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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 ؟شد برند چگونه شاندیز هپدید

 به را شما ده،کر او که هاییرکا قطعا ماا ؛باشید هنشنید را »انپهلو محسن« منا نالا تا شاید

 با گذشته یهالسادر ده،بوزسا و ساخت رکادر ینا از پیش که او! ستا شتهوادا تحسین

 دییاز ایصدوسر نفغانستاا و راتماا ان،یردرا شاندیز هاینجیرز یهارانستور ازیندا راه

 با ۸۸ لسا ییابتدا هما ۶ در که دارد منا شاندیزهپدید او رانستور خرینآ. ختهاندا راه

 گوناگونی تلویزیونی یهارتیز ،۸/۸/۸۸ روز با ضار مماا تولد همزمانی روی تبلیغاتی رمانو

 ندزمی فحر هایشهیدا از آل، هیدا با گوییوگفت در او. دفرستا نتنآ رویسیمااوصد در را

 .همدآ بحسا به زهحو نهما در هیژو تفاقیا زده، ریهرکا به ستد رچطو ینکها از و

 

 دمبو زسا و ساخت رکا در

. یمدبو ساختمانی یهارکا در ما ،نسل در نسل. هستم مشهد ان،تهر نخیابا بچه

 ما همین ایبر .دهبو من رگبزرپد رکا ،بیعرجهاخو بقعه و ع ضار مماا محر یهاریکاشیکا

 متما در لحا ینا با ماا ؛ …و زیسا یالو و زیسا مجتمع. یمدفتاا زسا و ساخت رکادر هم

. زدممی سر شاندیز رانستور به مرتبه یک روز هرچند دم،بو زسا و ساخت رکا در که مدتی

 ما شد باعث مدهاآ وفتر ینا. یمربخو اغذ مشهد در نستیمامیتو که دبو جایی بهترین نچو

 یهارانستور از یکی ریهمکا با که دبو ۶۷۳۶ لسا ؛کنیم زغاآ را کتیرمشا رکا یک

 لطو لسا یک. یمدکر برپا را انتهر دنجر نخیابا شاندیز رانستور ،شاندیز هاینجیرز

 شاندیز رانستور باشد نتادیا هم گرا. شد حفتتاا ۳۳ لسا در تا یمزبسا را آن کشید

 کسیل،معمو رطو به نماز درآن. شتدا تلویزیونی تتبلیغا که دبو نیراستور لیناو دن،جر

 . شتاند تلویزیونی تتبلیغا ران،ستور ایبر

 

 !شد قفل دنجر نخیابا که روزی

 ،صبح ۵/۶۶ ساعت ،کنیم حفتتاا انتهر در را شاندیز رانستور ستیمامیخو که روزی

 نخیابا متما که دبو همدآ جمعیت رنقدآ. بست را صبا اربلو نندگیرا و هنماییرا پلیس

 ینا. نددبو همدآ رانستور حفتتاا ایبر ،نفر ارهز ۳-۸ میکنم رتصو! دبو هشد قفل دنجر

 فحش رینقدا م،عمر در من. شتیمدا صندلی ۶۸۱ فقط ران،ستور در ما که دبو ضعیتیو در

 ساعت ماا! ردبخو اغذ رانستور حفتتاا روز در تا د،بو همدآ جکر از یکی دم؛بو ردهنخو

 .دبو هشد متما رناها ،سیدر که ۵/۶۶
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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 لستقباا رانستور از رینقدا دمنمیکر رتصو.شتیمدا دهماآ اغذ ۵۱۱ فتتاحیها روز ایبر ما

 مثبتنا را جمعیت آن از نفر ۵۱۱ که دبو ینا هیمد منجاا نستیماتو که ریکا تنها. کنند

 .ندربخو اغذ و بیایند سالن به ترتیب به تا یمدکر

 حاال تا شاندیز رانستور که دبو تتبلیغا همین خاطر به. یمدهیکراخورعذ هم انیگرد از

 حفتتاا از پس روز ۲ وقبل روز ۷ فقط ما. باشد شتهدا خالی میز که دهنبو ییاغذ هعدو هیچ

 .میبریم دسو آن از هم زهنو و شتیمدا تتبلیغا ران،ستور

 

 

 گرفتم دیا را تتبلیغا زیبا

 نتادیا گرا ؛گرفتم دیا بهزیستی نمغاار مبهنا تمندرقد وهگر یک از را تتبلیغا زیبا من

 یهاهقرعهکشیجایزدر تا ختندومیفر دممر به نتوما ۲۱۱ با را برگههایی وهگر ینا باشد

 هم ینسوافر گانیزربا تیم یک. دممر به ختندومیفر کاغذ قعدروا. کنند شرکت ینقد

 شناآ تیم ینا با را من ن،ستادو از یکی که دبو ینا آوردم، من که شانسی. دبو اماجر پشت

