
P a g e  | 1 

 

Pourmineh.com 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 تالیف

 حسین بافکار 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  | 2 

 

Pourmineh.com 

 

 

 

 روش شگفت انگیز  3

 نجومی درآمد زایی
 

 

 

 :نده نویس

 بافکارحسین 

 

 

  درآمد کسب سایت

www.pourmineh.com 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

http://www.pourmineh.com/


P a g e  | 3 

 

Pourmineh.com 

 صفحه                                                                                         عنوان

 

 2                                                       و نویسنده  کتابمعرفی 

 

 4                                                                                              مقدمه

 

 5                         راه اندازی سایت اینترنتی جهت فروش محصوالت

 

 6                            اهمیت ایمیل مارکتینگ در کسب و کار اینترنتی

 

 7                          فعالیت از طریق سیستم های همکاری در فروش 

 

 7                       های خارجی و کسب درآمد نجومیفعالیت در سایت 

 

 9                                                                               فعالیت به تصمیم

 

 12                                        داخلی های سایت طریق از طرفدار پر منابع

 

 13و ماخذ                                                                    منابع 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  | 4 

 

Pourmineh.com 

 مقدمه

 

  مثال ماه یک طول در و باشید خودتان شهر داخل در بزرگ مارکت سوپر یک صاحب شما اگر

 تومان میلیون 100 ماه درطول شما فروش است ممکن باشید داشته سودخالص تومان میلیون 10

 و ثابت مشتریان درصد 60 مثال است شده وصول متفاوتی مشتریان از فروش میزان این و باشد

 آنها درصد یک از کمتر که هستید مطمئن شما اما ، اند بوده متغیر مشتریان درصد 40 حدود در

 ماه هر در که شماست شهر داخل در تنها شما زایی درآمد لذا هستند شما شهر از خارج مشتریان

 .زند می رقم خالص سود بعنوان شما برای را تومان میلیون 10 میزان

  اینترنت بستر رو مجازی فضای در و وسیعتر دیدگاهی از شما کار و کسب به بیائیم اگر حال

 شهر به محدود شما محصوالت بازاریابی و فروش اول ی مرحله در دید خواهیم کنیم بررسی

  شما فروش ممکن مورد کمترین در بلکه است واقع آن در شما ی مغازه که شود نمی ای محله و

 شهر در فروش برابر هزار چند مراتب به آن بازدهی که افتاد خواهد اتفاق ایران کل سطح در

 جهان سطح در را خودتان محصوالت قدم به قدم توانید می شما بدانید است جالب و است خودتان

 باال اهمیت این و بیفتد اتفاق هم ایران از خارج در حتی شما فروش و بگذارید نمایش معرض به

  ناب فرصت این از حتما باید ما و دهد می نشان ما امروز دنیای در را اینترنت نشدنی تکرار و

 که است این مهم نیست مهم باشید داشته کاری و کسب هر ، کنیم استفاده خودمان کار و کسب در

 جهان در را آن بمب مانند به خودتان ی خانه داخل در اینترنت خط یک و تاپ لپ یک طریق از

 .میکند پیدا تغییر میلیون صدها به کنید باور میلیون 10 از شما ماهانه سود و کرد خواهید منفجر

 

 

 

 :از برگرفته

 الکترونیک تجارت در سیری
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  صحیح کسب و کار اینترنتیاصول 

 

 برای اینکه فعالیت خودمان را در بستر اینترنت شروع کنیم سه راه پیش روی ما قرار گرفته است که در

 همین ابتدا من قدم اول را مهم ، قدم دوم را معمولی و قدم سوم را بسیار مهم می دانم و هر کسی بنا به

 را در دنیای مجازی شروع کند. عالقه و استعداد خودش می تواند فعالیت خودش

 

 راه اندازی سایت اینترنتی جهت فروش محصوالت - 1

 

 اولین قدم برای راه اندازی یک کسب و کار موفق و سود آور در بستر مجازی و در دنیای اینترنت این 

 مارا شاست که شما باید یک سایت شامل هاست و دامنه داشته باشید که در کمتر از پنج دقیقه این کار 

 می توانید انجام دهید و کافی است در داخل گوگل عبارت خرید هاست و دامنه را بنویسید و آن را سرچ

 و راه اندازی هاست و دامنه را ارائهکنید بالفاصله سایت های معتبر زیادی ظاهر خواهند شد که خدمات 

 ایت خودتان نیاز دارید و سلیقهمی دهند در مرحله دوم شما به یک محیط کاربری وامکانات الزم برای س

