
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 کسب دارمد از اینترنت واقعیت یا دروغ؟

........................................................................................  

وبگردی میکنم ویا وقتی ایمیل ىامو چک میکنم میبینم ایمیل ىای مختلف ویا تبلیغات وقتی 
زیادی در مورد کسب دارمد از اینترنت برام اومده یا تو فروشگاه ىای اینترنتی گشت میزنم 

اینترنت تبلیغاتی با عنوان ىای مختلفی میبینم کو مثال با اموزشهای این سی دی میتوانید از 
ىزارتومان داشتو باشید.333درامدی معادل   

چند ایمیل در این مورد برام ارسال شده بود کو چو کتابی یاچو سی دی اموزشی را بخریم تا 
؟ی اون از اینترنت کسب دارمدکنیمبتونیم با اموزشها  

نوشتم و اینکو  منم این کتاب رو بو صورت ساده  .وازم خواستو بودن در این مورد توضیح بدم
 کسب دارمد از اینترنت واقعیت ىست یا دروغ رو براتون توضیح میدم.

و کو واقعا از طریق اموزشهای این کتابها یا اماسوالی کو شاید شما ىم در زذىن شما باشو این   
میشو از اینترنت درامد داشت یانو؟ یی کو می فروشندسی دی ىا  

وتوصیو ىم نمیکنم بو خرید ىمچین   من ىیچ اعتقادی بو اینگونو سی دی ىا و کتابها ندارم
بو   نسبت سختی ىای خیلی زیادیدر ایران  چون کسب درامد از اینترنتکتابهاو سی دی ىایی.

ىستند کو  در کشور اد و گروه ىای کمیکشور ىای دیگو داره اگو بخواىیم واقع بین باشیم افر 
توانستو اند بو کسب دارمد قابل قبولی برسند و اون ىم با زحمت و ىزینو ىای زیادی من در  

اخیرا کتاب .کتابهای دیگو ىم عرض کرده ام خواستن توانستن است ولی از راه ىای اصولی
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روز رو مطالعو میکردم کتاب خوبی بود ولی ىیچگونو  7اموزشی کسب درامد از اینترنت در
چون تحریم ىا و عدم دسترسی بو بانک ىای خارجی و بسیار موارد  کاربردی در ایران نداره

دیگو باعث این شده این کتاب ىیچ کاربردی در ایران نداشتو باشو.حال ما باید ببینیم چگونو 
 میتونیم از اینترنت در ایران کسب دارمد کنیم؟

........................................................................................ 

 سختی ىای کسب درامد از اینترنت در ایران چیست؟

:اول ببینیم دالیلی کو باعث شده کسب درامد از اینترنت در ایران سخت باشو  

دسترسی تعداد کم بو اینترنت:در کشور ما افراد زیادی بو اینترنت دسترسی ندارند و افرادی -1
و یا اینترنت موبایل وصل  م کو دسترسی دارند اینترنت استانداردی ندارند.مثال با دیال اپى

میشوندبو خاطر ىمین یکی از مشکالت اصلی عدم کسب دارمد از اینترنت در ایران اینترنت 
 استاندارد میباشد.

طر اینکو فروشگاه ىای اینترنتی زیادی در کشور عدم اعتماد بو فروشگاه ىای اینترنتی:بو خا-2
فعالیت میکنند و بیشتر اون ىا ىیچگونو شناسو و نمادی ندارند و اخیرا ىم کالىبرداری ىای 

زیادی از طرف فروشگاه ىای اینترنتی شده کو دیگو افراد کمی بو فروشگاه ىای اینترنتی اعتماد 
 میکنند.

یگو از مشکالت کسب درامد اینترنتی میباشد بو عنوان فیلترینگ:فیلتر شدن سایتها یکی د-3
ساعتو 24باید مدیریتمثال شخصی بخواىد یدونو سایت اشتراک عکس یا فیلم راه اندازی کنو 
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داشتو باشو چون اگر کاربری فیلم و یاعکسی خالف مقررات ارسال کنو و مدیریت دقیق نباشو 
 باعث فیلتر شدن سایت خواىد شد.

ترنت و تجارت الکترونیک:یکی از مشکالت اساسی کو در کشور ما ىست اینو  عدم باور این-4
کو افراد اینترنت رو بو عنوان سرگرمی بهش نگاه میکنندوىیچگونو باور ندارند کو اینترنت میتونو 

 مثل دنیای واقعی منبع درامدی براشون باشو وخرید و فروش رو از طریق اینترنت انجام دىند.

