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لرتسناک م          اثر مصطفی صفری                                                                                                                              َتَموِّ

 پیشگفتار

 

در اوان کودکی به علت نبود امکانات کافی و فقر نسبی خانوادگی مجبور به پوشیدن لباس 

آن روزها دوست داشتم استقالل مالی داشته باشم و دستم در جیب خودم  بودم. ترمبزرگبرادران 

بنابراین تصمیم گرفتم که مشغول  ؛را نپوشم هاآن یشدهکوچک دومدست هایلباسدیگر  و باشد

 بارهدراینبود  مانزندگیمحل  کوچه انتهای دربه کاری بشوم، پس با صاحب مغازه نانوائی که 

کارکرد  بابتتومان و  2ا حقوق روزانه ب نان فروشنده عنوانبهول کردند که صحبت کردم و ایشان قب

که مدرسه  نوبتینوبت صبح قبل از شروع مدرسه و به نسبت اینکه صبحی باشم یا بعدازظهری در 

که داشتم  وقتیپارهنان و کار  تومانی 1که با توجه به قیمت  بروم نانوائینبودم برای کار به مغازه 

 .کردمیحقوقش کفایت 

 

و مجبور بودم بابت رسیدن  رسیدنمیگرچه انصافاً با توجه به اینکه من هنوز قدم به تنور نانوائی 

کمی بود اما  العادهفوقو درآوردن نان چهارپایه زیر پایم بگذارم، حقوق  دستم به صفحه گردان تنور

آوردم برایم ن پولی بود که از زحمت خودم درمییاد گرفته بودم که قناعت کنم و چون این اولی

 بالیدم.می به خودکه نیاز داشتم را بخرم و  هر چیزی توانستممیبود چون  نشیندلخیلی 
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توقعم از زندگی  شدممی تربزرگسالگی دستم در جیب خودم بود. هرچه  8-7بنابراین از همان 

بعد از گرفتن دیپلم تصمیم گرفتم  که جاییتا  تالشم هم بیشتر و بالنسبه شدمیبیشتر و بیشتر 

را در دغدغه ذهنی مردان  ترینبزرگرا ادامه دادم.  بدنی کارهای همانتحصیل ندهم و  دیگر ادامه

کارهای یدی رفتم  همانزی دوباره به سمت . بعد از خدمت سربابه اتمام رساندمزمینی ارتش  ینیرو

ام کتاب های بیکاریپس در زمان ،ببرم را از زمانم بهترین استفاده ممکن کردممیاما سعی 

 بیشتر وجود داشت که ذهنم را هرروز زیباییکه خواندم جمله  هاییکتاباز  دریکی. خواندممی

بیاورند و وقتی  به دستتا پول  دهندمیشان را سالمتی هاانساناکثر »کردمیدرگیر خودش 

در تالش  قدرآنو  کنندمیشان خرج پولدار شدند پولشان را جهت کسب سالمتی

 :پرسندنمیای از خود که لحظه اندمعاش

من حقوق  چندین برابر کنندمیتوجه به اینکه خیلی کمتر از من کار  با چرا افراد موفق

 دارند؟!

جهت  سالمتی  ت دادن س از د

مد  کسببب خرج سبب    درآ

 !!؟؟کسب سالمتی درآمد برای
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 «راز موفقیتشان چیست؟!

 

 روزی با خودم فکر کردم

توانم کار یدی انجام دهم و بقول تا کی میام. حاال که جوانم به کمردرد و پادرد افتاده»

 ها نان بازوانم را بخورم؟!قدیمی

سالمتی( ) خودنعمت  ترینبزرگبخواهم  امرارمعاش به خاطرکه  امزندهمگر من چقدر 

 را از دست بدهم؟!

خواهم مانند پدرم تازه بعد از بازنشستگی بخاطر رفاه خانواده، راننده تاکسی آیا می

 «شوم؟!

 

 امحافظهبگذار هنوز که  امنداشتهام و هیچ پیشرفتی نان بازوانم را خورده است که سال 22

 کمی هم از این نعمت خدادادی استفاده کنم. پس شروع به ادامه تحصیل کردم، کندمیخوب کار 

 راز موفقیت چیست؟!!
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مدرک  هم ،کردممیهای دوره هنرستانم را مرور مدت هم باید درس همهاین از این تفاوت که بعد با

دوره فراگیر پیام نور را پاس کنم تا بتوانم وارد دانشگاه  واحد 14و هم  گرفتممی دانشگاهیپیش

 همان دوران بود که خیلی مورد تمسخر دوستان و آشنایانم قرار گرفتم جمالتی از قبیل: در بشوم.

 گیریمعرکهسر پیری و »

 «...تو این سن درس خواندنت دیگر برای چیست و 

 

 هدفی که داشتم به راهم ادامه دادم. برتکیه  توکل به خدا و ، باهاآناما بدون توجه به حرف 

 امموردعالقهیاری خدا دانشگاه قبول شدم و توانستم لیسانسم را در رشته و به  خوشبختانه

ذهن خالق، حاضرجوابی و تسلطی  به خاطردر دوران دانشگاه خیلی از اساتیدم  .)حسابداری( بگیرم

 دلیل دواما حقیقتاً به  دادندمیبداری که به مباحث حسابداری داشتم پیشنهاد انجام کارهای حسا

 :کردممیرا رد  پیشنهادهاهمه این 

عاشق پرستیژ  همهمطمئناً 

 .هستندشغلی و استقالل مالی 
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 به دلیلسال سابقه کار حسابداری و  2سال سابقه کار حسابرسی برابر بود با  یک هر-1

