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 مقدمه

 قرار داریم امروز زمانــــی است که بشــــر در نهـــایت پیشرفت مادی به سر 21ما امروز در قرن 

 سراسر دنیا منتقل می شود که بدون شکمی برد که اطالعات و دانش ها با سرعت بسیار باالیی به 

 ود آورده است ــــبیشتر این موارد را مدیون اینترنت و کامپیوتر است که واقعا غوغا در جهان به وج

 ر ایی که اکثــــــفرهنگ اینترنت ) خرید و فروش ( کاال یک فرهنگ نو پا و تازه در ایران است تا ج

 د آن رسی است ولی از خریــــدارند که فقط از اینترنت قابل دستافراد با وجود اینکه نیاز به محصولی 

 میلیون افراد را 40می ترسند اما خوشبختانه خبر خوب این است که تعداد کاربران اینترنت در ایران 

 به دیده است و این نشانه ی این است که فرهنگ اینترنت در ایران کم کم پر رنگ خواهد شد .

 همه ی ما یادمان است از حدود بیست سال پیش کشورهای سازنده کامپیوتر می گفتند در جهان سوم 

 کس نتواند با کامپیوتر کار کند بیسواد است اما ما در آن زمان اهمیت این موضوع و پتانسیل باالیهر

 ایتهایراه اندازی سآن را درک نمی کردیم تا اینکه فهمیدیم فرهنگ استفاده از کامپیوتر و اینترنت با 

 ان مردم آمریکا یک فرهنگ ــــدر میسال پیش  21الدی یعنی قریب ـــمی 1995برتر آمریکا در سال 

 کامال پذیرفته شده بود .

 بسیاری از تورم های وحشتناک مهار شد اما با 1392با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 

 شد که تا به امروز هم ادامه داشته است از آثار منفی این  کمال تاسف رکود فوق العاده شدیدی پیدا

 رکود به عدم جریان نقدینگی در بازار اشاره می کنیم که تا چه حد درآمد افراد را محدود و کم کرده 

 است . من در این کتاب الکترونیکی به اهمیت فوق العاده مهمی در کسب درآمدهای باال می پردازم و

 هرگز چنین آموزش هایی را درکسب جرات می گویم اگر تک تک سایت های داخلی را سرچ کنید با 

 .درآمد های باال نخواهید یافت 

 برگرفته از:

 سیری در تجارت الکترونیک
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 درآمد زایی بسیار باال در سایت آمازون – 1

 در جهان به شمار میرود و تاسایت آمازون از بزرگترین ، مهمترین و کارا ترین سایت کسب درآمد 

 به امروز از سراسر دنیا بسیاری از افراد توانسته اند زندگی مادی خود را با این سایت دگرگون کنند

 . م 2010میالدی رسما افتتاح شد و پا به عرصه ی فعالیت گذاشت ، تا سال  1995آمازون از سال 

 ریابی خود کسب کرده بود لذا همین موفقیتهاموفقیت های بسیار باالیی را از فروش محصوالت و بازا

 همکاری در فروشودرآمدهای روئیایی آمازون سبب شد مدیران این سایت اقدام به راه اندازی سیستم 

 وشهمکاری در فردر سراسرجهان کنند که اگرمقداری تفکر کنیم خواهیم دید تا چه اندازه این سیستم 

 اشته و تا چه حد هم اشتغال زایی بی نظیری برای افراد غیراهمیت دارد و چه میزان سرمایه در پی د

 آمریکایی داشته است . چون آمازون سیستم همکاری در فروش را زمانی ایجاد می کند که سیستمی

 قوی تر از آن یعنی حمل و نقل هوایی ، دریایی و زمینی را برای سایر کشورهای دنیا راه اندازی 

 در سایت آمازون شما ا از یک کشور به کشوری دیگر منتقل کندکرده باشد و محصوالت افراد ر

 هنگامی که خرید می کنید تمام وسایل و کاالهای مد نظر شما موجود است از انواع و اقسام وسایل

 آشپزخانه گرفته تا لباس ، کیف ، کفش ، موبایل ، کتاب ، وسایل الکترونیک و هر چیزی که به فکر

 موجود است و به محض خرید شما از هرنقطه دنیا آن را با سریعترین زمانشما بیاید در داخل سایت 

