهاندازی یک مجموعهای که توانایی تولید رنگ خوراکی
حدود 50تن در سال را داشته باشد بین 4تا 6میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز
داریم .این مبلغ با توجه به اینکه چه نوع رنگی و با چه مواد اولیهای تولید کنیم
قدری متفاوت است ،مثال بخش زیادی از ماشینآالتی که رنگها را از گیاهان و
سبزیجات می گیرند با خط تولید رنگ از هویچ و گوجه فرنگی متفاوت است .وی
توضیح میدهد :برای کسب مجوز جهت راهاندازی یک مجموعه که توانایی تولید
رنگ های خوراکی مجاز را داشته باشد باید به صنایع غذایی مراجعه کرده و
همچنین نیاز است تا از وزارت بهداشت پروانه تولید بگیرید که گرفتن این پروانه
هم مستلزم تجهیز واحد تولیدی است .در واقع واحد تولیدی شما برای اخذ مجوز
باید دارای بخشهای مجزا باشد که این بخشها شامل بخش توزین و
فرموالسیون ،انبار گیاهان خشک شده ،انبار رنگهای خوراکی ،انبار افزودنیهای
شیمیایی ،انبار ملزومات بسته بندی و انبار محصول نهایی است .فضای مورد نیاز
برای حجم گفته شده حدود 10هزارمتر است و حدود 30نفر در این مجموعه
مشغول به فعالیت میشوند.
همچنین بخش ماشین آالت و تجهیز هم که جزو موارد مهم است باید بررسی شود
که اصلیترین این ماشینآالت شامل میز یا نوار سورتینگ ،دستگاه خشککن،
دستگاه آسیاب ،دستگاه توزین ،مخازن خیساندن گیاهان در آب ،دستگاه تقطیر،
دستگاه تبخیر ،دستگاههای بستهبندی و ماشینهای برچسب زنی و همچنین
تجهیزات مربوط به آزمایشگاه است که البته تهیه تمام این تجهیزات بهراحتی در
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 startway.irاین ماده افزودنی سیستم پیچیده و
بازار ایران امکان پذیر است و در مجموع تولید
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دور از ذهنی ندارد.
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میوه و مرکبات به عنوان یکی از منابع اصلی و مهم تامین ویتامینها  ،امالح ،
پروتئینها  ،فیبر  ،انرژی و دیگر مواد غذایی مورد نیاز بدن انسان می باشد از این
رو از دیرباز مصرف این محصوالت همواره مورد توجه بوده و هر کس سعی می
کند به نوعی مصرف این محصوالت را در رژیم غذایی خود قرار دهد لیکن مشکلی
که همواره در خصوص این محصوالت مورد توجه بوده است نگهداری سبزی و
میوه برای بلند مدت بخصوص برای فصولی از سال که امکان دسترسی به انواع تازه
آن وجود ندارد می باشد.
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کشورمان پتانسیل بسیار باالیی در تولید میوه دارد و این یک فرصت است که به
سراغ تولیدات خاص از این محصوالت برویم.برای مثال پودر میوه …
موارد کاربرد و وضعیت بازار و مشتریان:
از طرف دیگر شکل مصرف نیز یکی دیگر از انتضظارات و خواسته های بازار است
در روش خشک کردن و پودر کردن صنایع غذایی یکی از بهترین و قدیمی ترین
روشهای نگهداری مواد غذایی است در این روش هزینه ی عمل آوری نسبت به
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نگهداری محصوالت نیازی به تاسیسات
سایر روشها کمتر و پس از عمل آوری
startway.ir
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برودتی و سردخانه و … ندارد و محصوالت در انبار مناسب قابل نگهداری اند
 .یکی دیگر از مزیتهای روش خشک و پودر کردن میوه کاهش شدید وزن و حجم
محصول است که ا ین امر در مسئله ترابری و حمل و نقل و نیز حجم اشغالی انبار
ها مقرون به صرفه است .افزایش ماندگاری میوه از طریق کاهش فعالیت آبی و
کاهش روند رشد میکروبی آنها از دیگر مزایای این طرح است.
ظرفیت پیشنهادی طرح  800 :تن در سال
عمده مواد اولیه مصرفی  :پرتقال – لیمو – آلبالو – موز – سیب – پودر میوه های
توت فرنگی و هلو
اشتغال زایی (نفر)  25 :نفر
متراژ زمین  6000 :متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت  45000 :میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه  4٫5 :سال
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ایده ای جدید به نام جاپا (ایده گرافی)

دوستان می خواهیم در زمینه تولید یک محصول جدید ایده پردازی کنیم.
به دنبال ایده ای جالب و ناب هستیم و یک خروجی برای وسیله ای محبوب می
خواهیم .طبق معمول به سراغ یک نیاز می رویم و ایده ها و راه حل های خالقانه
ای برای آن پیدا می کنیم تا جایی که بهترین پاسخ برای مشکل مورد نظر یافت
شود.
پس با ایده جاپا همراه شوید و سعی کنید از آن الهام بگیرید.
ایده گرافی را تماشا کنید:
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خود من به برگزاری همایش و فستیوال بسیار عالقه دارم و همین باعث میشود که
بر روی این موضوع بیشتر تمرکز کنم و ایده های زیادی به ذهنم برسد.
یکی از این ایده ها نی نی ناز است که با هم بررسی میکنیم.شما هم سعی کنید از
این ایده الهام بگیرید و ایده هایی برای فستیوال پیدا کنید.
اشاره به فستیوال و نی نی یک تصویر ذهنی ایجاد کرده است و شاید بسیاری از
شما ایده را متوجه شده اید.
نی نی ناز(یا هر اسم دیگر)یک جشنواره برای معرفی زیباترین کودک خواهد بود!
یک فستیوال که در تاریخ مشخص برگزار میشود و والدین با کودکان ناز! خود در
این فستیوال شرکت میکنند.
در پایان تیم داوری سه کودک منتخب را معرفی میکند و جوایزی به انها داده
شده و در سایت و مجله گروه معرفی میشوند.
منبع درامد ایده حق ثبت نام و همچنین درامد از طریق اسپانسر خواهد بود.
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باور کنید کشور عزیزمان سرشار از فرصتهای کسب وکار و کسب درامد است.فقط
باید کمی همت نماییم و این فرصتها را کشف کرده و شروع کنیم.
اگر عالیق خود را به خوبی پیدا کنیم و یک ایده جدید مرتبط با ان را انتخاب
کنیم هیچ عاملی نمی تواند مانع موفقیت ما شود.
شک نکنید!
ایده چیست؟
موسسه ای برای برگزاری اردوهای اموزشی و تفریحی جالب!
شاید به نظر ایده فوق العاده ای نیاد اما اگر موارد خالقانه ای به ان اضافه شود
قطعا با استقبال مدارس و دانشگاهها مواجه خواهد شد.
یک وبسایت راه اندازی میشود و در دسته بندی های مختلف مواردی را برای اردو
ثبت میکند.حال با مراجعه به شرکتها و نهادها قراردادی برای بازدید منعقد
میکند.و بعد نوبت به مدارس میرسد.این برای ابتدای کار است تا این سیستم
معرفی شود در ادامه وبسایت به شکل یک سیستم عمل خواهد نمود.
موارد ختلفی را هم میتوان با این ایده ترکیب نمود:اموزش مواردی مثل
خالقیت,کارافرینی,موفقیت و خودسازی و … در قالب اردوهای اموزشی به
کودکان.
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ایده کسب دارمد با فروش نی نی
باکس در لحظه تولد نوزادانstartway.ir
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یک روش کسب درامد مقطعی است که با سرمایه کم اجرا خواهد شد.هدف از این
ایده بدست اوردن سرمایه برای طرح ریزی ایده های اصلی است .قبال یک ایده
مطرح کردیم که موضوع ان گرفتن عک س از نوزادان تازه متولد شده بود.ایده این
بخش هم به نوزادان مرتبط است و در بیمارستان عملی خواهد شد.
ایده چیست؟
ایده فروش پکیجهایی برای مادران و نوزادان در بیمارستان است.برای این بسته نام
نی نی باکس رو انتخاب کردیم تا حس کنجکاوی والدین رو برانگیخته کند.
در ا ین بسته هر انچه که برای یک نوزاد تازه متولد شده نیاز است گنجانده خواهد
شد.مواردی مانند:یک سری محصوالت اموزشی ویژه مادران مانند کتابچه و سی
دی نگهداری نوزاد.یک سری محصوالت ویژه نوزاد مانند شیشه شیر و … وهر
مورد خالقانه ای که برای نوزاد و یا والید نیاز است.
ش ما هم بر روی این ایده متمرکز شوید و موارد خالقانه دیگری که میتوان به این
بسته اضافه کرد را پیدا کنید.

Page 652 of 820
startway.ir

ایده های کسب و کارهای کوچکِ پولساز 257 /

ویترین فروشگاهها بدون سرمایه
یک ایده عالی برای کسب درامد از
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یک روش برای کسب درامد است و به نوعی با خالقیت در طراحی هم همراه
است.این طرح نیاز به سرمایه زیاد ندارد و همه این موارد باعث شده که جزو ایده
های محبوب گروه تلقی شود که ممکن است در اینده اجرایی گردد.
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اسم این ایده رو ویترین متحرک گذاشتیم.خوب اسم ایده همه چیز رو لو میده!
ایده چیست؟
طراحی و اجرای ویترین های خالقانه و متحرک برای مغازه ها اگر نگاهی به
ویترین های مغازه ها کرده باشید اکثرا خشکم و بی روح هستن که نهایتا با چند
مانکن(در پوشاک) و یا چراغ تزیین شدن .خوب ویترین مغازه ها که یک پل
ارتباطی قوی بین مشتری و مغازه دار است که نباید بی روح باشد .دست به کار
شوید و طرحهای خالقانه متحرک برای ویترین پیاده کنید.حال با مراجعه به یک
سازنده مرتبط با هزینه ای کم نمونه ای از طرح خود را اماده کنید.حاال باید برای
ویترین متحرک خود بازاریابی کنید.
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یک ایده بی نظیر:با یک کلیک طرح
startway.irمنزلتان را تغییر دهید startway.ir
این ایده یک ایده عالی در زمینه ساخت منازل است که میتواند باعث شود که هر
کس ظاهر منزلش را با یک کلیک تغییر دهد!

ایده چیست؟
ساخت پوششی جدید از جنسی مانند ال ای دی که بر روی دیوار قرار میگیرد و
میتواند رنگ و طرحهای مختلفی به خود بگیرد.
این صفحات در اندازه های مختلف خواهند بود و مثال در ابعاد کاشی که بر روی
دیوار چیده میشوند و حال از یک سیستم میتوان تصاویر و رنگ های دلخواه را به
انها داد.
دیگر نیاز نیست که برای دیوارها از کاغذ دیواری یا رنگ استفاده کرد بلکه میتوان
طرحها و رنگهای مختلف را با یک کلیک انتخاب کرد.
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ایده اپلیکیشن با نام آیفون !!
startway.ir
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سعی کردم اسمی که برای این ایده انتخاب میکنم جذاب باشد اما فقط کلمه
آیفون به ذهنم رسید.
خوب آیفون چیست؟
آیفون یک اپلیکیشن موبایل خواهد بود که به آیفونهای تصویری متصل
میگردد.کاربرد این آپ این است که زمانی که شخصی آیفون را به صدا در می اورد
این آپ در گوشی فعال شده و تصویر آیفون تصویری را در گوشی نشان
میدهد.یک دکمه هم برای باز کردن در ،در صفحه نمایش داده میشود که با لمس
ان در باز میشود.
حتی امکان جواب دادن و صحبت از طریق آیفون هم محیاست.
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ایده ساخت اپلیکیشن برای جام جهانی 2018
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اوه .جام جهانی .یکم فک کنید ،میلیون ها نفر از سراسر دنیا برای دیدن
مسابقات جام جهانی به کشور مربوطه می آیند .چه فرصتی مناسب تر از این.
شما میتونید تعداد زیادی اپلیکیشن برای این رویداد بزرگ بسازید .چرا که نه؟
این یک فرصت فوق العاده برای توسعه دهندگان اپلیکیشن های موبایلی هست.
هر اپلیکیشنی که برای این رویداد به ذهنتون میرسه رو اگه بسازید ،قطغا
میلیون ها نفر از سراسر دنیا به دنبال اون خواهند بود .مثال میزنم :معرفی
رستوران ها ،شهرها ،خدمات ،هتل ها ،ورزشگاه ها ،نقشه راه ها و … فقط یه
نکته ،از همین االن به دنبال ساخت اپلیکیشن برای جام جهانی باشیدچون
خیلی زودتر از اونچه که فکرشو بکنید برنامه نویسانی از سراسر دنیا این ایده ها
رو عملی خواهند کرد.
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*** ایده سیب زمینی کده

startway.ir

startway.ir

حتما تابحال شما نیز دیده اید که تا منقلی بر پا میشود همه به یاد انداختن سیب زمینی روی آن هستند تا
دلی از عزا در آورند...
چرا که نه؟؟؟
این ایده شما را میلیونر خواهد کرد...
با یک مغازه کوچک شروع کنید....می توانید با داشتن یک گونی سیب زمینی و یک منقل و مقدای ذغال و
یک گاز کوچک رو میزی و یک میز و صندلی رستورانی دست دوم که نهایت قیمت آن به  ۲۱۱هزار تومان
نمیرسد و  ...کارتان را شروع کنید.
ابتدا سیب زمینی کبابی به مشتریانتان عرضه کنید.
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پیشنهاد ما اینست که کنار کارتان تخم مرغ آبپز و نان لواش(ترجیحا داغ و تازه که همانجا با یک کوره
محلی کوچک و نقلی یا یک سینی و کمی ذغال یا حرارت در زیر آن برای کم کردن هزینه ها)قرار داده و با
قیمت مناسبی به مشتریانتان عرضه کنید...
دو تا نان تازه را به همراه یک تخم مرغ آبپز و دو تا سیب زمینی برشته کباب تووووپ به قیمت فقط  ۲هزار
تومن به مشتریانتان عرضه کنید و مطمئن باشید که هزار تومن آن سود خالص خواهد بود.
به نظرتان دلیلی برای نگرفتن کارتان وجود خواهد داشت؟؟؟ شما برای شروع کارتان به سرمایه زیادی
احتیاج نخواهید داشت و روز به روز کارتان را گسترده تر خواهید کرد!
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مطمین باشید در این وضع بد جامعه و با این ذائقه ملت ایران از کبابی ها هم بیشتر درآمد خواهید
داشت.این ایده برای شروع کارتان فوق العاده است.من این ایده را در یکی از شهرهای ایران دیدم که در
منطقه ای تفریحی بود و خیلی هم کارش رونق داشت و قشنگ پول پارو میکرد.توی شهر دیگه ای ندیدم.
میتونید در کنار سیب زمینی کبابی سیب زمینی سرخ کرده و انواع و اقسام سیب زمینی طبخ شده با ادویه
جات مختلف و  ...هم سرو کنید برای مشتریاتون و یه سیب زمینی کده اصلا راه بندازید.
باور کنید کارتون عالی میگیره.
اولین مشتریتون بدنسازها وکودکان عاشق سیب زمینی سرخ کرده هستند.
نسل جوون و پیر رو میتونید بکشونید اونجا...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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*** شرکت یا دفتر کار در منزل ؛ شرکتی که در شرایط کنونی خانواده ها و شرایط سخت
اقتصادی بی نهایت استقبال خواهد داشت

شرکت های کار در منزل در شهرهای بزرگ بسیار جواب داده اند و بسیار زیاد شده اند .اما کسی در
شهرهای کوچک با وضعیت اقتصادی بد خانواده ها به فکر راه اندازی آنها نیست.
شرکتهایی که میتوانند صاحب آنرا به یک میلیونر در شهرهای کوچکتر که هنوز کسی از این شرکتها خبری
ندارد تبدیل کند .اول برایتان بگویم که از اسم شرکت نترسید و ثبت شرکت اصلا نیازمند پول هنگفتی
نیست وفقط کمی دوندگی نیاز دارد!
شاید بپرسید این شرکتها چه میکنند؟؟!!
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پیشنهاد من این است که سری به آگهی نامه نیازمندی های شهرهای بزرگ بزنید.آنجا محال ممکن است
که چند آگهی نامه کار در منزل را نبینید.آری...خانم های خانه دار یا به دلیل سرگرمی و یا وضع بد
اقتصادی به دنبال راهی برای کسب درامد هستند.چه محیطی بهتر از محیط خانه؟؟؟؟
این شرکتها فقط طرز انجام کار را آموزش میدهند و مواد اولیه را در اختیارتان میگذارند و دیگر بقیه کار را
به خود شخص در خانه اش واگذار میکنند؛ و او باید حداکثر تلاش خود را برای تحقق رضایت شرکت انجام
دهد چون در صورتی که اینکار را نکند جنسی که او ساخته مرجوع خواهد شد.
محصولات تولیدی این شرکتها شامل گل سر زنانه.جعبه کادو.گلهای تزیینی.فرشهای دستباف و حتی چرم
دوزی و نمد دوزی تزئینی و  ...میباشد.
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شما برای شروع کارتان از اجناس پرفروش شروع کنید که هزینه اولیه زیادی نخواهد و مشتریانتان به راحتی
میتوانند انرا آموزش ببینند و در ساخت آن حرفه ای شوند .و روش درست کردن آنرا به مشتریانتان آموزش
دهید و با چند فروشگاه یا شخصی که طالب این اجناس باشد در شهرهای بزرگ قرارداد ببندید و هر هفته
برای او اجناس را بفرستید.مطمین باشید با افتتاح این شرکت خانمهای خانه دار به شرکت شما هجوم
خواهند آورد و غرق در حیرت و تعجب خواهید شد.

فقط این را فراموش نکنید که با کلی انسان نیازمند و محتاج سر و کار خواهید داشت پس نهایت سعیتان را
در جهت تحقق رضایتشان انجام دهید که در این صورت دعای خیر این قشر ضعیف جامعه باعث میشود
زندگیتان زیر و رو شود.
پر کردن چاله ها و مشکلات سر راه با خودتان ما ایده را در اختیارتان قرار دادیم...
با ما میلیونر شوید...
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*** ایده افتتاح شیرینی سرای خانگی

یک شیرینی فروشی راه بیندازید...اما باز هم نه مثل همه!!!!
خانم های خوش ذوق و شیرینی پزهای ماهر خونگی شهرتون رو پیدا کنید و بهشون پیشنهاد همکاری بدید.
حالا یک یخچال ویترینی تهیه کنید و یک مغازه اجاره کنید.
حالا موقع شگفت زده کردن شیرینی فروشی های شهرتونه!!!!
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قطعا با افتتاح یک شیرینی سرای خونگی خیلی ها رو به سمت خودتون میکشونید  .از مزایای اینکاراینه که
علاوه بر خاص و پر مشتری بودنش شما دیگه کارگاه شیرینی پزی نمیخواید و کارگاه رو به خونه های
همکارانتون بدون هیچ هزینه ای میبرید و از دیگر مزایاش اینه که نه تنها طیف گسترده ای رو در صورت
تک بودن شیرینی هاتون و خوشمزه بودن و با سلیقه بودن به سمت مغازتون میکشونه بلکه شما میتونید اول
کارتون از شیرینی پزاتون تقاضا کنید شیرینی ها رو به شکل امانتی تحویلتون بدن و بعد فروش شیرینی ها
پولش رو باهاشون حساب کنید!!!
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جالب نیست...؟؟؟

ay

برای اجرایی ایم ایده نیازی به کارگاه شیرینی پزی هم ندارید!!!...

بذارید یکی دیگه از مزایاش هم بهتون بگم که خیالتون از بابت ناب بودن ایده راحت شه!!!
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یکی دیگه از مزایاش اینه که شما میتونید با همه شیرینی پزهای خونگی ماهر شهرتون و یا حتی شهرهای
اطراف که دست و پنجشون فوق العادس قرارداد ببندید و ازشون بخواید تا مدت طولانی ای براتون کار
کنن.اونوقت دیگه کسی نمیتونه به این سادگی توی شهرتون روی دست شما بلند شه!!!
ایده ای ناب برای میلیونی تر شدن این ایده :
یه شیرینی فروشی به ازای خرید یک جعبه شیرینی یک لیوان آب میوه یا هویج بستنی رایگان میداد.
و برای این کارهزینه ای هم متقبل نمی شد! لابد می پرسید چرا ؟
اول این که چون که ازهر سه نفر حداقل یک نفر پیدا میشد که علاوه بر یک لیوان آب میوه ی رایگان یک یا
چند لیوان آب میوه هم برای همراه هاش خریداری می کرد...و چون قیمت تمام شده یک سوم قیمت فروش
بود شیرینی فروشی از این رهگذر سود هم می کرد.
دوم این که از ظرفیت خالی خودش استفاده می کرد.

ومهمتر اینکه میزان فروش خودش رو حدود ۱۱درصد بالا برده بود.و فراموش نکنید تو کشوری که 9۱
درصد مردمش از بحران اقتصادی رنج میبرن این بهترین ایدست که مثل بمب اسم کسب و کارتون توی
شهرتون صدا کنه!
و باز هم ایده ای ناب دیگه برای میلیونی تر شدن این ایده :
شیرینی ها رو به شکل اموجی های تلگرام بسازید.جالب نمیشه؟باور کنید عالی میشه.این خلاقیت ها فوق
العادست!!! فوق العاده باشید دوستان من...
اموجی به شکلک های مرسوم تلگرام میگن دوستان :
😜😂😘😄😭😒😳😁😊😍
جالب نبود؟؟؟ باور کنید اگر چنین ایده ای رو به کار ببرید اولین مشتریتون خود من هستم.
البته من قصد و هدفم فقط بولد کردن اموجی تلگرام نبود.هر چیزی میتونه یه ایده باشه.مثل انواع حیوانات
بامزه مثل صورت پاندا و ...به عکس زیر دقت کنید و خلاقیت را بیاموزید :
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و یک ایده ناب دیگه در کنار این ایده میلیونی :
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پیشنهاد ما برای رونق هر چه بیشتر کارتون اینه که بجای اینکه از روشهای قدیمی که شیرینی رو بر
میداشتن و میذاشتن تو جعبه و وزن میکردن و تحویل مشتری میدادن استفاده کنید بیاید یه کاری کنیم!
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بجای اینکار با سلیقه عالیمون و با خلاقیت مثال زدنیمون چند تا سینی مخصوص شیرینی تهیه میکنیم از
جنس پلاستیک فشرده که قطعا اگر بصورت عمده تهیه کنید هزینه ای براتون نخواهد داشت.حالا شیرینی
های قشنگتون رو با سلیقه و از روی رنگ و مزه شیرینی ها و یا حتی تعداد شیرینی هایی که دارید میتونید
توی اون سینی ها بچینید و سعی کنید در چند طرح و چینش و نوع؛ اون سینی ها رو آماده کنید.معمولا
سعی کنید وزن شیرینی هاتون یک کیلویی باشه و اگر کسی بیشتر از یک کیلو میخواست چند تا از سینی
های زیباتون تقدیم مشتری کنید.اینطوری میتونید به مشتری هایی که زیر یک کیلو شیرینی میخوان از این
شیرینی های یک کیلیویی بدید و سود بیشتری ببرید.همچنین میتونید با این کارتون همه شیرینی ها رو
موازی هم تحویل مشتری بدید نه اینکه یکی از شیرینی ها تموم شه و یکی بمونه.
شیرینی ها رو وکیوم کنید با سلیفون ( یعنی سلیفون نازک روشون بکشید و پشتش رو با یه دستگاه وکیوم
که گرون هم نیست حرارت بدید تا وکیوم شه) و داخل جعبه بذارید.قطعا مشتری هاتون از این کارتون
استقبال میکنند!مطمئن باشید...
اگر پول لازم را برای اجاره فروشگاه هم حتی ندارید :
اولا که در آخرین صفحات کتاب ایده ای برای تأمین چنین سرمایه های اولیه ای برای اجاره مغازه و
فروشگاه را به شما آموزش خواهم داد.
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دوما می توانید برای شروع کارتان اول با چند کدبانوی شیرینی پز صحبت کنید و بهشون بگید براتون
شیرینی هاشون رو آماده کنند.بعد برید به کافی شاپها و قنادی ها و آبمیوه فروشی ها شیرینی هاتون رو
عرضه کنید و ازشون بخواید مقداری کمی شیرینی رو در ویترینشون قرار بدن و براتون بفروشن و خودشون
هم سود کنند.حالا برید و شیرینیشون رو تامین کنید.حتی میتونید با داشتن یک دوچرخه و یا یک موتور و
با پخش آگهی کارتون رو شروع کنید و هم شهریاتون رو با یک شیرینی خونگی باحال خوشحالشون
کنید.میتونید یک کانال تلگرام هم بزنید و در گروه ها و کانال های شهرتون با هزینه بسیارکم تبلیغش کنید
و اولین سفارشاتون رو از اونجا دریافت کنید.هر روزم شیرینی های خوشمزتون رو توی کانال قرار بدید.
همین الآن برو دنبالش...
همه چالش ها و مشکلاتشو بسنج و برو عملیش کن...
شعبه هاتو یکی یکی زیاد کن و صاحب فروشگاه های زنجیره ای شیرینی خونگی شو...
سعی کن اسم فروشگاهت رو طوری انتخاب کنی که خودش خیلیا رو به سمت فروشگاهت بکشونه.که اگر
حتی پول زیادی نداشتی و نتونستی جای خوبی فروشگاه بگیری مشتریات بیان سراغت.مثلا :
« شیرینی خانگی مامان پز»
تو بزودی به یک میلیونر بدون رقیب تبدیل میشی!!!...
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*** ایده تولید اسانس های گیاهی

بعضی شغلها قبل از آنکه نیازمند پول باشد ،دانش و مهارت میخواهد و البته قدری همت؛ تولید
اسانسهای گیاهی از این دسته مشاغل است یعنی شغلی که با وجود یک کاربر ماهر برپا میشود و به سود
دهی می رسد.
کاربر اسانسهای گیاهی ،کسی است که از عهده تهیه ،نگهداری ،فروش ،تشخیص رایحهها و مخلوط کردن
اسانسها و راهنمایی مصرف آنها برمیآید و اطلاعات جامعی نسبت به اسانسهای پرمصرف دارد.
شما می توانید برای کسب مهارت عالی در این زمینه از کلاسهای رایگان فنی و حرفه ای استفاده کنید و
بدون پرداخت هزینه ای صاحب مهارت در تمام زمینه های این عرصه شوید.
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چرا اسانس گیاهی؟
کشور ما ذخایری غنی از گیاهان دارویی دارد که میتواند منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای بخش قابل
توجهی از مردم باشد.
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در ایران بیش از  ۰۱۱۱گونه گیاه دارویی وجود دارد که زاییده وجود  ۱۱اقلیم از  ۱۱اقلیم جهانی در
کشورمان است ،اما این استعداد طبیعی تاکنون بدرستی مورد استفاده قرار نگرفته چون صنایع تبدیلی و
تکمیلی بویژه صنایع اسانس گیری در کشور ما آن طور که باید ،رشد نکرده است.

این در حالی است که در دنیای پیشرفته امروز ،اسانسها منبع درآمد باارزشی هستند که اگر قرار باشد ما
هم در این عرصه رقابتی قرار بگیریم ،باید از روشهای سنتی اسانسگیری ـ که قابلیت رقابت را از محصولات
ما در بازارهای جهانی میگیرد ـ دست برداریم و به سمت فناوریهای جدید برویم.
اسانسهای گیاهی کاربردهای زیادی در دنیای امروز دارد؛ این اسانسها به عنوان ماده نگهدارنده،
طعمدهنده و عطردهنده طبیعی در صنایع غذایی ،ماده معطر در صنایع تولید مواد آرایشی و بهداشتی و
پیش ماده مورد نیاز بسیاری از صنایع شیمیایی مثل حشرهکشها به کار میروند ،ضمن اینکه از آنها در
تهیه انواع داروهای پزشکی و دانش آروماتراپی (عطر درمانی) نیز استفاده میشود.
اسانس یعنی درآمد
کشورهای جهان سوم بیشتر مواد خام می فروشند چون توان تولید مواد با ارزش از مواد خام را ندارند ،این
مشکل کشور ما هم هست.
با استخراج اسانس از گیاهان ،ارزش افزوده خوبی به دست میآید چون سود حاصل از فروش اسانس گیاهان
دهها برابر بیشتر از فروش محصول خام است.
این در شرایطی است که مراقبت از این گیاهان در برابر آفات و بیماریها نیز دشواریهایی دارد؛ در حالی که
اگر این گیاهان به اسانس تبدیل شوند دیگر این مشکلات بروز نخواهد کرد .پس تولید اسانس ،شغلی برد ـ
برد است که همه حتی طبیعت از آن سود میبرند.
به این قیمتها توجه کنید :
در صورتی که ساکن یکی از استانهای خراسان رضوی ،اصفهان ،کرمان ،همدان ،تهران ،البرز ،سیستان و
بلوچستان یا مرکزی هستید ،امکان خوبی برای راهاندازی واحد اسانس گیری خواهید داشت و در خانه یا در
کارگاه با اسانس گیری از گیاهان ،دو محصول جانبی عرقیات و تفاله به دست خواهید آورید که شما را به
سود دهی خوبی میرساند.
به طور متوسط هر لیتر از عرقیات در بازار به قیمت  ۲۱۱۱تومان فروخته می شود ،ضمن اینکه تفاله های
باقیمانده از برخی گیاهان مثل گل محمدی نیز میتواند به مصرف صنایع مربا سازی برسد .پس با راه اندازی
چنین شغلی میتوان با یک تیر ،چند نشان زد.
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این در حالی است که طبق جدول نرخ خرید انواع اسانس گیاهان دارویی در سال  9۱میتوان به ازای فروش
هرکیلوگرم اسانس گل محمدی  ۰۱۱هزار تومان ،رزماری ،اسطوخدوس و آویشن  ۱۵هزار تومان ،نعنا .۵۱۱
تومان ،شوید  ۰۵۱۱تومان و اکالیپتوس  ۰۱۱۱تومان به دست آورد که اگر این تولیدات در حجم زیاد باشد،
سود قابل توجهی عاید بانیان آن میشود.

البته راهاندازی این خط تولید هزینه هایی نیز دارد که میتوان با ساده کردن سیستم و حذف دستگاه های
غیرضروری با حدود  ۱۱میلیون تومان نیز در قالب مشاغل خانگی ،یک کارگاه برپا کرد.
بزودی با پشتکار خود میتوانید یک کارگاه صنعتی اسانس گیری را افتتاح کنید هر چند راه اندازی آن در
سطح خانگی هم با درآمد فوق العاده ای روبروست.
فراموش نکنید که ابتدا به فکر بازار فروش باشید و سپس پی تولید محصول سفارش داده شده بروید تا
فروش شما تضمینی گردد.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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این ایده بسیار جواب خواهد داد مانند تمام ایده هایی که با خلاقیت ناب و تجریه و تفکر فراوان به شما ارائه
میدهیم .حتما در اطراف خود سالمندانی را دارید که وقتی دچار مشکلی میشوند به شما یا نزدیکانتان زنگ
میزنند و از شما کمک میخواهند.
ایده ما یک ایده بسیار جالب است!!!
آیا تابحال به این اندیشیده اید که آنها اگر راه چاره ای داشتند هیچگاه مزاحم شما و اطرافیانتان
نمیشدند؟؟؟ یک شرکت ثبت کنید که هزینه زیادی هم برایتان نخواهد داشت.یا میتوانید کارتان را با یک
دفتر شروع کنید که نیازی هم یه ثبت نخواهد داشت .حال بروید و با تمام مشاغلی که به کارتان می آید
یک قرار داد ببندید تا با درصد سود کمتری آن خدمات را به سالمندان ارایه دهد و شما نیز از قبال آن
خدمات به سود قابل توجهی خواهید رسید آری درست است.این ایده عالیست  ...و به شما قول میدهم که
کارتان مانند بمب میترکد کاری کم هزینه و کم دردسر شما هیچ کاری نمیکنید فقط هماهنگیهای لازم را
انجام میدهید یک تلفن نیازدارید با شما تماس میگیرند و اگر مثلا لوله کشیشان دچار مشکل بود شما با لوله
کش هماهنگ می کنید وبازای خدماتش پول میگیرید.
اگر نان یا میوه می خواستند پیک خود را بفرستید یا با شرکت پیکی که تحت قرارداد شماست تماس گرفته
و خدماتتان را اریه میدهید .اگر نیاز به تزریقات داشتند با تزریقاتی تحت قراردادتان هماهنگ میکنید .اگر
نیاز به نصب انتن داشت و خرابی تلویزیون .....اگر میخاست پتویش را یا متکاهایش را بزند یا بدوزد حتی
میتوانید با پنبه زن و لحاف دوز هم قرار داد ببندید .محدوده کار شما بی نهایت است حتی در حد تعویض
لامپ و ...برای هر کار یک نرخ منصفانه تعیین کنید و از درآمد حلال و میلیونیتان لذت ببرید .
عاالیست نه دوست خوب من؟؟ این ایده فوق العاده است!!!!!...
شما میتوانید بعضی کارها را خودتان انجام دهید و پولش هم در جیب خودتان برود.مثل کارهای خرید یا
مثلا تعمیراتی که خودتان بلدید انجام دهید.
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آیا لامپ ها هم خراب میشوند؟
باید گفت بله ...لامپ ها هم با توجه به ساختارشان بعد از یک طول زمانی (ساعت کار) معیوب میشوند.
سوال اینکه آیا تعمیر میشوند؟؟
جواب :قاعدتا بله 8لامپ ها هم تعمیر میشوند اما این نکته مهم است که
همیشه تعمیر یک وسیله به چه قیمت هست؟
بعضی مواقع تعمیر یک وسیله به اندازه قیمت نوی آن تمام می شود که این حالت اصلا به صرفه نیست!!
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اما لامپ ها و تعمیرشان از این دسته جدا هستند با توجه به قیمت بالای لامپ ها .اگر زمانی معیوب شوند
اگر روشهای تعمیر آنرا درست پیاده کنید به سودآوری شگفت انگیزی خواهید رسید و درآمد معقول و قابل
قبولی خواهید داشت و خلاصه آینده خود را تضمین خواهید کرد .
شما میتوانید فقط بازای گذاشتن  ۵ساعت در روز سود قابل توجهی را از آن خودتان کنید.
همین امروز و همین الآن به سراغ ویدئو ها و فایلهای آموزشی تعمیر لامپهای کم مصرف بروید و یا اگر در
شهرتان کسی اینکار را بلد است آنرا بیاموزید و شغل میلیونیتان را استارت بزنید.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد شک نکنید...
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ایده ای بسیار جالب که در بیشتر شهرهای ایران کسی تابحال به آن فکر هم نکرده...
طرح تولید چیپس میوه خانگی

میخواهیم تولید چیپس میوه در سطح مشاغل خانگی با سرمایه بسیار کم و سود آور را بررسی کنیم.
مزیتهای تولید چیپس میوه
چیپس میوه در دسته بندی موادغذایی جزو تنقلات معرفی میشود ،محصولی که در عین خواص بسیاری که
دارد میتواند جایگزین بسیاری تنقلات مضر مخصوصا برای کودکان خواهد بود.همچنین برای تزئین مجالس
هم از انواع چیپس میوه استفاده و فراگیری آن روز به روز بیشتر میشود و اغلب در خانه ها این محصول
برای افرادی که به میوه های خام و دردسرهای خوردن آن علاقه ندارند پیشنهاد میشود.
وسایل مورد نیاز
برای تولید چیپس میوه در خانه فضای یک اتاق  ۰تا  ۱۲متری مناسب است و میتوانید از یک اتاق خواب
برای این کار بهره بگیرید ،همچنین تجهیزات خشک کردن میوه شامل دو دستگاه خشک کن و خردکن
میوه است که انواع ایرانی آن کیفیت مناسب و قیمت پایینی در بازار دارند و با حدود .میلیونتومان هر دو
دستگاه را میتوانید تهیه کنید ،به علاوه وجود یک یخچال صندوقی برای کارتان لازم است که قیمتی حدود
 ۲میلیون تومان دارد.
در نهایت یک دستگاه کوچک وکیوم برای بسته بندی نیاز دارید که هرچه بسته های خود را در حجم کمتر
تولید کنید بهتر است چرا که بستههای ۲۵۱گرمی برای این محصول در بازار بیشترین طرفدار را دارد و به
خاطر قیمت بالای محصول حجم کمتر مورد توجه خانواده هاست.
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معمولا هر یک کیلو چیپس میوه نیاز به  ۱۱کیلو میوه خام دارد و ضایعات حاصل از این کار را هم میتوانید
به دامداریها به منظور خوراک دام و شرکتهای تولید کودهای ارگانیک بفروشید و عملا برای این کار
دورریز نخواهید داشت .سود حاصله از این کار حدود  ۰۱درصد برآورد میشود ،در واقع هر کیلو میوه خشک
در بازار بین  ۵۱تا۰۱هزار تومان به فروش میرسد و اغلب بین  ۲۱تا  ۱۱هزار تومان برای تولید کننده
هزینه بر است.
یعنی اگر شما هر ۱۱کیلو میوه را به قیمت ۲۱هزار تومان تهیه کنید با صرف هزینه ۵هزار تومانی انرژی
میتوانید در بازار حدود  ۰۱هزار تومان بفروشید که نسبتا سود بالایی است .البته پیشنهاد می شود برای
رقابت با تولیدکننده های صنعتی و حضور در بازار ،شما سعی کنید سود کمتری در نظر بگیرید و قیمت
هایتان پایین تر باشد که مشتری جذب تان شود.
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راه و روشهای مختلفی در هر کار برای فروش وجود دارد که میتوانید از آنها برای کارتان بهره بگیرید اما
بهترین راه برای فروش بدون دغدغه در این کار گرفتن سفارش قبل از تولید است .برای این منظور میتوانید
چند نمونه در سطوح کم را تولید و با مراجعه به قنادیها و سوپرمارکتها محصول خود را معرفی کرده و
سفارش بگیرید .همچنین تبلیغات محلی برای این کار میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر بتوانید مصرف
میوه خشک منطقه سکونتتان را تامین کنید بازی را بردهاید.

یک نکته مهم که باید اشاره کنم این است طبق تجارب تولید کنندگان این محصول شما اگر بتوانید میوه
ارزانتر از باغ یا آشنایانتان یا میدان میوه و تره بار نزدیکتان تهیه کنید میتوانید سود قابل توجه تری از آن
خود کنید...
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اگر هنوز قادر به خرید دستگاه هم نیستید میتوانید در سطح کوچکتر حتی کار کنید برای آغاز راهی بزرگ.
طرز تهیه چیپس میوه در منزل را در گوگل سرچ کنید و کارتان را شروع کنید...البته در صفحات آخر کتاب
پیشنهادی برای به دست آوردن سرمایه اولیه تا این حد را به شما خواهم داد.

این ایده حتی در شهرهای کوچک هم جواب خواهد داد اگر اصولی پیش بروید .و میتوانید با کمی درایت
محصولاتتان را برای شهرهای دیگر و حتی شهرهای بزرگ اطرافتان که مطمئنا مشتری بیشتری هم خواهد
داشت بفرستید.
مطمین باشید هر چقدر هم مردم شهرتان فقیر باشند به راحتی نمی توانند از کنار این ایده جذاب بگذرند.
برای رونق گرفتن کارتان فقط کمی صبر داشته باشید!
مطمین باشید به بهترین شکل کارتان رونق خواهد گرفت و به درآمد میلیونی خواهید رسید...
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*** همکاری در فروش سایتها و فروشگاه های اینترنتی
می خواهم همین اول کار تکلیفم را راجع به این ایده با شما روشن کنم...

منظورم از این ایده شرکتهایی به نام نتوورک مارکتینگ نیست که اسلام چنین کاری را که بر پایه زیر
مجموعه گیری باشد حرام دانسته و طبق اصلی به نام ( اکل مال به باطل) آنرا دچار مشکل خوانده.
ما اصلا قصد نداریم پولی شبهه دار را وارد زندگی شما دوستانمان کنیم!!!...
ایده به این صورت است :
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شما سایتی طراحی شده و آماده را از یکی از فروشگاه های اینترنتی همکاری در فروش به مبلغ  ۱۱۱یا
 4۱۱هزار تومان میخرید و حال شما میتوانید کارتان را اغاز کنید.محصولات را برای فروش روی سایت قرار
میدهید و سایتتان بعد از تقریبا یکی دو ماه اگر خوب تبلیغ کنید به درآمد زایی خواهد رسید.شما میتوانید
در این طرح با گذاشتن وقتی حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم در روز و رسیدگی به سایتتان سود خوبی
را به جیب بزنید ...برای رونق کارتان یک کانال تلگرامی راه اندازی کنید و محصولات را در آن قرار دهید و
برای خرید محصولات مشتریان را به سایتتان با گذاشتن لینک هدایت کنید.میتوانید با تبلیغ کانال تلگرامی
در گروه ها یا کانال های دیگر روز به روز به مشتریانتان بیفزایید.