کپی رایت:متاسفانو یکی دیگو از مشکالت کو میشو اصلی ترین مشکل عدم رعایت قانون  -5
در کشور نام برد عدم رعایت کپی رایت ىست کو چو در بخش اینترنت و چو در بخش سخت 
نرم افزار یکی از اساسی ترین مشکالت برای وب مسترىا و مهندسان میباشد کو وقتی مقالو ای 

قانون کپی رایت مطالب رو کپی کرده و بو نام  رو وب سایتی منتشر میکنو بدون توجو بو
 خودشون منتشر میکنند کو این باعث میشو کسب دارمد از اینترنت سخت تر بشو.

............................................................................................. 

امع  وموفق داشتو باشیم؟چگونو یک وب سایت ج  

ب سایت جامعی راه اندازی کنیم.و بتوانیم در اینده  حال ببینیم چو چیزىایی نیز داریم تا یک و 
جام دىید را بو من دراین قمست مراحلی کو باید توجو داشتو باشید و انکسب درامد کنیم.

 صورت خالصو وار نوشتو ام کو امیدوارم این مراحل برای شما مفید باشد.

دم اول بو فکر اولین اشتباه ما در این است کو وقتی میخواىیم کاری رو انجام بدىیم در ق-1
ونیم در کارىا موفق بشیم اینو.وقتی کو شما برای درامد ىستیم.ویکی از دلیل ىایی کو ما نمیت

رمد از اون نباشید اولین اولین بار یک وب سایتی را میخواىید راه اندازی کنید بو فکر کسب دا
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چیزی کو باید بو ان توجو کنیم این است کو چیکار کنیم تا وب سایت ما پیشرفت بیشتری داشتو 
 باشد.

دومین قدم این است کو بدانیم برای راه اندازی وب سایت چو مهارت ىایی را بلد باشیم.این -2
وردپرس یکی از اسان ترین برنامو ىمان چیزی ىست کو زیاد بو اون توجو نمیکنیم بو عنوان مثال 

ىای مدیریت وب سایت میباشد کو اکثرا با اون اشنا ىستند ولی باید یادبگیریم چطوربو صورت 
حرفو ای با اون کار کنیم چو برنامو ىایی باید روی اون نصب کنیم تا بو استاندار سازی وب 

 سایت کمک کنو.

ینو برای راه اندازی و مدیریت وب سایت نیاز سومین قدم اینو کو باید ببینیم چو میزان ىز -3
داریم این قسمت مخصوص اونهایی ىست کو میخواىند واقعا حرفو ای کارکنند نو اونهاییکو با 

ىزار تومان وب سایت راه اندازی کردند.ىزینو ی دامین و ىاست.ىزینو ی طراحی 13
 قالب.ىزینو ی سئو.وىزینو ی تبلیغات.

ىید وب ساییتون جامع و تک باشو سعی کنید از کپی کردن دوری  چهارمین قدم اگو میخوا-4
سعی کنید وب سایتی را راه اندازی کنید کو ىماىنگ با تخصصتون باشو مثال اگر شما کنید 

دانشجوی رشتو ی نقشو کشی ىستید اگر وب سایتی را راه اندازی کنید کو در این زمینو باشد 
 مطمئن باشید کو موفق تر خواىید بود.

پنجمین قدم کو تو ىمو ی کتابهام گفتم صبر ىست کار کردن با وب سایت صبرو حوصلو ی -5
زیادی نیاز داره تا بو جایی برسو ىمراه با حوصلو پشتکار و باعالقو کار کنید و ىدفتون این باشو  

 کو روزی یکی از موفق ترین افراد در تجارت الکترونیک خواىید بود.
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صو ی ىای مهم در کشور ما کو یکی از شاخ :قیت داشتو باشیدششمین قدم نو اوری و خال-6
ن توحو نمیشود ىیمن خالقیت و نو اوری ىست و دلیل اون ىم اینو کو از توانایی ىای بو ا

خودشون استفاده نمیکنند اگو از توانایی ىای خودشون استفاده کنند و بو روی کار بیارند مطمئنا 
تکمیلو بو فکر یو نو  تفریحی زیاد نباشید کو ظرفیتشون موفق خواىند شد پس بو فکر سایتهای

