
 

 از کسب درآمد  F10146 رمز شماره ی 
قطعا این رمز هیچ وقت لو نمی رود اما روش آن به شکل ساده توضیح داده شده  آمده ؟ از کجا  F10146 عدد 

است و می توانید براحتی با مطالعه ی این کتابچه ی چند صفحه ای به علم این روش از فعالیت اینترنتی دست 

 بیابید . 

 این کتاب چندمین کتاب از آموزش کسب درآمد هست که منتشر می کنم . 

در این کتاب نکات فلسفی و داستان های آموزشی نوشته نشده است ، بلکه باید با خواندن این کتاب مو به مو 

 عمل کنید و طبق دستورالعمل پیش بروید تا به درآمدی که شما می خواهید و ما تضمین می کنیم برسید .

 

ز ا و کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهترین و کارایی ترین روش کسب درآمد بعد از بررسی های میدانی و بروز

( این روش هست و مابقی روشها یا قدیمی شدند و یا کارایی آنچنانی ندارند و  4931رنت در حال حاضر ) در پاییز اینت

یا انقدر تکراری شده که بسختی می توان بین هزاران رقیب کاری پیش برد و مساله ی مهمتر اینکه بیشتر روشهای 

 نام برده خواهد شد...   F10146رمز کس روش فوق که با برع ، موجود در اینترنت نیازمند سرمایه ی اولیه هستند

 



 

 MeFilesبا  منزلکار در 

MeFiles  رایگانی به همه ی دانشجو ها و دانش آموزان می  تجاری و یک وب سایت ایرانی می باشد که خدمات

 و این کتابچه نیز در همین مورد تهیه و تنظیم گردیده است .دهد 

نیازی به هیچ سرمایه ی اولیه نیست و حتی بعد از رسیدن به هر موقعیتی در این برده شد  تمی که از آن اسمسیسدر 

 پولی نیست و کامال رایگان می باشد . کاریسیستم هیچ 

 را معرفی کرد : می فایلزسیستم روش رسیدن به درآمد از به طول کلی به شکل زیر می توان 

 ت رایگانعضوی .4

 ) فایلهای مجازی و هر چیزی که قابلیت دانلود شدن را داشته باشد ( آپلود کردن محصوالت .2

a.  راه دارید : 2درصورتی که محصولی نداشته باشید 

i.  که پیشنهاد همین مورد هست و کامال رایگان هست=  لزمی فایدرخواست فایل از 

ii. خرید بانک فایل از کافی نت ها و مراکز دانشجوی 

 فروش محصوالت بدون هیچ نوع فعالیت فیزیکی و کار اضافه .9

 بانک ها ( رسایو کشاورزی  –تجارت  –ملی  –) ملت رسیدن به پول و در خواست پول در حساب بانکی  .1



 

 زمان مورد نیاز

 
هر چقدر بیشتر کار کنید درآمد بیشتری خواهید داشت و نکته ی مهمتر این هست که به شکل  می فایلزدر 

 لوگاریتمی درآمد شما روز به روز رشد بیشتری خواهد داشت حتی اگر شما روزانه یک تایم مشخصی کار کنید .

بعد از شروع فعالیت به درآمد رسیدند و  92الی  22به طور میانگین کسانی که به درآمد رسدند معموال در روزهای 

این نشان می دهد که شما به محض عضویت و آغاز به کار به درآمد نمی رسید و بلکه باید کمی زمان بگذرد تا 

 و این یک امر عادی می باشد .فروشگاه شما جا بیفتد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 میزان درآمد
 درآمد دائمی و همیشگی

 
 مقدار و میزان درآمد در این شغل تجاری تقریبا بستگی به عوال مهم زیر دارد .

 ساعت ( 9الی  4) شرایط خوب حدود  مقدار زمان فعالیت شما .4

 محصول ( 4666الی  066تعداد محصول موجود در فروشگاه شما ) شرایط خوب  .2

 دقیقه در روز ( 96ود ) شرایط خوب حد  Seoفعالیت های مکمل و  .9

a. بک لینک و تبادل لینک 

b.  فعالیت درFacebook   وInstagram    وTelegram   وFaceNama  ... و 

c. یا همان فعالیت در انجمن ها Forum  ها 

 

 

http://hatsoff-usa.com/make-a-payment/


 

 

 هزار تومان متغیر باشد 266الی  966ر حالت متوسط در آمد شما ماهانه می تواند بین د

 زدیک شودمیلیون تومان در ماه ن 4در حالت خوب درآمد می تواند به 

 میلیون تومان در ماه هم براحتی می رسد  2در حالت ایده ال و ویژه درآمد تا 

 شروع به کار 
برای شروع کافی است در سایت زیر عضو شوید و بعد از ورود به پنل به پشتیبانی پیام ) تیکت ( ارسال کنید 

 ...و درخواست فایل بدید 

www.MeFiles.ir 

 

ی داده می شود حاوی همین کتابچه و مرحله ی بعد از چند ساعت پاسخ تیکت شما داده خواهد شد ، و لینک

 جالب همین مرحله هست



 

به فروشگاه آپلود می کنید  ، می فایلزدانلود می کنید و برای جلب نظر مجموعه ی  می فایلزشما فایل را از 

فروشگاه شما را بررسی کند و حسن نیت شما را ببیند و اگر مشکل فنی هم در نحوه ی آپلود  می فایلز تا

 فایل دیده نشود به شما لینک های بیشتری از محصوالت داده شود تا در فروشگاه قرار دهید

 

 لی مرحله ی درخواست و ارسال تیکت به شکل زیر می باشد :به طور ک

 می فایلزعضویت در 

 ورود به پنل 

 ارسال تیکت و در خواست فایل

 آزمایشی اولیه دریافت فایل 

 آزمایشی آپلود فایل 

 درخواست بررسی فروشگاه 

 و پاسخ می فایلزبررسی توسط  

 اگر مشکلی نباشه ، دانلود بانک فایل ) دانلود صدها فایل به شکل یکجا (  

 اگر مشکلی باشد اعالم می شود تا اصالح کنید و دوباره درخواست بررسی بدید  

 

 

 :درخواست فایل متن نمونه ی 

هستم ، لطفا برای شروع فایل آزمایشی را بدهید تا دانلود کنم و در فروشگاه قرار  می فایلزکاربر  با سالم ،

 می باشد .    F10146 دهم ، کد شناسایی من 