تحقیق در باره این موضوع و ریزه کاری های آن با خودتان ...
شما به زودی میلیونر خواهید شد...
آری این کار در کنار کار اصلیتان فوق العاده و با کلاس و با پرستیژ است...
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بدون شک شما هم تابحال در منزل کسی رفته اید که میوه ها را خرد کرده و پوست گرفته و آماده جلوی
شما بگیرند وحتما از این کار آنها لذت برده اید!!!!
خب اینک موقع آن است که با همین فکر پول خوبی دربیاورید!!!...
اما چطور...؟؟؟
صبح زود بیدار شوید به میدان میوه و تره بار بروید و میوه های مرغوب و ارزان بخرید...
حال آنها را شسته و پوست کنده و بعضی از آنها را که قابل خرد کردن هستند در ابعاد معقولی خرد
کنید.روی سبد ها یا سینی های یک بار مصرف ومحکم قرار دهید .رویشان را با نایلون مخصوص بپوشانید و
میوه هایتان را در اختیار میوه فروشی ها سوپر مارکت ها و یا سبزی فروشی ها و هر جایی که میتواند آنها را
به فروش برساند قرار دهید.
از کم شروع کنید تا کارتان راه بیفتد.
مطمئن باشید بعد از چند وقت صاحب کارگاهی خواهید شد و چند نفر برای شما کار خواهند کرد اگر
حساب شده و منطقی پیش بروید.
در تنوع رنگ میوه ها.تنوع مزه آنها و تنوع فصلیشان دقت کنید.
مثلا میتواند یک سبد شما فقط شامل میوه های ترش باشد و یک سبد مخلوط و ...
برای اینکه مطمئن شوید بازارکارتان مناسب است از حجم کم شروع کنید.
در همین راستا شما حتی میتوانید به سراغ ایده های دیگر هم بروید.ایده هایی مانند قند خرد کن و ...در
منزل که میتوانید جزییات آنرا با تحقیق بدست آورید...
ریزه کاری ها و زدن خلاقیت و گسترش کار با خودتان دوستان....
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در فرهنگ ایران استفاده از دارو های گیاهی رایج بوده اما امروز کمتر شده و اگر کسی هم بخاد تهیه کنه
باید به عطاری ها مراجعه کنه.ایده اینه که دسترسی مردم به این ها را ساده کنیم بدین صورت که این
گیاهای پر مصرف را تهیه کنیم و بسته بندی کنیم و در قالب خلاقانه (طراحی مناسب و به همراه
توضیحات)این ها را در سوپر مارکت ها و فروشگاه ها ارائه بدیم.
میتونیم با خرید فله ای این دارو ها (در ابتدای کار با مقدار کم)مخصوصا داروهای گیاهی پر مصرفی مثل
گل گاو زبان و بسته بندی آن و انداختن یک برگه داخل پاکت ؛ که در آن خواص دارو و شماره همراه یا
کانال تلگرام شما را جهت تهیه این داروها نوشته شده.می توانید با دادن شماره همراهتان به پخش تلفنی و
یا تلگرامی این نوع دارو ها در شهرتان مشغول شوید.
حتی میتوانید کم کم نمایندگی دمنوش های این نوع دارو ها را بگیرید و به پخش کننده دمنوش های دارو
های گیاهی شهرتان تبدیل شوید...
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قشنگی این کار اینه که دسترسی مردم را زیاد میکنه یعنی بعضی ها به داروی گیاهی اعتقاد دارند ولی یا
فراموش کردن یا حوصله ندارن برن عطاری فلان گیاه را تهیه کنند ولی اگر جلوی چشمشون باشه
میخرن.این جورنیست؟
شما بزودی به صاحب بزرگترین شرکت عرضه و بسته بندی دارو های گیاهی در کل کشور تبدیل خواهید
شد...
با ما میلیونر شوید...
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زمانی که واردات ماشین های گران قیمت به ایران آزاد شد و تجار از واردات آنها پول هنگفتی به جیب
میزدند همه داشتند مینالیدند که چرا ما پول نداریم و نمیتوانیم این کار را بکنیم :
یکی از دوستان که ذهن مبتکر و خلاقی داشت به جای اعتراض و عصبانیت و نالیدن بابت بی پولی پول
اندکی از دوستانش قرض کرد و به دوبی رفت و با اندک زبان عربی ای که مسلط بود مشغول به یادگیری
تعمیرات این ماشینها شد.حال او صاحب یک تعمیرگاه بزرگ ماشینهای گران قیمت است و همه غبطه شغل
و مقام و جایگاه اجتماعیش را میخورند.
خلاق باشید دوستان خوبم.برای حسرت خوردن دیگر وقتی نیست.
دست به کاری بزنید.مسیر خود را انتخاب کنید و میلیونر شوید.به مسیری که خواهید رفت اطمینان داشته
باشید و این را بدانید که بدون ریسک به جایی نخواهید رسید.
بترسید و قدم بردارید ....بلرزید و انجام دهید....نگذارید حسرت کارهای انجام نشده بر دلتان بماند.نگذارید در
هنگام پیری افسوس رفتن راه های نرفته را داشته باشید.
حال که میبینید چقدر ماشینهای شاسی بلند و دنده اتوماتیک زیاد شده وبیشتر مکانیک های ما در همان
سال  ۵۰و پیکان گوجه ای جوانان به سر میبرند چرا که نه؟؟؟؟

بروید و آموزش تعمیرات آنها را بگذرانید و پول پارو کنید!!!
همین الان بروید به دنبال مراکزی که آموزش تعمیرات این نوع خودروها را به شما میدهند.
میتوانید بعد از چند وقت نمایندگی تعمیرات این خودروها را از آن خودتان کنید.
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سعی کنید در شهرهای مرفه یا توریستی این شغل را دنبال کنید که مشتریانتان سر به فلک بکشد.

در شهرستان خود ما مسافرانی که از تهران می آیند هیچ تعمیراتی ای را برای ماشین مدل بالایشان ندارند و
تمام مکانیکی ها یا نمایندگی ایران خودرو هستند یا سایپا یا به یک نون بخور و نمیر راضی هستند و پیکان
تعمیر میکنند!!!
زودتر دست به کاری بزنید.خیلی ها چشم انتظار میلیونر شدن شما هستند...
ایده ای ناب در راستای این ایده :
اگر به مکانیکی ماشین مسلط هستید و میتوانید دیگران را در این امر کمک کنید و یا میتوانید در حد مورد
نیاز مسلط شوید یک پیشنهاد جالب برایتان دارم :
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حتما تبلیغات سرگرمی و مسابقه و قصه را با پیش شماره  9۱9در تلویزیون و شبکه های مختلف مشاهده
کرده اید؟ آیا میدانید منبع درآمد آنها از کجاست؟آنها این شماره را از مخابرات اجاره میکنند و بازای هر
دقیقه تماس با این شماره مبلغی به جیب آنها و مبلغی به حساب مخابرات واریز می شود.حال سؤال
اینجاست که چرا همه فقط به دنبال جوک و سرگرمی مردم هستند؟؟!!! چرا کسی به نیاز های مردم فکر
نمیکند و خلاقیتی به خرج نمی دهد؟؟ اگر خلاقیتی به خرج دهند دیگر این همه تبلیغ و التماس نیاز
نیست.خود مخاطبان شما با شما تماس خواهند گرفت و شما پول پارو خواهید کرد.

ar

ایده« مشاورمکانیک» ایده ای جالب میتواند باشد به چند دلیل :

st

یکی اینکه من خودم خیلی اوقات که میخواهم با وسیله شخصی بیرون بروم اضطراب دارم که اگر وسیله
خراب شود چه باید بکنم! قطعا این مشکل  99درصد مردم ایران نیز هست.
دوم اینکه دیگر جوک نمی خواهید تعریف کنید که در  ۱۵ثانیه تمام شود!میخواهید یک ماشین را تعمیر
کنید و یا برای تعمیر ماشین راننده را تا حد ممکن کمک کنید.این یعنی هر تماس حداقل  ۱۱دقیقه طول
میکشد.و بازای هر دقیقه تماس مبلغی به شما می رسد.
حتی میتوانید کارتان را به پراید و پژو محدود کنید و برای خرابی های عمده این وسایل صدای ضبط شده را
تحویل مشتری دهید ! در اینصورت فقط یک گوشی بنشینید و پولی را که به حسابتان می آید نظاره گر
باشید...
هزار کار می شود کرد اگر ذهن خلاقتان را به کار بیندازید !
مطمئن باشید اولین نفری که با شما تماس خواهد گرفت خود من هستم.هزینه اجاره این خطوط  9۱9زیاد
نخواهد بود و هزینه تبلیغات هم اگر بخواهید در یک سایت بزرگ و یا یک کانال تلگرام بزرگ تبلیغ کنید و
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کانالی هم برای کارتان دست و پا کنید حدود یک میلیون خواهد بود.این عالی نیست؟با راه اندازی کانالی در
تلگرام میتوانید خدمات جدیدتان را به مشتریانتان ارائه دهید و مشتریان ثابتتان را داشته باشید...
و باز هم ایده ای ناب :

خیلی افراد از ایرادات اتومبیل شخصی خود خیلی دیر اطلاع پیدا می کنند.کاش افراد یا شرکت هایی باشند
که با مراجعه حضوری به افراد دارای اتومبیل « رایگان » سرویس اولیه بررسی اتومبیل را انجام دهند و در
صورت وجود عیب یا مشکل با توافق اولیه با مشتری آنها را در محل برطرف نمایند.بله دوستان
خوبم.عالیست.اگر تخصصی در این زمینه دارید همین امروز و همین الآن مشغول به کار شوید.هیچ هزینه ای
هم جز یک موتور و شماره تلفن و کمی تبلیغات و تخصص مکانیکی نخواهد داشت.
شما میتوانید برای شروع کارتان اگر پول تبلیغات هم حتی ندارید به تاکسی های شهرتان در ایستگاه و یا
حتی آژانس ها بگویید که می توانند تعمیر ماشینشان را قسطی به شما بسپارند.چون وسیله ناگهانی عیب
میکند بیشترشان قطعا پول نقدر لازم را برای تعمیر نخواهند داشت و می توانید مشتریان زیادی را برای خود
دست و پا کنید.
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***راه اندازی شرکت نطافت منزل(شرکتی که به غیر از ثبت آن به هیچ هزینه دیگری تقریبا
احتیاج ندارد)

در ابتدا مجوز شرکت رو بگیرید و یک خط تلفن با کمترین هزینه بگیرید.حال برای اطمینان از اینکه کسی
از کارکنانتان خطا یا دزدی ای انجام ندهد و خبطی نکند از آشناها یا آنها که آشناها معرفی میکنند
استخدام کنید و با گرفتن تعهد کاری و طبق اصول شرکتهایی که در این زمینه کار میکنند باهاشون قرارداد
سفت و محکمی ببینید تا نتوانند خطایی انجام بدهند.

r
.i
ay

حال میتونید با تمیز کردن راه پله و یا شرکت و منزل؛ کارتون رو آغاز کنید.
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اگر تبلیغات مناسبی داشته باشید قطعا مشتریان خاصی رو به دست میارید و درآمد ثابت ماهیانه تان که کم
هم قطعا نخواهد بود زندگی شما را متحول میکند و شما فقط پشت میز مینشینید و در روز چند تلفن را
جواب خواهید داد.
باور کنید به همین سادگی ...بروید و شروع کنید ...من نمیتوانم برای هر ایده بگویم که راه اندازی یک کانال
و تبلیغ آن چقدر میتواند به شما کمک کنید.پس خودتان حواستان به همه چیز باشد!!!...
در این زمینه تحقیق کنید و کارتان را با عشق و علاقه و اطمینان و امید شروع کنید.به زودی زندگیتان
متحول خواهد شد...
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یه پیشنهاد خوب برای کار پر درآمد و کم هزینه می تونه راه اندازی یه دفتر تبلیغاتی باشه که فقط به
ارتباطات بالا و اطلاعات کامپیوتری نیاز دارین.تبلیغات به روش های تاثیر گذار بیشترین بازده را میتونه
داشته باشه.
یک دفتر کار که می تونه خیلی هم کوچیک باشه و یه خط موبایل و تلفن که همه دارند و یک کامپیوتر که
همه دارند و فوتو شاپ که اکثرا بلدند .به مقدار زیاد سیاست و ارتباط با دیگران که در حین کار به دست
میاری و البته مقداری هم جسارت .فقط کافیه با گذاشتن زمانی نرم افزارهای فوتوشاپ و کورل و ادوب و ...
رو یاد بگیرید و خودتون رو وارد عرصه تبلیغات کنید.
و اما ریزه کاری ها :
این ایده زمانی به ذهنم خطور کرد که کار تبلیغات در وب رو شروع کردم  8دیدم هنوز بسیاری از افراد به
تبلیغات سنتی و کاغذی علاقه دو چندان نشون میدند با یکی از دوستان که در این زمینه فعال بود صحبت
کردم .جالب بود! گردش مالی این کار هفته ای سه تا چهارمیلیون تومان بود که که نزدیک به  ۵۱تا ۰۱
درصد مبلغ سود ما رو تشکیل میداد.
یعنی هفته ای  ۱٫.۱۱٫۱۱۱تومان سود !!!! اما چطور ؟
آگهی نامه برگه ای رنگی در ابعاد کاغذ آ دو هستش  8تمام رنگی و با چاپ دو طرفه که معمولا در دو برگه
چاپ میشه (چهارصفحه) و در تیراژ  ۱۱۱۱تا  ۵۱۱۱برگه در هر صفحه تقریبا  ۱۱کارت ویزیت جا میگیره
که می تونید بابت هر کارت ویزیت  ۱۱تا چهل تومان از مشتری بگیرید که تقریبا میشه هر صفحه یک
میلیون تومان دریافتی !! هزینه چاپ که برای هر برگه آ دو هزینه ای بین سیصد و سی تا سیصد و پنجاه
هزار تومان برای شما خواهد داشت ...هزینه طراحی که نیازه یک گرافیست استخدام کنید ماهیانه پانصد
تومان هزینه داره ...هزینه بازاریاب که حتما نیازه یک یا چند بازاریاب (حضوری یا تلفنی) استخدام کنید که
به صورت درصدی یا حقوق ثابت پرداخت می کنید...
برآورد هزینه :
سرمایه اولیه  ۵۱۱ :هزارتومان  8ترجیحا یک دفتر کار 8استخدام یک طراح و بازاریاب
درآمد  :دریافتی بابت هر آگهی نامه حدودا چهارمیلیون تومان
هزینه ها  :هزینه چاپ  8هزینه طراحی 8هزینه بازاریاب
سود  :حداقل چهار میلیون تومان در ماه
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برای اجرای این طرح نیاز به مجوز ارشاد اسلامی هست که می تونید از ارشاد دریافت کنید یا اگر ندارید می
تونید ماهیانه به یکی از کانون ها تبلیغاتی به توافق برسید و با استفاده از مجوز کار چاپ آگهی نامه رو انجام
بدین.
امروزه برای تبلیغ کارشون پول خوبی میدهند.
ایده ای ناب در کنار این ایده :
حتی اگر شهر شما تلویزیون تبلیغاتی نداره برای ساخت یک تلویزیون تبلیغاتی با شهرداری وارد صحبت
شید و با یک نفر شریکی این کار رو انجام بدید.مطمین باشید با بازاریابی خوب پول عالی ای به جیب
خواهید زد...
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همچنین پیشنهاد ما اینه که قبل از احداث دفتر راه بیفتید درب مغازه ها وشرکت ها و ازشون کارت و
شماره تلفن و اسم بگیرید چون اینها وقتی دفتر تبلیغاتی زدید متوجه میشید چقدر به دردتون میخوره!!!
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یه پیشنهاد دیگه هم براتون دارم که برای تبلیغات حالا یا بنری یا تراکتی یا هر چیز دیگه با فروشگاه ها و
شرکت های شهرتون قرارداد بلند مدت ببندید.

st

ar

شما میتونید با برقراری یه دفتر تبلیغاتی در شهرهایی که هنوز اینگونه دفاتر جا نیفتاده پول خوبی رو برای
تبلیغ از همشهریانتون به دست بیارید.هم با کلاسه هم تخصص زیادی نمیخواد...شما به زودی تبدیل به یک
میلیونر خواهید شد...
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*** آوردن جنس از« بانه و گناوه یا آستارا یا قشم و یا حتی آبادان » و فروش آن به صورت
عمده به مغازه های اطراف

شما برید از بانه یا آستارا یا قشم جنس مثلا پوشاک بخرید بیارید به آشنا یا دوستایی که تو شهرتون مشغول
اون کارن به قیمت عمده بفروشین بعد از چند وقت سفارش بگیرین جنسارو بیارین تحویل بدین.
ابتدا از تعداد کم شروع کنید با توجه به سرمایه پایینتون...
یادتون باشه خرده نفروشید...
اگر به دنبال درآمد میلیونی هستید عمده بفروشید.حتی شده ۱۱هزار تومان جنس بیارید همشو به شکل
عمده بدید به یه مغازه تا اسمتون به عنوان عمده فروش مطرح بشه.
به عنوان مثال من چند وقت پیش رفته بودم آبادان و اونجا پتوهای درجه یکی که طرف های ما بالای ۲۱۱
تومنه رو میدادن  .۱تومن.خب این عالیه.میتونید پتو ها رو به قیمت  ۱۱۱تومن به مغازه ها بفروشید و
چون وزن پتو کمه میتونید حتی با ماشین شخصی هم این کار رو شروع کنید.البته قیمتای در حال حاضری
که این کتابو مینویسم رو نمیدونم ولی قطعا یه گشت توی بازار بزنید همه قیمتها دستتون میاد.فقط قبلش
توی شهرتون هم یه قیمتی از کالاهایی که مد نظرتونه بگیرید.
ایده از ما گسترش اون و نوع اجرای اون باشما...
یک ایده دیگر در دل همین ایده :
آیا راجع به آوردن جنس هایی مانند لباس های مجلسی و لباس زیر از ترکیه چیزی به گوشتون خورده؟؟
اگر امکان این کار براتون فراهمه میتونید با یک میلیون کارتونو شروع کنید و سود بسیار عالی ای رو از آن
خودتون کنید ...کلا بازار لباس درآمد خوبی داره و مخصوصا لباس زیر.از خیلی ها شنیدم که لباس زیر شاید
مثل لباس های مجلسی سود زیادی روی هر لباس عایدتون نشه ولی درآمد خوب و بالایی خواهد داشت و
مهمتر از همه نیاز همه مردمه و درآمد پایداری رو براتون به ارمغان میاره.این نکته رو من از خیلیا شنیدم.
اگر نمیتونید برید ترکیه خب یه نفر رو که میره ترکیه پیدا کنید و بهش یه پولی بدید که براتون بیاره
اجناسی که میخواید رو ...سود این کار فوق العادست
فقط به همت و تلاش و اطمینان شما نیاز داره...
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*** ایده ای دیگر این بار کافی شاپ سیار

اینبار به سراغ ایده ای دیگرخواهیم رفت و اینبار کافی شاپ سیار...
ایده ای که میشود با یک فولوکس واگن و مقداری خرت و پرت و چند میز و صندلی کوچک و ارزان آنرا
عملی کرد .فقط با یک فولوکس واگن .....به تصویر زیر کاملا دقت کنید .این زن و شوهر در همین ایران
خودمون با کمترین سرمایه ممکن یه کسب و کار پر سود رو راه اندازی کردن که با استقبال مردم شهرشون
روبه رو شده.یه کسب و کار ساده و بی دردسر تو یه جای خوش آب و هوا زیر سایه یه درخت پر شاخ و برگ
و ترجیحا کنار یه جوب آب و گذاشتن چند صندلی پلاستیکی کنار ماشین ...قرار دادن یه نوار ملایم توی
ماشین و یه بلند گو و یه آهنگ خالی که اومدنتون به یه محله رو به گوش اهالی محل برسونه.
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دوستای عزیزم شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد ...ایده و طرح ازما و گسترش اون و تمرکز
روی اون از شما...
هیچوقت به این ماشین بسنده نکنید هر چند این ماشین هم برای شما درآمد کمی نخواهد داشت .این
ماشین را به کافی شاپ کوچک و کافی شاپ رو به یه رستوران و کافی شاپ بزرگ و اونو به یک فروشگاه
زنجیره ای تبدیل کنید و در کنارش چندین و چند ماشین هم بگیرید و زنجیره کافی شاپهای سیار رو هم
داشته باشید.فقط یه چیز رو فراموش نکنید.اونم اینه  :بزرگ فکر کنید ...از بزرگ فکر کردن نترسید
دوستای خوبم...
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*** صحبت با صاحب یک ایستگاه سی ان جی پر رفت و آمد و زدن یک دکه کوچک در آن
این کار نیاز به مجوز شهرداری نداره و فقط باید با صاحب ایستگاه به توافق برسید.

حتما تابحال از کنار یک ایستگاه پمپ بنزین یا سی ان جی پر رفت و آمد در شهرتان گذشته اید که تنها
چیزی که برای رفاه حال شما در آنجا وجود دارد یک دستشویی کثیف و یک نمازخانه است.

آری خلاق باشید!!!...
همین حالا بروید و با صاحب ایستگاه صحبت کنید و یک دکه کوچک را با اجناس کمی راه اندازی کنید.
میتوانید در این دکه شارژ و تنقلات و ...رو بفروش برسونید .دحتما دیدید که در ایستگاههای سی ان جی
خیلی وقتا خونواده ها برای خطرش از ماشین پیاده میشن .خب این فرصت خوبیه!!!!! چرا بیکار وایسن یه
گوشه؟؟؟ مطمئن باشید پول خوبی به جیب خواهید زد...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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*** ایده افتتاح فروشگاه اَمانی صنایع دستی

متاسفانه در کشور ما چه بسا هنرمندایی که به دلیل اینکه نتونستن بازار مناسبی رو برای هنر و
محصولاتشون پیدا کنن نه تنها از این حرفه دست کشیدن بلکه چون تخصص دیگه ای نداشتن زندگیشون
هم نابود شده .این مقدمه شما رو به چه ایده ای وا میداره ؟؟؟ درود بر ذهن خلاق شما دوستای خوبم...بله
درسته !!!
شما میتونید برید و زبده ترین هنرمندان شهرتون رو باهاشون صحبت کنید و باهاشون یک قرارداد ببندید
که برای شروع کارتون چند تا از بهترین محصولاتشون رو بصورت امانی در اختیار شما بذارن.مطمئن باشید
از خداشون هم هست .بعد کافیه یه مغازه اجاره کنید و بالاش بنویسید فروشگاه صنایع دستی !!! باور کنید
همون روز اول خیلی از خانوم های خوش ذوق شهرتون اگر قیمتهاتون مناسب باشه کلی جنس ازتون
میبرن!!!
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فقط سه تا توصیه میتونم بهتون بکنم.یکی اینکه به دلیل وضع بد اقتصادی جامعه صنایع دستی ارزونتر رو
بیشتر از اون گرونترها بیارید ...دوم اینکه قبل از شروع کارتون از هنرمندایی که ازشون جنس میارید بخواید
تا به شما اطلاعاتی در خصوص هنرشون و محصولاتشون بدن .مطمئن باشید داشتن اطلاعات کاملی در مورد
محصول میتونه صد در صد در فروشتون موثر باشه .و سوم اینکه توی شهرتون گرگ زیاد هست که بیاد روی
دستتون مغازه بزنه و مخ هنرمندای شهرتون هم بزنه پس به فکر بستن یه قرار داد بلند مدت نه تنها با
بهترین هنرمندای شهرتون بلکه با هنرمندای زبده شهرهای اطراف باشید.
ا ین نکته هم بگم که امانی یعنی اینکه جنس رو بصورت امانت در فروشگاه شما قرار بدن و بعد از فروش اون
شما پول رو به حسابشون واریز کنید و سود خودتون رو بردارید .و سخن آخر اینکه این ایده با استقبال
بسیار زیاد هنرمندای شهرتون مواجه میشه و مطمئن باشید میترکونه ...شما به زودی صاحب بزرگترین
فروشگاه صنایع دستی منطقتون میشید ...خودتون رو برای صادرات صنایع دستی ناب ایرونی آماده کنید
دوستای میلیونر و مصمم من ...بزرگترین فکر را داشته باشید و بزرگترین تفکرات را در سر بپروارنید تا
تبدیل به بزرگترین فرد رویایی خود شوید...

Page 685 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

*** ایده تهیه نان تازه برای منازل

startway.ir

دوستان عزیزم این ایده را اگر در محله های اعیان نشین شهر اجرایی کنید عااالی جواب خواهد داد ...حتی
در محله هایی با سطح درآمد متوسط و شهرهای کوچکتر هم جواب خواهد داد.
ایده این است ...فقط کافیست با یک نانوایی خوب صحبت کنید و یک آگهی تبلیغاتی را پخش کنید...
سرتیتر آن آگهی تایپ کنید  « :چه کسی از خوردن نان تازه در اول صبح بدش می آید؟؟ » و بعد کمی
متن تبلیغاتی و بعد از آن هم شماره همراهتان ...این را بزرگ بنویسید که فقط با پرداخت ماهیانه  ۱۱هزار
تومان حق اشتراک ؛ ما نان تازه اول صبح شما را تامین خواهیم کرد.
حال باید لزومات کار را ترتیب دهید.
شما به یک چرخ یا موتور یا ماشین احتیاج دارید برای پخش نان ها .با نانوا هماهنگ کنید که رأس ساعت
 ۰صبح نان هایتان آماده باشد .وبدقولی نکنید...بدقولی مشتری هایتان را می پراند ...و با گرفتن حق اشتراک
در هر ماه نانهای تازه خانواده ها را تأمین کنید .مطمین باشید این طرح بسیار عالی جواب خواهد داد.

مردم به سادگی از ۱۱هزار تومان در ماه خواهند گذشت برای حق اشتراک.دنیا به سوی تنبل شدن پیش می
رود .شما میتوانید کم کم کارتان را گسترش داده و در تمام اوقات نان منازل را تامین کنید.به کارتان و ایده
ای که در سر دارید اعتماد کنید و همین الان برای برپایی لزومات کارمشغول شوید ...این کار میتواند بعد از
چند ماه درآمد فوق العاده ای بدون هیچ سرمایه اولیه برای شما داشته باشد و همه را انگشت به دهان
خواهد کرد...
باز هم می گویم این شروع کار شماست.شما بایستی کم کم شرکتی را برای ارائه نان تازه درب منزل راه
اندازی کنید و آنرا در تمام شهرهای ایران گسترش دهید...مانند بزرگان تفکر کنید...
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*** چرم دوزی؛ ایده ای باکلاس و پرسود

یکی از روزهای خدا وقتی در حال جمع آوری این کتاب بودم و داشتم دنبال ایده های جدید برای کامل
کردن کتاب همه جا رو زیر و رو میکردم یک دفعه نظرم افتاد به ایده ای به اسم چرم دوزی!!!
با خودم گفتم من دنبال یه ایده هایی میگردم که بتونه به کار دوستای عزیزم بیاد و اونها رو تبدیل به یک
میلیونر کنه و هر ماه براشون سوددهی چند میلیونی داشته باشه.آخه چرم دوزی به چه کاری میاد!!! تا اینکه
با یکی از دوستان که از یکی از شهرهای شمالی بود و توی این کار بود آشنا شدم.
ایشون گفتن چرم دوزی نه تنها سرمایه اولیه زیادی نمیخواد بلکه پول خوبی هم توشه.فقط باید مشتری
داشته باشی.دوستم میگفت که اگر مشتری داشته باشی و بتونی بازار برای کارت درست کنی سود هر ماهت
بالای  ۵میلیون تومنه!با کار توی خونه و اونم کار به این با کلاسی!!!!...
این عالی نیست دوستان؟
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تازه اگر نگران بلد بودنشید دوست من میگفت که با هزینه ای نزدیک به  ۰۱هزار تومن میشه مواد اولیه
برای شروع کارتو تهیه کنی و بری از اینترنت فیلمای آموزشی بگیری و یاد بگیری و کارت رو شروع
کنی...باورتون میشه دوستم با فیلمای اینترنتی کارش رو شروع کرده و یاد گرفته؟؟؟ من براتون عکس بزرگ
یک نمونه کارشو میذارم که اسم کار کیف دیپلمات هستش و به قیمت نزدیک به  4۱۱یا  ۵۱۱هزار تومن
فروخته میشه!!! پس چرا معطلید؟؟؟ همین الآن هم دیر شده ...اول خوب یاد بگیرید!!! بعد سفارش بگیرید...

st

ب عد که درآمدتون خوب و معقول شد یک کارگاه بزنید و کارگاه را بزرگ و بزرگتر کنید و به غول عرصه خود
تبدیل شوید .تبلیغات در اینستاگرام و تلگرام و یا حتی فیس بوک را از یاد نبرید.در اینگونه مشاغل میتواند
حیطه کارتان را بسیار گسترده تر از آنچه فکر می کنید گسترش دهد .درآمد شما با فکر بزرگتان روز به روز
بیشتر و بیشتر خواهد شد.پول روی پول بگذارید و به نیازمندان کمک کنید .چرا که نه؟؟ فقط با باور راسخ و
عزم محکم جلو برید ...به شرافتم قسم میخورم که میشه!!!!...
ایده ای زیبا در راستای این ایده :
خانمی رو میشناسم که از تولیدی کفش و کیف  ،ضایعات کناره ی چرم هاشونو کیلویی میخرند و تو خونه
باهاشون جا کلیدی و کیف و  ......تولید میکنه و میدوزه ،البته با طرح و رنگهای شاد و زیبا ...خودشون که
میفرمایند ماهیانه بالای  ۱میلیون سود داره براشون...
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شما میتوانید در کنار کار چرم و یا بصورت مستقل نمد دوزی را نیز پیگیری کنید و با ساخت وسایل مدرن
با نمد و وسایل تزئینی فوق العاده و زیبا پول پارو کنید.این ایده برای خانم های خانه دار فوق العاده است.
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شاید شما در شهری فقیر زندگی کنید و بگویید این کار یا کار چیپس میوه جواب نخواهد داد.اما ما به شما
تضمین می دهیم که امروزه و در زمانی که زندگی میکنیم دیگر کسی حوصله پاک کردن و خرد کردن
سبزی را نخواهد داشت و ندارد.
آیا موقع آن نشده که فکر خلاقمان را به کار گرفته و دست به کاری بزینم؟؟
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برای شروع فقط کافیست با چند مغازه صحبت کرده و به آنها سبزی خوردن پاک کرده و شسته و تمیز
بدهید و یا با تبلیغ محلی و پخش یا فروش در کانال تلگرامتان کارتان را استارت بزنید.
آنگاه در حق ما و دوستانمان دعا خواهید کرد!!!!!!...
عجیب است!!!!
همان هایی که شما فکر میکردید فقیرترین هستند و پولی بابت این جور چیزها نمی دهند و نخواهند داد
بعد از مدت چند ماه به مشتری دائمی شما تبدیل خواهند شد و شما می توانید بابت خلاقیتتان پول پارو
کنید.
حال موقع آنست که یک مغازه در محله نه چندان گران قیمت بزنید و کار خود را رسما آغاز کنید.
شما میتوانید اول سبزی ها را گرفته پاک کرده و خوردنی ها را شسته و پاک کرده و در سبد مخصوص
بگذارید که مشتری از تمیزی سبزی ها مطلع شود و کنار مغازه قرار دهید.
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سبزی های خورشتی و آشی و  ...را که خرد کردنی هستند با یک دستگاه ارزان قیمت جلوی مشتری خرد
کنید که به کیفیت کارتان ایرادی وارد نشود.
میتوانید در کنار کارتان پیاز داغ و باقالا و  ....را با قیمت خوبی به فروش برسانید
آری!!!!!! شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد ...ما به شما قول میدهیم...
فقط یادتان باشد که اصول نظافت مغازه و تبلیغات و مشتری مداری را در چنین کارهایی فراموش نکنید.به
زودی سفارشات زیادی را از قبل خواهید گرفت.این تضمین ما به شماست...
نکته بسیار مهم :
این نکته را در تک تک شغلهایی که به شما گفتم در خاطر داشته باشید  :برای کارهایتان خوب تبلیغ کنید.
تبلیغات فقط در سطح شهر نیست.در دنیای مجازی مثل تگرام مشتریانتان را به خود نگه دارید با یک گروه
یا کانال ساده.اصلا میتوانید در همان گروه از مشتریان خاصتان سفارش گرفته و برایشان آماده کنید(.البته
پیشنهاد ما اینست که چون مدیریت گروه دشوار است یک کانال افتتاح کنید و با دادن آیدی یا شماره خود
به مشتریان در کانال ارتباط خود را با آنها برقرار کنید.برای کسانی که ریپورت هستند شماره همراهتان را
در کانال بنویسید که با زنگ یا پیامک از شما سفارش بگیرند و برای بقیه آیدی تلگرامتان را)...
گروهتان را در کانال ها و گروه های شهرتان تبلیغ کنید و مطمئن باشید این شیوه تبلیغاتی مدرن جواب
خواهد داد.
به روز باشید دوستان
در دنیایی که همه به روز پیش میروند به روز باید بود....
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*** کسب درآمد با وعده غذایی عصرانه برای آژانس ها و تاکسی ها( ویا حتی فروشگاه ها و
شرکت ها ) در شهرتان
اول از شما می خواهیم کمی به این قضیه فکر کنید.
چقدر راحت میشود میلیونر شد اگر ذهنی خلاق داشته باشید!!!!!!...

یکی از آشنایان من مشغول کار در یک آژانس بود.او همیشه که به خانه می آمد از نبود غذا و گرسنگی در
آژانس گله داشت و بعضی روزها چند ساعت یک بار به خانه می آمد تا غذایی بخورد و از ضعف و گرسنگی
نجات پیدا کند.
اگر شما عصرانه ای کامل با قیمت  ۲۱۱۱تومان در اختیار رانندگان آژانس و تاکسی های شهرتان قرار دهید
چرا آن ها از این ایده استقبال نکنند؟
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کافیه از این فرصت استفاده کنید  ،اگه شما فقط تو شهرتون  ۱۱۱نفر رو پیدا کنید که نیاز به عصرانه دارند
اما وقت یا حوصلش رو ندارند  ،یک راه کسب درآمد آسون برای خودتون پیدا کردید!!!...
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عصرانه سالم تحویل مردم بدهید …گوجه – خیار – پنیر – گردو – خرما  +سبزی  +نصف نان کمتر از
 ۱۱۱۱تومان براتون خرج داره  ،اگر شما هر بسته رو  ۲۱۱۱تومن بفروشید  8ماهانه  ۱میلیون تومان درآمد
خواهید داشت اگر فقط با  ۱۱۱نفر قرارداد ببندید.در این روش کاملا برد با شماست.

سعیتون این باشه که یک لیوان چای هم در اختیار مشتریاتون قرار بدید تا با اینکار هر روز مشتریاتون
بیشتر و بیشتر بشه.البته اگر شرایطش رو دارید این کار رو بکنید.با یک مخزن هیئتی چای در عقب ماشین
میتوانید این کار را انجام دهید.
شما قرارداد ببندید و محل کار افراد در ساعت خاص پخش کنید.
و ایده ای تکمیلی :
به غیر از آژانس ها و تاکسی ها میتوانید خیلی جاها را هدف بگیرید.پارک ها....ترمینال های مسافربری و
مسافران و کارمندان و کارکنان انها....فروشگاه هایی که  ۲4ساعته باز هستند....و بسیاری مکان های دیگر که
می توانید با هدف قرار دادن آنها پول پارو کنید.
تعجب نکنید دوستان ...ما شما را به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهیم کرد...
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*** فروش دمنوش های لیپوتونی

آیا مغازه ای دارید که از آن نمیدانید چطور استفاده کنید و بی مصرف است و یا آنرا اجاره داده اید؟؟؟
آیا میتوانید برای شروع کارتان یک مغازه با اجاره کم دست و پا کنید؟؟؟ حال شما فقط به چند باکس
دمنوش لیپتونی و مقداری گل گاو زبان و سنبل التیو و گیاهان دمنوشی دیگر احتیاج دارید.
دمنوشها بی نهایتند...
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همین امروز مشغول شوید .مطمئن باشید کم کم فرهنگ نوشیدن دم نوش در مردم ما دارد جا می افتد و
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تلویزیون هم کمک شایانی به شما در جا افتادن نوشیدن دمنوشها خواهد کرد.

کافیست مغازه ای تحت عنوان فروشگاه دمنوش بزنید.هم دمنوش لیپوتونی در آن عرضه کنید هم فله ای.
هم کتابهای تهیه دمنوش  .هم کتابهای طب سنتی معتبر که خود دمنوش را توصیه کرده اند .وجود چنین
کتابهایی میتواند هم برای شما سود آور باشد هم مشتریان شما را روز به روز بیشتر و بیشتر کند.
چاله ها و تحقیق برای شروع کار با خودتان....ایده کسب و کار میلیونی با ما
کاری که مطمئنیم شما را تبدیل به یک ثروتمند خلاق خواهد کرد در هر شهری و با هر فرهنگی...
با ما همراه باشید .ما به زودی شما را تبدیل به میلیونر خواهیم کرد...
یک ایده دیگر مرتبط با این ایده :
می توانید در کنار کارتان برای رونق هر چه بیشتر کارتان شربت های معطر صد در صد طبیعی نیز به
مشتریانتان بدهید.شربتهایی مثل « میکس بهار نارنج و بیدمشک با عسل و گلاب » و..
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*** غذاهای محلی ای که بلدید را برای فروش به عرضه عمومی بگذارید

شاید بسیاری از شما از شهری به شهر دیگر رفته باشید و با فرهنگ متفاوت و غذاهای متفاوت مردم شهری
دیگر زندگی کرده باشید و از آن ها لذت برده باشید...

شک نکنید...
و باز هم تأکید میکنم شک نکنید که اگر مغازه ای کوچک اجاره کنید با یک گاز و یک دیگ و از آش
محلیتان برای اهالی آن شهر پرده برداری کنید انها به شدت از کار و غذاهای شما استقبال میکنند.این را
من با اطمینان کامل به شما می گویم!!!...
فقط کافیست که اگر غذای محلی ای بلدید و دیگران آنرا نمی دانند و یا کمتر کسی انرا میداند و از طعم و
مزه آن خوششان می آید آنرا ابتدا برای چند نفر از فامیلها اماده کنید و در صورتی که بازتاب مثبتی داشت
و از طعم و مزه غذایتان تعریف کردند میتوانید فروش آنرا آغاز کنید...
غذاهای محلی ای که با استقبال فوق العاده شهرهای دیگر روبرو شده :
قارومه استان خراسان ...کباب بناب ...کوفته تبریزی...
آشهای مخصوص هر منطقه از ایران (مثل آش شله قلمکار و آش آبادان و آش دوغ و )...در این مورد قبل از
شروع به کار حتما نظر اطرافیان را در را بطه با آشی که می خواهید آنرا به فروش برسانید بپرسید...
حلیم بادمجان اصفهان ...بریونی اصفهان...
و هزاران غذایی که با طبخ و فروش آنها حتی در شهرهای کوچک میتوانید پول خوبی به جیب بزنید...
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اگر پول لازم برای اجاره مغازه را ندارید از خانه تان شروع کنید( البته باز هم بگویم در انتهای کتاب روس به

دست آوردن حداقل پول ممکن برای شروع کار را به شما خواهیم گفت).با تبلیغ میتوانید مشتری ها را
جذب کنید و با کیفیت آنها را حفظ خواهید کرد.
ایده ای دیگر در کنار این ایده :
بعضی شهرهای کشور محصولاتی مانند قره قوروت و یا کشک محلی و حلوای محلی و ماست درجه یک و
عالی و نان های شاته محلی همچنین عسل و ادویه جات و  ...دارند که در حقیقت سوغاتی آن شهرها
محسوب میشود .پیشنهاد ما چیست؟ از سوغاتی شهرتان کمال استفاده را ببرید.
اگر مهاجرت کرده اید که هیچ ؛ به راحتی می توانید این کار را شروع کنید و هر بار که به زادگاه خود می
روید و بر می گردید کلی پول درآورید...
وگرنه کافیست با یک وانتی یا نیسانی(در مورد اجناسی که خراب می شوند مثل ماست ترجیحا وانت یا

r

نیسان یخچال دار ) به توافق برسید و استارت کارتان را بزنید.پیشنهاد ما اینست برای کسب درآمد خیلی

.i

بیشتر ابتدا با چند تا از فروشگاه های شهرهای بزرگی مثل تهران به توافق برسید که در مورد فروش جنس
به مشکل بر نخورید .حال فقط کافیست جنس را بار بزنید و در شهرهایی مثل تهران یا شیراز درب مغازه ها

ay

پخش کنید و پولتان را بگیرید و برگردید.اگر جنستان مرغوب باشد و با قیمت خوب و منصفانه ای آنرا

tw

پخش کنید به زودی مشتریانتان بیشتر و بیشتر می شود و وقت سر خاراندن نخواهید داشت.فقط حواستان
به معامله با کاسب های گرگ بازار باشد که پولتان بر باد نرود و سعی کنید اولویت کارتان در هر صورت

ar

ممکن فروش نقدی باشد و بس.وگرنه به مشکل بر خواهید خورد.مطمئن باشید از محصولات محلی در

st

صورت مرغوب بودن و قیمت منصفانه در کلان شهرها به شدت استقبال خواهد شد.
اگر باز هم تأکیدتان بر خرده فروشی است پیشنهاد ما اینست که با تزئین ماشینتان با اشکال محصولاتی که
میفروشید و نوشتن یک نام برند مثل عمو حسن و یا عمه زهرا و ...و با گذاشتن یک آلارم هشدار وقتی در
محله توقف میکنید میتوانید کارتان را شروع کنید.به زودی اسم شما دهان به دهان خواهد پیچید و هر روز
کارتان گسترش بیشتری خواهد یافت.البته باز هم پیشنهاد ما عمده فروشی محصولات هست!!!
ایده ای ناب دیگر در کنار این ایده :
از سوغات و صنایع دستی شهرتان نیز سعی کنید بیشترین و بهترن استفاده را ببرید ...حتی اگر این سوغات
مربوط به شهر شما نباشد جا برای کار بسیار دارد .به طور مثال شهری مثل لالجین در  ۱۵کیلومتری همدان
که به شهر سفال معروف است شهریست گذری ...بعضی از ما از کنار فروشگاه های متعدد فروش سفال آن
میگذریم و شاید یکی دو سفال هم برای سوغات تهبه کنیم  ...اما موفق کسی است که خلاقیت داشته باشد...
میدانید بهترین و زیباترین و ارزانترین سفال های کشور در این مکان قرار دارد؟؟؟ می دانید سفالهای
Page 695 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

startway.ir

لالجین به کمترین نرخ ممکن به فروش میرسد؟؟؟ خب حتی اگر وسیله شخصی هم دارید میتوانید آنرا پر از
سفال کرده و کنار خیابان یا حتی به سفال فروشی ها و مغازه های مرتبط شهرتان بفروشید.بطور مثال
میتوانید گلدان های سفالی را به گلخانه ها عرضه کنید و یا حتی تزیینات کوچک سفالی را به لوازم خانگی
ها بفروشید.فقط کافیست بخواهید...همین...مطمئن باشید سود خوبی خواهید کرد.
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*** کاری پر سود...تهیه خامه فله ای لبنیاتی ها
میخوام یه کار پرسودی بهتون پیشنهاد کنم...