 شما هر طور باشد مهم نیست بلکه مهم این است شما باید سایت خودتان را طوری طراحی کنید که سایت

 مجهز به سیستم جمع آوری ایمیل مخاطبان شما باشد و طوری طراحی شود تا شخص وارد سایت شما

 ز خدمات سایت شما استفاده کند به این دلیل که نشود و ایمیل خودش را در اختیارتان قرار ندهد نتواند ا

 اساس و پایه ی اصلی کسب و کار اینترنتی در جهان بر مبنای ایمیل استوار است چون در داخل ایران و

 چه بسا در سطع جهان همیشه همه ی افراد از سایت و محصوالت شما بازدید نمی کنند و به آن هم عالقه

 د که ازشماخرید می کنند و عالقه مند به محصوالتی هستند که شما منتشرندارند بلکه تعدادی خاص هستن

 کرده اید و در واقع مشتریان اصلی شما می باشند که بایدحتما ایمیل آنها را داشته باشید تا بتوانید محصول

 ه بهجو با توجدید خودتان و یا فروش محصوالت قبلی را در قالب ارسال یک ایمیل به آنها پیشنهاد کنید 

 اینکه مشتریان شما و کسانی که ایمیل خودشان را دراختیار شما قرار داده اند هزاران برابر مشتریان یک

 سوپر مارکت داخل شهر هستند بالفاصله ایمیل شما راهزاران نفر می بینند و از درخواست شما به خوبی

 ارسال یک ایمیل میلیونها تومانو خرسندی استقبال می کنند و محصول شما را می خرند و شما صرفا با 

 ر ازو این پتانسیل بی نظی سود کسب می کنید بدون اینکه وقت ، هزینه و سرمایه ای را تلف کرده باشید
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 دنیای اینترنت و فضای مجازی است که هر کسی صاحب شغل و کسب و کاری است باید حتما از این 

 استفاده کند و آن را در بستر اینترنت منتشر کند. فرصت بی نظیر

 

 اهمیت ایمیل مارکتینگ در کسب و کار اینترنتی

 

 سایت فیس بوک با یک میلیارد مخاطب از بزرگترین شبکه های اجنماعی دنیا به شمار می رود و منبع

 اطب دارد ومیلیون مخ 250بسیار غنی جهت بازاریابی و فروش محصوالت است همچنین شبکه تویتر 

 ساعته مشغول فعالیت است و کسب و کار 24میلیون کاربر  300شبکه ی معروف اینستاگرام با بیش از 

 زیادی از طریق اینستاگرام به دنیا معرفی می شوند اما اهمیت همه ی این شبکه های مهم و محبوب به

 میلیارد ایمیل در گوگل به 4.5میزان آمار گوگل از ایمیل های ثبت شده نیست ، تصور می کنید بیش از 

 ثبت رسیده است که آمار شگفت انگیزی است و این پیام رامی رساند تا دهها سال دیگر ایمیل و بازاریابی

 . با ایمیل از ناب ترین روش های درآمد زایی در دنیا است

 یتحوزه ی فعالشما صرفا در اولین قدم از کسب و کار اینترنتی یک هدف دارید که باید ایمیل مخاطبان 

 خودتان را از طریق سایت جمع آوری کنید سپس با استفاده از ابزارهای جذاب ارسال ایمیل شما در طول

 هفته یا در طول ماه فقط یک ایمیل ارسال می کنید و هزاران نفر را تشویق به خرید می کنید سپس حداقل

 قیقه خواهید دیدبه میلیون ها توماندرصد ازمحصول شما خرید می کنند و شما درعرض چند د 30باالی 

 پول حالل و بدون هزینه و اتالف وقت دست خواهید یافت.

 

 فعالیت از طریق سیستم های همکاری در فروش ) سایت های تبلیغاتی کلیکی ( – 2

 دومین مرحله از فعالیت در دنیای مجازی و رو بستر اینترنت فعالیت در سایت هایی است که سیستم 

 و در واقع از شما به عنوان یک بازار فروش خود را به تبلیغات کلیکی محدود کرده اند همکاری در

 یاب برای سایت خودشان استفاده می کنند و از شما می خواهند مشتری را برای سایت آنها جذب کنید 

 درصد فروشی را که شما سبب آن شده اید به شما پرداخت می کنند در حالی که 20و در مقابل حدود

 ما اصال این روش را توصیه نمی کنیم چون اگر قرار باشد شما بازاریاب باشید بهتر و معقولتر است

 مبلغ و سود حاصل 100درصد فروش شما  20برای سایت خودتان این کار را انجام دهید و به جای 
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 از فروش محصوالت را کسب کنید چون خودتان سبب آن فروش می شوید.

