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 مقدمه 

همــه مــی دانیــم کــه خانــه محــل اســتراحت و زندگــی در کنــار خانــواده اســت ، امــا ایــن را بدانیــد بســیاری از  ثــروت منــدان 
و تولیــد کننــدگان بــزرگ صنایــع غذایــی کشــور هــای مختلــف کار خودشــان را از خانــه شــروع کــرده اند.

تایوانی ها یک ضرب المثل دارند که میگویند : هر خانه یک کارخانه و هر کارخانه یک خانه 

امــا اگــر تصمیــم خــود را گرفتــه ایــد کــه یــک کســب و کار موفــق داشــته باشــید یعنــی شــما آمــاده چالــش هســتید و شــما 
هــم مــی توانیــد بــا رعایــت 8 نکتــه اصلــی ، تکــرار موفقیــت افــرادی کــه در ایــن زمینــه بــه نتیجــه رســیده انــد را بــرای 

خــود رقــم بزنیــد.

ــه  ــت دغدغــه جــدی بســیاری از کشــورها اســت توجــه ب ــر و محرومی ــدار و کاهــش فق ــه توســعه پای ــروز ک ــای ام در دنی
ــت  ــر و محرومی ــا فق ــی کــه ب ــه اســت.در بســیاری از خانواده های ــرار گرفت ــورد توجــه ق مشــاغل خانگــی بیــش از پیــش م
ــات  ــد و حی ــن راه کســب درآم ــد و از نظــر اقتصــادی تحــت فشــارند، مشــاغل خانگــی بهتری ــرم می کنن دســت و پنجــه ن

ــه شــمار مــی رود. ــواده ب خان

کســب و کارهایــی کــه شــاید در نــگاه اول درآمــدزا نباشــند یــا تصــور شــود کــه در بروکراســی های دســت و پــا گیــر اداری 
و مجوزهــای عجیــب و غریــب کــه خــاص کشــورمان اســت محصــور مانــده و امــکان عملــی شــدن ندارنــد، امــا حقیقــت آن 

اســت کــه در تمــام دنیــا مشــاغل خانگــی مــورد اســتقبال واقــع شــده و بــه ســرعت در حــال رواج اســت.

بــه گفتــه کارشناســان، کســب وکارهــای خانگــی یکــی از بهتریــن و مطمئــن  تریــن راههــای درآمدزایــی و کاهــش نــرخ 
ــد. ــن می کنن ــان را تامی ــور جه ــتغال ۱۵۰ کش ــاز اش ــد نی ــا 8۰ درص ــوند و ۱۵ ت ــناخته می ش ــکاری ش بی

ــًا مشــارکت  ــه لزوم ــه می شــود ک ــی گفت ــه آن دســته کســب و کارهای ــا )Home Business( ب کســب و کار خانگــی ی
همــه اعضــای خانــواده را در بــر نداشــته و صرفــًا یــک یــا چنــد نفــر از اعضــای خانــواده در آن بــه فعالیــت اقتصــادی مشــغول 

باشــند.

ــه  ــی کــردن آن ب ــه مــاک تلق ــی و وجــود کســب و کار در خان ــت مکان ــی کار )ILO( موقعی ــن الملل ــگاه ســازمان بی از ن
ــه  ــی ب ــران خانگ ــرای کارگ ــته را ب ــی کار، کار شایس ــن الملل ــازمان بی ــیون ۱8۹ س ــی است.کنوانس ــاغل خانگ ــوان مش عن

ــه شــمار مــی رود. ــان ب ــرای زن ــژه ب ــه وی ــع مهــم اشــتغال ب رســمیت شــناخته اســت.کار خانگــی یــک منب
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نکته اول : انگیزه

بــرای کار خودتــان انگیــزه درســتی انتخــاب کنیــد ، اگــر پــول انگیــزه شماســت ممکــن اســت پــول شــما کــم شــود و در 
ایــن هنــگام ســعی کنیــد انگیــزه خــود را حفــظ کنیــد.

نکته دوم : هم افزایی
سعی کنید از قابلیت ها و زمان های خالی دیگران و همکاران خود استفاده کنید.
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نکته سوم : مطالعه و آموزش
سعی کنید نسبت به فعالیتی که میخواهید شروع کنید مطالعات الزم را انجام دهید و مهارت های جدید بیاموزید.

نکته چهارم : مدیریت زمان 
در خانــه ممکــن اســت عوامــل زیــادی باعــث شــود تــا زمــان شــما بــه ســمت و ســوی دیگــری رود ، ســعی کنیــد بــر روی 

کار خــود متمرکــز شــوید و کار هــای خــود را اولویــت بنــدی کنیــد.
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نکته پنجم : تفکر
ــق            ــه موف ــید ک ــن باش ــد و مطمئ ــر کنی ــت فک ــه موفقی ــه ب ــد ، همیش ــر میکنی ــه آن فک ــه ب ــوید ک ــی ش ــان م ــما هم ش

ــوید. ــی ش م

نکنه ششم : پشتکار
ــد و  ــی از کار اســت . از شکســت هــا درس بگیری ــد نشــوید ، شکســت جزی ــا امی ــوان از  شکســت خــوردن ن ــچ عن ــه هی ب

ــاره اقــدام کنیــد. دوب
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نکته هفتم : دو موضوع اصلی را هیچ گاه فراموش نکنید
تولیــد و فــروش : بــدون محصــول خــوب تــوان رقابــت و فــروش نخواهیــد داشــت و بــدون فــروش و کســب درآمــد بــه هیــچ 

عنــوان تــوان خریــد مــواد اولیــه و تولیــد را نخواهیــد داشــت ) تولیــد و فــروش مکمــل یکدیگــر هســتند(.

نکته هشتم : از پایین به باال حرکت کنید
فــروش و درآمــد خــود را از بســتگان، همســایه هــا ، مغــازه هــای محلــی شــروع کنیــد  و ســعی کنیــد از آنهــا نظــر ســنجی 

نمــوده و محصــول خــود را نســبت بــه نظــر اطرافیــان تکمیــل و ارتقــا دهیــد.



رویشگر
راهکار کار ، آب، انرژی
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