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 مولف:مقدمه 

 

 اینکه جمعیت رشد انفجاری را به خود ندیده بود همه ی افرادی که تحصیالت اندکی همدر گذشته به دلیل 

 داشتند می توانستند در یکی از دستگاه های اجرایی کشور استخدام شوند و دغدغه ی شغل و کسب درآمد

 وعسال پس از پیروزی انقالب اسالمی رشد انفجاری جمعیت شر 10را نداشته باشند ،اما با گذشت حدود 

 شد و همه ی افرادی که در دایره این رشد انفجاری قرار داشتند امروز نسل جوان کشور هستند که خیلی 

 از آنان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند ولی متاسفانه چشم به در دوخته اند کسی دنبال آنها بیاید و آنها

 که معموال از بین چندین هزار نفر را استخدام کند و یا اینکه منتظر اجرای آزمون های استخدامی هستند

 تعداد محدودی پذیرفته می شوند و طیف گسترده ای از جوانان کشور بی کار می مانند و حرفه یا صنعت

 خاصی را هم بلد نیستند لذا باز هم همان سناریورا تکرار می کنند و در خانه منتظر استخدامی می نشینند

 یل کرده از دغدغه ی بی کاری نجات پیدا می کنند و استخدامدرصد جوانان تحص 10ولی واقعا کمتر از 

 می شوند.

 اگر از زاویه ای دیگر به شرایط فعلی جوانان کشورمان نگاه کنیم باید بدانیم که رشد انفجاری جمعیت به

 مانند همه ی مسایل دیگر موارد مثبت هم دارد چون کامال مشخص است تا در یک جامعه افراد تحصیل

 ا سواد وجود داشته باشد ظرفیت ها و فرصت ها هم بیشتر می باشد لذا تنها کافی است ما این کرده و ب

 فرصت ها را ببینیم و با اندکی تالش از این فرصت هایی که در چهار طرف ما هستند نهایت استفاده را

 ی فرهنگی ،سال قبل کشور ما خدا را شکر در همه ی زمینه ا 40یا  30بکنیم ، امروز در مقایسه با 

 بهداشتی و پزشکی ، صنعت ، کشاورزی ، اقتصاد و البته حوزه نظامی توانمند و نیرومند است امروز

 جوانان ایرانی از بهترین برنامه نویسان کامپیوتر در جهان هستند لذا سفارش من بعنوان عضوی از توده

 که هرگز به نبودها و نمی شودهانسل جوان که در جریان تمام مواردی که مطرح کردم بوده ام این است 

 ذهن خودتان را مشغول نکنید چون وقتی  شما خواسته یا  ناخواسته چنین کاری را انجام می دهید طبق 

 قانون کائنات خدا ذهن شما رو مدار بی کاری ، فقر ، عدم اشتغال و نا امیدی قرار می گیرید و شما صبح

 ا می بینید ، هیچ گونه شغلی پیدا نمی کنید و روز به روز که از خواب بیدار می شوید افراد بی کار ر

 طبق قانون کائنات نا امیدتر می شوید.
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 مقدمه کسب و کار اینترنتی 

 

 مثال ماه یک طول در و باشید شهرخودتان داخل در بزرگ سوپرمارکت یک صاحب شما اگر

 تومان میلیون 100 ماه طول در شما فروش است ممکن باشید داشته خالص سود تومان میلیون 10

 و ثابت مشتریان درصد 60  مثال است شده وصول متفاوتی ازمشتریان فروش میزان واین باشد

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

 ماه درهر که ست شهرشما داخل در تنها شما زایی درآمد لذا شماهستند شهر از خارج مشتریان

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

 اینترنت بستر رو مجازی فضای در و وسیعتری  دیدگاه از شما وکار کسب به بیائیم گر حاال

 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 دهی باز که افتاد خواهد اتفاق ایران کل سطح در

 جهان سطح در را خودتان محصوالت قدم به قدم میتوانید 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 میدهد نشان ما امروز ینیا د در را اینترنت نشدنی تکرار و

