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 مهمترین سوال :

 

 ساعته کسب درآمد کنیم ؟ 24چگونه 

سال پیش هر ساعت از خودم می پرسیدم ! درآمدی بدون وقفه بسازم که بتوانم ، اجاره  10این سوالی بود که 

 خانه ، هزینه های اجاره ماشینم ، بنزین و خوراکم را بدهم حتی بتوانم پس انداز کنم.

دنیا را بهت نشان بدهم. راز  یا گنج دفن شده ای  امروز میخواهم بهترین روش کسب درآمد بدون وقفه در

نیست اما می تواند مانند معجزه سطح زندگیت را عوض کند و از حقوق کارمندی یا سطح پايين تو را 

 استقالل مالی برساند!

 

 فروش کاالی فیزیکی در وبسایت غول آسای آمازون !!!

 

هستم و در عرصه ی موفقیت و کارآفرینی در کشور کانادا مشغول هستم. امیدوارم یکی  خواهحسین عزت من 

" را تماشا کرده باشی. اگر تا االن سعادتش را  برنامه االن وقتشهاز برنامه های اینترنتی من تحت عنوان " 

 دیدم آشنا بشوم ، دوست دارم تا انتها این کتاب کوتاه با من همراه باشی ، چرا ؟نداشته ام که با تو ، دوست ج

و روش کسب درآمد از آن  وبسایت آمازونچون پیام بسیار مهمی در این کتاب برایت دارم ، قرار است که با 

 آشنا شوی !

پیچیدگی های به زبان فارسی می خواهم که کتاب ، اولین جایی است  می توانم اقرار کنم که اینبه جرات 

در اختیارت بگذارم و در انتها به سوالی که االن در ،  و راههای فروشنده شدن در آمازون را فروش در آمازون

 ذهنت است ، پاسخ بدهم !!!

 آیا از ایران هم می توان در آمازون کاالیی فروخت ؟ •

 تحریم چه می شود ؟ •

 چگونه تجارت و فروش در آمازون را شروع کنیم ؟ •
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 چرا وبسایت آمازون :

سال پیش توسط جف بزوس به هدف فروش و معاوضه کتابهای دست دوم ساخته شد.  23وبسایت آمازون

الکترونیک و در نهایت بستری برای فروش کم کم تبدیل شد به مکانی برای فروش فایل های صوتی و کتاب 

 کاالهای مختلف را ساخت.

 آماری که در زیر است ، شما را به وجد می آورد :

 بیلیون دالر دارد 140امروز آمازون ارزشی معادل  •

 هزار کارمند دارد 541حدودا  •

 میلیون محصول ثبت شده است  235حدودا در آمازون ،  •

 اضافه می شود هزار محصول جدید 485در هر روز  •

 میلیون فروشنده ، مشغول کسب درآمد هستند 2در آمازون حدودا  •

میلیون محصول در یک روز فروخته شد  26.5نوامبر ، آمازون رکورد فروش در روز را شکست !  26هر  •

!!!!!!!!! 

 محصول به فروش می رسد !!! 306در آمازون در یک ثانیه به طور میانگین  •

 لیون دالر فروش محصول اتفاق می افتد !!!!!!!می 14در هر روز حدودا  •

در نهایت باید بگویم ، دیکشنری و آرشیو کل محصوالتی که در دنیا تولید می شود ، در آمازون لیست  •

 شده اند.

 

 فکر کنم ، االن ایمان آورده اید که بهترین روش کسب درآمد بدون وقفه در دنیا چیست !!!

وانیم به عنوان فروشنده در آمازون فعالیت کنیم و از این درآمد بزرگ سهمی اما سوال اصلی ، آیا ما هم می ت

 داشته باشیم ؟ آیا واقعا ممکنه ؟

 قبل از اینکه کامل این روش را آنالیز و بررسی کنیم ، باید به شما بگویم :

، پولدارترین آدم کل دنیا جف بزوس موسس آمازون هست ، حتی با اختالف زیادی از بیل  2018االن در سال 

 گیتس قرار گرفته است . 
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 سوال اول : چگونه سیستم فروش آمازون کار می کند ؟ 

ی از آن را ابتدا در وبسایت آمازون ، یک حساب کاربری فروشنده باز می کنیم ، سپس محصولی که تعداد زیاد

در اختیار داریم ، در آمازون لیست می کنیم ، و بعد از آن ، مشتریان و بازدیدکنندگان در آمازون زمانی که 

