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 کتاب این دریافت از تشکر با

 .ندارید را الکترونیکی کتاب این محتویات تغییر حق شما

 .ندارید را الکترونیکی کتاب این فروش حق شما

 ... اما

 .بگذارید دانلود برای خود سایت در را آن توانید می شما

 .بدهید هدیه دیگران به را آن توانید می شما

 .نمائید ارائه خود محصوالت همراه هدیه بعنوان را آن توانید می شما

 را نیز ذکر کنید. کارناب و لینک لطفا در صورت استفاده از این مطلب نام

 

 (www.karnab.ir) کارنابمنتشر کننده:  وبسایت  

 

 

 

 

 

 حسین حسین وند

 ، محقق و پژوهشگر مدرس

 در زمینه ایجاد و رشد کسب و کار
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 سالم به شما دوست خوبم

من حسین حسین وند هستم و خیلی خوشحالم که می توانم دانسته ها و تجربیاتم 

را با شما به اشتراک بگذارم. دوست دارم قدری بی پرده و خودمانی در مورد 

 موضوعی با هم صحبت کنیم که تمام جنبه های دیگر زندگی مان به آن مربوط است. 

.. اگر درآمدت برای اداره یه نیست. ضاع مالی ات اونطوری که باید باشداگر او

زندگی خوب کافی نیست... اگه نگران آینده خودت و خانوادت هستی... و اگه دنبال 

مدت هستی... برای افزایش فوری درآ ، بدون سختی و پیچیدگییه روش خیلی ساده

 با مطالعه راهکارهای این کتاب خیلی زود به هدفت می رسی... ،به جای درستی اومدی

و خانه  ،اگر بی کاراهل شعار دادن نیستم.. اما می خواهم به شما بگویم  من اصالً

از کار کردن برای دیگران  از درآمدت ناراضی هستی... اگرنشین هستی... اگه 

خسته شده ای و می خواهی شغل مستقل خودت رو داشته باشی... حتی اگه سرمایه 

 کافی برای شروع کسب و کار نداری... اصالً جای نگرانی نیست.

ه م چطور با سرمایویبگ العه کن و با من همراه باش تا به شمااین کتاب رو تا آخر مط

به درآمدهایی که قبالً حتی تصورش  بدون سرمایه می شودقات ناچیز و در بیشتر او

 هم برایت سخت بود برسی!
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این مطالب رو با اطمینان و ایمان قلبی به تو دوست عزیزم ارائه می دهم و شک 

ندارم که برای رسیدن به زندگی ایده آلت فقط کافیه به مطالب ساده ای که گفته 

 پاداش اقدامت رو بگیری. می شه اعتماد کنی، اونها رو اجرا کنی و

روش ها و نسخه ای مشخص، که دستورالعمل های اون زندگی مالی من و بسیاری 

 ؛ و مطمئنم برای شما هم اینگونه خواهد بود.افراد دیگر را نجات داده است

 

  !اینقدر با اطمینان حرف میزنم؟چطور 

 شاید بپرسی چطور یک کتاب می تونه زندگی منو متحول کنه 

 و یا اینکه چه چیزی کارایی این آموزش ها رو تضمین می کنه؟ 

موضوع اینه که کسب درآمد هم مثل هر کار دیگه ای فرمول دارد، اگر یه آدم بی 

پول و یک آدم پولدار رو مورد آزمایش قرار بدهیم و هر دو تا رو با جیب خالی و با 

تاهی دوباره ثروتمند شرایط مساوی رها کنیم، بدون شک شخص پولدار در مدت کو

 می شود، و شخص بی پول هیچ تغییری نخواهد کرد.
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  چرا اینطور می شود؟

که آن و تجربیاتی داشت درست است، آن شخص پولدار چیزهایی می دونست 

 دیگری اطالعی از آنها نداشت.

میزان تحصیالت دارید و یا اینکه کجا  نیست چند سال دارید و یا اینکه چهمهم 

ی کنید، کسب درآمد اصولی دارد و افراد موفقی که درآمد باال دارند، زندگی م

همواره برای دستیابی به درآمد باالتر در حال انجام آنها هستند. شما هم با اجرای 

 ( می رسید.یعنی افزایش فوری درآمداین اصول ساده به همان نتایج )

که چه شغلی داری، و حتی اصالً اهمیتی نداره که االن در چه وضعیتی هستی و یا این

 در هر حال قادر به افزایش درآمدت تا چند برابر هستی.  ،اگر شغلی نداری

 در این کتاب می آموزید که چگونه از صفر شروع کنید 

 و درآمدتان را بسرعت افزایش دهید. 