هم میتونین با بازاریابی مشتریشو پیدا کنین هم اینکه آشنا داشته باشین که خیلی بهتره.
شما باید خامه فله ای مورد نیاز لبنیاتی هارو تهیه کنید...
که اونم باید از کارخونه هایی که محصولات لبنی تولید میکنن خریداری کنین8بیشتر از کارخونه هایی
میتونین بخرین که فقط دوغ تولید میکنن چون خامه یا همون چربی شیر گرفته شده دیگه به کارشون
نمیاد و به فروش میرسونن.دقت کنین که هم از فروشنده و هم خریدار مطمئن باشید.مخصوصا کارخونه! تا
خامه صدرصد طبیعی بده و مارگاریم قاطی نداشته باشه و همیشه با همون کیفیت بده!!!...
ابتدا از خرید کم شروع کنید و یا به دنبال یه شریک بگردید.
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امیدوارم به دردتون بخوره این کار پرسودیه بستگی داره چند تن تو ماه بتونین بفروشین8تو هرکیلو تقریبا
هزار میمونه8یک لبنیاتی خوب فقط ماهی سه چهار تن خامه فله استفاده میکنه.
البته ریزه کاریم زیاد داره تحقیقات و گسترش ایده با خودتون...

Page 697 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

*** کار در بورس

startway.ir

startway.ir

یه کسب وکار درست و حسابی و بروز و شیک و مدرن و راحت و با کلاس و پر درآمد با ساعت کاری کم با
دو روز تعطیلی در هفته با هر سرمایه ای هست!!!...
حتما میگین مگه میشه مگه داریم!!!! … بله داریم میشه…
فقط یه کامپیوتر میخواد با یکم مطالعه و یه استکان چایی کنارش...
بورس اوراق بهادار ایران … .بله دوستان معامله سهام در بازار بورس

……..با سرمایه حداقل ۱۱۱۱۱۱صد

هزار تومن شما میتونید سهام خرید وفروش کنید .هم به صنایع کشور کمک میشه هم در آمد زایی خوبی
برا شما داره در کنار خانواده از ساعت  .8۵تا ۱۲8۵
البته با یک نفر که در این کار فعالیت داره حتما مشورت کنید و با تخصص وارد این کار بشید.بی گدار به
آب نزنید...
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*** ایده دفتر خدماتی سیار (ایده ای ناب و میلیونی برای آنها که میخواهند در منزل بنشینند و
پول درآورند)...
یه روزنامه همشهری می گیری،می گردی داخلش شماره آسانسوری،،نظافت چی،،باغبون،،تاسیساتی استخر

و سونا منازل و( .....که کارششون با کیفیت و خوب باشه و اسم شما رو خراب نکنند بعد از پرس و جو و
تحقیقات کامل ) روپیدا می کنی.
زنگ می زنی بهشون میگی من براتون کار پیدا می کنم میفرستمتون سر ساختمان درصدی باهم کار می
کنیم .یه چند جا خودت آگهی می دی و تبلیغ می کنی،شماره ثابتت رو می زاری و خودتونو دفتر خدماتی
سیار معرفی می کنی .بعد مشتری بهت زنگ می زنه می گه مثلا تعمیرکار آسانسور می خوام،،شما هم زنگ
می زنید به آسانسوریه اونو می فرستین،،سود رو درصدی تقسیم می کنید.
خونه میشینی روزی  ۲تا کار هم انجام بدی  ۵۱تومان درآوردی،،آخر ماه ۱میلیون و ،،۵۱۱خدا بده برکت!!!...
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شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد.به ما اعتماد کنید.
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فروشگاه مبادله کالا با کالا
بله
هر کس کالایی را نخواست در فروشگاه شما قرار دهد و بجای آن کالای به درد بخور خودش را بردارد و ببرد
حتما شما هم به فکر فرو رفتید؟؟ ایده از ما تحقیقات و گسترش آن ایده از شما .شما به زودی میلیونر
خواهید شد...
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*** ایده ای ناب برای فارغ التحصیلان رشته زبان و یا کسانی که به زبان انگلیسی مسلط اند
ما شما را بزودی تبدیل به یک میلیونر خواهیم کرد...
استاد رشته زبانی؟کار نداری؟خیلی کارا میتونی بکنی!!!یکیش تدریس کردنه.
چجوری؟ چشم میگم
یه کانال تو تلگرام بساز،خودتو تبلیغ کن

تو اینستاگرام تبلیغ کن،تو روزنامه آگهی بده،به دوستات بگو،،تو دانشگاه خودتو تبلیغ کن،دم مدرسه وایستا
تراکت هاتو بده دست بچه ها و والدینشون یا میتونی تو موسسه آموزش زبان مشغول بکار بشو.
تو موسسه رات نمیدن؟انتظار داری رات بدن؟چی از تدریس بلدی که همچین انتظاری داری؟برو مهد
کودک به بچه ها آموزش بده تا یاد بگیری درس دادنو بعد به فکر آموزشگاه ها باش.

.i

بچه پولدارهاست.

r

خوب تو تدریس زبان پول کجاهاست؟ -۱پول در کنکور و کلاس کنکور است-۲ .پول در بالای شهر و پیش

ay

پس اگر تو این محل ها آمد و شد نداری،مطمئن باش پولی هم گیرت نخواهد اومد و وارد شدن به این محل
ها هم الکی نیست .یعنی چی؟یعنی اینکه با سر و وضع معمولی چه از لحاظ بیان و چه از لحاظ سر و

tw

ظاهر،نمی تونی به سمت خونه پولدارها حرکت بکنی.

ar

حالا من تا میلیونرت نکنم ول کن نیستم :

st

یعنی چی؟

یعنی اینکه وقتی در روز  ۵تا شاگرد داری یعنی در آخر ماه  ۱۵۱تا شاگرد داری.اونوقت میتونی به عنوان
تمرین،ماهیانه  ۱۵۱۱صفحه ترجمه به این  ۱۵۱تا شاگرد بدی که برات انجام بدن.
۱۵۱صفحه×۱4۱۱تومان=۲،۱۱۱،۱۱۱هزار تومان،،پولیکه تو زحمتی واسش نکشیدی.
و یک ایده ناب دیگه :
برو سراغ ترجمه کتاب اما نه مثل همه!!! بله!!! بجای اینکه کتاب رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کنی از
فارسی به انگلیسی ترجمه کن و کلی مشتری تووووپ برای خودت جمع کن.
قول میدم تو بزودی بزرگترین دارالترجمه فارسی به انگلیسی در کشور و در اینترنت رو خواهی داشت.
بهت قول میدم که میشه اگر بخوای...
تو بزودی تبدیل به یک میلیونر میشی دوست خوب من
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باز هم ذهن خلاق و باز هم ایده ای جدید...
عاشق خواننده ها و خوانندگی هستی؟؟؟
تا حالا دیدی که توی روز نامه ها یا تبلیغات سطح شهر چقدر خواننده ها به تازگی دارن کنسرت میذارن؟
خب چرا همین رو به یک ایده میلیونی تبدیل نکنیم !!!
تعجب نکنید ...از نظر ذهن خلاق هر چیزی میتونه تبدیل به اسکناس و پول بشه؛ اونم نه از نوع کمش بلکه
از نوع خیلی زیاد و هنگفتش!
خب بریم سراغ ایده...
تا حالا شده با یکی صحبت کنی و بهت بگه که عاشق اینه که بره فلانی رو ببینه یا کنسرت فلانی شرکت کنه
اما تا حالا نشده و پیش نیومده و فرصتش نشده؟ نخند...میدونم فهمیدی...خنده نداره !!! باید به حال فکر
کپی بردار و بدون خلاقیت  .۱میلیون جمعیت فقط گریه کرد !

و اما ایده...
خودتم بهتر از من میدونی طرفدارای بعضی خواننده ها اینقدر زیادن که اگه مثلا فقط و فقط تور تماشای
کنسرت احسان خواجه امیری رو تو شهرتون بذارید ( یه تور یک روزه ) خیلی ها به سمتتون هجوم
میارن.حالا مثلا میگی پیرتر ها که شاید این خواننده جدیدا رو گوش نکنن !
خب من برای اونم ایده دارم.تو تورهاتو به چند بخش تقسیم کن.یکی پاپ تور ؛ یکی سنتی تور ؛ و انواع و
اقسام تورهای سبک های محبوب خوانندگی.حالا کافیه بری با اساتید مشهور این نوع سبک ها صحبت کنی
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و برای دیدارشون یا دیدن محل کارشون و جای ضبط موسیقی هاشون و یا برای تماشای کنسرت هاشون
بهشون با یه مبلغی به توافق برسی.
چون خواننده ها تو شهرهای مختلف کنسرت دارن میتونی مقصد تور هاتو عوض کنی و حتی میتونی بازدید
از مقبره موزیسین های معروف و خواننده های درجه یک و  ...رو هم در برنامه های کارت قرار بدی.
فک کنم فهمیده باشی چی گفتم و منظورم رو خوب رسونده باشم.فقط یک نکته اینکه یه دوستی رو که
توی کار موسیقیه پیدا کن و به عنوان دستیار ازش بهره ببر.مبالغ رو از مردم بگیر.سودت رو بردار و یک روز
ببرشون به تفریح و شادبودن با موسیقی ها و خواننده های محبوبشون...
مطمئنا این ایده تو رو از هر میلیونری میلیونرتر میکنه !
بزودی تو صاحب بزرگترین تورهای زنجیره ای موزیک تور خواهی شد...
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آیا تا بحال وسط جاده بدون بنزین گیر کرده اید؟؟؟
این ایده زمانی به ذهنم رسید که وسط اتوبان بنزین تموم کردم و چند ساعتی طول کشید تا یک نفر پیدا
شد و چند لیتری بنزین بهم داد تا ماشینم رو بتونم به پمپ بنزین برسونم  .تا حالا فکر کردید چند نفر به
هر دلیلی روزانه بنزین تموم میکنند ؟ و با  4لیتری منتظر هستند کسی بهشون بنزین بده؟ این آدمها بی
پول نیستند و احتمالا وضع خوبی دارند و آنقدر سرشون شلوغه که فراموش میکنند بنزین بزنند...
اگر مرکز امداد بنزین داشته باشید فکر میکنید اونهایی که بنزین تموم کرده و داخل خیابان گیر کرده اند با
شما تماس نمیگیرند ؟ میتونه شغل دوم شما باشه و اگه کسی در طول روز تماس گرفت بنزین را با پیک و
 ...برایشان ارسال میکنید.

البته رعایت نکات ایمنی بسیار مهم است و کاری خطرناک است...
وقتی وسط اتوبان بنزین تموم کردم حاضر بودم بنزین لیتری  4-۱تومن بخرم.شما میتوانید  4لیتری امداد
بنزین را برند سازی کنید و با مبلغ مثلا  ۱۱هزار تومان به دست افراد برسونید … یعنی هر  4لیتری ۰
هزار تومان سود ببرید .امداد بنزین و بعدها امداد لاستیک و...
هر روز آدمایی که فراموش میکنند زاپاس خود را تعمیر کنند زیادتر می شود ...امیدواریم شما این ایده را
ارزیابی کنید و با کامل کردن آن ـ کسب و کاری بدون سرمایه اولیه راه اندازی کنید که وقتتان را هم
نخواهد گرفت .
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*** ایده تولید عروسکهایی به شکل اموجی تلگرام
اول برو چند روز وقت بذار عروسک سازی یاد بگیر
تمام اموجی های موجود رو تولید کن ببر بزار تو ویترین یه عروسک فروشی.
یه جوری جلب توجه می کنه که تا آخر عمر نیاز به تبلیغات نداشته باشی.

چون الآن دوران دوران این چیزاست و مردم هرروز باهاش سرو کار دارن،،فقط سریع باش چون یه تعداد
کمی وارد این عرصه شدن.ولی مطمئن باش.هنوز بازار اینقدر کشش داره که تو رو میلیونر کنه.یکمم اخلاقت
خوب باشه  ،بلد باشی چجوری با مشتری تا کنی مثل بنزهمه ی عروسک فروشی ها ازت میخرند
اموجی چیه؟
اینا اسمشون اموجی است😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☺😂😂😂😂😂😂😂😂�😂😂

st

ar

tw

ay
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r

همونا که تو تلگرام خیلی ازشون استفاده میکنی!!!!...

تولید کن خودم می خوام ازت بخرم کل دیوار خونمو از اینا بچسبونم!!!...
چه قد با نمک میشه ها
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همین الآن به استخرهای شهرتان بروید و با مدیران آنها سر این ایده بحث کنید.
این را در ابتدا باید بگویم که استخرها به راحتی به ارگان ها و سازمانها تخفیف می دهند.
پس همین الآن به مدیران استخرها سری بزنید و ببینید که اگر شما مثلا جمعی از دانش آموزان یا
دانشجویان یا بیماران ارتوپدی و یا جمعی از اصناف و مشاغل و  ...را به استخرشان بیاورید چقدر می توانند
به شما تخفیف بدهند.مثلا اگر مطمئن شدید که از یک مبلغ مثلا  ۰۱درصد دیگر پایینر نمی آید شما این
وسط به یک واسطه تبدیل خواهید شد.
باید بروید و با پزشکانی که عموما آب درمانی را تجویز میکنند و یا مدارس و  ..صحبت کنید و آنها را ترغیب
کنید تا به پیشنهاد شما آری بگویند.
میتوانید برای ادارات و سازمانها و مدارس برنامه هفتگی یا ماهیانه ترتیب دهید که مثلا هر ماه یا هر هفته به
استخر بیایند.
البته نه مانند دیگران
بلکه با تخفیف  ۵۱درصدی!!!!
برای بیماران ارتوپدی هم طبق دستور پزشک برایشان دوره بگذارید.
معمولا بیماران ارتوپدی مشتریان دراز مدت شما هستند و اصلا میتوانید تمرکز خود را برای کار روی آنها
معطوف کنید و با پزشکان ارتوپد و یا فیزیوتراپ ها و  ...شهرتان برای دادن تخفیف  ۵۱درصدی به
بیمارانشان به توافق برسید.
حال شما  ۰۱درصد از مدیر استخر تخفیف گرفته اید و  ۵۱درصد تخفیف داده اید!!!
بازای هر نفر  ۱۱درصد مبلغ بلیط در جیب شماست...
هر چه تخفیفی که از مدیر استخر و یا پارک آبی و  ...میگیرید بیشتر باشد شما بیشتر سود خواهید کرد.
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یک ایده خوب که میتونی میلیاردر بشی
پیاز خشک
فرهنگ استفاده از پیاز خشک هنوز در مردم کشورمان جا نیفتاده.پس بشتابید...
حتما شما هم مثل من تصور کردن خیلی از غذاها بدون پیاز براتون غیر ممکنه !!!...مگه میشه پیاز رو از
غذاها حذف کرد آخه؟؟؟
اما ممکنه خیلی ها وقت این رو نداشته باشن که پیاز رو برای غذاهاشون آماده کنن در نتیجه پیاز رو از غذا
حذف می کنن.ایده ما اینه که شما بیاین و پیاز خشک درست کنین.حالا چه طور درست میشه باید پیاز رو
بصورت اسلایس در بیارین در روغن سرخ کنین و بعد خشکش کنین اینجوری می تونین ماندگاری پیاز رو تا
 ۰ماه افزایش بدین ؛ همچنین پیاز رو آماده کنین برای مصرف هر وقت نیاز داشتین ازش استفاده می

.i

r

کنین.مشتریانتون هم خانم های خونه دار و شاغل و همچنین رستوران ها هستند.طبق یک گزارش
۰۱درصد غذاهای طبخ شده در خانه ها و ۰۱درصد غذاهای طبخ شده در رستوران ها از این محصول

ay

استفاده میکنن.پیاز خشک یک ماده غذایی است که به عنوان چاشنی ،کمک پخت ،طعم دهنده ،جذب
کننده برخی آنزیم های ناخواسته گوشت و موارد دیگر کاربرد دارد.پیاز خشک علاوه بر اینکه ارزش افزوده

tw

ایجاد می کند از خراب شدن پیاز خام و هدر رفتن سرمایه ملی هم جلوگیری می کند.

ar
st
بسته به میزان سرمایه می تونین این کار رو در ابعاد خانگی و یا یک واحد صنعتی تولید کنین.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد .به ما اعتماد کنید...
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*** گرفتن روغن کنجد و هسته انگور
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گرفتن روغن کنجد و هسته انگور در شهرتان در حالیکه هموطنانمان به دلیل بیماری و توصیه پزشک روز
به روز از روغنهای مرسوم و متعارف فراری تر می شوند عالیست...
شما فقط دستگاه روغن گیری و یک مغازه کوچک نیاز دارید و کمی تبلیغات.جلوی مشتری روغن ها را
بگیرید و تحویل دهید تا از پاکیزگی کارتان هم مطلع شوند.
در مورد کنجد که می توانید به راحتی آنرا به طور فله ای به دست آورید.
اما در مورد هسته انگور باید یک کارخانه مرتبط در نزدیکی تان باشد.
سالیانه چندین هزار تن هسته انگور در کشور دور ریخته می شود  ،که برای دفع آنها هزینه هم می کنند و
شما به راحتی میتوانید این هسته ها را از کارخانه حتی مفت به دست آورید .با یک دستگاه تولید روغن
هسته انگور میتوانید این نوع روغن را تولید کنید .
بعد از چند وقت در کنار کارتان کلیه فرآورده های انگور و کنجد را که کم هم نیستند برای فروش بگذارید و
به فروشگاهی مدرن و بزرگ و تخصصی و پر مشتری تبدیل شوید.
اگر تهیه هسته انگور برایتان مشکل است یا در نزدیکی شما چنین کارخانه ای وجود ندارد می توانید با
همان کنجد شروع کرده و فرآورده های آنرا کم کم در کنار کارتان بفروشید و مطمئن باشید کارتان خواهد
گرفت.
شک نکنید شما بزودی تبدیل به یک میلیونر واقعی خواهید شد...فقط کافیست خودتان را باور داشته
باشید...
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*** هماهنگ کننده مراسم عروسی ...مجالس و یا مراسم های ترحیم و خاکسپاری و یا
کنفرانسها و مراسم هایی از این قبیل
این ایده فوق العاده است.فقط کافیست یک شرکت را ثبت کنید و با کسب و کارهایی که کارشون خدمات
عروسی و مجالس هست (تالار -آتلیه یا گلفروشی و )...قرارداد ببندید.
از همشونم تخفیف خوب بگیرید .مطمئن باشید که بهتون تخفیف های خوبی میدن چون مشتری دائمشون
هستین .بعد چند تا پکیج واسه خدماتتون درست کنین.بطور مثال :

پکیج شماره یک  :برای مراسم شیرینی فلان  ....و تالار فلان  ....و فیلمبرداری از نوع  ....و گل کاری ماشین
عروسی مطابق عکس....آرایشگاه از نوع ....حتی ماشین عروس از مدل ( ....می توانید با کرایه دهندگان
اتومبیل صحبت کنید)....خدمات کامل عروس به این شکل....
حال قیمت پکیج را با سود خودتان محاسبه کرده و مثلا میگذاریم  ۱میلیون تومان.

r
.i

پکیج شماره دو  ...... :و الی آخر

غیر از ثبت شرکت و اجاره یک مغازه پول دیگری می خواهد؟؟؟

st

ar

جالب نیست دوستان عزیزم؟؟؟

tw

ay

به همین شکل به تناسب قیمت ها پکیج ها را آماده میکنیم و در یک منوی شیک در اختیار مشتری قرار
می دهیم.حال فقط پیگیری و تلفن های شما را لازم دارد و بس...

تو اینستاگرام و تلگرام آگهی بدید و تو خود شهر هم تبلیغاتتون رو پخش کنید و به جاهایی مثل دفترخونه
های ازدواج آگهیتون رو بدید.مطمئن باشید با یک تبلیغ خوب از کار شما فوق العاده استقبال خواهد شد.
اگر می بینید که اعتماد به نفس و سر و زبان این کار و توانایی آنرا دارید همین امروز با تحقیقات کامل
کارتان را استارت بزنید.
در همین راستا می توانید کارتان را گسترش دهید و مجالس ترحیم و یا کنفرانس ها و  ...را برگزار کنید و
پول پارو کنید.
همه جوانب را در نظر بگیرید و استارت کارتان را بزنید.

Page 709 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

startway.ir

و ایده ای دیگر در کنار این ایده :
حتما دیده اید که دامادها شب عروسیشان چقدر دغدغه ماشین دارند.شما همچنین میتوانید از همین الآن با
چند مرکز اجاره ماشین هماهنگ کنید و ماشین شب عروسی آقا دامادها رو تآمین کنید.البته این کار می
تواند زیر مجموعه همان هماهنگ کننده مجالس عروسی هم باشد.مطمئن باشید با تبلیغات خوب به زودی
برای سوار شدن بر ماشین های لوکس شب عروسیشان آقا دامادها مشتری شما خواهند شد...
فقط کافیست قراردادی با اجاره دهندگان ماشین بسته و شماره همراهتان را پخش کنید...
روی ایده متمرکز شوید و درباره آن تحقیق کنید و بی گدار به آب نزنید...
با ما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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*** ایده ارسال پیامک انبوه در گوشی و یا ارسال پیام انبوه در تلگرام
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این ایده فوق العاده است.
میتوانید این ایده را اگر دفتر تبلیغاتی هم دارید و یا قصد زدن آن را دارید اجرایی کنید و از آن پول در
بیاورید ...این ایده شما را میلیونر خواهد کرد!!!...

r
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حتما در تلگرام و یا گوشی همراهتان پیام های تبلیغاتی ای از تخفیفات و فروش استثنایی فروشگاه ها و یا
برپایی جشن ها و مراسم ها و  ...دریافت کرده اید.

tw

درست است؟؟؟

آیا میدانید به سرمایه اولیه زیادی احتیاج ندارید؟؟؟

st

ar

چرا شما وارد این حیطه درآمد زا نشوید؟؟؟

بروید و تحقیقات را برای شروع کار آغاز کنید.
کار ارسال پیام انبوه در تلگرام و پیامک در گوشی را با هم و در کنار هم سعی کنید انجام دهید.
چند بازاریاب برای کارتان استخدام کنید و بازای هر سفارش به آنها پورسانت مشخصی را بدهید...
و پول پارو کنید...
به بازاریابی در دنیای مجازی اکتفا نکنید و اگر به دنبال کسب ثروت و موفق هستید مغازه به مغازه و
فروشگاه به فروشگاه و اداره به اداره و دانشگاه به دانشگاه برای بازاریابی فیزیکی پیش بروید و مشتریان
دائمتان را جمع کنید.
در زیر نظر یکی از دوستان را که سه سال در این کار فعالیت دارد با هم مرور میکنیم :
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(( من بیشتر از سه سال هست که توی این کار فعالیت میکنم اصلا هم نمیخوام از درآمدهایی که داشتم
براتون صحبت کنم .فقط این رو بگم که اگر اهل کار هستین و یه کم هم سر و زبون دارین شغل خوبیه .
الآن همه برای تبلیغ هزینه می کنن چه تبلیغی از این ساده تر و کم هزینه تر  .این تقریبا تنها تبلیغیه که
مشتری با فروشنده تعامل داره ))
دوستان میتونین برای درآمد بیشتر به فروش پنل هم فکر کنید...
مطمئن باشید به سود قابل توجهی خواهید رسید...
ایده از ما و تحقیقات و گسترش ایده از شما دوستان و همراهان عزیزمان
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***یک ایده خلاقانه که هنوز در ایران جایی را سراغ نداریم که اجرایی شده باشد...طرح
فوتبالدستی در پارکها

یه بازی عالی و خلاقانه که برای راه اندازیش نیاز به پول زیادی هم نداره.میتونید با کمک شهرداری در
پارکها نصب و ازش پول در بیارید و یا حتی اگر فکر میکنید کسی بابت استفاده از آن پول نمیدهد خودتان
کم کم نصاب و تولید کننده آن شوید.همیشه بزرگ فکر کنید...

r
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یادم می آید تقریبا  ۱۱سال پیش یک شرکت با کمی خلاقیت وسایلی برای ورزش در پارک ها تهیه کرد و با
شهرداری قرار داد بست که آنها را در پارک ها برای ورزش نصب کند .بعد از نصب چند وسیله ورزشی در
چند پارک آنقدر از ایده استقبال شد که وسایل ورزشی این شرکت هنوز هم در برخی پارکها نصب میشود و
جالب است بدانید هیچ تغییری هم در آن ایجاد نشده و فقط دارند پول پارو میکنند!!!
آیا شما کمتراز آنها هستید یا اینکه برای ساخت چنین چیزی فکر میکنید پول هنگفتی نیاز دارید؟!؟!
اگر شده هر روز و هر ساعت به شهرداری بروید قرار داد ساخت این وسایل را با آنها ببندید.خودتان هم
میدانید ساخت چنین وسیله ای خرجی نخواهد داشت.پس کارتان را با فکر و تأمل آغاز کنید...
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یکی از دوستانم چند وقت پیش که به تازگی فارغ التحصیل شده بود و با توجه به وضع بد کار از بیکاری رنج
میبرد به شکل ناخواسته بدون اینکه اطلاعاتی در زمینه اندروید و برنامه نویسی آن داشته باشد و بدون اینکه
رشته تحصیلی اش به این چیزها ارتباطی داشته باشد وقتی از پولهایی که از این راه در می آورند مطلع شد
با عزم و اراده وارد شد و تمام تلاشش را کرد تا اینکه طی چند وقت توانست با تلاش زیاد برنامه ریزی
اندروید را بیاموزد.

اولین کاری که کرد کتابهای مربوط به رشته اش را به شکل متنی صوتی روی سایت کافه بازار قرار داد و
حال او ماهیانه بالای  ۲میلیون پس از گذشتن مدت کمی از دادن دو برنامه در کافه بازار درآمد دارد و بدون
اینکه کاری بکند پول به حسابش واریز می شود.
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فوق العاده نیست دوستان؟؟؟؟ همین الآن شروع کنید...

کمی پول به هر زحمتی شده جور کنید و با بهترین استاد شهرتان جهت آموختن برنامه نویسی اندروید
تماس بگیرید ...به زودی یک کارخانه تولید اپلیکیشن ایجاد خواهید کرد.فقط کافیست در این راه وارد شوید
و از دوستانتان تقاضای کمک کنید و بخواهید که انسان بزرگی شوید و بزرگ فکر کنید.
حتی می تونید تو این حیطه هم تدریس کنید و درآمد فوق العاده داشته باشید.حتی در شهرستان هایی با
جمعیت بالا هم من ندیدم کسی چنین کاری بکنه و اصلا استادی در این زمینه وجود داشته باشه.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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آیا شما هم گذرتان به زالو درمان ها افتاده است؟؟؟
چرا همین را به یک ایده برای میلیونر شدنمان تبدیل نکنیم؟؟
اگر به دنبال یک کار تولیدی سالم هستید و به اندازه کافی هم صبور هستید ،از این شغل غافل نشوید.
«پرورش زالو» حرفه ای است که چند وقتی است در ایران سر وصدا کرده است؛ اگر چه عمر آن به سالها
پیش و قبل از انقلاب برمی گردد...جالب است بدانید که ایران هم یکی از کشورهای مستعد پرورش این کرم
طبی است .این شغل سرمایه زیادی برای شروع نمی خواهد.
این کار در گام اول سرمایه چندانی لازم ندارد و با یک سرمایه پنج میلیون تومانی و داخل خانه هم می توان
کار را شروع کرد .اما در عوض به تخصص زیادی نیازمند است؛ پس حتما با افراد با تجربه در این حیطه
مشورت کنید.
ساعت کاری کم؛ درآمد خوب
کار پرورش زالو از شما زمان زیادی نمی برد؛ یعنی اگر به صورت میانگین در نظر بگیریم شما باید در روز
سه ساعت مفید کارکنید .در فصل زمستان ساعت کاری کمتر و در بهاربیشترمیشود .درواقع در این حرفه
وقت اضافی زیادی خواهید داشت و در این وقت اضافه می توانید به یک شغل دوم هم فکر کنید .در ضمن
به پرسنل زیادی احتیاج ندارید و در ازای هر پنج هزار زالو یک کارگر کفایت میکند.
چرا زالو؟
ارزش هر چهار زالو معادل یک بشکه نفت اوپک است! زالو مصارف زیادی دارد؛ برای همین در خارج از ایران
طرفداران زیادی دارد و میتوان به راحتی آنها را صادر کرد .زالو خواص درمانی زیادی دارد و از سردرد و
سینوزیت گرفته تا میگرن و بیماریهای عفونی را درمان میکند .علاوه بر این موارد از زالو میتوان در تولید
مواد آرایشی و بهداشتی استفاده کرد .با توجه به اینکه ناحیه خزری ایران بهترین زالوی جهان را دارد،
طرفدارن زیادی دارد؛ پس نگران اشباع شدن بازار کار این حرفه نباشید.
آیا در این کار موفق هستید؟
اگر به دنبال شغلی زودبازده هستید ،سراغ این حرفه نروید! پرورش زالو از مشاغلی است که به صبر و تحمل
زیاد و مداومت در کار نیازمند است .افراد زیادی وارد این حرفه شده اند و به علت نداشتن پشتکار زود خسته
شده اند و آن را کنار گذاشته اند .همت و پشتکار و تخصص مهم ترین فاکتور برای افرادی است که وارد این
کار می شوند .پرورش زالو از جمله مشاغل مولدی است که مشاغل جانبی زیادی در اطراف خود مستقیم و
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غیرمستقیم ایجاد می کند .این کار تولیدی باعث می شود که اولا طب سنتی که در همه جای جهان به
صورت جدی دنبال می شود ،در ایران هم پیگیری شود و ثانیا مانع قاچاق غیرقانونی آن به کشورهایی که
طالب آن هستند می شود و در ضمن میتوان از این موجودات کوچک برای مصارف بهداشتی و آرایشی
استفاده کرد و این صنعت را هم بیش از پیش در کشور بومی کرد.

حتی شنیده ام شرکت هایی که کار آموزش نحوه پرورش زالو را انجام می دهند زالوهای تولیدی شما را از
شما خواهند خرید .پس برای فروش محصولاتتان به مشکلی برنخواهید خورد.مطمئن باشید...
در همین حیطه پرورش جلبک را نیز به شما پیشنهاد میکنیم که می تواند درآمد میلیونی عالی ای برای
شما داشته باشد.
ایده از ما تحقیقات راجع به اون و گسترش اون از شما...
شما به زودی به یک میلیونر تبدیل خواهید شد!!!

r
.i
ay
tw
ar
st
Page 717 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

startway.ir

*** راه اندازی یک فروشگاه خانگی یا محله ای با کمترین هزینه برای عرضه ترشی و لواشک

ورب محلی ومربا و سرکه طبیعی و یا کشمش یا سمنو و  ...و سپس گسترش کار (به زودی شما را
تبدیل به یک برند میکند)
اگر دست و پنجه اعلایی دارید...
اگر درست کردن سمنو و یا ترشی یا مربا وسرکه و یا رب محلی برای شما کاری ندارد...
اگر میتوانید در تهیه ترشیجات و  ...خلاقیت به خرج دهید و چیز خاصی را آماده عرضه کنید...
پس زودتر دست به کار شوید...
از خانه شروع کنید و به همسایه ها و مغازه های اطراف بفروشید.
راه اندازی کانال تلگرامی را که دیگر هزار بار گفته ام و مطمئنم برای چنین مشاغلی جواب خواهد داد.
به زودی با راه اندازی مغازه تان شما تبدیل به یک برند در شهرتان خواهید شد که برای سمنو و یا ترشی
شما صف خواهند کشید.
آیا می دانید چند نفر برای ریزش موهایشان به دنبال خوردن اندکی سمنو هستند؟؟؟
آیا می دانید چند نفر حوصله درست کردن ترشی را ندارند و اگر کسی این کار را تمیز و با حوصله انجام
دهد حتما به سراغش می روند و از ترشی های ناب آن که قیمت مناسبی هم دارد استفاده خواهند کرد...
شما می توانید با چند میوه فروشی صحبت کنید و میوه هایی که در حال خراب شدن هستند و مشتری
ندارند و میخواهند دور بریزند را با قیمت خیلی کم خریداری کنید و آنها را تبدیل به سرکه و ترشی کنید و
با قیمت خوب و مناسبی بفروشید (.البته فقط آنهایی را که قابل استفاده هستند مصرف کنید تا پول و
درآمد تان حلال باشد! )
آیا میدانید طب سنتی مصرف سرکه و رب طبیعی و محلی را تجویز میکند و طب سنتی به شدت در حال
افزایش است؟؟؟
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سعی کنید برندی را انتخاب کنید که در ذهن ها بماند و همچنین خاطرات خوشی را در ذهن ها تداعی کند
مثل ترشی و سمنوی عمه لیلا....
ایده ای ناب در کنار این ایده :
تابحال از خیارشورهای بیرون استفاده کرده اید که یا از شوری و بی کیفیتی آن گله داشته باشید و یا از
تلخی و بد مزگی اش!!!...
وقتی به ساندویچی یا فست فود یا رستوران می روید خیار شور آن رستوران کیفیت کل غذایش را زیر سؤال
نمی برد...؟؟؟
خب بیایید از همین راه به درآمد خوب و میلیونی و ثابت برسیم .یک کسب و کار که از خانه شروع می شود
و به آرزوهای بزرگی ختم خواهد شد.اگر دست و پنجه ترشی و خیار شور انداختنتان خوب است و یا آشنایی

.i

r

در این زمینه دارید یک شیشه نمونه به رستوران ها بدهید و با قیمت منصافانه ای با آنها وارد معامله شوید و
روز به روز بیشتر پول پارو کنید.می توانید از چند بانوی دست و پنجه دار هم استفاده کنید و زیاد خودتان را

ay

اذیت نکنید.

tw

مطمئن باشید اگر قیمتتان منصفانه باشد و بتوانید با فقط یک رستوران یا فست فود قرار داد ببندید بقیه
برای اینکه از رقابت عقب نمانند به سراغتان خواهند آمد.فقط کافیست کیفیت کارتان را پایین نیاورید.

ar

با بستن قرار داد بلند مدت با فست فود ها و رستوران ها به هیچ رقیبی اجازه ندهید به کارتان خدشه ای

و باز هم ایده ای ناب برای میلیونی تر شدن این ایده :

st

وارد کند.

شما دوستان عزیزم می توانید در کنار این محصولات اگر به دنبال کاری با کلاس تر هستید کالباس خانگی
سالم و عالی تولید کنید (که تهیه آن اصلا کار سختی نیست و فقط دستور تهیه آنرا از اینترنت باید بگیرید)
و در دوره ای که تا این حد تبلیغات منفی علیه سوسیس و کالباس و فست فود ها می شود پول پارو
کنید.حتی می توانید با کیفیت عالی محصولاتتان به یک برند خانگی تبدیل شوید و بعد از مدتی کوتاه
کارگاه تولیدی کالباس خانگی راه بیندازید.
چرا که نه...؟؟؟
می توانید با راه اندازی یک کانال تلگرام و تبلیغ کم هزینه در شبکه های اجتماعی و همچنین تبلیغات
محلی و تأمین جنس مایحتاج خانواده های هم محلی تان به کارتان در شروع و استارت رونقی بدهید.

Page 719 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

*** ایده آرایشگاهی مخصوص کودکان

startway.ir

تابحال شده کودک خودتان را به سلمانی برده باشید و او از سلمانی و محیطش هراس داشته باشد؟؟؟
آیا از نزدیک اشک و زاری کودکان را در سلمانی مشاهده کرده اید!!! خب چرا همین را به یک ایده میلیونی
تبدیل نکنیم دوستان عزیزم؟ فقط کافیست نزدیک به  ۲هفته وقت بگذارید تا در آرایش موی کودکان استاد
شوید! یادتان باشد آرایش موی کودکان نیازی به یاد گرفتن نحوه اصلاح ریش و یا اصلاح داماد و از این قبیل
مسائل ندارد.شما با آموختن اصول اولیه آرایشگری می توانید به راحتی یک کار پر سود را برای خودتان
دست و پا کنید.
فقط کافیست ذهن خلاقتان را به کار بیندازید.محیطی کاملا بچه گانه ایجاد کنید.نه با وسایل گران قیمت
بلکه با ذهن گران قیمت تان.