درصد از کل  35الی  20محصول ما را سفارش دهند ، محصول را برای مشتری می فرستیم و حدودا آمازون 

 حساب ما می ریزد.مبلغ را به عنوان سهم خود بر می دارد و باقیمانده را به 

 سوال دوم : چرا باید آمازون را به عنوان بستر فروش انتخاب کنیم ؟ 

درصد  25شاید در نگاه اول ، بگوييم خودمان وبسایت فروشگاهی می سازیم و دلیلی ندارد میانگین 

نتی در دنیا پول را به آمازون بدهیم. ما نیاز به آمازون داریم ، چون آمازون پربازدیدترین فروشگاه اینتر

 است . و در اینترنت بازدیدکننده بیشتر مساوی است با فروش بیشتر و در نهایت درآمد بیشتر !

 سوال سوم : از کجا جنس و کاال تهیه کنیم ؟

درصد ، هر محصولی که می خواهیم بفروشیم را به کشور چین سفارش دهیم  99حدودا می توانیم به احتمال 

وبسایت علیبابا دات تا برای ما تولید کند. امروزه حتی نیاز نیست به چین سفر کنیم ، فقط کافی است وارد 

نماييم و سپس با کارخانه های تولید کنند آن محصول  جستجومی خواهیم را یم و هر محصولی که شو کام

عدد ) بدهیم و اینترنتی به آنها مبلغ را بدهیم  200صحبت کنیم ، در نهایت به آنها سفارش تعداد باال ( حداقل 

 تا محصول را آماده کنند و برای ما ارسال کنند.

 سوال چهارم : چگونه بفروشیم ؟

از قسمت فروشندگان آمازون ، یک حساب فروشندگی باز می کنیم و محصول خود را لیست می با استفاده 

 تا وارد صفحه ساخت اکانت فروشنده بشوید. بر روی این لینک کلیک کنید کنیم.

 سوال پنجم : بهترین روش فروش اتوماتیک در آمازون چیست ؟

نام دارد ، یعنی ما همه مراحل را به آمازون می سپاریم ، یعنی همه ی   FBA AMAZONرین روش ، بهت

محصوالت را به یکی از انبارهای آمازون می فرستیم . هر زمانی که سفارشی در آمازون ثبت شود ، ربات هایی 

دارند و برای ارسال به مشتری که در انبار های آمازون هستند ، به صورت اتوماتیک یکی از محصول ها را برمی

 ساعت برای مشتری پست می کنند.  24آماده می کنند و در سریعترین زمان کمتر از 

 به این می گویند : درآمد بدون وقفه !!! حتی زمانی که ما خواب هستیم ، در حال فروش و کسب درآمدیم !!!
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 سوال ششم : چگونه پولمان را دریافت می کنیم ؟

کاربری خود باید حساب بانکی مسترکارت یا ویزاکارت معتبر خود را وارد کرده باشیم و آمازون سهم در حساب 

 روز واریز می کند. 20درصد هست ، بعد از  75ما را که حدودا 

 سوال هفتم : آیا از ایران هم می شود ، وارد این تجارت شد ؟

شما معرفی می کنم ، که شما هم می توانید  روش هایی را به قسمت بعدیبه صورت مستقیم خیر ! اما در 

 وارد این تجارت شوید و شما هم به استقالل مالی برسید.

 سوال هشتم : از ایران به چه طریق می توانم در آمازون فعالیت کنم ؟

به دلیل اینکه ایران تحریم است ، به صورت مستقیم هیچکسی از ایران نمی تواند در آمازون فروشنده شود ، 
 نمی تواند کاالیی را خریداری کند. حتی

  اما روش هایی را برای دوستان داخل ایران در نظر گرفتم :

  افتتاح حساب بین المللی در یکی از کشورهایی که آمازون آنها را قبول دارد ، مانند ارمنستان روش اول :

شما انجام می دهند ، حساب بانکی می توانید با استفاده از شرکت های که در داخل ایران این سرویس را برای 
 باز نماييد و سپس در آمازون ثبت نام کنید

فقط برای افراد خاصی امکان پذیر است ، می توانید با همکاری با تیم عزت خواه دات کام ، محصول  روش دوم :
باید کامال  مورد نظر خود را تحت برندهای فعال ما در آمازون به فروش برسانید ( عالقمندان به این روش ،

سیستم آمازون را بدانند و بعد از قبولی در مصاحبه با حسین عزت خواه ، با ما قرارداد ببندند و محصول خود را 
 به کانادا و آمریکا ارسال نمایند. )

