ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮلدار ﺷﻮﯾﺪ؛ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ ﻓﺮدی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ از دﻫﻪ
دوم زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺷﺮوع و ﻋﺎدتﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راه
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

 ۱۰اﯾﺪه ﺗﺠﺎری راﺣﺖ ﺑﺮای ﭘﻮلﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎن

اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش راهﺣﻞﻫﺎ ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ .ﻧﺴﻞﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰه دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﻬﺎن ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ  ۱۱ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  30ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﻮﯾﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آرزو ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﻧﺠﺎم آن ﻫﻢ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻦ  ۱۰ﻧﺸﺎﻧﻪ را دارﯾﺪ؛ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ!

اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺳﺘﯿﻮ ﺳﯿﺒﻮﻟﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻪ آدمﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن دارﻧﺪ«.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻼش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ

ﭼﻘﺪر اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﻮﯾﺪ؟ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ »وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ اﺳﺘﯿﻠﻮل« ﺑﺮای ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ روی
ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال رزرو ﺳﻨﺖﻟﻮﺋﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

 ۷ﻋﺎدت اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ!

اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و "ﻋﺎدتﻫﺎی
ارزﺷﻤﻨﺪ" ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

 ۱۰ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوتﺷﺎن را از راه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﮔﺎه ﺑﺰرگاﻧﺪ و ﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺰﯾﯽ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه و آنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮراﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ ﺧﻮد دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﯾﺮ ﺑﺎر آنﻫﺎ ﻧﺮوﻧﺪ.

 ۸ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﺎدتﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﭘﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﺳﺨﺘﯽ و

ﻣﺸﻘﺖ آن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ در  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪﻣﺎن را ﻣﻌﺮوف ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در زﻣﺎن ﺷﻤﺎ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﻮل درﺑﯿﺎورﯾﻢ؟

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﻛﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﯿﺎز ﻛﺎرﺑﺮان را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻚ
ﭘﯿﺞ ﺳﺎده اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ده ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎری را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعاﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ،ﻧﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1396  ﺧﺮداد08

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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