محیطی با رنگهای شاد و موسیقی های بچه گانه وپوستر هایی کاملا کودکانه و یا حتی یک تلویزیون کوچک
سه بعدی با عینک مخصوص که یک برنامه کودک سه بعدی نمایش میدهد برای کودکانی که در صف
انتظار هستند.مطمئن باشید با دیدن ذوق و هیجان کودکان محیط برای شما خسته کننده نخواهد بود.فقط
کافیست شروع کنید .تمام چاله ها و پستی و بلندی های کار را در نظر بگیرید و با تحقیقات کامل شروع
کنید.من همین را از شما می خواهم...
می توانید در این ایده از کارت تخفیف هم که در آخر ایده ها ذکر شده است (با دقت کتاب را مطالعه
کنید)استفاده کنید.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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می خواهم شما را به جشن تولد یکی از دوستانتان دعوت کنم.
آیا دوست ندارید در کنار هدیه تان یک لیوان شیک و تمیز و یا خودکار شیک و یا حتی یک تیشرت زیبا به
او هدیه دهید و روی آن بنویسید  (.... :نام دوستتان ) دوستت دارم ؟ و جالبتر اینکه عکسش هم روی آن
چاپ باشد ؟
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تابحال فکر کرده اید مغازه های اطرافتان چقدر حاضرند بابت اینکه بجای کیسه های نایلونی اجناسشان را
در یک پلاستیک مرغوب با طراحی اسم و شماره و آدرس مغازه شان روی آن به دست مشتریان شان
برسانند؟؟
یا در مراسم های جشن چقدر برای نوشتن مثلا سالروز  ۲۲بهمن سال  9۵دانشگاه  ...بر روی یک خودکار و
پوشه پول بدهند؟؟؟
یا می خواهیم به کاربرد دیگری از این ایده بپردازیم.تیشرت...
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من خودم از آن دسته افرادی هستم که دوست دارم روی تیشرتم هر چه خواستم چاپ شود نه هر آنچه
تولید کننده می خواهد.
جذاب نیست؟؟؟
کارتان مثل بمب صدا خواهد کرد.اگر تبلیغاتتان عالی و مؤثر باشد مطمئن باشید هیچ دلیلی برای میلیونی
نشدن کارتان وجود نخواهد داشت.
در رابطه با ایده تحقیقات کنید و آنرا اجرا کنید.
پس سریع باشید...
این ایده شما را ثروتمند خواهد کرد !!!
زمان را از دست ندهید
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ایده بسیار جالبیست برای کسانی که فرصتی برای کار در منزل میخواهند!!!
حال ایده را بررسی می کنیم.
قطعات بدلیجات را از ( بازار تهران  -خیابان پانزده خرداد  -پله های نوروزخان  -پشت مسجد شاه سابق -
پشت راسته نقره فروشها  -بازار بدلیجات ) با قیمتهای مناسب بخرید و زیباترین گردنبندها و دستبندها و
آویزها را مونتاژ کنید و با قیمتی حدود  ۰۱۱۱۱ت به بالا بفروشید ؛ درحالی که قطعات کل یک کار برای
شما حدود  ۱۱۱۱۱ت تمام شده است  .فرض کنید در روز  ۲مدل بسازید و در هر کدام پنجاه هزار تومان
سود کنید روزی  ۱۱۱۱۱۱ت سود کرده اید و این یعنی با  ۲۱۱۱۱ت سرمایه در ماه به درآمد ۱۱۱۱۱۱۱
ت رسیده اید.
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لوازم مورد نیازتم چند تا دم باریک و انبر دست و ایناست.هیچ چیز دیگه ای برای شروع کار لازم ندارین.این
عالی نیست؟! میتونید با گذروندن  ۱تا  4ساعت آموزش در کارتون حرفه ای بشید .یا حتی میتونید
آموزشهاشو از اینترنت تهیه کنید و کارتون رو شروع کنید .اونطور که دوستام میگفتن فنی و حرفه ای هم
دوره آموزشی این کار رو داره .تو این وضع بد اقتصادی که همه مینالن از نداری بیا و از درآمد کم مردمی
که نمیتونن به این راحتی طلا و جواهر بخرن استفاده کن و یه کار میلیونی رو شروع کن.
این سه میلیون تومنی که گفتم حداقلشه .میتونی به راحتی کارتو گسترش بدی و میلیونر بشی ...فقط یادت
باشه بازار فروشت رو باید انتخاب کنی .این نکته مهم رو از یادت نبر .میتونی خودت مستقیم به مشتری ها
عرضه کنی تا دیگه واسطه ای این وسط نباشه .ببینن کارت تمیزه و قیمتت مناسبه مطمین باش دیگه ولت
نمیکنن .میتونین حتی یک خانم رو به عنوان بازاریاب انتخاب کنین و بهش یه مبلغی از فروش رو بدید تا
براتون به فروش برسونه اگر سر و زبونش رو ندارید.
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در بحث بدلیجات ؛ تولید کننده ممکنه آقا یا خانمش فرقی نکنه و حتی بعضی آقا ها بسیار با سلیقه تر از
خانم ها باشن ولی فروشنده رو ترجیحا خانم قرار بدید تا با خانم ها بسیار بهتر ارتباط برقرار کنه و مطمین
باشید اگر سر و زبون خوبی داشته باشه فروشتون عالی میشه.
باز هم برای اینکه وجدانم راحت باشه تکرار میکنم یک کانال تلگرامی و تبلیغات کانالتون برای این عرصه

فعالیت ها میتونه مؤثر باشه.برای چنین مشاغلی تبلیغات اینستاگرامی رو هم فراموش نکنید.حتی میتونید
نمونه کارهاتون رو در یه سایت فروشگاهی بذارید و بفروشید و کارتون رو کشوری کنید.
تو میتونی به زودی کارت رو گسترش بدی و چند نفر مونتاژ کار به کارت اضافه کنی و خیلی زود تبدیل به
یکه تاز عرصه بدلیجات بشی.عرصه ای پرفروش و با کلاس و میلیونی...
باز هم تأکید میکنم بی گدار به آب نزنید و ما فقط نتیجه تحقیقاتمون رو در طلب اخلاص با شما در میون
میذاریم.خوب تحقیق کنید و بعد وارد بازارکار بشید.انشالله که با توکل بر خدای بزرگ کارتون می گیره و
یک ثروتمند واقعی میشید.
با ما میلیونر خواهید شد...
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*** ایده رستوران خانگی مامان پز

اگر خودتان یا اطرافیانتان (مادر و یا خواهر و یا حتی نزدیکانتان) دست و پنجه درست و حسابی ای دارند
چرا از همین دست و پنجه درآمد میلیونی نداشته باشید؟؟؟ در حال حاضر خیلی از دوستان و نزدیکان خود
من به دلیل شیوه نامناسب طبخ غذای رستورانها و مواد غذایی بی کیفیت آنها سراغ آنها نمی روند...حتی به
آنها نزدیک هم نمی شوند .چرا این را به یک فرصت تبدیل نکنیم؟؟
همین امروز یک منو از تمام غذاهایی که بلدید و یا اطرافیانتان به آن مسلطند را آماده کنید .قیمتهای آن
غذاها را از منوی رستوران ها درآورید و با تفاوت باور نکردنی ای قیمتی را جلوی غذاها بنویسید که مردم
منطقه تان را شگفت زده کند .حتما میپرسید من با این وضع ورشکست میشوم!!! خیر...
رستورانها غذا را چند برابر قیمت تمام شده به مشتری میدهند.شما فقط کافیست اندکی منصف باشید.شاید
فکر کنید سودتان کم خواهد بود.ولی اینطور نیست.رستوران ها حقوق کارکنان و کارمندان و هزینه جا و
مکان و  ...را هم پرداخت می کنند ولی شما هیچ کدام از این مسائل را نخواهید داشت.
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حال نیاز به یک آگهی دارید .یک تبلیغات خوب رمز موفقیت همه ماست .با تبلیغات خوبتان و کیفیت
عالیتان می توانید مشتریان زیادی را به سمت خود بکشانید ...کم کم از تمامی زنهای محله که در جستجوی

ay

کار هستند بخواهید اگر دست و پنجه شان مناسب است با شما همکاری کنند.

tw

ببینید کدام غذا را بهتر از همه پخت میکنند و طبخ همان غذا را به آنها بدهید.

ar
st
کارتان را با یک کانال تلگرام گسترش دهید و خیلی سریع با گسترش کارتان سایتتان را افتتاح کنید و در
کانال و سایت از تخفیفات غذاهایتان و غذاهای جدید و غذاهای ویژه روز مشتریانتان را مطلع کنید.
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تعداد شعبه ها را در شهرهای اطرافتان بیشتر و بیشتر کنید.
با یک بسته بندی شکیل مشتریانتان به کدبانویی شما پی خواهند برد.
کم کم غذاهای ارزان و خوشمزه شما آوازه دهان همشهریانتان خواهد شد.
میتوانید از یک روز قبل آمار غذاهایی که بایستی فردا تحویل مشتری داده شود را بگیرید تا برای زیاد و یا
کم بودن غذا به مشکل نخورید.
از یک پیک موتوری ترجیحا خیلی جوان که با حقوق کمتری برای شما کار کند کمک بگیرید و بازای هر
تحویل غذا مبلغی را به او بدهید.
سعی کنید هزینه پیک را برای مشتریانتان رایگان در نظر بگیرید تا تعداد مشتریان بیشتری داشته
باشید.مطمین باشید آنقدر سود خواهید کرد که بتوانید به راحتی از عهده دستمزد پیک هم بر بیایید.
اگر می خواهید دستمزد پیک به شما فشار نیاورد می توانید سرویسی به او دسمتزد بدهید و از هر سرویس
فلان مبلغ را به او بدهید یا میتوانید از یکی از آشنایان تقاضای همکاری کنید و به شکل شریک بودن در
سود خالص با او کار کنید.اگر می بینید باز هم نمی توانید از عهده خرج و مخارج پیک بر بیایید کافیست
یک مقدار کوچک بر قیمت غذاهایتان اضافه کرده تا بتوانید مقداری از هزینه پیک رایگان را تأمین کنید.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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*** ایده ای ناب به نام فروشگاه اجاره لباس مجلسی

دوستان قدرتمندم یادتان می آید به شما گفتم بیایید از این وضع بد اقتصادی بیشترین بهره را ببریم و در
همین شرایط سخت با فکر و ایده خلاقانه خودمان میلیونر شویم ؟؟؟
خب این ایده هم از آن دسته ایده هاست...
خب توی دوره و زمونه ای که همه از نداری رنج می برند و نمیتونن مدام لباس های شیک و مجلسی
خریداری کنند میشه مرکزی راه اندازی کرد که لباس مجلسی ویژه بانوان و آقایان رو اجاره بده(.البته با
خانوم ها سروکار داشته باشید سودش بیشتره) مثلا خانومی که میخواد بره عروسی بجای خریدن یک لباس
مجلسی با قیمت  ۰۱۱-۰۱۱هزار تومن وحتی بالاتر( ۲-۱میلیون تومن) میاد از این فروشگاه یا مغازه شما
یه لباس با هزینه کمتر اجاره میکنه و بعده مراسم هم تحویل میده درست مثل لباس عروسی اجاره ای که
دیگه همتون در جریانش هستید ...شما میتوانید لباس های مجلسی دست دوم و تمیز را خریداری کرده و به
خشکشویی ها بدهید و آنها را آماده پوشیدن مشتری ها در مجالس کنید .کارتون رو با چند دست لباس و
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یک کانال تلگرامی و یا تبلیغ محلی شروع کنید و وقتی کارتان گرفت گسترشش بدید و کم کم یه مغازه
کوچیک باز کنید و بزرگ و بزرگترش کنید .حالا در کنار این لباس ها میتونید کیف و کفش

st
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مجلسی،بدلیجات یا زیورآلات نقره و چندین مورد دیگه رو هم اجاره بدید و ازش پول دربیارید.

این ایده با هجوم خانم های همشهریتون مواجه خواهد شد و شما را ثروتمند میکنه...شما بزودی صاحب
بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای اجاره لباس مجلسی در کشور خواهید شد.
شک نکنید شما بزودی به یک میلیونر به تمام معنا تبدیل میشید.شک نکنید...
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*** یک کانال تلگرامی راه بیندازید و تخفیف های فروشگاه های شهرتان را در آن ثبت کنید

این کار را ابتدا با تبلیغات گسترده در گروه های نیازمندی ها و خرید و فروش و انواع و اقسام کانال های
شهرتان و بازاریابی درب مغازه ها آغاز کنید.
حتی برای بالا رفتن ممبر تبلیغات هزینه دار هم بکنید.
وقتی تعداد ممبرهایتان به حد معقولی رسید دیگر آگهی رایگان در کانال قرار ندهید و کم کم مشتری
هایتان که تا بحال رایگان تبلیغ می کردند مجبورند با هزینه مثلا  ۵تا  ۱۱هزار تومان تخفیفات
فروشگاهشان را در کانالتان قرار دهند.
حتی می توانید از یک گروه تلگرامی شروع و اعضای گروه را به سمت کانال سوق دهید.گروه را هیچگاه
منحل نکنید چون تجربه ها نشان داده تمایل ایرانی ها برای عضو شدن در گروه از عضو شدن در کانال
خیلی بیشتر است ؛ پس چه بهتر که ابتدا آنها را به سمت گروه سوق دهید و سپس مثلا ماهی دو یا سه بار
تمامی پیام های گروه را پاک کنید و چند بار پشت سر هم تبلیغات کانالتان را در گروه بگذارید و ممبرهای
گروه را به سمت کانال هدایت کنید.
خلاصه گسترش و تحقیقات کار با خودتان.
ما ایده را در اختیارتان قرار دادیم.
البته سعی کنید این ایده را در کنار کار اصلیتان داشته باشید...
و فقط هم در کانال ها و گروه های شهرتان تبلیغ کنید تا ممبرهایتان تنها از شهرتان باشند.همین که یک
کانال با تعداد ممبر بالا از یک شهر داشته باشید به درد خیلی چیز ها خواهد خورد که یک نمونه آن همین
کانال تخفیفات شهریست که در معرض دید طیف وسیعی از همشهریانتان قرار می گیرد و شاید بسیار
ارزشمندتر از یک بنر تبلیغاتی خواهد بود.
برای تبلیغات کانالتان میتوانید از تبلیغات انبوه در تلگرام با توجه به شماره های شهرتان و یا تبلیغات در
سایتهایی چون  www.adad.irهم استفاده کنید.تبلیغات در تمامی گروه ها و کانال های شهرتان را هم
فراموش نکنید .اگر شهرتان کوچک است و می دانید تعداد ممبر زیادی برای استقبال از کانالتان وجود ندارد
ایرادی ندارد.سعی کنید کارتان را استانی کنید.البته اگر شهری با جمعیت متوسط هم دارید پیشنهاد ما این
است که با تمرکز روی جامعه شهرتان روی آن کار کنید .بزرگ فکر کردن را فراموش نکنید.
سعی کنید ممبرهایتان را کم کم به سوی یک سایت هدایت کنید تا اگر تلگرام فیلتر شد تمام تلاشتان بر باد
نرود!!!...
این ایده به عنوان شغل دوم عالیست.اینطور نیست ...؟؟؟
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دقت کردین هر روز که از درخونمون خارج میشیم کلی تبلیغ بین در گذاشتن و چندتا هم رو دیوارا
چسبوندن؟ میدونید الآن در شهر و منطقه شما چند صد فروشگاه و شرکت هستند که به سراغ تبلیغات
تراکتی میرن؟میدونید چه رقم سنگینی هزینه میکنن تا تبلیغاتشون به دست مردم برسه و مردم
بشناسنشون؟ ایده اینه که پامیشی میری یه کارت شیک و زیبا چاپ میکنی به عنوان اینکه کار ارسال
تراکت ها و تبلیغات شرکت ها و فروشگاها رو با قیمت پایین و سرعت زیاد انجام میدی.
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کارتو میبری میدی به چاپخونه های شهرت که هر بسته تراکتی رو که تحویل دادن کارت شمارو هم بدن

st

که طرف خیالش از بابت پخش راحت بشه.میتونی به فروشگاه ها یا ادارات هم کارتتو بدی.
بعد که چندین سفارش گرفتی زنگ میزنی چند تا تراکت پخش کن نیمه وقت استخدام میکنی که برات
تراکت هارو پخش کنن،این وسط شما هم کارتو گسترش میدی و پول پارو میکنی.
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شما نیز مانند من تابحال وارد بانک شده اید و از اینکه حالا حالاها نوبت تان نشود گله و شکایت کنید و
بانک را ترک کنید؟؟؟ خب همین ایده را به یک ایده میلیونی تبدیل کنید.
کافیست صبح علی الطلوع بلند شوید .به داخل بانک بروید.و هر چند نفر یکبار یک نوبت از دستگاه
بگیرید.حال به کسانیکه که داخل بانک وارد می شوند و از اینکه نوبتشان نمیشود گله دارند پیشنهاد بدهید
که نوبت را از شما با یک مبلغ ناچیزی خریداری کنند.اگر در ساعت کاری بانک شما  ۱۱۱نوبت هم بفروشید
که قطعا در بانکهای پر رفت و آمد خواهید فروخت و بازای هر نوبت  ۱۱۱۱تومان از مشتریانتان بگیرید
میشود ماهی  ۱میلیون تومان .زیر باد کولر هم نشسته اید و هیچ زحمتی هم به خودتان نداده اید.
آب خنک هم کنار دستتان هست !!!...پس همین فردا به نزدیک ترین بانک شلوغ شهرتان بروید و این ایده را
امتحان کنید.شاید در ابتدا مورد مسخره قرار بگیرید ولی هرگز تسلیم نشوید.خیلی سنگین با مشتریانتان
برخورد کنید.مطمین باشید در عرض  ۲ماه آنها خودشان سراغتان خواهند آمد...
شما بزودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد.
شما میتوانید این ایده را بعد از چند وقت گسترش دهید و آژانس نوبت دهی راه اندازی کنید و چند نفر را
استخدام کنید که بروند و به جای طرف دیگر نوبت در دکتر یا بانک یا هر چیز دیگری بگیرند.
ریزه کاری های ایده با خودتان...
این ایده بسیار جالب است.آنرا حتما عملی کنید.من خودم از مشتریان شما خواهم بود...
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*** ایده جمع آوری ضایعات از مراکز تولیدی

چون ما مبنای کار را بر این باور گذاشته ایم که شما سرمایه زیادی ندارید ابتدا با یک وانت صحبت کنید و
از او بخواهید که با شما در این کار همکاری کند.
سپس بروید به مراکز تولیدی که در روز ضایعات زیادی را تولید می کنند.کافیست با آنها قرار داد ببندید و
بازای دادن مبلغی به آنها ضایعاتشان را از آنها خریداری کنید.
مطمئن باشید آنها این پیشنهاد شما را روی هوا قبول می کنند چون خودشان هم از اینکه این همه ضایعات
هر روز اطرافشان است خسته می شوند.
اگر در کارتان منظم باشید و سر موقع بیایید و وانتی که با او همکاری می کنید خوش قول باشد و به موقع
پول ضایعات را به تولیدی ها بپردازید مطمئن باشید کارتان رونق زیادی خواهد گرفت.
این کار سود بسیار بالایی دارد.به ما اعتماد کنید.

r
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از تولیدی های کوچک و تازه تاسیس شروع کنید.

حتما چند تولیدی هستند که فکری به حال ضایعاتشان نکرده باشند و به شما اعتماد کنند.بجنگید تا اعتماد
چند تولیدی را جلب کنید...
شما یک واسطه خواهید بود بین آنها و محل های جمع آوری ضایعات.
سعی کنید با پول خوبی از آنها ضایعاتشان را بخرید که به شما اعتماد کنند.
درآمدهای نجومی ای نصیبتان خواهد شد .فقط کافیست منصف باشید.
کم کم به بزرگترین مرکز جمع آوری ضایعات تبدیل خواهید شد.بزرگ فکر کنید دوستان عزیزم  .برای
هدفهای بزرگتان بجنگید.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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***پرورش ماهیان زینتی در منزل (از زیر زمین خانه تا بزرگترین مرکز پرورش ماهیان زینتی
کشور)

سرمایه اولیه برای شروع این کار بین  ۱۱تا  ۱۵میلیون تومان است که می توانید با گذراندن دوره آموزشی
وزارت کار این مبلغ را به شکل وام کم بهره دریافت کنید (.البته باز هم تکرار می کنم که در پایان کتاب
ایده ای برای به دست آوردن چنین مبالغی به شما خواهم داد؛حتما کتاب را تا آخر و با دقت مطالعه کنید )
بیشتر ماهیان زینتی موجود در بازار ایران از کشورهایی مانند تایلند و تایوان وارد می شود اما تقاضا در این
بازار به اندازه ای زیاد است که در شهری مثل قم ظرف یک هفته ،تمام ماهیان تولیدی به فروش می رود و
تولیدکنندگان عموما نیازی به دریافت سفارش از سایر شهرها ندارند .حداقل  ۵۱متر فضا و  4۱آکواریوم می
تواند شغلی پردرآمد برای کارجویان دست و پا کند .این کار نیازی به پرداخت هزینه های کارگری ندارد و از
تولیدکننده تنها به اندازه  4تا  ۵ساعت کار در روز ،زمان می گیرد.

حداکثر سرمایه مورد نیاز برای شروع این کار  ۱۱تا ۱۵میلیون تومان است که پس از  ۱دوره یا  ۰ماه کار
بازگشت سرمایه به صورت کامل اتفاق می افتد حتی اگر شما یک پرورش دهنده مبتدی باشید .در بدترین
حالت ممکن حداکثر میزان تلفات ماهی های زینتی به نصف نمی رسد و این به آن معناست که حتی
تولیدکنندگان مبتدی در بدترین حالت ،قادرند سرمایه اولیه خود را به صورت سر به سر با هزینه ها به دست
آورند .برای شروع ،به یک فضای  ۵۱تا  ۱۱۱متری نیاز دارید .جایی که بتوانید حدود  4۱آکواریوم با طول
یک متر و ارتفاع  4۱سانتیمتر را نگهداری کنید .برای صرفه جویی در فضا می توانید با قفسه بندی محیط
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کار خود ،آکواریوم ها را به صورت سه طبقه جاسازی کنید .تهیه آکواریوم و قفسه بندی ،اصلی ترین مخارج
شما برای احداث یک مرکز پرورش ماهیان زینتی است .برای کم کردن هزینه این کار ،میتوانید آکواریوم
دست دوم تهیه کنید .سایر مخارج شما ،شامل هزینه تجهیز آکواریوم ها ،تهیه نوزاد ماهی و تهیه دارو و
غذاست .آزمون و خطا سرمایه تان را به باد میدهد :آموزش در هرکاری اصلی ترین شرط موفقیت است ،زیرا
اگر بخواهید هزینه ریسک آزمون و خطا را با هزینه آموزش مقایسه کنید به خوبی متوجه می شوید که
بهترین شروع برای یک کار ،آموزش خواهد بود .در دوره های آموزشی پرورش ماهیان زینتی ،افراد با
مباحثی مانند آماده سازی و استانداردسازی آکواریوم ها آشنا می شوند .انواع ماهی ها و گیاهان آبزی ،اصول
تکثیر و مراقبت از ماهیان زینتی از دیگر مباحث آموزشی این دوره هاست .علاوه بر این کارجویان با نحوه
درمان یا پیشگیری از بیماری و انواع داروهای ماهیان زینتی آشنا می شوند ضمن این که یاد می گیرند
چگونه برای محصولات خود بازاریابی کنند.
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با کمتر از  4۱آکواریوم کار نکنید  :هزینه ای که برای کمتر از  4۱آکواریوم پرداخت می کنید ،تفاوت
چندانی با مخارج  4۱تا  ۵۱آکواریوم ندارد اما درآمدزایی  4۱آکواریوم با کمتر از این تعداد ،تفاوت قابل
ملاحظه ای دارد .بنابراین برای این که به تولید اقتصادی و به صرفه برسید بهتر است کار را با حداقل 4۱
آکواریوم شروع کنید.
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ریسک نکنید  :برای شروع کار سراغ گونه هایی با ریسک کمتر بروید .به عنوان مثال ماهی اسکار یک گونه
مقاوم است و به راحتی تلف نمی شود اما ماهی هایی مانند آنجل گونه های حساس تری هستند .اجازه
بدهید تجربه و دانش شما در این کار بیشتر شود سپس سراغ پرورش سایر گونهها بروید.

st

نکته طلایی برای جلوگیری از تلفات :

مهم ترین نکته برای جلوگیری از تلف شدن ماهیان زینتی ،تعویض به موقع آب آکواریوم هاست .ماهیان
زینتی باید روزانه  4تا  ۵وعده غذا دریافت کنند ،همین موضوع باعث می شود که غذای باقیمانده در آب
راکد آکواریوم ها بستر مناسبی برای رشد انواع باکتری ایجاد کند که این باکتری ها موجب بیماری و اتلاف
ماهی ها می شود .این در شرایطی است که اگر تولیدکننده آب آکواریوم ها را هر  ۱روز یکبار تعویض کند
با کمترین میزان بیماری و مرگ ومیر گونه ها مواجه خواهد شد.
ما ایده را در اختیارتان قرار دادیم.تحقیقات مربوط به آن و گسترش ایده با شما دوستان عزیزم...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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به راستی در دوره ای که زندگی میکنیم بحث چاقی ازمشکلات و معضلات بزرگ مردم است.
چرا کسی نمی آید روی این بحث تمرکز کند و فقط و فقط با چند دمنوش و چای می خواهند مردم را به
سوی خود بکشانند؟

واقعا نمی دانیم چرا نور خلاقیت در هموطنانمان کورسویی هم نیست!!!...
بجای اینکه اینقدر سوپر مارکت پشت سر هم در یک کوچه افتتاح کنید یک مغازه کوچک اجاره کنید و
کمی محصولات رژیمی در آن برای فروش بگذارید.
انواع نان رژیمی،شیرینی های رژیمی  ،میوه های خشک شده و بسیاری از محصولاتی که به صورت عمده از
تولید کنندگان این محصولات خریداری می کنید و به صورت پکیج محصول رژیمی در بازار عرضه می
نمایید.فوق العاده است.مطمئن باشید به سمت فروشگاهتان هجوم خواهند آورد و شما وقت پاسخگویی به
مشتریانتان را نخواهید داشت.
حتی می توانید برنامه های رژیمی را به صورت رایگان در پکیج های خود ارائه نمایید.اگر محل مناسبی هم
در نظر بگیرید می توانید با کارشناسان تغذیه همکاری نمایید تا آنها هفته ای یک یا دو مرتبه در محل
حاضر شوند و رایگان به مشتریان شما مشاوره حضوری بدهند.
شما می توانید همچنین فقط محصولات رژیمی را از کارخانجات گرفته و به پکیج تبدیل کنید و درب
فروشگاه ها توزیع کنید و یا به وسیله تبلیغات تلگرامی و  ...آنها را به فروش برسانید .تا سرمایه اولیه برای
افتتاح فروشگاه را به دست آورید.هر چند در ادامه ایده ای برای فراهم کردن این سرمایه اندک را به شما
خواهیم داد.
شما باید میلیونر شوید چون ما با تمام وجودمان این را از شما می خواهیم...
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دوستان میخواهم شما را به یک سرچ در گوگل درعوت کنم.نانو کارواش سیار.تکنولوژی ای جدید که می
تواند مانند بمب در شهر شما صدا کند!!!!
آری...
نانو کارواش سیار که بدون آب عمل میکند و میتواند ماشین ها را در محل شستشو دهد و شما را به یک
برند در شهرتان تبدیل کند.
این ایده ایده عالی و فوق العاده ایست .مرزهای خلاقیت و نوآوری را بشکافید و میلیونر شوید.
یک ایده ناب در کنار این ایده :
اگر توان خرید یک نانو کارواش را ندارید ( با اینکه قیمت گزافی ندارد ) میتوانید همراه یکی دو نفر از
دوستانتان یا حتی خودتان تکی مشغول به کار کارواش سیار شوید...

r
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شستشو کنند کم نخواهد بود...

.i

مطمئن باشید تعداد کسانی که به علت صرفه جویی در وقت و زمانشان میخواهند ماشینشان را در محل

با یک پیک رایگان و یک کانال تلگرام و کمی تبلیغاتی در اصطلاح تراکتی و کاغذی درب منازل میتوانید به
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کسب و کارتان رونق دهید...
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*** ایده « کارراه انداز» ؛ ایده ای که بسیار جای گسترش و بزرگ شدن دارد
حتما شما هم در شهرستان هستید و یا آشنایانی در شهرستان دارید که برای اینکه به تهران یا مراکز استان
ها بیایند و کارهایشان را انجام دهند با مشکل روبرو هستند.
همین مشکل یک ایده توووپ را برای شما ممکن خواهد کرد.
کافیست اگر ساکن تهران هم نیستید دو هفته در تهران زندگی کنید و از آدرسها و زیر و بم های شهر و
ادارات سر در بیاورید.حال در شهرتان و شهرهای اطراف شروع به تبلیغات کنید.
کارهای خود را در تهران به ما واگذار کنید...
کارهایی که شما انجام خواهید داد می تواند شامل موارد ذیل باشد :
 حضور در نمایشگاه و خرید از یک غرفه خاص ثبت نام در دانشگاه و یا سایر کارهای اداری گرفتن وقت برای مطب دکترها ؛ آنهایی که باید حضوری اقدام به گرفتن وقت کرد خرید کتاب و داروو ...
حتی می توانید یک سایت بعد از مدتی راه اندازی کنید وبا گرفتن چند پرسنل این ایده را کشوری کنید.
این ایده فوق العاده است.
مشتریان فقط منتظر افتتاح سایت شما خواهند بود.
شما می توانید با گرفتن یک خط تلفن و تقاضای همکاری با پورسانت از دانشجویانی که پول لازم هستند
کار خود را شروع کنید.
فقط کافیست تبلیغ کارتان خوب باشد.با تبلیغ در محیط دانشگاه همکارانتان را پیدا کنید و پای گوشی
بنشینید و به تماس های بسیار زیاد پاسخ دهید...تماس هایی نه تنها از شهر و اطراف شهر خودتان بلکه با
تبلیغات گسترده از کل ایران !!!
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*** ایده تولید دمنوش میوه و یا دمنوش گلهای خوش عطر یا حتی برگ میوه هایی چون به و سیب

چند روز پیش خدمت یکی از دوستان قدیمی بودم.
ایشون یک کارگاه کوچک زده بود و در اونجا تولید دمنوش های میوه می کرد و پس از بسته بندی روانه
بازار می کرد.کارش به این صورته که میوه ها رو می پزه ،خشک می کنه و بعد به صورت خشک و بسته
بندی تولید می کنه.کار جالبی به نظرم اومد.سرمایه زیادی برای شروع کارش نذاشته و از درآمدش هم
راضی بود.
مثلا دمنوش هایی مثل به و سیب و  ...دارد کم کم در ایران جا می افتاد.
این ایده را میتوانید با گسترش دادن خود به یک برند تبدیل کنید.مثلا دمنوش به یا نعناع یا گل محمدی و
یا پونه و یا پوست پرتقال یا برگ به و برگ سیب و ...
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از مزایای این دمنوشها این است که نه لکه ای در ظروف باقی میگذارند و نه مانند چای پس از چند دقیقه
کهنه و دیر جوش میشوند و حتی تا چند روز هم ماندگار هستند.

ay

این ایده هنوز تو بازار جا نیفتاده و با روانه شدن مردم به سمت طب سنتی در چند سال اخیر و تبلیغات

tw

منفی ای که علیه خوردن چای مخصوصا بعد غذا شده این ایده میتونه بسیار آینده دار باشه.

ar

روش فکر کنید و حتما یادتون باشه قبل از شروع به کار بازار هدفتون رو پیدا کنید و چون ایده نو هستش
بازاریابی براش خیلی مهمه.
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شما به زودی تبدیل به یک میلیونر میشید
فقط شک نکنید...
ایده ای در راستای این ایده :

شما میتوانید مغازه ای برای چنین ایده ای بزنید.مغازه ای که حداکثر  .میلیون اگر خوب پیش بروید
برایتان خرج دارد.
می توانید هم در آن با چند میز و صندلی دست دوم تمیز دمنوش را آماده سرو به مشتری بدهید و یا اینکه
دمنوش های لیپتونی و یا فله ای را بفروشید.
فوق العاده است.
شما به زودی به یک میلیونر تبدیل خواهید شد...
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*** ایده تهیه مواد اولیه غذاها و فروش آن با بسته بندی شکیل
چند وقت پیش چند دانشجو را دیدم که مادرشان برای آنها مواد لوبیا پلو رو میکس کرده بود و اونها فقط در
آب مینداختند و میجوشوندند و توش برنج دم میکردن و میخوردن.
میدونید اگه بتونید مواد اولیه غذاهایی مثل لوبیا پلو رو توی منزل تهیه کنید و با یه بسته بندی شکیل به
سوپر مارکت ها و فروشندگان مواد غذایی بدهید و اونها براتون به فروش برسونن به زودی میتونین کارگاه
تهیه این مواد رو بزنین.
من که تا حالا ندیدم تو ایران همچین چیزی.
خورشت آماده هست ولی مواد اولیه غذاهایی مثل لوبیا پلو و یا ماکارونی که به شیوه خونگی و توووپ پخته
بشه یا انواع و اقسام کته ها نیست توی بازار.
به نظرتون ایده جالبی نیست؟؟؟
اندکی فکر کنید و دربارش تحقیقات کنید و اونو گسترش بدید.فقط یادتون باشه به کمتر از حداکثر قانع
نباشید و در همون استارت کارتون طوری جلو برید که یک روز یک آدم بزرگ بشید.فکر های بزرگ در
سرتون داشته باشید.

Page 738 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

startway.ir
*** ایده ای یک کار خانگی مناسب و کم هزینه با درآمد معقول

یکی از دغدغه های اصلی معلم ها در مدارس طراحی سؤال  ،تایپ و پرینت آن ها می باشد.معمولا اکثر معلم
ها هم یا آشنایی کافی با نرم افزارهای ویرایشگر متن مانند  wordرا ندارند و یا اینکه وقت کافی برای تایپ
سئوالات و پاسخ نامه های آن ها را پیدا نمی کنند .معمولا هم کار تایپ و پرینت سؤالات را به مغازه های
چاپ و تکثیر می سپارند.اگر دنبال ایده کسب و کار خانگی هستید از این فرصت استفاده کرده و در اطراف
مدارس (ابتدایی و متوسطه) تبلیغ کنید و یا با ارائه کارت ویزیت و مراجعه حضوری به مدارس بگوئید که
کار تایپ و پرینت سئوالات را با قیمت و کیفیت مناسب برایشان انجام می دهید .مطمئن باشید در هر
مدرسه ای چند معلم پیدا می شود که دنبال چنین کسی است تا سوالاتش را تایپ کرده و در مدرسه
تحویلش دهد.

r
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tw
ar
st
در صورتی که کارتان خوب باشد احتمال دارد کار بیشتری برایتان سفارش دهند.تکثیر جزوه  ،پرینت مقالات
دانش آموزان  8رایت سی دی و چندین کار دیگر که می توانید با رابطه و بازاریابی خوب از مدارس دریافت
کنید.
در ابتدا می توانید با یک کامپیوتر خانگی متوسط یا لپتاپ شروع کنید .باید تا حدودی هم کار با نرم افزار
wordرا بلد باشید.پرینت سؤالات را به یک مغازه چاپ و تکثیر بدهید.بر سر قیمت پرینت هم چانه بزنید و
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چون مشتری دائمی آن مغازه خواهید بود تخفیف خوبی بگیرید تا سودتان بیشتر شود.در صورتی که توان
خرید یک پرینتر لیزری را دارید می توانید در همان ابتدای کار آن را تهیه کنید تا سود پرینت صفحات در
جیبتان بماند.در خرید کاغذ دقت کنید.کاغذهای گران قیمت نخرید و سعی کنید کاغذ را به قیمت عمده
تهیه کنید.از ابزارهای ارتباطی مانند ایمیل،تلگرام و … برای دریافت سفارشات استفاده کنید تا درخواست

سفارش را برای مشتریان خود آسانتر کنید و همیشه در دسترس آن ها باشید.همه سؤالات را به صورت
دسته بندی مناسب آرشیو کنید تا در صورت نیاز دوباره آن ها را تایپ نکنید.
حتی میتوانید با اساتید دانشگاه هم همکاری کنید و کارتان را روز به روز گسترده تر کنید.آن ها قطعا درگیر
تر از معلم ها هستند و وقت کافی را برای تایپ و تکثیر سؤالات نخواهند داشت.
کارتان را گسترش دهید :
معمولا سفارش تایپ سؤالات همراه با پاسخنامه می باشد.شما با آرشیو کردن آنها میتوانید یک بانک سؤال
به همراه پاسخنامه برای هر درس و رشته ای داشته باشید.از این بانک سؤالات می توانید یک کسب و کار
اینترنتی راه انداخته و حداقل در همان شهر و منطقه خودتان آن ها را به صورت آنلاین از طریق سایت یا
کانال تلگرامتان به فروش برسانید.
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*** ایده کسب درآمد از ربات های پرنده

با یک ایده کار آفرینی نسبتا به روز در خدمت شما همراهان هستیم.تو این ایده میخوایم یک روش جدید
برای کسب درآمد رو بهتون معرفی کنیم :
مطمئنا اسم رباتهای پرنده رو شنیدید و یا حتی از نزدیک هم اونا رو دیدید.شاید نوع این ربات های پرنده
زیاد باشه  ،ما اینجا در مورد رباتهایی صحبت می کنیم که اصطلاحا کوادروتور یا کوادروکوپتر نام دارند.این
ربات ها عمود پرواز هستند و توسط کنترل های رادیویی هدایت میشن.برخی از این کوادروتورها قابلیت
نصب دوربین هم دارن.معمولا برای این نوع کوادروتورها از دوربین های  Goproاستفاده میشه که کیفت
فیلم برداری  ۰۲۱،۱۱۲4رو هم دارند(بستگی به نوع دوربین).الآن تو بعضی از فیلم ها از این ربات ها برای
فیلم برداری استفاده میکنن و حتی آتلیه های فیلم و عکس حرفه ای هم از این تکنولوژی تو فیلمبرداری از
مجالس و مراسمات بهره می برن که باعث میشه صحنه های فیلم برداری شده با این ربات ها جذابیت

r
.i

خاصی داشته باشه.

حالا چه جوری از این ربات ها پول دربیاریم؟خب بریم سراغ ایده .گفتیم الآن بعضی از آتلیه ها و استدیوهای

tw

ay

فیلم برداری هم از این ربات ها دارن .بله...

فقط بعضی هاشون دارن و خیلیاشونم هنوز ندارن .این یه فرصته که شما میتونید با استفاده از اون یه کسب

ar

و کار جدید راه بندازین .کاری که شما میکنین اینه که یدونه از این ربات ها و دوربین ها میخرین و کامل
کار با اون رو یاد میگیرین که قلقش دستون بیاد و حرفه ای بشید .بعد میرید با استودیوهای فیلم برداری و

st

عکاسی که کارشون فیلم برداری از مجالس عروسی و ...هست صحبت میکنید (ویزیت میکنید) و میگید که
کارتون فیلم برداری هوایی با ربات پرنده هست.اولش هم قیمت رو مناسب بگید تا مشتریتون بشن.مطمئن
باشید واسه اینکه کیفیت فیلمشون از رقیبشون بیشتر باشه باهاتون همکاری میکنن و واسه مشتریاشون هم
کلاس میذارن که استودیوی ما فیلم برداری هوایی هم میکنه.حالا بعد از مدتی که مشتری تون (استدیو و
آتلیه ها) زیاد شد یکی دوتا ربات دیگه هم اضافه کنید و کار رو بدید به شاگرداتون و خودتون بشینین
مدیریت کنین.
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شاید الان واستون این سئوال پیش اومده که ربات و دوربین ازکجا گیر بیاریم؟ قیمتش چنده؟ و...خیلی
راحت تو گوگل سرچ بکنید هم دوربینش گیر میاد هم خود ربات.اگه اشتباه نکنم ربات ها هم از  ۲میلیون
تومن شروع میشن تا برو بالاتر(.شاید ارزونترش رو هم پیدا کردید)
شما باید میلیونر بشید دوستان قدرتمند من و مطمئنم که این امر خیلی زود اتفاق میفته...
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برای این کار فقط شما به تبلیغات نیاز دارید و اینکه از وسایل جهیزیه نو عروس ها اطلاعات کامل و جامعی
را کسب کنید .یک لب تاب با هزینه تقریبا یک میلیونی می تواند به کار شما کلاس خاصی ببخشد.
فقط کافیست در بازار بروید و انواع و اقسام مدلهای هر جنس را یادداشت کرده عکس بگیرید و قیمتشان را
در زیر آن بنویسید .حال یک ساعت وقت بگذارید و آنها را با لب تابتان به مشتری ها در منزلشان نشان
دهید و کالاهای مورد نیازشان را یادداشت کنید.حال موقع خرید کالا ها و چیدن انها در منزلشان و گرفتن
درصدی از کل مبلغ خرید جهیزیه است.
این یک بیزینس فوق العاده است.با هر خرید جهیزیه پول خوبی را به جیب خواهید زد.
این کار شاید در محله های فقیر نشین شهر جواب ندهد اما در محله هایی با وضع مالی متوسط رو به بالا
قطعا جواب خواهد داد!!!...