( برای دیدن لیست  استفاده از حساب بانکی یکی از دوستان یا خویشاوندان در خارج از کشور روش سوم :
 کشورهای مورد تاييد آمازون اینجا کلیک کنید )

  

 سوال نهم : چقدر سرمایه برای شروع این کسب و کار نیاز است ؟

دالر آمریکا است ، هر چه سرمایه بیشتری قرار دهید مسلما می توانید  300حداقل سرمایه مورد نیاز حدودا 
. اما پیشنهاد و درآمد خود را افزایش دهید محصوالت بیشتری از چین خریداری کنید و در آمازون قرار دهید

دالر شروع کنند ، چون همیشه سودی که بدست  4000یا  3000من همیشه به همه افراد این است که با حدودا 
 ته اند. می آورند متناسب با میزان مبلغ اولیه ای است که در این بیزینس گذاش
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 سوال دهم : آمازون در چه کشورهایی وجود دارد ؟ و ما در چه کشورهایی می توانیم بفروشیم ؟ 

آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، انگلیس ، اسپانیا ، هلند ، ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ، چین ، ژاپن ، سنگاپور ، هند ، 
 مکزیک 

انبارهای آمازون هم در همین کشورهای هستند. به طور مثال ما اگر بخواهیم در آمازون آمریکا محصوالتمان 
بفروشیم ، باید آنها را به انبارهایی که در آمریکا است ارسال کنیم. آمازون خودش برای ما   FBAرا در حالت 

 که به کدام انبارهایش باید ارسال کنیم.آدرس می فرستد 

 

 یازدهم : از چه کشورهایی می توان در آمازون فروشنده شد ؟سوال 

 کلیک نماييد. بر روی اینجابرای اینکه لیست تمامی کشورها را ببینید 

 

 سوال دوازدهم : مالیات درآمد و سودمان را باید به کجا پرداخت کنیم ؟

بعضی از ایالت هایی که در آمریکا است ، آمازون برنامه ی جمع آوری مالیات را قرار داده است مالیات اول ، در 
، بدین حالت که درصدی از درآمد شما را به عنوان درآمد به صورت اتوماتیک برمی دارد و به اداره مالیات 

می گذارد که آخر سال ، هر  همان ایالت می پردازد. در بقیه موارد آمازون اینکار را به عهده خود فروشنده
شخص خودش فرم های مالیاتی را از وبسایت آمازون دانلود کند و پر نماید و مالیاتش را پرداخت کند. در 
خیلی از موارد هم هیچ مالیاتی به محصوالتی که فروشنده ها می فروشند تعلق نمی گیرد. بدین حالت که 

 ، به طور مثال :برای بررسی مالیت فاکتورهای زیادی دخیل است 

کشوری که فروشنده در آن زندگی می کند ، قالبا فروشندگان مثال در ارمنستان هستند اما در آمریکا اجناس را 
 می فروشند. در این مورد ، به فروش بعضی کاالها مالیات تعلق می گیرد به بعضی موارد خیر 

مثال محصوالتی که دارای باتری قلمی یا لیتیوم مورد بعدی نوع کاال از موارد مهمی است که تاثیرگذار است ، 
 هستند مالیات باالتری دارند ، چون بر محیط زیست صدمه وارد می کنند و بازیافت نمی شوند.

درصد  6درصد مالیات اجناس  Nevedaمورد بعدی تفاوت شهرها و ایالت ها است ، به طور مثال در ایالت 
 درصد است !!! 13کانادا درصد مالیات  –ر تورنتو است اما در شهری که من زندگی می کنم د
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 مالیات دوم ، مالیاتی است که در کشوری که در آن زندگی می کنید باید به دولت بپردازید ، یعنی چی ؟

هر اندازه ای که پول از آمازون به حساب شما وارد می شود ، در انتهای سال باید به دولت اعالم کنید ، مثال اگر 
دالر آن سود بوده است ، بر اساس میزان درآمد  40000ر در یکسال فروش داشته اید و از این مبلغ هزار دال 100

 کلی شما در سال و بر اساس میزان درصد مالیات کشوری که در آن هستید باید سهم مالیات خود را بپردازید.

