
www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 1

  فهرست

  

  مقدمه

  2                      معرفی  

  2                    ازهاین شیپ  

  4                نوشتن اهداف و آرزوها  

  شروع کار

  6            نترنتی اقی با کسب درآمد از طرییآشنا  

  7                    یحساب بانک  

  7                    لیمیثبت ا  

  8            فروش  دري همکارستمیثبت نام در س  

  10               فروشگاهيساخت و راه انداز  

  10                  اتصال به دامنه  

  تبلیغات

  12                   وبقی از طرغاتیتبل  

  14              ی اجتماعيها  شبکهقی از طرغاتیتبل  

  14                لیمی اقی از طرغاتیتبل  

  15                 اس ام اسقی از طرغاتیتبل  

  16                ها  روشری با سایابیبازار  

  17              ها رمجموعهی زقیکسب درآمد از طر  

  یی با شماها حرف

  18                    نکات طالیی  

  19                    حرف آخر  

  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 2

    

  مقدمه
 

  معرفی

کنی یکی از هزاران راه کسب درآمد جدید رو بهت   مطالعهخواي میسالم دوست خوبم، کتابی که 

قاصد مالی این کتاب یه تبلیغ نیست، براي م.  هم هستها  از بهترین این راهبدون اغراق یکیکه کنه   میمعرفی

من به درآمد باالیی رسیدم و . هم نوشته نشده چون نویسنده این کتاب به مقاصد مالی مورد نظرش رسیده

این کتاب، که در ابتدا قصد داشتم بفروشمش رو به صورت رایگان در دسترس همه قرار دادم تا شما هم 

 به اندازه اي از به دست آوردن مقدار راستش اینه که اوائل. بتونید به درآمد کافی و استقالل مالی برسید

 حسادت در من ایجاد شده بود و دوست نداشتم کس دیگه اي بتونه از یه جورزده شده بودم که  ذوقزیاد پول 

مطالعه و تفکر باعث شد که افکار منفی خودمو پول رسیدم کسب درآمد کنه، اما بعدها که راهی که من به 

به این نتیجه رسیدم که اگه دیگران هم از راهی که من رفتم به آرزوهاشون  رو از بین ببرم اونهابشناسم و 

پس تصمیم که گرفتم این کتاب رو بنویسم . برسن نه تنها ضرري به حال من نداره، بلکه به سود من هم هست

  طعم شیرین،شون برسنها و به صورت رایگان در اختیار همه بذارم تا بتونن اونها هم مثل من به خواسته

 این کتاب رو رایگان به دست آوردید و براش که این با . خداحافظی کننپولی بیاستقالل مالی رو بچشن و با 

االن که من و دوستام . پولی ندادید اما جوري بهش نگاه کنید که انگار اونو با قیمت یک میلیون تومن خریدید

کردیم و با این روش کسب درآمد آشنا  ت میفهمیم که اگه حتی ده میلیون هم پرداخ موفق و پولدار شدیم می

  .شدیم، باز هم ارزشش رو داشت می

  

  هانیاز پیش

 الزمه که افکارتون رو ،قبل از شروع به کسب درآمد از راهی که من معرفی کردم یا از هر راه دیگه اي

  رو به تکرارونهاامطالب در این زمینه کتاب و منابع آموزشی زیادي وجود داره که قصد ندارم . تغییر بدید

  .ط به یه توضیح کوتاه بسنده کردمبراتون توضیح بدم و فق
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  بهکه این ر، مگ نخواهد داشت زیاديهیچ چیزي براي شما تأثیرقبل از هر کار الزمه اینو بدونید که 

نها رو به امروزه داروهایی به نام دارونما وجود دارن که  هیچ خاصیتی ندارن، اما او .اون ایمان داشته باشید

 از داروهاي مخصوص اون تر بیشاسم داروي واقعی و مؤثر به بیمار میدن و در اکثر موارد دارونماها تأثیري 

 مؤثر بودنشون ایمان کنه اونها داروهاي واقعی هستن و به ، فقط به این دلیل که بیمار فکر میبیماري دارن

تونید به پول به  میگیره   میی که پیش روي شما قراراگه شما ایمان دارید که به کمک این کتاب و روش. داره

 رسید و اگه به این امر ایمان ندارید، این کتاب کمک زیادي بهتون  میعنوان یکی از آرزوهاتون برسید، پس

  .کنه نمی

  

گه هر چیزي که بهش  میقانون جذب .  قانون قدرتمند حاکم بر هستیهنون جذب،امورد قمطلب دوم در 

چه .  چه اون چیز رو بخواید و چه نخوایدکنید؛ میمدام فکرتون با اون تعامل داشته باشه رو جذب فکر کنید و 

پس اگر به . کنید  میکنه، شما اون رو به خودتون جذب  نمیدر آرزوي چیزي باشید و چه از چیزي بترسید فرقی

 پول، ثروت و  داشتن به کنید فکر و بدهی و فقر مشکالت مالی نداشتن بهکه ایندنبال پول هستید، به جاي 

، در وفور نعمت و در عشق زندگیتون ماشین مورد عاللقه تون، در کنار پشت رلخودتون رو . رفاه فکر کنید

 خیالبافی کنید، این اصالً بد نیست، برعکس راه رسیدن شما به آرزوهاي .حالتی که دوست دارید تصور کنید

  قائلاونها هیچ اهمیتی نداره چون قانون جاذبه تفاوتی بین نهااوکوچیکی و بزرگی کوچیک و بزرگتونه که 

  .شه مین

  

افکار . خوام نکته اي رو بگم که آخر از همه به معناي واقعی به اون رسیدم میبه عنوان مطلب سوم 

 هر فکر منفی، هر چیزي که فکر . رو تقویت کنیداونهامنفی رو دور کنید و افکار مثبت رو جاشون بذارید و 

تون رو از بین ببرید، همه رو ببخشید و به ها دشمنی. ده رو دور بندازید میکردن بهش احساس خوبی به آدم ن

 به نکات مثبت بی شمارشون ها کردن به نکات منفی اطراف و آدم دقتبه جاي . جهان و کائناتش عشق بورزید

از وقتی که .  رو در وجودتون از بین ببریدنه توزي، رقابت ناسالم و حسادتیبا همه مهربون باشید، ک. نگاه کنید

بردم و به افکار و احساسات خوب پرداختم، هم زندگی بهتر و شادتري به افکار و احساسات منفیم رو از بین 