 که است این مهم نیست مهم باشید داشتهی کار و کنیم،هرکسب استفاده ن خودما کار و کسب در

 جهان در آنرا 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

 خوشبختانه کسب و کار در فضای مجازی این ویژگی را دارد که هر فردی می تواند با توجه به استعداد 

 و یا عشق و تخصص خودش به هر موضوعی آن را در قالب یک کسب و کار رو بستر اینترنت قرار 

 دهد و روند درآمد زایی او شروع شود ، شما هر موضوعی را انتخاب کنید یقینا بدانید افراد بسیار زیادی

 ا پیدا می کنید و باوجود دارند که به حوزه فعالیت شما عالقه مند هستند و شما از طریق اینترنت آنها ر

 دریافت ایمیل آنها شما تا آخر عمر آنان را مشتری دائم خود می کنید وهرمحصول جدیدی که تولید کردید

 درصد ا فراد و مشتریان شما از  20از طریق ایمیل به آنان اطالع رسانی خواهید کرد و کافی است 

 درآمد حالل و بدون دردسر کسب خواهید محصول شما استقبال کنند در آن صورت شما میلیون ها تومان
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 کرد.

 از عالقه مندان به حوزه  هزار ایمیل 9زندگی خودم را بدست آوردم که  میلیون 40من زمانی اولین 

 کار خاصی هم انجام ندادم و صرفا با ارسال یک ایمیل محصول درآمد زایی در اختیار داشتم آن موقع 

 آن را خریداری کردند ، قیمت محصول  هزار نفر2ه شده که باالی پیشنهاد داد هزار نفر 9منبه بیش از 

 فروش رفت و بهترین نوع درآمد زایی را من  میلیون 40بود که به راحتی  هزار تومان 20حدودا  من

 برایاولین بار تجربه کردم در حالی که هیچ کار خاصی انجام ندادم و کل فعالیت و تالش من در بدست 

 آوردناین مبلغ فروش حدودا نیم ساعت بود که متن خوبی را در قالب یک پیشنهاد فروش محصول 

  20ارسال کردم و با همین کار ساده به اندازه حقوق  هزار نفر 9نوشتم و آنرا با یک کلیک ساده برای 

  نظیر در کسب و یک کارمند دولتی درآمد زایی داشتم و دقیقا هدف من بیان همین پتانسیل ناب و بی ماه

 کارهایی است که در بستر اینترنت ایجاد می شود.

 اگرشما دارای مدرک دانشگاهی مثال کارشناسی هستید نباید هرگز این ذهنیت و طرز فکر را داشته باشید

 سال تحصیل پشت میز و صندلی 16که چون در دستگاه های اجرایی کشور استخدام نشدید عمر شما در 

 تلف شده است این باور تار و پود شما را از بین می برد واستعداد ناب یک جوان ایرانیمدرسه ودانشگاه 

 باید همیشه مشغول این باشد که حتما راهی عالی تراز استخدامی وجود دارد ومن باید آن را پیدا کنم چون

 دهد چون خداوند هر کسی را برای هدفی مشخص آفریده است و خداوند بدون دلیل کاری را انجام نمی 

 اگرمن و شما استخدام نشدیم دلیل آن بدبختی و عدم لیاقت یا شانس و اقبال ما نیست بلکه دلیل آن این است

 که خداوند استعدادی ناب به ما داده است تا در جای خودش از آن بهره گیریم و صدها و هزاران برابر 

 درآمد یک استخدامی  بتوانیم موفق باشیم.