امروزه برای ثروتمند شدن و رسیدن به یک درآمد ایده آل، از طرف افراد یا 

موسسه های مختلف روش های متعددی ارائه می شود که هیچ کدام شما را به سر 

 منزل مقصود نخواهند رساند. 
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 لبغاکه که به شما اصول موفقیت ) هبعضاً در اینترنت وب سایت هایی دیده می ش

( ارائه می دهند، که اگر واقع بین باشیم ترجمه کتب خارجی در این زمینه است

  .برای شما نخواهند داشت کاذب چیزی جز تقویت انگیزه

نیم این وعتماد بنفس خوب است، بشرطی که بدداشتن انگیزه، باورهای قوی و ا

در چه راهی به کار بگیریم که به باالترین سود برسیم. این  وبوجود آمده رپتانسیل 

گونه افراد و وبسایت ها هرگز قادر نیستند در این مورد به شما راهکار ارائه 

برند، و  دهند، چرا که فقط و فقط در دنیای ذهن و درون ) و گاهی وهم ( بسر میب

زی به شما نخواهند در مورد اقدامات واقعاً درآمدزا، و افزایش فوری درآمد چی

  .گفت

نها به شما می گویند منفی بافی نکنید و به اتفاق های مثبت بیاندیشید، این تغییر آ

  ت!هیچ وجه برای موفق شدن کافی نیس بهبزرگیست و بسیار مفید است، اما 

 این زمینه مطالعه بفرمایید: کارنابوبسایت در  مقاله زیر را

 (لینک مستقیم) !بهشت انگاشتن زمین شاید لبخندی بر لبانتان بگذارد

 (کلیک کنید تا به صفحه مقاله هدایت شوید. ALLOWبعد از کلیک، اگر پنجره ای باز شد، روی )
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در شرایط خوبی نبودم و تجربیات بسیار تلخی از نداشتن از نظر مالی چون خودم قبالً 

مالی پشت سر گذاشته ام؛ شکست های میلیونی و پیاپی باعث شده ها و کمبودهای 

بود اعتماد به نفسم رو بشدت از دست بدهم و در نتیجه ترس تمام وجودم رو 

نمی توانستم برای خانواده ام کارهایی رو دلم می خواست انجام  احاطه کرده بود.

  بدهم و روزهای کابوس وار پشت سر هم برایم اتفاق می افتادند.

 شودب ام آیندهمانع موفقیت و خوشبختی  ،ترس از شکست های گذشته ادمجازه ندما اا

 

م خیلی زود به درآمد دلخواهت هاگه قدم به قدم با من جلو بیای بهت قول مید

برسی و با روش ها و کسب و کارهایی آشنات کنم که وقتی اونا رو اجرا می کنی، هم 

 دیگران کمک کنی.از کسب درآمدت لذت ببری، هم به 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.ircdvd.com

www.omideiran.ir کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.yekdl.com



 

  

  

 
 کارناب

 افزایش فوری درآمد

.نشر این اثر در صورت تغییرندادن محتوی بالمانع است  

 در موفقیت دیگران نقشی موثر ایفا کنید.

 

 www.karnab.ir حسین حسین وند -فوری درآمدافزایش  8

االن این فرصت بی نظیر در اختیار توئه که با روش هایی که یاد می گیری، یکبار 

برای همیشه با مشکالت مالی خداحافظی کنی و از شر تمام دغدغه های مالی خالص 

 بشی و در نتیجه به فکر رفاه خودت و خانوادت باشی.

ی کنم مطالب ارائه شده رو بارها اگر به کسب درآمد واقعی عالقه مند هستید توصیه م

 بدقت مطالعه و  در زندگی تون اجرا کنید.
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این کتاب نتیجه سالها تحقیق و تجربه است و مثل این رو هیچ کجا نخوندی و نمی 

تونی پیدا کنی، متفاوت با همه آموزش هاییه که تا حاال دیدی. با توکل به خدا و لطف 

بی دریغش می تونه زندگی و شرایط مالی تو رو تغییر بده و به اون جایی که باید 

 باشی برسونه. 