  . از همیشه موفق شدمتر بیشدست آوردم و هم 
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به عنوان .  خوشبختی بشیدوبا آگاهی و احساس خوب و با دید مثبت و بینش زیبا آماده خلق ثروت 

این کتاب .  حرکت کنیدتر  با سرعت هرچه تمامتون آرزوهاي خودسمتانسان جدیدي با قدرت و با ایمان به 

 و آرزوهاتون ها ده که چطور به سایر خواسته میده، اما بهتون یاد  میي ثروت رو به شما نشون ها فقط یکی از راه

تر و  خواید به صورت دقیق  اگه می.و به کار ببرید، اگه به نکاتی که گفتم دقت کنید و اونها رهم برسید

تونید  کنم این کار رو بکیند، می هاي کسب موفقیت و یادگیري اونها بپردازید و پشنهاد هم می تر به روش مفصل

هاي آنتونی رابینز، برایان تریسی، دکتر آزمندیان، دکتر  ها و آموزش از سخنرانی. تو اینترنت جستجو کنید

  .تونید استفاده کنید می  ...منش و عباسحلت، گروه 

  

  نوشتن اهداف و آرزوها
خواید برسید، پس اول ببینید  میخواید پولدار بشید که با اون به آرزوهاتون و چیزهایی که  می مطمئناً

 يبعد از این کار اونها رو رو. حتماً خوب فکر کنید و آرزوهاتون رو مشخص کنید. خواید و آرزوهاتون چیه میچی 

من .  براتون اتفاق بیفتهاهداف مکتوبمعجزه خیلی خیلی مهمه که آرزوهاتون نوشته بشه تا . کاغذ بنویسید

خواید نقاشیش کنید و نوشتن آرزوها همون کشیدن  میگم؛ آرزوهاي نوشته نشده مثل یه طرحه که  میطور  این

  .نقاشیه، پس نقاشی که کشیده نشه هیچی نیست

ا رو از لحاظ زمانی که براي دستیابی بهشون در نظر ه، بنویسید و اونآرزوهاتون رو مشخص کنید

. تقسیم کنید) باالي یک سال(و آرزوهاي بلندمدت ) زیر یک سال(مدت   به دو دسته آرزوهاي کوتاه،گیرید می

یه مدت و بلندمدت هم استفاده کنید، مهم اینه که  مدت، میان تایی کوتاه تونید از دسته بندي سه البته می

 و هاتون مشخص کرده باشید خواستههر کدوم از براي رسیدن به منطقی، اما خوشبینانه محدوده زمانی تخمینی 

هاتون رو  هدف. استفاده کنید»  کوپه دارمSL500من ماشین بنز «براي نوشتنشون از جمله هاي مضارع، مثل 

هاي غیرمادي رو بنویسید و تو   هدفهاي مادي و هم هم هدف. به صورت دقیق و با حداکثر جزئیات بنویسید

 خوردن یه غلتروند رسیدن به اهداف مثل . تر شروع کنید هاي ساده و قابل دسترس هردوتاشون از هدف

 و تر بیششه و سرعت بزرگ شدنش هر لحظه  میتر  تر میاد بزرگ گلوله برفی از باالي کوهه، که هرچی پایین

بره تا بهشون برسید اما هرچی  رسید و یه خورده زمان می تر می کهاي کوچی شما اول به هدف. شه می تر بیش

  .کنید تري دست پیدا می تر و هم بیش  برید، به اهداف هم بزرگکه جلوتر

  

  :تونه براتون مفید باشه گم که می می نکته در این مورد چندتا

رو  تا ارزشمند بودنش  اهدافتون رو با خط زیبا و با استفاده از بهترین قلمی که دارید بنویسید-1

. اون رو جایی نصب کنید که معموالً تو دیدتون باشه و همیشه نگاهش کنید و مرورش کنید.  حس کنیدتر بیش

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 5

روي تخت خوابش   فهرست اهدافش رو قاب گرفته بود و روبه،شناسم  که می خیلی موفقیافرادی از یک

کنه و اولین چیزي که به محض بیدار شدن به  میگذاشته بود تا آخرین چیزي که قبل از خواب بهش فکر 

  .فکرش میاد، اهداف و آرزوهاش باشن

ها و ابزارهاي رسیدن به اون هدف، برنامه اي که براش   در مورد اهدافتون، دلیل هر هدف، راه-2

ها رو رو تجزیه و تحلیل  کنید و در  همیشه هدف. شه رو بنویسید می اگه بهش برسید چی که ایندارید و 

چندان  پردازي رو فراموش نکنید و مدام آینده نه در کنار این کار خیال. وردش فکر و براش برنامه ریزي کنیدم

  .آرزوهاتون محقق بشهدوري که به اهدافتون رسیدید رو مجسم کنید تا مثل زمان بچگی به سادگی تمام 

ادن، امور خیریه، مهربانی و  حتماً توي اهدافتون نیکوکاري، کمک به دیگران، کارهایی مثل هدیه د-3

رسید، در  هاي زیبا می این کارو بکنید و خودتون ببینید هر بار که به یکی از این  نوع هدف. عشق رو قرار بدید

هر ماه پنج درصد از شناسم که   مؤسسه خیریه میچندتا. کمال تعجب به چندین هدف دیگه هم رسیدید

ده رو  تونستم حسی که موقع انجام این کار بهم دست می ش می کاکنم؛ شون پرداخت می یکیدرآمدم رو به 

  .براتون بیان کنم
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  شروع کار
 

  آشنایی با کسب درآمد از طریق اینترنت

 نفر در تمام دنیا از طریق اون میلیونر و ها گذره و تا حاال میلیون می اومدن اینترنت به وجودسالها از 

سایت نه صرفاً  یادي براي کسب درآمد وجود داره؛ کافیه که یه وبي زها تو اینترنت پتانسیل. میلیاردر شدن

تجاري داشته باشید و براش به اندازه کافی بازدید کننده جمع کرده باشید تا بتونید با نمایش تبلیغات، فروش 

از طریق تونید   می.ي دیگه از سایتتون درآمد کسب کنیدها ي تبلیغاتی و خیلی راهها کاال و خدمات، ارسال ایمیل

دن درآمد کسب  میي دیگه پول ها ي تبلیغاتی که در ازاي خوندن و کلیک، مشاهده و ثبت نام در سایتها سایت

البته یادتون باشه که . ي سرمایه گذاري استفاده کنیدها تونید از سایت میاگه مقداري پول دارید، . کنید