 .شدمیجبران  به نحویاینکه من دیر شروع کرده بودم باید این تأخیر 

 مطمئناًو  شتندا وجود کار حسابداریدر  بود حسابرسی در کارای که کاری پرستیژ-2

 است.بهتری  هرکسی عاشق پرستیژ شغلی

وارد سایت جامعه  هرروز رفتم.دنبال شغل حسابرسی  بهاول دانشگاه  هایترم همانبنابراین از 

 کردممییا تلفن  فرستادممیعضو جامعه یا رزومه  مؤسساتبرای تمام و  شدممیحسابداران رسمی 

چنان ناامیدی  در آن دوران ند.کب از من که حتی درخواست مصاحبه حضوری یاموسسه اما دریغ از

که حتی بدون  گفتممی کردممیکه ارتباط برقرار  ایموسسهبا هر  گریدگرفته بود که  راوجودم 

 آن وحشت ترینبزرگو  ندکقبولم  ایاینکه موسسه دریغ از بازهمحقوق هم راضی به کار هستم اما 

 .همین امر استخدام و سابقه کاری شده بود امزندگیدوران از 

 

ادامه دادم  راکارهای یدی  انبازهم شدمیبا توجه به اینکه مخارج تحصیلی باید تأمین  پس

 باالخره که مبود دانشگاه ششترم  .کردممیذهنم مرور  را در اهدافم شب هرولی مأیوس نشدم و 

حسابداری خیلی  یدرزمینه از دانشم .استخدام درخواست مصاحبه حضوری کرد یای براموسسه

سابقه کار  جاییگفتم باالخره باید از  هاآنبه  .بود یکار یسابقه همان مشکل تنهاو  خوششان آمد

 افاقه نکرد. بازهماما  تان خواهم کردروسفید مطمئناًشوم  اگر استخدامو  شودشروع 
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کار »لفظ  گریدبنابراین  شدممی زدهپسبیشتر  کردممیگویا هرچه بیشتر احساس نیاز 

دقیقاً  گرفتم. نظر دررا برای خودم ام حذف کردم و حقوق حداقل اداره کاری از رزومه را «مجانی

 حضوری تماس گرفت. مصاحبه جهت یگریدبروز کردم موسسه  را امرزومه اینکه از بعدهفته  یک

 .گنجیدمنمی پوست خود دربود و ارزشمند  انگیزهیجانخیلی  میبراساعت از عمرم  24آن 

 قبول مورد مصاحبه درخریدم و  را امزندگی وشلوارکتاولین  ،رسمی بود مستلزم لباس کار اینچون 

 شروع به فعالیت کنم. استخدام واز شنبه واقع شدم و قرار شد 

 اشزیرمجموعه هایشرکتملی مس ایران با  شرکتاصالح حساب  در زمینۀماه  2به مدت 

یاد  به دانشجویان ارزشیبیچیزهای  دانشگاه دربود که فهمیدم چقدر  در آنجامشغول بکار شدم و 

 دهند.می

 

قائل باش و برا خودت ارزش 

کار مجانی هرگز انجام نده تا 

 موفق بشی.
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 :کندمیرا برایم یادآوری  «فقیر پدر پدر ثروتمند،»ای از کتاب همین امر جمله

 هاسال هاآنبرند، این است که دلیل اصلی که مردم در مشکالت مالی به سر می»

نتیجه  که ؛گیرندولی هیچ اطالعاتی در مورد پول یاد نمی گذرانندمیوقتشان را در مدرسه 

ند که گیرکه برای پول کار کنند، ولی هرگز یاد نمی گیرندمیآن این است که مردم یاد 

 کار کند. هاآنپول را داشته باشند تا برای 

 خودمانیا بقول 

 « بیاورد.پول  انمبرای پول

عمل اصلی  4دانشگاه فقط در حد انجام  دریکی از معضالت من کار با اکسل بود که  هرحالبه

کشی از این برنامه کمکی شروع کردم و هرروز بهره در زمینۀرا یاد داده بودند. پس تحقیقاتم  ما به

دستیار حسابرس  یک عنوانبه آنو از  کردممیسب کدر مورد کار با اکسل اطالعات  و بیشتر بیشتر

 مانده ریزیکرده بودم یکی از معضالتم  شروع اکه کار حسابرسی ر اوایل .کردم برداریبهرهشروع به 

مشتری داشتند و چون  300- 200حداقل  هاشرکت اکثر دریافتنی/پرداختنی بود چون هایحساب

کنیم که پول برایمان  کارچ

نه  درآمدزائی ایجاد کند

 ؟!دسترنج
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پس خیلی  کنیم، هابرگکارای کنار یکدیگر وارد مقایسه صورتبه را هاحساب ماندهمجبور بودیم 

 . نشود نوشتهها اشتباهی که مانده کردیممیباید خیلی دقت  همچنین و گذاشتیممی باید وقت

 

 اکسل هایفرمولبا استفاده از  را مانده ریزی کاربرگ و ار مهربان رفتمیبه سراغ آن دست بازهم

 یا بیشتر ساعت 5حساب  200 یای که حداقل براریزیمانده باعث شد همین امر هکطراحی کردم 

دقیقه انجام  20مدت  در ،(دینکنکه اشتباه  کردیمی به شرطی که دقت کافی را) کشیدمیول ط

 .کردمی توجه بیشتر من بهخالقیتم  به خاطردادم به همین دلیل نورچشمی سرپرست کارم شدم و 

هم نحوه  سپسو  یاد گرفتم با کمک ایشان را هاحسابمدت ممکنه بررسی کلیه  ترینسریع در

 .گرفتم ادی رامالی  هاینسبتو  هاصورت استخراج

 

مراسم ازدواج به دلیل  ،آشنا شدم و ازدواج کردم امزندگی همپایدوران بود که با  درهمان

 نفره را شروع کردیم. 2یک زندگی شد و با کلی بدهی  برگزاروضعیت مالی خیلی ساده 

 

