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از شما سپاسگزاریم
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من توانستم پس حتما شما هم میتوانید
من ایمان برجی در یک خانواده معمولی و مذهبی در مشهد به دنیا آمدم و
زندگی معمولی داشتیم ،پدرم کارمند بود و درآمد متوسطی داشت .در زمانی
که در حال تحصیل در مدرسه بودم در فصل تابستان سعی میکردم در جایی
مشغول به کار شوم تا بتوانم درآمدی برای خودم ایجاد کنم ،یادم میآید که
ابتدا در نانوایی ،شرکت پست ،حتی دستفروشی کار میکردم و درآمد
ناچیزی داشتم اما خوشحال بودم که خودم دارم در سن پایین درآمد کسب
میکنم .طبق روال هرسال تابستان در یک کسبوکاری مشغول به کار
میشدم.
خیلی زیاد دوست داشتم که پولدار شوم و بتوانم به تمام خواستههایم برسم،
اما هرچثدر بیشتر کار میکردم به همان میزان درآمدم افزایش پیدا نمیکرد.
دنبال این موضوع میگشتم که چطور میشود پولدار شد ،ثروتمندان چکارهایی
انجام دادند که ثروتمند شدند؟
بعداز تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم که:

همه چیز به برنامه ریزی ذهن برمیگردد
متوجه شدم که ذهن من براساس ثروت و موفقیت برنامهریزی نشده است،
ذهن من از افکار و باورهای فقر پر شده است و این برنامه ریزی اجازه نمیدهد
که من ثروتمند شوم.
یک تصمیم بزرگ گرفتم ،تصمیم گرفتم که ذهنم را مجدد برنامهریزی کنم
اما این بار بر اساس ثروت .با توجه به مطالعات و تحیقاتی که در این حوزه
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انجام دادم تمریناتی را آماده کردم و شروع به انجام دادن آن تمرینات کردم.
اینقدر انگیزه باالیی داشتم که توانست در عرض  02روز درآمدم را  4برابر
( معادل  0برابر حقوق یک کارمند) افزایش دهم .به این مسیر ایمان آوردم
و با قدرت بیشتر ادامه دادم 3 ،ماه بعد از آن درآمدم  3برابر دیگر افزایش
پیدا کرد.
این روند ادامه دادم و بعد از یکسال که شروع به انجام دادن تمرینات کرده
بودم درآمدم حدود  02برابر قبل افزایش پیدا کرد.
اگر من توانستم پس حتما شما هم می توانید.
در این کتاب الکترونیکی قصد دارم در مورد اینکه چطور شما هم میتوانید به
این رشد در حوزه مالی دست پیدا کنید صحبت کنم.

ثروت چیست؟
داشتن احساسی که کسب .تجربه میل به زندگی را افزایش میدهد.

ثروتمند کیست؟
ثروتمند فردی است که دارای آزادی مالی و زمانی است و میتوانند آزادانه
برای خود انتخاب داشته باشد.