 شبکه ی اجتماعی وایبر توسط یک مهندس یهودی که لیسانس کامپیوترداشت راه اندازیآیا می دانستیدکه 

 شد و دقیقا تفاوت این جوان با جوانان ما در این بود که هرگز این شخص منتظر نماند کسی بیاید و او را

 اهایده و راستخدام کند و در آخر ماه یک حقوق ناچیز در قبال این همه مسئولیت بدهد بلکه با اجرای یک 

 کار عالی که کائنات به ذهن او رسانده بود شبکه وایبر را راه اندازی کرد و بدون حتی یک دالر تبلیغات 

 کاری انجام داد که وایبر ساالنه یک میلیارد دالر سود خالص برای اقتصاد کشورش تامین می کند !!!
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 عالقه در بعضی زمینه ها هستید پس تنهاچنانچه گفتیم شما در هر موقعیتی باشید قطعا دارای تخصص و 

 کاری که باید انجام دهیداین است این تخصص و عالقه را درقالب کتاب الکترونیکی یا فایل های آموزشی

 پیاده کنید چون هزاران نفر وجود دارند که حاضرهستند بخاطر این حوزه ی آموزشی شما هزینه پرداخت

 شما می آورد و تا آخر عمر مشتری محصوالت شما خواهند بود.کنند و اینترنت این افراد را برای 

 

 اصول صحیح کسب و کار اینترنتی

 ه پیش روی ما قرار گرفته است کیک اصول برای اینکه فعالیت خودمان را در بستر اینترنت شروع کنیم 

 بدست  ت باال را بتوانیدپیشنهاد می کنم دقیقا آنچه ذکر می شود راباید انجام دهید تا موفقیدرهمین ابتدا من 

 دنیای مجازی شروع کند.را در  استعداد خودش می تواند فعالیت خودشعالقه و  هر کسی بنا بهآورید و 

 

 راه اندازی سایت اینترنتی جهت فروش محصوالت

 

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

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

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

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

 می دهند در مرحله دوم شما به یک محیط کاربری وامکانات الزم برای سایت خودتان نیاز دارید و سلیقه

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

 راحی شود تا شخص وارد سایت شمامجهز به سیستم جمع آوری ایمیل مخاطبان شما باشد و طوری ط

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

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

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

 ندارند بلکه تعدادی خاص هستند که ازشماخرید می کنند و عالقه مند به محصوالتی هستند که شما منتشر

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

 تان و یا فروش محصوالت قبلی را در قالب ارسال یک ایمیل به آنها پیشنهاد کنید و با توجه بهجدید خود
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 اینکه مشتریان شما و کسانی که ایمیل خودشان را دراختیار شما قرار داده اند هزاران برابر مشتریان یک

 رخواست شما به خوبیسوپر مارکت داخل شهر هستند بالفاصله ایمیل شما راهزاران نفر می بینند و از د

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

 سود کسب می کنید بدون اینکه وقت ، هزینه و سرمایه ای را تلف کرده باشید و این پتانسیل بی نظیر از

 کارهای سود آوردارای یک سایت بی نظیرمحیط اینترنت است و بدون شک تمام مدیران موفق وکسب و 

 مجهز به سیستم جمع آوری ایمیل هستند.

 

 اهمیت ایمیل مارکتینگ در کسب و کار اینترنتی

 ماعی دنیا به شمار می رود و منبعتسایت فیس بوک با یک میلیارد مخاطب از بزرگترین شبکه های اج

 میلیون مخاطب دارد و 250شبکه تویتر بسیار غنی جهت بازاریابی و فروش محصوالت است همچنین 

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

 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 .

 د که باید ایمیل مخاطبان حوزه ی فعالیتشما صرفا در اولین قدم از کسب و کار اینترنتی یک هدف داری

 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

 ی کنند و شما درعرض چند دقیقه خواهید دیدبه میلیون ها توماندرصد ازمحصول شما خرید م 30باالی 

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

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

 م که سیستدومین مرحله از فعالیت در دنیای مجازی و رو بستر اینترنت فعالیت در سایت هایی است 

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

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

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

 از فروش محصوالت را کسب کنید چون خودتان سبب آن فروش می شوید.

 

 فعالیت در سایت های خارجی و کسب درآمد نجومی

 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 

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

 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. 