 ممکن برای شما به کشوری که در آن حضور دارید می آورد و هزینه حمل آن هم کامال رایگان است

 نقش پررنگی در میان محصوالت کتاب الکترونیکی  یک خبر بسیار بی نظیر و عالی این است که

 میلیارد دالر در سال 68که مدیر آمازون از فروش این کاالی دیجیتال به میزان آمازون دارد تا جایی 

 هزار میلیارد و هفتصد و 240)  تومان 240720000000000خبر می دهد مبلغی معادل  2015

 برابر است !!!  95در سال  بیست میلیارد تومان ( است که با یک سوم بودجه کل کشور ما

 از کتاب چاپی PDFم را زمانی فاش کردند که فروش کتاب الکترونیکی مدیران آمازون این خبر مه

 فروش کتاب الکترونیکی از تمامی 2017و فیزیکی بیشتر بود و برآورد آنان نشان می دهد تا سال 

 محصوالت دیگر آمازون بیشتر شود که بدون شک فروش کتاب الکترونیکی در آمازون تا یکی دو 

 !!!نه ی کشور ما بیشتر خواهد شدسال دیگر از کل بودجه ساال

 این سخن گزاف نیست اگر بگوئیم خرده فروشی های آنالین به سرعت در حال پیشرفت و ارتقای 

 هزار میلیارد پوند در خرید 70خریداران بیش از  2015در سال  IMRGخود هستند به گزارش 

 ین بزرگ نظیر آمازون واینترنتی خرج کرده اند مزیت اصلی فروش بر روی فروشگاه های آنال

 میلیون نفر 300آمازون وای بی روی هم رفته بیش از ای بی مقیاس حضور آنالین آنها می باشد 
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 بازدید کننده در ماه دارند که فرصتی بی نهایت عالی برای فروش محصوالت است طبق آمارهای

 آمازون افزایشی به طورگزارش شده توسط آمازون فروشندگان از زمان پیوستن به فروشگاه آنالین 

 در فروش خود را گزارش کرده است . کمیسیون شرکتهای بزرگ آمازون ودرصدی  50متوسط 

 ای بی معموال در مدت یک ماه اکانت رایگان به شما می دهد تا بتوانید محصوالتتان را بفروش

 عضویت دررسانده بعد از یک ماه کمیسیون عضویت در سایت را بپردازید معموال ساالنه حق 

 سایت آمازون معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان است که در مقایسه با درآمدهای باالی آن به

 نظر نمی رسد مبلغ زیادی باشد.

 امروز روز تصمیم بزرگی است که ما این فرصت بی نهایت مهم را غنمیت شماریم و سوای همه ی

 ر کا کسب درآمد کنیم دــصاد آمریــــقیما از اقتـــمست تر را ورق بزنیم وـــــادی دفــــــالت اقتصــمشک

 ما از خاک ایران به راحتی خواهیم، سال پیش  6که با راه اندازی سیستم همکاری در فروش از  حال

 توانست محصوالت خودمان را در آمریکا و همه ی کشور های اروپایی و دیگر کشورهای جهان به

 فروش برسانیم درست است ایران در لیست سیاه این سایت ها قرار دارد و محصوالت فیزیکی را 

 به فروش برسانیم اما به راحتی آب خوردن خواهیم توانست کتاب  ما نمی توانیم از داخل خاک ایرا ن

 ه ازلی کدر حاالکترونیکی را در سایت های معتبر آمریکا به فروش رسانده و کسب درآمد باال کنیم 

 است شما در حالی که خواب  عدم ریسک ، سرمایه ، انرژی و وقتنکات بسیار مثبت این روش 

 هستید محصولتان به فروش می رود و درآمد کسب می کنید آمار یکی از برترین سایت های ایرانی

 رسد و اینکاربر می  هزار 500آلکسا را در ایران دارد در ماه به  500به مانند کتاب سبز که رتبه 

 کاربر را فقط در ایالت میلیون 150در حالی است که آمازون در جدیدترین آمار بازدید خود میزان 

 آلکسا را در آمریکا 3متحده بیان می کند که نشان دهنده ی اهمیت بی نهایت آن است و آمازون رتبه 