.i

r

فقط کافیست به خودتان و سلیقه تان و کارتان اعتماد داشته باشید.
شما به زودی به یک شرکت خرید جهیزیه برای نوعروسان تبدیل خواهید شد.
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ay

ما از شما یک میلیونر خواهیم ساخت...
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*** ایده فروش محصولاتی که در آگهی های تلویزیونی و با قیمت های غیر واقعی به فروش می رسند

یادم می آید یک بار که یکی از دوستان پدرم به بانه سفر کرده بود یک محصولی در آنجا خریداری کرد که
دقیقا مشابه نمونه تلویزیونی آن بود و حتی با کیفیت بهتر!!!فکر می کنید قیمت ها چقدر با هم تفاوت
داشت؟؟؟ حدود نصف قیمت مبلغی که در فروش تلویزیونی آن از مردم می گرفتند!!!!
حال شما اگر بیایید با اندک سرمایه ای که دارید از محصولات پر فروش تلویزیونی چند نمونه تهیه کنید و با
تبلیغات تان آنها را با قیمت خیلی کمتری از تلویزیون به مردم بفروشید و در آگهی هایتان ذکر کنید که این
دقیقا همان محصولیست که در تلویزیون بوده و با قیمت کمتری به دست مشتری می رسد ؛ فکر می کنید
کارتان نمی گیرد؟؟؟!!!
اگر گمان می کنید کسی به سراغتان نمی آید کاملأ در اشتباه هستید!!!!
فقط کافیست به هر زحمتی شده بگردید و منبع این محصولات را پیدا کنید...
مطمئن باشید فروشندگان تلویزیونی خیلی بیشتر از آنچه فکرکنید روی این محصولات سود می گیرند!!!
ضمن اینکه این محصولات تولید جایی هم نیستند و بیشترشان با پول اندکی وارد می شوند.
ایده ما این است که ابتدا با یک کانال تلگرام کارتان را شروع کنید و در حد شهرتان محدود باشید.سپس می
توانید با یک سایت فروشگاهی با سر تیتر «جنس های تلویزیونی را ارزان بخرید» کارتان را در حد کشور
گسترش دهید و کم کم با گرفتن مجوزهای لازم فروشگاه بزرگی در حد شهرتان دست و پا کنید.
فقط کافیست به کارتان و به شغلتان اعتماد داشته باشید و مجوز های لازم را بگیرید تا دردسری برایتان به
وجود نیاید و اینکه هر کالایی در تلویزیون تبلیغ می کنند بروید خود آن محصول یا مشابه آنرا از مناطق آزاد
یا هر جای دیگری تهیه کنید و در فروشگاهتان قرار دهید.فقط نام فروشگاهتان با مضمون اینکه محصولات
تلویزیونی را مثل محصولاتی مثل قابلمه یا نگه دار رب یا خرد کننده ها که در تلویزیون تبلیغ می شوند و یا
حتی محصولات غیز از آشپزی را تا آنجا که می توانید تهیه کنید و در فروشگاهتان قرار دهید.
ابتدا با چند محصول و یک کانال تلگرامی کارتان را آغاز کنید و اگر کارتان گرفت آنرا گسترش دهید.
این را هم فراموش نکنید که با استقبال مردم روز به روز چنین تبلیغاتی در تلویزیون بیشتر و بیشتر میشود
و کارتان بیشتر اوج می گیرد.می توانید روی هر محصول بزنید مثلا محصول برنامه آشپزی شبکه سه از
تاریخ فلان تا فلان....با چنین کاغذ هایی روی هر محصول مشتریانتان جذب می شوند و قطعأ دست خالی
مغازه تان را ترک نخواهند کرد.
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خود ساخته خواهید شد...
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احداث کافی شاپی کوچک با سرمایه کم هم امکان پذیر است ؛ اگر چه پول هایی در حد  ۱۱میلیون را می
توان با ایده ای که در آخر کتاب به آن اشاره خواهیم کرد به دست آورید.
اما ایده ما به شما کاملا متفاوت است .آیا می دانید چند درصد از دختران و بانوان به دلیل نامناسب بودن
فضای کافی شاپ به آن فکر هم نمی کنند؟؟
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پس همین الآن مشغول شوید.

tw

این ایده شما را به زودی به یک میلیونر به تمام معنا تبدیل می کند!!!...

ar

فضای کافی شاپ کاملا زنونه با رنگهای زنونه پسند و دخترونه مثل صورتی باشه .همه پرسنل بانو باشن.
کیک های خونگی هم در اونجا سرو بشه .موزیک هایی بانو پسند بگذارید .و از ورود آقایان کلا جلوگیری

st

کنید .از دورهمی های زنونه میدونید میتونید چقدر کاسبی کنید؟؟؟ دورهمی هایی که کم هم نیستن.
حتی میتونید در جلسات بانوان حضور پیدا کنید و به اونها تخفیفاتی جهت استفاده گروهی از کافه بانوی
شما بدهید ...یکی از دلایل اینکه مطمئنیم این ایده خواهد گرفت حس استقلال طلبی و کم نیووردن زنها
هست.مطمئن باشید برای اینکه کارتان بگیرد همه زن های شهر بسیج خواهند شد !!!...نو بودن و تازه بودن
آنرا فراموش نکنید.چنین ایده ای تابحال اجرایی نشده و مردم دنبال خلاقیت و نوآوری هستند .این ایده شما
رو به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهد کرد.مطمئن باشید...
ایده ای خلاقانه در کنار این ایده :
سعی کنید در چنین ایده هایی از خلاقیتتان در تهیه غذاهای نو و تازه بهره مند شوید.بطور مثال با پاپ
کورن می توانید غذاهای خوشمزه ای برای مشتریانتان تهیه کنید.چرا فقط عادت کرده ایم که آنرا به یک
شکل استفاده کنیم؟؟؟
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کمی پاپ کورن تازه را با پنیر پیتزا لایه لایه روی هم بریزید و با کمی کالباس خورد شده مخلوط کرده و آنرا
در فر حرارت دهید.مطمئن باشید این ایده خلاقانه شما مشتریان بسیاری خواهد داشت.
و یا ایده ای دیگر اینکه یک موز را نصف کرده و ته آنرا چوب بستنی بزنید و روی آنرا با کاکائو بپوشانید و
روی کاکائو را با مغز گردو و مغز بادام و یا اسمارتیس های رنگی و  ...پر کنید .باور کنید بسیار زیبا و مشتری
پسند و جالب خواهد شد و هیچ کار سختی هم نخواهد بود.
از این قبیل ایده ها بی نهایتند که می توان با کمی خلاقیت به مشتریان عرضه کرد و تبدیل به یک برند
شد...
خلاقیت را به اوج برسانید تا مثل ستاره بین مردم بدرخشید...
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*** ایده فروشگاه لوازم دیجیتال دست دوم

یادم میاد وقتی چند تا از دوستانم در دوران دانشجویی میخاستن تبلت یا لب تاب بخرن چون پول کافی رو
نداشتن خیلی دنبال مغازه ای گشتن که این چیزا رو داشته باشه و آخرش هم مغازه مطمئنی گیر نیووردن!!!
چرا همینو به یک ایده مطمین تبدیل نکنیم؟؟؟؟ بله...

r

محصولاتتان را با دادن یک آگهی نامه از فروشندگان این محصولات که قطعا در شهرتان کم نیستند با یک

.i

چک یا سفته و یا بهتر از همه تعهد کتبی با مهر و امضاء فروشگاه تان بگیرید و وقتی آنها را فروختید
درصدتان را بردارید و ما بقی را به فروشنده بدهید ...الآن دیگر همه در این حوزه متخصص هستند ولی

ay

پیشنهاد ما اینست که تخصص خود را در این حوزه بیشتر و بیشتر کنید و بعد به سراغ این کار بروید چون

tw

مشتری بازای خرید جنس از شما اطلاعاتی در مورد آن جنس قطعا تقاضا می کند و اگر جنسی با کیفیت بد
را بخرد مقصر را شما می داند .نکته مهم  :چون کالاهای دیجیتال خرید و فروششان بسیار حساس هست یا

ar

خودتان در این زمینه متخصص شوید یا با یک متخصص همکاری کنید .باور کنید در این شرایط بد

st

اقتصادی و با توجه به اینک هر بچه ای یک لب تاب یا تبلت باید دستش باشد و خیلی ها هم دنبال گوشی
دست دو یا لب تاب یا تبلت دست دوم هستند از کارتان استقبال فوق العاده ای خواهد شد .میتونید کارهایی
مثل ویروس کشی و  ...رو هم در کنار کارتون انجام بدید!!! البته میدانیم فروشگاه هایی هستند که لب تاب
دست دوم و یا گوشی دست دو در کنار کارشان یا بطور اختصاصی ارایه دهند ولی لوازم دیجیتال دست دوم
بسیار جای پیشرفت خواهد داشت و عده کثیری را روانه فروشگاه شما خواهد کرد.همان عده ای که توان
خرید لوازم دیجیتال نو را ندارند.مخصوصا اینکه شما بطور تخصصی روی اجناس دست دوم کار می کنید.
کارتان را هم سعی کنید به مرور زمان به تمام لوازم دیجیتال در بازار گسترش دهید .مثلا دوربین های
عکاسی دیجیتال را هم میتوانید بعد از مدتی به کارتان اضافه کنید .من خودم اولین مشتری شما خواهم بود
اگر در قیمت گذاری منصف باشید و با دقت اجناس را خریداری کنید تا سبب بدنامی شما نشود و با
مشتریانتان صادق باشید!!!
تا رسیدن به اولین درآمد میلیونیتان شما را تنها نخواهیم گذاشت ...با ما میلیونر شوید!!!
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*** ایده افتتاح فروشگاهی تحت عنوان ساندویچ سالم
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حتما مستحضر هستید که تبلیغات تلویزیونی چقدر از مضر بودن ساندویچ ها و پیتزاها و فست فود های در
بازار انتقاد می کنند؟؟!!!
چرا همین را به یک ایده میلیونی تبدیل نکنیم؟؟
شما حتی میتونید با عنوان فست فود سالم هم کار کنید و علاوه بر ارائه ساندویچ های سالمی که با یک
سرچ توی گوگل میتونید ببینیدشون کارتون رو فقط روی یک چیز متمرکز نکنید.

افتتاح چنین چیزی فکر نمیکنم بیشتر از  . ۰میلیون تومن با کمی اقتصادی فکرکردن خرج داشته باشه و
شما قطعا مشتریان خاص خودتونو خواهید داشت.
شاید نسل جوون کمتر به سراغتون بیاد که البته بعیده ولی قطعا افراد میانسال و مسن تر که بیشتر به فکر
سلامتیشون هستن با دیدن کیفیت و منوی متنوع و نوآوری جالبتون شیفته شما میشن!!!
پس همین الآن برید دنبالش و شروع کنید و به گام گام قدم هاتون اعتماد کنید...
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*** افتتاح موسسه ایده پردازان و سرمایه داران

تا حالا شده یه ایده تو سرت باشه و بگی ول کن بابا سرمایه گذار از کجا بیارم برای این ایده؟؟!!!
خب چرا خودت نمیری جلو تا هم از یه شغل عالی و با کلاس یه درآمد عالی رو به دست بیاری و هم به هم
نوع های خودت کمک کنی تا بتونن ایده هاشونو عملی کنن؟؟
یه موسسه میزنی و میشینی پشت میز.اولش تبلیغ توپ میکنی و یه مغازه نه چندان بزرگ رو اجاره میکنی
با یک خط تلفن.حالا موقع اینه که شما با تبلیغاتتون از ایده پردازهای شهرتون بخواید تا به موسسه شما
بیان و ایده هاشونو مطرح کنن و از سرمایه دارها بخواین تا بیان و ایده های مطرح شده رو ببینن و هر کدوم
علاقه داشتن روش سرمایه بذارن.فقط یادت باشه شما فقط تیتر وار در موردی که سرمایه گذار می خواد
سرمایه بذاره ایده ها رو بیان میکنین و اگر اختراعی هست به اونها نشون میدین.به فکر لو رفتن ایده ها و
اختراعات هم باشید.یه شیوه مناسب برای کارتون پیدا کنید.

.i

r

جالبه نه؟؟؟

خب همین الآن شروع کن.مطمئن باش ازت حمایت میشه چون کشور به این کارا نیاز داره.

ay

این وسطه تو هم سود خوبی میکنی...

st

ar

tw

ایده از ما تحقیقات و گسترش اون با شما.شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد!!!
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شما هم مثل من عاشق ماکارونی و اسپاگتی هستید؟؟
خب چرا از این راه به درآمد میلیونی نرسیم!!
میدونید چند درصد ایرانیا عاشق ماکارونی و و لازانیا و اسپاگتین و حتی از کباب سلطانیم بیشتر دوس دارن
ماکارونی رو؟؟؟
خب بیاید یه کاری کنیم...
اول اینکه نمیگم تو اسپاگتی سرامون ماکارونی خونگی طبخ نکنیم.این کار رو حتما باید انجام بدیم ولی در
کنارش از ماکارونی رنگی و لازانیاهای لقمه ای(دونه ای هزار تومن) و  ...هم استفاده کنید.
یکی از دوستام این کار رو کرده مثل بمب توی شهر ترکونده...
چرا شما نترکونید؟؟؟

اگر فکر می کنید غیر از چند دست میز و صندلی تمیز دست دوم و یه مغازه متوسط و خرج کردن یکی دو
میلیون برای مشتری پسند کردن مغازه چیز دیگه ای میخواد کاملا در اشتباهید!!!
هنوز بهونه ای داری برای میلیونر شدن؟؟؟
بدو و کسب و کار میلیونیتو شروع کن...
عه مگه نگفتم بدو؟؟؟
...
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*** فروشگاه عرضه محصولات مختص فروشگاه های اینترنتی در یک فروشگاه فیزیکی
حتما کار فوق العاده ای میشود...

شما هم حتما می دانید که بعضی اجناس مشهور و معروف اینترنتی را در بازار فیزیکی اصلا نمی شود گیر
آورد.
اگر یک مغازه مختص فروش این اجناس باشد دیگر لازم نیست بازای خرید آن یا کیفیت آن ریسک کنند و
هزینه پست را هم بپردازند.
حتما این کار را عملی کنید.می توانید برای شروع از کم شروع کنید(کانال تلگرام را از یاد نبرید برای شروع
کم هزینه و خوب) یا با یک نفر شریک شوید.مطمئن باشید کار فوق العاده ای خواهد بود و شغل شما مانند
بمب در شهرتان خواهد ترکید...
البته به دنبال فروش کالاهای قاچاق نباشید چون احتمالا جریمه خواهید شد...

r

.i

برای بدست آوردن چنین محصولاتی ( اگر نایاب بودند ) می توانید با صاحب یک فروشگاه اینترنتی منصف
صحبت کنید و به یک واسطه تبدیل شوید.محصولات را با قیمت کمتری از او بگیرید و به مشتریانتان عرضه

tw

ایده ناب دیگری در کنار این ایده :

ay

کنید و مطمئن باشید چنین کاری فوق العاده خواهد بود.

ar

گاهی ما می توانیم از فرصت های کسب و کار اینترنتی به صورت عکس استفاده نماییم! به این معنا که
فضاهای کسب و کار اینترنتی را به صورت سنتی پیاده سازی نماییم.به عنوان مثال در اینستاگرام بسیاری

st

افراد محصولات خود را به صورت تک فروشی و یا عمده فروشی عرضه می نمایند و از میان این محصولات
هستند آنهایی که در محل زندگی شما یا شهر شما کمتر به صورت فیزیکی و سنتی در فروشگاه ها عرضه
می شوند.شما می توانید رابطی باشید میان این دسته فروشندگان اینترنتی و فروشندگان سنتی شهرتان.در
واقع شما واسط ارتباطی خواهید بود و در این نوع کسب و کار نیاز به سرمایه چندانی وجود ندارد.اگر بتوانید
از تکنیک های مناسبی برای این نوع بازاریابی استفاده نمایید مطمئناٌ موفق خواهید شد.کافی است امتحان
کنید!
چالش ها و رد شدن از مشکلات کار با خودتان و ایده شروع کار از ما .یا علی...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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*** ایده افتتاح غذای ارزان ؛ همه نوع غذا مثلا  ۶هزار تومان
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دوستان عزیزم در دوره ای که همه از نداری و بدختی مینالند بیایید از همین نداری و بدبختی مردم هم
کلی پول درآوریم ...آری!!!...
ایده افتتاح غذای ارزان فوق العاده است.شما می توانید با اجاره یک مغازه کوچک و یا حتی در منزلتان با
همان ترفندهایی که ذکر شد و ذکر خواهد شد کارتان را شروع کنید.
طبق محاسبات سر انگشتی میانگین قیمت تمام شده هر غذا برای شما  4هزار تومان آب میخورد و شما آنها
را  ۰هزار تومان میفروشید.با این تفاسیر اگر در روز فقط و فقط  ۱۱۱غذا بفروشید برایتان  ۲۱۱هزار تومان
سود خواهد داشت.جالب نیست؟؟؟
الآن درب هر ساندویچی که بروید قیمت ساندیچ هایش کمتر از  ۵۱۱۱تومان نیست.شما بودید کدام را
انتخاب می کردید؟؟؟غذای سالم و با کیفیت یا ساندویچ؟؟؟
برای بازاریابی اولیه فقط کافیست به درب چند شرکت یا هر جای دیگری که به ناهار شما احتیاج دارند
مراجعه کنید و با آنها قرار داد ببندید.حال راحت و آسوده سر ظهر  ۱۱۱غذا را به مقصد برسانید و از ۲۱۱
هزار تومان سودی که از آنتان شده لذت ببرید.
 ۲میلیون از سودتان هم خرج آشپز و کرایه مغازه...
خودتان هم می دانید برای شروع کار نیاز به سرمایه زیادی نخواهید داشت.
حداقل سود خالصتان  ۱تا  4میلیون تومان خواهد شد.فوق العاده است.مهمتر اینکه روز به روز کارتان را می
توانید گسترش دهید و سود بیشتری از آن خودتان کنید.
و اما برای اونایی که اصلا هیچ پولی ندارن :
من بهتون میگم برای شروع کارتون چه کار کنین تا به یه درآمد خوب برسین و بتونین یه جا رو دست و پا
کنین :
اگه در شهر زندگی میکنید میتونید مکان هایی رو شناسایی کنید که افراد مجبور به خرید تنقلات و کیک و
… هستند  .این مکان ها میتونه پایانه های مسافربری باشه – دانشگاه ها باشه – پارک ها –مراکز تاریخی
و دیدنی شهرتون که احتمال داره افراد غریبه درآن مکان ها تردد کنند و مجبور باشند غذا از بیرون تهیه
کنند و  ...باشه.
کار سختی که نیست تا اینجا ؟؟؟
هر کس از من بهتر میدونه این مکان ها کجای شهرش قرار گرفته درسته ؟
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مرحله اول شناسایی مکان هایی بود که باید اونجا غذای ارزان بفروشید.
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مرحله دوم  :تهیه غذای ارزان هست .
بذارید قبل از توضیح خدمت تون عرض کنم  ٬چند وقت پیش رفتم تهران  /پایانه مسافربری تهران پارس
… منتظر حرکت اتوبوس بودم به سمت مقصدم که دیدم خانوم و آقایی با یک سبد غذا اومدن و غذای
ارزون میفروختن … اولش ترسیدم و گفتم قابل اعتماد نیست  /شاید بیست دقیقه نگذشت که  4۱-۱۱غذا
رو فروختن و رفتن  ..یک غذا رو باز کرده بودن و چند قاشق یکبار مصرف و اول غذای تستی میدادن و …
برام جالب بود  ٬بیست دقیقه  4۱-۱۱غذا رو فروختن دونه ای  ۰هزار تومان….
اگه حرفه ای عمل کنید میتونید حتی مشتری های ثابت داشته باشید  .تو هر شهری ده ها و صد ها شرکت
کوچیک و بزرگ هست که فرصت بی نظیری هست برای بازاریابی غذای ارزان…
عزیزان من برای بازاریابی کافیه  ٬به شرکت های مختلف نمونه غذا رو ببرید یا بگردید دنبال مغازه هایی که

.i

r

 ۲4ساعته باز هستند و …

حتما و حتما از غذای سالم و ارزان شما استقبال خواهند کرد.

ay

همه چیز بستگی به کیفیت غذاهاتون و وجدان کاریتون داره...

عرصه پر سود شوید...
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کیفیت و انصاف را فراموش نکنید.تحقیقات کامل را انجام دهید و همه جوانب را در نظر بگیرید و وارد این
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*** افتتاح ((مدرس یار)) کاری نوین در جهت رفع نیازهای همشهریانمان
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حتما تابحال برای یادگیری یک چیز در شهرتان به مشکل خورده اید؟؟؟
مثلا اینکه بخواهید برنامه نویسی اندروید را یاد بگیرید و ندانید که آیا چنین مدرسی یا استادی در شهرتان
هست یا نه!!!!
پس همین الان شروع کنید.بگردید و پیشنهادی شگرف به مدرسان خوب هر حیطه بدهید.
بازای یافتن هر مشتری برای آنها یک درصد مشخصی برای شما خواهد بود .شما فقط یک گوشه می نشینید
و پول پارو میکنید!!!!

میتوانید کارتان را با افتتاح یک سایت و یا یک کانال تلگرامی گسترش دهید.
به یک حیطه یا یک گرایش مشخص راضی نشوید.به طور مثال در چند حیطه استادان کنکور و استادان
برنامه نویسی و کامپیوتر و استادان دانشگاهی و  ...می توانید کار کنید.
کاری بدون سرمایه اولیه و فوق العاده...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر می شوید...
شما باید میلیونر شوید چون خیلی ها منتظر کمک های شما ایستاده اند...
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*** طرح پرورش بلدرچین با کمترین سرمایه اولیه

به علت هورمونی شدن گوشت مرغ ها و اینکه دیگر مرغ ها مانند سابق خوشمزه و خوش طعم و مقوی
نیستند مردم کشورمان کم کم تمایل زیادی به خرید گوشت های سفید دیگر از خود نشان داده اند.
همین امر موجب رونق گرفتن طرح هایی چون پرورش بلدرچین در ایران شده که سرمایه زیادی برای شروع
کار نمی خواهد و اگر بازار هدفتان را آماده کنید فوق العاده زود می توانید در آن به یک میلیونر به تمام معنا
تبدیل شوید.
هر روز با توجه به توصیه پزشکان مصرف گوشت و تخم بلدرچین رو به افزایش است...
در کشور ما به دلیل تولید بالای گوشت مرغ و انباشت آن در بازار ،مرغداران و فعالان این حوزه دچار زیانهای
پیدرپی و رکود شدهاند .بهعقیده کارشناسان اگر بخشی از سرمایه ای که در صنعت مرغ هزینه میشود در
پرورش بلدرچین هزینه میشد ،علاوه بر سود بالا موجب ثبات بازار مرغ نیز میشد .درحال حاضر تولید مرغ
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با بنبست روبه رو شده است و مرغداران یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.

آیا این یک موقعیت استثنایی نیست؟؟؟
باور کنید می شود با زمینی در حدود  ۲۵متر و با وسایلی با قیمت نه چندان گران این شغل را آغاز کرد و
بعد گسترش داد.
بازار این کار بسیار رو به افزایش است و به شما قول میدهم اینکار شما را تبدیل به یک میلیونر خواهد
کرد!!!...
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این ایده بسیار بسیار ایده تاپ و عالی و منحصر به فردیست.
هر کس در هر جایی که هست فقط یک مجوز شرکت می خواهد با یک مغازه کوچک و یک شماره تلفن.
چند دانشجو را استخدام کنید و با آنها به شکل پورسانتی کار کنید.
حال نوید افتتاح یک شرکت بازاریابی را به همشهریانتان بدهید.

ایده به این صورت است که هر کسی هر محصولی را از قبیل وسایل منزل و یا کتاب یا سی دی و نرم افزار و
حتی کیسه های زباله و فریزر و یا هر چیز دیگری داشت به شما بدهد و شما آنها را به بازاریابانتان واگذار
کنید و ازآنها بخواهید که به هر جایی از قبیل محله ها و ادارات و رستورانها و کافی شاپها و  ...بروند و آنها را
برای شما بفروشند .شما میتوانید شرکت های دانش بنیان را که محصولاتی ناب و جالب تولید می کنند
شناسایی کرده و با آنها برای بازاریابی محصولاتشان قرار داد ببنید.شهرداری هم گزینه خوبی برای بستن قرار
داد است.آنها چند وقت یکبار محصولات به اصطلاح پاک خود را برای ارائه درب منازل به شما خواهند داد.
تبلیغات گسترده را فراموش نکنید...
شما میتوانید بعد از گذشت چند وقت از شروع کارتان با چاپ آگهی نامه و...کارتان را گسترش دهید!!!
شما پشت میز و زیر باد کولر نشسته اید و بازای هر جنسی که به فروش می رود چند درصد از قیمت فروش
آن جنس به شما می رسد.
فوق العاده نیست؟؟؟
شما با این ایده به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد.
شک نکنید!!!...
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*** یک ایده ناب برای کسانی که نمی توانند کار اینترنتی کنند ولی می خواهند از کار اینترنتی
پول درآورند...
حتما شما هم از فروشگاه های اینترنتی بی شمار محصول خریداری کرده اید؟؟؟
آیا به بسته بندی محصول دقت کرده اید؟؟
آنها محصول شما را در یک کارتن قرار میدهند و آنرا خوب سفت و محکم میکنند و برایتان میفرستند.

میدانید که آنها آن کارتن بسته بندی شان را دانه ای و هر دانه  ۵۱۱تا  ۰۱۱تومان تهیه میکنند و به این
فکر نمی کنند که میشود آنرا با قیمت کمتری تهیه کرد؟؟
فکر می کنید اگر با یک کارتون سازی مشورت کنید و به آنها بگویید کارتن را بصورت عمده و با قیمت
کمتری به شما بفروشند و شما سود کمی روی آن بگیرید و به فروشگاه های اینترنتی که تعدادشان کم هم
نیست بفروشید می دانید چه سود بالایی را نصیب شما خواهد کرد؟؟؟!!!!!

r

میلیونر شد؟؟؟

ay
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آیا اصلا تابحال به آن فکر کرده اید که میشود کارتون مورد نیاز هزاران فروشگاه اینترنتی را تأمین نموده و

همین حالا اقدام کنید و از ناامیدی به آینده دست بردارید.
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فقط کافیست خودتان را باور داشته باشید...

tw

شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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دوستان عزیزم شما می توانید با فقط داشتن هزینه طراحی یک سایت متوسط که آن هم میشود حتی با
ورد پرس با کمترین هزینه انجام داد یک کار پر سود راه اندازی کنید...
ایده به این شکل است :
ابتدا یک سایت را راه اندازی کنید.
سایت شما شامل مقالات و محصولات فروشی و محصولات رایگان (در صورت امکان ) برای مشتریانتان باشد.
موضوع سایت تخصص و یا علاقه ای باشد که می توانید در آن تولید محصول کنید.
حال بگردید و ببینید چه چیزی را می دانید که به درد دیگران خواهد خورد و دیگران از آن استقبال
خواهند کرد؟؟؟نترسید.می دانم برایتان سخت است ابتدا به تولید محصول بپردازید ولی واقعا چنین کاری
ممکن است و این کار را بسیاری از دوستان من انجام داده اند و میلیونر شده اند.
مطالبی که امروزه دیگران از آن به شدت استقبال میکنند در رابطه با چاقی و لاغری و فوتبالی و ورزشی و
موفقیت و آشپزی و کسب وکار و چیزهای دیگر می باشد.
حال شروع به تولید محصولات دانلودی کنید.
مثلا برای اولین بار یک کتاب الکترونیکی بنویسید یا یک فایل صوتی به درد بخور در زمینه پر فروش تولید
کنید.اگر تخصصش را ندارید بروید و تحقیق کنید و متخصص شوید.می توانید با تحقیقات از دستگاه هایی
که در این زمینه هستند مثل ضبط صدا و فیلمبرداری از دسکتاپ برای آموزش مبحثی و ( ...که البته قیمت
زیادی هم ندارند) مطلع شوید.
حال موقع جذب ترافیک یا بازدید کننده است.
راه های زیادی وجود دارد
ایمیل مارکتینگ
تبلیغات
فیس بوک
اینستاگرام
هزاران چیز دیگر
ولی ما برای شروع کار به شما همین تلگرام را پیشنهاد می کنیم.
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حال یک کانال در تلگرام درست کنید.شروع به تبلیغ در کانالها و گروه ها و جذب ممبر کنید.
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و بعد از مدتی ممبرها را به سمت سایتتان سوق دهید.
حال شما جذب ترافیک کرده اید.
و اگر طرز معرفی محصولتان مناسب باشد می توانید فروش را اغاز کنید.
شب بخوابید و صبح بلند شوید و ببینید  ۱۱میلیون در حساب شماست.
بله...
به گفته خود اطمینان داریم
هیچ کاری هم قرار نیست بکنید
پول را به حساب شما واریز می کنند و محصولاتتان را دانلود می کنند...

r

ریزه کاریهای کار با شما...
ایده در اختیار شماست

شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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شروع کنید...

.i

عالی نیست؟؟؟

در رابطه با این کار سعی کنید با یک نفر با تجربه مشورت کنید و از تجربیات او استفاده کنید.ابتدا خوب
فکر کنید و سپس موضوعی را که می توانید در آن فیلم یا صوت یا کتابی را تهیه کنید که برای دانلود آن
حاضر باشند مبلغ خاصی را پرداخت کنند انتخاب کنید .از تولید محصول نترسید.برایش وقت بگذارید و
بدانید اگر نهایت سعیتان را بکنید و وقت بگذارید قطعا محصول شما مشتری خواهد داشت.
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آیا شده در آشنایانتان زنی تنها یا بیوه یا مسن زندگی کند که برای تعمیرات ساختمانش سر در گم باشد و
با اینکه هزینه تعمیر را دارد ولی نتواند این کار را انجام دهد؟؟؟ اگر به کار های تعمیراتی علاقه دارید یا
آشنایانی در این کار دارید چرا از این راه میلیونر نشوید؟؟؟ درست است که ساخت و ساز پایین آمده و
شرکتهایی که بصورت کنتراتی ساختمان را میساختند کارشان خوابیده اما تعمیرات ساختمان در هر زمان و
هر جایی بازار خوبی دارد .محدوده کاری شما فوق العاده گسترده خواهد بود.از تأسیساتی تا کاشی کار و بنا
و ام دی اف کار و طراح داخلی و...همه و همه زیر نظر شما کار خواهند کرد.
همین الآن بگردید و بهترین گزینه را چه از نظر قیمت چه از نظر اخلاق کاری و کیفیت کار در شهرتان در
هر حیطه کاری پیدا کنید .و با آنها قراردادی ببندید که بازای هر کاری که انجام می دهند که شما سفارش
آن کار را گرفته اید فلان مبلغ سود به شما برسد .مطمئن باشید این کار شما اگر تبلیغات خوبی پشتش
باشد در شهر مثل بمب خواهد ترکید.فقط کافیست قیمتتان و کیفیت کاریتان را مدیریت کنید.
هر کس هر کار تعمیراتی ای داشته باشد پیش شما می آید و شما زیر باد کولر با یک تماس؛ کلی پول در
می آورید!!! اگر حتی سرمایه لازم برای اجاره مغازه را ندارید میتوانید با شماره همراهتان و تبلیغات در سزح
گروه های تلگرام شهرتان کارتان را آغاز کنید.
فوق العاده نیست؟؟؟ ارزش آنرا ندارد که این ایده را دنبال کنید؟؟؟ شما بزودی صاحب بزرگترین کلینیک
ساختمان کشور خواهید شد ...فقط کافیست بخواهید و با تلاش و پشتکارو امید به خدا پیش بروید...
ما تا کسب اولین درآمد میلیونیتان با شما همراه خواهیم بود!!!...
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*** کاری مناسب و با کلاس برای دانشجوها ـ ترجمه متون

اگر خودتان هم در زمینه زبانهای خارجی تخصص ندارید می توانید با یک گشت در دانشگاه چند نفر را گیر
بیاورید که در این زمینه متخصص هستند و قطعا در دوران دانشجویی احتیاج به پول دارند.
شما فقط کافیست با تبلیغات خود در محیط شهر یا در کافی نت ها  /کافی شاپ ها  /خدمات کامپیوتری ها
/درب سازمان ها  /ادارات  /محیط دانشگاه  /درب خودپرداز ها و  ...و هر جایی که فکر میکنید در معرض دید
عموم است و مشتریانتان به آنجا خواهند آمد و آگهی تان را خواهند دید مشتریان خود را جذب کنید و متن
هایی که باید ترجمه کنید را به دوستانتان که از قبل با آنها هماهنگ کرده اید قرار دهید.
حتی می توانید در یک کانال تلگرام هم با تبلیغات خود و احداث یک کانال شروع به ممبر گیری و فروش از
طریق آن کنید .با گرفتن درصدی خاص از پول ترجمه ها حتما خیلی بیشتر از هزینه دانشگاهتان را در
خواهید آورد و حتی می توانید با کمک همان دوستان که به شما یاری رساندند و با هم همکاری کردید یک
دارالترجمه احداث کنید و سایت بزرگی را برای گرفتن ترجمه از سراسر کشور راه اندازی کنید.

r

.i

ترجمه شاید در بازار واقعی مشتری زیادی نداشته باشد اما در دنیای مجازی تجربه ها نشان داده قابلیت این
را دارد که برای شما یک درآمد بالا و مطمئن را ایجاد کند .با گسترش هر چه بیشتر دانشجوهای این کشور
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روز به روز کارتان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
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و شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
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*** ایده ای در لابلای این ایده های میلیونی برای سوپر مارکت ها و ساندویچی ها و هر فروشگاه غذایی

دوستای گلی که فروشگاه مواد غذایی یا ساندویچی دارید و از نبودن مشتری گله و شکایت دارید میخوام یه
سؤال ازتون بپرسم؟؟؟
تا حالا شده فکر کنی که منی که سوپر مارکت دارم و دارم نون میفروشم وقتی نونوایی ها ساعت  .شب می
بندن من میتونم خیلی کارها بکنم که از این طریق یک میلیونر خلاق بشم؟!
حالا من بهت میگم...
تا حالا دیدی که سوپری ها میرن نون رو از نونوایی میخرن و به قیمت بیشتری به مشتری میدن؟
معمولا در حالت عادی همه نونهایی که میارن فروش میره بدون استثناء!!!
خب بیا و یه کاری بکن.ایندفعه  ۵برابر نونی که دفعه قبل آوردی رو بیار تو مغازت.یه دستگاه گرم کن هم
بذار کنارش و به مردم نون گرم بده!!!
مطمئن باش دفعه بعد باید  ۱۱برابر نونی که میووردی رو بیاری!!!
جالب نبود؟! حالا ساندویچی ها...
خب بجای اینکه نون باگت رو اونجوری بذاری و تحویل مشتری بدی یه دستگاه گرم کن نون بذار بغل
دستت و نون رو مثل اولش تازه کن و تحویل مشتری بده.ببین چه اتفاقایی برات میفته!!!
اگر مشتری هات هر روز بیشتر نشد بیا به من فحش بده ...واقعا نمیدونم چرا ما تو کارامون هیچ خلاقیتی به
خرج نمی دیم و توقع درآمد های میلیونی هم داریم! مطمئنم شما به زودی میلیونر میشید دوستای خوب
من...
باز هم تکرار میکنم شما باید یک میلیونر بشید چون خیلی ها منتظر کمک های بزرگ شما هستند...
و ایده ای دیگر:
میتونی یه کانال تلگرام یا سایت بزنی و به پخش کننده مواد غذایی یا ساندویچ های شهرتون تبدیل بشی.در
کنار فروش از طریق کانال همینطوری که توی تلگرام می چرخی سفارش بگیر و تحویل بده و پول پارو
کن...
دوست میلیونر من تو با خلاقیتت میتونی همه چیز رو تغییر بدی...
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*** کمی تفکر کنید و از فصل ها پول بسازید

دوستان قدرتمندم میتوانید با کمی تفکر و تأمل از تک تک فصل ها برای درآمد بیشتر استفاده کنید.
میخواهم شما را به فکر فرو ببرم...
آیا تابحال فکر کردید که مثلا در پاییزی که برگ درختان را زیر پاهایتان له میکنید چگونه میشود از ریزش
برگ درختان و پوست بعضی خشکبار در این فصل پول درآورد؟؟؟
آیا تا بحال اندیشیده اید که چطور میتوانید از دور ریز های محصلات فصلی کلی پول درآورید؟؟؟
در فصل پاییز و اواخر تابستان معمولا فصل گردو تکانی و گردو است.
یکی از دوستانم که ذهن خلاقی دارد درباره استفاده از فصل های مختلف میگفت « :من خودم سال پیش از
پوست گردو که دوریز بود ...رفتم شهرستان با یه کارگر از مردم خریدم با سود تقریبا خوب فروختم »....

.i

r

شاید بگویید مگر پوست گردو هم خاصیت دارد؟؟؟
حتی برگ گردو هم کلی خاصیت دارد اگر ذهن خلاقتان را به کار بیندازید(فقط کافیست یک سرچ در گوگل

ay

بزنید و از خواس اعجاب انگیز آن مطلع شوید).ابتدا مشتری را پیدا کنید و سپس اقدام به خرید کنید.
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هیچگاه به صحت کاری که انجام می دهید شک نکنید...شما بهترین هستید...
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احداث فروشگاهی که تمام محصولات آن از دم  ۱۱۱۱تومان باشند کار جالبی خواهد بود که با این وضع بد
اقتصادی جامعه سیلی از متقاضیان کم درآمد را به سمت شما روانه خواهد کرد.
شروع کار جدید و پردرآمد با سرمایه اولیه  ۲تا  ۱میلیون تومان
خرده ریز با تنوع بیش از ۱.۱قلم
درآمد حداقل  4میلیون تومان در ماه برای شما امکان پذیر است.
لوازم آشپزخانه ،خرازی ،خیاطی ،لوازم التحریر ،اسباب بازی ،تزئینی ،آرایشی و بهداشتی
اجناس خود را میتوانید با قیمت زیر  .۱۱تومان تهیه کنید.
حال کمی فکر کنید!!!!
مطمئن باشید کسی که وارد مغازه تان می شود اگر تنوع اجناستان زیاد باشد کمتر از  ۵نوع جنس نمی
برد.حتی می توانید روی یک چیز مثل لوازم پلاستیکی  ۲هزار تومانی هم تمرکز کنید و کارتان را تخصصی
کنید و به طور تخصصی روی لوازم پلاستیکی ارزان کار کنید.انتخاب با شماست.اما با توجه به اینکه اجناس
پلاستیکی ارزان زیاد شده است اگر همان فروشگاهی که همه چیز در آن باشد را بزنید بهتر خواهد بود و
هیچکس دست خالی از آن بیرون نمی رود.مخصوصا با وجود اجناس چینی متنوع ارزان قیمت و یا حتی
مفت!!!...مطمئن باشید اگر در انتخاب اجناستان کمی دقت کنید و با سلیقه و وسواس اجناس را انتخاب
کنید وقت برای سر خاراندن نخواهید داشت.
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*** ایده ای جالب برای دانشجویان بیکار تازه فارغ التحصیل شده :خدمات دانشجویی

با چند نفر از دوستانتان در رشته های دیگر مشورت کنید تا بتوانید در صورت نیاز از آنها کمک بگیرید.
ببینید چه تخصص هایی دارند...
چه نرم افزاری بلدند...چه چیزی را می توانند اموزش دهند...چه تخصصی در چه زمینه ای دارند...
حال وقت تبلیغات است
به همان شکلی که قبلا هم ذکر شد تبلیغات فیزیکی و تلگرامی را آغاز کنید.در گروه های تلگرام شهرتان
تبلیغ کنید.در سرتاسر شهر تراکت تبلیغی تان را پخش کنید.
داخل تبلیغ یا تراکت خود خدمات خود را ذکر کنید.
خدمات دانشجویی شامل  :پایان نامه ،اجرای پروژه های دانشجویی ،اجرای پروژه های نرم افزاری در زمینه

r

هایی که دوستانتان تخصص دارند ،تدریس خصوصی دروس دانشگاهی یا دروس مدرسه،ترجمه متون

.i

انگلیسی ،انجام ماکت و راندو و پروژه های اتوکد،برنامه نویسی و انجام پروژه،انجام پروژه های  plcمرتبط با

ay

رشته های برق و الکترونیک،پروژه هایی که به صورت  textو پاورپوینتی،ویا حتی تعویض کتب دانشجویان
و مبادله آنها بین دانشجویان دیگر و گرفتن درصد و ...

tw

حال کافیست فقط تلفن جواب دهید و به دوستانی که متخصص کار هستند زنگ بزنید و هماهنگ کنید و

ar

درصد خود را روی آن بگیرید.خیلی زود می توانید سایت بزرگ خود را هم در این زمینه راه اندازی کنید.

st

با یک کانال تلگرام عالی

یک شرکت بزرگ ارائه خدمات دانشجویی را با کمک دوستانتان احداث کنید و با توجه به روز افزون بودن
جمعیت دانشجو در کشور به یک میلیونر تبدیل شوید...
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*** ایده طلا و جواهر سازی(کاری پرسود که می شود آنرا با کمترین هزینه اولیه نیز آغاز کرد)

این کسب و کار که یک صنعت توام با هنر است ،هیچگاه از رونق نمی افتد و همواره در ایران درآمد خوبی را
عاید صاحبانش کرده است .شما اگر به این کار علاقه دارید و آموزش دیده اید (یا اگر هم آموزش ندیده اید،
دوره ها و آموزشگاه های آن وجود دارند) می توانید به تنهایی یا با همکاری طلاسازان دیگر یک کارگاه
کوچک طلا و جواهر سازی حتی در زیر زمین خانه تان هم راه اندازی کنید.