با اصول ساده ای آشنا می شوید که با اقدام بر اساس  آنها در در این کتاب شما 

مسیر درست موفقیت شغلی قرار می گیرید و از اشتباهات مهلک در امان می مانید. 

آن به معرفی کسب و کارهایی می پردازیم که با ناچیزترین سرمایه و در بیشتر در 

ا هستید و خیلی سریع و قادر به انجام اونه هیچ سرمایه ایاوقات بدون نیاز به 

بالفاصله پس از انجام سود فوری نصیب تان می شود.  در ضمن نیاز به مهارت باالیی 

ندارید و تعداد رقیبان هم مهم نیست چرا که بازار مخصوص به خودتون رو خواهید 

 داشت.

تنها کاری که شما انجام می دهید، این است که از بین کسب و کارهایی که معرفی 

، یکی رو که بیشتر عالقه دارین و مناسب شرایط تون هست رو انتخاب می می کنم

کنید و شغل جدیدتون رو آغاز می کنین. از اینجا به بعد هر چقدر اون کار رو بهتر 

 انجام بدین و پشتکار بیشتری داشته باشین درآمد بیشتری نصیب تون می شه.
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بی برای خود و خانواده مناس شما ماموریت دارید زندگی معقول ودوست عزیزم 

و بسیار روشن است که هر برنامه و ماموریتی برای به  تان ایجاد کنید؛محترم

 آن فعالیت دارد، لذا از شمابه سرانجام رسیدن نیاز به پشتکار و نظم مخصوص 

مهیا کنید تا در بین راه عقب نشینی  می کنم شرایطی رودرخواست  دوست خوبم

هر کاری مشکالت یقیناً دهید، بموفقیت ادامه رسیدن به نکرده و با روحیه خوب تا 

را دارد که با پشتکار و کسب تجربه، سهل و تبدیل به لذت خواهد  شخاص خود

 شد.

 اگر قرار نیست به پاهایت تکانی بدهی، 

 از خدا نخواه که راه را به گام هایت نشان دهد.

 

 نکاتی مهم هستید، که درشما برای داشتن درآمد باال و همیشگی نیازمند دانستن 

 به زبانی کتاب من در این بسیار بزرگی در پی خواهند داشت. عین سادگی نتایج

یک تصویر روشن از استفاده شما از و قابل فهم برای همه،  بسیار ساده و صمیمانه

 ید.وشمی ه به چه ابزارهای طالیی مجهز سازم تا بدانید کمی آنها 
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که وقت زیادی از شما نمی گیرد خواهید دید  ،  مطالعه ی کامل این کتابدر صورت 

 کرده و چه امکاناتی در اختیارتان قرار می گیرد تا از صفر شروعکه 

 درآمدتان را به سرعت افزایش دهید. 

 

 

 

 

د یبه شما قول می دهم بعد از مطالعه این کتاب شگفت زده بشوید و به نکاتی پی ببر

و از خودتون بابت تهیه این کتاب تشکر خواهید  زندگی تون رو متحول می کند؛که 

 کرد.
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 در موفقیت دیگران نقشی موثر ایفا کنید.
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 می خواهم پرده از رازی بردارم..

 ...!و از درآمدی خوب محروم بودم رازی که خودم تا مدتها نمی دانستم

 

 ؛ و گاهی اوقات بدون هیچ سرمایه ایاگر می گویم با سرمایه کم

 رسید... می شود به درآمدهای عالی

 باور کنید که امکان پذیر است.
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 نیازشما نیاز به کسب و کاری دارید که سرمایه زیادی برای اجرا  برای اولین قدم

ها درآمد د؛ و در کنار این ویژگی ام باشو حتی در منزل هم قابل انج دنداشته باش

 "درآمدافزایش فوری "به نام  کتابیبه همین دلیل  د؛عالی هم درپی داشته باش

که در آن انواع مختلفی از کسب و کار را در اختیارتان قرار  برایتان تهیه کرده ام

 و سامان دهید. خیالی آسوده به وضع مالی تان سر داده ام، تا بتوانید با

 

 :کلیک کنید اینجا عکس زیر یا روی برای ورود به صفحه دانلود

 هدایت شوید.( کتابکلیک کنید تا به صفحه  ALLOW)بعد از کلیک، اگر پنجره ای باز شد، روی 
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