 

 های خارجی و کسب درآمد نجومیفعالیت در سایت  – 3

 حالل است 100روش سوم از مهمترین و کارا ترین روش کسب وکار اینترنتی و کسب درآمدهای باال و 

 در این روش شما از طریق سایت های معتبر خارج از کشور محصوالت الکترونیکی و فیزیکی خودتان 

 وکسانی است که بعد از سالهای متمادی دررا به فروش می رسانید، این روش خاص افراد تحصیل کرده 

 مدرسه و دانشگاه هیچ گونه سرمایه نقدی و تکنولوژی الزم را در اختیار ندارند و متاسفانه فقط چشم به

 راه استخدامی در دستگاه های اجرایی هستند. 

 چون شما کنید باور کنید هیچ جای دنیا شما نمی توانید روشی به پتانسیل این روش برای کسب درآمد پیدا

 بدون هزینه و بدون هیچ گونه اتالف وقت ، انرژی و سرمایه ای صرفا و تنها با نگارش یک کتاب در 

 می توانید میلیون ها تومان پول حاللصفحه و آن هم در موضوعی که عالقه و تخصص شماست  50حد 

 اس عمر به باد رفته در و بی دردسر کسب کنید و هرگز منتظر استخدامی های دولت نباشید و از احس

 تحصیل به دور باشید.

 

 تا و میرود شمار به جهان در درآمد کسب سایت ترین کارا و مهمترین ، بزرگترین از های خارجیسایت

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

 سال تا ، تندگذاش فعالیت ی عرصه به پا و ندشد افتتاح رسما میالدی 1995 سال از دو سایت معروف

 لذا ددنبو کرده کسب خود بازاریابی و محصوالت فروش از را باالیی بسیار های موفقیتیالدی م . 2010 

 در همکاری سیستم اندازی راه به اقدام سایت این مدیران شد سبب نهاآ روئیایی ودرآمدهای موفقیتها همین 

 در همکاری سیستم این اندازه چه تا دید خواهیم کنیم تفکر اگرمقداری که کنند سراسرجهان در فروش 

 افراد برای نظیری بی زایی اشتغال هم حد چه تا و داشته پی در سرمایه میزان چه و دارد اهمیت فروش 

 فراهم کرده است. آمریکایی غیر 

 ، هوایی نقل و حمل یعنی آن از تر قوی سیستمی که دنکن می ایجاد را فروش در همکاری سیستم زمانی که 

 کشور یک از را افراد محصوالت و دنباش کرده اندازی راه دنیا کشورهای سایر برای را زمینی و دریایی 

 نظر مد کاالهای و وسایل تمام کنید می خرید که هنگامی شما این سایت ها در کند منتقل دیگر کشوری به 
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 وسایل ، کتاب ، موبایل ، کفش ، کیف ، لباس تا گرفته آشپزخانه وسایل اقسام و انواع از است موجود شما 

 هرنقطه از شما خرید محض به و است موجود سایت داخل در بیاید فکرشما به که چیزی هر و الکترونیک 

 حمل هزینه و آورد می دارید حضور آن در که کشوری به شما برای ممکن زمان سریعترین با را آن دنیا 

 .است رایگان کامال هم آن 

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

 سال در دالر میلیارد 68 میزان به دیجیتال کاالی این فروش از ران این دو سایتمدی که جایی تا دارد سایت

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

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

 چاپی ابــــکت از PDF الکترونیکی کتاب فروش که کردند فاش زمانی را مهم خبر این این سایت ها  مدیران

  امیــــتم از ترونیکیـــــالک کتاب فروش 2017 سال تا دهد می انـــــنش آنان برآورد و بود بیشتر فیزیکی و

  سال دو یــــیک تا آمازون در الکترونیکی کتاب روشـــــف شک بدون که شود بیشتر سایت دیگر محصوالت

 !!!شد خواهد بیشتر ما کشور ی ساالنه بودجه کل از دیگر

 د خو قایــــــارت و پیشرفت حال در سرعت به آنالین های روشیـــف خرده بگوئیم اگر نیست گزاف سخن این

 خرید در وندـــــــپ اردــــــمیلی هزار 70 از بیش دارانــــــخری 2015 سال در IMRG زارشــــــگ به هستند

 مقیاس و معتبر دنیا  بزرگ آنالین های فروشگاه روی بر فروش اصلی مزیت اند کرده خرج اینترنتی