 رانستور حفتتاا ایبر نددکر دپیشنها دم،کر اریدد گانیزربا تیم ینا با من که روزی. دکر

 .کنم تبلیغ دنجر در شاندیز

 کل نماز آن. کنم زغاآ را تتبلیغا زیبا من ،شد باعث قتفاا ینا. دمکر لقبو هم من

 .دبو نتوما نمیلیو ۲۲ دم،کر شاندیز رانستور حفتتاا ایبر که ایهزینه

 دم،کر ینسوافر تیم ینا با که ریکا لیناو. دمکر جخر تتبلیغا ایبر نتوما نمیلیو ۲۸ ماا

 نماتتبلیغا که روزی و صفحه رهشما حتی آن در که لیوجد. دبو تبلیغاتی ولجد یک حیاطر

 ،ساعت نفال و روز نفال در که دبو همدآ ولجد ینا در. دبو همدآ ،میشد پچا نامههاروز در

 حفتتاا به هماند روز ۷ که یمدکر ریکا ما. فتدامی شاندیز رانستور ایبر تبلیغاتی قتفاا چه

 ینا به. میشنید را دنجر شاندیز رانستور منا ،میشد اربید ابخو از هرکسی ران،ستور

 را رانستور تبلیغ ،یوراد در. دبو رانستور تبلیغ د،میکر زبا را نامهروز گرکسیا که ترتیب

 ینا از یکهیچ ضمعردر گرا حتی. یددمی را رانستور تبلیغ ن،تلویزیودر. میشنید

 روی را شاندیز رانستور یکتهااتر ،فترمی رشکا محل سمت به قتیو د،نبو هم تتبلیغا

 . دبو تبلیغاتی رانبمبا رجو یک. یددمی ماشینش شیشه

 دمیشو حفتتاا انتهر در شاندیز رانستور که یمزد مشهد در هم ردبیلبو یک حتی ما

 .گرفتم دیا را آن و دمفتاا جا تتبلیغا زیبا در که دفتاا تفاقاتیا.

 

 حفتتاا یک ل،سا هر بهمن دوم
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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 من تولد روز ه،ما بهمن دوم. شد حفتتاا ۶۷۳۳ هما بهمن دوم روز دن،جر شاندیز رانستور

 در بعد لسا یک. دمکر بنتخاا را روز ینا ران،ستور حفتتاا ایبر هم همین ایبر و ستا

 خانه ۶۷۳۱ لسادر روز همین. دمکر حفتتاا رانستور بیدرد ،۶۷۳۸ بهمن دوم روز

 یک ه،ما بهمن دوم روز لسا هر دمکرعهد دمخو با. دمکر حفتتاا را رصد اهگرربز شاندیز

 و لیاغز سینمایی کشهر درندهتلاگر رانستور ینهاا از بعد! کنم حفتتاا رانستور

 در شاندیز رانستور هم بعد. دمکر حفتتاا را لستانبوا رراهچها در هایمشهد شپزخانهآ

 رانستور ،بعد لسا هما بهمن دوم روز در آن سر پشت و دمکر ازیندا راه را نفغانستاا

 .دکر رکا به زغاآ شاندیز هپدید

 

 حسنم,کیست مقدم پهلوان محسن,پدیا ویکی مقدم پهلوان محسن,پهلوان محسن بیوگرافی

 محسن بیوگرافی,پدیا ویکی پهلوان محسن,کجاست پهلوان محسن,کجاست مقدم پهلوان

 مقدم پهلوان محسن,کیست مقدم پهلوان محسن,پدیا ویکی مقدم پهلوان محسن,پهلوان

 نمحس,پهلوان محسن بیوگرافی,پدیا ویکی پهلوان محسن,کجاست پهلوان محسن,کجاست

 ,کیست مقدم پهلوان محسن,پدیا ویکی مقدم پهلوان

 

 نفغانستادرا رتتجا

 نفغانستاا در دییاز تمد ایبر ،کنم حفتتاا را شاندیز هپدید رانستور ینکها از پیش

 دمخو با را دیاز ایسرمایه که دبو هبیدانخو نفغانستاا در جنگ ایصد و سر زهنو. دمبو

 ظهرازبعد ۶ ساعت از ،فتمر نفغانستاا به من که نیدورا آن. نفغانستاا فتمر و شتمدابر

 هشنید کابل حاشیه در هم هکنداپر یهایگیردر ایصدوسر و دبو نظامی حکومت کابل در

 ،ضعیتو درآن. دنبو مکاناتیا هیچ. میکشیدیم آب ه،چا از سطل با. دنبو آب و قبر. میشد

 نیشاابر صالا. مبگیر مینز متر ارهز۴ نستماتو و شتمدا تیاکرامذ کابل دارشهر با من

 نهاآ به. کند اریسرمایهگذ زدهجنگ نفغانستاا در هدابخو ،جیرخا یک که دنبو وربا قابل

 به را مینز متر ارهز ۴ ینا ،هم نهاآ. زمبسا نفغانستاا در شیک رانستور یک دادم هعدو

 شن و جرآ از غیر ن،فغانستادرا مفهمید زدم، کلنگ را رانستور ینکها از پس. ندداد من

 شتماند رهایچا ،هم همین ایبر. اردند دجوو زسا و ساخت ایبر ییگرد مصالح ،خانهرود

 و ارهز با نیراستور. کابل ورمبیاو کنم نکامیو ربا و مبخر مشهد از را مصالح متما ینکها جز