 شما سب درآمد پیدا کنید چونباور کنید هیچ جای دنیا شما نمی توانید روشی به پتانسیل این روش برای ک

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

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

 اشید و از احساس عمر به باد رفته در و بی دردسر کسب کنید و هرگز منتظر استخدامی های دولت نب

 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 
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 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 

 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 

 تصمیم بزرگ

 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
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 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 

 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 اینها یکی از 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 7ووطن خودش   در را آلکسا 4 رتبه  و است آن نهایت بی اهمیت ی 

 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 
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  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

 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

www.takbook.com



 عجیب ترین روش های درآمد زایی نجومی

comourmineh.P 

 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

 

 معادله کسب وکار اینترنتی+ ترافیک = + کیفیتفروش بیشتر = رضایت 

 

 هنگامی که شما حوزه ی مورد تخصص یا عالقه خودتان را انتخاب کردید در مرحله دوم یک سایت با

 قابلیت جمع آوری ایمیل راه اندازی می کنید و در مرحله سوم برای سایت خودتان یک کتاب رایگان 

 فراهم می کنید ودرآن کتاب از حوزه فعالیت خودتان سخن می گوئید تا بدینوسیله تبلیغات و جذب ترافیک

 گسترش محصول وخدماتراز فروش میلیونی در کسب وکارهای اینترنتی و را به سایت خودتان بیاورید 

 شما درعرصه ی ملی یاحتی بین المللی به این بستگی دارد که تا چه حد مردم محصول شما رامیشناسند  

 و آن را دیده اند ، اگرشما از بستر اینترنت بهترین خدمات ممکن را ارائه دهید و محصول شما ناب 

 ما به هیچ عنوان کافی نیست چون بدون شک ترین و با کیفیت ترین برنددنیا را داشته باشد الزم است ا

 محصول شما شکست خواهدخورد چون برای آن تبلیغاتی صورت نگرفته است و کسی محصول یا

 سایت شما را نمی شناسد. 

 مدیران سایت های موفق در دنیا به این دلیل موفق وپیشتاز شده اند که بهترین عملکرد را در تبلیغات و 

 اشته اند در حالی که موفقیت،و پیشرفتهای متوالی این سایت ها هرگز رابطه ی جذب اعتماد مخاطبان د

 مستقیمی با شخصیت مدیر یا سازمان ندارد بلکه آنان توانسته اند از طریق معرفی محصول خود به مردم 

 و در مرحله ی دوم با ارائه کیفیت خوب و رضایتمشتری فروش نجومی را در عرصه های ملی و بین 

 ی بدست بیاورند تا جایی که این پیشرفت در بعضی از سایت ها به جایی رسیده است که به تنهایی در الملل

 طول یک سال به اندازه صدها هزار کسب و کار عادی سود خالص کسب می کند!!!

 بعد از اینکه شما برای سایت خودتان تبلیغات و جذب ترافیک کردید در این مرحله ایمیل عالقه مندان به 

 کسب وکارخودتان را دراختیاردارید که باید از طریق این ایمیل ها محصوالت جدید خودتان یامحصوالت
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 درصد مشتریان 30تا  20قبلی را در قالب تخفیف یا برگزاری مسابقه و غیره به آنان پیشنهاد دهید سپس 

 داشت واگر به فرض ایمیل فروش خواهید 300شما ازمحصول شما استقبال می کنند و ازهر هزار ایمیل 

 میلیون تومان سود خالص کسب خواهید6هزارقیمت داشته باشد باارسال یک ایمیل شما  20محصول شما 

 کرد در حالی که سرمایه و انرژی را برای آن تلف نکرده اید.

 برای ارسال ایمیل ها از نرم افزارهای مخصوص ارسال ایمیل استفاده می کنیم که قابلیت های زیادی از

 جمله اضافه کردن تصویر ، متن و لینک سایت شما را دارد وبه محض اینکه ایمیل شما که حاوی تبلیغ 

 برای محصوالت شماست به دست مخاطبان شما برسد بالفاصله روند درآمدزایی شما شروع می شود و

 را بخرنداین افراد محصول شما  %20هزاران نفر محصول و پیشنهاد فروش شما را می بینند اگر فقط 

 هزار نفر پیشنهاد دهید تعداد 10نفر محصول شما را خریدند و اگر به مثال  200نفر  1000یعنی از هر 

