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 باره نویسندهدر

تکتا، از بنیانگذار و رهبر تیم فناوری اطالعات  احمد پوررستمیمن 

وارد هنرستان و رشته کامپیوتر شدم و با توجه به اینکه عاشق این  1381سال 

های برنامه نویسی و گرافیک رشته بودم از جان و دل برای یادگیری مهارت

گشتم گذاشتم. یادم هست که وقتی از مدرسه به خانه برمیزمان و انرژی می

آن به تعویض لباسم مشغول  کردم و بعد ازاول کامپیوتر خودم را روشن می

شدم. هنوز مادرم یاد آن روزها هست که به اجبار از پای کامپیوتر بلند می

 شدم. شدم و سر سفره حاضر میمی

این اشتیاق سوزان همچنان ادامه داشت و منجر به تحصیل در این 

رشته تا مقطع کارشناسی ارشد شد و هم اکنون مشغول تدریس همین رشته 

های نمونه شهرتهران هستم. در مقطع ارشد وارد گرایش هنرستاندر یکی از 

 تجارت الکترونیک شدم و مشغول یادگیری و تدریس در این زمینه هستم.
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 گام صفرم

خواهید کار همین ابتدا باید عرض کنم اگر اهل چالش نیستید و نمی

متفاوتی انجام دهید این کتاب را ببندید چون مناسب شما نیست. اگر معموال 

را مطالعه  شنبه ازکنم کتاب اندازید پیشنهاد میکارهایتان را به تعویق می

 کنید و بعد از آن سراغ این کتاب بیایید.

 ساعته داشته باشم؟ 24چرا باید مغازه 

مهم نیست االن چه شغلی دارید یا 

مشغول چه کاری هستید، داشتن یک مغازه 

ساعته واقعا دلچسب و خوشایند خواهد بود. کافیست روزانه چند ساعت  24

ای ساعته خود اختصاص دهید تا مثل یک فروشگاه زنجیره 24به این مغازه 

 پرسید چطور؟برای شما درآمد کسب کند. می

 کنندهباور محدود

کنند شود خیلی از افراد فکر میوقتی صحبت از فروشگاه اینترنتی می

کنند حتما باید خودشان محصول یا انباری برای ذخیره کاالهایی که خرید می

تا آن را به مردم بفروشند داشته باشند. البته که باید محصول یا خدمتی برای 
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عرضه داشته باشید، اما لزوما نباید آن را انبار کنید و یا خدمت مورد نظر را 

کارهای موفقی که امروزه در ایران مشغول وخودتان ارائه دهید. خیلی از کسب

به فعالیت هستند نه کاالیی دارند و نه اینکه خودشان خدمت اصلی را ارائه 

 کنند.می

به طور مثال آژانسهای اینترنتی مثل 

کارهای ارائه بلیط اتوبوس واسنپ و تپسی یا کسب

کارها بسیار وو قطار و هواپیما و از این دست کسب

کننده خدمت یا محصول ر که لزوما باید خودمان ارائهزیاد است. پس این باو

های فیزیکی مذاکره کنید توانید با فروشگاهباشیم کامال اشتباه است. شما می

کننده کاال استفاده کنید و شما عنوان تأمینو با آنها قرارداد ببندید و از آنها به

  فقط وظیفه فروش و ارسال کاال را انجام دهید.

 

 

 

 

 اقدام
در اینترنت  فا اگر همچین باوری داریدلط

کارهایی که وجستجو کنید و کسب
خودشان هیچ محصول و خدمتی برای 

 ارائه نداشتند را پیدا کنید.

هاخیلی مهمه  
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 درآمد غیرفعال

تواند شما را ثروتمند سازد، البته صحبت ساعته می 24داشتن مغازه 

های خودش را دارد و کنم. قطعا این کار سختیاز یک شبه میلیونر شدن نمی

 نیازمند صرف انرژی و زمان و کمی هزینه است تا به سودآوری برسد. 

د توانکار میورا شنیده باشید. این کسب« درآمد غیرفعال»شاید واژه 

برای شما درآمد غیرفعال ایجاد کند البته در صورتی که خوب فعالیت کنید. 