 یهارکا متما. دمکر حفتتاا را آن نیمه و هما ۷. ساختم هادکمبو ینا با را بنا یرز متر ۸۱۱

 از پس. برسد هما بهمن دوم روز به تا دبو ردهخو نمستازبه ،هم رانستور آن ساختمانی

 ،هم زایکر حامد حتی. نفغانستاا انیروز ایبر شد پاتوقی دم،کر حفتتاا را رانستور ینکها
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 غیرقابل هم انیرا رتسفا ایبر که یچیز مهمتر همه از. مدآ ما رانستور به هعدو یک ایبر

 .دبو ما رانستوردر مریکاآ همتحد تیاالا قتو سفیر زاد،خلیل یلماز رحضو د،بو پیشبینی

 

 زایکر حامد از ردبیلبو رینحصاا حق خرید

 دم؛فتاا نفغانستاا در یگرد رتتجا یک فکر به من ن،فغانستاا در رانستور حفتتاا از پس

 از لسا ۲۱ تمد بهرا نفغانستاا تبلیغاتی یهاردبیلبو رینحصاا حق متما ،هم همین ایبر

 رینحصاا حق لسا ۲۱ ایبر ،بستم زایکر با که اردادیقر سساابر. گرفتم زایکر حامد

 نشایروز از تن ۳ اههمر به زایکر حامد،سمیر اریدد یکدر. شد ارگذوا من به هاردبیلبو

 ایبر. شندومیفر را شهر یفضا نستنددانمی صالا لبتها. نددکر مضاا را اردادقر ینا یپا

 با اریدد در تا آوردم انیرا به دخو با را وزرا از چندنفر و گرفتم پیمااهو یک ،هم همین

 یشهر ییزامددرآ یهاروش از یکی ،تبلیغاتی یهاردبیلبو شدند متوجه ان،تهر داریشهر

 .ستا

 لتدو به مسو یک ،میشد ننصیبما تتبلیغا از که دیسو ؛نبستم هم یبد اردادقر

 نصب نفغانستاادر تبلیغاتی ردبیلبو ۴۵۱ نالا تا. من به مسو دو ،سیدرمی نفغانستاا

 مجتمع چند. زیسا نساختما به دمکر وعشر نفغانستاا در یگرد ،ضعیتو ینا در. یما دهکر

 دکر اریسرمایهگذ نفغانستاا در ،هم یضور سقد نستاآ ت،مد یندرا لبتها. زدم کلنگ را

 شرکت ،شدیم آن از پس. یمدبو نفغاا -انیرا شرکت ما ،ینا از پیش تا. شد ما شریک و

 لتدو هم صددر ۷۱ س،قد نستاآ صددر ۷۱،من صددر ۴۱. یضور-نفغاا -انیرا

 انیرا یهارکا مدیریت. دمبو دهکر ضعیف را انیرا در رتتجا ت،مد ینا در من. نفغانستاا

 .انیرا هفته یک و دمبو نفغانستاا هفته ۲. دمبو دهسپر نستادو از یکی به را

 

 شاندیز هپدید نستادا

 از جمعی. دمبو نشسته شاندیز در هایمغبا از یکیدر روز یک. »شاندیز هپدید« نستادا ماا

 فترد به روز آن دایفر د،کر تعود را من او. دبو هم شاندیز دارشهر و یمدبو نستادو

 هشد تبدیل ،شاندیز یهارکپا از یکی گفت من به شاندیز دارشهر بعد روز. ومبر دارشهر

 درآن صالا من. کنم اریسرمایهگذ رکپا یندرا دکر هشاخو من از. دانمعتا قپاتو به

 جایی به سیدیمر و یمزد فحر ریهمینطو ماا ؛کنم رتتجا انیرا در ستمانمیخو موقعیت

 ینا در نتوما نمیلیو۲۱۱ که

 ،هم لسا۶۳ از پس ،کنم دهستفاا فضا ینا از ل،سا ۶۳ تبهمد و کنیم اریسرمایهگذ رکپا

 فعهد یک و دمکر زغاآ را رکا شوخی شوخی. بدهم تحویل شاندیز دارشهر به را چیز همه

http://www.fekreparvaz.com/
http://www.fekreparvaz.com/


 

