سالم به شما دوست عزیز که در حال مطالعه این کتاب الکترونیکی هستی
این کتاب از بخشی از سال ها تجربه ،تحقیق و مطالعات من نوشتهه شه و و
برای نوشتن اون چن ین روز وقت گذاشتم.
کتاب رو به زبان سادو و خودمانی نوشتم تا خیلی راحت بخونی ش.
این کتاب کامال رایگانه و قص م این بودو که با ه یه دادن اون ،به شما عزیزان
کمک کنم تا به درآم بسیار خوبی برسی و زن گی راحت تر و بهتری داشهتهه
باشی و به دیگران هم کمک کنی تا زن گی بهتری داشته باشن.
از شما انتظار دارم که هیچ دستکاری ای در این کتاب نکنی و ههیهچ گهونهه
تغییری در اون ایجاد نکنی  ،مطمئنم که شما شخص با فرهنگ و فرهیخته ای
هستی و به حقوق مولف احترام می ذاری و ارزش این ه یه رو می دونی .
می تونی این کتاب رو به دوستانتون ه یه ب ی  ،این کتاب رو در وبسایهت و
وبالگتون برای دانلود رایگان قرار ب ی  ،فقط هیچ تغییری در اون ایجاد نکنی .
ه ف این کتاب آموزش رایگان و کمک به دیگران هست.
لطفا این کتاب رو ح اقل به یک نفر ه یه ب ی .
با تشکر

احم شمسی ( م یر وب سایت شمسی دات کو ) shamsi.co

کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
مق مه:
فکر میکنم اگر از هر انسان عاقل و بالغی روی کرو زمین بپرسی کهه آیها
دوست داری پول بیشتری داشته باشی ؟ درآم بیشتری داشهتهه بهاشهیه ؟
یا اینکه شغل و کار بهتر و آسونتری داشته باشی ؟ پاسخی که به این سهوال
می ن (بله) هست و حاال کاری به جاهای دیگه دنیا ن ارم !
تو ایران عزیز خودمون اگر از هر  01نفر سوال کنی  8نفرشون میگن بله !
پول درآوردن و کسب درآم کوو کَن َن نیست ،مخصوصا برای نسل ما که
چیزی به نام اینترنت در اختیارمون هست ،فکر نکنی حتما بای پوستههتههون
کَن و بشه یا زجر و عذابی زیاد بکشی ! تا بخوای پول ب ست بیاری  ،منظهورم
این نیست که نیاز به زحمت ن ارو و نیاز به تالش ن ارو ،اتفاقاً نیاز به زحمت
و تالش دارو ،اما صرفا با این که بای پوستِت کَن و بشه و زجر بکشهی! تها
پول ب ست بیاری مخالفم ،چون به این سختیها هم که به ما گفتن نیست!
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کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
و شخصا با این شعر مخالفم که میگه:
نابردو رنج گنج میسر نمیشود ،مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
بین دنیا و تجربه ما از دنیا تفاوت بسیار زیادی وجود دارو.

اگر مطالبی که در این کتاب به شما میگم رو به اجرا بگذاری می تونی بهه
درآم ماهیانه  0تا  01میلیون تومان و حتی درآم های بسیار باالتر برسی .
روش آدم ها با هم متفاوته! گاهی وقت ها یکی آسونتر از کَس دیگری بهه
اه افش میرسه و اونی که آسونتر رسی و میگه فالن کار خیلی آسهونهه و
اونی که سخت رسی و میگه فالن کار خیلی سخته.
حاال کی دارو راست میگه !؟