 که سایتی در ازاي هر کلیک بر طور ممکنهد؛ مثالً چ قابل اعتماد نیستنند  میهاي غیرمنطقی وعدهیی که ها سایت

  !؟هه و هر ماه دوبرابر آن را به شما پرداخت کنبگیر و پول شما ر شرکتی یابده، دالر 100روي تبلیغاتش 

  

 دانش و سایت وب  سرمایه،البته براي کسب درآمد از روش معرفی شده تو این کتاب نیازي به داشتن

هوشمند با ت، حتی فردي که یه سواد معمولی داشته باشه و یه کامپیوتر یا گوشی اینترنت و طراحی وب نیس

  .تونه به خوبی بقیه از این روش استفاده کنه می ساعت دسترسی روزانه به اینترنت داشته باشه 2  ازتر کم

اه  یه فروشگاه اینترنتی رتر  چطور به سادگی هرچه تمامشه که میتو این کتاب بهتون آموزش داده 

 درواقع شما فقط .بندي و ارسالشون بکشید  محصولی داشته باشید و زحمتی براي بستهکه این، بدون بندازید

 درکنن و شما  کنید و اونها هم از اون شرکت خرید می محصول یک شرکت رو براش به مشتري ها معرفی می

 این کتاب بهتون آموزش .کنید افت می به عنوان پورسانت دریازاي این کار مبلغ قابل توجهی از قیمت کاال رو

 چطور.  ایرانی به درآمد برسیدي همکاري در فروشها سیستمده که چطور از همکاري با یکی از بهترین  می

 رو راه بندازید و چطور بازدید کننده سایت رو باال ببرید تون فروشگاهترین دانشی در طراحی سایت، بدون کم

  .در حساب بانکیتون ببینیدو براش تبلیغ کنید و نتیجه رو 
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  حساب بانکی

 حسابتون رو باز که اینبعد از . براي دریافت درآمدهاتون نیاز به یه حساب بانکی عضو شتاب دارید

کردید و کارت عابربانک رو گرفتید، الزمه که براش رمز دوم بذارید که براي کارهاي اینترنتی و مجازي مثل 

  .استفاده کنید) عابربانک (ATMي ها تونید از دستگاه  میگذاشتن رمز دومبراي . خرید و انتقال وجه الزمه

  

 شبیه همه، در اینجا لینک آموزش ها ي همه بانکها  روش تعیین رمز دوم براي حسابکه اینبا توجه به 

  : زیر کلیک کنیدلینک براي مشاهده آموزش رو .ي بانک ملت رو گذاشتمها تعیین رمز دوم براي کارت

pdf.9104_Darandegan_Dastorolamal/File/Site_New/11/Public/ir.bankmellat.www://http  

 

  ثبت ایمیل

تونید با  میدرست نکردید، اگه قبالً ایمیلی براي خودتون . ایمیل احتیاج داریدکاري به یه قبل از هر 

البته . یه ایمیل رایگان با امکانات باال براي خودتون بسازید) میل جی(استفاده از سرویس ایمیل گوگل 

به حساب میان و اجباري ي ایمیل رایگان خوبی ها تمیل و یاهو هم هستن که سرویسا هي دیگه اي مثلها سایت

 . استفاده کنیدمیل جینیست که حتماً از 

  

 میل جی ساخت ایمیل رایگان در  زیر برايتونید از راهنماي میساختن ایمیل رو بلد نیستید اگه 

  .استفاده کنید

  . بریدcom.google.mail://https ابتدا به آدرس -1

 به صفحه ثبت نام کلیک کنید تا Creat Accountو بعد  Add Account یا Sign Up رو گزینه -2

  .برید
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  :کنید رو این طور پر ها شه گزینه می توصفحه اي که باز -3

Name: نام و نام خانوادگی 

Choose your username: هن باشوخواید ایمیلت نامی که می  

Create a password: حداقل ( حرفی8 کلمه عبور  یه(  

Confirm your password: تکرار کلمه عبور 

Birthday: میالدي(، ماه و سال تولد روز(  

Gender: جنسیت 

Mobile Phone: ش اولبدون صفر(وبایل شماره م(  

Your current email address: داریداگه(ه آدرس ایمیل دیگ (  

Prove you’re not a robot: بنویسیدش کادر زیرتو ونوشته داخل تصویر ر  

Location: کشور 

I agree to the Google Terms of Services and Privacy Policy: تیک بزنید 

 کلیک کنید، اگه نام انتخابی براي ایمیلتون تکراري نباشه و معتبر Next step گزینه در آخر هم رو

رید، وگرنه باید اسم دیگه اي براي ایمیلتون انتخاب کنید و دوباره روي این دکمه کلیک  میباشه به صفحه بعد 

  .کنید

 کادر وارد کنید و روي دکمه يشه رو تو می شماره موبایلتون اس ام اس تو صفحه بعدي، کدي که به

  .بعدي کلیک کنید

تونید با  می) email.address@gmail.comمثالً ( ایمیل با نام انتخابیتون ساخته شد که اینبعد از 

اتون میاد تو یی که برها ایمیل. ه عبور وارد ایمیلتون بشید و نوشتن ایمیل و کلمSign Inاستفاده گزینه 

تونید از قسمت   میبراي ارسال ایمیل هم.  هستندSpam اونجا نباشن توي  هستن، اگرهمInboxقسمت 

Composeاستفاده کنید .  

  

  فروش در سیستم همکاري درثبت نام 
 سیستم اونهاي همکاري در فروش زیادي در جهان و در ایران وجود داره که بهترین گزینه ها سایت

تونید یه سایت فروشگاهی بسیار زیبا و  میهستش که با ثبت نام توي اون ) ستاپ(ش پایگان همکاري در فرو

 کلیک ایجاد کنید و در ازاي فروش هر محصول، درصد باالیی از چندتاحرفه اي رو به صورت اتوماتیک و با 

 تو سایت به طور خالصه شما محصوالت شرکت پایگان رو .قیمت اونو به عنوان پورسانت دریافت کنید

ذارید و براش بازدید کننده  میسازه،  میخودکار براتون رایگان و شخصیتون که خود همین شرکت به صورت 

از قیمت خریدها به درصد  80تا  20کنن و  میخرید از این شرکت  از طریق سایت شما اونهاکنید و   میجمع

هستن که هیچ کدومشون تمام مزایاي  ی همي مشابهها سایت. شه می به حساب شما ریخته عنوان پورسانت