 یاز عروسافزایش بدهند اما بعد  را قول گرفتم که حقوقم مدیرانمدوران عقد بودیم که از  در

 دهسپرده شبه باد فراموشی  هاقول تمامو  نشدکه مصادف با عید بود هم خبری از افزایش حقوق 

اما  را پرداخت کنم هاقسطنم مخارج و ابارها رفتم و درخواست حقوقی بیشتر کردم تا بتو .نددبو

خارج  کاری هایمأموریت بهو خودم هم  کارکنیمنفری  2شدیم فایده نداشت به همین دلیل مجبور 
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حداقل با کارکرد بیشتر و دریافت حق مأموریت و همچنین هزینه کمتر  تا بروماز محل سکونت 

 .بربیاییمبیشتر کنیم و از پس مخارج  را مانزندگیعایدی 

 

متوجه سرانگشتی  یحساببا  شدمشخص  حقوق سال چهارم وقتیسال کار کردن  3بعد از 

سیاست این موسسه  ،شودنمیتوسط اداره کار هم  شده تعیینحداقل  اندازهبهحقوقم حتی  شدم که

 :یعنیکه این  در آنجا معنائی نداشت کاریاضافهبود و  بر مبنای ساعات کارکرد حقوقپرداخت 

 تالش بیشتر

 دوری از خانواده

 دیگریا به تعبیر 

 کنیمیی که بودن کار ارزشبی

کارت بی ارزشه یا خودت، 

 خودت رو بی ارزش کردی؟!
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ه چبه و چهبه هشیهم دیدندمی ار مانزندگیهمه مردم چون از دور  بود که حالی دراین 

چقدر  اینکه ازو ... اما غافل  ای داریدچه شغل عالی ،ی داریدکه چقدر شما زندگی مرفه کردندمی

و مسافرت  دیدار تجدید، نو تحویل سال یتا حدی که وقتی خانواده خانمم برا کشیدیممیسختی 

 مأموریت جهتروز سوم عید  ارم وگذتنها ب ار هاآنمن مجبور شدم  به منزل ما آمده بودند چندروزه

 به شهر دیگری اعزام شوم.کاری 

 بقولی:

 وربیرونش مردم  کشته، ور نوخودم توش

 با خودم گفتم:پس  دادمیشت و باید تغییری رخ هم فایده ندا طوریاین

 ؟جوانی کنی توانیمیتو چند بار  مگر

 بزنی؟ را چیزهمهاین حقوق ناچیز باید قید  به خاطرکه  کنیمیچند بار زندگی 

 چند بار جوانی میکنی؟

 چند بار زندگی میکنی؟

 میخواهی زندگی کنی یا زنده بمونی؟
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دنبال کارهای  دادممیادامه ا رکارم  کهدرحالیو  رومنمیمأموریت  گریدگفتم که  به مدیرم پس

 مهم انجام بداتایم کاری از بعد بتوانمبودم تا  دیگر

 استاندارد طبق ساعات کار انجام نرفتن مأموریت و به خاطر هابدهیفشار  ،دوران درهمان

 همسرم ازخودگذشتگیاینجا بود که ایثار و  در گردید. تلنبار همرویها و بدهی زیاد شد العادهفوق

 بتوانیم تا خریداری شده موقع ازدواجمان بارقه امیدی شدبرق طالهای ا متحول کرد. ر مانزندگی

حلی مشگل گشا بیشتر ها برای پیدا کردن راه. ولی همچنان تالشپرداخت کنیما ر هابدهی بیشتر

 فهمیدم اینکهمیشد تا 

 اتمایع ترینگران، در رده اول کبرا زهرماربا اختالف فاحشی نسبت به زهر عقرب 

ود از قبیل )پرورش های مربوط به این موجاز تمام آیتم توانمیو همچنین  ددنیا قرار دار

 فاحشی اختالف با عقرب زهر

 اول رده در کبرا، زهرمار به نسبت

 .دارد قرار دنیا مایعات ترینگران
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 درآمدزایی( عقرب و روغن ، بالغ، زهرنوزاد فروش ،تغذیهجهت  یا جیرجیرک و فروش کرم

 .داشت

 

فقط دنبال مقاله  امدم و چندین ماه بعد از تایم کاریاین زمینه تکمیل کر درا ر ابتدا اطالعاتم

 دادممیاین زمینه افزایش  در راو دانشم  گشتممیخارجی و ایرانی  هایسایت دردرباره عقرب 

تصمیم به  ،به حد معقولی رسیده نظیربیپرورش این موجود  در زمینۀ دم دانشمفهمی کهوقتی

 که برای تغذیه نیاز داشتند را هاییکرمپس  .خانگی کردم صورتبهمزرعه پرورش عقرب اندازی راه

 گرفتم و در زیرزمین خانه پدری پرورش دادم

 توانستم جهت خرید کرم داشتم و از این طریق هاییدرخواستدر حین پرورش کرم بود که 

راه درست را  اورم.یببه دست  امزندگیبخشی از مخارج نگهداری و همچنین سودی برای بهبود 

بکشم به  رونیب از آب راگلیم خودم  توانستم اگرراه بود که تصمیم گرفتم  همین در .بودم پیداکرده

روزانه  صرف با را انخانگی خودش وکارکسبکه چطور  همیاد بد هاآنهمنوعانم هم کمک کنم و به 

 .کنند اندازیراه %75درآمدی با ضریب برگشت سرمایه  و حداقل سرمایه اولیه یکی دو ساعت و
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 :گفتمی ماز درون نداییگوئی 

 با خودت به گور ببری؟ رادانشت  خواهیمیچرا 

 ؟یگذاربا دیگران به اشتراک نمی راات چرا تجربه

بلند  اندبتو مه او تاکمک کن  است خودتشرایط چندین سال پیش  در که کسیبه 

 بشود

ارم درهای رحمت و برکت گذبا بقیه به اشتراک ب اتصمیم گرفتم که دانشم ر بعدازاینکهدقیقاً 

