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 کارتمیزدات کام

 مقدمه

دوستتت عزیزم ستتالما همانکور که از نام ایا کتابشه مشتتخصتته اینجا به  

بررستتی مستتا ل و روشتتهای کستتب درآمد اینترنتی که رندیا بار عمال   

شده و فوق      سب و کارهای اینترنتی به کار گرفته  سط افراد موفق در ک تو

ست می پردازیم. و ما می     شده ا خوام اونا رو با العاده مفید و مؤثر واقع 

تو دوست خوبم در میان بذارم تا بتونی با استفاده از ایا کتابشه در کسب  

و کار اینترنتی خودت موفقیت های عالی و پر ستتودی رو در ستتریعتریا  

 زمان ممکا بدست بیاری.

یا            یت می شتتته و  پد به روز آوری و آ به صتتتورت دوره ای  شه  تاب ایا ک

شما خواهید تون  شنا     راهنماییهای اون  سب و کارهای اینترنتی آ ست با ک

سیار راحت فرا       صورت عملی و ب شده و بهتریا و نزدیکتریا راه ها را به 

 خواهید گرفت.

را که مقدمه ایا کتاب می باشتتتد مکالعه نکرده         و ثروتفکر کتابشه   اگر 

سایت  رایگان  ا بهاید لکفا  آنر دانلود کرده و  www.karetamiz.comاز 

 مکالعه نمایید.
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 کارتمیزدات کام

را مکالعه کنید و با  فکر و ثروتاب شتتما پیشتتنهاد می کنم حتما کت به 

در  ایگانرفکر باز به دنیای کسب درآمد اینترنتی وارد شوید کتابی که به   

هستتت و برای هدگ گذاری و شتتروع کار   کار تمیز دات کاموب ستتایت 

 .الزم و ضروری است %111کسب و کار اینترنتی 

 شاد و موفق و پیروز باشید

 دوستدار شما

 9/1/91   حسا احمدنژاد
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 درآمد اینترنتی چیست؟

 کارهاانواع کسب و 

ستتنتی و صتتنعتی یا )فیزیکی و  همه می دانیم که درآمدها و کستتب و کارها به دو نوع

 غیراینترنتی و اینترنتی و مجازی( تقسیم می شود.

 انواع کاالها

 کاالهای فیزیکی و کاالهای مجازی

کاالهای فیزیکی مثل همه کاالهایی که از فردی به فرد دیگر و از جایی به جای دیگر             

و از قاره ای به   منتقل می شتود و تجار و بازرگانان آن ها را از کشتوری به کشتور دیگر   

سب و کار   می کنند. قاره ی دیگر منتقل ستدهای     ک ست و همه داد و  آن ها فیزیکی ا

 مبتنی بر کاالهای فیزیکی از ایا جمله اند.

کاالهای مجازی هم مثل تمام فایل ها و برنامه ها و نرم افزارهایی که از ستتیستتتمی به  

شور د       شوری به ک ستم دیگر و از طریق اینترنت از ک سوی دنیا به آن  سی یگر و از ایا 

سب و کارهای مبتنی بر ایا        شوندو ک سریع تریا زمان ممکا جابجا می  سوی دنیا در 

  سیستم را کسب و کارهای مجازی می گویند که درحال پیشرفت رشم گیری است.
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 جهانی شدن

در عصتتر ارتباطات و اطالعات و با ارتبان نقان جهان به هم توستتط اینترنتی و شتتبکه   

ی مختلف و جابجایی فایل ها و داده ها و اطالعات به دقیق تریا روش و سریع تریا  ها

ممکا جهان به دهکده ای تبدیل شتتتده که به راحتی همه با هم ارتبان دارند و روش 

ستتریع و راحت داد و ستتتد می کنند. ره خوب که ما هم در ایا ارتبان نقش مؤثری   

 .داشته باشیم و از ایا غافله عقب نمانیم

شبکه جهانی             ستر ایا  ست که بر ب ضر حتما  نیاز ه صر حا شدن در ع برای مؤثر واقع 

فعالیت خود را انجام دهیم و آن را گستتتترش دهیم و خدمات خود را به ایا ستتتمت          

 هدایت کنیم.

 آموزش های الزم

 حتما  نیاز هست که آموزش های الزم را ببینیم و در ایا پهنه زیبا هنرمندی کنیم.  

