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برای آنکه راه پولدار شدن در ایران را بدانید باید تمام راه های پولدار شدن در خانه ،
راههای پولدار شدن با سرمایه کم  ،راه های پولدار شدن بدون سرمایه و راه های پولدار
شدن از طریق اینترنت را هم بلد باشید .برخی از پولدار های تهران و ایران اغلب از راه
های پول درآوردن و راههای کسب درآمد عجیب و غریبی حرف می زنند که شما را وسوسه
میکنند هرچه زودتر آستین باال بزنید و برای خودتان یک منبع درآمد جانبی پیدا کنید ۵ .راه
پولدار شدن در ایران را بدانید و انجام دهید

اگر شما هم با ما در رویای پولدار شدن مشترک هستید پس با بازده همراه باشید و این
مقاله  ۵راه پولدار شدن در ایران را بخوانید امیدوارم از همین امروز دست به کار شوید و
به رویای خود برسید.

. ۱ریسک پذیر شوید و در بورس سرمایه گذاری کنید.
درست است که بازار بورس اوراق بهادار ایران بسیار نوسان دارد و خیلی ها در این بازار
ضرر کرده اند .اما یادتان باشد آنهایی که سود سرشاری نصیب شان شده هرگز نیامده اند
برای شما از میزان سودشان تعریف کنند! اگر در دوره های آموزش سرمایه گذاری و آشنایی
با بازار اوراق بهادار و سهام ثبت نام کنید در مدت کوتاهی اطالعات کاملی به دست می آورید
و می توانید با همراهی یک مشاور مالی یا یک کارگزار خوب هرچقدر که در توان تان است
در بازار سرمایه کنید و به طور آنالین خودتان وضعیت پولتان را رصد کنید

. ۲محصوالت و سوغات شهرهای دیگر را به شهر خودتان بیاورید و بفروشید
یک راه پولدار شدن در ایران توجه به محصوالت تولیدی سنتی اقوام مختلف است .الزم
نیست حتما اهل ساوه باشید تا بتوانید انار خوب ساوه را با نصف قیمت تهران خرید کنید و
بیاورید.
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کافی است یک روز تصمیم بگیرید و درباره یکی از شهرهای ایران که محصوالت غذایی خوب
و معروفی دارد تحقیق کنید سپس دور و برتان با مغازه های مختلف یک صحبتی بکنید و
بازاریابی محصول مورد نظرتان را انجام دهید .بعد که از یکی دو فروشنده قول قطعی گرفتید
و حتی توانستید یک پیش پرداخت اولیه (البته با سپردن وثیقه) بگیرید با یک سفر ارزان
قیمت به آن شهر بروید و محصول مورد نظر را بخرید و بیاورید.

تا به حال به سوغات مختلف شهرهای دیگر که در شهر شما فروخته می شود دقت کرده اید؟
چرا شما یکی از آن فروشنده ها نباشید و پس از مدتی تبدیل به قطب وارد کردن آن محصول
مخصوص به شهرتان نشوید و ثروت سرشاری برای خودتان رقم نزنید.

. ۳ویدیوهای آموزشی از هر مهارتی که دارید تهیه کنید و مدرس آنالین شوید
دوستی دارم که نقاش است .اما بیشتر از آنکه نقاشی را بلد باشد پول درآوردن و پولدار
شدن در ایران را بلد است! شیوه کار ساده است .کافی است یک مهارت قابل آموزش به
دیگران بلد باشید.سپس یک جای ثابت داشته باشید و با یک گوشی موبایل یا دوربین خوب
از آموزش آن مهارت و فن فیلم بگیرید.
فیلم های دنباله دار و کوتاه اما اثرگذار و کاربردی تهیه کنید .مدتی هم برایش در فضای
مجازی بازاریابی کنید .در کانال ها و گروه های مختلف تلگرامی ،اینستاگرام ،صفحه
فیسبوکتان و هرجایی که میشناسید درباره اش عکس ها و متن های هیجان انگیز بگذارید.
می بینید که پس از مدتی مشتری خودش را پیدا میکند.
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. ۴فروشنده وسایل و لوازم دست دوم شوید
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بسیاری از مردم در تمام ایام سال نیاز دارند وسایل اضافی شان را بفروشند و بسیاری دیگر
هم هستند که نیاز دارند اسباب و وسایل دست دوم را بخرند .شما می توانید در نقش یک
کانال ارتباطی بین آنها یا به همدیگر معرفی شان کنید یا از گروه اول بخرید و بااندکی شود
به گروه دوم بفروشید .م
طمین باشید هرچقدر هم در اینبازار رقیب داشته باشید و حتی سیستم های آنالینی در این
زمینه فعالیت کنند باز شما شانس این را دارید که یک گوشه بازار کسب و کار را تصاحب
کنید.

. ۵در بازار ملک و مسکن و زمین فعالیت کنید
همواره مشارکت و فعالیت در بازار مسکن یک راه پولدار شدن در ایران است .منتها باید
ببینید که چگونه در این حوزه می خواهید فعالیت کنید .مثال می توانید با یکی از دوستان یا
افوام تانشریک شوید و یک زمین یا خانه کوچک در منطقه ای در حال رشد را بخرید .ی
ا یک صندوق خانوادگی تشکیل دهید وبا جمع آوری مبلغی پول از تمام فامیل یک باغ میوه
یا مزرعه پرمحصولی را بخرید و حسابی سود کنید .یا اگر زبان چرب و نرمی داشتید به عنوان
مشاور امالک وارد عمل شوید و حق العمل خوبی عاید خود کنید .این به شما بر میگردد که
از کدام راه بخواهید در این حوزه فعالیت کنید .فقط یادتان باشد هرکاری که خواستید انجام
دهید قبلش جستجو و بررسی را بسیار دقیق و موشکافانه در نظر داشته باشید.
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