کنید و حتی بعد از درآمد غیرفعال یعنی وقتی خواب هستید کسب درآمد می

روید، سیستم شما مدتی که رشد کردید وقتی برای مدتی به مسافرت می

 مشغول فعالیت و کسب درآمد برای شماست.
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 اندازی کرد؟توان راهغل دوم میآیا به عنوان ش

در این باره باید عرض کنم اگر نگاه شما 

این است که حاال این کار را راه بیاندازم تا ببینم 

ولی اگر  .افتد قطعا اتفاق خاصی رخ نخواهد داداتفاقی میچه 

عاشق این کار هستید و با عالقه سمت این شغل بیایید قطعا 

توان به عنوان شغل دوم نیز در نظر گرفت و اگر کمی همت و تالش به کار می

بگیرید مطمئنا بعد از مدتی شغل اول خود را کنار خواهید گذاشت و این شغل 

غل اصلی شما خواهد بود، زیرا هم برای شما آزادی عمل خواهد به عنوان ش

داشت و هم اینکه شما در این شغل دائما چالش دارید و هر روز در حال رشد 

کنندگی مشاغل کارمندی خبری و توسعه خودتان و شغلتان هستید و از کسل

 نیست.

 

 

 اقدام
 عالقهیکی از مهمترین شروط موفقیت در این کار 

کنم کمی است، اگر مردد هستید پیشنهاد می

 کنید.  برای این مورد وقت بگذارید و خوب فکر 
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 نیازهایی الزم دارم؟چه پیش

حاال که به این نتیجه رسیدید 

این شغل مناسب شماست و عالقه  که

اندازی آن را دارید باید بدانید که برای شروع شدیدی به آن دارید و قصد راه

این کار یک سری پیش نیاز دارید که بعضی از آنها مربوط به رشد و توسعه 

 شود و برخی نیز خریدنی هستند که باید تهیه کنید.شخصی خودتان می

 پیش نیاز اول

با توجه به اینکه برای این کار نیاز به 

دسترسی دائم به سایت خود دارید پس 

بایست سیستمی داشته باشید که دائم در می

دسترس باشد و به اینترنت متصل باشد. 

شود شما اینچی سیم کارت خور است که باعث می 10پیشنهاد من یک تبلت 

بگذارید و از روند  حتی در مسیر هم بتوانید وارد سایت خود شوید، مطلب

سایت خود باخبر باشید. البته اگر تبلت ندارید اصال نگران نباشید این فقط 

یک پیشنهاد بود و اگر توان مالی آن را دارید تهیه کنید وگرنه اصال لزومی 
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شود ها یافت میندارد. پیشنهاد دوم من لپ تاپ است که امروزه در اکثر خانه

م نگران نباشید زیرا خیلی از کارها را با گوشی اگر لپ تاپ هم ندارید باز ه

 توانید انجام دهید.خودتان نیز می

 پیش نیاز دوم

مورد بعدی دانش کار با کامپیوتر است، 

در حدی که بتوانید وارد سایت خودتان و سایر 

آوری و درج اطالعات ها شوید و به جمعسایت

خوانید بپردازید. قطعا شما که این مطلب را می

خواهید کمی وان این کار را دارید. ولی اگر میت

ای تر عمل کنید نیاز است که چیزهای دیگری نیز بیاموزید، برای این حرفه

 های آنالین یا حضوری ما استفاده کنید.توانید از دورهکار می

 پیش نیاز سوم

مواردی که باید تهیه کنید )هاست، دامین( که در ادامه به شما عرض 

  خواهد شد.
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 آیا باید برنامه نویسی یاد بگیرم؟

وقتی صحبت از 

ها شود خیلیاندازی سایت میراه

این تصور را دارند که نیاز به 

نویس وجود دارد و خُب برنامه

شوم. با روشی که به شما عرض نویس نیستم پس بیخیال میمن که برنامه

نخواهید داشت بلکه بزودی نویس شدن خواهم کرد نه تنها نیاز به برنامه

 اندازی کنید.توانید حتی برای دیگران نیز سایت راهخواهید دید که می

 

 چقدر سرمایه نیاز دارم؟

ها فکرشان سمت پول و شود خیلیزمانی که صحبت از سرمایه می

رود، در حالی که طبق گفته بزرگان دنیا بزرگترین سرمایه ما نقدینگی می

برای  شماستکه نیاز دارید زمان و انرژی  ایرمایهسزمان و انرژی است. 