 باز شدیم خداوند هم به رو

 

 

:السالماإلمامُ الصّادقُ علیه   

.عَلِّمَهُ أهلَهُ إنَّ لِكُلِّ شَیءٍ زَكاةً ، وزَكاةُ العِلمِ أن يُ  

دانش، آموختن آن زكاتى دارد و زكات هرچیزى

.است به اهلش  
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 و اما برکت یعنی چه؟

اما با  آورندبچه به دنیا میقلو  7 هاسگقلو و  2نیم که گوسفندان سالیانه نهایتاً همه ما میدا

 راای از سگان باشند و همیشه گله هاسگباید گوسفندان مراقب  درواقع ،ولد و زادتوجه به نرخ 

 برکتی که خداوند در گوسفندان قرار داده قضیه برعکس به خاطر کهدرحالیگوسفندان نگهبانی کنند 

 .دندارهای گوسفندان یکی دو تا سگ نگهبان هم و برخی از گله است

 

 + نفر کارآفرینی کردم که1٬000وزش پس تصمیم به آم

 .مدیر خودشان باشند خواهندمی (1

 .اندو دیگر از شرایط موجود بیزار شده اندمن زندگی سختی داشته مثل (2

 .دارند استقالل مالی داشته باشند دوست (3

 .نندازندگی کنند نه اینکه صرفاً زنده بم که اندتالش در (4

 شان را خودشان مشخص کنند.ساعات کاری خواهندمی (5

 .حاصل زحمات خودشان را بچشند خواهندمی و اندکار کردن برای خودشان عاشق (6

بدترین شرایط روحی و فیزیکی محیط کار را جهت کسب حداقل دستمزد  که کسانی درنهایتو 

 .کنندمیو نیاز به تغییر را با تمام وجودشان حس  کنندمیتحمل 
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امتحان  رازیادی  هایراهاز همه باشم و  نیازبیکه استقالل مالی داشته باشم و  من تالش کردم

پرستیژ کاری  برخی ونبود  یاما برکت بود زیادبا توجه به اینکه حقوقم  هاآناز  کردم که در برخی

های آوردنش قید خیلی از خوشی به دست یو باید برا کردنمیکفایت  شحقوق اما ی داشتخوب

رحمت خدا  به نمم وقتی مادر یکی از دوستاارسیدن به وضعیت کنونی درراه. زدممی رام ازندگی

چیزهایی که  به خاطرد و نمیز ضجهدلداری پیشش رفته بودم دیدم که چطور  یبرا و من رفت

 توانستنمی، دتهیه کن برای آن خدا بیامرز نسته بودانتو دوستم و خواستمی در زمان حیاتش مادرش

 .ای در ذهنم زده شدنجا بود که جرقهآ کردمیا سرزنش خودش ر دائماًو  دببخش خودش را

عزیز  یبرا راالن چیز ف توانستممیبخورم که  را حسرت اینروزی من هم  دنکن»

 ؟و نگرفتم مبگیر امرفتهازدست

 که کارکنموری طعهد بستم که  با خود 

نش گریه کنم نه از دست دادم فقط به خاطر از دست داد رایکی از عزیزانم  روزی راگ

 «برای رفاهش خریداری کنم و نکردم. توانستممیکه چیزهایی  به خاطر
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نم به اکه بتود و برکت باش باارزشپولم  درآمد داشته باشم و همچنین قدرایندوست داشتم 

کمک کنم که  شانزندگیپیدا کردن مسیر و هدف  درخیلی از دوستان و آشنایانی که اطرافم بودند 

 هم رسیدم امبحمداهلل به این خواسته

 

و  فایده باشدبیم اهکاری که شروع کرد که نکند ترسیدممیام از این مسیر زندگی درهمیشه 

 مورد تمسخر اطرافیان قرار بگیرم؟

 ناال کردندمیمسخره  که هاییآنحتی  متوجه شدمعایدی این کار نصیبم شد  کهوقتیاما 

 گذارندمیچطور احترام 

 نکند نتوانم محصولم را به فروش برسانم؟

با خریداران صحبت کردم و اولین فروش را انجام دادم متوجه شدم که این  کهوقتی حالدرعین

 دلیل بوده است.ترس نیز بی

وقتی کاری از دستت بر میاد 

انجامش بده که بعدها حسرتش رو 

 نخوری.
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 ؟هماز دست بد جانم راو  مرا بگزد هاعقربیکی از  ،درآوردن پول به خاطر دنکن

از  دبگز ( ما رادهیمنمیهای کشنده که ما پرورش گونه جزبه) عقربیر فهمیدم اگ کهوقتیولی 

 سازیخنثیر ساده و در دسترس جهت بسیا حلراه وقتی و همچنین امانیم درع سرطان نو چهار

 .بوده دلیلیبی یترس این نیز یاد گرفتم خیلی خوشحال شدم و فهمیدم که زهر عقرب را

 

 انو دوست ندارند تغییر کنند و هرگز از خودش ترسندمیاز تغییر  هاانساندر حقیقت همه 

 پرسندنمی

 نیست؟ پیشرفتروبه امزندگیچرا 

 ؟کنمنمیکه من  کنندمی کاریچهموفق  هایانسان

بازخورد طرز فکری  کنندمیدریافت  اآلنقبول کنند که حقوقی که  خواهندنمی هاآن

عدد و رقم در  صورتبه رااش مسلماً نتیجه دتغییر کن انطرز فکرش اگرکه دارند و  است

 بینند.می انشحساب بانکی

 :گویند کهنمیخودشان هرگز به 

 به خاطردرآمد من  پ  ،دارد العملیعک هر عملی،  نه اینکه مگرصبر کن ببینم 

ه فکر حقیران قدراینچرا  .کردم اشعملیم و تصمیمی که گرفتم و اهفکری است که کرد

 ؟!ماهکرد
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 درواقع

درآمد بیشتری  خواهممی پ  اگر، امدرآمد داشته قدراینفکر این طرز  به خاطرمن 

 مهتغییر بد م باید طرز فکرم راداشته باش

 