هر کاری نیاز به زحمت دارو اما همیشه راو های آسونتری هم برای رسی ن
به اه اف وجود دارو ،اینترنت یکی از ابزارهای بسیار عالی هست کهه بهه
افراد کمک میکنه تا با سرمایه ای بسیار کم از درآم باالیی برخوردار بشن.
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چطور بای از سرگرمی ،عالیق ،مهارت و یا تخصص درآم داشته باشی ؟
هر ک ام از ما آدم ها به کاری عالقه داریم ،سرگرمی هایی داریم یا اینهکهه
تخصص و مهارتی داریم فرقی نمیکنه شای شما یک کارمنه  ،ورزشهکهار،
م یر ،مهن س ،دکتر ،وکیل ،تعمیرکار ،نجار ،برنامه نویس ،طهرا ،،نهانهوا،
خیاط ،نوازن و یک ساز ،نقاش و ...باشی یا شای کارهایی از قبهیهل خهانهه
داری ،آشپزی ،بچه داری ،انجام بازی های کامپیهوتهری ،نهقهاشهی ،نهرم
افزارهای کامپیوتری ،پرورش گل ،فیلم تماشا کردن ،روزنامه خون ن ،کتهاب
خون ن ،گوش دادن به موسیقی و یا شای یک م رک دانشگاههی کهه در
حال خاک خوردنه! یا اینکه فقط تنها کاری که بل هستی گشتن تو اینترنت
و چک کردن وبسایت های مختلف هست!
نیازی نیست که حتما دنبال مهارت و یا تخصص پیهچهیه و ای بهاشهیه ،
البته اگر تخصصی داری که چه بهتر ،اما هر کاری هم که بهله هسهتهیه ،
هر تفریحی که داری  ،آدمهای دیگری هم هستن که دنبال اون چیزا باشن.
آموزش کسب و کار اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی و  ...در وب سایت شمسی دات کو shamsi.co

۳
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هیچ فرقی نمیکنه ،تمامی این هارو میشه تب یل به پول کرد! حتما بهراتهون
سوال پیش میاد که چطوری؟ و اگر بخوام در  0کلمه اون رو توضیه