محصولات و تولیدات جدید را به طلا فروشی ها بفروشید ،از آن ها سفارشات جدید بگیرید (آن ها مواد
لازمه کار شما را به شما خواهند داد) یا طلا و جواهر دست دوم را تعمیر و بازسازی نمایید .همچنین می
توانید وارد بازار جواهرات و زیورآلات بدلی (بدلیجات) شوید ،و اگر در کارهایتان خلاقیت و پشتکار داشته
باشید می توانید به یک طراح حرفه ای در این زمینه تبدیل شوید.
این ایده فقط یک نمونه از کارهایی بود که با کسب مهارت مربوط به آن می توان پول پارو کرد.این مهارت
های میلیونی بی شمارند.فقط خلاق باشید دوستان عزیزم...
یکی از این حرفه ها جوشکاری آرگون هستش که الآنم تو عسلویه به شدت خواهان داره و حقوق خوب و
عالی ای میگیرن و بعد از  ۱۱سالم بازنشسته می شید (البته اگر اشتباه نکنم).اگر خوب یاد بگیرید بیکاری
رو توی خواب شاید ببینید!!!!
یکی دیگش یادگیری فوتوشاپ و کورل و افتر افکت بقیه نرم افزارهای طراحی هستش.شما میتونید با
یادگیری اونا هم برای شرکتای تبلیغاتی طراحی بنر و تراکت و تیزر کنید هم مثلا یه کانال تو تلگرام و یا یه
سایت بزنید و ممبر بگیرید و اونو تبدیل به فروشگاهتون کنید و سفارش بگیرید.به راحتی هر چه تمام تر.
مثلا نرم افزار فوتوشاپی که یادگیریش اصلا هم سخت و مشکل نیست و خیلی ها هم بلدن برای طراحی بنر
و تراکت های تبلیغاتی استفاده میشه.خب بیاید یه کاری کنیم.یادش بگیریم .چند تا بنر و تراکت رو برای
خودمون طراحی کنیم و بعد بریم در سطح شهر.هر جا تراکت دیدید بهش زنگ بزنید و بگید من این تراکت
شما رو با قیمت کمتر و زیباتر میتونم طراحی کنم.هیچکس از این کار شما بدش نمیاد.مطمئن باشید.
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همین نرم افزار افتر افکت که نرم افزار طراحی تیزرهای تبلیغاتی هستش رو میدونید خیلی خیلی اون هایی
که این نرم افزار رو به شکل تخصصی بلدند تو ایران و مبتدی نیستند کم هستند و در همه تلویزیون های
شهری و  ...هم این نرم افزار بسیار کاربردی و عالی خواهد بود ؟ مطمئن باشید همین نرم افزار رو اگه یاد
بگیرید قول میدم بیکار نمی مونید و بعد از یکی دو سال تجربه حقوقتون رو خودتون تعیین میکنید!!!..
شک نکنید شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
برید سراغش همین الآن و هر ذلت و خواری ای رو تحمل کنید تا تخصص رو کسب کنید و بعد از چند سال
قدرتمند زندگی کنید...
خلاق باشید دوستان من
با خلاقیت خیلی از مشکلات حل خواهد شد.این را هم باز تکرار و تأکید میکنم که بزرگ فکر کنید و بزرگ
بیندیشید.همین باعث می شود پس از شروع کارتان قدم هایی به بزرگی اهداف بلندتان بردارید.
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*** ایده کسب درآمد از پرورش پرندگان زینتی

startway.ir

اول بگویم که این ایده را برای کسانی مطرح خواهم کرد که علاقه زیادی به پرندگان زینتی دارند و تعداد
آنها کم هم نیست !

یکی از دوستانم که علاقه زیادی به این کار داشت با یک جفت نر وماده فنج شروع کرد و پس از یک سال و
نیم به ۱۱۱رسید.
او با عشق به پرندگانش رسیدگی می کرد و حتی برای آنها موسیقی هم پخش میکرد و وقتی زیر زمین خانه
اش برای تعداد زیاد پرندگانش کوچک شده بود یک جای نه چندان گران قیمت هم اجاره کرد.
با این طرح شما به درآمد بالایی بعد از چند وقت خواهید رسید مخصوصأ با توجه به اینکه بازار پرندگانی
چون فنج روز به روز رو به افزایش است.
تحقیقات و گسترش ایده با شما.فقط کافیست با عشق آغاز کنید.شما به زودی به بزرگترین پرورش دهنده
پرندگان زینتی کشور تبدیل خواهید شد اگر در این حد فکر کنید و مصمم باشید...
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حتما شما هم با قیمت های باور نکردنی و بالای اسکوتر آشنایی دارید؟؟؟
قطعا در این شرایط اقتصادی خیلی از خانواده ها توانایی خرید آنرا نخواهند داشت...
و به دلیل قیمت بالایش حالا حالاها هم توان خرید یک اسکوتر برای فرزندانشان را ندارند!!!
چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟؟
یک یا چند اسکوتر تهیه کنید و به نزدیک ترین محل تفریح بچه ها بروید و پول پارو کنید...
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و این مبلغ را میتوانید در کمتر از یک ماه به دست آورید!!!

st

مطمئنا هزینه گزاف و عجیبی نمی خواهد.خرید دو تا اسکوتر به شما کمی بیشتر از دو میلیون بار می آید!!!

جالب نیست؟؟؟
همین الآن به سراغ این ایده بروید و با کرایه دادن اسکوتر خود در پارک ها میلیونر شوید...
اگر خودتان هم از اینکار ننگ و عارتان میشود به فکر یک فرد مطمین و سر و زبان دار باشید و کار را به او
واگذار کنید و دستگاه ها را در اختیار او بگذارید.سعی کنید با درآمدتان بر تعداد دستگاه ها اضافه کنید تا
کسی نتواند به سادگی روی دستتان بلند شود.
پیشنهاد ما به شما اینست که کم کم کارتان را با کرایه دادن وسایل بازی گران قیمت دیگری مانند ماشین
شارژی و  ...گسترش دهید.حتی می توانید بعد از مدتی کارتان را به سطح یک مغازه یا فروشگاه در سطح
شهرتان انتقال دهید .شما به زودی به بزرگترین فروشگاه کرایه اسباب بازیهای گران قیمت در سطح کشور
تبدیل خواهید شد.
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البته این نکته هم باید ذکر کنم که ممکن است به اسباب بازیها آسیب وارد شود پس قبل از اینکه کارتان را
شروع کنید ایده ای برای جلوگیری از آسیب به اسباب بازیهایتان یا تأمین خسارت داشته باشید.
یکی از این ایده ها میتواند گرفتن ودیعه باشد...
چالش ها و تحقیقات کار با خودتان.ما ایده ای میلیونی را در اختیارتان قرار دادیم...
شما به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد...
ایده ای میلیونی در کنار این ایده :
می توانید در کنار کرایه دادن اسباب بازی مغازه ای برای فروش اسباب بازی های دست دوم و کار کرده ولی
تمیز و قابل استفاده هم باز کنید به این شکل که شما در قبال تعهدی اسباب بازی های کار کرده و دست
دوم رو می گیرید و اون ها رو در مغازه یا فروشگاه برای فروش می گذارید و پس از فروش پولشان را به
صاحبانشان می پردازید.مثلا می توانید یک تاریخ برای دادن پول صاحبان اسباب بازی ها معلوم کنید که در
آن تاریخ مراجعه کنند و پولشان را بگیرند.این تاریخ می تواند متناسب با تعداد مشتری های شما باشد .و از
اون طریق هم قطعأ در این اوضاع بد اقتصادی کاسبی میلیونی خوبی خواهید داشت.
در کنارش بازم می تونید کتاب قصه هم به فروش برسونید.البته نه کتاب قصه هایی که همه میفروشن.خرید
و فروش کتاب قصه های دست دوم!!!
تا حالا از بودن کتاب قصه ای که یه بار خوندیش برای بچت خسته نشدی؟؟؟
خب همین یه ایده میلیونیه!!!!
کافیه فکر کنی و ببینی چه کارای دیگه ای میشه در کنار این کار داشت و میلیونی پول دراورد!!!
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یه جای کوچیکی تو یه قسمت پرت شهرتون کرایه کن و یه دستگاه بذار توش که بتونی کاشی و سرامیک
رو باهاش برش بدی .حالا برو از کارخونه های کاشی و سرامیک سازی کاشی ها و سرامیک های لب پریده
رو یا اونایی که به هر دلیلی توی تولید مشکل دارن رو با قیمت مفت بخر و بیار با این دستگاه مثلا سایز ۰۱
در  ۱۱رو بکن  ۵.در  !!!!!۲.فهمیدی چی گفتم؟؟؟
بجای سایز  ۰۱در  ۱۱کاشی و یا سرامیک با سایز  ۵.در  ۲.بده تو بازار و دست مشتری.سرامیکی که
قیمتش  ۱.تومنه رو بده  ۱.تومن!!!!
نه تو کار معلومه چون با دستگاه داری برش میدی.نه اینکه سایز اون سرامیکا و کاشیا برای مشتریت مهمه!
اولین چیزی که برای مشتریتون مهمه قیمت باور نکردنی شماست...
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نمیخرن؟؟؟؟ اگر نخریدن بیا و بگو این چه ایده ای بود!!!! باور کنید وقت سر خاروندن نداری تا چند روز
دیگه!!!
پس شروع کن.
همین الآن مشغول شو و کار میلیونیتو شروع کن!!! یا علی...
تو بزودی میلیونر میشی.مطمئن باش...
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*** به همشهریانتان با یک سایت و یک خط تلفن با یک پیک موتوری سرویس دهید...

دفتر خدمات تلفنی یا اینترنتی راه اندازی کنید.به این صورت که یک سری خدماتی که در شهر شما مردم
زیاد بهشون نیاز دارن رو شناسایی کنید و بهشون سرویس بدین.مثلا خرید میوه ،خریدهای روزانه یا خرید
نان و از این قبیل کارها.حتی میتونید کارتون رو گسترش بدید و هر خدماتی که خواستند و با یک موتور
میشد اون رو انجام داد بهشون ارائه بدید .من خودم در خیلی از شهرهای متوسط رو به بالای ایران هم
چنین چیزی رو ندیدم.سرویس هاتون رو سریع تحویل بدین.پیگیری کنید که خرید ها به دست مشتری
رسیده در زمان مناسب؟ ازشون بپرسین راضی بودن.؟این کار هزینه زیادی نداره.
می تونین هر چند سرویس یک سرویس رایگان برای مشتری هاتون در نظر بگیرید با ارائه یک کارت تخفیف
که در ادامه ذکر خواهد شد.هم تبلیغ کارتون میشه و هم باعث میشه کسی که اولین زنگ رو میزنه تا
رسیدن به حدی که از تخفیف بهره مند بشه زودتر زنگ بزنه و ازتون تقاضای پیک کنه و هم جای دیگه
نمیره و مشتری شما میمونه.

دفتر کار یه جای خیلی کوچک حتی اگر منزلتون جایی داره دفتر کار کنید .میتونین با دو سه پیک موتوری
هم قرارداد کار درصدی ببندین.خدمات متفاوت هم داشته باشین.مثلا هر روز صبح میتونین میوه از تره بار
خریداری کنین با بسته بندی های زیبا به صورت ترکیبی جهت فروش به مشتریانتون ارائه کنین.این میتونه
یکی از محصولات ویژه هفتگی شما باشه.
شما میتونین با ارائه محصولات ویژه هفتگی مثلا یک سبد میوه خرد شده و پوست کنده و با خلاقیت در
تناسب رنگ ها و مزه ها در روز های پنجشنبه و جمعه پول خوبی رو کاسبی کنید.
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و ...هزینه تبلیغات رو هم میتونین به وسیله شبکه های اجتماعی خیلی کم کنید.
میتونید از  4طریق سفارش بگیرید  :سایت...تلفن...اپلیکیشن...کانال تلگرام
خلاصه اینکه نمیخوام زیاد وارد جزئیات بشم.خودتون هم میدونید میشه خیلی کارها کرد.میخوام بقیه
خلاقیت ها رو به خودتون وذهن خلاقتون واگذار کنم...
با این ایده اگر خوب کار کنید پول خوبی را پارو خواهید کرد.حتی ذره ای شک و تردید در رابطه با این ایده
به دلتان راه ندهید.ما به آنچه به شما ارائه میدهیم اطمینان داریم.مردم به ایده های نو نیاز دارند...
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*** ایده راه اندازی یک مرکز خدمات به توریستان خارجی در شهرهای توریستی کشور

شما می توانید یک مرکز خدمات به توریستهای خارجی شهرتان افتتاح کنید و خدماتی از جمله رزرو هتل و
مترجم همراه و راهنمای سفر و یا تور درون شهری با مترجم و لیدر و  ...در اختیارشان قرار دهید.
تبلیغاتتان را به چند زبان زنده دنیا در انواع شبکه های جهانی قرار دهید تا شما را به خوبی بشناسند و
سراغتان بیایند.

بازاریابانتان را از میان کسانی که به زبان انگلیسی مسلطند در ورودی شهرها و مراکز تاریخی که می توان
توریست ها را در آن مکان ها یافت قرار دهید.از آن ها بخواهید به سراغ توریست ها بروند و آنها را به دفتر
خدمات توریستی شما دعوت کنند.
مطمئن باشید از این سرمایه ارزشمند توریست بهترین ها برای شما رقم خواهد خورد بخصوص برای چنین
زمانی که روز به روز قرار است با رفع تحریم ها بر توریست های کشورمان اضافه شود.
شما از این ایده به زودی تبدیل به یک میلیونر خواهید شد.
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*** کسب درآمد از تلگرام و اینترنت...

آیا میدانید از طریق اینترنت و تلگرام چه پولهای هنگفتی به جیب خیلی از افراد باهوش و خلاق جامعه رفته
و می رود؟؟؟ ما ایده هایی برای کارهای فیزیکی به شما معرفی کردیم که هرکدام به نوبه خود بی نظیر بود...
حال می خواهیم به شما یک مژده را بدهیم...
چه کسی از درآمدی مضاعف در کنار درآمد اصلیش بدش می آید؟؟؟
حتما تابحال بسته ای برای کسب درآمد از اینترنت و تلگرام خریداری کرده اید که آنقدر چرت بوده که
چیزی جز فحش نثار آن شخص نکرده اید...؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
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اگر از کیفیت و قیمت این کتاب الکترونیکی راضی بودید پیشنهاد ما اینست که به سراغ بسته دیگر ما نیز
بروید.باور بفرمایید هدف ما رضایت شما از کیفیت محصولاتمان و کمک به شما هموطنان عزیزمان و کسب

st

درآمد حلال است.

در بسته کسب درآمد از تلگرام ما تمام راهکارهایی که میتوان از تلگرام به راحتی پول درآورد را پیش روی
شما قرار میدهیم تا بعد از گذشت چند هفته به درآمد میلیونی از تلگرام دست یابید...
تمام ریزه کاریها را دراختیار شما قرارخواهیم داد ...تمام تجربیاتمان را در طلب اخلاص روبروی شما می
گذاریم تا در کنار کار اصلیتان کاری بدون زحمت و درآمد زا را داشته باشید ...ما به وعده ای که داده ایم
پایبندیم!!!...
تمام تلاشمان را میکنیم تا شما را به یک میلیونر خود ساخته تبدیل کنیم...
در بسته کسب درآمد از اینترنت گروه با ما میلیونر شوید کمی متفاوت تر از بقیه با شما سخن خواهد گفت...
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ما به شما ایده هایی برای سایتتان تقدیم خواهیم کرد که می تواند شما را با کمی پشتکار به پولهای بی
اندازه برساند .همانطور که خیلی از سایتهای اینترنتی (مانند شیپور و دیوار و یا ورزش سه و آپارات) در ایران
به پولهای هنگفت ماهیانه حتی تا یک میلیارد هم رسیده اند و این ایده ها را به سادگی کسی در اختیار شما
قرار نخواهد داد...
تمام عشق و هدف گروه *با ما میلیونر شوید* اینست که در جهت رشد و موفقیت شما قدمی بردارد...
باور کنید میشود...
فقط همین که با گفتن جمله ما شما را به یک میلیونر تبدیل خواهیم کرد لبخند بر لب بیاورید و احساس
خوبی به شما دست بدهد و با تمام وجود به این جمله اعتقاد داشته باشید برای ما کافیست...
ما به زودی شما را به یک میلیونر خود ساخته تبدیل خواهیم کرد دوستان عزیزم.شک نکنید...
همین الآن برای خرید محصول درآمد زایی از طریق تلگرام ما که به جرأت و صداقت میتوانیم بگوییم با
اختلاف بسیار کاملترین مجموعه در زمینه کسب درآمد از طریق تلگرام خواهد بود به همین سایت مراجعه
کنید و یا به کانال تلگرام ما بیایید...

@milioonerha

Page 776 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

startway.ir
*** واما چند ایده بعد از راه اندازی کسب و کارتان...
بعد از راه اندازی کسب و کارتان هم خاص باشید
یک ایده خلاقانه
شما میتوانید یک کارت تخفیف برای مشتریانتان صادر کنید

ابتدا به نزدکیترین آگهی نامه شهرتان مراجعه کنید و از او بخواهید که برای شما کارت تخفیفی با کیفیت
خوب چاپ کند که قابل شکستن و فرسوده شدن حداقل تا چند وقت را نباشد.
ویژگی های این کارت تخفیف :
از ویژگی های این کارت تخفیف این است که یکی قابلیت شکستن و فرسوده شدن ندارد و باید حداقل تا
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چند وقت ماندگار باشد.

دوم اینکه جای تقریبا  ۲۱مربع تو خالی (تعداد آن به تناسب شغل و سلیقه شخصیتان است ) در آن تعبیه

ay

کنید برای تیک زدن.

کنید تا مشتریانتان را جذب کند.
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سوم اینکه در آن کارت از طراحی مناسب و شیک استفاده کنید و متن چشم پر کنی را برای آن انتخاب

نمونه متن  :در پی تبدیل شدن به بزرگترین فروشگاه در سطح شهر (و یا استان) بر آن شدیم تا اولین گام را

st

در جهت جلب رضایت شما همشهریان عزیزمان محکم برداریم.و اینک برای اولین بار در شهر ( ...نام شهر )
به شما پیشنهادی شگفت انگیز را ارائه میکنیم.با ارایه این کارت از تخفیف  ۱۱درصدی فروشگاه ( ....اسم
فروشگاه ) بهره مند شوید.
چهارم اینکه روی کارت با چیزی پوشانده نباشد تا قابلیت تیک زدن با خودکار را داشته باشد.
و پنجمین و مهمترین نکته اینکه تاریخ اعتبار کارت تخفیف را از فلان تاریخ تا فلان تاریخ دقیقا مشخص
کنید.
و اما ایده :
ایده به این صورت است که ابتدا به هر مشتری ای که به مغازه تان می آید یک کارت تخفیف هدیه میدهید.
البته کارت تخفیف را به آن دسته از مشتریانتان بیشتر بدهید که مشتری دائم شما نیستند و میخواهید آنها
را به مغازه تان جذب کنید.آنها در اولویتند.
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میتوانید این کارت تخفیف ها را اگر تعداد زیاد چاپ کرده اید به مراسم جشن ها و انواع تجمعات ببرید و به
تناسب سن مخاطبان فروشگاهتان به هر یک از آنها یا به هر خانواده یک کارت تخفیف هدیه بدهید.

حال که کارت تخفیف ها را به دست مشتریانی که با توجه به شرایط سنی و شغلی احتمال اینکه به مغازه
تان بیایند بیشتر است رساندید حال نوبت آن است که با هر خرید از مغازه یا بازای مثلا خرید  ۱۱هزار
تومن یک تیک در یک مربع خالی در کارت بزنید.
مطمین باشید نام مغازه تان با این ایده هم تبلیغ خواهد شد هم برای مغازه تان مشتری جذب خواهد شد.
نکته مهم  :برای آنکه نه ضرر زیادی را متحمل شوید و نه برایتان سخت باشد که در مدت طولانی تخفیف
بدهید و هم اینکه در یک مدت کوتاه مشتریانتان را چند برابر کنید و نام مغازه تان آوازه دهان مردم شود به
نظر من این ایده را در یک مدت کوتاه مثلا یک تا دو ماه عملی کنید و آنرا دوره ای (مثلا دو بار در سال)
اجرا کنید.
هر چه مدت کوتاهتر باشد تعداد مربع های خالی را برای تیک کمتر کنید.مثلا برای یک مدت یک ماهه اگر
میخواهید تخفیف دهید به نظر من  ۵مربع خالی برای شما کافی خواهد بود.این به این معنیست که در زمان
محدودی که در نظر گرفته اید مشتریانتان می توانند  ۵خرید با تخفیف داشته باشند.حال به نظر شما این
ایده علاوه بر اینکه در تبلیغات و گسترش کارتان عالی خواهد بود مشتریانتان را ترغیب نخواهد کرد در مدت
محدود تعیین شده بجای مثلا  ۲خرید همه  ۵خرید را با تخفیف انجام دهند.این عالی نیست؟شما عملأ و
رسمأ مشتریانتان را چند برابر کرده اید.
امیدواریم با این ایده توانسته باشیم گامی مهم در جهت رونق کسب و کارتان برداشته باشیم.تمام هدف و
آرزوی ما سرازیر شدن موفقیت و ثروت به سمت شماست.
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یادم می آید یک بار به یک گل فروشی رفتم و پس از پرداخت پول گل فروش به من گفت که می توانم
تاریخ ازدواج و تولد همسرتان را یادداشت کنم و به شما یاد آوری کنم؟؟؟ پس از اینکه دلیل این کار را
پرسیدم او به من گفت با این کار هم با مشتریانم بیشتر گرم و صمیمی میشوم و هم آنها برای تولد یا
سالگرد ازدواج همسرشان قطعا هدیه ای را که می خواهند از من تهیه می کنند و من شاید این تماس برایم
 ۱۱۱تومان خرج بردارد ولی  ۱۱۱هزار تومان سود برایم خواهد داشت.
پس از اینکه تاریخ ازدواجمان را یادداشت کرد با شماره همراهم متوجه شدم یک سررسید پر از تاریخ ازدواج
جلویش است...عااالی بود...او من را به زانو در آورد...
کمی بیندیشید...
ایده ای ناب و دوست داشتنی ( تخفیف یا هدیه ) :

.i

r

می خواهم یک چیز مهم را به شما یادآور شوم.به جای دادن فلان درصد تخفیف روی جنس یک هدیه مثل
خودکار با آرم و شماره و آدرس مغازه تان به مشتری هدیه دهید.او از اینکار استقبال می کند.مطمئن

ay

باشید.ضمنا اینکار منجر میشود بجای فراموش کردن درصد تخفیفتان یک تبلیغ مغازه تان همواره همراهش
باشد و آنرا به دیگران نشان دهد و نقش یک پلاکارد تبلیغاتی را برایتان بازی کند...

tw

می توانید به تناسب شغلتان نوع هدیه را تغییر دهید.خلاقیت با خودتان...

ar

ایده ای دیگر برای اینکه بهتر بدرخشید :

st

ایده این است  :کارت هایی تهیه کنید و به هر مشتری بازای هر بار خرید یک کارت بدهید و هر موقع تعداد
کارت هایی که دست مشتریست به  ۱۱یا  ۵یا هر چیز دیگری رسید یک خدمات رایگانی را به مشتری ارائه
دهید...امیدوارم این ایده بتواند قدمی در جهت رشد کسب و کارتان باشد.
کسب و کارتان را با این ایده میلیونی تر کنید :
ایده ما محصول ویژه روز است .مختصر و مفید بگویم.
بطور مثال اگر میوه فروشی دارید سبد میوه ای را که در ایده ها ذکر شد می توانید محصول ویژه جمعه ها و
پنجشنبه هایتان قرار دهید .اگر سوپر مارکت دارید می توانید بطور مثال بستنی ها را با تخفیف  ۲۱درصدی
در روز های سه شنبه به مشتریانتان عرضه کنید .اگر بستنی فروشی دارید می توانید در روز های شنبه هر
هفته آب هویج بستنی را با تخفیف  4۱درصدی ارائه دهید .و هزاران شغل دیگر...
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فقط یک نکته مهم اینکه شما می توانید یا محصول نو و تازه ای را به مشتریانتان در روز های خاص هفته
ارائه دهید ( همانند همان سبد میوه رنگارنگ در سینی های یکبار مصرف و میوه های پوست گرفته و ...
برای میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها ) و یا در روز های خاص برای جنس های خاص تخفیفات خاص
بدهید.
فقط این نکته را فراموش نکنید که خدماتتان و محصولات ویژه روزهای هفته تان را حتما در تراکت تبلیغاتی
تان و یا در کانال تلگرامیتان لیست کنید تا همه شما را تحسین کنند.
می توانید تراکت تبلیغاتی کوچکی هم برای مشتریانتان در نظر بگیرید و در نایلونی که محصولات خریداری
شده آنها در آن قرار دارد بیندازید.در آن تراکت تبلیغاتی کوچک محصولات ویژه روز های هفته تان با

تخفیفات و نوع آنها و همچنین آدرس کانال تلگرامیتان یا صفحه اینستاگرامتان را قرار دهید.مطمئن باشید
اگر به روز پیش بروید همه چیز برایتان تغییر خواهد کرد.
به روز باشید :
اول اینکه از داشتن صفحه اجتماعی خاص کسب و کارتان غافل نشوید و برای گرداندن آن وقت بگذارید.
بعد اینکه آدرس صفحه تلگرام و یا اینستاگرام و صفحات اجتماعیتان را به مشتریانتان در قالب یک تراکت
کوچک تبلیغاتی ارائه دهید.میتوانید روی کارت خود هم آنها را ذکر کنید و به هر مشتری یک کارت ارائه
دهید .اگر بودجه این کار را ندارید در یک برگه کوچک آدرس صفحات اجتماعی تان و خدمات و
محصولاتتان و مخصوصا خدمات ویژه تان را ذکر کنید و به مشتریان و مخاطبانتان تقدیم کنید.میتوانید در
سبد خرید آنها فقط این برگه را بیندازید و برای گرفتن برگه تبلیغاتی منت آنها را نکشید .این کار را حتما
انجام دهید و ما را دعا کنید!!!...
ایده دیگری پس از راه اندازی کسب و کارتان :
میخوام براتون از یکی از دوستام تعریف کنم :
« یه دوست دارم قطعات خاصی رو میفروشه.خیلی ها رقیبش بودن .اومد یه کاری کرد.
مثلا هر ماه یه بار میومد ماشینش رو پر از قطعات پرفروش میکرد و راه می افتاد تو شهرهای مختلف که قبلأ
مشتری جذب کرده بود.اونجا میرفت سراغ مشتری و میگفت اینا رو آوردم ببین هر کدوم میخای بردار.
خداشاهده یه سری جنسایی رو میفروخت که اگه میخواست بشینه تو مغازه تا مشتری بیاد بخره ،شاید
چندین سال کارش بود اونا رو بفروشه ولی اینجوری،به مشتری میگفت اینو نمیخوای؟بردار اگه به کارت
میاد.طرف هم برمیداشت.
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بعد سری بعدش که میومد  ،فاکتور میداد و پول یا چک فروش قبلی رو میگرفت و جنس جدید هم بهشون
میداد.البته خیلی ها هم نقدا میخریدند ویا چک رو همون موقع خرید میدادند.
اینجوری تو کل ایران کم کم همه شناختنش و مشتریهاش هم روز به روز بیشتر شدند.به طوری که الآن در
کل ایران  ،اکثرأ تو اون صنف همه میشناسنش و اگه جنس بخوان بهش زنگ میزنن تا بفرسته براشون.
البته اینم بگم که قیمت مناسب،پشتکار و ...هم میخواد.چند نفر دیگه هم بعدش خواستند این کار رو بکنن
ولی موفق نشدن.حالا یا حالش رو نداشتند یا نیروی کاری و» ....

r
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ایده پیامک به مشتریان :
شاید این سوال برایتان پیش بیاید که برای دادن پیامک به مشتریان شماره آنها را از کجا گیر بیاوریم؟؟و
مشتریان که حاضر نمیشوند به این راحتی شماره همراهشان را در اختیار فروشنده قرار دهند!!!
آن را به ما واگذار کنید...
شما میتوانید یک کارت قرعه کشی درست کنید و آنرا به مشتریانتان بدهید که کد روی آنرا به شماره ای
خاص پیامک کنند .حال شما با دادن یک جایزه ساده آمار شماره همه مشتریان را از آن خود کرده اید!!!
یا یک روش دیگر برای گرفتن شماره مشتری اینست که یک کارت تخفیف برای مشتریان در نظر بگیرید که
در آن جای شماره تلفن همراه مشتری و نام و نام خانوادگی مشتری را خالی بگذارید.
قطعا مشتریان برای گرفتن آن کارت تخفیف حاضرند به شما شماره همراهشان را بدهند!!!
حال به کاربرد پیامک به مشتریانتان میپردازیم :
میتوانید بعد از خرید مشتریانتان به آنها یک پیامک ارسال کنید و از آنها بابت خریدشان از فروشگاهتان
تشکر و قدردانی کنید و این کار شما قطعا حس بسیار لذت بخشی را در خریدار ایجاد میکند.
می توانید تولد مشتریانتان را به آنها با پیامک تبریک بگویید و برای روز تولدشان برایشان تخفیفی در نظر
بگیرید که در این صورت محال ممکن است چنین مشتری ای از فروشگاه شما رانده شود!
عرضه لوازم جانبی کالایی که مشتری خریده است را با ارسال یک پیام به وی اطلاع دهید .مشتری با خواندن
این پیام به این باور می رسد که همواره او را به یاد دارید.
میتوانید در صورت آوردن محصول جدید آنرا برای مشتریانتان اطلاع رسانی کنید.
در فواصل زمانی متناوب چنانچه حراج یا تخفیفات خاصی در ارتباط با آغاز فصل جدید پیش رو دارید از
طریق پیامک به مشتریان قدیمی خود اطلاع دهید چرا که بهترین خریداران محصولات شما کسانی هستند
که از کیفیت کالای شما اطمینان داشته و جزء خریداران قبلی شما باشند.
با ارسال پیام تبریک و تهنیت در مناسبت های مختلف به مشتری نشان دهید در احساسات او شریک
هستید.
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هنگامی که شعبه جدیدی افتتاح می کنید و یا تسهیلاتی برای فروش کالاها در نظر می گیرید پیام حاوی

تغییرات ایجاد شده برای مشتری ارسال کنید .با این روش به مشتری ثابت می کنید به فکر آسایش و
راحتی او هستید.
و باز هم ایده ای جدید پس از راه اندازی کسب و کار میلیونیتان :
شما را به خواندن تجربه یکی از دوستانم که این ایده را در زمینه فروش نرم افزار و بازی عملی کرده جلب
میکنم :
« اشتراک دادن به مشتری ها  :یعنی یه نرم افزاری داشته باشید ( یا برای شما بنویسن ؛ کار  ۱روزم نیست
) که هر کسی اومد اولین خریدش رو بکنه در نرم افزار ثبت نامش کنید و محصولی هم که خرید کرده رو
ثبت کنید براش ..
خودم تجربه کردم نرم افزار روو با  vbنوشته بودم خیلی ساده عضو میکردم و محصولی که خرید کرده رو

.i

r

ثبت می کردم پولی که پرداخت کرده بود هرچقدر بیشتر بود امتیاز بیشتری داشت
اگر تخفیف میگرفت  ..تخفیف هم برعکس امتیاز کم میکرد  ..در آخر اگر امتیازش به مثلا  ۱۱میرسید یک

ay

رم ریدر می دادم یا یک بسته نرم افزاری یا یک چیزی که توی تبلیغاتم مشخص می کردم از قبل.
بعد از اینکه این نرم افزار رو راه انداختم مشتری  ۲برابر شد ( مشتری ثابت ها ) »

tw

جالب نبود دوستان عزیزم؟بیشتر میشه گفت این ایده فوق العادست.هم مشتریانتان را حفظ میکنید و هم

st

ar

روز به روز به تعداد آنها افزوده میشود!
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((جنس فروخته شده تعویض نمی گردد))
((جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود))
((در انتخاب خود دقت کنید))
من نمی دونم اینا چیه که به در ودیوار می چسبونین؟؟!!
شما حق ندارید برای مشتری تعیین تکلیف کنید.
خوبه اکثرا دبی و ترکیه و ...رفتین و اخلاق کاسب های اونجارو دیدین،،بعد میاین اینجوری با مشتری
برخورد می کنین.
تا زمانی که قبول نکنی مشتری ولی نعمت توست،اوضاعت همینی که هست می مونه.
بزرگتر از احد عظیم زاده که نیستی؟ ((صاحب فرش عظیم زاده و برج های هتل قو))
تو برنامه هایش با زبون خودش گفت:من از زمانی که فرش می فروختم به شرط تعویض یا پس دادن پول تا
یک سال فرش می فروختم!!! دکتر حیدری مجری برنامه گفت:این که ضرره .گفتم:نه اصلا!!!
اولا که مدیریت دارم و جنس درجه یک میدم دست مردم .دوما،فکر کن من اگر در سال  ۱۱۱۱تا فرش
بفروشم کلا  ۱۱نفر فرش ها رو پس میدن یا عوض می کنن ولی می دونی این چقدر به خوش نامی و برند
من کمک می کنه .مشتری بیشتر از اینکه به فکر تعویض دوباره باشن،به فکر گرفتن امنیت خاطر از کاسب
هستن .لطف کن و از امروز ادبیات کاسبیت رو تغییر بده .و این تابلو ها رو بچسبون تا پولدارتر و برند تر
بشی
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و باز هم ایده ای جذاب پس از شروع کسب و کارتان :
اصل نمک گیری فوق العاده جواب میده :

چجوری؟ مشتری که وارد میشه،بعد از سلام و علیک به جای فروختن جنس میری سراغ پذیرایی.
آب پرتقال یا آب آلبالو+شیرینی یا شکلات درجه یک قهوه یا چای((با توجه به اوضاع آب و هوا))+کیک یا
شکلات درجه یک تعارف کنید و اولش درباره فروش جنس صحبت نکنید،برید سراغ پذیرایی و بنای دوستی
بگذارید.
با انجام مستمر این قبیل کارها برای خریداران در طول سال باعث میشه فروش روزانه  ۱۱مورد از جنستون
به  4۵مورد برسه!!!
کل هزینه این پذیرایی ها در ماه  ۱۲۵هزار تومان میشه اگه حدودی بخوام بگم.
این نحوه پذیرایی در اصناف مختلف به صورت مختلف انجام پذیر است.

r
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ایده جذاب دیگری پس از شروع کسب و کار میلیونی تان :

ay

دوستان عزیزم تا بحال به این فکرکرده اید که می شود در کنار محصولاتی که میفروشید خواص تک تک
محصولات و یا خواص دسته بندی شده اونها رو روی یک کاغذ نوشته و داخل سبد خرید مشتری قرار بدید؟

tw

هم باعث تبلیغ کارتون میشه و هم مشتریاتون از این کارتون لذت میبرند و قول میدم بخاطر همین

ar

خلاقیتتون هیچ جای دیگه برای خرید نمیرن...

st

بطور مثال در مورد میوه و یا سبزی فروشی خواص تک تک میوه ها و سبزی ها را در هنگام فروش در داخل
نایلون حاوی میوه جات و یا سبزیجات قرار دهید و به مشتری تقدیم کنید.این کار فوق العاده خواهد بود.هم
تبلیغ کارتان هست و از صد تا تراکت تبلیغاتی بهتره و هم مشتری لذت میبره و علاوه بر اینکه خودش غیر
از مغازه شما جایی نمیره به بقیه هم میگه که بیان مغازه شما و توی مجالس وقتی داره از خواص فلان چیز
میگه همه بهش میگن تو اینا رو از کجا میدونی و میگه از برگه ای که فلان فروشگاه در اختیارم گذاشت.
عالی نیست؟؟؟
فوق العاده نیست؟؟؟
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از هزینه طراحی داخلی جذاب مغازه تان نترسید :
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برای یک ایده پرداز ترس معنایی نخواهد داشت.تا به اینجای این کتاب هزار بار این نکته را یادآور شدم که
برای انجام دادن خیلی از کارها نیاز به پول هنگفت ندارید و میتوانید با سرمایه اندک هم آن کار را به
بهترین شکل ممکن انجام دهید.
در زیر تصویر طراحی یک فست فود کوچک در زیر یک ساختمان قدیمی را میبینیم که با کمی خلاقیت
همه نظر ها را بسوی خود جلب کرده است (رنگ زرد نور چراغ بالای درب مغازه است!!!)

سعی کنید فضای داخلی مغازه تان را با رنگ های سرد و آبی رنگ بپوشانید تا رنگ های گرم و نارنجی
رنگ.تحقیقات ثابت کرده اگر این کار را انجام دهید رضایت مشتریانتان و فروشتان بیشتر خواهد بود.
و این هم یک نمونه دیگر از طراحی خلاقانه و بدون هزینه زیاد برای داخل یک کافی شاپ و چراغ های
سقفی به شکل فنجان که بسیار زیباست آن :
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در تبلیغات و بسته بندی هایتان خلاق باشید...
اولا که به قول یک میلیاردر معروف اگر یک دلار برای کاری کنار میگذارید یک دلار هم برای تبلیغات و
معرفی کارتان کنار بگذارید.تبلیغات موثر و خلاق یک اصل در بیزینس موفق شما خواهد بود.
در تبلیغ ها و بسته بندی محصولاتتان نیز مانند دیگران فکر نکنید...
در ادامه تبلیغات یک شهر بازی و همچنین تبلیغ مربوط به فروشگاه مک دونالد مخصوص المپیک را با هم
میبینیم که خلاقیت در آن موج میزند...

r
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حتما نیاز نیست پوستر به این بزرگی را روانه بازار کنید که هزینه گزافی برایتان به بار آورد.یادم می آید در
سفری به یک شهرتوریستی در پارکی برای استراحت توقفی داشتیم و ماشین های زیادی که بیشترشان
مسافر بودند در پارکینگ آن پارک تفریحی پارک کرده بودند.بعد از کمی استراحت درست وقتی نزدیک
ماشین شدیم متوجه تراکتی در زیر برف پاک کن ماشین شدم که نظرم را بسیار جلب کرد(فکر کردم

جریمه شدم! ).بعد از اینکه آن برگه را برداشتم متوجه شدم نه جریمه ای در کار است و نه هیچ چیز
دیگری.فقط خلاقیت یک شخص در نحوه و زمان تبلیغات و مکان گذاشتن آن تحسین برانگیز بود.
آری...
آن تبلیغ یک رستوران بود که قیمت غذاهایش را به ترتیب جلوی تراکت نوشته بود(قیمت های منصفانه و
جالب توجه) و چون می دانست کجا تراکت ها را پخش کرده و مخاطبش مسافران غریبی هستند کروکی
رستوران را نیز در پشت تراکت تبلیغاتیش چاپ کرده بود.
من به شخصه به خلاقیت و نحوه تبلیغات صاحب رستوران نمره  ۲۱میدهم!!!
این را گفتم که بدانید با پول کم خیلی کارها می شود کرد که بازدهی فوق العاده ای برای شما خواهد
داشت!
دوستای گلم باز هم تأکید میکنم در تبلیغاتتان جمله ای را بنویسید که برای مشتریانتان جلب توجه کند و
در نوشتن یک جمله مختصر و مفید که هم کارتان را معرفی کند و هم جلب توجهی برای مشتریان و
مخاطبانتان باشد از روزها و ماه ها فکر هم دریغ نکنید.میتوانید با یک عکس جالب توجه و یک پیام کوتاه
زیر آن عکس خیل عظیمی از مخاطبانتان را به سمت کسب و کارتان بکشانید.
بطور مثال به عنوان یک نمونه کوچک بجای نوشتن جمله ؛«لوله کشی و تاسیسات با حداقل مصرف
آب»میتوانید این جمله را بنویسید ؛ « آیا از مبالغ بالای قبض آبتان ناراضی هستید؟!؟ »
در ادامه بسته بندی یک ماکارونی و یک شیرین عسل را هم با هم میبینیم که بسیار جالب و خلاقانه است :
البته اینکه میگم تو بسته بندی خلاقیت داشته باشید حتما لازم نیست صاحب کارخونه ای بزرگ باشید و
محصول تولیدی رو درست بسته بندی کنید.مثلا اگر پیتزا فروشی داری چرا نمیای به جای اون کارتون
مربعی معروف همه مغازه ها ؛ بدی یه کارتن پیتزا برات تهیه کنن که خاص باشه.مثلا برای نمونه یه قسمتی
از بالاش حالت تلق شیشه ای داشته باشه که پیتزا از روی جعبه که نگاه میکنی معلوم باشه.جالب نیست؟؟؟
کمی فکر کنید اگر مثلا محصولی مثل پیاز خشک یا اسانس گیاهی یا چیپس میوه رو با بسته بندی شکیل و
عالی دست مشتری برسونید بیشتر از شما می خرند یا اینکه به شکل فله ای یا با یک بسته بندی مزخرف
مثل همه اونایی که ورشکست شدن اونا رو تو بازار عرضه کنید؟؟؟
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 4۵نکته تکمیلی (ده دقیقه وقت بگذارید و این نکات را تک به تک و دقیق مطالعه کنید و لذت ببرید) :

اول اینکه تمامی این ایده ها فقط و فقط ایده خلاقانه ما و حاصل تجربیات چندین ساله ماست.مطالعه این
کتاب تنها برای شما و خانواده تان از لحاظ شرعی و قانونی اشکالی نخواهد داشت.
 در صورتی که این کتاب توسط شخص دیگری غیر از شما و یا خانواده تان مطالعه شود یا در اختیار
اشخاص دیگری قرار گیرد ( به غیر از افرادی که از لحاظ مالی واقعا بودجه خرید کتاب را هم حتی
ندارند ) از لحاظ قانونی و شرعی حرام است و هیچکدام از ما راضی نخواهیم بود.
 دوم اینکه ما فقط ایده کار را به شما دادیم و شما موظفید که تمام جوانب کار را قبل از شروع آن
بررسی کنید و از پس چاله ها و مشکلات کار برآیید.روی ایده تمرکز کنید و آنرا گسترش دهید.
باز هم تأکید میکنم ؛ میتوانید برای هر ایده یک کانال تلگرامی و چند بازاریاب استخدام کنید و هیچ هزینه
ای هم ندارد.به هر بازاریاب سود  ۱۱تا  ۱۵درصدی تعلق میگیرد.
 سوم اینکه برای هر کدام از این ایده ها شما میتوانید علاوه بر تبلیغات محیطی یک کانال تلگرام هم
راه اندازی کنید که هم تبلیغ کارتان شود و با جذب ممبر در واقع به مشتریانتان افزوده اید و هم
محصولات جدیدتان را معرفی کنید و همچنین مشتریانتان را برای خود نگه دارید.میتوانید با تبادل
با کانالهای دیگر و تبلیغات در گروه ها مشتریان کارتان را روز به روز بیشتر کنید.
 چهارم اینکه اگر کسی را در آشنایان یا اطراف می شناسید که از فقر مالی رنج میبرد و واقعا و باز
هم تکرار میکنم واقعا قدرت خرید کتاب را از کانال ما ندارد گروه با ما میلیونر شوید از شما خواهش
میکند که هر چه سریعتر کتاب را در اختیار او قرار دهید تا بلکه بتوانیم گره ای از گره های زندگی
دوستان خوبمان را بگشاییم.
 پنجم اینکه سعی کنید اگر می توانید تنها و یک نفری کار نکنید.اگر یک همکار مطمئن و دوست
نزدیکتان هم شرایط شما را دارد با همکاری با او می توانید به قله های موفقیت برسید.این فرصت را
از دست ندهید.همه جوانب را بسنجید و یک همکار خوب برای خود بیابید.
 ششم اینکه در کارتان خلاقیت داشته باشید .در هر کاری که هستید ؛ در بسته بندیتان ودر
تبلیغاتتان یادر دکور مغازه تان و یا حتی در اجناس منحصر به فردتان.
مثلا اگر در کار تولیدی مثلا در کار ام دی اف هستید؛ خب بروید داخل چند سایت خارجی و ام دی اف های
روز را ببینید و از آنها ایده بگیرید.باور کنید مردم دنبال خلاقیتند.ایده های جدید و زیبای شما مثل بمب در
تک تک خانه های شهرتان خواهد ترکید.
نکته مهم  :سعی کنید از سایتای خارجی ایده بگیرید برای هر کاری که میکنید چون خیلی از اجناس اونا رو
هنوز حتی کسی تو شهرتون به فکرش هم نرسیده!!!
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 هفتم اینکه اگر پولتان را صرف خرید دستگاه تولید کننده فیلتر هوا یا تولید کننده اسکاج میکنید
حتما قبل از آن به فکر بازار مصرف این چیز ها باشید و بازار فروشتان را به دست بیاورید وگرنه
ورشکست خواهید شد!!!
 هشتم اینکه اگر برای تبلیغات در تلگرام به گروه های تجاری احتیاج دارید ما به شما کانالهای زیر
را که منبع گروه های تجاریست پیشنهاد میکنیم :
@gapchat
@iranianjobsBank
اگر به دنبال تبلیغات گسترده هستید این کانال ها به درد شما خواهد خورد.