کنید و اصال به مبلغی که برای این کار هزینه می کارتانوکسباندازی و رشد راه
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آیا حاضرید مهمترین سرمایه زندگی خود، یعنی زمان  .توان گفت سرمایهنمی

 و انرژی خودتان را برای این کار بگذارید؟

 

 

 

 

 اشتباهات رایج مسیر

اشتباهات بسیار زیادی در این مسیر پر پیچ و 

خم وجود دارد مانند گیرکردن روی قالب سایت، عدم 

کار دیگران که وکردن کسبتوجه به بازاریابی و کپی

 تر خواهد شد.ملاشاره کردم و به مرور کا ای از سایتمقالهتوضیح آنها در 

 

 

 

 اینو حتما بخونیا

 یادت نره
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 گام اول

هایی که رسیدیم به اولین گامی که باید برداریم. در صورتی که اقدام

های گفته گفته شد را انجام دادید سراغ ادامه مطلب بروید. لطفا همه اقدام

ها اقداماتی است که بعدها چراغ شده در این کتاب را انجام دهید زیرا تمام این

 بود.راهنمای شما خواهد 

 

 یابیایده

یکی از مهمترین مسائل برای شروع هر 

ای ندارم! گویند من ایدهکار این است که افراد میوکسب

کنم آیا واقعا دور طور عرض میدر جواب این دوستان این

ای وجود ندارد که کسی آن را حل نکرده باشد؟! ایده و اطراف شما هیچ مسئله

 ست. کارها دقیقا به همین صورت شکل گرفته اوهمه کسب
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کند پز که غذای خانگی طبخ میمثال سایتی وجود دارد به نام مامان

اندازی (، ایده راهکنندجالب است بدانید که خودشان فقط رابط هستند و ارائه خدمت نمی)

ای که با تهیه غذا پیدا کرده بود شکل گرفت و خیلی از آن از مسئله

 کارهای دیگر نیز به همین شکل. وکسب

البته این تنها راه 

یابی نیست، یکی از ایده

روشهای دیگری که 

یابی کرد توان ایدهمی

بارش فکری یا اصطالحا 

 طوفان فکری است. 

 

 طوفان فکری 

گیریم و هر چیزی که به به این صورت است که زمانی را در نظر می

ذهنمان رسید بدون اینکه به روش انجام آن، امکان انجام آن و هر انتقاد 

توانید دیگری یادداشت کنیم و پس از پایان زمانی که در نظر گرفته بودید می

ضای خانواده نیز به رد یا قبول ایده مورد نظر بپردازد. ترجیحا از دوستان و اع

 اقدام
ای ن و آشنایان خود بپرسید آیا مسئلهاز دوستا

دارند که حل نشده باشد!؟ یادداشت کنید و 

 را بررسی کنید. فراوانی آن مسئله
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بخواهید در این طوفان فکری شرکت کنند. البته قبل از شروع جلسه این تذکر 

 ای را انتقاد، رد یا پذیرش را به خود و دیگران نیز بدهید که قرار نیست ایده

 های خود را بدون هیچگونه قضاوتی بیان کنند. کنند و فقط حق دارند ایده

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب برند

تان، یک نکته در مورد کنم بابت انتخاب ایدهبه شما تبریک عرض می

ایده را یادتان باشد که اگر به آن عالقه دارید برای موفق شدن کافیست ولی 

سایت ما  لینک مشاوره رایگانتوانید از طریق اگر باز هم شک دارید می

ه  ـــوجـــت  
 اید همی ن حاال خواندناندازی نیافتهای برای راهلطفا در صورتی که ایده

کتاب را متوقف کنید و کارهای ی را که گفته شد انجام دهید، سپس 
از اینجا به بعد وارد مراحل اجرای ی   زی را خواندن کتاب را ادامه دهید.

 یم شد و باید ایده شما مشخص شده باشد.خواه
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سنجی تان گپ بزنیم و امکانواست مشاوره بدهید تا با هم در مورد ایدهدرخ

 کنیم.

حاال که ایده شما مشخص شده نوبت انتخاب برند شماست. این کار 

از اهمیت باالیی برخوردار است، بسیاری از برندها بخاطر نام زیبایی که انتخاب 

آمد شاید ه وجود میکار با نام دیگری بوکردند برند شدند و اگر همان کسب

مشابه برایش کار بسیار سختی بود. پس کامال با دقت این کار  اینتیجهگرفتن 

خواهید برای او نامی را انجام دهید. تصور کنید فرزندی در راه دارید و می

انتخاب کنید. اگر چیزی در مورد انتخاب برند 

را  برند ضدگلولهکنم کتاب دانید توصیه مینمی

 مطالعه کنید.
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 گام دوم

کنم که برند خودتان را نیز انتخاب نمودید به شما تبریک عرض می

نیازهایی که عرض اید. حاال نوبت آن است که پیششدهو آماده سفری پرچالش 

 کردم را خریداری کنید.