 هزار تومان 30نفر و بالفرض محصول شما  2000کسانی که از شما محصول خریدند برابر است با 

 زحمت کشیده اید برابر قیمت داشته باشد میزان فروش شما که تنها یک ایمیل در حد نیم ساعت برای آن

 میلیون تومان !!! آیا چنین درآمد خالص ، حالل ، بدون ریسک و سرمایه و البته بدون اتالف  60است با 

 وقت در چه کسب و کاری یافت می شود؟ آیا جای تاسف نیست جوانان ایرانی تحصیل کرده نا امید و

 نه ، ماشین و... برای آنها فقط در قالب روئیا ناراحت در انتظار استخدامی هستند آینده ، ازدواج ، خا 

 است.

 

 برای شروع یک کسب و کار بسیار سود آور به سه مورد زیر نیاز خواهیم داشت:

 داشتن یک لپ تاپ  – 1

 مگابایت 1یک خط اینترنت حداقل با سرعت  – 2

 صرف زمان هر روز یک الی سه ساعت – 3

 چون امکان ندارد شما بدون داشتن یک لپ تاپ و خط اینترنت فکرکنم همه ی موارد فوق را داشته باشید

 کتاب من را بدست آورده باشید پس الزم است از نعمت هایی که خداوند به ما داده است نهایت استفاده را

 بکنیم وبه هیچ عنوان نترسیم چون تا پیروزی وموفقیت همیشه شکستهای پی در پی وجود دارد فکر نکنید

 روتمند همیشه یک شب راه صد ساله را رفته اند چون این باور اشتباه محض است به هیچافراد موفق و ث

 عنوان این طور نیست بلکه انسان تا موفق تر و پیروزمندتر باشد یقینا شکست های بیشتری را تجربه و
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 طعم کرده است .

 هدر طول تاریخ کامروز فرصتی واقعا بی نظیر پیش روی هر جوان تحصیل کرده ای قرار گرفته است 

 بشریت تجربه کرده است به مانند امروز دنیا کوچک نبوده است که تنها دلیل آن اینترنت ورسانه ها است

 امروز آمارهای تکان دهنده ای از کاربران اینترنتی در سراسر دنیا و البته ایران منتشر می شود تا جای

 ا حتما وبدون وقت کشی بعنوان گسترش کسب وهیچ بهانه ی دیگری باقی نماند که شما بستر اینترنت ر

 کار خودتان و البته تبدیل عشق و عالقه و تخصص خودتان به میلیاردها تومان پول و ثروت تبدیل کنید

 تعداد کتاب های الکترونیکی که از اینترنت دانلود میشوند در آمریکا ازکتاب های چاپی 2012در سال 

 افزایش داشته است و %600ال گذشته میزان کاربران اینترنت س 10بیشتر به فروش رفته است و در 

 این رقم و آماری نیست که انسان عاقل و هوشمند به راحتی از آن بگذرد.
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میلیون نفر رسیده  45آمارها نشان می دهند که کاربران اینترنت در ایران به بیش از  1391از سال 

 است 

 فرهنگ خرید از اینترنت و فعالیت در فضای مجازی در ایران بیو این آمار بسیار نوید بخش است که 

 نظیر است و هر کسب و کاری می تواند میلیون ها و میلیاردها تومان رشد کند.

 

 انتخاب حوزه های سود آور و قابل گسترش

 یکی از مهمترین و می توان گفت اصلی ترین موضوع در کسب و کارهای میلیون تومانی سود آور در

 اینترنت این است که شما حوزه ای را برای فعالیت انتخاب کنید که اوال سود آور باشد یعنی در بستر

 این حوزه عالقه مندان زیادی وجود داشته باشند و در مرحله دوم قابل گسترش باشد و شما بتوانید در

 دراز مدت محصوالت متفاوتی را تهیه کنید .