گروه های نیازمندی و خرید و فروش شهرتان و کانالهای خبری و  ...شهرتان را برای تبلیغ کارتان اگر در
محدوده شهر فعالیت می کنید فراموش نکنید.

r

 نهم اینکه با هر ایده نو و جدیدی که در یک شهر ایجاد کنید قطعا افرادی با دیدن پیشرفت شما

.i

برای مقابله با شما وارد بازار رقابت خواهند شد و در همان کسب و کار شما وارد میشوند و معمولا با
قیمت شکنی و ترفندهای دیگر قصد جذب مشتریانتان را دارند.نکته ای که باید رعایت کنید اینست

ay

که :اول باید در صورت فروش خوب به فکر گسترش کار و گسترش شعبه ها و اشباع بازار باشید تا

tw

جایی برای رقابت باقی نگذارید.دوم اینکه اگر مشتریان خرد دارید به آنها خیلی سریع اشتراک
بدهید و آنها را از کارت تخفیف ویژه تان بهره مند کنید تا اصلا این فکر را به سرشان راه ندهند که

ar

به سراغ کس دیگری بروند؛ و سوم اینکه در برخی کارها که شرایطتان مناسب این ایده است با

st

مشتریانتان قرارداد بلند مدت امضا کنید تا آنها حق خرید تا یک مدت طولانی از کس دیگری را
نداشته باشند.

 دهم اینکه حتما دقت کرده اید که در خانه مادرمان از پدرمان بیشتر خرید میکند و خواهرانمان از
ما بیشتر به بازار برای خرید جنس می روند پس اگر میخواهید کار فروشندگی ای راه بیندازید
وسراغ مردانه یا زنانه بودنش را میگیرید پیشنهاد ما به شما زنانه است چون میانگین خرید بانوان در
ایران بسیار بالاتر از آقایان است!
 یازدهم سعی کنید از اینستاگرام و فیس بوک و تلگرام هم با این مقدار باور نکردنی کاربر برای تبلیغ
محصولاتتان و حتی گرفتن سفارش برای محصولاتتان استفاده کنید.مطمئن باشید این کار امتحان
شده است و جواب می دهد.
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 دوازدهم اینکه در هر حیطه و شغلی که وارد شدید نهایت سعیتان را بکنید تا بهترین و سرآمد آن
شغل باشید و به یک برند تبدیل شوید.در این صورت صاحب درآمد عالی و بلند مدت و امن خواهید
شد.
 سیزدهم اینکه برای روز اول کارتان یک تبلیغ حسابی بکنید که به مناسبت افتتاح ایکس درصد
تخفیف شامل حال مشتریان خواهد شد چون مشتری مرض ندارد جایی که هر دفعه میرفته ول
کند و به سراغ شما بیاید!!!...
 چهاردهم اینکه در هر حیطه و تخصصی فعالیت می کنید از نمایشگاه های تخصصیتان که در تهران
و شهرستانها برگزار میشود غافل نشوید.آنجا میتوانید هم برای کالایتان بازاریابی کنید و هم خدمات
و تنوع کالا ها و آپدیت شدن آنها را ملاحظه کنید.همچنین با همکارانتان در جهت پیشرفت هر چه
بیشتر کارتان تعامل کنید.

 پانزدهم اینکه اگر در شغلی وارد شدید که به دلیل سرمایه کم از عهده آوردن برخی دستگاه ها
محروم بودید هیچگاه مشتری های مربوطه را رد نکنید.آنها را اگر رد کنید کارتان زار است!!!!بروید
به همکارانتان که این کارها را میکنند پیشنهاد همکاری در فروش بدهید و بازای هر سفارش
درصدی را از آن خودتان کنید.با این ترفند هم مشتری راضیست هم سودی نصیب خودتان میشود.
 شانزدهم اینکه اگر برای فروشگاه یا هر چیز دیگرتان ماهیانه یک قرعه کشی راه می اندازید برای
جذب مشتری بجای دادن جوایز فیزیکی پول نقد به مشتریانتان بدهید.وعده دادن پول نقد هر چند
کم باشد از دادن جوایز فیزیکی بهتر پاسخ میدهد.
 هفدهم اینکه از اسم شرکت یا موسسه نترسید و باور کنید که ثبت شرکت هیچ هزینه گزافی
برایتان نخواهد داشت.شما میتوانید با عنوان دفتر نیز کار خود را آغاز کنید که گرچه پرستیژ
کاریتان را پایین خواهد آورد اما از نظر مشکلات ثبتی با مشکلی مواجه نخواهید بود.هر چند باز هم
این نکته را باید ذکر کنم که برای ثبت شرکت نیازمند پول هنگفتی نخواهید بود و فقط کمی
دوندگی مشکلتان را حل خواهد کرد.
 هجدهم اینکه کیفیت را هیچگاه فراموش کنید؛ کیفیت در یاد مشتریانتان خواهد ماند.این نکته را
هرگز فراموش نکنید.بالاترین معیار و میزان کاریتان را کیفیت قرار دهید و هیچگاه از کیفیت
محصولاتتان به هیچ قیمتی ذره ای نکاهید.مطمئن باشید بهترین ها برایتان رقم خواهد خورد.
 نوزدهم اینکه تبلیغاتتان را در کانال ها و یا سایت ها و مکان هایی ارائه دهید که به شغل اصلیتان
مربوط باشد و مخاطبان اصلیتان درآن کانال یا سایت یا مکان و یا حتی صفحه اینستاگرام رفت و
آمد داشته باشند.بطور مثال اگر میخواهید در مورد غذاهای خانگیتان تبلیغ کنید در کانال های
آشپزی این کار را انجام دهید.اگر بخواهم ساده تر و رله تر برای شما مطلب را شرح دهم این
موضوع را میخواهم به شما گوشزد کنم که اول بازار هدفتان را بشناسید و بعد در با شناخت بازار
هدف آگهی و تبلیغ بگذارید.
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 بیستم اینکه سعی کنید مدام یاد بگیرید و مطالعه های پیرامون کارتان را داشته باشید و به این
طرف و آن طرف سرک بکشید و بیاموزید.کلید موفقیت شما در  ۱چیز است :اول اینکه مدام یاد
بگیرید و با تجربه تر و آپدیت تر شوید.دوم اینکه با تلاش و کوشش فراوان به قله های موفقیت
برسید و عزم جزمتان هیچگاه خدشه دار نشود.سوم اینکه کیفیت و مشتری مداری را هیچوقت
فراموش و یا فدای چیز دیگری نکنید.البته نباید برخورد مناسب و خوش قولی و ...را نیز از یاد برد.
 بیست و یکم اینکه سعی کنید در کارگران و زیر دستان و کارمندانتان شور و انگیزه و اعتماد به
نفسی باور نکردنی ایجاد کنید.با همه کارگران مانند شرکای خود رفتار کنید و در آنها عزت نفسی
ایجاد کنید که این عزت نفس شما را به قله های موفقیت و ثروت بکشاند و مطمئن باشید اگر
چنین پیش بروید همینگونه خواهد شد.
 بیست و دوم اینکه سعی کنید در اولین پس اندازی که دستتان می آید یک مغازه را پیش خرید
کنید البته اگر به آینده کاریتان امیدوار شده اید!!!چون با تغییر مکان و تمام شدن مدت اجاره مغازه
معمولا تعداد مشتریانتان افت محسوسی خواهد داشت.و بعد هم اینکه زیاد پیش آمده وقتی مغازه
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ای اجاره ای کارش میگیرد و صاحب مغازه متوجه میشود که مغازه مذکور فروش مناسبی دارد
مستأجر را بیرون کرده و خود همان مغازه را با همان کارایی و همان دکور در همان مکان بنا می
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کند و از مشتریان مغازه قبل بهترین استفاده را می کند.
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 بیست و سوم اینکه از موقعیت های زمانی و مکانی به خوبی بهره ببرید.یکی از دوستانم که ساکن
ایلام بود نقل میکرد « :توی شهر بنده اربعین امثال خیلیا از طریق شهر ما (ایلام) به عراق
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رفتن.همین مسئله باعث شد که خیلیا بیان اینجا کارهای ویزاشون رو انجام بدن .یکی از کارهایی
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که اینجا رونق داشت کپی رنگی بود .این مورد رو که می گم برادر بنده خودش برام تعریف کرد که
یه بنده خدایی قبل از این جریان یه کپی رنگی می خره حدود  4میلیون بعدش با همین کپی فقط
تو یه روز اونم روز جمعه به اندازه سه میلیون تومن کپی میگیره!!! »این قابل توجه دوستانی که یا
توریست زیاد طرفشون میاد یا اجناس ارزون دور و برشون هست و یا در مناطق آزاد هستن.از
موقعیت هاتون کمال استفاده رو بکنین.دوستای گلم شاید تو شهرهای مرزی نباشید ولی میتونید
که مدت اربعین رو برید تو شهرهای مرزی که بیشترین خیل مردم میان طرفش و اونجا وسایل
مورد نیاز مردم رو با قیمت کمتری به فروش برسونید یا با قیمت کمی بهشون خدماتی ناب رو ارائه
بدید.واقعا فکر میکنید کارتون نمی گیره؟ باز هم یکی از دوستان تعریف میکرد میگفت توی شمال
یه رستورانی در یه منطقه ای بنا شد که به نظر خیلیا جاش عالی بود ( البته بیرون شهر بود و پول
زیادی نمیخواست احداثش ) و مردم برای این رستوران که فقط یکی دو نوع غذا هم ارائه میداد تا
 ۲۱۱متر صف میکشیدن.بعد از چند وقت با فروش بالایی که داشت تبدیل به یک ساختمون ۵
طبقه مجلل شد!!!و حالا داره پول پارو میکنه!!!چرا؟ واقعا چرا پول پارو میکنه؟ خب من بهتون
میگم...تا حالا شده وقتی دو روز تعطیلی میخوره اخبار ترافیک رو گوش بدید؟ همیشه تهران شمال
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ترافیکه.اصلا من به ترافیکش و این همه مسافر کاری ندارم.من به این کار دارم که اینا توی ترافیک
گشنشون نمیشه؟ و قطعا همه برنامه هاشونو ریختن که برن مقصد شام بخورن یا هر چیز دیگه.ولی

ترافیکه و نمیشه! حالا به نظرتون اون فقیر فقیره هم وقتی ببینه یه رستوران اطرافش هست با غذای
عالی و قیمت خوب نمیاد اول شکمش رو سیر کنه بعد راه بیفته ؟!!! از ظرفیتهای مکانی یا زمانی
اطرافتون کمال استفاده رو بکنین.میخوام یکم مورد بیست و سه رو طولانی کنم و اینم بگم که مثلا
میتونید در ماه رمضان با فروش یک افطاری به همشهری ها کلی پول در بیارید!!!این رو هم باید بگم
که برای تبلیغاتتون هم با توجه به کار و شغلتون موقعیت زمانی رو در نظر بگیرید.مثلا برای تبلیغ
لوازم التحریر قبل مهر میتونه فرصتی برای حداکثر تبلیغات شما باشه.
 بیست و چهارم اینکه در کنار کار فیزیکیتان(کارتان هر چیزی که بود) سعی کنید یک فروشگاه
مجازی اینترنتی یا تلگرامی (در قالب یک کانال ) و یا اینستاگرامی ایجاد کنید و از آن طریق نیز
اجناس خود را به فروش برسانید.این ایده باعث گسترش و موفقیت هر چه بیشتر کار شما
میشود.سعی کنید در ابتدا با یک کانال تلگرامی برای فروشگاهتان شروع کنید و سعی کنید در گروه
ها و کانال های شهرتان تبلیغ کنید و مخاطبانتان را به کانال فروشگاهتان بکشانید و با گذاشتن
اجناس شروع به فروش کنید و سپس کار خود را به شهرهای اطراف برده و کم کم با آوردن اجناس
تک و مردم پسند برندتان را کشوری کنید.
 بیست و پنجم اینکه قبل از شروع هر کار به سراغ اشخاصی که در آن شغل هستند و فعالیت
میکنند بروید و تمام زیر و بم کار را از آنها جویا شوید.اگر آنها از راهنمایی شما سر باز زدند تحقیق
و پرس و جو کنید و از این شهر به آن شهر بروید و همه اطلاعاتی که برای آغاز کارتان لازم دارید را
به هر طریق ممکن به دست آورید.و بعد از شروع کارتان نیز سعی کنید روز به روز اطلاعاتتان را
راجع به کارتان بالا ببرید و تمام نکات ظریف و حساس را در یک دفتر یا سررسید تحت عنوان دفتر
تجربیات بنویسید.مطمئن باشید بسیار بیشتر از آنچه فکرش را بکنید به کارتان می آید.
 بیست و ششم اینکه وقتی میگوییم با حداقل سرمایه اولیه منظورمان این نیست که مثلا یک
اسپاگتی سرا سرمایه ای نمیخواهد.می خواهد اما نه اینقدر زیاد!!!اجاره یک مغازه در جای متوسطی
در شهر اگر یک میز و صندلی داخل چیده شود و بقیه دم درب مغازه و میز و صندلی ها دست دوم
و شیک از این همه سایت دست دوم فروشی خریداری شود و برای طراحی دکور هم خودتان با
همکاری دوستانتان با چند ایده جالب یک طرح اولیه زیبا را عملی کنید مطمئنا خرج زیادی
نخواهد داشت و میتوانید بعد از درآمد بالایی که قطعا از آن کسب خواهید کرد کارتان را گسترش
دهید و بزرگ و بزرگتر و مجللتر از قبل بکنید.البته من باز هم این نکته را باید بگویم که با مطالعه
دقیق کتاب متوجه خواهید شد که در آخر کتاب ایده ای را برای به دست آوردن همین حداقل
سرمایه اولیه برای شروع کارتان به شما میدهم.
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 بیست و هفتم اینکه تا میتوانید به سراغ کالایی بروید که فاسد نشود و تاریخ انقضاء نداشته باشد که
خیالتان از این بابت راحت باشد.امیدوارم متوجه منظورم شده باشید!
 بیست و هشتم اینکه کل برنامه هایی که قراره اجرا کنید رو بیارید روی کاغذ .اینکه بعد از شروع
کسب و کارتون چه راه هایی برای جذب مشتری دارید و چه مدت زمان طول میکشه تا مشتری
های زیادی سمت شما بیان و اینکه تا اونموقع می خواید چجوری هزینه ها رو تأمین کنید و آیا
کاری که میخواید بزنید میتونه متناسب و مناسب شهر شما باشه و از زمان افتتاح کارتون بعد از
مدت کوتاهی به بهره برداری برسه و روی روال میفته ؟ آیا کارتون با توجه به فرهنگ و سنت
شهرتون براتون میصرفه و اینکه برید و تحقیق کنید و محیط اطراف رو شخم بزنید.بازهم تکرار
میکنیم که بی گدار به آب نزنید...
 بیست و نهم اینکه حتما آموزش تکنیک های فروش و تکنیک های بازاریابی و کسب و کار همچنین
برخورد با مشتری برای فروش بیشتر یا آموزش برندسازی و  ...را مطالعه کنید.مطمئن باشید در
فروشتان و موفقیت شما تاثیر مستقیم خواهد داشت.اگر میخواستیم در این کتاب به چنین مباحثی

r

.i

بپردازیم از بحث اصلی دور می شدیم پس پیشنهاد ما اینست خودتان به سراغ این مباحث بروید و
با مطالعه دقیق و اجرای قدم به قدم انها موفقیت تان را چندین برابر و چشمگیر کنید.
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 سی ام اینکه اگر در شهر کوچکی هستید شاید هنوز برخی امکانات و یا خدمات و محصولات به آن
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شهرها نیامده باشد و یا برخی خدمات در آنجا اصلا شناخته شده نباشد.شاید اگر شما اولین کسی
باشید که این محصولات یا خدمات را به شهرتان وارد میکنید با استقبال چشم گیری مواجه شوید.
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خوب و صبور و با تأمل به این نکته فکر کنید و تصمیم درست را بگیرید!

st

بطور مثال همون مغازه سیب زمینی کده که ایدش رو گفتیم من خودم به شخصه حتی در شهرهای متوسط
هم ندیدم که اجرا بشه و مطمئن باشید فوق العادس که سیب زمینی رو به شکل های مختلف و با ادویه
جات مختلف آماده کنه برای مشتری ها.یا اگر در شهرتون به طور مثال هنوز از پارچه نویسی ها استفاده
میکنن شما میتونید با یک مغازه بنر و فلکس پول پارو کنید.تعجب نکنید!!!ذهن خلاق شما در دنیایی که
همه بدنبال کپی و تقلید هستند همه چیز را تغییر خواهد داد.
 سی و یکم اینکه بهترین راه پیاده سازی یک ایده مشورت با افرادی است که در زمینه تخصصی
مرتبط با ایده مشغول به فعالیت هستند .به عنوان مثال اگر میخواهید کسب و کار فروش اینترنتی
یک محصول خاص را راه اندازی کنید ابتدا بهتر است که با فروشندگان سنتی آن محصول در مورد
روش های خرید آن مشورت کنید.سپس پرسشنامه هایی تهیه نمایید و در اختیار مشتریان آنها قرار
دهید تا متوجه شوید چه میزان استقبال از روش پیشنهادی خرید شما خواهد شد.اینگونه بهتر می
توانید تصمیم بگیرید که در زمینه مورد نظر شانس موفقیت راه اندازی کسب و کار چقدر خواهد
بود.مشورت با متخصصان شما را پیروز خواهد کرد و روز به روز بر تجربیات شما خواهد افزود.پس
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هرگز این اصل را فراموش نکنید.بی گدار به آب نزنید.حساب شده و عالی پیش بروید تا هیچکس و
هیچ چیز توان زمین زدن شما را نداشته باشد...
 سی و دوم اینکه استعداد و تخصص خود را فراموش نکنید .ایده را در علاقه مندی ها و تخصص خود
بیابید .ذهن شما در زمینه هائی که به آنها علاقه دارید سریعتر و پویا تر به تفکر می پردازد.
"کارآفرینان برتر به علاقه و تخصص های خود پرداختند و موفق شدند" .صبور باشید.ایده یک شبه
به ذهن شما نمی آید.همیشه برای یافتن بهترین ایده ها نگاهی به استعدادهای خود بیندازید و در
زمینه های مورد علاقه تان مطالعه و تخیل کنید .به عنوان مثال دوستی داشتم که مترجمی زبان
خونده بود.بعد از فارغ التحصیلی دست به خیلی کارها زد.از فروشندگی برای دیگران بگیر تا
بازاریابی و هزار کار دیگه.یه روز بهش گفتم چرا یکبار کسب و کاری که مرتبط با تخصص و
استعدادت هست رو دنبال نمی کنی.گفت آخه کار واسه اش نیست.بهش گفتم خودت بساز! بهش
پیشنهاد دادم با یک یا چند متخصص طراح وب سایت شریک شو.یه سایت راه بنداز و کار ترجمه
بگیر .با قیمتی مناسب تر از بقیه.سعی کن متفاوت باشی.مثلاٌ برای هر صفحه ترجمه یک پاراگراف
رایگان ترجمه کن .الآن خدا رو شکر بعد از دو سال کارش خیلی گرفته.دو تا از دوستانش رو هم
مشغول کرده.استعداد و تخصص رمز موفقیت در کسب و کار های جدیده .میتوانید در کنار کار
تخصصی خلاقانه تان یک کسب و کار پر درآمد هم از ایده های خوب ما انتخاب کنید و انجام دهید.
 سی و سوم اینکه ایده های خود را بی اهمیت در نظر نگیرید.بسیاری از کسب و کارهایی که با
موفقیت زیادی همراه بوده اند ابتدا در ظاهربسیار احمقانه و ساده پنداشته شده اند اما پس از
تبدیل به کسب و کار باعث انقلابی اقتصادی شده اند .به اطراف خود بنگرید و نیازها را دریابید.اگر
بتوانید نیاز را پیدا کنید همه چیز حل شده است.از حرف و حدیث مردم نترسید و راه خودتان را
بروید.مطمئن باشید روزی میرسد که آنها به افتخار شما بلند می شوند و دست می زنند!!!...
 سی و چهارم اینکه همیشه نیاز نیست برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب به دنبال ایده هایی
باشیم که انتظار برود تا کنون کسی یا کسانی به سراغشان نرفته باشند.ما می توانیم از ایده های
دیگران استفاده نماییم ولی متفاوت تر! به این معنا که ببینیم آنها در چه بخش هایی نیازها را به
خوبی شناسایی نکرده اند و ما آن بخش ها را با دیدگاه های جدید کامل نماییم.همیشه سعی کنید
برای مشتریان خود هیجان و کنجکاوی ایجاد نمایید.
 سی و پنجمین نکته و تکرار مکررات.آنقدر این نکته مهم است که چندین بار در این کتاب آن را
تکرار کرده ام .تبلیغات به منظور معرفی کسب و کارهای نو آورانه جایگاه بسیار مهمی دارد.در واقع
تبلیغات هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری هوشیارانه ای است که باید مهندسی شود.تبلیغات چه به
صورت اینترنتی باشد و یا به صورت سنتی باید هدفمند گردد.سعی کنید که در تبلیغات خود هدف
های کسب و کار خود را شفاف بیان نمایید و اغراق نکنید.مشتریان شما افراد هوشمندی هستند و
این مسئله را درک می کنند.روش های تبلیغات نوین و شبکه های اجتماعی را نیز فراموش نکنید.
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 سی و ششمین بند و این نکته که خلاق و خاص باشید .نه تنها در تبلیغات بلکه در تمامی بخش
های کاریتان .این روزها استفاده از شبکه های اجتماعی به منظور تبلیغات کسب و کارهای نوآورانه
جایگاه بسیار مهمی دارند.اما چه افرادی در این زمینه موفق تر هستند.؟چه اشخاصی می توانند
جایگاه بهتری در این زمینه داشته باشند.؟ بدون شک " تفاوت " کلید اصلی در بازگشایی پاسخ این
سؤالات خواهد بود.افرادی که در کلید واژه های تبلیغاتی خود متفاوت تر از دیگران عمل می نمایند
موفقیت بیشتری خواهند داشت.ذات و طبیعت انسانها همیشه آنها را به سمت تنوع و چیزهای
متفاوت سوق می دهد.از میان صفحات اینستاگرام در خصوص فروش یک محصول مشابه همیشه
صفحاتی موفق تر هستند و فالوور بیشتری دارند که در تبلیغات خود پست های متمایز تر و یا
جملات خاص قرار می دهند.همیشه سعی کنید خاص فکر کنید و خاص عمل کنید.
 سی و هفتم اینکه نیاز ها را شناسایی کنید و در جهت رفعشان بر آیید.دقیقأ این همان معنای
خلاقیت و متفاوت بودن خواهد بود .در کسب و کارهای جدید یکی از عواملی که می تواند باعث
موفقیت شود توجه به نیازهای جامعه هدف می باشد.در تحلیل نیاز می توان به عواملی همچون

r
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عدم دسترسی فراگیر به محصول مورد نظر ،کوتاه شدن روند دسترسی به محصول با استفاده از
روش شما نسبت به سایر روش ها و توصیف مناسب محصول مورد نظر در هنگام عرضه را نام
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برد.گاه افراد خود از نیازشان باخبر نیستند.این شما هستید که با تشریح صحیح کسب و کارتان
می نماید.

tw

،دیگران را آگاه می سازید که محصول کسب و کار شما همان چیزی است که نیاز آنها را برطرف
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 سی و هشتم اینکه برای راه اندازی یک کسب و کار همیشه خلاق باشید و سعی نمایید نسبت به
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رقیبان متفاوت باشید.حتی اگر این تفاوت برای مدت کوتاهی به ضرر شما باشد.این مهم می تواند
شما را چند گام به جلو سوق دهد و شاخص نماید.دوستی اپلیکیشن موبایلی طراحی نموده بود که
برای آن زحمت زیادی کشیده بود.من به او پیشنهاد دادم  ۰ماهه اول رایگان آن را در اختیار
مشتریان قرار بدهد .به این صورت هم مشتریان افزایش می یابند و هم مشکلات نرم افزاری
اپلیکیشن بدون هزینه گزارش می شوند.و نتیجه خوبی نیز گرفت.
 سی و نهم اینکه نیاز ها با دقت بنگرید.ببینید در اطراف شما کدام فعالیت ها میتوانند راحت تر
صورت بگیرند.چه خدماتی می تواند یک مسئله عمومی را راحت تر حل نماید.کشف این خدمات با
شماست.بعنوان مثال مشکلات آلودگی هوای این روزهای کلانشهرها هر چند اتفاق خوبی نیست اما
فرصت خوبی است برای راه اندازی یک کسب و کار فوق العاده.چه کسب و کاری!؟ بیشتر فکر
کنید!!!...مشکلات اقتصادی جامعه فرصت عالی ای خواهد بود برای یک کسب و کار مرتبط...
شما باید ذهن خلاقتان را بیدار کنید.همه سعی و هدف ما تأکید بر این نکته است.
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فرصت های کسب و کار در جامعه های در حال توسعه بسیار زیاد هستند.ما همیشه بدنبال راه حل نیاز های

جامعه باید باشیم تا بتوانیم از این راه حل ها کسب و کار خود را ایجاد نماییم.اجازه دهید چند مثال برای
شما بزنم.اکثر افرادی که اتومبیل دارند فرصت بردن ماشین شخصی به کارواش را ندارند و زتدگی آپارتمان
نشینی به آنها اجازه شستن ماشین در محل زندگی را نمی دهد.خیلی خوب میشد اگر این امکان وجود
داشت که نیاز آنها در محل و با کمترین میزان مصرف آب برطرف بشود! خیلی افراد نیاز دارند که برای
محصولاتشان تبلیغات انجام دهند اما بدنبال راه های نوین و تازه برای تبلیغات خود میگردند.راه هایی که
شاید تا کنون انجام نشده و کم هزینه باشد.اگر شرکت هایی اینگونه خدمات را ارائه کنند خیلی جالب
خواهد بود .خیلی افراد از ایرادات اتومبیل شخصی خود خیلی دیر اطلاع پیدا می کنند.کاش افراد یا شرکت
هایی باشند که با مراجعه حضوری به افراد دارای اتومبیل رایگان سرویس اولیه بررسی اتومبیل را انجام دهند
و در صورت وجود عیب یا مشکل با توافق اولیه با مشتری آنها را در محل برطرف نمایند .خیلی از محصولات
خوراکی هستند که بصورت بسته بندی در بازار یافت نمی شوند و مشتری های زیادی هم دارند.می شود این
محصولات را شناسایی و با خدمات بسته بندی ارائه نمود .اینها تنها بخشی از نیازهای یک جامعه در حال
توسعه بود.دوستان خوبم نیازها را بشناسید و روی آنها سرمایه گذاری فکری کنید.
 چهلم اینکه اگر در رشته تحصیلی خود مهارت کافی دارید و هنوز بیکار هستید همین الان بلند
شوید و یک آگهی در سایت های پر بازدید مثل دیوار بگذارید و از هم رشته ای های شهر خود
دعوت به همکاری کنید.حتی اگر سرمایه کافی هم ندارید از این دوستان جدید خود بخواهید که
اگر شرایط مشابه شما را دارند و روحیه کار تیمی نیز دارند گروهی تشکیل دهید و با هم جلساتی
برگزار نمایید.مطمئناٌ چند فکر با هم نتیجه بهتری خواهد داد تا بتوانید یک کسب و کار جدید راه
اندازی کنید.با همفکری به دنبال سرمایه گذار بگردید و او را قانع کنید که در کار شما سرمایه
گذاری کند.معطل نکنید.آینده خودتان را به دست دیگران نسپارید!
 چهل و یکم و یک تجربه دوست داشتنی :
شرکت فروشگاههای زنجیرهای وال مارت پرفروش ترین شرکت خرده فروشی جهان :
براساس گزارش مجله فورچوان این شرکت در سال مالی  ۲۱۱۰با حجم فروش  ۱44/۵میلیارد دلار در صدر
فهرست پرفروش ترین شرکتهای جهان ،قرار دارد.
بنیانگذار این شرکت مرحوم سم والتون میباشد .آنچه در زیر برایتان ذکر خواهم کرد اصول ده گانه ایست
که به نظر این مرد ،اصول موفقیت هر کسب وکار میباشد.
قانون  )۱به کسب و کار خود متعهد باشید.
قانون  )۲سودهای حاصل را میان کارکنانتان تقسیم کنید.
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قانون  )۱در شرکای خود انگیزه ایجاد کنید.

قانون  )4با هر تعداد از همکارانتان که میتوانید مرتبط شوید.
قانون  )۵از آنچه که کارکنانتان در کار ،انجام میدهند قدردانی کنید.
قانون  )۰موفقیتهای خود را جشن بگیرید.
قانون  )۰حرفهای همه کارکانانتان را بشنوید.
قانون  ).فراتر از حد انتظارات مشتریانتان عمل کنید.
قانون  )9هزینههای خود را بهتر از هر چیز دیگر کنترل کنید.
قانون  )۱۱برخلاف جریان آب شنا کنید.مانند همه نباشید و مانند همه فکر نکنید.متفاوت و اصولی و خلاقانه
تفکر کنید.

.i
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 چهل و دوم اینکه یک دفترچه تهیه کنید و ایده های کسب و کاری که در ذهن شما می آیند و یا
از اطرافیان خود می شنوید و میبینید هر چند ساده و خام باشند را یادداشت نمایید.براحتی از کنار
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آنها نگذرید.در فرصت های مناسب سعی کنید تا این ایده ها را تحلیل نمایید.آنها را پخته کنید...
 چهل و سوم اینکه اگر میخواهید در زمینه تولید یا فروش عمده مواد فاسد شدنی کار کنید حتما

tw

قبل از تولید بازار فروشتان را ایجاد کنید و سفارش بگیرید.اینکار را حتما انجام دهید.وگرنه احتمالا
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پشیمان خواهید شد.

 و چهل و چهارمین نکته اساسی  :برای ایجاد یک شرکت تولیدی نیاز نیست حتماٌ سرمایه زیاد
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داشته باشیم .اگر سرمایه اندکی دارید به دنبال افراد خلاق و با استعداد بگردید.بسیاری از این افراد
جویای کار و فعالیت هستند.یادم هست حدود سه سال پیش با فردی آشنا شدم که بسیار مبتکر
بود و حتی با آب گوجه فرنگی توانسته بود برق تولید کند! اما سرمایه ای نداشت و نیاز به سرمایه
گذاری داشت.اینگونه افراد را براحتی می توان با یک آگهی پیدا نمود و برای نیازهایی که به ذهنتان
می آید با آنها مشورت نمود.بعنوان مثال تولید ماسک هایی جدید برای تنفس در زمان آلودگی
هوا،تولید پلاستیک زباله هایی که در برابر حملات گربه ها با دوام باشد!!! تولید برق از گوجه یا هر
چیز دیگر!! تولید چتر هایی بدون نیاز به حمل با دست!! و هزاران ایده خام که به ذهنتان می
آید.مخترع آیس پک هم روزی فکر نمیکرد اختراعش بترکاند!
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خدا را در زندگیتان هیچگاه از یاد نبرید.این فرمول را آوازه گوشتان کنید وگرنه به هیچ جایی نخواهید رسید
 :بعلاوه خدا بودن = منهای تمام مشکلات بودن
دوستان قدرتمندم شما باید یک میلیونر شوید چون خیلی از انسان های اطرافتان با کمک های شما
زندگیشان از این رو به آن رو خواهد شد...خداوند شما را به دنیا آورده که به تعداد زیادی از انسان ها کمک
کنید.قدر خودتان را بدانید و برای رضای خدا تا پای جانتان بجنگید.

داستان افراد موفقی که با سخت کوشی به موفقیت رسیدند :
Page 800 of 820
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افراد موفق در هر عرصه و حوزه ای که باشند ،اغلب وقتی راجع به راز و رمز موفقیتشان از آنها سوال می

کنید ،از تلاش و پشتکار خود به نیکی یاد می کنند و به نوعی موفقیتشان را مدیون این پشتکار و پیگیری
می دانند .آنچه مسلم است اینکه این افراد سختی های زیادی را متحمل شده اند تا جایگاه فعلی شان را به
دست آورند :
مدیر عامل استارباکس هم تلاش زیادی کرده که استارباکس به بزرگترین کافی شاپ زنجیره ای در سراسر
جهان تبدیل شود .او از آن جمله مدیرانی نبود که ستاره سهیل باشند و اصولا و اساسا نتوان آنها را پیدا کرد،
بلکه برعکس ساعت  ۰صبح سر کارش حاضر می شود تا  ۰شب هم به کار ادامه می دهد .همین پیگیری ها
امروز استارباکس را به این جایگاه رسانده است .مدیرعامل جنرال الکتریک هم دست کمی از سایر همتایانش
ندارد و  ۱۱۱ساعت کار کردن در هفته به مدت  ۲4سال او را به این جایگاه رسانده است.
او همواره سعی کرده است تا با چالش های پیش رویش در بیزینس به درستی برخورد کند و با وقت
گذاشتن روی آنها راه چاره را پیدا کند .نشستن روی صندلی استیو جابز فقید کاری است که از هر کسی
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برنمی آید ،اگرچه در طول مدتی که از مرگ مدیرعامل پیشین اپل می گذرد ،این شرکت اقتدار زمان جابز
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را نداشته است ،اما این دلیل بر بی کفایتی امثال کوک نیست .او از وقتی مدیرعامل اپل شده ،راس ساعت
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 4:۱۱صبح برای کارمندانش ایمیل ارسال می کند .وی همچنین اولین کسی است که پا به شرکت می
گذارد و آخرین کسی است که آنجا را ترک می کند.
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گوسن مالک مدیر دومین شرکت بزرگ خودروسازی در دنیاست و طبیعتا تفاوت هایی با دیگران دارد که بر

ar

این مسند تکیه زده است .او در طول هفته  ۰۵ساعت کار می کند و هر ماه  4.ساعت را در حال پرواز و بر
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فراز آسمان است.او طی یک ماه اندیشه ای را درشرکتش پیاده کرد که باعث صرفه جویی در این شرکت
شد ،اندیشه ای که از نطر خیلی ها جامه عمل پوشاندن به آن امری غیرممکن بود.مدیرعامل جدید یاهو را
بیش از هر چیز با برنامه ریزی ها و استقامتش می شناسند .او زمانی که در گوگل بود ۱۱۱ ،ساعت از کل
 ۱۰.ساعت هفته را در محل کار سپری می کرد و حتی گاهی پشت میزش می خوابید!
حتی کسانی که از او انتقاد می کنند ،اذعان دارند که او  ۲4ساعت شبانه روز و هفت روز هفته را کار می
کند.خانم نویی که حالا قدرتمندترین زن در عرصه تجارت محسوب می شود و برند شرکتش هم
ارزشمندترین برند در سراسر دنیاست ،روزگاری که درحال تحصیل بود ،کار خود را از ساعت  ۵:۱۱صبح به
عنوان منشی آغاز می کرد تا بتواند خرج خودش را بدهد.او حالا هم دست از کار نکشیده و ساعت  ۰صبح
سر کارش حاضر می شود و کمتر پیش می آید که زودتر از  .شب محل کارش را ترک کند.
سختکوشی و پشتکار و تلاش و امید به آینده را فراموش نکنید.میخواهیم لحن بیانمان را تغییر دهیم !!!...
شما باید میلیونر شوید « .باید »....من این را از شما می خواهم .شما هیچ تفاوتی از هیچ نظری با هیچ
میلیونری ندارید...تنها تفاوت تنبلی و عدم اعتماد به نفس شماست.
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دو سال بکوشید.
دو سال با خدا باشید و سخت کار کنید.
به شرافتم قسم زندگیتان بعد از دو سال کار و تلاش و اعتماد و توکل بی نهایت به خدای بزرگ دگرگون
خواهد شد.
این را با تمام وجودتان حس خواهید کرد.
شما « باید » میلیونر شوید دوستان خوبم...