به م

اون کلمه (آموزش) هست ،شما چیزهایی که بل هستی رو بهه دیهگهران
آموزش می دی و در ازای این آموزش از اونها پول دریافت می کنی  ،البهتهه
تنها راو کسب درآم از مهارت هاتون فقط آموزش دادن نیست و خیلهی از
کارهای دیگر رو هم می تونی انجام ب ی که در این کتاب چن مثالی بهرای
شما میزنم اما تاکی من بیشتر به آموزش هست ،با آموزش دادن به دیگران
ارزش زیادی ارائه می کنی و پول خوبی هم به دست میاری و این کار یکی
از پردرآم ترین و با ارزشترین کارهایی هست که می تونی انجام ب ی .
شای فکر کنی مگه میشه از مهارتی مثل خانه داری هم پول ب سهت آورد،
یا شای فکر کنی چه کسی واقعا اهمیت می و که شما چق ر خهوب بهازی
های کامپیوتری رو انجام می ی  ،یا شای فکر کنی یک وکیل یا یک پزشک
و مهن س چطور میتونه از طریق اینترنت درآم کسب کنه؟
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یک مثال سادو میزنم که برای شما روشنتر بشه:
خانم خانه داری رو در نظر می گیریم که آشپزی رو به خوبی بل و و خیهلهی
از غذاهای خوشمزو رو میتونه درست کنه و به احتمال بسیار زیاد در خهونهه
اونها یک دستگاو کامپیوتر هم موجودو (امروزو تقریبا در تمامی خهانهه هها
یعنی اکثر خانه ها ح اقل یک کامپیوتر هست که به اینترنت متصله)
این خانم میتونه وب سایتی رو راو ان ازی کنه (به شما میگم که چهطهوری
بای این کار رو انجام ب ی ) ،و در وب سایت خودش به تازو عروس ها ،خانم
های خانه دار دیگه و کال بهه عهالقهه
من ان به آشپزی آموزش ب و ،از آشپزی
خودش فیلم بگیرو ،عکس بگیرو ،دستور
پخت غذاهارو قرار ب و ،دربارو غذاههای
دیگر کشورها مطلب بنویسه و ...
و میتونه از این کار درآم کسب کنه.
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این خانم چطور بای کسب درآم کنه:
روش های مختلفی برای کسب درآم از وب سایت این خانم وجود دارو که
بهترین اون ها میتونه فروش فایل های آموزشی باشه فایل های آمهوزشهی
مثل کتاب الکترونیکی (مثل همین کتاب که در حال مطالعه اون هستهیه )،
فیلم های آموزشی ،فایل های صوتی ،میتونه در کنار وب سهایهت خهودش
یک فروشگاو اینترنتی راو ان ازی کنه و بعضی از لوازم خانگی رو ههم بهه
فروش برسونه چون وب سایت این خانم طرف اران و خوانن گان و دنهبهال
کنن گان زیادی رو جذب کردو و حاال ممکنه خیلی ها دنبال لوازم مورد نیاز
هم باشن ،روش های دیگری هم وجود
دارو مثال وقتی بازدی کهنهنه و ههای
سایتشون زیاد ش  ،میتونه از طریق قرار
دادن تبیلغات دیگر سایت هها در وب
سایت خودش از اونها پول دریافت کنه.
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مثال دوم :نوازن و و م رس یک ساز موسیقی
خودم در دورو ای از زن گیم به نواختن یک ساز عالقمن ش م و بهعه از
م تی ت ریس هم میکردم ،تو شهر ما بهترین استاد هم هنرجوهاش در ههر
 3ماو ،بیشتر از  01نفر نمیش البته در بعضی از شهرستانها کهمهتهر و در
بعضی از اونها بیشترو و بسته به نوع ساز ،خود استاد و خیلی چیزهای دیگهه
دارو اما اگر یه میانگینی بخوام به شما بگم شای هنرجویان اساتی خهیهلهی
خوب و معروف هم در سال از  011تا باالتر نمیرو یعنی نهایتهش خهیهلهی
خوشبینانه در سال میتونه به ص نفر آموزش ب و و از اونها پول دریافت کنه،
اما همین شخص میتونه در وب سایهت
خودش به صورت آنالین آموزش ب و یا
محصوالت آموزشی تولی کنه و اونو بهه
هزاران نفر بفروشه ،حتهی در خهواب!
چون وب سایتش 02ساعته فعاله.
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آخرین مثال :دانشجو یا پزشک تغذیه
یک دانشجوی رشته علوم تغذیه رو در نظر بگیری که میتونه مثال محصول
آموزشی به نام کاهش  01کیلو وزن در عرض  0ماو تولی کنهه ،یها یهک
پزشک تغذیه که مجبور هست هر روز در مطب خودش حضور پی ا کنهه و
نهایتا در روز  01نفر رو ویزیت کنه اما اگر محصولی در زمینه تناسب انه ام
یا سالمتی و تعذیه سالم تولی کنه میتونه از طریق سایت محصول خهودش
رو به هزاران نفر به فروش برسونه ،این در حالیه که حتی وقهتهی خهواب
هست ،در مطب خودش حضور ن ارو یا اگر در مسافرت به سر میبرو باز ههم
محصولش در وب سایت بهه صهورت
کامال اتوماتیک درآم ایجاد میکهنهه و
پول هارو وارد حساب بانکیش میکهنهه.
هزینه راوان ازی یک وب سایت و تولیه
محصول آموزشی بسیار ناچیز هست.
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چگونه کسب و کار اینترنتی برایتان درآم میلیونی ایجاد میکن ؟
فرض کنی محصول شما آمادو ش و و وب سایت خودتون رو هم راو ان ازی
کردی  ،قیمت تمام ش و محصول رو هم برای مشتری  00111تهومهان در
نظر گرفتی و می خوای محصول خودتون رو به قیمت  00111تومهان بهه
فروش برسونی ،
وب سایت شما روزانه  0111نفر بازدی کنن و دارو (رسی ن به  0111نهفهر
بازدی کنن و در روز در اینترنت کار زیاد سختی نیست!) و در مهاو مهیهشهه
 31111نفر ،خوب اگر از این  31111نفر بازدی کنن و فقط  0درصه شهون
محصول شمارو خری اری کنن یعنی  311نفر ،در نتیجه درآمه شهمها از
فروش این محصول در اون ماو میشه  000110111تومان .حاال فکر کنی به
جای  0درص  0 ،درص بازدی کنن و ها از شما خری کنن و به جهای اون
 0111نفر بازدی کنن و  0111نفر بازدی کنن و روزانه داشته باشی  ،اونوقهت
سود فروش شما میشه ( 3101110111سی میلیون تومان) .همچنین اگر
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وب سایت شما روزانه  0111بازدی کنن و داشته باشه و به جای  0محصول،
 0محصول داشته باشی که هر ک وم از اونها قیمتشون  21هزار تومان باشه
و  0درص از بازدی کنن گانتون در یک ماو از شما خری کنن سهود فهروش
شما (درآم ی که از فروش محصوالتتون فقط در یک ماو به دست میاریه )
میشه  0001110111تومان! یعنی نود و شش میلیون تومان .ببینی دوستان
این اع اد اصال شوخی نیستش! حاال باز فکر کنی تع اد محصوالت شهمها،
قیمت بعضی از محصوالتتون ،بازدی کنن و هاتون و درص فروشتون بیشتهر
باشه اونوقت هست که به سود خالص
باالی میلیارد تومان هم می رسههیه .
(البته این میزان بازدی در همون مهاو
اول به وجود نمیاد و مهیهزان رشه
بیزنس آنالین شما و رسی ن به ایهن
درآم به عوامل زیادی بستگی دارو)
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چرا شما چنین درآم فوق العادو ای ن اشته باشی ؟ چرا شهمها درآمه ههای
میلیونی ن اشته باشی ؟ شما هم می تونی چنین درآم های عالی ای داشهتهه
باشی  ،اگر باور کنی و بخوای که این کار رو انجام ب ی  .با اینکهه چهنهیهن
راوهای قانونیای برای کسب درآم های عالی وجود دارو اما بعهضهیهها از
پس مخارج ضروری زن گی خودشون هم بر نمیان چون خودشون رو بهاور
ن ارن ،یا اینکه بل نیستن و یا اصال امتحان نمیکنن ،پس یا علی بگی و با
توکل به خ ا به پیش بری  ،باور کنی که شما هم میتونی یک درآم بسیهار
عالی داشته باشی  .این نکته رو هم بگم که تمامی اینها وقتی نتیجه مهیه و
که به اجرا گذاشته بشه .اگر عمل نکنی و این روشها رو اجرایی نکنی  ،ایهن
اع اد و کلمات چیزی جز چن نوشته بیشتر نیستن  .ولی اگر دست بهه کهار
بشی و عمل کنی  ،با صرف زمان ح اقل سه تا شش ماو (ح اقل) میتونیه
به درآم برسی  .اونوقته که بع کم کم این اع اد و این موارد گفته ش و هم
واقعی میشه و شما یک کسب و کار و زن گی عالی برای خودتون میسازی .
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ابزارهای مورد نیاز برای تولی محصوالت آموزشی:

یک دوربین سادو ،میکروفون سادو ،و یک کامپیوتر متصل بهه ایهنهتهرنهت
کافیه ،البته بستگی دارو که بخوای چه نوع محصولی تولی کنی و امهکهان
دارو اصال به دوربین نیازی ن اشته باشی یا فقط از موبایلتون استفادو کنی .
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چگونه محصول آموزشی بسازیم؟
یک بار دیگه این نکته رو بگم که هیچ وقت در شروع کار هزیهنهه زیهادی
نکنی سعی کنی با ح اقل امکانات کار خودتون رو آغاز کنی و کم کم بهه
امکانات خودتون اضافه کنی  ،کسب و کار نوپا نیاز به امکانات زیادی ن ارو.
برای تولی محصول آموزشی خودتون اگر می خوای یک کتاب الکترونیکهی
بسازی  ،نیازی به دوربین و میکروفون ن اری و فقط یک کامپیوتر و یک نرم
افزار کافیه ،امکان دارو بخوای محصولتون رو در فرمت صوتی ایجاد کنیه ،
برای ایجاد یک فایل صوتی می تونی از یک میکروفهون ارزان و یها از
میکروفون موبایلتون استفادو کنی  ،محصوالت تصویری (فیلم آموزشی) هم
به دو نوع هست ،یک نوع فیلمبرداری از صفحه کامپیوتر شماست که نیازی
به دوربین ن ارو ،فقط به یک میکروفون و یک نرم افزار نیاز دارو ،یک نهوع
هم مثال برای اون خانم آشپز که بای از کار خودش فیلم بگیرو نهیهاز بهه
دوربین دارو یا میتونه از همون دوربین سادو موبایل خودش استفادو کنه.
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۱۳

کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
اگر می خوای محصول آموزشی شما در قالب کتاب الکترونیکی باشه (مثل
همین کتاب) نرم افزارهای زیادی وجود دارو که می تونی کتاب الکترونیکی
خودتون رو با اون بسازی برای مثال می تونی از مجموعه نهرم افهزارههای
 Officeشرکت  Microsoftاستفادو کنی  ،نرم افزارهایی مثل Word,
 PowerPointو  Publisherبه کمک این نرم افزارها می تونیه بهه
راحتی کتاب الکترونیکی درست کنی البته اگر کمی حرفه ای تر هسهتهیه
بهترین و حرفه ای ترین نرم افزار برای این کار نهرم افهزار Indesign
شرکت  Adobeهست که کار با اون کمی مشکلتر هستش.
اگر می خوای محصولتون در قالب فایل های صوتی باشه که نیاز به نههرم
افزار خاصی ن اری با موبایلتون هم می تونی صحبت کنیه و اطهالعهات
خودتون رو تب یل به فایل صوتی کنی یا اینکه از یک میکروفهون ارزان و
سادو استفادو کنی و به کمک نرم افزار رایگان ،متن باز و البته حهرفهه ای
 Audacityص ای خودتون رو به راحتی و با کیفیت عالی ضبط کنی .
آموزش کسب و کار اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی و  ...در وب سایت شمسی دات کو shamsi.co