زمینو ی وب سایت باشید.اوری جدیددر   

ی اتحقیق کنید کو چو برنامو راه اندازی کنید قدم ىفتم تحقیق.در مورد سایتی کو میخواىید -7
چقدر میتونید در این زمینو مطلب بنویسید چند نفر نیاز  قراره نصب شود چو تخصصی نیازه داره

 یا مثال میخواىید فروشگاه بزنید ببینید در زمینو ی چو محصوالتی تخصص داره تا مدیریت بشو
محصوالتی در اینترنت فروش زیادی داره و یا اصال چو محصوالتی رو بو فروش دارید چو 

 نگذاشتن و شما بو فروش بگذارید.

بو روز باشید:اگر بخواىید وقتی کاربری از وب سایت شما بازدید میکند برای بار دوم باز بو -8
وبسایت شما سربزند باید مطالب شما بو روز و تازه باشد اگر مطالب بو روز نشوداگر کاربر برای 

د باردوم با مطالب قدیمی و اپدیت نشده مواجو شود برای بارسوم دیگراز وب سایت شما بازدی
 نخواىد کرد.

دامنو ی کوتاه و با معنی داشتو باشید:دامنو)نام وب سایت(ىرچقدر خالصو و ىمراه با معنی -9
باشد در ذىن کاربران خواىد ماند و باعث خواىد شد در مراجعو ی بعدی بو صورت مستقیم بو 

 وب سایت شما مراجعو خواىند کرد.
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نهایت دقت را داشتو باشید چون ىرچقدر قالب  :در خرید و یا طراحی قالبسایت قالب-13
کاربر بو راحتی شما جذاب و گرم باشد و شلوغ پلوغ نباشد کاربر زیادی جذب خواىد شد و  

 خواستو ىای خود را پیدا خواىد کرد.

یکی از مهم ترین شاخص ىایی کو در موضوع بندی:.کلمات کلیدی .عنوان مطلب -11
نویسندگی وب سایت باید توجو کنید عنوان مطلب کلمات کلیدی و وموضوع بندی مطالب 
میباشد در انشتار مطالب باید از عنوانی استفاده کنید کو جذاب باشد و از کلمات کلیدی 

کو اکثرا از کلمات کلیدی نا مربوط استفاده میکنند کو باعث   استفاده کو مربوط بو مطلب باشد
 دلزدگی کاربران میشود.

:در ىرکاری این مراحل نیاز است وعالقو قدم دوازدىم صبر تالش پشتکار خالقیت نواوری-12
ی کو شما انجام کار و باید بو ان توجو کنید و انجام دىید وىمیشو بو یاد داشتو باشید این  

رد اگرعالقو مند بو این کار باشیددر اینده بو موفقیت ىایی مقابل سختی ىایی کو دامیدىید در 
می یابید کو فکرش را نمیکردید.دست   

............................................................................................. 

درامد قابل توجهی  درکشورما گروىای قدرتمندی ىستند کو ازطریق وب سایت و اینترنت بو
میلیون داشتو اند.شاید باور ان برای شما سخت 83میلیون تا 5دست یافتو اند درامدی باالی 

 باشد کو از طریق اینترنت ىمچین درامدی داشتو باشید ولی خواستن توانستن است.

ی تجارت الکترونیک در کشور  امیدوارم شما نیز دراینده یکی از موفق ترین افراد در زمینو
 باشید.
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............................................................................................ 

ن را بو فروش گذاشتو های منکتو :اخیرا در بعضی وب سایتها و وبالگها مشاىده کردیم کو کتاب
و صورت رایگان منتشر میشود و ىزینو ای بابت ی من باند.توجو داشتو باشید کو ىمو ی کتابها

 ان دریافت نمیشود.

............................................................................................. 
:سیدجوادمرتضایی ارزیلنویسنده    

بو وب سایت ماسربزنید.. اخبار. تصاویر. مقاالت .جهت دریافت کتابها  
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 میتوانید با ایمیل

Sunboys.online@yahaoo.com 

)پیامک(با ما در ارتباط باشید.39149967393ویاباشماره ی   

جهادگران مجازی پسران افتاب جامعو ی  

استفاده از کتابها در وبالگها و وبسایتها باذکرصلوات جهت سالمتی و ظهور صاحب الزمان)عج(وباذکر 
 منبع و نام نویسنده بالمانع میباشد.
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