 .ندارنپایگان رو 
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  :کنید  می اینجا بعضی از مزایاي این سایت رو مشاهده

 جستجو و گزارشات پیشرفته-

  هم از نظر فنی هم مسائل مالی و پیگیري سفارشاتها ارتباط قوي مدیران با فروشگاه -

 فه کردن کاالعدم نیاز به بازگشت مشترِي به سایت فروشگاه جهت اضا -

 امنیت باال در پنل فروشگاه -

  )با در نظر گرفتن شرایط فروشنده(ي مناسب و منعطف ها تعرفه -

 امنیت خرید مشتري و آسان و کامل بودن مراحل خرید -

 امکان ویرایش سفارشات و آدرس با هماهنگی مشتري براي فروشنده -

 امکان چاپ صفحه اي سفارشات -

  معلق به انصرافیامکان تغییر وضعیت -

 امکان دادن هدیه به مشترِي -

 مناسب   پشتیبانی -

احتمال نامعلوم بودن وضعیت سفارش به حداقل (ي پستی ها به حداقل رساندن امکان خطا در پنل -

 )رسیده است

  جستجوي محصول با پارامترهاي اصلی -

 امکان گزارش فروش هر محصول به تفکیک -

 )عدم دریافت مبلغ اضافه به عنوان جریمه(فارشات برگشتی کسر هزینه ارسال براي س -

 ي ثالثها عدم وابستگی شرکت پایگان از لحاظ فنی به افراد یا شرکت -

 اضافه کردن امکانات جدید و مفید بنا بر پیشنهاد فروشندگان -

 رفع سریع مشکالت احتمالی توسط تیم نرم افزاري -

ارسال اطالعات به  ی بطور دستی و اتوماتیک بصورت روزانه وتهیه نسخه پشتیبان از بانک اطالعات -

 ي امنها از طریق پروتوکل backup يها سرو

 ) 99,9UP TIME%(با پهناي باند باال استفاده از سرورهاي امن  -

  بهینه سازي سیستم براي خطوط کم سرعت اینترنتی -

 تر بیش(یران رو داره که تنوع محصول ي اینترنتی اها  فروشگاه و زیباترینشرکت یکی از بهتریناین 

باعث شهرت و محبوبیت اون شده و )  ساعته48 تا 24(و سرعت تحویل سفارشاتش )  هزار نوع محصولاز

 تر بیش پایگان شرکت . شن میکنن به مشتري دائمیش تبدیل  میی که براي اولین بار ازش خرید نخیلی از کسا

 یکی از ه و حتی توکت هاي ثبت و تأیید شده تجارت الکترونیک ایرانجزو شر سال سابقه حرفه اي داره و 7از 

تونید ویدئوي   میاز طریق لینک زیر). روز بهتو برنامه ( تلویزیون ایران هم معرفی شده سه شبکه هاي برنامه

  .معرفی این شرکت تو تلویزیون رو ببینید

frame/vt/rS3MD/videohash/embed/video/video/com.aparat.www://http  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران

http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/MD3rS/vt/frame


 10

چون خود سایت پایگان راهنماي . براي شروع باید تو سایت پایگان به عنوان همکار ثبت نام کنید

 عضویت تو سایت رو براي. دم  نمیی داره اینجا دیگه راهنماي ثبت نام و کار با آون رو توضیحلفارسی کام

  .شه اطالعات خودتونو وارد کنید و ثبت نام کنید میتصویر زیر کلیک کنید و تو صفحه اي که باز 

  

 

  

  ساخت و راه اندازي فروشگاه

ناسه د کردن شاربعد از و. د سایت بشید وارmemarket.bizلینک  طریق از تونید میبعد از ثبت نام 

 چندتا یک یا ها فروشگاهتونید تو قسمت  می سایت، و وارد شدن بهو کلمه عبور تو صفحه ورود ) نام خانوادگی(

همین تنظیمات مربوط به هرکدوم رو از تونید  میفروشگاه با نام و آدرس دلخواه بسازید و بعد از این کار 

  . رو باز کنیداونهاتون رو ببنید و ها سایت یا سایتقسمت انجام بدید و آدرس 

  

  اتصال به دامنه

که به صورت (تونید از آدرس اون  می فروشگاه خودتون رو تو سایت پایگان ایجاد کردید، که اینبعد از 

تونید یه دامنه  میاستفاده کنید، اما اگه دلتون خواست یه آدرس اختصاصی داشته یاشید ) دومین هست ساب

تونید از  می ir. و com ، .biz.ي پولی مثل ها براي ثبت دامنه.  کنید و اونو به فروشگاهتون متصل کنیدثبت

ي ها  یا دومین یا ساب دومینml. و tk ، .cf ، .ga ، .gq.ي رایگانها  استفاده کنید یا از دامنهسرورپارسسایت 

  . استفاده کنیدcoo.ir یا orq.irرایگان دیگه مثل 

  

  :تونید مشاهده کنید می رو ml. و tk ، .cf ، .ga ، .gq.ي رایگان ها ه نحوه ثبت یکی از دامنه در ادام

خواید موجود  می رفته و تو کادر وسط صفحه آدرسی که com.freenom.www://https به آدرس -1

  . کلیک کنیدCheck Availability و روي گزینه بودنشو چک کنید رو وارد کنید
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تونید ببینید که کدومشون قبالً  میشه و  میتو صفحه بعد لیستی از پنج دامنه رایگان نشون داده  -2

تونید   می)عالمت ضربدر نداشت(هرکدوم رو که خواستید و آزاد بود . تونید ثبتش کنید میثبت نشده و شما 

  . کنیدش کنارش ثبتSelectبا کلیک روي دکمه 

این طوري اون دامنه تا .  تغییر بدیدMonths 12 به Months 3 تو صفحه بعد مدت دامنه رو از -3

  . کلیک کنیدContinueروي دکمه . یک سال به صورت رایگان در اختیار شما خواهد بود

 و وارد ایمیلتون تون بریدمیلایبعد از اون به صفحه .  کلیک کنیدVerify My Email Address رو -4

  .بشید

 اومده، بازش کنید و روي لینک فعال سازي Freenom ایمیلی با عنوان Spam یا Inbox توي -5

  .دامنه ثبتی کلیک کنید

 پر کردید، میل جی که تو  رو مثل مشخصاتیاونهامشخصات  بعد از فعال سازي و ورود به صفحه -6

  . کلیک کنیدComplete Orderروي . کامل کنید

آدرس ( کلیک کنید و تو صفحه جدید، نام کاربري Click Here Go To Client Area روي -7

  . کلیک کنیدSign Inو کلمه عبور رو وارد کنید و روي ) ایمیلتون

. تا اینجا دامنه رایگانتون رو ثبت کردید، حاال باید اون رو تنظیم کنید و به فروشگاهتون وصل کنید

  :براي این کار طبق راهنماي زیر عمل کنید

  . رو انتخاب کنیدMy Domains گزینه Domains از قسمت -1

 URL مقابل دامنه تون کلیک کنید و گزینه Management Tools در قسمت بعد روي دکمه -2

Forwardingرو انتخاب کنید .  