۱۴

کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
و اگر می خوای محصولتون به صورت تصویری و فیلم های آموزشی باشه
به دو صورت می تونی این کار رو انجام ب ی  ،حالت اول که بهه وسهیهلهه
دوربین موبایل خودتون یا یک دوربین دیجیتالی سادو و ارزان که کیهفهیهت
نسبتا خوبی داشته باشه از کاری که داری انجام می ی فیلم می گیری و در
هنگام کار همزمان جلوی دوربین صحبت می کنی و فیلم های آمهوزشهی
خودتون رو آمادو می کنی  ،حالت دوم هم تولی فیلم های آموزشی از طریق
کامپیوتر هست یعنی شما به کمک نرم افزارهایی مهثهل PowerPoint
اسالی هایی درست می کنی و به کمک نرم افزارهای فهیهلهم بهرداری از
صفحه کامپیوتر مانن و  ،Camtasia Studioاز اسالی ههاتهون فهیهلهم
برداری می کنی و به وسیله میکروفون صحبت می کنی  ،همچنین اگر مهی
خوای آموزش نرم افزار خاصی رو ب ی مثال آموزش نرم افزار فتوشاپ کافیه
به کمک نرم افزار فیلم برداری از دسکتاپ در هنگام کار با نرم افزار فیهلهم
برداری کنی و صحبت کنی (به همین سادگی ،فیلم آموزشی شما آمادست)
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کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
چطور وب سایت خودمون رو راو ان ازی کنیم؟
بع از تولی محصول آموزشی بای وب سایت خودمون رو راو ان ازی کنیم تا
محصول آموزشی که تولی کردیم رو در اون به فروش برسونیم.

اق امات الزم برای راو ان ازی وب سایت:


 -0خری دامنه یا همون دامین



 -0خری هاست



 -3طراحی و راو ان ازی وب سایت
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کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
دامنه چیست؟
به اسم یا آدرس وب سایت ها میگن دامنه .که شامل دو بخش میشه (نهام
وب سایت و پسون وب سایت) مثال google.com
برای دامنه ها پسون های مختلفی وجود دارو که می تونی ثبت کنی ،
مثال  .com/.ir/.net/.org/.co/.info/و پسون های دیگه ...

هاست چیست؟
همونطوری که جهت ذخیرو و نگه اری اطالعات خودتون در کامپیوتر نیهاز
به یک هارد داری  ،برای اینکه دیگران بخوان اطالعات سایت شهمهارو در
اینترنت ببینن نیاز داری که یک هاست خری اری کنی  ،در واقه ههاسهت

همون هارد هست با این تفاوت که هاست در فضای مجازی و ایهنهتهرنهت
مورد استفادو قرار می گیرو ،بع از طراحی سایت و آمادو کردن فایل هها و
اطالعات خودتون ،بای اونهارو به هاست خودتون در اینترنت منتقل کنی .
آموزش کسب و کار اینترنتی ،بازاریابی اینترنتی و  ...در وب سایت شمسی دات کو shamsi.co

۱۷

کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
گام آخر :طراحی و راو ان ازی وب سایت چطوریه؟
به دو روش می تونی وب سایت خودتون رو طراحی کنی :
 -0سفارش طراحی سایت به طراحان و افراد کاربل (پیشنهاد نمیشه)
 -0طراحی سایت توسط خودتان (پیشنهاد من این مورد هست)
سپردن طراحی سایت به دیگران هزینه بسیار زیادی دارو ،خهوشهبهخهتهانهه

امروزو با پیشرفت علم و تکنولوژی طراحی سایت مانن گذشته نیاز به دانش
خاصی ن ارو از این کلمه نترسی  ،راو ان ازی سایت کار بسیار سادو ایه و می
تونی اون رو یاد بگیری  ،برای راو ان ازی سایت نیاز به هیچ دانش تخصصی
مثل برنامه نویسی ،طراحی ،گرافیک و  ...ن اری  ،سیستم های رایهگهان و