 دارند ماه در کننده نفربازدید میلیون 300 از بیش رفته هم روی این دو سایت  باشد می آنها آنالین حضور 

 یکی از آنها توسط شده گزارش آمارهای طبق است محصوالت فروش برای عالی نهایت بی فرصتی که 

 را خود فروش در درصدی 50 طورمتوسط به افزایشی آنالین فروشگاه به پیوستن زمان از فروشندگان 

  . است کرده گزارش 

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

  در کنیم دــــدرآم کسب ناب دنیا اقتــــصاد از ماـــمستـــقی و بزنیم ورق را دفـــــتر اقتصــــــادی مشکــالت

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

 به جهان ایـــــکشوره دیگر و اروپایی های کشور ی همه و آمریکا در را انــــــخودم صوالتـمح توانست

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

 الکترونیکی کتاب توانست خواهیم خوردن آب راحتی به اما برسانیم فروش به ن ایرا خاک داخل از توانیم 
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 این مثبت بسیار ازنکات که حالی در کنیم باال درآمد کسب و رسانده فروش به دنیا  معتبر های سایت در را 

 می فروش به محصولتان هستید خواب که حالی در شما است وقت و انرژی ، سرمایه ، ریسک عدم روش 

 رتبه که عرفانی زاده دات کام مانند به ایرانی های سایت برترین از یکی آمار کنید می کسب درآمد و رود 

 در یکی از اینها که است حالی در این و رسد می کاربر هزار 500 به ماه در دارد ایران در را آلکسا 500  

 دهنده نشان که کند می بیان کشور خودش در فقط را کاربر میلیون 150 میزان خود بازدید آمار جدیدترین 

 . دارد را دنیا 7و وطن خودش  در را آلکسا 4 رتبه  و است آن نهایت بی اهمیت ی 

 :فعالیت به تصمیم

 به را دالر 10 مبلغ و یدــــده قراراین سایت ها  روی رانــــــای داخل از الکترونیکی کتابی کنید تصور شما

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

 :رسیم می ذیل نتایج به ارقام و امار ی مقایسه با روند می فروش به این سایت ها 

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

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

 نظر در ما حالت ترین بدبینانه در گفتیم چنانچه ،نفر میلیون 150 ماهانه بازدید تعداد ، دالر 10 کتاب مبلغ

 و میلیون یک با است برابر درصد یک این که کنند بازدید ما کتاب از تعداد این درصد 1 تنها گیریم می 

 درصد 1 تنها نفر پانصدهزار و میلیون یک تعداد از گیریم می نظر در دوم مرحله در و نفر هزار پانصد 

 دالر 10 کتاب مبلغ حال اند کرده دانلود را ما کتاب که نفر هزار پانزده با است برابر که بخرند را ما کتاب 

 از که دالر هزار پنجاه و یکصد مبلغ با برابراست کنیم می ضرب دالر 10 در را نفر هزار 15 تعداد بود 

 و رود می سایت  حساب به و شود می کم ما ازحساب فروش در همکاری عنوان به درصد 40 میزان این 

 که ماست کتاب فروش حق و ماند می ما حساب در دالر هزار 90 با است برابر که مبلغ این درصد 60 

 حدودا بازار در دالر هر ، است برداشت قابـــــل بالفاصله و میریزد ما حساب در کمال و تمام سایت ها 

 در ضرب را دالر هزار 90 یعنی شود حساب ریالی صورت به باید شما درامد حال است تومــــان 3540 

 کتاب فروش ماه یک درآمد،90000*3540=318600000 آید بدست آن تومان مبلغ تا کنید تومان 3540 

 است. تومان هزار ششصد و میلیون هیجده و سیصد میزان ممکن حالت ترین بدبینانه در خارج کشوردر 

 ؟ است ممکن کاری و کسب چه در ماه یک در زحمت و ریسک بدون و باال  حالل، درآمد چنین واقعا آیا 

 میلیون هجده و سیصد  به تواند می سال 13.5 در کند کسب درآمد تومان میلیون دو ماه در کارمند یک اگر 
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 بسیار شرایط این از باید دهد می اهمیت خود مالی آینده به که کسی هر پس برسد تومان هزار ششصد و 

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

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

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

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

  چون ! نشوید ها سایت این وارد خود تاپ لب یا کامپیوتر با هم بار یک برای حتی هرگزو کنند توجه

  یابی رد را شما پی آی بالفاصله شوید وارد که هم شکنی فیلتر هر با شما و است تحریـــــــم ما کشور

 استفاده درآمد کسب در ها سایت این نـظــــیر بی خدمات از توانید نمی شما العمر مادام و کرد خواهند