 دنیا را دارد . 5و 

 تصمیم به فعالیت:

 رادالر  10از داخل ایران روی سایت آمازون قرار دهید و مبلغ  شما تصور کنید کتابی الکترونیکی

 میلیون و پانصد هزار تومان 7دالر معادل  2500)بعضی کتابها تا به عنوان قیمت آن در نظر بگیرید

 با مقایسه ی امار و ارقام به نتایج ذیل می رسیم: در آمازون به فروش می روند (

 کاربران آمریکا را در نظر می گیریم و کاری به سایر کاربران در بد بینانه ترین حالت ممکن فقط 

 دنیا نخواهیم داشت که آمار آنان به مراتب چند برابر کاربران آمریکا است .

 ، چنانچه گفتیم در بدبینانه ترین حالت مامیلیون نفر 150، تعداد بازدید ماهانه  دالر 10مبلغ کتاب 
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 که این یک درصد برابر است باعداد از کتاب ما بازدید کنند این ت درصد 1در نظر می گیریم تنها 

 و در مرحله دوم در نظر می گیریم از تعداد یک میلیون و پانصد یک میلیون و پانصد هزار نفر

 که کتاب ما را دانلود پانزده هزار نفرکتاب ما را بخرند که برابر است با  درصد 1هزار نفر تنها 

 دالر ضرب می کنیم برابر 10را در هزار نفر  15بود تعداد  دالر 10کرده اند حال مبلغ کتاب 

 به عنوان همکاری در فروش از درصد 40که از این میزان  یکصد و پنجاه هزار دالراست با مبلغ 

 هزار 90این مبلغ که برابر است با  درصد 60حساب ما کم می شود و به حساب آمازون می رود و 

 و حق فروش کتاب ماست که آمازون تمام و کمال در حساب ما میریزد و در حساب ما می ماند دالر

 است حال درامد شما باید انــــتوم 3540ل برداشت است ، هر دالر در بازار حدودا ـــــبالفاصله قاب

 تومان کنید تا مبلغ تومانی آن 3540هزار دالر را ضرب در  90به صورت ریالی حساب شود یعنی 

 درآمد یک ماه فروش کتاب در آمازون در بدبینانه ترین،90000*3540=318600000بدست آید 

 است آیا واقعا چنین درآمد حالل،  سیصد و هیجده میلیون و ششصد هزار تومانحالت ممکن میزان 

 باال و بدون ریسک و زحمت در یک ماه در چه کسب و کاری ممکن است ؟ اگر یک کارمند در ماه

 جده میلیون و ششصد هزار سال می تواند به  سیصد و ه 13.5 کسب کند درمیلیون تومان درآمد  2

 هر کسی که به آینده مالی خود اهمیت می دهد باید از این شرایط بسیار ایده آل نهایتپس تومان برسد 

 استفاده را بکند و هرگز تحریم ها و رکود ها نتوانند زندگی او را تلخ کنند .

 شما اتفاقی با این کتاب الکترونیکی آشنا شدید مطمئن باشید ذهن شما رودوست من هرگز گمان نکنید 

 مدار ثروت و درآمد قرار گرفته است و کائنات هم به نظر من بهترین راه ممکن را برای کسب درآمد

 ا دارم به دقت ـــبه شما نشان داده اند در ابتدای راه از همه ی کسانی که این کتاب را می خوانند تقاض

 ون چ!  هرگز حتی برای یک بار هم با کامپیوتر یا لب تاپ خود وارد این سایت ها نشویده کنند وتوج

 م است و شما با هر فیلتر شکنی هم که وارد شوید بالفاصله آی پی شما را رد یابی ـــــــکشور ما تحری

 در کسب درآمد استفاده یر این سایت هاــــظـخواهند کرد و مادام العمر شما نمی توانید از خدمات بی ن

 کنید چون من بیش از یک سال است در این سایت ها مشغول به تحقیق و فعالیت هستم و به مانند آب

 ما شاه انداخته اند ــــــــخوردن دیدم حساب کاربری ایرانی های بسیاری را مسدود کرده و به لیست سی

 یق سایت بهره نگرفتید هرگزــــآموزش های دقبرای اینکه دچار خطا و آزمون نشوید تا زمانی که از 