 Redirectدر قسمت بعد در کادر اول آدرس فروشگاهتون رو تایپ کنید و از کادر پایینی گزینه  -3

(HTTP 301 forwarding) رو انتخاب کنید و روي Set URLکلیک کنید .  
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  تبلیغات
 

  تبلیغات از طریق وب

حاال که سایت خودتونو ثبت کردید و آماده کسب درآمد هست باید براش بازدید کندده جمع کنید، 

شه و  میي انجام تر بیش باشه خریدهاي تر بیشچون بازدید کننده سرمایه شماست و هرچی بازدید از سایتتون 

ي عضوش به صورت رایگان ها  خود شرکت پایگان براي فروشگاهکه اینبا وجود . کنید  میي کسبتر بیشپول 

جلب کننده باشه و استانداردهاي ي شما رو طوري طراحی کرده که جذاب و ها کنه و سایت فروشگاه  میتبلیغ

تونید تبلیغ کنید تا   میراي سایتتون تا، اما باید خودتون هم بالزم براي موتورهاي جستجو رو داشته باشه

ي ها تونید از روش  میي زیادي به صورت رایگان و پولی وجود داره، در ابتداها  براي تبلیغ راه.بازدیدش باال بره

هزینه  و مؤثرتر تر بیشبراي تبلیغات  ي رسیدیدتر بیشتبلیغاتی رایگان استفاده کنید و وقتی که به درآمد 

کافیه که تعداد . گیرید  میي تبلیغات وقت و هزینه صرف کنید به همون اندازه هم جوابهر چی برا. کنید

تونید مطمئن باشید که دیگه آمار   میبازدید کنندگان و رتبه سایتتون رو تا یه حد باال ببرید، بعد از اون

ي ها براي تبلیغ راه. تر برهوقت هرچی تبلیغ کنید، فقط براي اینه که آمارتون باال نمیاد و اون تر سایتتون پایین

شه و  می وبه که به چند روش انجام هاي سایت تبلیغ از طریق اونهامختلفی وجود داره که یکی از پرکاربردترین 

  .شید  می آشنااونهادر ادامه با 

  

تونید سایت خودتونو در موتورهاي جستجوي مختلف به   میاولین کار ثبت در موتورهاي جستجوه؛

جا نصب   موتور جستجو یک350 سایتتون رو تو Submit Express  سایتنه ثبت کنید یا از طریقصورت جداگا

  :براي این کار طبق راهنماي زیر عمل کنید. کنید

  html.submission-free/com.submitexpress.www://httpبرید به آدرس  -1

 ایمیل مربوط به سایتتون و Email آدرس سایت، تو کادر URLشه، تو کادر  میتو صفحه اي که باز  -2

 . اسم سایتتون رو وارد کنیدNameتو کادر 

 )7890-456-123    به صورتمثالً ( شماره تلفنتون رو بدون صفر اول Business Phoneتو کادر  -3

 .وارد کنید

نید و تو کادر مقابل تصویر کوچیک، نوشته تصویر رو وارد  کشور رو انتخاب کCountryاز کادر  -4

 .کنید
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 . بیاد براتوناونهامربوط به باکس زیر کادرها رو تیک بزنید تا ایمیل   چکچندتاتونید  می -5

  . کلیک کنیدSubmit Nowدر آخر هم رو دکمه  -6

مپیوتري آشنایی بهتره که یه تصویر تبلیغاتی براي فروشگاهتون داشته باشید و اگه با گرافیک کا

 و با  لوگوي اختصاصی خودتو درست کنیدPhotoshop و Corel Drawیی مثل ها تونید با برنامه  میدارید،

در سایت .  درست کنیدFlash و GIF تصویر تبلیغاتی متحرك SwishMax یا Animation Shopبرنامه اي مثل 

 شون هست کهHTMLبه همراه کد ) یکراست(پایگان و قسمت کد تبلیغات، چند تصویر متحرك تبلیغاتی 

  .تونید ازشون استفاده کنید می

 وبسایت بدونید؛ هر سایتی که رتبه باالتري داشته )Rank(رتبه قبل از هر چیز الزمه که درباره 

باال . شه باشه، تو جستجوهاي مرتبط با موضوع اون سایت به عنوان اولین نتایج و تو صفحات اول نمایش داده می

هاي دیگه  اي مثل وجود لینک شما در سایت  به عوامل دیگهگانتبه وبسایت غیر از آمار بازدیدکنندرفتن ر

تونید  می. بره تبادل لینکه یه روش پرکاربرد که رتبه سایت شما در موتورهاي جستجو هم باال می. بستگی داره

 تونید یه لینک باکس همچنین می.  بخواید همن کارو بکنناونهااز  سایتتون قرار بدید و تولینک دیگران رو 

 درست کنید که به صورت اتوماتیک کار تبادل لینک رو براتون انجام بده و لینک دیگران رو )مجموعه لینک(

در قسمت کد .  رو اضافه کنهاونها هم لینک شما در سایتشون گذاشته باشن لینک اونهابگیره و در صورتی که 

 در مورد تبادل لینک .کس درست کنید و کد مربوط به اونو دریافت کنیدتونید یه لینک با تبلیغات سایت می

هایی که آمارشون از خودتون بیشتره تبادل لینک کنید تا رتبه سایتتون باالتر  یادتون باشه که همیشه با سایت

  .بره

غ ست و تبلیاونها از ی یکrahnama.comي نیازمندیه که ها ي تبلیغ در وب، ثبت در سایتها از روش

هم دیگه  هاي  و سایتتونید از تبلیغات پولی اون میده، البته  میشما رو به صورت رایگان براتون نمایش 

فراموش نکنید که تبلیغات پولی خیلی مؤثرتر و بهتره و اولین . استفاده کنید تا نتیجه خیلی بهتري بگیرید