چرا باید ثروتمند شویم؟
اجازه بدهید ابتدا یک داستان برای شما تعریف کنم.
این داستان را یکی از ثروتمندان برتر دنیا تعریف کرده است.
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«در زمان کودکی به همراه خانواده خود برای دیدن یک فیلم سینمایی به یک
سینما رفتیم ،برای اینکه بتوانیم وارد سالن شویم نیاز بود که بلیت تهیه کنیم
و در صف تهیه بلیت ایستاده بودیم ،یک خانواده  5نفری (یک آقا به همراه
همسر و  3فرزندش) جلو ما ایستاده بودند و خیلی خوشحال به نظر میآمدند،
زمانی که نوبت آنها شد ،آقا سرش را نزدیک صندوق برد و وقتی برگشت
اشک در چشمانش حلقه بسته بود و بسیار ناراحت بود رو به همسر و
فرزندانش کرد و گفت باید برویم منزل نمیتوانیم مبلغ بلیت را پرداخت کنیم،
خودش و همسرش و لرزاندنش شروع کردن به گریه کردن و رفتند».
زمانی که نتوانیم ثروتمند شویم و مجبور هستیم که از خیلی از آرزوها،
خواستهها و اهداف و مواردی که دوست داریم داشته باشیم محروم باشیم.
نمیتوانیم تفریحات مناسب را داشته باشیم.
نمیتوانیم پوشاک ،خوراک و ...مناسب را داشته باشیم.
بچههایمان را مدرسه مناسب ثبتنام کنیم.
و...
در کل مجبور هستیم از مواردی که دوست داریم داشته باشیم دست بکشیم.
آن فرد ثروتمند در ادامه میگفت :زمانی که این صحنه را دیدم تصمیم گرفتم
آنقدر ثروتمند شوم که هیچوقت دچار این اتفاق نشوم ،شرمنده خانوادهام
نشوم و شبیه این اتفاق هیچوقت برایم پیش نیاید.
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اولین قدم در مسیر پولدار شدن چیست؟
اولین قدم برای تغییر پذیرفتن مسئولیت زندگی است .به این معنا که تمام
مسئولیت زندگی خود را خودمان بر عهده بگیریم و از مالمت کردن اوضاع،
شرایط یا اشخاص کنار بگذاریم.
کسی که مسئولیت زندگی خود را بر عهده نمیگیرد به اصالح واکنش است،
اگر به واژه مسئولیت ( )responsibilityتوجه کنید میبینید که درواقع
( )response-abilityبوده است به معنای توانایی پاسخگویی است .به این
معنا که این توانایی را دارد که پاسخ یا واکنش مناسب را انتخاب میکند.
اما افرادی که مسئولیت زندگی خود را بر عهده نمیگیرند عوامل بیرونی
زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و همیشه در حال سرزنش کردن
دیگران و شرایط هستند ،این افراد همیشه در حال شکایت کردن از اوضاع و
شرایط ،از قیمت باالی اجناس ،بیکاری و  ...هستند .این روحیه منفی نگری هم
بر خودشان و هم دیگران تأثیر میگذارد.

از کی باید شروع کنیم تا بتوانیم ثروتمند شویم؟
خیلی از افراد منتظر هستند تا شرایط ایده آل فراهم شود تا بعد کاری را
شروع کنند
درصورتیکه هیچوقت این اتفاق نخواهد افتاد .زمانی که کاری را شروع
میکنید بعد شرایط خوب میشود.

بهترین لحظه برای شروع همین االن است
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هرچقدر دیرتر اقدام کنید به تغییر خودتان ،عالوه بر اینکه زمانی را
ازدستدادهاید و باید بیشتر هم وقت بگذارید که به مسیر موفقیت برگردید،
بهای سنگینتری را هم باید پرداخت کنید.

آیا ثروت برای افراد خاصی است؟
با توجه به اینکه برای هر چیزی در این جهان قانون وجود دارد پس هرکسی
که طبق آن قوانین پیش برود می تواند به آن نتیجه دلخواه برسد .پس این
تعبیر که خداوند فقط برای عدهای ثروت میخواهد وعدهای دیگر از این نعمت
محروماند کامالً پوچ و بیهوده است .برداشت صحیح این است که کسانی که
از قوانین الهی در راستای ثروت استفاده کنند به ثروت میرسند.
اینکه تعداد افراد موفق و ثروتمند کم است به این دلیل نیست که تعدادی
کمی هستند که میتوانند به این ثروتها برسند بلکه موضوع این است که
افراد کمی حاضرند قوانین موفقیت را درک کنند و درراه رسیدن به اهداف
خواستههای خود بدون توقف تالش کنند.
نکته مهم این است که زمانی که افرادی را خاص تلقی میکنید و آنها را بت
میکنید دیگر دسترسی به آنها برایتان غیرقابلباور میشود و باعث مشود
که تالش نداشته باشید که بتوانید به جایگاه آنان و یا حتی باالتر برسید.
شما باید قوانین را در راستای موفقیت ثروت و رسیدن به اهداف درک کنید،
آموزش ببینید و آنها را در زندگی خود پیادهسازی کنید و در این مسیر
ناامید نوشید .ثروتمند بعدی شما هستید.
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برای ثروتمند شدن باید چهکار کرد؟
برای اینکه بتوانیم ثروتمند شویم و به استقالل مالی برسیم نیاز است که این
جهان را بهتر درک کنیم و با شناخت جهان هستی و قدم برداشتن در مسیر،
به موفقیت مالی دست پیدا کنیم .در ادامه به شناخت جهان هستی و نحوه
عمل کردن آن خواهیم پرداخت.