از تغییر  را که ما دنآوریم وجود به را موردیبیهای زیبای ذهنی ترسهای بازی بازهماما 

 .ردیگ موردبی ترس نوع ها و هزاران هزار، ترس از ناشناختهمثل ترس از شکست دننمنصرف ک

بینید که می کنید مطالعه راو موفقی  خودساختهزندگینامه هر فرد  اگر دوست عزیزشما 

و  نستهاواجب د را شانزندگی درتغییر  هاآنکه  هگذاشت پیشرفت به رودقیقاً از وقتی  شانزندگی

 .نده املزم به این تغییر کرد را انخودش

 

اش طرز فکرت را تغییر بده تا نتیجه

صورت اعداد و ارقام در حساب به

 .ظاهر شودات بانکی
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از نم زهرگیری کنم و حتی او بتو همپرورش بد راچطور عقرب  گرفتم یاد کهوقتی حالدرعین

داشته باشم  درآمدزاییاست  خطریبیو  خرجکم، آزاربی، حیوان آرام العادهفوق)کرم( که  انشتغذیه

 بود: ترتیباینبهکه برای من داشت  هاییمزیتچون  بودمخوشحال 

 ام هستمدر کنار خانواده

 مدیر خودم هستم

 ساعات کاری کمی دارم

 دوستش دارم که واقعاً کنممی کاری را

 مینیازها و خیلی ازعالی است  العادهفوقارم گذش مییبرا کهوقتیدرآمدش با توجه به  درنهایتو 

 کندمیرا برآورده 

اذیت شدم چون مجبور  العادهفوقاوایل کار چون منابعی بابت کسب دانش در اختیار نداشتم 

این زمینه  دردنبال مقاالتی که  به یاینترنت هایوب سایت در بعد از تایم کاری شروع به گشتن بودم

 ترمهمداشت و  ایپاافتادهپیشاطالعات  یاکم بود  در این خصوص ایرانیمنابع  چونو  مهستند بکن

که بنده به همین خاطر بارها پول و وقتم  نداشت کاراییاز همه ضمانت برگشت وجه در صورت عدم 

 .کردممیاستفاده  و گرفتممی منابع خارجیرا از  اطالعاتم دیگر پس ه بودمرا هدر داد

 

عقرب را توضیح داده پرورش  100و از صفر تا  شتم از منبعی که به زبان خودم باشددوست دا

و  شروع کنم اهرچه زودتر کارم ربتوانم  تا کنم، استفادهاطالعاتش کامل و جامع باشد  همچنینو 
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ارزشش را داشته باشد، اما دریغ  در قبال اطالعاتی که کسب میکنم، دهممی آن پولی که بابت خرید

و صد افسوس که چنین کتابی وجود نداشت پس تصمیم گرفتم که خودم آن کتاب جامع را تهیه و 

 عرضه کنم.

 

 درباره عقرب بیان را چیزهمهکه  وجود داشت زدم پکیجی راکه من استارت این کار  آن روز اگر

کی و حتی حاضر بودم تا ی رسیدممیو زودتر به نتیجه  بود ترسریع رفتممیمسلماً راهی که  کردمی

 .جزوه کامل یکاما دریغ از  بپردازمپول چنین پکیجی  یدو میلیون هم برا

 

در صورت  اند که مخاطبحضوری کرده صورتبه هاییدوره برگزاریاقدام به  هاشرکتبرخی از 

ون در نظر گرفتن بد مجبور است جهت حضور در این دوره مسافت زیادی را طی کند و نامثبت

در این صورت مخاطب  وحضور داشته باشد  هاکالسدر  باید روز کامل 1حداقل  مسافرت، زمانمدت

یادگیری مطالب بکار گیرد ولی غافل از اینکه چند روز بعد مجبور است تمام حواس خود را جهت 

دیگر  دکن اطالعاتشان را مرور دانوکه بت بعیامنو به  تمام مطالب را فراموش کردهری از یادگی

 .دننداردسترسی 

 

به علت طی مسیر های دیجیتالی میتوانید از اتالف وقتی که شما دوست عزیز با استفاده از پکیج

آید جلوگیری کرده، خطرهای طی مسیر را حذف وجود میبه کالسهای آموزشی جهت حضور در
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تان بهترین استفاده را ببرید و کنید و این وقت را به یادگیری و آموزش بگذرانید و در واقع از وقت

تان را شود شما در هر زمان که بخشی از اطالعاتهمچنین چون پکیج بصورت دیجیتالی عرضه می

 ه به پکیجها رجوع و یادآوری کنید.فراموش کردید میتوانید دوبار

 

 مايع جهان ترينگرانچگونگی تولید 

 تولید زهر( و عقرب پرورش ساده جهت مرحله 5)

 

 نحوه آموزش چگونه است؟

و منابع الزم جهت آموزش در اختیار  هافایلکامالً دیجیتالی و از راه دور است و تمام  هاآموزش

 بتوانند استفاده کنند و نیازی به اتالف وقت و طی هرجائیتا هر زمان و  گیریدمیقرار  انمخاطب

 د.مسیر و خطرهای ناشی از آن نباش

 

 کنیم؟ تهیهرا از کجا  هاعقرب

و صید  کل در سراسر ایران پیدا طوربهاز نواحی گرمسیر یا کوهستانی و  توانیدمیرا  هاعقرب