 نکته آخر ، سوالی که هر روز از من می پرسند :

 ها هنوز این کسب و کار سودآور است ؟آیا با پرداخت این مالیات 

صد درصد بله !!! ما ایرانی هستیم و زیاد عادتی به پرداخت مالیات های سنگین نداریم و ترجیه می دهیم 
همه ی درآمد را در حساب خود داشته باشیم اما زمانی که می خواهیم وارد یک تجارت بزرگ در سایر کشورها 

 یم. بشویم باید به قوانین آنها احترام بگذاریم و مالیات ها را پرداخت کن

کسب و کار آمازون را اگر درست و از روی اصول انجام دهید ، بی شک به درآمد باالیی می رسید که ترسی از 
 درصد آن را ندارید. 20یا  10پرداخت 

دالر برای  40000هزار دالر درآمد ،  50000در یک مثال کوتاه ، شما ترجیح می دهید صاحب بیزینسی باشید که 
 یچ درآمدی نداشته باشید و مالیاتی هم ندهید ؟شما باشد ؟ یا اصال ه

مسلما اگر نگاهی به زندگی تجار و انسان های صاحب بیزینس بکنید ، متوجه می شوید که برای داشتن یک 
 کسب و کار باید هزینه هایی هم پرداخت کرد.

 سوال سیزدهم : درصد سود این کسب و کار حدودا چقدر است ؟

قیقی اعالم بکنم ، اشتباه است به این دلیل که درصد درآمد و سود کامال بستگی به اگر بخواهم به شما درصد د
 انتخاب محصول و میزان فروش و نحوه تبلیغات دارد. اما به صورت حدودی بر طبق زیر است :

 درصد است در یکسال است. 40تا  30بر طبق آمار فروش آمازون ، در حالت بدبینانه ، سود خالص حدودا 

هزار دالر کاال داشته باشید و به فروش برسانید ، بعد از پرداخت تمام هزینه ها و مخارج ، شما در  10گر یعنی ا 
 دالر سود کرده اید. 3000دالر هستید ، که در یکسال حدودا  13000انتها صاحب حدودا 

درصد سود  80ا این بدبینانه ترین حالت است ، زمانی که من اولین بار فروش کاال را شروع کردم ، حدود
داشتم و بعد از اینکه در انتخاب محصوالتم دقت بیشتری کردم و نحوه ی مارکتینگ و ساخت کمپین های 

 درصد هم رسید !!!!  300تبلیغاتی را یاد گرفتم و تجربه ام بیشتر شد ، این درصد به 



 ش بدهم.ماه کاه 7و مورد دیگر توانسته زمان فروش کل موجودی ام را از حدود یکسال به 

 آیا این میزان سود زیاد است ؟

دوستان عزیزی که کمی اطالعات در سرمایه گذاری دارند ، به خوبی می دانند که این میزان سود حتی از 
 یا همان خرید ملک و منزل است بهتر است . چرا ؟  Real estateبهترین سرمایه گذاری دنیا که 

در خرید ملک ، بر اساس آمار قیمت امالک ، پس از هزینه ها و مخارج نگه داری خانه ، حدودا در سال ارزش 
درصد افزایش پیدا می کند . پس متوجه می شویم که کسب و کار و تجارت فروش کاال در  20تا  10خانه ها 

ت بزرگ دیگر این است که اگر مثال آمازون به مراتب چندین برابر سود در سرمایه گذاری در ملک است و تفاو
شما بخواهید زمین یا خانه ای برای سرمایه گذاری بخرید نیاز به سرمایه زیادی دارید اما در تجارت آمازون با 

 حداقل سرمایه هم می توان شروع کرد !!!

ه زمین شد شاید با نقطه نظر دیگری بتوانیم بفهمیم چرا جف بزوس موسس آمازون پولدارترین انسان روی کر
!!! و حتی بیل گیتس که رکورد دار بود را پشت سرگذاشت . جف بزوس سرمایه اش را مدیون فروشندگانش 

 ان فعالش ، آمازونی هم وجود نداشت و ندارد!!!است. چرا که بدون فروشندگ

 

 

 

 

 

 

 



 

 داستان زندگی من : 

مشغول کسب و کارهای اینترنتی زیادی من حسین عزت خواه هستم و همانطور که با من آشناييت دارید ، 

بار با سیستم تجارت آمازون آشنا شدم ، برایم گیج کننده و  هستم . چندین سال پیش زمانی که برای اولین

بسیار پیچیده بود . اولین بار محصول یکی از دوستانم را شروع به فروش در آمازون کردم و در سال اول حدودا 