 چون مهندسان آنان باور کنید ت ها وارد نشویدـــحتی برای یک بار هم با کامپیوتر خودتان به این سای

 شب و روز حساب ها را با موتورهای جستجو گر و برنامه های پیشرفته دنبال می کنند و بسیار دقیق

 آی پی وارد سایت نشوند و بالفاصله مثل آب خوردن حساب ایرانیهامواظب هستند ایرانی ها با تغییر 
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 تاب شما در سایتـــکرده و به لیست سیاه می اندازند و تمام درآمد شما بلوکه خواهد شد و ک را مسدود

 هم اجازه دسترسی به محصول خودتان را نخواهید داشت. شماانبار خواهد شد و حتی 

 ت های برتر آمریکا به تک تک موارد زیر احتیاج خواهیم داشت که با ـــــبرای شروع فعالیت در سای

 دقت کامل باید انجام شوند.

                                    :موارد الزم برای شروع فعالیت در سایت های برتر دنیا 

 ( ای بیافتتاح حساب ارزی ) دالر در آمازون ، دالر یا یورو در  – 1

 98که بیش از  ای بیافتتاح و تائید حساب در پی پال چون اکثر تسویه حساب ها مخصوصا در  – 2

 درصد موارد است تنها با پی پال ممکن است.

 ای بیثبت نام در سایت های آمازون و  – 3

 تغییر آی پی با نهایت دقت و هوشیاری – 4

 دریافت شماره شابک بین المللی برای چاپ کتاب ها  – 5

 *آموزش دقیق موارد الزم برای کسب درآمد در داخل سایت و در قسمت محصوالت موجود است.

 درآمد زایی بسیار باال در سایت ای بی: -2

 ای بی شرکت چند ملیتی آمریکایی فعال در زمینه خرید و فروش اینترنتی است 

 فرنیا قرار دارد. ای بی توسط "پیر ــــزی آن در سن خوزه، کالیـــکه ساختمان مرک

 آمریکایی که در فرانسه متولد شده است، در -رانیــس ایــــامیدیار"، برنامه نوی

 .و به نام آکشن وب تاسیس شد 1995سال 

 به  الکسا را دارد 8سایت ای بی یکی دیگر از سایت های برتر دنیا است که رتبه 

 آغــــاز کرده  1995ری خود را از سال تجا فعالیتمانند آمازون در همه ی جنبه ها 

 دست دوم فروش حراجی ها یا همـــــان کاالهای  است اگر چه ای بی بیشتر به

 ی الکـــــــترونیکی و چاپی هم بسیار معروف است ولی در زمینه فروش کتاب ها

 مورد سایر کاالها و خدمات فیزیکی شما هم می توانید پیشرفت کرده است در 

 ر در بیشتر موارد دتوانیــــد قیمت ثــــابت تعیین کنید ولی مزایده بزارید هم می 

 خصوص کتاب ها قیمت ثابت مورد بحث است . 

 ت ای بی سر می زنند و از ـــــون نفر در جهان به سایــــمیلی 120روزانه بیش از 

 زون سیستم ای بی هم به مانند آمامی روند اربران و طرفداران ای بی به شمارک

 همکاری در فروش راپیاده کرده است و برای انجام این پروژه بسیارمهم سیستم 
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 ســــیار خوب دریایی ، هوایی ، ریلی و زمینی را اجرا کرده است اما باز هم خبر ب

