ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ....

داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ

آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺛﺮوتﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﺷﻤﺎ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﭽﻪ
ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺧﻮد را از ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .در اداﻣﻪ 5
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﻔﺮ و در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوز ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ `ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﺰا را در زﻣﯿﻨﻪ "زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ" ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ .روی ﺗﯿﺘﺮ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد.

راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری از ﮐﻠﻮﭼﻪﻫﺎی ﯾﺦ زده

راﺷﻞ و اﻧﺪی ﺑﺮﻟﯿﻨﺮ از ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺪاع ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﻼ ٌ ﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎزاری

ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎی ﯾﺦزده اورﮔﺎﻧﯿﮏ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ درآﻣﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد!

ﮐﺸﻒ راز و رﻣﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ  13ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۷درس آﻣﻮزﻧﺪه از ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ  ۷ﺳﺎﻟﻪ

آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﺠﻨﺒﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ.

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.

رازﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ روز ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ  23ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ دارد!

آﭼﺮ« روزی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ روز در ﻫﻔﺘﻪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وی در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل
»ﮐِﯿﻠﻦ ِ
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  23ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1396  ﻣﻬﺮ07

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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