 درآمد اینترنتی در ایران و جهانتاریخچه 

 عصر ارتباطات و اطالعات

سیده و کم و           صر ارتباطات و اطالعات ر شته ایران نیز به ع صار گذ سیر زمان در اع با 

بیش به ایا عرصه پا نهاده است و ره خوب است که در ایا عرص با قدرت وارد شویم      

 و از آن استفاده کنیم و سهم خود را از آن بگیریم.
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 کارتمیزدات کام

 ش فناوریگستر

با افزایش روزافزون استتتتفاده کنندگان از ایا فناوری روب به روز بر پهنای آن افزوده          

و رفته رفته گسترش یافته و به سمت کمال راه می پیماید. باید ما هم خود را   می شود

 .هم جهت با آن بکنیم تا بتوانیم در راه درست و صحیح قرار بگیریم و مفید واقع شویم

 ر زمانایران در گذ

سته          شاید نتوان شته در ایران رندان که باید و  شته و موقعیت های گذ شرایط گذ شاید 

به جهش و پیشتترفت ایران در عرصتته فناوری بیانجامد ولی با شتتناخت ابعاد و زاوایای   

هداگ و           به ا مه ریزی برای آن بتوان  نا مدت و تالش و بر ند  هداگ بل موجود و تعییا ا

سته های خود جامه عمل   شتر        خوا سمت بهبودی و موفقیت بی شور را به  شاند و ک پو

 سوق داد.

 دنیای دیجیتال

سوی آن       سمت و  شده و  شاید طی رند دهه اخیر دنیای ما به دنیای دیجیتال تبدیل 

مشتتخص استتت و اطالعات و آمار به خوبی آن را نشتتان می دهد و جهت گیری ما هم   

 .باید به ایا سمت یعنی دیجیتالی شدن باشد
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 ای کسب درآمد اینترنتیروش ه

 فروش کاالهای )فیزیکی / مجازی(

صر ارتباطات و اطالعات و دیجیتال و تبدیل اکثر کاالهای        صنعتی به ع صر  با تبدیل ع

فیزیکی به دیجیتالی فرصت فوق العاده ای در جلوی روی ماست. کشور ما طی رندیا     

کنون می تواند به  دهه گذشتتته یا صتتده های گذشتتته از ایا ستتهم خود را نگرفته و ا  

راحتی و با یک برنامه درستتت به عرصتته کستتب درآمد اینترنتی وارد شتتود و خیلی از   

یای             با فروش کاالهای فیزیکی در دن ید و  ما نه جبران ن کمبودهای خود را در ایا زمی

اینترنت و گسترش فروش خود به صورت دانلودی و مجازی و عرضه خدمات به صورت     

 ود از دنیای اینترنت را دریافت نماید.دیجیتالی و مجازی سهم خ

 انواع سایت های درآمدزا

درآمدهای اینترنتی و عرصه آن بسیار گسترده است و یکی از عرصه ها وب سایت های        

 کسب درآمد می باشد که با فروش کاال و خدمات و فایل ها کار می کنند.

 شبکه های اجتماعی

و برنامه ریزی و هدگ مند ستتتازی   وجود شتتتبکه های اجتماعی جهت گرد آمدن افراد

 کسب و کار برای درآمدزایی از آن ها می تواند فرصت خوبی را فراهم نماید.
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 ایمیل مارکتینگ

ایمیل یا صندوقشه شخصی که اشخاص در اختیار شما قرار می دهند تا از خود ریزی       

برایشان بفرستیم موجب فراهم شدن ارتبان مستقیم با تک تک افراد را برایمان فراهم       

ست تا خود را به آن ها        صندوقشه افراد در اختیار ما ست. با ورود به ایا عرص  نموده ا

 به صورت مستقیم بشناسانیم.

 الگ ها و گروه هاوب

با افراد              بان  عات و ارت بادل اطال یافتا محلی برای ت ها  هدگ از اشتتتترار در گروه 

متخصتتتص استتتت که بر مبنای معلومات و اطالعات خاصتتتی دور هم گرد آمده اند که  

بتوانند از اطالعات هم استتتفاده کنند و پیشتترفت نمایند. با شتترکت در ایا گروه ها و  

و نظر و پیشنهاد دادن و جلب توجه و عالقه شرکت کنندگان   خواندن مکالب وبالگ ها

یار         مه توان خود را در اخت مات خود و افراد گروه افزود و ه به معلو در آن ها می توان 

 هم قرار داد تا به رشد همدیگر کمک نمود.