 .دهدمیتان را در اختیارتان قرار موردنیاز هایعقربرفاه شما شرکت  همچنین جهت کنید،
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 فارم چقدر است؟ اندازیراهمحیط الزم جهت 

 کار خود را شروع کنید توانیدمیآن  بندیقفسهمتری و  20اتاق  یکحداقل داشتن شما با 

 

 ؟صرفه اقتصادی داردآیا این کار 

نمیگوید ماست من ترش بنده نمیتوانم در این خصوص نظر بدهم چون بقول معروف هیچکس 

صرفه  جهت توجیه پذیرینمونه  2، در کتاب اصلی است تنها کاری که میتوانم بکنم این است که

یل توجیه پذیر بودن این دال که شما با مطالعه آن، مثال بزنماندازی فارم اقتصادی جهت شروع و راه

 حس میکنید. خودتان کار را

 

 چگونگی سودآوری این حیوان؟

هزار  150از هر  ،به سود برسید توانیدمی هاآنو گرفتن سم  هاعقربشما با تکثیر و پرورش 

که قیمت هر گرم آن در  گرددمیگرم سم خشک عقرب تولید  25میانگین  طوربهعدد عقرب 

هزار  150از پرورش و سم گیری  عبارتی به. استمیلیون تومان  120تا  60بین بازارهای جهانی 

حدود  عقرب 1000هر  از .ه باشیدمیلیارد تومان فروش داشت 1.7 میانگین طوربه توانمیعقرب 

 .آیدمییک گرم سم خشک به دست  حدود هزار عقرب 5یک گرم سم مایع و از هر 
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 فهرست مطالب
 

 

 

 

 

 

 

 24 .................................................................................................... مقدمه

 28 .................................................................................. خواند دیخواه آنچه
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 مقدمه
 

 است: شدهنوشته جهت بهبود وضعیت زندگی و معیشت افراد زیر  کنیدمیکتابی که مطالعه 

 خواهند مدیر خودشان باشند.می هاییآن -

 اند.اند و دیگر از شرایط موجود بیزار شدهمن زندگی سختی داشته مثل کسانی که -

 دارند استقالل مالی داشته باشند. دوستافرادی که  -

 زندگی کنند نه اینکه صرفاً زنده بمانند. اندتالش درکه  هاییانسان -

 شان را خودشان مشخص کنند.ساعات کاری خواهندمیاشخاصی که  -

حاصل زحمات خودشان را  خواهندمیاند و ار کردن برای خودشانک عاشقکه  هاییآدم -

 بچشند.

بدترین شرایط روحی و فیزیکی محیط کار را جهت کسب حداقل  که کسانی همه درنهایت و -

 .کنندمیو نیاز به تغییر را با تمام وجودشان حس  کنندمیدستمزد تحمل 

 

رورش های مربوط به زندگی و پها و نوشتهکه در حال ترجمه مقاالت و تهیه فیلم هاییسالطی 

 بودم با خود عهد بستم اگر روزی به موفقیت رسیدم سازپول و زهرگیری این موجود ترسناک و

 خاطر بهمن  کهوقتیهایم را جهت استفاده همنوعانم به انتشار برسانم و ها و ترجمهتجارب، دانسته

و خوشبختانه این امر امروز  خود صرف کنند وکارکسباندازی یادگیری صرف کردم دیگران جهت راه
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 در خصوص سودآوری از طریق پرورش عقرب جامع دیجیتالی اولین کتابو  هاتفاق افتاد

ام را با شما مخاطب عزیز و توانستم دانش چندین ساله درآمدبه رشته تحریر  توسط این حقیر

 به اشتراک بگذارم.

 

که  وقفه این حقیر راو بی روزیشبانهزحمات و  هاخوابیبی متما شما بزرگواران نتیجه درواقع

صرف آورید و نیاز به می دست به راحتیبه باالئی برخوردار است مادی و معنوی العاده از ارزشفوق

 را ، کمبود مواد اولیه و ...تجربگیبیتلفات ناشی از زمان جهت جستجو، ترجمه، آزمون و خطا، 

و همت  پشتکار تان و همچنینزمان جویی درصرفاً با استفاده از این کتاب و صرفه توانیدمیندارید و 

 اگر خودتان بخواهیدبه موفقیت برسید البته و تالش خودتان 

 

با توجه به اینکه در ابتدای امر که بنده شروع به فعالیت در این زمینه کردم که داستان آن از 

و نحوه سودرسانی  پرورشآوری و تدوین کتابی در مورد تصمیم به جمع ،خاطر شما بزرگواران گذشت

گرفته و با در نظر گرفتن اینکه دیگر دوران حفظ اسرار شغلی جهت پیدا نشدن رقیب  هاعقرب

تصمیم به نشر این کتاب  ،باشدمیموفقیت بنده  نوعیبهگرامی  وطنانهمگذشته است و موفق شدن 

 .امیدوارم که خوانندگان گرامی بتوانند نهایت استفاده را از مطالب آن ببرند کردم،
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یکی از است.  پرسودو  باارزشسم آن بسیار  نظیربیپرورش عقرب به دلیل خواص درمانی 

خود  دهندگانپرورشکه علیرغم خطرناک بودن آن سود باالیی را نصیب  است مشاغل خانگی

در مناطق کویری کشور به دلیل مساعد بودن شرایط محیطی  ویژهبه. پرورش عقرب در ایران کندمی

به یکی از مشاغل مفید تبدیل شود و به رفع مشکل بیکاری در این  تواندمی ،پرورش این جانور

نوع آن  4گونه عقرب وجود دارد که سم  60نماید. در ایران بیش از  توجهیقابلمناطق کمک 

 و دارای خواص درمانی است.رزشمند ا

 

