ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﭘﯿﺮزن  ۸۰ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺗﻤﺎم روز ﭘﻮلدار
ﺷﺪ!

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران
ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﻮل درﻣﯽآورﻧﺪ وﻟﯽ در
ازاﯾﺶ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪ دورﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﺎر در
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن  ۸۰ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز
درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻧﺸﺴﺘﻪ و داﯾﻢ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﺟﺮاﯾﻤﯽ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
رازﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ روز ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ  23ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ دارد!
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ  ۵ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻞ آنﻃﺮفﺗﺮ در ﺑﺮزﯾﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ۶ .دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ Internet Eyes
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ را ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎرﺑﺎرا ﻣﺎروو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﻧﯿﺰ داﯾﻢ  ۶دورﺑﯿﻦ را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوﻫﺎی راه دوری اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ۲۴
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﻓﻮرا ﮔﺰارش دﻫﺪ .اﻓﺮادی
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎرﺑﺎرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻃﻮل ﺗﻤﺎم روز ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه دزدی ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی درون ﺟﯿﺐ ﮐﺘﺶ
ﻧﮕﺬارد .اﮔﺮ ﻣﻮرد اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺑﺰرگ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ و ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎرﺑﺎرا در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻦ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ،ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ دﯾﮕﺮی ،ﮐﺎر در

ﺧﺎﻧﻪاش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و در ازای آن ﯾﮏ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد ﺗﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
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