در گروه ها شتترکت کنیم و با مکالعه مکالب وبالگ ها و ارا ه نظر و پیشتتنهاد به پربار   

 کالب کمک و در نتیجه به ارتقاء خود بپردازیم.شدن م
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 کارتمیزدات کام

 قوانین و مجوزهای کسب و کار اینترنتی

 هزینه های طراحی سایت

سب مجوزهای الزم هزینه       سایت و ک سب درآمد اینترنتی به روش طراحی وب  برای ک

هایی را باید پرداخت کرد از جمله خرید هاست یا فضای ذخیره اطالعات در اینترنت و   

ساله و          ومیاخرید د ساالنه یا رند  صورت  سدا به  سایت که باید به ثبت بر یا نام وب 

شرایط مورد نیاز هزینه های مختلفی می       سبت به امکانات و  سایت که ن هزینه طراحی 

تواند داشتتتته باشتتتد و البته ما باید نستتتبت به نیاز خود و امکان ارتقاء برای افزایش                

 و راه اندازی کنیم.نیازمندی مان باید وب سایت را طراحی 

ست از مرجع        سایت و درخوا شد که با راه اندازی  مجوزهای الزم هم نماد اعتماد می با

و بازدید و تأیید توستتط کارشتتناستتان مربوطه و ارا ه    مربوطه نماد اعتماد الکترونیکی 

ما اضتتافه  نهاد مربوطه باشتتد. ایا نماد به ستتایت خدمات و انجام اموری که مورد تأیید 

شتتتد و دریافت کد درگاه دریافت بانکی که بعد از دریافت نماد اعتماد دریافت                  خواهد  

می گردد و باعث ستتهولت واریز وجه می باشتتد. انجام امور طبق ضتتوابط و مقررات هر  

 کشوری در سایت که باعث تأیید آن سایت می گردد.

 مجوزهای الزم

 علق می گیرد.مجوزهای ای نماد در ایران بعد از راه اندازی سایت به آن ت
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ای نمادا درگاه بانک راه اندازی می شتتتود و در کل باید فعالیت              بعد از دریافت مجوز   

 سایت طبق قوانیا فعالیت سایت های اینترنتی کشور باشد.

 نماد اعتماد الکترونیکی

سایت و       نماد اعتماد الکترونیکی یا ای نماد  شان دهنده تأیید وب  ست که ن شانه ای ا ن

 ضوابط دولت می باشد.فعالیت آن طبق 

 قانون تجارت الکترونیکی

قوانیا موجود برای تجارت الکترونیکی در کتاب قانون می باشتتتد که مکابق با قوانیا          

 کشور است.

می توانند از اینترنت درآمد داشییته چه کسییی 

 باشند.

 شرایط سنی

 ا وبرای کسب درآمد اینترنتی واقعا  شرن خاص سنی وجود ندارد و هر کسی در هر س

 سالی می تواند کسب درآمد اینترنتی داشته باشد و بستگی به توانایی فرد دارد.

 تحصیالت

 برای کسب درآمد اینترنتی تحصیالت و میزان آن و رشته خاصی نیاز نیست.
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 تخصص

برای درآمد از اینترنت نیاز به تخصتتص خاصتتی نیستتت و افراد بنا به عالقه و تخصتتص   

 ی توانند درآمد داشته باشند.خودشان و تالشی که می کنند م

 آموزش

اینترنت موقعیتی فراهم آورده که همه افراد بتوانند کنار هم و با هم کار کنند و شتتاید  

آموزش خاصی هم الزم نباشد و بتوان بدون آموزش خاصی هم درآمد داشت و ایا هم      

 گزینه ای است که به خود فرد بستگی دارد که بخواهد آموزش ببیند یا نه.

 ایا و معایب کسب و کار اینترنتیمز

 مقایسه کسب و کار اینترنتی با کسب و کار سنتی

در کسب و کارهای سنتی رشد با کندی انجام می گیرد و سرعت کار خیلی کم است و  

گزارش گیری خیلی هزینه دارد و کار با دقت کمتری انجام می گیرد و هزینه ها فوق         

اینترنتی رشتتد کستتب و کار ستتریعا هزینه ها   العاده باالستتت. ولی در کستتب و کارهای

بستتیار کما زمان تلف شتتده بستتیار کم و بازدهی فوق العاده باال و گزارش گیری فوق   

 العاده ساده و کم خرج یا رایگان.
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 کارتمیزدات کام

 میزان درآمد ماهیانه

شخص و معموال  کم        سنتی محدود و م سب و کارهای  درآمد ماهیانه و میزان آن در ک

 می باشد.