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

  شما اند انداخته سیــــــــاه لیست به و کرده مسدود را بسیاری های ایرانی کاربری حساب دیدم خوردن

 هرگز نگرفتید بهره سایت دقــــیق های آموزش از که زمانی تا نشوید آزمون و خطا دچار اینکه برای

 کنید باور آنان مهندسان چون نشوید وارد ها سایـــت این به خودتان کامپیوتر با هم بار یک برای حتی

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

 ایرانیها حساب خوردن آب مثل بالفاصله و نشوند سایت وارد پی آی تغییر با ها ایرانی هستند مواظب

 سایت در شما کـــتاب و شد خواهد بلوکه شما درآمد تمام و اندازند می سیاه لیست به و کرده مسدود را

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

 دقت با که داشت خواهیم احتیاج زیر موارد تک تک به دنیا  برتر های سایـــــت در فعالیت شروع برای

 .شوند انجام باید کامل 

  دالر ارزی حساب افتتاح  - 1

 افتتاح و تائید حساب در شبکه ی مالی بین الملل – 2

 ثبت نام در سایت ها و تائید ایمیل – 3

 تغییر آی پی به شیوه ای اصولی و صحیح – 4

 دریافت شماره شابک بین المللی برای فروش کتاب – 5

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

 

www.takbook.com



P a g e  | 11 

 

Pourmineh.com 

 در کتاب یک توانید می راحتی به باشید داشته تخصص یا عالقه ای حیطه یا حوزه هر در اگر شما

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

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

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

 به شروع این سایتها در دنیا پیش سال یک و بیست حدود از کنید خداحافظی مالی مشکالت با همیشه

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

  ی هـــارائ با ایم ستهــتوان ارـــــپروردگ لطف به ما . کنند رو زیرو را خودشان مالی زندگی اقتصادی

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

 یک قالب در مطالب کل که جهت این از و کنند یابی رد و اییـــــاســــشن را ها پی آی بتوانند گر جستجو

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

 جارتــــت به ورود موضوعات بتوانیم رنتــــاینت بستر طریق از که گرفتیم کامل سایت یک اندازی راه به

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

 مشکل گونه هیچ بدون خود کاربری حساب افتتاح با بتوانند که شود فراهم کنند می زندگی ایران داخل د که 

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

 از خیلی است ممکن الکترونیکی های کتاب فروش جهت طرفدار پر موضوعات و محتوا مورد در

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

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

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

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

 پنجاه به حداقل را خود کتاب حجم بتوانید اگر و اید کرده رعایت را رایت کپی قانون شما راحتی

 بین شابک شماره دریافت یعنی الکترونیکی کتاب فروش عنصر مهمترین به موفق برسانید صفحه

  درآمد پر و گسترده بسیار سطحی در جهانی بازار به ورود آماده شما محصول و شد خواهید المللی

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

 .پردازیم می طرفدار پر های فعالیت
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 : داخلی های سایت طریق از طرفدار پر منابع

 سایت دی جی کاال – 1

  شمار به درآمد میـــــــــزان و محصول کیفیت در داخلی های سایت معتبرترین از کاال جی دی سایت

 گزارش خالص سود تومان میلیون دویـــــــست و میلیارد یک روزانه کاال جی دی مدیران ، رود می

 معتبرمانند سایت های  دقیقا که رود مــی شمار به ایـــــــران در ای حرفه بسیار های سایت از و دهند می

 در همکاری سیــــــــستم ازیــــس پیاده احتمال خبر یــــتازگ به ختانهــــخوشب و کند عمل خواهد می دنیا 

 و مهمترین از شدن مطلع برای تـــــــوانید می شما اند کرده فاش را جهان  معتبر های سایت مانند به فروش

 کنید مراجعه کاال جی دی سایــــــت به ذیل شرح به الکترونیکی کتاب تالیف برای ها حوزه پرطرفدارترین 

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

 

 5040سایت 

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

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

 .و سپس حوزه های مهم را شناسایی خواهیم کرد کنیم می وارد خودمان 

 

 و آن هم تصمیم به ا قدم آخر برای ورود به دنیای مجازی و کسب درآمدهای نجومی باقی مانده است ام

 فعالیت است این مطالب برای عموم مردم نیست بلکه برای کسانی است که به آینده مالی خود و خانواده 

 و فرزاندانشان اهمیت می دهند و می خواهند این روش درآمد زایی را به نسل های آینده خودشان منتقل

 کنند و همچنین برای افرادی است 

 

 

  درآمد کسب سایت
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