گرم سم خشک عقرب به  25میانگین  طوربههزار عدد عقرب  150جالب است بدانید از هر 

به تناسب غلظت آن خریده  میلیارد ریال 2/1تا  میلیون 600و هر گرم زهر عقرب  آیدمیدست 

 تانکالنی در انتظارگهداری عقرب سود بنابراین در صورت آشنایی با نحوه صحیح پرورش و ن ؛شودمی

 باشد.می

 

ولی اطالعات موجود پرورش عقرب به زبان پارسی وجود دارد  در زمینۀی با توجه به اینکه کتب

 وند رسو به فروش می شده آوریجمعبرداری بریده بریده، ناقص و غیرقابل بهره صورتبه هاآندر 

ای از کتاب خریداری برداریبهره گونههیچ تواندنمیشوند خواننده فوق خریداری می هایکتابوقتی 

صرفاً وقت،  امکان بازگشت وجه وجود ندارد و مخاطب کاراییهمچنین در صورت عدم  و شده بکند

. لذا تصمیم بر این شد ده استدا هدر ،شودای منجر نمیموردی که به هیچ نتیجهانرژی و هزینه بی
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بعد از مطالعه و  شوندآشنا  هاعقرببا کلیه مسائل مربوط به  ، مخاطبیناین کتاب طراحی در که

 د.ناندازی کنو در کمترین زمان الزم فارم پرورش عقرب خود را راه راحتیبهند نبتوا

 هاعقربگیرنده کلیه اطالعات در خصوص بردر حد توان این حقیر در کنیدمیکتابی که مطالعه 

نیاز غنی و بی، اطالعاتی ازلحاظبا این موجود ندارند  اییآشنایکه حتی کسانی که هیچ  باشدمی

 .به هدفتان برساند نیز مثل بنده امید است استفاده از مطالب این کتاب شما را .شوندمی
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 آنچه خواهید خواند
 

 

جنسیت عقرب،  شناسایی، چگونگی هاعقربدر این کتاب قصد داریم تا شما را با آناتومی بدن 

نیازی از پرورش میلورم و جیرجیرک جهت بی) جانورنحوه پرورش عقرب، چگونگی تهیه غذای 

(، چگونگی افزایش کیفیت سم، چگونگی سم گیری، هاآنهای گزاف تهیه خوراک پرداخت هزینه

و  جانوراین  موردنیازو شرایط محیطی  اندازی فارمو انواع فارم و چگونگی راه گیریروغنچگونگی 

 .آشنا کنیم در نهایت لیست خریداران زهر

 

به  این کتاب بتوانید در شدهاشارهو بکار بستن موارد  خواندن که با کنممیاین حقیر تضمین 

 :آییداهداف ذیل نائل 

 .جهت تغذیه یا فروش ش میلورم و جیرجیرکنحوه پرور

 .هاعقرب و دشمنان طبیعی زابیماری کلی با آناتومی بدن، عادات، نیازها و عوامل آشنایی

 .عقرب گزیدگیاولیه و اقدامات الزم هنگام  هایکمک

 .در ایران گیری سمهای مفید جهت و پرورش گونه شناسایی

 .گیریو فصل جفت نحوه تفکیک جنس نر از جنس ماده

 .اندازی فارمنحوه راه، انواع فارم و جهت پرورش موردنیازمحیط 
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 .و خواص هر روغن هاروغنگیری، انواع چگونگی روغن

 .ترگرانچگونگی افزایش خلوص سم جهت فروش 

 .و همچنین چگونگی سم گیری سم گیریمیزان سم و فواصل بین 

 چگونگی فروش زهر تولید شده.

 

با توجه به اینکه کتاب الکترونیکی قابل بازگرداندن نیست اما ما به شما اعتماد داریم، در صورت 

وجه پرداختی بابت خرید کتاب به شما برگشت داده با در نظر گرفتن ضوابط ، کاراییعدم رضایت یا 

 خواهد شد.

 

بعد از  رودمیو انتظار  دیشومیکامالً آشنا  هاعقربدر فصل اول این کتاب شما با آناتومی بدن 

 :اتمام فصل اول شما بتوانید

 .کلیه اجزاء بدن عقرب را بشناسد و بتوانید جنس نر را از ماده تشخیص دهید

 .کنید شناساییجهت پرورش را  موردنیازدما و رطوبت 

 .دیرا یاد گرفته باش اندازیپوستو  تولیدمثلنحوه 

 .پیدا کنید آشنایی هاعقربعی زا و دشمنان طبیو همچنین با عوامل بیماری
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های عقرب در سرتاسر جهان آشنا شده و با دیدن تصاویر در فصل دوم شما با کلیه خانواده

 .شویدمیانگیز آشنا چند نوع از هر خانواده، بیشتر با این موجود حیرت انگیزشگفت

 زیبایی العادهفوقو تصاویر  شویدمیهای عقرب ایرانی آشنا ها و گونهدر فصل سوم شما با خانواده

و یادگیری بیشتر شما مخاطبان گرامی تهیه شده  شناسایی، آشناییها که جهت از برخی از این گونه

 .کنیدمیاست را مشاهده 

 

اولیه در زمان عقرب  هایکمکو  هاعقربانواع  ترینخطرناکدر فصل چهارم این کتاب شما با 

که با مطالعه این بخش بتوانید اقدامات الزم را در  رودمینتظار کامل آشنا شده و ا طوربهگزیدگی 

 .خصوص عقرب گزیدگی انجام دهید

 

 اندازیو اقدامات الزم جهت راه موردنیازدر فصل پنجم کتاب شما با نحوه آماده سازی، اقالم 