را چک می کردم و  ام وردم ، زمان هایی که صبح ها گوشیم کم به آمازون ایمان آهزار دالر فروش داشتم. ک 13

دالر فروش داشته ام ، حس عجیبی می گرفتم ، چون همه  200خواب بودم ،  در می دیدم که دیشب زمانی که

 دالر ساعت های زیادی کار می کردند. 200اطرافیانم باید برای 

ارزان قیمتی را برای فروش در آمازون قرار دادم ، روشهای مختلف را کم کم به صورت تستی ، اجناس خیلی 

یا همان بهترین فروشنده شدم و تا   Best Sellerموفق به دریافت عنوان  2016تست کردم . در نهایت سال 

 االن این عنوان را حفظ کرده ام.

میزان فروش (تعدادی) از  عنوان بهترین فروشنده در هر دسته بندی به کسی تعلق می گیرد که بیشترین

 محصول را داشته باشد.

فروش محصوالت بسیاری را در آمازون تجربه کردم ، از فروش وسایل ورزشی ، وسایل منزل ، آشپزخانه ، 

 دکوراسیون منزل ، وسایل همراه اتومبیل ، وسایل دفترهای اداری ....

دات کام در سالهای گذشته تصمیم گرفتم ، آموزش بنا به درخواست های بیشمار کاربران و دانشجویان عزت خواه 
ساخت اکانت فروشنده در آمازون ، پیدا کردن محصول های پر فروش و در نهایت آموزش وبسایت تصویری 

علیبابا دات کام برای پیدا کردن کارخانه یا تولیدی مناسب را در قالب آموزش ویدیویی تهیه کنم تا همه افراد 
 . دنبال کنند و اجرا کنند بتوانند این مراحل را

 ساعت 2زمان ویدئو : 

 MP4فرمت : 

 مگابایت 300حجم : 

 قرار داده ام !!!! رایگان برای محدودی به صورت این فایل آموزشی را دوستان عزیز 

 دانلود نماييد زیر وبسایت عزت خواه دات کام از لینک ازمی توانید 

 

 لینک دانلود ویدئو آموزش به صورت رایگان

http://ezzatkhah.com/amazon
http://ezzatkhah.com/amazon


 

 

 عکس های مرتبط با آمازون

       

 یکی از انبارهای آمازون                                    ربات های کارگر در انبار آمازون ، محصوالت بعد از

 سفارش توسط این ربات ها در انبار پیدا می شوند                                                                   

 

 

            