  .ي داشته باشیدتر بیش صرف تبلیغات بکنید تا در آینده درآمد خیلیبهتره درآمدهاتون رو 

سیستم تبلیغاتی گوگل . ي تبلیغ استفاده از تبلیغات گوگلهها ین روشتر یکی از بهترین و قوي

)Google Ads ( با نمایش . تونه یه راه براي کسب درآمد شما باشه و هم روشی براي تبلیغات شما میهم

ته به یه سایت فوق العاده پربازدید نیاز داره شه از طریق اون کسب درآمد کرد، الب میتبلیغات گوگل در سایت 

  برايخوام بگم اینه که چطور میاما موضوعی که .  راحت نیستها و کسب درآمد ازش زیاد براي ما ایرانی

 تو صفحه اول ، سایتتون و آمار گوگل تبلیغ کنید، با این کار در اکثر جستجوها بدون توجه به رتبهتويسایتتون 

اگه بخواید تبلیغتون رو ). ي تبلیغیها به عنوان سایت(شه  می نمایش داده ا موضوع اون،جستجوهاي مرتبط ب

دارید و کار کمی ) مثل مسترکارت و ویزاکارت(مستقیماً توي گوگل بذارید نیاز به کارت اعتباري بین المللی 

 این کار رو براتون خیلی یرانبه عنوان تنها پارتنر رسمی گوگل تو ا برتیناشه، اما سایت ایرانی  میبراتون سخت 

 .کنه  میي بانکی ایرانی دریافتها ده و هزینه اون رو هم به صورت ریال و با استفاده از کارت  میراحت انجام

  :تونید از لینک زیر استفاده کنید  میبراي رفتن به این سایت

adwords/ir.bertina.www://https 

 صفحه تبلیغاتیه آپ پاپ. تونید استفاده کنید  میآپ هم مثل نمایش پاپاي  ي تبلیغاتی دیگهها از روش

. شه می و صفحاتشون به صورت خودکار باز ها شه و با باز شدن لینک اون سایت میي دیگه لینک ها که تو سایت

 که  هستmyranking.irده  میات رو انجام  که به صورت رایگان هم این نوع تبلیغها یکی از بهترین سایت

  .کارش خیلی خوبه
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 خوبی داره، از همه ظرفیتش براي تبلیغ و معرفی آماراي از قبل دارید و  اگه سایت یا وبالگ دیگه

هاي تفریحی و آموزشی هستند که از آمار  االن خیلی از سایت. استفاده کنیدو محصوالت اون فروشگاهتون 

  . زیادي در میارن هاي همکاري در فروش پول کنن و از طریق سیستم تجاري میبازدیدشون استفاده 

  

  ي اجتماعیها  شبکه طریقتبلیغات از

، Facebook ،Twitter ،Google+ ،Instagramي ارتباطی مثل ها ي اجتماعی و برنامهها شبکه

Telegramدسترسی دارناونهاند به ي هوشمها اشون از طریق تلفنه کاربرتر بیشخیلی طرفدار دارن و ...  و  .

 یه حساب داشته باشید و در ها تونید تو این برنامه می رایگانه، ها  داشتن حساب تو این برنامهکه اینبا توجه به 

 به لیست  و با اضافه کردن کاربران دیگهکنار پست مطالب و تصاویر و ارتباطات خودتون تبلیغات هم بکنید

ي ارتباطی ها ي اجتماعی و برنامهها روش تبلیغات تو شبکه. باشیدطب داشته دوستان، همیشه تعداد زیادي مخا

و اینستاگرام تلگرام  تو ایران. ین تأثیر رو دارهتر بیش پسند بودن  به خاطر عامهوخیلی آسون و پربازدهه 

تونید  تا میکنم رو این روش تمرکز کنید و   پیشنهاد می. براي این کار هستنها ین و بهترین انتخابتر مناسب

  .رمز موفقیت من تو بازاریابی استفاده از این روش بودهاطالعات و مهارتتون رو تو این زمینه باال ببرید، چرا که 

  

کنن که   میي اجتماعی کارها یی هم هستن که تو همین زمینه، یعنی تبلیغات از طریق شبکهها سایت

 به عنوان یه سایت با namabrand.comرایگان و  یه سایت با خدمات  به عنوانitelegram.irشه به  می

   .خدمات پولی اشاره کرد

کنن یا به  کنن، اما معموالً یا کار نمی برنامه هایی هستن که به افزایش دیده شدن تبلیغاتتون کمک می

وه تو دو تا لینک زیر دوتا برنامه تحت اندروید براي پیدا کردن گر. صورت رایگان نمی تونید پیداشون کنید

تونید دانلودشون کنید و  آپلود کردم که میافزایش تعداد فالوورهاي اینستاگرام   وهاي جدید تو تلگرام

  .ازشون استفاده کنید

wnkmpdcp/ir.44up://http  

btrj69tt/ir.44up://http  

 

   از طریق ایمیلتبلیغات

با . ي تبلیغات اینترنتیه که روش کم هزینه و خوبی به حساب میادها ایمیل مارکتینگ هم یکی از روش

ره، همه کاربران  ایمیل الزم داها  و برنامهها  هر کاربري براي استفاده از اینترنت و سایتکه اینتوجه به 

تبلیغ فروشگاهتون یا محصوالت اونو به ایمیل کاربران حاال اگه بخواید .  آدرس ایمیل دارناینترنت حداقل یه

کافیه که سایتتون یه سیستم ثبت .  به عنوان مشتري حساب کنیداونها درصد 20 تا 1تونید روي  میبفرستید، 
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 اونهاتونید از   می کهنام یا خبرنامه داشته باشه، این طوري تعداد زیادي ایمیل فعال از کاربرهاتون دارین

  .نید کاستفاده

  

ي ها تو اینترنت بانک. ي دیگه هم استفاده کنیدها ي ایمیل کاربران سایتها تونید از آدرس  میشما

 بالاستفاده یا اونهاشون حساب کنید چون بعضی از ها لیهستن که البته نباید روي همه ایمایمیل زیادي 

میل جدید از کاربران ایرانی رو تو لینک زیر یه بانک ای. شون هم خارجی هستنها مسدود شده هستن و بعضی

  .تونید اونو به صورت رایگان دانلود کنید می از چهارصدهزار ایمیل توش هست و تر بیشقرار دادم که 

ueuwixew/ir.44up://http  

رسال کنید، اما از اونجا بعد از داشتن بانک ایمیل باید تبلیغات خودتون رو به صورت انبوه براشون ا