کارهای اینترنتی میزان درآمد ماهیانه بستگی به فعالیت شما دارد و معموال   در کسب و 

 بسیار باالتر از کسب و کار سنتی است.

 زمان و مکان الزم برای انجام کسب و کار اینترنتی

معموال  برای انجام کستب و کار اینترنتی زمان و مکان مشتخصتی الزم نیستت و در هر     

ستتت و گاها  فقط اینترنت الزم استتت و با یک دستتتگاه    زمان و هر مکانی قابل انجام ا

 کامپیوتر و امکانات اولیه و بسیار جز ی کار قابل انجام است.

ولی برعکس در کسب و کار سنتی باید حتما  مکان مشخص و زمان مشخص کار انجام      

 گیرد.

 هزینه های الزم و سرمایه مورد نیاز 

و حمل و نقل و نگهداری نیروی کار       معموال  در کستتتب و کارهای قدیمی برای خزید     

هزینه زیادی الزم بود و ستتترمایه ای که بتوان کار را انجام داد بستتتیار باال بود. پس به  

شت یا برایش        سرمایه الزم را ندا ست ایا کار را انجام دهد یا  سی نمی توان راحتی هر ک

 به صرگ نبود.
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های تولید محتوای  ولی در کستتب و کارهای جدید و اینترنتی بخصتتوص کستتب و کار 

سیار ناریز و هزینه حمل و نقل کامال  رایگان بوده یا     شی و دانلودی هزینه خرید ب آموز

وجود ندارد و هزینه نگهداری بستتیار کم و در حد صتتفر و هزینه پرستتنل و در نهایت    

 انجام کار بسیار پا یا تر از کسب و کارهای سنتی است و اصال  قابل مقایسه نمی باشد.

 ار روزانه و...ساعت ک

ستتاعت و گاها    12تا  8در کستتب و کارهای ستتنتی حتما  باید فرد بکور روزانه حدود  

ستتب و کارهای اینترنتی بیشتتتر کار می کرد تا بتواند درآمدی داشتتته باشتتد ولی در ک

شاید روزانه   صت و زمان در طول روز       جدید  شت و فر ساعت وقت گذا شد رند  الزم نبا

 گیرد تا به بهتریا شکل ممکا از آن استفاده نماید. در اختیار فرد قرار می

 فایل های دانلودی

 ارزان و باصرفه

شده اند و برای        ست جهت دانلود تهیه  شان پیدا فایل های دانلودی همانگونه که از نام

تهیه آن ها فقط یک بار کامل شتتده و قابلیت بی نهایت دانلود را دارند. پس برای تهیه  

شان فیزیکی          شان فقط یک بار هزین  ست و رون تولید شان بی نهایت ا ش شده و فرو ه 

نیستتت هزینه تولیدشتتان بستتیار پا یا تر استتت و جهت حمل و نقل و نگهداری و انبار  
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هزینه ای ندارند و در کل برای فروش ایده آل هستند در ضما قیمت آنها بسیار پا یا     

 و برای خریدار نیز به صرفه تر است و سهل الوصول تر.

 ترسدر دس

رون فایل های دانلودی در تمام شتتبانه روز و در تمام ایام هفته و ماه و ستتال و در هر 

سترس تر از فایل             صول و در د سهل الو سیار  سیار ب شند ب سترس می با جای دنیا در د

 های فیزیکی و کاالهای فیزیکی می باشند.

 نامحدود

سیار     تولید فایل های دانلودی یک بار و فروش آن ها بی نهایت و ن ست پس ب امحدود ا

 به صرفه و هزینه تولیدشان بسیار پا یا تر خواهد بود.

 قابل ارتقاء

فایل های دانلودی به خاطر اینکه قابلیت افزایش و کاهش و تغییر و جایگزینی را به               

سبت به کاالها و فایل های          سرع وقت قابل ارتقاء تر ن سان و در ا سیار آ راحتی دارند ب

 خیلی به صرفه و دقیق و مکمئا تر و سریع تر هستند. فیزیکی می باشند پس
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 کارتمیزدات کام

شابه ایرانی و       سایت های قدرتمند م سی وب  برر

 خارجی

 سایت های دیجی کاال و ... و آمازون

شاید بر اکثر افراد جامعه ما مشخص باشد که وب سایت دیجی کاال یا سایت آپارات و...  