 ح کشور و بین الملل انجام دادم حوزه های زیادی برای طبق تحقیقات و بررسی هایی که من در سط

 فعالیت در اینترنت وجود دارد که معموال حوزه های زیر هم در ایران هم در خارج از ایران بسیار

 مناسب ، پرطرفدار و البته سود آور هستند که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد تا بتوانید بهتر از این

 ید.حوزه ها استفاده کن

 سالمت و تناسب اندام  – 1

 میلیون طرفدار دارد و این افراد مرتب دنبال مسائل 15سالمت جسمی و روحی در ایران بیش از 

 مربوط به سالمت بدن و شناخت بیماری ها و درمان قطعی آنها می گردند.

 ثروت و کارآفرینی – 2

 10و کسب ثروت هستند در ایران بیش از عموم افراد در همه ی دنیا عالقه مند به حوزه ی درآمد زایی 

www.takbook.com



 عجیب ترین روش های درآمد زایی نجومی

comourmineh.P 

 میلیون نفر به صورت حرفه ای دنبال این حوزه هستند.

 حوزه ازدواج ، مسائل عاطفی و زناشویی – 3

هستند که مرتب در مسایل  40تا  15میلیون مخاطب این حوزه ها در داخل ایران جوانانی بین  12از 

 این

 حوزه ها مخصوصا مسایل جنسی در اینترنت مشغول سرچ کردن موضوعات و پاسخ سوالت خودشان 

 می باشند.

 اگر عالقه یا تخصصی در این حوزه ها دارید سفارش می کنم یک ثانیه هم وقت را تلف نکنید و سریعا

 ید و باور کنید اگر شروع به فعالیت نمائید و دروازه های عظیم ثروت و درآمد را به روی خودتان بگشای

 ما توانستیم بدون شک تو هم می توانی به شرط اینکه اقدام کنید و به خدا توکل کنید که زحمت شما را به

 هیچ عنوان ضایع نخواهد کرد.

 

 درآمد جهانی حاصل از  2018پیش بینی ها طبق آمار و اطالعات موجود به ما می گویند تا پایان سال 

 برابر فعلی خواهد رسید و این یعنی معجزه درآمد زایی و فرصت های  5یش از تجارت الکترونیک به ب

 ناب و بی نظیر برای افرادی که تحصیل کرده هستند و می دانند کامپیوتر و زبان انگلیسی همراه هم از

 بهترین رشته های تحصیلی برای همیشه هستند .

 فرزندانتان اهمیت می دهید و شغل و درآمد کمی اگر مشتاق درآمد زایی هستید و به آینده مالی خودتان و

 دارید بر شما واجب است از استعداد و عالقه و تخصص خودتان تولید ثروت کنید که اگر این کار را 

 نکنید تو این دنیا و در آخرت چوب خواهید خورد.
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 هم تصمیم به  اما قدم آخر برای ورود به دنیای مجازی و کسب درآمدهای نجومی باقی مانده است و آن

 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

 که سال های عمر مفید کودکی ، نوجوانی و جونی را پشت میز و کنند و همچنین برای افرادی است 

 صندلی های سخت و صفت مدرسه و دانشگاه سپری کردند ولی امروز هیچ منبع درآمد و آسایشی ندارند.

 

 

 نکته مهم :

 نشوید چون بدون شک  سایت های خارجیبدون راهنمایی سایت ما هرگز برای یک بارهم وارد  – 1

 می رود. لیست سیاهری شما به کارب حساب شما

 برای همه ی شابک بین المــللی به همراه دریافت حــساب بانکی  بین المــللی  آموزش و تهیه ی  – 2

 عزیزان  از طریق پنل محصوالت سایت فراهم شده است.
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 منابع و ماخذ کتاب 

 

 جمال پورمینه –شاهراه درآمد زایی در سایت های خارجی  – 1

 محمدامین عرفانی زاده –چگونه با انجام کاری که عاشقش هستیم ثروتمند شویم  – 2

 حسین بافکار –سه روش مهم درآمد زایی در اینترنت  – 3

 جالل پورمینه –درآمد زایی ویژه فارغ التحصیالن بی کار  – 4
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