دو درآمد همزمان داشته باشید :
مثال کوچکی برای داشتن دو درآمد هم زمان
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شما هم زمان هم کارمند باشید و هم فروشنده یعنی در محیط کاری خود به فروش محصولات و خدماتی

بپردازید .خیلی ها می گویند ما از فروشندگی می ترسیم یا این که همکارانم در مورد من چی فکر می
کنند؟ دقیقا دختر عمه من همین را می گوید .حالا فقط با حقوق ماهی  4۵۱هزار تومان در یک آزمایشگاه
زنانه کار میکند در صورتی که می تواند درآمد بیشتری داشته باشد .در بازار تهران با یک آقایی آشنا شدم
که خریدار جزئی عطر بود .انصافا اطلاعات خوبی داشت اما فقط خوب بود و عالی نبود! یعنی فقط اطلاعاتش
رو از سطح اینترنت به دست آورده بود.این آقا روزی هشت تا  ۱۲تا عطر  ۱۱میلی لیتری میخره و می بره
تو اداره ای که کار میکنه بین دوستاش می فروشه .هر عطر رو تقریبا  ۵هزار تومان می خره و میبره شرکت
به دوستا و همکارهاش دونه ای 9۱۱۱تومان می فروشه،این آقا چون عاشق عطر و ادکلنه تقریبا هر روز میاد
بازار و ادکلن می خره و بعضی عمده فروش ها به قیمت عمده باهاش حساب می کنند.
این آقا دوتا کار خیلی مهم انجام میده که کارش خیلی خوب گرفته و اون طور که خودش می گفت از این
طریق حدود ماهی  ۱۲۱۱۱۱۱تومان درآمده داره،علاوه بر این که به کارمندی اش هم ضربه ای وارد نمیشه.

.i

r

اون دو تا کار مهمش اینه که:

ا ولا کیفیت عطر هایی که تهیه میکنه خیلی بالا هستن و از کمپانی های معروفی مثل آرجویل فرانسه هستن

ay

و ماندگاری طولانی دارن،این باعث میشه مشتری کاملا از خریدش راضی باشه.

کند(.هزینه رفت و آمد و )...

ar

tw

انصافا اگر مشتری بخواهد همین مقدار عطر را خودش بخرد باید حدود ۱۱الی ۱۲هزار تومان هزینه

دوما اطلاعات زیادی نسبت به یک مشتری معمولی از عطر و ادکلن داره و برای همین میتونه یه مشاور خوب

st

برای سایر کارمند ها در انتخاب عطر و ادکلن باشه و از این طریق هم کلی مشتری داره.
کار برای انجام دادن بسیار هست،فقط علاقه ی خود را پیدا کنید و شروع کنید .اولش کمی سخته ولی به
نظر شخص خود من سختی های کاری که دوست داری لذت بخشه.
همین حالا همه ی بهانه ها را کنار بگذارید و ببینید می توانید در کنار شغل فعلی خود چه کار دیگری برای
کسب درآمد بیشتر انجام دهید،حتی ممکن است شغل دوم شما تبدیل به شغل اصلی شما شود.

کتابهایی که پیشنهاد می کنیم برای تغییر در افکار و زندگیتان مطالعه کنید :
کتاب رازهای میلیونرهای خودساخته اثر برایان تریسی
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کتاب افسانه کارآفرینی اثر گربر ترجمه کاوش حسین تبار
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کتاب پدر پولدار پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی
کتاب اثر مرکب اثری از دارن هاردی
کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

اینک می خواهیم از تجربیات ارزشمندی شما را مطلع کنیم که هیچ جا هیچ کس آنها را به شما نخواهد
گفت ؛ آنها را از زبان خود فروشندگان بیان میکنیم تا بهتر و بیشتر با آنها ارتباط برقرار کنید!!!
Page 804 of 820
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یادم باشه سری بعد برای تبلیغات به جای تأکید بر فروش محصول ،به کارآیی و ویژگی های خاص اونتأکید کنم.

به جای "فروش ویژه کود نانو" بنویسم "محصول خود را  ۲برابر کنید! نانو کود سپهر :افزایش محصول +
تقویت درختان"
یادم باشه سری بعد اگر مشکلی با شریکم داشتم ،از همون ابتدا با هم صحبت کنیم و برطرفش کنیم تاشراکتمون ادامه داشته باشه.
شراکتی داشتیم که به هم خورد به خاطر اختلاف نظرهایی که داشتیم ،اما می تونستیم برطرفشون کنیم با
صحبت کردن ،اما اونقدر مطرح نکردیم که شراکتمون به هم خورد.
یادم باشه دفعه بعد اول کار که دستم پره خرج الکی نکنم که آخرش به مفلسی نیفتم|:|:|:-یادم هست در تبلیغ اس ام اسی و هر تبلیغ دیگه به جای  n%تخفیف بنویسم  nهزارتومان ارزانتر یا

.i

r

تخفیف .زنگ خور بیشتره.

-یادم باشه اگر محصولی چند کیفیت مختلف داشت ،نهایتاً  ۲یا  ۱درجه کیفیش رو برای فروش قرار بدم و

ay

اگر مشتری دنبال مورد ارزونتر بود بگم :ندارم

tw

ارائه درجات کیفی مختلف به مشتری ،اون رو گیج می کنه و نمیتونه تصمیم بگیره چی کار کنه.

ar

مشتری های ثابتمو به اسم فامیلشون میشناسم .وقتی تماس میگیرن گرم و صمیمانه از خودشون و اوضاعو احوال کارشون میپرسم و در آخر سلام به خانواده فراموش نمیشه.

st

این افراد میدونن که اهمیت بیشتری دارند و معمولا معرف مشتری بعدی هستند.

یادم باشه سری بعد خواستم تبلیغ بدم اولا تو سایت یا کانال مرتبط به محصول باشه ثانیا فصل اونمحصول باشه مثلا عینک آفتابی روزمستون تبلیغ نکنم.
یادم باشه،هنگامی که میخوام تبلیغ بدم حواسم به موجودی انبارم باشه تا جنس کم نیارمیادم باشه وقتی سایتی یا کانالی برای تبلیغ گذاشتن انتخاب کردم عجله نکنم و به ایام هفته هم دقت کنم.یادم باشه احترام به مشتری رو فراموش نکنم چون اکثرا یا زود قضاوت میکنند و یا زود فراموش میکنن

یه جمله ای که از خیلی ها شنیدم ولی باز گاهی اوقات پشت گوش می ندازم و به ضررم تموم می شه:کار امروز رو به فردا ننداز...
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باور کنید خیلی از کارها به این جمله وابسته هست و وقت و موفقیت کاریمون رو جلوتر می ندازه...

طبق تجربه در این سال ها به این نتیجه رسیدم حتما قبل از استارت یک کاری اول ببینم چقدر منابعدارم دوم یک طرح خوب کسب و کار براش بنویسم و سوم ببینم به وقت گذاشتن براش می صرفه یا نه ؟!
در آخر اگر اوکی بود اقدام به انجام اون بدم.
یه تجربه دیگه این که حتی با اطمینان کامل از اون کار فرض رو میذارم بر اینکه اگر اون کار جواب نداد
چقدر ضرر می کنم و چقدر می تونم تحمل کنم این ضرر رو!
یادم باشه که درسته بعضی مواقع همه چیزا درسته اما شاید یه چیزیش کم باشهرضایت اون بالایی رو سرم نیست واز اون مهربون مهربونا هم کمک بگیرم که روزی دست اونه و واقعا حتما
به این نتیجه رسیدید و ان شاءالله برسید که هیچ چیز کوچیکی مثل یه برگ بدون اذن خدا روی زمین
نمیفته...
واینکه روزی رو از اول صبح تقسیم میکنن .اینها رو من خودم با تمام وجود و تار و پودم درک کردم و شما
هم به زودی درک میکنید.
همیشه یک دفترچه یادداشت همراهم باشهتوی این دفترچه تمام ایده هایی که به ذهنم میرسه یا جایی میخونم رو یادداشت کنم .حتی غیر ممکن
ترین ها و احمقانه ترین ها ،حتی ایده های شکست خورده .گاهی بعضی از این ایده ها با کمی تغییر و
اصلاح تبدیل به یک فرصت بی نظیر میشن.
همین طور توی دفترچه هر نکته ای رو که می بینم کسی توی کارش استفاده کرده و نتیجه گرفته یا
نگرفته رو بنویسم .لازم نیست آدم همه چیز رو خودش تجربه کنه.میتونم تجربیات کاری خودم و اشتباهام و
تجربه هام رو هم بنویسم داخل اون دفترچه.فقط باید همون موقع یادداشت کنم که یادم نره.
یادم باشه توی شراکت وظایف بدون هیچ رودربایستی مشخص بشه توی شراکت دنبال آدمهای خلاق نباشمبلکه دنبال آدمهای خیلی خیلی خلاق باشم در شراکت سعی کنم با جدیت کارها جلو بره و شکستها رو قبل
از آغاز شراکت تعریف و پیش بینی کنیم
مردم از طرح های فانتزی و زیبا لذت میبرند اما به طرح های ساده بیشتر اعتماد میکنندشلوار جین راحته اما مردم به شلوار پارچه ای بیشتر اعتماد میکنند
کتونی راحته ولی مردم به کفش بیشتر اعتماد میکنند
لباس اسپرت راحته ولی مردم به کت شلوار بیشتر اعتماد میکنند
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قدرت بیان و سخنوری خوبه ولی مردم به صداقت بیشتر اعتماد میکنند.
یادم باشه هیچ وقت با آدم ترسو و آدم تنبل و آدمی که قدرت ریسک نداره نباید شراکت کنماطلاعات خیلی مهمت رو که باعث موفقیت تو شده به هیچکس فاش نکن .اما کسی که خواست موفق بشهمثل تو  ،راه رو بهش نشون بده  ،حتی اگه اون راه راز تو باشه.
هر کسی سوالی پرسید و جواب خواست  ،اگه بلد بودی دستش رو بگیر  ،مطمئن باش روزی دستت رو
میگیره.
این جمله رو هیچوقت و هیچ جا از یاد نبر اونم اینه :با خدا باش و پادشاهی کنوقتی کسی میگه "بزارین با برادرم/شریکم/همسرم و  ....مشورت کنم" ،در  99درصد مواقع منجر به خرید ویا انجام کار نمیشه

r

.i

همیشه از یک برنامه حسابداری (کوچک حتی) استفاده کنید.کردن آیتم مورد نظر ،مراجعه ،جستجو و...

tw

ay

هیچوقت اعتماد به ذهنتون نکنید .استفاده از دفتر و کاغذ هم مشکلات خیلی زیادی داره خصوصاً برای پیدا

حتی شده از یک فایل اکسل استفاده کنید ،به مراتب بهتر از دفتر هست

ar

-یادم باشه جنس خوب دست مشتری بدم و کالای برقی یا الکتریکی رو که میخوام عمده بخرم قبلش حتما

st

تست کنم ( جنس های تی وی شاپ اصلی فرعی زیاد داره و نصفشون هم کاربرد نداره و خرابی هم کم
نداره)

اکثر ایده ها در ذهن  ،عالی با سودهای استثنایی هستند ولی وقتی رو کاغذ تشریح مییشن سودشمعمولی یا غیر اقتصادی است .
تهیه طرح تجاری  ،از ضرر های هنگفت مالی و اعتباری جلوگیری میکنه .هر ایده ای تا روی کاغذ ریز نشه
قابلیت اجرا پیدا نمیکنه.
سعی کنین فکرهای اصلی و مهم رو بذارید برای اوقات دیر وقت شب.بعضی شبها تا دیروقت بیدار بمونید و فکر کنید.ایده ها و راه حلهای بهتری به ذهنتون میرسه!!!
به شخصه خود بنده خیلی برام اتفاق افتاده که شب ها راحت تر و مفید تر میتونم فکر کنم .
برای اجرای ایده ،بیشتر از "اصل ایده" درگیر حواشی اون نشیم .Page 807 of 820
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اگر ایده ای دارید سعی کنید در روز اول اقدامی مثبت در راستای موضوعش بکنید وگرنه این ایده هم ،مثل
ایده های قبلی به خاطرات می پیونده.
مذاکره در موضع ضعف فرد را مجبور به امتیاز دادن و تن به قرارداد یکطرفه میکنه  .قراردادهای یک طرفهدر کسب و کار  ،پایدار و سود ده نیستند.
در کسب و کار موفق  ۲چیز همیشه رو به ازدیاده :مشتریان وفادار
دشمنان حسود و ترسو
اگر قرار هست برای کسی پورسانت در نظر بگیرین ،رفاقت رو بزارین کنار و بحث مالی رو در نظر بگیرینبه این نگاه کنید که پورسانت تعیین شده واقعاً ارزشش رو داره و شما با دل خوش میدین؟
ضمن این که دقیقاً مشخص کنید که در ازای پرداخت این پورسانت ،چه انتظاراتی دارین و این آمادگی رو
داشته باشید که در صورت برآورده نشدن انتظارات ،پورسانت رو خیلی راحت کنسل کنید حتی اگر گیرنده
اش بهترین دوست های شما باشن
اگر کارمند هستید بدونید و آگاه باشید کارمندی فن و تخصص نیست .برای دوره بازنشستگی چه تخصصیدارید که مجبور نباشید از صفر شروع کنید ؟!
عجول نباشید...بجای اینکه کار اشتباهم را توجیه کنم خیلی راحت بگویم ببخشید اشتباه کردمسعی کنم ،تمرین کنم و یادم باشه همیشه پر رو باشم هیچ موفقیتی با کم رویی بدست نمیادهر وقت کسی تو صحبت هاش گریز زد به ارزش ها (عرفی ،مذهبی ،اجتماعی و  )...و گفت من فلانم وبهمان ،حواسم رو بیشتر جمع کنم .احتمال کلاه بردار بودن و چرب زبونی کردنش بیشتر میشه!
یادم باشه; برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی نباید عجله کرد و بهتره از تجربیات دیگران استفاده کرد ونباید به فکر زودبازدهی بود با برنامه ریزی پیش برم و حوصله کنم کارم درست باشه به هدفم میرسم
کار گروهی و هدف دار مطمئنا جواب میده به شرطی که آدمش از جنس خودت باشه
هیچ تلاش و سخت کوشی بی نتیجه نیست ،برای موفقیت باید تلاش کرد
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هیچ وقت قرار داد با توضیحات کامل  +امضای طرفین را دست کم نگیرید با هرکسی که باشدواصلا به صحبتهای شفاهی اکتفا نکنید
سعی کنیم احساسی تصمیم نگیریم و عمل نکنیم و فقط با منطق پیش برویمانجام ندادن همه ی کارها با هم و اولویت گذاری و برنامه ریزی برای اجرای بهترین و مؤثر کارها به نوبت
-یادم باشه قبل از تبلیغات گسترده،از همت و تعهد تیم همراهم مطمئن بشم که وسط راه کار سخت نشه

بیشترین وقت با تماشای تلویزیون هدر داده میشد .از تعطیل شدن تلویزیون ( اول فروردین ) هر شبمطالعه میکنم حتی برای نیم ساعت و حالا ایده های جدیدی دارم که قبلا پیش چشمم بود و نمیدیدم .
یادم باشه  ،قبل از شروع کار یا پروژه ای دنبای مشتری باشم.از قدیم گفتن  :اول چاه را بکن بعد منارش را بدزد

.i

r

خدمات ارزشمند  ،اگر مجانی انجام شوند ارزشش دیده نمیشه.-بهترین دوست های امروزم ممکنه دشمنای فردام باشن پس راز هام  ،ایده هام و تفکراتم که ممکنه یه

ay

روزی علیهم استفاده بشه رو به اونا نگم

کنم

ar

tw

-یادم باشه  ،من متخصص نیستم در همه ی زمینه ها  ،برای رشد سریع تر از متخصص هر حوزه استفاده

-دوستان واقعی خود را  8در سختیها و گرفتاریهای روزگار  8در زمان وقوع پیشامدهای بد از هر نوع  8خصوصا

st

در زمان مشکلات مالی بشناسید.

کسانی که در کنار شما می مانند و شما را رها نمی کنند و برایتان از آنچه در توانشان هست  8دریغ نمی
کنند 8درّ و گوهرهای ارزشمندی هستند که مثل آنها را نخواهید یافت  8وجودشان را قدر بدانیم و با تمام
وجود حفظشان کنیم و در موقع لزوم مانند آنها درکنارشان باشیم و برایشان فداکاری کنیم.
یادم باشه به پرسنلم اینقدر رسیدگی کنم که در هر شرایطی به نفع من فکر کننیادمان باشد تمام پتانسیل و نیرو و حرفه خودمون رو به یک باره رو نکنیم چون بعد از مدتی سیر صعودیبه سیر یکنواخت تبدیل میشه و فکر میکنن شما هیچ کاری رو انجام نمیدین در صورتی که شما بیشتر از
بقیه دارید تلاش میکنین
به همه جا سرک بکشید  .فقط کارتونو محدود به یه منطقه نکنید  .هر نقطه ای از شهر یا کشورت یهمشتری بدرد بخور داره!!!
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-یادم باشه همیشه بفکر تحول و استفاده از شیوه های نوین باشم.

startway.ir

طول کشید تا متوجه ارزش و اهمیت سکوت شدم  .حالا انرژی کمتری هدر میدم  ،وقت بیشتری برایخودم و افرادی که برام مهم هستند دارم  ،بیشتر یاد میگیرم  ،بیشتر کسب درآمد میکنم  ،وقت بیشتری
برای برنامه ریزی آتی دارم و مدیریت زمان و کارهای روزانه به طور چشمگیری بهبود پیدا کرده .
یاد گرفتم گاهی سکوت کنم تا دیگران با پرداخت هزینه ( زمان  +ضرر ناشی از عمل بدون تحقیق یا حق
الزحمه استفاده از اطلاعات ) به ارزش فرصتها پی ببرند .
سکوت  ،نقطه آغاز  ،شروعی دوباره برای کارهایی جدید و سرنوشت ساز است
یادم باشه سری بعد که کاری رو میخام شروع کنم اول راجع بهش کاملا تحقیق کنم .از افرادی که تو اونکارن در مورد مزایا و چشم اندازش سوال کنم .بعد بشینم برای کاری که میخام انجام بدم برنامه ریزی دقیق
کنم و هدف مو از اون کار مشخص کنم.
پول خرد زیر فاکتور رو حتما رندش کنید مثلا اگه مشتری  ۱۲۰۵۱تومان خرید کرده بکنید  ۱۲۱۱۱تومانچون با این کارتون مشتری ها خیلی باهاتون حال میکنن و هم اینکه دیگه احتیاجی به اینقدر پول خرد
ندارید!!!
هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیستوقتی رئیست بهت ( اولین بار ) دستور کاری را داد  ،به  ۲چیز فکر کن ؛اول اینکه چرا من خودم رئیس نباشم!
دوم اینکه چطور به بهترین حالت رئیس را راضی کنم...
هیچوقت نداشته ها و ایراد های کسی را مسخره نکنچون اون خودش بهتر از من و تو درداش را میدونه
تو اگر یکبار اون کمبودها و ایرادها را دیدی
اون هر لحظه داره با این دردا زندگی میکنه
تجربه ای که به سلول سلول بدنم درکش کردم:تا کاری رو به انجام نرسوندی با کسی در میون نذار
ـ هیچوقت در انتخاب جای مغازه و یا فروشگاهت عجله نکن.
با دقت و پرس و جوی تمام جا رو انتخاب کن و بدون که جای مغازه در فروش اون مستقیم تاثیر میذاره.
Page 810 of 820
startway.ir

ایده های میلیونی برای شروع یک کسب و کار میلیونی با کمترین سرمایه اولیه

startway.ir

حتی اگر جای بهتر قیمت گرونتری هم داشت بدون که این گرونی دلیل داره!!!
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فکر نو=درآمد میلیونی.مثل بقیه فکر نکنید وگرنه بدون سرمایه هنگفت در مقابله با آنها شکست را پذیرا خواهید بود...
خلاق باشید و با خلاقیتتون همه رو شگفت زده کنید.
 همیشه برای استارت به کاری فکر کنید که کامل از پس انجام دادنش بر بیایید ؛ نه کاری که سودبیشتری داره ولو از تواناییتون خارجه فکرتون رو از اینکه فلانی چقدر در میاره و فلانی چیکار میکنه آزاد
کنید و فقط به خودتون  ،موقعیتتون و کارتون و هدفتون فکر کنید.
یادتون باشه همه سرمایتون رو در ابتدا برای یک کار نذارید تا اگر نگرفت پشیمون نشید و سرمایه وزندگیتون بر باد نره.یه مقداری از سرمایتون رو در ابتدا وارد کار کنید.
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استارت کارتان را با بهترین ایده همین الآن آغاز کنید
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مطمئن نیستم در کجا اولین بار این شعار را شنیدم.فکر میکنم از  Neil Patelباشد .ولی این مهم
نیست.نکته ی مهم پیغامی است که دارد:
اگر همین الآن در حال کار کردن بر روی بهترین ایده ی ذهنتان نیستید پس دارید وقتتان را تلف میکنید
این یک جمله ساده است و چیزی است که بیشتر افراد با آن موافق هستند .البته خیلیها هم آن را نادیده
میگیرند.
ایده و فکر درست جلوی چشم شماست ،فقط اینکه فکر میکنید حس کار کردن بر روی آن نیست .ولی
وقتی حس میکنید کمی به تجربه بیشتری نیاز دارید 8پول بیشتری میخواهید ،به چند ارتباط بیشتر نیاز
دارید ،آنگاه آماده ی کار بر روی آن میشوید.
ولی تا این زمان تصمیم میگیرید بر روی دیگر پروژه های کوچک تر و متفرقه کار کنید .اشتباه بدی است!
چرا؟ به چند دلیل:
اول :اینکه اگر زیاد صبر کنید ممکن است شخص دیگری همان ایده را به کار گیرد و سهم بازار و مشتریان
شما را از شما بگیرد.
دوم :اینکه این شانس وجود دارد که حتی بدون تجربه ی صحیح از حمایت مالی ممکن است قادر باشید کار
را به پیش ببرید.
سوم :حتی اگر شکست بخورید ،لااقل در تعقیب چیزی با ارزش شکست خورده اید.
بنابراین آماده شوید و بر روی بهترین ایدهی ذهنتان کار کنید .مگر اینکه ترجیح دهید وقت خود را با آن
پروژه های کوچک و متفرقه تلف کنید.
صبر :
صبر؛ اگه یه کاریو شروع میکنی توقع نداشته باش یه ماهه به پول برسی و وضعت خوب بشه.
اصطلاح خواب سرمایه رو شنیدی؟!! سرمایه تو مرحله اول اراده و فکرو تلاشه !!! فکر نکن فقط پول سرمایس.
نه پول یکی از سرمایه هاست ...شما باید اجازه بدی سرمایت توی بازار قورته بخوره .عین یه ادمی که شنا
تازه داره یاد میگیره ...پس صبر داشته باش  ،صبر توی اجرای ایده یعنی معجزه !!!
الآن خیلیا یه ایده رو اجرایی میکنن و سریع جمع میشه ...طرف تازه یه ماه دیگه ب سود میرسه اما جمع
میکنه  .آینده نگری پیش نیاز صبره .برای کارت برنامه کوتاه مدت داشته باش و پاش صبر کن...
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در پیاده سازی ایده خود صبور باشیم و نا امید نشویم.همیشه تاریک ترین زمانهای شب نزدیک طلوع
خورشید رخ می دهند!!!...

یکی از مهمترین اصول در فروش بیشتر :
آیا تابحال به یک پیتزا فروشی سری زده اید؟؟؟
مگر ممکن است نرفته باشید!!! حال میخواهم یک اصل را به شما بگویم که با اینکه چندین و چند بار اقدام
به خرید از فست فودی سر کوچه تان کرده اید اما از آن غافلید!!! ...
فکر کنید شما همین الآن وارد فست فود میشوید و یک پیتزا سفارش میدهید...درست قبل از اینکه پول
پیتزا را حساب کنید فروشنده به شما می گوید سس چی بذارم ؟
نوشابه هم می خواید ؟

r

.i

سیب زمینی سرخ کردمون امروز تخفیف داره !!! بذارم کنارش ؟

ay

میتونم بهتون پیشنهاد کنم فلافل های ما رو یکبار امتحان کنید ؟

tw

شما فقط برای خرید یک پیتزا رفته بودید ولی بجای  ۱۱هزار تومان خرید  ۱۱هزار تومان از آن فست فود
خریداری کردید .نه...اشتباه نکنید...نمی خواهم روی فست فود ها تمرکز کنم  ....بطور مثال یک لوازم

ar

خانگی ....وقتی یک تلویزیون را میفروشد این هنر فروشنده است که در کنار آن چند سینمای خانگی و یک

st

سی دی و دی وی دی پلیر برای زیر تلویزیون و یک پخش کننده فیلم های سه بعدی همراه چند عینک را
به شما بفروشد!!!...

این یک تکنیک است در فروشندگی ...سعی کنید آنرا بیاموزید...آموختن آن چندان کار سختی نخواهد بود
دوستان میلیونر من...
داستان زیر به خوبی این اصل را برایتان به نمایش خواهد گذاشت :
پسری برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی از فروشگاههای بزرگ که همه چیز میفروشند
رفت …
مدیر فروشگاه به او گفت  :یک روز فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کرده و در پایان روز با توجه به
نتیجه کار در مورد استخدام تو تصمیم میگیرم.
در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفت و از او پرسید که چند مشتری داشته است ؟
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مدیر با ناراحتی گفت :تنها یک مشتری …؟ بی تجربه ترین متقاضیان کار در اینجا حدقل  ۱۱تا  ۲۱فروش
در روز دارند .حالا مبلغ فروشت چقدر بوده است ؟
پسر گفت ۱۱4،999٫۵۱ :دلار
مدیر فریاد کشید  ۱۱4،999٫۵۱ :دلار …..؟
مگه چی فروختی ؟
پسر گفت  :اول یک قلاب ماهیگیری کوچک فروختم ،بعد یک قلاب ماهیگیری بزرگ ،بعد یک چوب
ماهیگیری گرافیت به همراه یک چرخ ماهیگیری  4بلبرینگه .بعد پرسیدم کجا میرید ماهیگیری ؟
گفت  :خلیج پشتی
من هم گفتم پس به قایق هم احتیاج دارید و یک قایق توربوی دو موتوره به او فروختم
بعد پرسیدم ماشینتان چیست و آیا میتواند این قایق را بکشد؟ که گفت هوندا سیویک
من هم یک بلیزر دبلیو دی 4به او پیشنهاد دادم که او هم خرید..
مدیر میگه اون اومده بود قلاب ماهیگیری بخره تو بهش قایق و بلیزر فروختی ؟
میگه نه ،اومده بود قرص سردرد بخره من بهش پیشنهاد کردم بره ماهیگیری برای سردردش خوبه
این داستان واقعیست و این پسرک حال صاحب بزرگترین فروشگاه های هایپر مارکت دنیاست...
نام این پسرک کارل استوارت بود...
و این سرنوشت انسانهای بزرگ و نابغه است....

ریسک کنید و درست ریسک کردن را بیاموزید :
برای بیشتر ما ریسک کردن کار ترسناکی است زیرا همیشه احتمال شکست وجود دارد .به ما یاد داده شده
که احتیاط کرده و از ریسک های غیرلازم خودداری کنیم .و محافظه کارانه و قدم قدم تا رسیدن به هدفمان
پیش رویم .با اینکه این رویکرد ایمن تر به نظر می رسد اما معایبی هم دارد .هیچوقت نمیتوانید با عقب نگه
داشتن خودتان نیروی محرکه و جنبشی ایجاد کنید .درواقع ،هرچه زمان بیشتری عقب بمانیم ،جلو رفتن
برایمان سخت تر میشود .بدون نیروی جنبشی به سمت جلو ،اینرسی ایجاد میشود و پیشرفت برایتان فقط
در حد یک آرزو می ماند.
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آیا تابحال متوجه شده اید که موفق ترین آدمها یک وجه اشتراک دارند؟ نه نفر از هر ده نفر ،درجههایی از
ریسک کردن در موفقیتشان دخیل بوده است .این افراد موفق به طریقی احساس میکردند که برای موفق
شدن باید خطر کنند.
باور کنید یا نه ،ریسک ،اگر از رویکردی درست به آن نگاه شود ،آنقدرها هم چیز وحشتناکی نیست .بیشتر
افراد از دریچه شکست آن و چیزهایی که از دست خواهند داد ،به آن نگاه می کنند .اما لازم است از خودمان
سوال کنیم« ،اگر موفق شد چه چیزهایی به دست میآوریم؟»
آیا ارزش ریسک کردن دارد؟
اینجا فرایند ساده ای را عنوان میکنیم که بفهمید چه ریسک هایی ارزشش را دارند .از هشت معیار زیر
برای تحلیل و ارزیابی موقعیت قبل از ریسک کردن و گرفتن تصمیم نهایی استفاده کنید.
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 )۱قرار است چه به دست بیاورید؟ در هر ریسکی باید اول به چیزهایی که قرار است به دست آورید و درواقع
فواید احتمالی آن فکر کنید .لیستی از این فواید تهیه کنید و تا میتوانید جزئیات هرکدام را یادداشت کنید.

ay

هر فایده ممکن که قرار است به دست بیاورید را در نظر بگیرید .این می تواند شامل فواید مالی ،احساسی و
فیزیکی باشد .بهترین اتفاق ممکن چه خواهد بود؟

tw

 )۲چه عواقب منفی احتمالی خواهد داشت؟ درکنار فواید مثبت این ریسک ،ممکن است نتایج منفی هم به

ar

دنبال داشته باشد .به همین دلیل است که به آن ریسک میگویند .لیست دیگری از این نتایج منفی تهیه

st

کنید و باز به همه اتفاقات منفی که ممکن است با آن ریسک بیفتد فکر کنید .آیا میتوانید با آنها کنار
بیایید؟ بدترین اتفاق ممکن چه خواهد بود؟

 )۱تعادل ،تعادل ،تعادل .حالا ،این دو لیست را با هم مقایسه کنید و ببینید کدام احتمال بیشتری برای اتفاق
افتادن دارد .آیا فواید آن به قدری هست که ارزش داشته باشد وارد ریسک شوید؟ آیا می توانید با عواقب
منفی آن اگر اتفاق بیفتند کنار بیایید؟ آیا احتمال موقعیت بینابینی که بدون کُند کردن انرژی محرکه شما،
احتمال خطر را کمتر کند؟ آیا باید آن را به مراحل مختلف تقسیم کنید تا استراتژی خارج شدن داشته
باشید یا باید با هر آنچه که دارید پیش بروید؟
 )4ترس هایتان تا چه اندازه واقعی هستند؟ نگاه دیگری به لیست عواقب منفی ریسکتان بیندازید و از
خودتان سؤال کنید چقدر احتمال دارد به وقوع بپیوندند .اکثر اوقات متوجه می شوید که ترس هایتان
آنقدرها واقعی نیستند  -فقط ترس هستند  -هر احتمال را به دقت بررسی کنید و ببینید واقعاً تهدیدی
جدی است یا فقط ترسی بی مورد.
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 )۵جرأت به خرج دهید .بعد از اینکه به دقت مزایا و معایب ریسکتان را بررسی کردید ،باید به این نتیجه
برسید که این ریسک را انجام بدهید یا نه کمی بیشتر صبر کنید .اگر به این نتیجه برسید که نمیتوانید با

عواقب منفی آن کنار بیایید واقعاً جای خجالت دارد اگر عقب بکشید .یادتان باشد ،همیشه میتوانید همان
ریسک را دوباره ارزیابی کنید تا بعدها ببینید موقعیت برای انجام آن بهتر است یا نه.
 )۰حالا از خودتان بپرسید ،چرا؟ انگیزه تان برای انجام این ریسک چیست؟ آیا با آنچه درست میدانید
تطابق دارد یا حرص و خودخواهی شما را به انجام آن ترغیب میکند؟ درک انگیزه هایتان به شما کمک می
کند بهتر بفهمید که چه باید بکنید .همیشه باید به سمت «بهتر» حرکت کنید.
 )۰خودتان را برای عمل آماده کنید .با عادت کردن به ارزیابی ریسک ها به این ترتیب ،به خودتان اعتمادبه
نفس لازم برای جلو رفتن و مقابله با تردیدها را خواهید داد و قاطعانه تر به سمت جلو حرکت خواهید کرد.
در طولانیمدت ،اعتماد به نفس و قاطعیت عامل بسیار مهمی خواهد شد .اگر میخواهید ریسک کنید ،اول
باید ذهنتان را برای آن آماده کنید تا احتمال موفقیتتان بیشتر شود.
 ).عقب نکشید! اگر تصمیم گرفتید آن ریسک را انجام دهید ،اقدام کنید و پشیمان نشوید .هفت مورد اول
مرحله ابتدایی بودند .وقتی وارد عمل شدید ،از وسوسه دوباره فکر کردن به ریسکتان و احیاناً پشیمانی دوری
کنید .این کار فقط پیشرفتتان را زیر سوال میبرد .شما وارد بازی شده اید و دیگر وقت تمرکز کردن و جلو
رفتن است.
مهربان باش و در عین نداری ببخش...
سعی کنیم به بقیه کمک کنیم ،بهونه نیاریم که نداریم ،فلانی پولو میخوره و مملکت خرابه به من چه و....
ببین وقتی مثلا برجی یه تومن درآمد داری یعنی نمیتونی ماهی  ۵هزار بدی یه صندوق خیریه؟!
وقتی اینکار رو بهش عادت کنی هم یه قدمی برای هموطنای نیازمندت برداشتی هم خودت روحیت بهتر
میشه و انگیزه برای موفقتر شدنت بالاتر میره .چون حس میکنی که دعای مردم پشتته...
چرا اینارو گفتم واسه اینکه به یک انرژی مثبت و زیاد برسی !!!
واسه اینکه نظام انگیزشیت متحول بشه .ببخش و اینو بدون وقتی انگیزه های تو تقویت میشه بدنت شروع به
حرکت میکنه .وقتی بدنت حرکت کنه مدام میگی که ایده میخای  ،کار میخای شروع کنی  ،دلت میخاد
پولدار باشی ،از کارمندی خسته شدیو از این صحبتا ...زندگینامه پولدارا رو بخون  ،از این روش انگیزشی هم
استفاده کردن و همیشه مهربان بودن...
امروز با کمک به یه مستمند به خودت شادی بده که قیمت بالایی داره.
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داستان زیبای زیر را بارها و بار ها بخوانید :
خاطره ای از یک پزشک متخصص اطفال :

من دکتر س.ص متخصص اطفال هستم .سالها قبل چکی از بانک نقد کردم و بیرون آمدم ؛ کنار بانک
دستفروشی بساط باطری  ،ساعت ،فیلم و اجناس دیگری پهن کرده بود .دیدم مقداری هم سکه دو ریالی در
بساطش ریخته است .آن زمان تلفنهای عمومی با سکه های دو ریالی کار می کردند .جلو رفتم یک تومان
به او دادم و گفتم دو ریالی بده ؛ او با خوشرویی پولم را با دو سکه بهم پس داد و گفت :اینها صلواتی است!
گفتم :یعنی چه؟ گفت :برای سلامتی خودت صلوات بفرست و سپس به نوشته روی میزش اشاره کرد.
(دو ریالی صلواتی موجود است) باورم نشد  ،ولی چند نفر دیگر هم مراجعه کردند و به آنها هم ...گفتم :مگر
چقدر درآمد داری که این همه دو ریالی مجانی میدهی؟ با کمال سادگی گفت :دویست تومان که  ۵۱تومان
آن را در راه خدا و برای این که کار مردم راه بیفتد دو ریالی میگیرم و صلواتی میدهم .مثل اینکه سیم برق

r

به بدنم وصل کردند ،بعد از یک عمر که برای پول دویدم و حرص زدم ،دیدم این دست فروش از من

.i

خوشبخت تر است که یک چهارم از مالش را برای خدا میدهد .در صورتی که من تاکنون به جرأت میتوانم
بگویم یک قدم به راه خدا نرفتم و یک مریض مجانی نیز نپذیرفتم  .احساساتی شدم و دست کردم ده تومان

ay

به طرف او گرفتم  .آن جوان با لبخندی مملؤ از صفا گفت :برای خدا دادم که شما را خوشحال کنم  .این بار

tw

یک اسکناس صد تومانی به طرفش گرفتم و او باز همان حرفش را تکرار کرد .من که خیلی مغرور تشریف
دارم مثل یخی در گرمای تابستان آب شدم ...به او گفتم  :چه کاری میتوانم بکنم؟ گفت :خیلی کارها آقا!

ar

شغل شما چیست؟ گفتم :پزشکم .گفت :آقای دکتر شب های جمعه در مطب را باز کن و مریض صلواتی

st

بپذیر .نمیدانید چقدر ثواب دارد! صورتش را بوسیدم و در حالی که گریان شده بودم  ،خودم را درون
اتومبیلم انداختم و به منزل رفتم .دگرگون شده بودم ،ما کجا اینها کجا؟!از آن روز دادم تابلویی در اطاق
انتظارمطبم نوشتند با این مضمون؛ « شبهای جمعه مریض صلواتی میپذیریم » دوستان و آشنایان طعنه ام
زدند ،اما گفته های آن دست فروش در گوشم همیشه طنین انداز بود و این بیت سعدی:
گفت باور نمی کنم که تو را
بانگ مرغی چنین کند مدهوش
گفتم این شرط آدمیت نیست
مرغ تسبیح گوی و ما خاموش !!!!...
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
شغل شما چیه ؟؟؟
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اگر حداقل سرمایه هم برای شروع کار ندارید پیشنهاد ما اینست!!!
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نکته مهم برای آن دسته از افراد که کمترین سرمایه هم برای شروع کار ندارند و امکان گرفتن وام هم
ندارند « :بروید و از یک طلافروشی ای که طلای قسطی می دهد طلا بخرید و آنرا چند وقت بعد نقدی
بفروشید و صاحب یک وام قرض الحسنه شوید و مثل یک وام قرض الحسنه قسطها را بدهید!!!!
جالب بود نه؟؟؟
دوست من با این کار  ۱۱میلیون سرمایه اولیه برای شروع کارش جور کرد» ...
و اما ایده ای دیگر :
اگر یک درامد اندک دارید که کفاف پس انداز را برای شما نمی دهد پیشنهاد ما اینست که به بانک بروید و
یک حساب باز کنید و کارت اعتباری بگیرید و شماره آنرا یادداشت کنید و کارت را جلوی درب بانک
بشکنید.حال فقط  ۱۱درصد از درآمد روزانه یا ماهانه تان را در آن واریز کنید.می دانیم سخت است اما در
هر صورت این کار را انجام دهید.
پس از مدتی شاهد پس انداز یک مبلغ هنگفت در آن حساب خواهید بود.
شما حالا صاحب سرمایه ای خوب برای هدفی معین هستید!!!
« مردم فکر میکنن تمرکز کردن به معنای "بله" گفتن به چیزی هست که قراره روش کار کنی .اما این
اصلا همچین معنایی نداره .معنای تمرکز" ،نه" گفتن به صدها ایده ی خوب دیگه ای هست که وجود داره.
باید با دقت انتخاب کنی .در واقع من به کارایی که انجام ندادم به همون اندازه افتخار میکنم که به کارایی
که انجام دادم" .نو آوری" یعنی "نه" گفتن به  ۱۱۱۱چیز »
؛؛؛ استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل

شعار ما این است  :اگر توان مقابله با غولهای عرصه های دیگر شهر یا کشور را ندارید پس خلاقیتی به خرج
دهید که آن خلاقیت شما را به غول عرصه خودتان تبدیل کند...
شما می توانید...
و باز هم تأکید میکنم  :اگر کسی را در آشنایان یا اطراف میشناسید که از فقر مالی رنج می برد و واقعا و باز
هم تکرار میکنم واقعا قدرت خرید کتاب را از کانال ما ندارد ما از شما خواهش میکنیم که هر چه سریعتر
کتاب را در اختیار او قرار دهید تا بلکه بتوانیم گره ای را از گره های زندگی دوستان خوبمان بگشاییم.
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و باز هم تأکید می کنم  :دوستان قدرتمندم شما باید یک میلیونر شوید چون خیلی از انسان های اطرافتان
با کمک های شما زندگیشان دگرگون خواهد شد...خداوند شما را به دنیا آورده که به تعداد زیادی از انسان

ها که محتاج کمک های شما هستند کمک کنید.قدر خودتان را بدانید و برای رضای خدا تا پای جانتان
بجنگید...

سایتهای منبع:
www.forum.shopkeeper.ir
www.ideabaran.ir
www.etarh.com
www.bartarinha.ir

کتاب رازهای میلیونرهای خودساخته اثر برایان تریسی

st

کتاب افسانه کارآفرینی اثر گربر ترجمه کاوش حسین تبار

ar

tw

کتاب های منبع:

ay

و...

.i

همشهری آنلاین

r

www.jobide.ir

کتاب بله! ۵۱روش معتبر برای ترغیب افراد اثر نوح گلدشتاین و استیو مارتین
کتاب پدر پولدار پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی
کتاب اثر مرکب اثری از دارن هاردی
کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

و چندین کتاب و سایت دیگر و تجربیات و زحمات و تحقیقات ما تا بلکه توانسته باشیم در این وضعیت بد
اقتصادی جامعه گره ای از مشکلات نه چندان کم هموطنانمان باز کنیم...
بعلاوه خدا بودن = منهای تمام مشکلات بودن
مانند ستاره در میان مردم بدرخشید...
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