 موسس آمازون  –جف بزوس 


	سوال دهم : آمازون در چه کشورهایی وجود دارد ؟ و ما در چه کشورهایی می توانیم بفروشیم ؟
	آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، انگلیس ، اسپانیا ، هلند ، ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ، چین ، ژاپن ، سنگاپور ، هند ، مکزیک
	انبارهای آمازون هم در همین کشورهای هستند. به طور مثال ما اگر بخواهیم در آمازون آمریکا محصولاتمان را در حالت FBA  بفروشیم ، باید آنها را به انبارهایی که در آمریکا است ارسال کنیم. آمازون خودش برای ما آدرس می فرستد که به کدام انبارهایش باید ارسال کنیم.
	سوال یازدهم : از چه کشورهایی می توان در آمازون فروشنده شد ؟
	برای اینکه لیست تمامی کشورها را ببینید بر روی اینجا کلیک نمایید.
	سوال دوازدهم : مالیات درآمد و سودمان را باید به کجا پرداخت کنیم ؟
	مالیات اول ، در بعضی از ایالت هایی که در آمریکا است ، آمازون برنامه ی جمع آوری مالیات را قرار داده است ، بدین حالت که درصدی از درآمد شما را به عنوان درآمد به صورت اتوماتیک برمی دارد و به اداره مالیات همان ایالت می پردازد. در بقیه موارد آمازون اینکار ر...
	کشوری که فروشنده در آن زندگی می کند ، قالبا فروشندگان مثلا در ارمنستان هستند اما در آمریکا اجناس را می فروشند. در این مورد ، به فروش بعضی کالاها مالیات تعلق می گیرد به بعضی موارد خیر
	مورد بعدی نوع کالا از موارد مهمی است که تاثیرگذار است ، مثلا محصولاتی که دارای باتری قلمی یا لیتیوم هستند مالیات بالاتری دارند ، چون بر محیط زیست صدمه وارد می کنند و بازیافت نمی شوند.
	مورد بعدی تفاوت شهرها و ایالت ها است ، به طور مثال در ایالت Neveda درصد مالیات اجناس 6 درصد است اما در شهری که من زندگی می کنم در تورنتو – کانادا درصد مالیات 13 درصد است !!!
	مالیات دوم ، مالیاتی است که در کشوری که در آن زندگی می کنید باید به دولت بپردازید ، یعنی چی ؟
	هر اندازه ای که پول از آمازون به حساب شما وارد می شود ، در انتهای سال باید به دولت اعلام کنید ، مثلا اگر 100 هزار دلار در یکسال فروش داشته اید و از این مبلغ 40000 دلار آن سود بوده است ، بر اساس میزان درآمد کلی شما در سال و بر اساس میزان درصد مالیات کش...
	نکته آخر ، سوالی که هر روز از من می پرسند :
	آیا با پرداخت این مالیات ها هنوز این کسب و کار سودآور است ؟
	صد درصد بله !!! ما ایرانی هستیم و زیاد عادتی به پرداخت مالیات های سنگین نداریم و ترجیه می دهیم همه ی درآمد را در حساب خود داشته باشیم اما زمانی که می خواهیم وارد یک تجارت بزرگ در سایر کشورها بشویم باید به قوانین آنها احترام بگذاریم و مالیات ها را پردا...
	کسب و کار آمازون را اگر درست و از روی اصول انجام دهید ، بی شک به درآمد بالایی می رسید که ترسی از پرداخت 10 یا 20 درصد آن را ندارید.
	در یک مثال کوتاه ، شما ترجیح می دهید صاحب بیزینسی باشید که 50000 هزار دلار درآمد ، 40000 دلار برای شما باشد ؟ یا اصلا هیچ درآمدی نداشته باشید و مالیاتی هم ندهید ؟
	مسلما اگر نگاهی به زندگی تجار و انسان های صاحب بیزینس بکنید ، متوجه می شوید که برای داشتن یک کسب و کار باید هزینه هایی هم پرداخت کرد.
	سوال سیزدهم : درصد سود این کسب و کار حدودا چقدر است ؟
	اگر بخواهم به شما درصد دقیقی اعلام بکنم ، اشتباه است به این دلیل که درصد درآمد و سود کاملا بستگی به انتخاب محصول و میزان فروش و نحوه تبلیغات دارد. اما به صورت حدودی بر طبق زیر است :
	بر طبق آمار فروش آمازون ، در حالت بدبینانه ، سود خالص حدودا 30 تا 40 درصد است در یکسال است.
	یعنی اگر 10 هزار دلار کالا داشته باشید و به فروش برسانید ، بعد از پرداخت تمام هزینه ها و مخارج ، شما در انتها صاحب حدودا 13000 دلار هستید ، که در یکسال حدودا 3000 دلار سود کرده اید.
	این بدبینانه ترین حالت است ، زمانی که من اولین بار فروش کالا را شروع کردم ، حدودا 80 درصد سود داشتم و بعد از اینکه در انتخاب محصولاتم دقت بیشتری کردم و نحوه ی مارکتینگ و ساخت کمپین های تبلیغاتی را یاد گرفتم و تجربه ام بیشتر شد ، این درصد به 300 درصد ه...
	و مورد دیگر توانسته زمان فروش کل موجودی ام را از حدود یکسال به 7 ماه کاهش بدهم.
	آیا این میزان سود زیاد است ؟
	دوستان عزیزی که کمی اطلاعات در سرمایه گذاری دارند ، به خوبی می دانند که این میزان سود حتی از بهترین سرمایه گذاری دنیا که Real estate  یا همان خرید ملک و منزل است بهتر است . چرا ؟
	در خرید ملک ، بر اساس آمار قیمت املاک ، پس از هزینه ها و مخارج نگه داری خانه ، حدودا در سال ارزش خانه ها 10 تا 20 درصد افزایش پیدا می کند . پس متوجه می شویم که کسب و کار و تجارت فروش کالا در آمازون به مراتب چندین برابر سود در سرمایه گذاری در ملک است و...
	شاید با نقطه نظر دیگری بتوانیم بفهمیم چرا جف بزوس موسس آمازون پولدارترین انسان روی کره زمین شد !!! و حتی بیل گیتس که رکورد دار بود را پشت سرگذاشت . جف بزوس سرمایه اش را مدیون فروشندگانش است. چرا که بدون فروشندگان فعالش ، آمازونی هم وجود نداشت و ندارد!!!
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