 ایت ای بی ــــــعزیز در مورد کتاب الکترونیکی و فروش آن در سبرای ایرانی های 

 آمریکا کشور عزیزمان را در ت از قانونهای ایالت متحده ه تبعیاست چون ای بی ب

 والت فیزیکی ـــــــایران نمی توانیم محصلیست سیاه قرار داده است ما در داخل 

 شورهای دیگر منتقل ـــــخودمان را چه تازه و چه دست دوم از طریق ای بی به ک

 اده است البته باید ــــــباز هم کار ما سلی در مورد کتاب های الکترونیکی کنیم و

 ایتـــــدقیق و با آموزش های اصولی سایت پیش برویم چون ای بی به مانند س

 هستند که کشورهای تحریم شده با تغییر آی پی وارد آمازون شبانه روز مراقب 

 نشود لذا با برنامه های پیشرفته بالفاصله شما را ردیابی می کنند و از فعالیت 

 وی پی ان یا بسیار مهم است شما هرگز هرگز با کنند پس شما جلوگیری می

 ی یک بار هم به سایر آی پی های اشتراکی مانند فری گیت و سایفون حتی برا

 د بعدا هر ـــــــنشوید چون اگر تنها یک بار به این سایت ها برویاین سایت ها وارد

 ورر سپلـــنت اکاز طریق مک نسخه ی فایرفاکس یا اینترچقد حرفه ای عمل کنید 

 با تغییر آی پی وارد شده اید  شما را رد یابی می کنند و می فهمند شما از ایران

  وبالفاصله حساب کاربری و میزان فروش شما را به لیست سیاه می اندازد پس 

 فعالیت مادام العمر محروم می کند. پس بی به همین سادگی شما را از ادامه 

 روع ــــــشگی و آموزش های سایت به ـــــا هماهننهایت مهم است شما صرفا ب

 زه کاری در مقدمه مهم ــــــک مقدار ریـــفعالیت و درآمدهای باال بپردازید اگر چه ی

 زینه را ــــباال ، بدون ریسک ، بدون گذاشتن وقت و هارزش درآمدهای است ولی 

 انم خانه دار یا ــــــخباشید اگر یک کارمند اداره یا یک داردشما هر شغلی داشته 

 ال هیچ گونه منبع درآمدی ـــــیا حتی یک شخصی باشید که فع جو وـــــیک دانش

 ختلفینه های مــــنهایت سهولت می توانید به فعالیت در زمنداشته باشید در 

 چ گونه زحمت و هزینه ای ــــهی تجاری در قالب کتاب الکترونیکی بپردازید و بدون 

 لیست موارد الزم برای شروع فعالیت در ای بی به ن بدست آوریددرآمدهای کال

 مانند آمازون به شرع ذیل است:

 ( ای بیافتتاح حساب ارزی ) دالر در آمازون ، دالر یا یورو در  – 1

 98که بیش از  ای بیافتتاح و تائید حساب در پی پال چون اکثر تسویه حساب ها مخصوصا در  – 2
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 با پی پال ممکن است. درصد موارد است تنها

 ای بیثبت نام در سایت های آمازون و  – 3

 تغییر آی پی با نهایت دقت و هوشیاری – 4

 دریافت شماره شابک بین المللی برای چاپ کتاب ها  – 5

 *آموزش دقیق موارد الزم برای کسب درآمد در داخل سایت و در قسمت محصوالت موجود است.

 

 ه ای عالقه یا تخصص داشته باشید به راحتی می توانید یک کتاب درشما اگر در هر حوزه یا حیط

 صفحه با رعایت قانون کپی رایت تهیه کنید و در مرحله دوم آن را به زبان بین 100الی  50حجم 

 المللی ترجمه کرده و برای کتاب خودتان در مرحله سوم شماره شابک بین المللی دریافت کنید ودر

  و برایمرحله پایانی آن را روی سایت های برتر دنیا آپلود کرده و فقط منتظر درآمد زایی باشید 

 همیشه با مشکالت مالی خداحافظی کنید از حدود بیست و یک سال پیش آمازون و ای بی شروع به

 های مهم فعالیت کرده اند و تا به امروز هم صدها هزار نفر در دنیا توانسته اند از طریق این غول

 . ما به لطف پروردگار توانسته ایم با ارائه ی اقتصادی زندگی مالی خودشان را زیرو رو کنند 

 راه کارهای بسیار دقیق و میان بر از خاک ایران وارد این سایت ها شویم بدون اینکه موتورهای

 الب در قالب یکجستجو گر بتوانند آی پی ها را شناسایی و رد یابی کنند و از این جهت که کل مط

 کتاب الکترونیکی پر حجم قابل اجرا نبود و اکثر مردم هم نمی توانستند از آن با خبر باشند لذا تصمیم 

 به راه اندازی یک سایت کامل گرفتیم که از طریق بستر اینترنت بتوانیم موضوعات ورود به تجارت

 برسانیم و این امکان برای همه الکترونیک را در بازارهای مهم مجازی به اطالع مردم عزیزمان 

 کسانی که در داخل ایران زندگی می کنند فراهم شود که بتوانند با افتتاح حساب کاربری خود بدون

 هیچ گونه مشکل و ریسک مسدود بودن حساب خود شروع به عرصه کسب درآمد های باال نمایند.