به  که مخاطب با توجه رودمی. در این فصل انتظار شویدمیمزرعه پرورش عقرب خودتان آشنا 

اش بابت ، نگرانیهاعقربزیبای شبیه سازی شده از بستر الزم جهت نگهداری  العادهفوق هایعکس

اندازی فارم رفع شده و بتواند با توجه به اطالعات جامع دریافتی در این فصل، بهترین و راه

 خلق کند. هایشعقربفارم را جهت پرورش  ترینباصرفه
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و همچنین چگونگی  هاعقربنده گرامی با نحوه تغذیه در فصل ششم این کتاب شما خوان

. در این فصل تالش شده است که مخاطبان با شویدمیآشنا  هاآن موردنیازپرورش مواد غذائی 

د تا اگر قصد پرورش عقرب نکامل آشنا شو طوربهمیلورم و جیرجیرک  هایکرمچگونگی پرورش 

د ند بتوانند و اگر دوست دارننداشته باش موردنیازد دیگر نیازی به پرداخت وجه بابت تهیه میلورم ندار

را  انهای فارم خودشد و بخشی از هزینهنآزار نیز به سودآوری برسبا پرورش این موجود آرام و بی

در  کاریستدکه چگونه با پرورش میلورم و  گیریدمید. همچنین شما در این فصل یاد نتأمین کن

 غذای این موجود، غلظت سم خود را تا حد قابل توجهی باال ببرید.

 

در فصل هفتم این کتاب شما با مواد تشکیل دهنده و همچنین کاربردهای سم عقرب در پزشکی 

های مختلف عقرب را با همدیگر بررسی ریالی زهر گونه-آشنا شده و همچنین جدول مقداری

 .کنیدمیارتباطی با خریداران زهر را مرور  هایراه درنهایتآنالیز سم و از  هایینمونهو  کنیدمی

 

های زهرگیری و همچنین شرایط محیطی در فصل هشتم از این کتاب تالش شده که راه و روش

جهت فاسد نشدن و همچنین چگونگی تبدیل  بهاگرانالزم جهت گرفتن زهر و نگهداری از این ماده 

 بهاییای که هرگز خریداران حرفه موردنیازچگونگی تهیه آنالیز سم  نیز زهر مایع به زهر خشک و

 ، آموزش داده شود.کنندنمیبابت سم بدون آنالیز پرداخت 
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سنتی و مدرن و نیز نوع و گونه عقرب جهت  گیریروغندر فصل نهم کتاب شما با نحوه 

و انتظار  شویدمیگیری و همچنین جدول خواص هر نوع روغن، بازار فروش و قیمت آن آشنا روغن

گیری را انجام داده و از شما بتوانید در منزل عمل روغن، بعد از مطالعه این بخش از کتاب رودمی

 جاد کنید.هایتان ایبازاری جهت فروش روغن ترمهمهمه 

فروش زهر آشنا شده و همچنین کشورها و  المللیبین داخلی و در فصل دهم شما با بازارهای

 ،که جهت سهولت شما کاربران عزیز کنیدمی شناساییسم را  تولیدکنندهخریدار و  هایشرکت

 اینترنتی جهت ارتباط با خریداران قرار داده شده است. هایآدرس

هیچک  انجام کاری که  ،اسرار شغلی را فاش میکنیمو در نهایت در فصل پایانی 

 ی و ...گر، فوت کوزهفروش های. رازدهدنمی
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جهببببببت اسببببببت اده از 

مطالعببه کتبباب   محصببوالت،

ن بببه اصببلی و ملحببق شببد 

ونرهبببای خودسببباخته  یمیل

از طریبببببق  همبببببین االن

 لینک زیر اقدام کنید.

 تهیه کنید.جا کتاب اصلی را از این

http://zahrageen.com/shopfile-r-1
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 :رفبع مسبئولیت

  :م تجاریالئعات عالرایت و اطک ی

رایت است. بازنویسی، تعبیر، انتشار، انتقال، چاپ مجدد یا این کتاب تحت حمایت قوانین کپی

ممنوع است.  یا تیم زهرآگین مصطفی صفری طرفحتی نمایش محتویات این کتاب بدون مجوز از 

  باشد.میجهت آموزش  صرفاًاین کتاب 

گذارید. اما توجه بدهید و یا آن را با دوستانتان به اشتراک بممکن است این کتاب را به دیگران 

این کتاب متعلق به شرکت است و جزو  تجاری داخل هاینامحات و التمامی اصطداشته باشید که 

 ت.غیرمجاز اس هاآن؛ پس استفاده غیرقانونی از شودمیمحسوب  این شرکتدارایی 

 

  :رفع مسئولیت درآمدی

جهت آموزش هستند. ما هیچ وعده و ضمانتی بابت صرفاً  وجود دارند اطالعاتی که در این کتاب

. توجه کنید که خودتان باید امورتان را انجام دهید و بهترین کنیمنمیدرآمد و عایدی شما قبول 

ش فراوان قبل از استفاده از مطالب این الو ت کوشیسختانتخاب و قضاوت را داشته باشید و حتی با 

در این کتاب با  چیزد. هیچن فقط به خود شما بستگی دارکتاب راه خود را ادامه دهید. موفقیتتا

ی، مالی، حسابداری یا رسمی آورده نشده است. پس همواره به دنبال نصایح اهای حرفهقصد توصیه
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وکار اندازی کسبقبل از راه کنیممیها باشید. حتی توصیه ای در این حوزهرقابتی از طرف افراد حرفه

اگر با این کار  .قوانین کشوری، شهری، روستایی و محلی مکان زندگی خود را بررسی کنید خود

تقصیری را از این بابت  گونههیچهرگونه قانون محلی، کشوری، شهری یا روستایی را نقض کنید، 

 .پذیرا نیستیم

 

 

 

 

 

 با امید موفقیت روزافزون در ایرانی آباد

 مصط ی ص ری