6 
 Fekreparvaz.com 

 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 با دبو بنا که ریکا. مشد رکا دهلوآ. دارم ستد در که وژهایپر ترینیجد به شد تبدیل

 ینا ل،هرحا به. دنمیشو جمع هم نتوما ردمیلیا۲ با میدد د،شو متما نتوما نمیلیو ۲۱۱

 نتوما ردمیلیا ۴ با وژهپر. من ویبرآ شد د،بو هشد زغاآ سرگرمی انبهعنو که ریکا و وژهپر

 به لسا ۷ ،شاندیز داریشهر هم همین ایبر. ساختم ینجاا یربناز مترارهز ۸. شد متما

 نماز نیم و لسا ۲ هم سو آن از. لسا ۲۱ شد نمااردادقر و دکر ضافها داریبرهبهر نماز

 جلو یگرد لسا ۲ هم ینجاا. شد متما هما ۶در وژهپر لیو دم،بو گرفته زسا و ساخت ایبر

 دازم؛بپر دهفتاا عقب یهارکا به تا نفغانستاا برگشتم شد حفتتاا که رانستور. دمفتاا

 انیرا به رهبادو مشد رمجبو و نشد هم زبا ماا دم؛میکر مدیریت را شاندیز هپدید تلفنی

 .دمبرگر

 

 حسنم,کیست مقدم پهلوان محسن,پدیا ویکی مقدم پهلوان محسن,پهلوان محسن بیوگرافی

 محسن بیوگرافی,پدیا ویکی پهلوان محسن,کجاست پهلوان محسن,کجاست مقدم پهلوان

 مقدم پهلوان محسن,کیست مقدم پهلوان محسن,پدیا ویکی مقدم پهلوان نمحس,پهلوان

 نمحس,پهلوان محسن بیوگرافی,پدیا ویکی پهلوان محسن,کجاست پهلوان محسن,کجاست

 ,کیست مقدم پهلوان محسن,پدیا ویکی مقدم پهلوان

 

 شاندیز یاییرو روزنو

. دبو هماند روزنو عید به هفته ۲ ،برگشتم انیرا به شاندیز هپدید مدیریت ایبر مانیکهز

 رنفجاا حددر ل،سا آن روزنو در که شد ریجو. دمکر زغاآ را تبلیغاتی رانبمبا همزبا

 هپدید بیایند نمازهم نفر ارهز ۷ گرا یعنی. یمدار ظرفیت نفرارهز ۷ ینجاا. ختیموفر

 . یمدار جا همه نشستن ایبر ،شاندیز

 در نیراستور فقط هم نیاد در. کند قابتر ظرفیت ینا با که یمارند نیراستور ان،یردرا

 در شاندیز هپدیددر ما لبتها. ستا نفر ارهز ۶ آن ظرفیت که هشد ساخته یهرسو مشقد

 ریکبا ه،عدو هر در میز هر مشقد رانستور در حالیکهدر. یمداد اغذ ارهز ۸ ه،عدو یک

 .نمیکنند وسر اغذ ارهز ۶ از بیش و دمیشو دهستفاا

 ردکور برونبیر یشپزخانههادرآ شاید هرچند. هنشد ثبت نیاد یجا هیچدر ردکور ینا

 .یمدکر وسر رانستور خلدا را اغذ ارهز ۸ ینا ما لیو ،باشند شتهدا یبهتر

 

 من جدید یهاوژهپر
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 گروه تحقیقایت فکرپرواز
 خرید لنباد به فعال. ستا انتهر در شاندیز هپدید شعبه ازیندا راه من وژهپر جدیدترین

 ماا م؛بخر انتهر قدسیها در را مینیز تا شتمدا تشار با هم را تیاکرامذ و هستم آن مینز

 را میانهورخا تفریحی مجموعه گترینربز کلنگ همامیخو. دارم هم یگرد رگبز وژهپر یک

 دارد، یربناز متر ارهز ۶۲۱ که را آن اول زفا هیمدمی تعهد وژهپر ینا در. بزنم شاندیز در

 .امبسته سپانیاییا- لمانیآ شرکت یک با را آن ساخت اردادقر. زمبسا لسا یک ضعر در

 مرکز یک. دکر هماخو تاسیس را میانهورخا هسرپوشید زیشهربا ترینرگبز وژه،پر ینا در

 .دارمنظردر هم ییاپذیر یهارتاال و رانستور مجموعه یک رگ،بز خرید
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 برای دانلود زندیگ نامه ی دیگر افراد موفق 

 و مطالب رایگان موفقییت و انگیزیش

 به سایت فکر پرواز رجوع کنید 
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 هدیه ای رایگان اما با ارزش برای شما

 دانلود هدیه
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