میلیاردی دارند و بر کسی پوشیده   رگونه در زمان کم رشد سریعی داشته اند و درآمد    

نیستتت که اگر ایا ستتایت ها در ایران با رنیا موقعیتی روبرو شتتده اند بالکبع ستتایت  

یا رگونه درآمدی دارند و رگونه            ebayهایی مثل    و آمازون و گوگل و یاهو و... در دن

 رشد می کنند.

 سایت های گوگل ادسنس و...

گل ادستتتنس و       های معظمی رون گو یت  باال و    ebayوب ستتتا با حجم تراکم  و ... 

درآمدهای آنشنانی که دارند از عرصتته قدرت درآمد جهانی در دنیای اینترنت بهره می  

سایت ها می توان به راحتی       ستجو در ایا  برند و توان فوق العاده باالیی دارند که با ج

 بر قدرت و توان آن ها پی برد.
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 کاالهای دست دوم

شما   شهر جهت  علی رغم تمام تالش  شاید بتوانید با    در یک  ست دومی  خرید کاالی د

یک صتتدم تالش و با دقت خیلی بیشتتتری کاالی مورد نیاز خود را از وب ستتایت های   

 مربون به کاالی دست دوم خریداری کنید.

 کاالی نو

فروش کاال و خدمات و فایل های دیجیتال در دنیای اینترنت و به کمک آن بستتتیار                

صادیق بارز آن در ایران و جان سایت های زیادی را می توان جستجو  مرسوم بوده و از م

 و پیدا نمود.

 درآمد داخل کشور و خارج کشور

 ابتدای راه و درحال گسترش

کستتتب و کار اینترنتی و درآمد اینترنتی در ایران در ابتدای راه قرار دارد و روز به روز       

 ول را می زند.درحال گسترش است و در برخی قسمت ها در جهان حرگ ا

 نیازمندی های درآمدخارج کشور

برای کسب درآمد در وب سایت های خارج کشور یا در سایت خود به زبان انگلیسی و       

نحوه دریافت پول از کشتتورهای دیگر نیاز به یکستتری کارهایی دارند که بکور خالصتته  
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اب  آن حس می توان به افتتاح حساب در کشور دیگر یا یک کشور واسط و واریز وجه به     

ضا  بدون مراجعه و با کارت های مجازی و     شور یو یا بع با مراجعه به بانک واقع در آن ک

به صورت غیرحضوری افتتاح حساب شده و وجوهات واریزی به حساب به ریال تبدیل        

 و به دست شما می رسد.

 گسترش دنیای مجازی

 افزایش نیازها و پاسخگویی به آن ها

سترش دنیای م  شورها با یکدیگر    با توجه به گ شورها و ارتبان راحت ک جازی به تمام ک

همه روزه درحال گسترش   نیاز انسان ها به ارتبان را به نحو گسترده ای پوشش داده و    

می باشد و با افزایش نیاز انسان ها به ارتباطات و تبادل اطالعات ایا بستر فراهم شده       

شی      شغل و عالقه مندی که با شته و  شته   که بتوان در هر ر بتوانی حرفی برای گفتا دا

 باشی.

 پهنای جهانی

شده که همه می توانند        سفره ای به پهنای جهان پها  شده و  سترانیده  در تمام دنیا گ

 از آن استفاده کنند.

 شناسایی نیازها
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شر مردم را در     شما تو ره زمینه ای عالقه دارید می توانید نیازهای ق با توجه به اینکه 

 به آن جواب دهید و درآمدزایی کنید. آن زمینه شناسایی و

 انواع فایل های مجازی

صورت مجازی و      صه در دنیا انواع فایل ها به  ست که بهتریا کاالی قابل عر ناگفته پیدا

 د که قابل استفاده برای همه باشد.دانلودی می باش

مراجعه   www.karetamiz.comجهت دریافت فایلهای رایگان و مشتتابه به وب ستتایت 

 فرمایید.

 مرجع آموزش کسب و کارهای آنالیا 

 آموزش کسب و کارهای اینترنتی بصورت عملی 

 با شما هستیم تا شروع کسب و کار اینترنتی تان

 حسا احمدنژاد
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