 رونیکی ممکن است خیلی ازدر مورد محتوا و موضوعات پر طرفدار جهت فروش کتاب های الکت

 افراد نگران این باشند که نمی توانند خودشان کتاب بنویسند یا هیچ گونه اطالعی در مورد حوزهای

 که به امید خدا اصال جای نگرانی نیست حوزه های مختلف و پرطرفدار بهپر طرفدار نداشته باشند 

 راحتی قابل شناسایی هستند و شما می توانید در هر زمینه ای که عالقه و تخصص دارید موضوع 

 خودتان را شناسایی کنید و شروع به تحقیق از چند منبع معتبر فارسی و یا انگلیسی کنید و به همین

 ه پنجاهراحتی شما قانون کپی رایت را رعایت کرده اید و اگر بتوانید حجم کتاب خود را حداقل ب

 صفحه برسانید موفق به مهمترین عنصر فروش کتاب الکترونیکی یعنی دریافت شماره شابک بین
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 المللی خواهید شد و محصول شما آماده ورود به بازار جهانی در سطحی بسیار گسترده و پر درآمد 

 ی خواهد بود. در ذیل به معرفی سایت های برتر داخلی و خارجی جهت انتخاب موضوع و حوزه

 فعالیت های پر طرفدار می پردازیم.

 

 منابع پر طرفدار از طریق سایت های داخلی :

 سایت دی جی کاال – 1

 زان درآمد به شمار ـــــــــسایت دی جی کاال از معتبرترین سایت های داخلی در کیفیت محصول و می

 سود خالص گزارشست میلیون تومان ـــــــیک میلیارد و دویمی رود ، مدیران دی جی کاال روزانه 

 ی رود که دقیقا مانند آمازون درــران به شمار مـــــــو از سایت های بسیار حرفه ای در ایمی دهند 

 ستم همکاری درــــــــآمریکا می خواهد عمل کند و خوشبختانه به تازگی خبر احتمال پیاده سازی سی

 وانید برای مطلع شدن از ـــــــرا فاش کرده اند شما می ت کاـــــفروش به مانند سایت های معتبر آمری

 دی جی تــــــمهمترین و پرطرفدارترین حوزه ها برای تالیف کتاب الکترونیکی به شرح ذیل به سای

 کاال مراجعه کنید و حوزه فعالیت خود را متناسب با استعداد، عشق و عالقه و تخصص خود انتخاب

 ید:کن

 را وارد کنید که صفحه زیر را برایتان باز www.digikala.comآدرس در مرورگر خود  – 1

 خواهد کرد.
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 را کلیک کنید وارد منوی ذیل خواهید شد:ثبت نام در گوشه سمت راست قسمت 

 

 

 در این قسمت در گزینه پست الکترونیک شما باید یک ایمیل وارد کنید و در گزینه کلمه عبور یک 

 رقمی را وارد نماید مانند شماره موبایلتان، برای اینکه فراموش نکنید سپس روی  8دلخواه معموال 

 یک کنید وارد صفحه بعدی خواهید شد در آنجا روی گزینه آبی کاال کل ثبت نام در دی جیگزینه 

 ، تبریک میگویم شما به راحتی یک حساب کاربری در  کلیک کنید تکمیل حساب کاربریرنگ 

 سایت دی جی کاال باز کردید که اگر به گوشه سمت راست صفحه مرورگر خود نگاه کنید گزینه

 سالم ) ایمیل شما ( دیده می شود.