دن باید به فکر  میل تعداد زیادي ایمیل در یک روز رو ناسو اجازه ار و یاهمیل جیي ایمیل مثل ها که سرویس

 Super Email براي ارسال ایمیل تبلیغاتی به صورت انبوه به یه برنامه نیاز دارید، .روش دیگه اي باشید

Senderفروشنش و   میهزار تومن40 تا 5یی از ها که خیلی جاها با قیمتست ها  یکی از بهترین این برنامه

  :تونید دریافتش کنید  می صورت رایگان آپلودش کردم که از لینک زیر بهبراتون

4w4bi4un/ir.44up://http  

  .ریافت کنیدویدئوي آموزشی این برنامه رو هم میتونید از لینک زیر از آپارت د

frame/vt/o2KX7/videohash/embed/video/video/com.aparat.www://http  

شون به صورت پولی تر بیشایمیل تبلیغاتی انبوهه که ي ارسال ها  استفاده از سرویسدیگه همراه 

 هست که هم یه سرویس ایمیل ایرانیه و هم سرویس rayana.irسرویس ایمیل رایانا با آدرس هستن، اما 

 تر بیش سیستم خوبیه که best-mail.irي ارسال پولی هم ها از سرویس. ارسال ایمیل انبوه رایگان هم داره

داره که ویس رو  هم تو قسمت تبلیغات فروشگاه، این سرخود سایت پایگان.  هزار کاربر فعال داره100از 

  .تونید ازش استفاده کنید می

  

  تبلیغات از طریق اس ام اس

 پیام چندتاروش ارسال پیام کوتاه به صورت انبوه براي تبلیغات خیلی رایجه و خود شما روزانه 

این روش هم براي تبلیغات عالیه و مزیتش اینه که مخاطبش همه مردم هستن و . کنید  میتبلیغاتی دریافت

پیامی تلف نشه و   ایمیل هیچ خالفتونید مطمئن باشید که بر  میتم فرستنده هوشمند داشته باشه،اگه سیس

 یی هستن که به صورت رایگان پیام کوتاه تبلیغاتیها سایت.  ارسال نشه پیامیي مسدود یا خاموشها به شماره

تونید پنل ارسال پیام کوتاه   میشما. فرستن  میپیام) 5000معموالً زیر (فرستن، اما فقط به تعداد محدود  می

 دیگران پیام کوتاه بفرستید و از این راه هم کسب درآمد  حتی وتون براي خودتر کمتبلیغاتی بخرید و با هزینه 

  .ي زیادي که تو ایران هست استفاده کنیدها تونید از سرویس  می نیستیدکنید، اما اگه صاحب پنل
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 کوتاه تبلیغاتی داره که هزینه کمی براتون داره و براي کمک به خود سایت پایگان هم پنل ارسال پیام

کنید، از طریق اون پیام کوتاه   میتونید با پول و امتیازي که از سایت پایگان دریافت  میشما. شما طراحی شده

  .تبلیغاتی هم بفرستید

  

  ها  سایر روشبازاریابی با

 ی رایگان و غیررایگانمنابعید و در مورد هرکدوم ي تبلیغ آشنا شدها ین روشتر ین و رایجتر با مناسب

تونید از هر روشی که یه   می.اي هم استفاده کنید ي دیگهها تونید از روش  می، اما شماکردم معرفیهم 

براي فروشگاهتون پیدا و مشتري بازاریاب ممکنه استفاده کنه، استفاده کنید و مهم فقط اینه که بازدید کننده 

ي مناسب رو پیدا کنید و ها  شماره تلفنaval.irتونید از طریق منابعی مثل کتاب اول با آدرس   میمثالً. کنید

 زنگ بزنید و به عنوان بازاریاب، سایت یا محصولی از سایتتون رو ها گوشی تلفن رو بردارید و به اون شماره

ه افراد مختلف نشون بدید و از ي شلوغ مثل مترو بها مکاندر یه کاتالوگ درست کنید و تونید  می. معرفی کنید

  .سایت و فروشگاه یا محصوالتش براشون بگید و آدرس سایتتون رو بهشون بدید

  

ي تبلیغاتی با قیمت باال استفاده کنید، کافیه آدرس رو روي چند برگ کاغذ ها حتی الزم نیست از کارت

 اسم و آدرس سایت نوشته شده رو ي کوچیک کاغذ که توشها به صورت تکرار چاپ کنید و برش بزنید و تیکه

 با حداقل هزینه  رو ساده وي تبلیغاتیها اکتتر تونید پوستر و  میهمچنین. کنید بدید  میبه افرادي که جذب

ها جاي خوبی براي چسبوندن  اطراف عابربانک .وآمد و مناسب بچسبونید ي پررفت ها چاپ کنید و در مکان

ي اینترنتی، ها بینید که غیر از روش می. ها نچسبونید که پیگرد داره هاتونه، البته رو خود دستگاه تبلیغ

 به خصوص وقتی .تون کمک کنهها تونه به افزایش مشتري میي سنتی دیگه اي هم هست که مفیده و ها روش

  .سایت دیگه اي از قبل ندارید و پول کافی براي تبلیغات انبوه و آنالین ندارید که وب
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  ها یرمجموعهکسب درآمد از طریق ز

کنید براي این کار   میتونید به هرکس که مثل شما به این نوع کسب درآمد عالقه داره و فکر  میشما

مناسبه، سیستم و روش کار رو معرفی کنید تا عالوه بر این که اون هم به کسب درآمد برسه، درآمد شما هم 

شه و هر  مینک زیرمجموعه گیري شما محسوب ده که لی می بعد از ثبت نام، سایت لینکی به شما . بشهتر بیش

  درواقع هر زیرمجموعه اي که.شه میکسی که از طریق اون لینک عضو سایت بشه زیرمجموعه شما محسوب 

 درآمد شما اضافه  درصد درآمد اون هم به20گیرید به ازاي هر مبلغی که درآمد کسب کنه، به اندازه  می

شه، یعنی اگه زیرمجموعه شما مثالً  میتون کم ن و از درآمد زیرمجموعهس   درصد اضافه20البته این . شه می

هزار تومن هم به درآمد شما 200گیره  می میلیونی که به خودش تعلق 1میلیون تومن کسب کنه، عالوه بر 1

  .شه میاضافه 

  

خواید که به عنوان  میس، شما در ازاي معرفی روشی براي پولدار شدن فرد ازش  خیلی ساده