 

 خرید هاست و دامین

نیازی که باید خریداری کنید هاست و دامین است. برای اولین پیش

های بسیار زیادی سایتخرید هاست و دامین وب

وجود دارد که من به عنوان کسی که تا االن حدود 

مینه طراحی سایت فعالیت هشت سال است که در ز

بوده است. شما هم  هاستوبمیهنترین سایتی که دیدم کنم مناسبمی

مراجعه کنید و هاست و دامین خود را از آن خرید  سایتاین توانید به می

 قطعا بعدها خواهید گفت چه انتخاب خوبی. کنید،
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ساعته من 24مغازه   
 

 هاست

افزاری نیاز به فضایی دارید، مثال وقتی یک شما برای نصب هر نرم

کنید فضایی از حافظه گوشی به اپلیکیشن را روی گوشی خودتان نصب می

فضایی  شود. هاست یا فضای میزبانی وب،آن اپلیکیشن اختصاص داده می

دهد تا سایت خود را نصب است در بستر اینترنت که به شما این اجازه را می

 و نگهداری کنید. 

پیشنهاد من برای خرید هاست، هاست لینوکس ایران و با فضای 

اگر سایت شما عکس و فیلم زیادی خواهد داشت  مگابایت است. 500حداقل 

 و بیشتر را تهیه کنید. (مگابایت 1000=) گیگابایتیکتوانید می

ضمنا موقع خرید به نوع کنترل پنل 

 باشد، Cpanelهاست خود نیز دقت کنید که 

 ها دارد.پنلتری نصب به سایر کنترلپنل بسیار کاربری آسانزیرا این کنترل

 

 

www.takbook.com

https://taktateam.ir/


 

 

16 

TaktaTeam.ir 

ساعته من 24مغازه   
 دامین

دامین، دامنه یا نام سایت شما خواهد بود که شامل دو قسمت است. 

 نام دامنه و پسوند آن. 

 

شما  با توجه با اینکه هستند، ir.و  Com.پسوندهای رایج در ایران 

کار خود را توسعه دهید هر دو پسوند را خریداری کنید. وخواهید کسبمی

( ساالنه پنج الی شش هزار 98ابتدای سال در حال حاضر ) ir.قیمت دامنه با پسوند 

شود و به صورت پنج ساله شانزده هزارتومان. دامنه با پسوند تومان فروخته می

.Com البته شما هزینه آن را بصورت ریالی باشد )با توجه به اینکه به صورت دالری می

 باشد.( متغیر است و قیمت آن حدود ده دالر میپرداخت خواهید کرد

 

 

 

 

 

TaktaTeam .ir 
 پسوند نام دامنه
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ساعته من 24مغازه   
 

 گام سوم

نوبت انتخاب قالب  اید،حاال که هاست و دامین خود را خریداری کرده

دو ویژگی اصلی دارد که باید به آن  بمناسب برای سایت شماست. قالب خو

 ها در گذر زمان تغییر خواهد کرد. دقت کنید که البته این ویژگی

 

قالب  اولین ویژگی

 واکنشگرا بودن قالب خوب

است یعنی سایت شما در 

( به درستی نمایش داده شود. این ویژگی تاپموبایل، تبلت، لپها )تمام دستگاه

امروزه بیشتر استفاده از اینترنت توسط موبایل و تبلت بسیار مهم است زیرا 

ها به خوبی نمایش داده نشود گیرد و اگر سایت شما در این دستگاهصورت می

 اید.عمال این کاربرها را از دست داده

www.takbook.com

https://taktateam.ir/


 

 

18 

TaktaTeam.ir 

ساعته من 24مغازه   
ویژگی دوم این است که کاربر شما هنگام ورود به سایت شما سردرگم 

نشود یعنی همان بدو ورود از محتوای 

ت شما با یک نگاه اطالع کسب کند سای

و نیازی به دیدن کل سایت نباشد. پس 

بایست قالب شما در قسمت هدر یا می

یا هر موضوعی باالی سایت یک فروشگاه 

را به نمایش بگذارد و برای اینکه مشتری شما متوجه شود دیگری که دارید 

 حه نباشد.( صفجابجا کردنشما چه کاالیی دارید مجبور به اسکرول کردن )

 