 ای اینکه حوزه های پرطرفدار و پر فروش را شناسایی کنیم روی گزینه فرهنگ و هنر درحاال بر

 باالی صفحه ماوس را نگه می داریم سپس روی گزینه کتاب و مجالت کلیک می کنیم به مانند ذیل:
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 هنگامی که رو قسمت کتاب و مجالت کلیک کردیم صفحه زیر باز می شود که یکی از کتابهای مورد

 عالقه یا تخصص خودمان را انتخاب می کنیم مثال در اینجا گزینه دین و معنویات را انتخاب می کنیم

 

 

 بعد از اینکه گزینه مثال دین و معنویات را زدیم صفحه ی زیر باز می شود که اطالعات مربوط به 

 باال طبق کتاب های حوزه دین و معنویت را نشان می دهد ، قسمت مرتب سازی بر اساس را در 

 تصویر زیر می بینیم:
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 چنانچه مشاهده می کنیم بر اساس مرتب سازی گزینه های پربازدیدترین ها و پر فروش ترین ها را

 باالترین رقم های فروش یا بیشترین بازدیدهامی بینیم که اگر روی هر کدام کلیک کنیم به ترتیب 

 که به راحتی می توانیم حوزه مورد عالقه لیست کتاب های حوزه دین و معنویت را نشان می دهد 

 یا مورد تخصص خود را انتخاب کنیم و شروع به تالیف و یا تحقیق در مورد آن حوزه نمائیم.

 

 5040سایت – 2

 می باشد در مورد این سایت هم باید 5040دومین سایت معتبر جهت شناخت حوزه فعالیت شما سایت 

 حوزه های پر طرفدار و پر فروش را به خوبی برای شما نشان می دهد در ابتدا آدرس سایت را گفت

 در مرورگر خودمان به شکل زیر وارد می کنیم .

www.5040.ir 

 وع در مرحله دوم هنگامی که صفحه باز می شود گزینه ثبت نام را در باالی صفحه می زنیم و شر

 می کنیم به تکمیل مشخصاتی که از ما خواسته است مانند نام و نام خانوادگی ، ایمیل و رمزعبور ،نام

 سپس گزینه ورود به  کلیک می کنیم  ثبت نامشهر و استان و ... در نهایت روی گزینه آبی رنگ 

 در  حساب کاربری فروشگاه را می بینیم با تکمیل ایمیل و رمز عبوری که چند ثانیه پیش زدیم وارد

 در نهایت روی نوار آبی رنگ سایت منوهای محصوالت را می بینیم بعنوان خواهیم شد 5040سایت 

 مثال رو گزینه سالمت و پزشکی کلیک می کنیم صفحه ی زیر باز می شود:
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 در این قسمت در گوشه سمت چپ ترتیب نمایش را طبق تصویر مشاهده می کنیم که چهار گزینه مهم

 جدیدترین ، پرفروش ترین ، پر بازدیدترین و محبوب ترین وجود دارد که اگر روی هر کدام کلیک

 کنیم ترتیب آن محصول خاص را بر اساس گزینه مورد نظر ما نمایش می دهد که به راحتی خواهیم

 توانست تشخیص دهیم کدام مورد برای تالیف یک کتاب الکترونیکی بازدهی خوبی دارد.

 

 آمریکا   clicbankمحبوب و پر طرفدار  سایت – 3

 الکسا را دارد  5150سایت کلیک بانک یکی از سایت های مهم و پرطرفدار آمریکا است که رتبه 

 این سایت را به این دلیل انتخاب نمودیم تا در خارج از کشور هم بتوانیم حوزه های پر فروش و پر

 خوب با درآمد باال به سایت کلیک بانک می رویمبرای شناخت حوزه های طرفدار را شناسایی کنیم 

 و به امید خدا جزئیات کامل آن را با تصویر نشان خواهیم داد.

 اولین مرحله باید آدرس سایت کلیک بانک را به شکل زیر در مرورگر وارد کنیم سپس کلید  – 1

Enter  . را می زنیم 

ank.comwww.clicb 

 به معنی باز create Accountدر مرحله دوم وقتی که صفحه اول سایت باز شد روی گزینه  – 2

 کردن حساب کلیک می کنیم به شکل زیر:
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 در مرحله سوم وارد صفحه ای می شویم که از ما می خواهد مشخصات کامل خودمان را وارد  – 3

 در اولین گزینه زبان مورد نظر را رو انگلیسی قرار می دهیم سپس کشور را انتخاب می کنیم کنیم

 البته چون ایران تحریم است یک کشور دیگر را انتخاب می کنیم در مرحله بعد نام و نام خانوادگی از 

 نیمپر ک ما می خواهد که اصال مهم نیست هر چیزی بنویسیم قابل قبول است سپس آدرس اول را باید