، شه میمحسوب  هم  و این براش یه امتیازاین طوري هم به سود خودش هم هست. یرمجموعه شما عضو بشهز

 البته باید بدونید که .ما خواهد بودش، این طوري به سود هردوي مند بشه تونه از کمک شما هم بهره چرا که می

ار و درآمد شما مربوط به فعالیت تونید به خوبی پیشرفت کنید، چون اصل ک  نمیصرفاً با گرفتن زیرمجموعه

کنه و اگه خود   میزیرمجموعه از شما الگوبرداري.  درآمد اضافیهو درآمد از طریق زیرمجموعه فقط یهخودتونه 

ها، آشناها و   توجه داشته اشید که دوست.تون نخواهید بود شما فعال نباشید، الگوي خوبی براي زیرمجموعه

  .، چه براي زیرمجموعه، چه به عنوان مشتري ازشون استفاده کنیداطرافیان گزینه هاي خوبی هستن

  

  

 

 

  

  

  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 18

  هایی با شما حرف
  

  نکات طالیی

  

ن پیشرفت شه، البته منظورم از جلو رفت  تر می هاي کاره و هر چی جلوتر برید کارتون راحت  سختی کار اول-1

تونید تبلیغ کنید و  شه و هم با پولتون می تر می تون بیش وقتی پول در بیارید هم انگیزه. کاره نه گذر زمان

، هر طور  کاره که ممکنه وادارتون کنه تسلیم بشیدهاي دقیقاً اولپس حواستون باشه، . کنیدتر پیشرفت  بیش

 هزار تومنی که در بیارید تو سراشیبی 300 تا 200 تالش کنید و تسلیم نشید، چون اولین شده سمج باشید و

تون رو فقط خرج کار کنید و وقتی به درآمدهاي باالتر  هاي اولیه پول. کنید و رد میافتید و قسمت سخت ر می

  . درصدش رو صرف تبلیغ کنید20رسیدید باز هم حداقل 

 کنید تا تبلیغ کل تر تمرکز تبلیغ محصول بیششش رقمی نرسیدید، رو - تا وقتی به آمار بازدید پنج-2

تر  خاص بیشیه محصول . خصوص تو تبلیغات غیرالکترونیکی  بههمیشه محصولتون رو معرفی کنید،. فروشگاه

کنید، اسم و  البته هر محصولی که تبلیغ می. کنه تا یه فروشگاه عالی با هزاران قلم کاال  رو جذب میمردم

  . محصول ترجیحاً مرتبط با اون محصول هم اشاره بکنیدچندتاآدرس خود فروشگاه رو هم ذکر بکنید، به 

سعی کنید . هاي تبلیغ گیجتون بکنه و آخرش هم از هیچ کدوم به خوبی استفاده نکنید نوع روش نذارید ت-3

تبلیغات غیرالکترونیکی رو . هاي کار   روش بهره ببرید، اما رو یک یا دو روش تمرکز کنید، حداقل اولچندتااز 

  .کنن روش زیادي میاز همین روش ف)  و ویزیتورهاي سطح شهر مثل بازاریاب(جدي بگیرید، خیلی ها 

اگه . زیرمجموعه خوبه، اما اصل درآمد شما از فعالیت خودتونه.  رو زیرمجموعه خیلی زیاد حساب نکنید-4

خیلی هم دنبال زیرمجموعه جمع کردن . برید فعالیتتون کم باشه مطمئن باشید از زیرمجموعه هم سودي نمی

کنید، در اصل  ره که وقتی کسی رو زیرمجموعه خودتون مییادتون ن. شن ها به مرور زیاد می نباشید، زیرمجموعه

  .تر نگاه نکنید شما به اون کمک کردید، پس به زیرمجموعه به عنوان یه عامل براي کسب درآمد بیش

ها،  شده هستن، پس در مورد هر مطلب جستجو کنید و از کتاب  مطالب این کتاب به صورت فشرده و خالصه-5

   . کنید استفاده_مخصوصاً در مورد بخش مقدمه و بخش تبلیغات_بیشتري مقاالت و منابع 
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 حرف آخر

 بودي که این کتاب رو  اولیه بدون سرمایه ودونم به دنبال کسب درآمد باال و راحت  میدوست عزیزم

خواي و تو رو به همون جایی  میاین کتاب همون چیزیه که . گم انتخابت درست بوده  میدانلود کردي، پس بهت

دونم به احتمال زیاد  می. رسونه، فقط و فقط اگه جدي بگیریش، باور داشته باشی و تالش کنی  میه آرزو داريک

رو شدي که ادعاي کسب درآمد  دونم با مطالبی روبه  میي زیادي رو از دست دادي،ها تو هم مثل من فرصت

 از تر بیشمن شاید . هم وجود دارهداشتن و پوچ از آب در اومدن، اما همیشه همه چیز دروغ نیست و حقیقت 

  دالر به ازاي هر کلیکهزاري کلیکی با ادعاي ها ، از سایتو امتحان کردم راه براي کسب درآمد اینترنتی رصد

باالخره  پیش ضربه مالی سختی به من و خانواده ام زد، اما ها هرمی گلدکوئست که سال شبه گرفته تا شرکت (!)

آمد در به  تا همین لحظهخود من. به پول رسوند رو هاي دیگه خیلی که من و کردمیه راه درست و عالی پیدا 

 به کسب  امروز یک سال و دو ماه از روزي که شروع.محقق شدن م و بخشی از آرزوهاي اولیهباالیی رسیدم 

 طریق ش ازتر بیش که  میلیون درآمد کسب کردم 50 از تر بیشتا حاال  گذره و  کردم میدرآمد از اینترنت

 تو  کارم کردم،دار هم صرف تبلیغات و توسعهق خرج کردم و یه م اونوتر بیش که این و با همین سایت بوده

از همین و  شه می تر بیش درآمدم هر روز داره حالیه که این در . میلیون ته حسابم هست16همین لحظه حدود 

که درآمد دو ماه اولم زمانی  .بینم میرو باشه میلیارد تومن  1  ازتر بیشبانکیم روزي که موجودي حساب حاال 

، چون ایمان دیدم می واقعاً  میلیون در ماه برسم رو5 روزي که به درآمد  روز، یعنی هم اینهزارتومن بود 74

  .شه میدونستم که  داشتم و می

  /.شروع کن. تونی  میدوست من، من تونستم، تو هم

  

 ...با آرزوي موفقیت

  امید رشیدي مطلق
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