ق رتمن ی وجود دارو با نام سیستم های م یریت محتوا که به وسیلهه ایهن
سیستم ها می تونی در عرض چن دقیقه وب سایت خودتون رو ایجاد کنی ،
یکی از بهترین و پرطرف ارترین این سیستم ها  WordPressهست.
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کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
آیا روش آسان تر و ارزانتری هم وجود دارو؟
بله دوستان روش ارزانتر و آسان تری هم وجود دارو و اون وبالگ هسهت،
وبالگ ها کامال رایگان هستن و برای شروع کار شما گزینه نسبتا مناسبهی
هست ،شرکت هایی هستن که خ مات رایگان و بسیار خهوبهی رو بهرای
ساختن یک وبالگ به شما ارائه می ن ،از بهترین و باسابقه ترین اونهها در
ایران میشه از  blogfa.comو  mihanblog.comنام برد ،می تونی
وارد این وب سایت ها بشی و وبالگ رایگان خودتون رو در عهرض چهنه
دقیقه ایجاد کنی و کار خودتون رو شروع کنی .
البته گزینه پیشنهادی من راو ان ازی وب سایت با سیستم ههای رایهگهان
م یریت محتوا هستش ،این سیستم ها رایگان هستن و ق رت شهخهصهی
سازی بسیار باالیی دارن ،حتی بعضی از شرکت های بزرگ و مهعهتهبهر و
وب سایت های بزرگ در کشور ایران و در دنیا از همین سهیهسهتهم ههای
م یریت محتوا برای راو ان ازی وب سایت خودشون استفادو کردن.
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کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
کالم آخر:
دوست عزیز به شما تبریک میگم که این کتاب الکترونیکهی رو تها آخهر
مطالعه کردی و امی وارم که در این راو موفق باشی .
همچنین به وب سایت  shamsi.coسر بزنی تا هر چیزی که نیاز داریه
رو به شما آموزش ب م ،قص من این نیست که خ ایی نکردو بخوام به شمها
انگیزو الکی ب م و یا بگم کسب درآم از اینترنت مثل یه لیوان آب خهوردن
راحته و نیاز به هیچ تالش و زحمتی ن ارو ،دوستان عزیهز مهوفهقهیهت در
اینترنت و فضای مجازی هم مثل بازار فیزیکی نیاز به تالش دارو و بهایه
م ت زمان خودش رو طی کنه ،اما برای موفقیت در اینترنت نیاز به سرمایه
بسیار کمتری هست و رش کسب و کار شما میتونه خیلی سریعتهر اتهفهاق
بیفته و اینکه مح ودیتی در میزان درآم شما وجود ن ارو ،میشه به صهورت
کامال حالل و قانونی از این راو کسب درآم کرد و درآم شمها مهیهتهونهه
اونق ری باشه که حتی شای االن تصورش برای شما سخت باشه.
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کسب درآمد از سرگرمی و مهارت
برای موفقیت کسب و کار اینترنتی خودتون نیاز به زمان داری  ،ح اقهل بهه
 3تا  0ماو روزانه  0تا  2ساعت کار نیاز داری  ،بای در سایت یا وبهالگهتهون
خ مات رایگان هم ارائه ب ی  ،مثال اگر سایت شما در زمینه غذاهای مختلف
و آشپزی فعالیت میکنه بای در اون مطالبی رو برای کاربرانتون به صهورت
رایگان منتشر کنی تا هم وقتی از طریق موتور جستجوی گوگل دنبال ایهن
موضوعات میگردن وارد سایت شما بشن و هم در اون م ت مخاطهبهان و
عالقه من ان رو جذب سایتتون کنی و بع از م تی که میزان اطهالعهات و
دانشتون رو به اونها نشون دادی و پیش اونها به عنوان یک شخص کاربله
و متخصص یا کسی که اطالعات ارزشمن ی دارو شناخته ش ی  ،اونوقته که
می تونی محصوالت خودتون رو هم برای فروش قرار ب ی  ،به وب سهایهت
 shamsi.coبیای تا باقی چیزهایی که نیاز داری به شما یاد ب م.
برای شما دوستان عزیز آرزوی سالمتی ،شادی ،ثروت و موفقیت میکنم.

احم شمسی م یر سایت شمسی دات کو
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