 ولی آدرس دوم لزومی ندارد ، بعد نام شهر و استان را از ما می خواهد با توجه به کشوری که ما آن

 را انتخاب کرده ایم وارد می کنیم در مرحله بعد کد پستی و شماره تلفن را باید بنویسیم سرانجام ایمیل

 انتخاب plain textایمیل را رو  و نوع ایمیل را از ما می خواهد که ایمیل را وارد می کنیم و نوع

 رقمی 8می کنیم و در مرحله بعد یک نام کاربری باید بنویسیم که صرفا اعداد باید باشد و یک رمز 

 حروف کوچک ، و دو کاراکتر مانند@# را جهت امنیت سایت 2حروف بزرگ ،  2عدد،  2شامل 

 مان انتخاب کرده و داخل کادر وارد کرده و رمز را تکرار می کنیم و یک نام مجازی برای خود

Payee Name می نویسیم در مرحله آخر با تیک زدن قوانین کلیک بانک را قبول کرده و گزینه 

 حساب  SUBMIT ACCOUNT( و با کلیک رو Im not robot من ربات نیستم را می زنیم )

 واهدایمیل ما ارسال خ خودمان را در کلیک بانک افتتاح می کنیم ولی یک لینک تائید ایمیل به جعبه

 مان تائید شود و وارد سایت شویم طبق تصویر زیر عملشد که باید روی آن لینک کلیک کنیم تا حساب

 می کنیم:

 ثبت مشخصات – قسمت اول
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 رقمی 8تخصیص نام کاربری و رمز عبور  – قسمت دوم
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 ورود به سایتقبول قوانین و  –قسمت سوم 

 

 الگین کردن و ورود به سایت از طریق حساب کاربری –قسمت چهارم 

 کلیک می کنیم و وارد سایت می شویم LOG INگزینه من ربات نیستم را تیک می زنیم و روی 

 

 صفحه ی اصلی سایت شویم و از امکانات اگر مراحل باال را به درستی انجام دهیم می توانیم وارد 

 بینیم:آن استفاده کنیم تصویر زیر را می 
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 را کلیک می کنیم وارد صفحه ی محصوالت سایت   Marketplaceدر نوار باالیی صفحه گزینه 

 کلیک بانک می شویم و در منوی قرمز رنگ صفحه بعنوان مثال رو گزینه سالمت و تناسب اندام

HEALTH & FITNESS کلیک می کنیم و لیست کتاب هایی که در حوزه سالمت و تناسب اندام روی 

 سایت هستند برای ما به شکل زیر نمایان می شود:
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 بعنوان مثال اولین و باالترین کتاب در سایت کلیک بانک در حوزه سالمتی در مورد دیابت است که 

 ( محصوالت نگاه کنیم Gravصورت قرمز رنگ نوشته شده است و فقط کافی است به عدد رشد ) 

 برسد ایده آل است در حالی که می بینیم 30تا بفهمیم چه اندازه فروش و مخاطب دارد اگراین عدد به 

 رسیده است. 260عدد کتاب با موضوع دیابت طبق شکل زیر به باالی 

 

 

 به راحت ترین  5040چنانچه مشاهده کردیم به راحتی از سایت های دی جی کاال ، کلیک بانک و 

 توانید حوزه های پر طرفدار و پر فروش را تشخیص دهید و با تالیف یا تحقیقشکل ممکن شما می 

 یک کتاب الکترونیکی بنویسید و به راحتی درآمدهای میلیونی در سایت های برتر دنیا کسب کنید و

 سال است این 21برای همیشه با مشکالت مالی و دغدغه ی درآمد خداحافظی کنید همان چیزی که 

 سال است مردم در سراسر دنیا زندگی مادی و مالی خودشان 7پیاده کرده اند و حدود سایت ها آن را 

 را واقعا دگرگون کرده اند.

 

 

 سایت کسب درآمد در سایت های خارجی

.com.pourminehwww 
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 منابع و ماخذ

 سایت آمازون  – 1

 سایت ای بی – 2

 سایت کلیک بانک – 3

 سایت دی جی کاال – 4

 504سایت  – 5

 سایت مدیر وب – 6

 سایت عرفانی زاده دات کام  – 7

 سایت وزارت ارشاد  – 8
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