جهان هستی چگونه عمل میکند؟
ما در حال زندگی کردن در جهانی هستیم که همهچیز آن طبق قانون پیش
میرود و این قانونمندی بینظیر است چراکه باعث میشود ما بتوانیم آینده را
پیشبینی کنیم و برای آینده خود برنامهریزی داشته باشیم و اطالع داشته
باشیم که با انجام دادن چه اقداماتی چه نتایجی را خواهیم گرفت.
در همین لحظه که شما دارید این کتاب را مطالعه میکنید میتوان توسط
نرمافزارهایی در حوزه معماری متوجه شد که در چند سال آینده ،در چه
لحظهای و چه مکانی قرار است خورشیدگرفتگی اتفاق بیافتد؟ یا برای ساخت
ساحتمان و طراحی آن از همین نرمافزارهای استفاده میکنند تا متوجه شوند
در چه ساعتی خورشید از چه زاویهای میتابد؟
یا در چند روز آینده آبوهوای کشور به چه صورت است؟
چرا اآلن میتوانیم به این نتایج دسترسی داشته باشیم؟ به این دلیل که این
جهان دارای نظم و قانون است.
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اگر به شما اآلن گفته شود که در پارکینگ منزل خود یک بنز پارک است و
سوییچ آن را هم به شما بدهند ،اما شما نه از ماشین و نه از رانندگی اطالعاتی
نداشته باشید آیا میتوانید با ماشین رانندگی کنید؟
حتماً جواب شما خیر است.
به این دلیل که برای دستیابی به هر چیزی نیاز است که قانون آن را بیاموزید.
خداوند در قرآن میفرماید وسعت کل شی علما
به این معنا که همهچیز بهواسطه علم گسترش پیدا میکند.
اگر شما میخواهید خلبان شوید ،نیاز به علم آن دارید،
اگر میخواهید بازیگر شوید باید قوانین و علم آن را یاد بگیرید
اگر میخواهید زیر دریا بروید نیاز به علم خودش دارید.
و در تمامی کارهای و فنون نیاز است که قوانین و علم آن را بیاموزید
بر همین اساس من به شما میگویم که ثروت هم قانون خودش را دارد

برای ثروتمند شدن
باید علم ثروت را بلد باشید
اما نشانهی استفاده از قوانین چیست؟
فرض کنید در که در جادهای در حال حرکت هستید و از دو مورد اطالع
ندارید یکی اینکه چقدر در ماشین خود بنزین دارید و اینکه تا پمپبنزین
چقدر مسافت باقیمانده است ،چه احساسی در ماشین دارید؟
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احتماالً دچار استرس ،نگرانی ،آشفتگی و اضطراب خواهید بود ،درست است؟
چه زمانی آرام میشوید؟
شما بهمحض اینکه تابلو پمپبنزین را ببینید آرام خواهید شد ،درصورتیکه
هنوز نه به پمپبنزین رسیدهاید و نه بنزینی به ماشین شما اضافهشده است،
اما آرامش شما ازاینجهت است که متوجه شدید که بهطور مثال اگر 52
کیلومتر دیگر بروم به خواستهی خودخواهم رسید ،موفقیت و کسب ثروت هم
دوست عزیز به همین شکل است ،زمانی که قانون و علم آن را یاد گرفتید
حتماً به آن خواهید رسید ،نه لزوماً فوری اما حتماً.
موفقیت و ثروت یکراه بیشتر ندارد و زمانی که آن را پیدا کردید دیگر نگران
نخواهید بود چون حتماً شما به آن دست پیدا خواهید کرد.
و در ادامه با شناخت قوانین ثروت شمارا به مسیر و راه اصلی موفقیت و کسب
ثروت هدایت خواهم کرد.
علم ثروتمند شدن دقیقاً مانند علم فیزیک است.
اگر شما یک خودکار را رها کنید چه اتفاقی برای آن میافتد؟
اگر دوست شما این کار را انجام دهد چطور؟ همسر یا پدر و مادر شما چطور؟
قطعاً نتیجه اقدام همه افراد یکسان خواهد بود.
علم ثروتمند شدن دقیقاً به همین شکل است .زمانی که شما طبق آن رفتار
کنید و یا هر کس دیگری همان شیوه را در پیش بگیرد به یک نتیجه خواهید
رسید و آن ثروتمند شدن و رسیدن به استقالل مالی است.

وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت
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قوانین ثروت چیست؟
ابتدا از شما یک سؤال دارم و میخواهم حتماً برای پاسخ دادن به این سؤال
خوب فکر کنید ،به نظر شما واقعیت چه جیزی است؟
شاید جوابهای شما یکی از موارد زیر باشد
چیزیهایی که میبینیم ،چیزهایی که هست ،چیزهایی که وجود دارد و...
اما میخواهم تعریفی متفاوت را به شما بگویم و آن این است که واقعیت
چیزی نیست جز باورهای شما.
واقعیت آن چیزی است که تو باور داری.
شما هر آنچه پذیرفتهاید ،هر چیزی که بهعنوان باور پذیرفتهاید را در جهان
هستی بهعنوان واقعیت میبینید .به همین دلیل است که افراد مختلف در یک
جهان یکسان ،شهر یکسان ،حتی خانواده یکسان هستند اما واقعیتهای مختلفی
را تجربه میکنند.
در یک شهر و یک مکان هستند حتی در یک کسبوکار ،اما نتایج آنها باهم
متفاوت است.
دو نفر را میبینیم که به یک کشور سفرکردهاند اما دو واقعیت مختلف را
تجربه میکنند
یک نفر میگوید مردم کشور  Xبسیار بد و بیفرهنگ هستند – اما فرد دیگر
میگوید که بسیار مهربان و محترم هستند
چرا به این شکل است؟ چرا افراد بااینکه به یک کشور ثابت سفر میکنند اما
دو رفتار مختلف ،دو واکنش متفاوت را تجربه میکنند؟
وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت
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به این دلیل که جنس باورهای آنها باهم متفاوت است
بهطور مثال دو نفر را میبینیم که مغازه بستنیفروشی دارند ،در شهر و در
کنار یکدیگر اما یکی بسیار مشتری دارد که افراد حدود  05دقیقه در صف
میایستند تا نوبتشان شود ،اما مغازه دیگر خلوت است و مشتری بسیار کمی
دارد،
دو واقعیت مختلف در یک کسبوکار ،یک مکان و یک جنس.
آیا میتوان گفت که این شغل (فروش بستنی) بد است.
آیا میتوان گفت که شهری که فعالیت میکنند مناسب نیست؟
خیر.
پس چه چیزی متفاوت است؟ دقیقاً .جنس باورهای آنها باهم فرق میکند.
افراد مختلف در یک جهان یکسان نتایج مختلفی را میبینید به این دلیل که
جنس باورهای آنها باهم فرق میکند؛ و بر اساس آنچه پذیرفتهاند جهان را
میبینید و احساس میکنند که جهان به همین شکل است و میتوانند آن را
به دیگران هم اثبات کنند.
اگر همان مثل باال را مجدد بررسی کنیم ،همان دونفری که دارای مغازه
بستنیفروشی بودند و یک نفر فروش بسیار باالیی دارد و فرد دیگر نه.
قطعاً این دو نفر میتوانند به بقیه ثابت کنند که واقعیت همین است که آنها
تجربه میکنند؟

وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت
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یعنی فردی که مشتری ندارد میتواند ثابت کنند که مشتری وجود ندارد،
اوضاع بازار خراب است ،پول دست مردم نیست ،دیگر مردم برای تفریحات
خود هزینه نمیکنند و ...
و فردی که بسیار فروش باالیی دارد آنهم میتواند ثابت کند که شرایط بازار
بسیار مناسب ،رونق اقتصادی است ،مردم خیلی راحت برای بستنی و تفریحات
خود هزینه میکنند و ...
مثال دیگری را بررسی کنیم.
در تصویر زیر چند شاخه میبینید؟
 3شاخه یا  4شاخه؟

قطعاً هر دو جواب صحیح است ،بستگی دارد که از چه زاویهای به تصویر نگاه
کنیم.
یا در تصویر زیر کدام فرد درست میگوید؟ عدد  6درست است یا 9؟

وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت
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بازهم میبینیم که دو نفر درست میگویند.
قبول دارید که دو نفر هم میتوانند ثابت کنند که درست میگویند؟
در اکثر بحثهایی که ما با افراد دیگر داریم تمام سعیمان را میکنیم که
حرف خودمان را ثابت کنیم اما کافی است که یکقدم جابهجا شویم و موضوع
را از جایگاه طرف مقابل نگاه کنیم ،احتمال خیلی زیاد آن شخص هم درست
میگوید فقط از زاویهای دیگر به موضوع نگاه میکند .با رعایت همین نکته
قطعاً از بسیاری از بحثها جلوگیری خواهیم نمود.
یک تمرین
هر زمان در حال بحث کردن با دیگران بودید ،خودتان را
جای طرف مقابل بگذارید و ببینید که از این زاویه چه
برداشتی میتوان داشت ،احتماالً به نتیجه میرسید که
دلیل بحث شما تفاوت زاویه نگاه شماست.

پس لزوماً آن چیزی که ما میبینیم یک حالت یکسان برای همه افراد نیست.
واقعیتی که شما میبینید از دریچه باورهای شماست.
اگر در حال حاضر شرایط مالی و درآمد شما مناسب نیست ،فروش کمی
دارید ،اوضاع مناسب نیست فکر نکنید که همه مردم هم همین شرایط رادارند
بلکه این فقط واقعیت زندگی شماست و نتیجه باورهایی است که در ذهن
خوددارید.
تا اآلن به اینجا رسیدیم که افراد یکسری باورهایی در ذهن خوددارند و این
باورها واقعیت زندگیشان را خلق میکند که باعث تفاوت نتیجهها میشود.
وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت
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باور چیست؟
باور همان پروندههای ذهن هستند که براثر تکرار زیاد در ذهن قرارگرفتهاند.
بهعبارتی دیگر :یک فکر است که بارها و بارها تکرار شده است و در ذهن
قرارگرفته است.
طبق تحقیقی گستردهای که روی افراد زیادی در ایران انجام دادم متوجه شدم
که چهحرفهایی در خصوص پول و ثروت زیاد شنیدهاند و زیاد گفتهشده
است.
بیشتر شامل این موارد بود که:
پول چرک کف دست است
پولدارها افراد بدی هستند
پول خوشبختی نمیآورد
برای پولدار شدن باید سخت کارکرد
نابرده رنج گنج میسر نمیشود
پول انسان را از خدا دور میکند
پول پول میآورد
و ...
میبینیم که در این صحبتها یکسری باورها درست است و یکسری باورها
اشتباه است.

وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت
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جهان هستی مانند آینه عمل میکند یعنی هر باوری که در روبرویش قرار
دهید همان نتایج را به شما نشان خواهد داد.
به همین دلیل است که افراد واقعیتهای مختلفی را تجربه میکنند.

این باورها چگونه شکل میگیرد؟
توضیح دادیم که باور از طریق تکرار زیاد ایجاد میشود
اما این تکرار از طریق راههای مختلفی مثل (خانواده ،رسانهها ،فرهنگ ،دوستان،
مذهب و  )...درنهایت از راه تکرار شنیدهها و دیدهها اتفاق میافتد.
اما اجازه بدید که در این موردها بیشتر بدانیم ،ابتدا در مورد خانواده صحبت
میکنیم .بقیه موارد را در هدیه ویژه که پایان کتاب به شما معرفی میکنیم
توضیح میهیم.
خانواده
از راه خانواده بیشتر افراد از طریق الگو گیری باورهایشان شکل میگیرد.
فرض کنید در یک خانواده بچهای کوچک نشسته است و فقط میتواند ببیند
و بشنود ،پدر و مادرش را میبیند که دارند با همدیگر بحث میکنند ،پدر
دارد با صدای بلند و فریاد به همسرش (مادر فرزند) میگوید که فکر کردی
من راحت پول در میارم؟ پوستم داره کنده میشه ،صبح تا شب دارم زحمت
میکشم برای  0زار پول.
بچه داره این صحنهها را میبیند و میشنود ،دارد میبیند که پدر صبح تا شب
سرکار میرود .میشوند که پدرش سخت پول درمیآورد و بسیار اذیت
میشود ،چه چیزی را باور میکند؟
وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت

08

www.Imanborji.ir

www.takbook.com

مثل آب خوردن ثروتمند شوید

اینکه پول درآوردن سخت است ،باید خیلی زیاد زحمت کشید تا بتوان پولی
به دست آورد.
در خانوادهای دیگر فرزندی را میبینید که دارد پدرش را میبیند که بهصورت
تلفنی در حال معامله کردن است و در عرض چند دقیقه چند میلیون تومان
پول به دست میآورد.
در این فرزند چه باوری شکل میگیرد؟ پول درآوردن خیلی راحت است.
این فرزندان زمانی که بزرگ شوند دقیقاً همان چیزهایی را که بارها شنیده و
دیدهاند و باور کردهاند را در زندگی خود تجربه میکنند و آن را بهعنوان
واقعیت میبینند.
اگر دقت کنید میبینید که شیوه پول درآوردن و خرج کردن افراد خیلی شبیه
پدر و مادر آنهاست ،چراکه توسط الکوگیری باورهای آنها در ذهن فرزندان
شکل میگیرد و چون باورها واقعیت را خلق میکند نتایج زندگی آنها خیلی
شبیه پدر و مادر آنهاست؛ یعنی اگر آنها راحت پول درمیآورند فرزندان
هم راحت پول درمیآورند اگر سخت کار میکنند بچهها هم سخت کار
میکنند.
یک تمرین
اقدامک :اگر شما قبول دارید که باید سخت کارکرد برای
اینکه که این باور را تغییر دهید افرادی را پیدا کنید که بسیار
راحت پول درمیآورند.

وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت
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سخن پایانی
تجربه چندین ساله زندگی من نشان میدهد که هر کس در این جهان میتواند
زندگی خودش را بسازد ،زمانی که تصمیم بگیرد مسئولیت زندگی خودش را
بر عهده بگیرد و باقدرت روی خودش کار کند و مسیر را بدون ناامیدی و
ترس ادامه دهد ،آن زمان است که معجزات فراوانی را خواهد دید .امیدوارم
که از این مطالب بسیار ارزشمند که پس از سالها تحقیق و مطالعه و بررسی
به دست آوردهام استفاده کنید و نتایج بسیار بزرگی را در زندگی خود ببینید.

هدیه ویژه
به همین دلیل پیشنهاد میکنم در دوره رایگان و غیرحضوری علم ثروت
در وبسایت  imanborji.irشرکت کنید .این دوره شمل  7ویدیوی
آموزشی کاربردی است و بری شرکت در آن کافی است به نشانی زیر
بروید و نام و ایمیل خود را وارد کنید .در کمتر از  5دقیقه فایل های
آموزشی به ایمیل شما ارسال میشود.

www.Imanborji.ir/free
نمی توانید باور کنید چقدر مطالب کاربردی در
این دوره رایگان بدست خواهید آورد

وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت

21

www.Imanborji.ir

www.takbook.com

مثل آب خوردن ثروتمند شوید

درباره نویسنده:

ایمان برجی
Imanborji.ir
info@imanborji.ir



مربی و مدرس مهارتهای موفقیت فردی و کسب ثروت



مبتکر فرا تکنیکهای نوین موفقیت در ایران



مشاور تیم پدیده مشهد



نویسنده کتاب کروکی خواسته با یادداشتی از سخنرانان و اساتید برتر
دنیا (John david mann ،Jim stoval ،Hal Elrodو (Dr. lois frankel

 پوشش رسانههای صحبت ایشان در روزنامههای سطح یک کشور و
سایتهای خبرگزاری برتر

(ازجمله روزنامه وطن امروز ،روزنامه تعادل ،روزنامه جهان

اقتصاد ،روزنامه ابرار اقتصادی و همچنین خبرگزاریهای ایلنا ،عصر ایران و… )



بیش از  ۰۰۳۳نفرساعت کارگاه و دورههای آموزشی در تهران ،مشهد و
اصفهان

 برگزاری  ۷۱دوره تحول سرنوشت مالی در شهرهای اصفهان و مشهد
 برگزاری  ۱کارگاه هدفگذاری در مشهد و اصفهان


تدارک چندین دوره آموزشی غیرحضوری



نویسنده چندین مقاله آموزشی

وب سایت
آموزش قانون جذب و مهارتهای موفقیت

20

www.Imanborji.ir