 پیدا کردن قالب مناسب

های های ذکر شده قالبحاال زمان آن است که با توجه به ویژگی

کارتان باید وموجود را بررسی نمایید، بدیهی است که به نسبت مدل کسب

های متفاوتی بگردید. مثال اگر سایت شما قرار است کاالی خاصی دنبال مدل

دنبال قالب فروشگاهی مناسب همان نوع کاال بگردید را به فروش برساند باید 

کنید باید دنبال قالب یا اگر سایت شما خبری است و از تبلیغ کسب درآمد می

ها تفکیک شده بندیهای قالب این دستهخبری باشید. معموال در فروشگاه

 است.

www.takbook.com
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ساعته من 24مغازه   
 خرید قالب

برای خرید قالب مناسب خیلی وسواس به خرج ندهید. این سایت 

ر نیست تا آخر عمر سایت اصلی شما باشد و مطمئنا دستخوش تغییر قرا

خواهد شد. پس قالبی که به نظرتان خوب آمد را بخرید و هر چه سریعتر 

هایی سایتتوانید به وباندازی کنید. برای خرید قالب میکار خود را راهوکسب

نظرتان را وردپرس و ... بروید و قالب مورد چین، ژاکت و میهننظیر راست

 خرید کنید.

یک نکته را به یاد داشته باشید که قالبی که خیلی زیاد خریده شده 

باشد. چه بسا قالبی بسیار خوب است و از انتشار آن لزوما مناسب شما نمی

بودن طراح استقبال زیادی از آن نشده است زیاد نگذشته و یا به خاطر ایرانی

 ولی بسیار قالب خوبی است.

www.takbook.com
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ساعته من 24مغازه   
ضمنا به این نکته هم توجه داشته باشید که شما برای مردم ایران 

کنید پس باید به دنبال ذائقه مردم ایران باشید و قالبی اندازی میسایت را راه

 ها را نداشته باشد.ه در خارج از ایران طراحی شده ممکن است این ویژگیک

 

 

 

 

 

 

 اقدام
لطفا خواندن کتاب را متوقف کنید و دنبال 

قالبی که مناسب است بگردید. خرید قالب 

 فارسی وردپرس را در اینترنت جستجو کنید.
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ساعته من 24مغازه   
 

 گام چهارم

 نصب و پیکربندی

باشد. اید نوبت نصب قالب میحاال که قالب خود را خریداری نموده

برای نصب قالب باید زیرساخت آن را فراهم کنید و سپس اقدام به نصب 

 نمایید.

 پایگاه دادهساخت دیتابیس یا 

با توجه به اینکه سایت شما دارای 

باشد که مرتبا در حال اطالعات فراوانی می

بروزرسانی است برای نصب، نیاز به دیتابیسی دارد تا همه این اطالعات را آنجا 

 ذخیره نماید.

بایست وارد کنترل پنل هاست خود شویم. برای ساخت دیتابیس می

( را در نوار آدرس sitename.com:2082درس )پنل هاست آبرای ورود به کنترل

 را بزنید. Enterمرورگر خود تایپ نمایید و دکمه 

www.takbook.com
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ساعته من 24مغازه   
بعد از خرید هاست و دامین برای شما ایمیل شده سپس نام کاربری و رمز عبور )

را  ( را وارد نمایید. در قسمت دیتابیس گزینه  است

قبل از اینکه انتخاب نمایید. 

ساخت دیتابیس را آغاز کنید 

یک فایل متنی باز کنید و 

کنید مانند اطالعاتی که وارد می

 بعدا فراموش نکنید.کاربری و رمز را یادداشت کنید تا نام

اشته باشد به حرف د 54تواند ( که حداکثر میدلخواهسپس یک نام )

. سعی کنید نامی متفاوت از نام سایت خود و یا عنوان نام دیتابیس وارد کنید

   کلیک کنید. Next Stepروی گزینه  حاال نام خودتان انتخاب کنید.

حرف داشته باشد  7تواند کاربری که حداکثر میدر این مرحله یک نام

را وارد نموده و رمز عبور دلخواه 

درجه سختی آن در سخت )و ترجیحا 

( وارد شودنوار زیرین نمایش داده می

روی گزینه سپس نمایید. 

Create User .کلیک نمایید 

www.takbook.com
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ساعته من 24مغازه   
های الزم را به کاربری که ساختیم بدهیم تیک بایست دسترسیمرحله آخر می

 Nextرا بزنید. سپس روی گزینه  ALL PRIVILEGESگزینه 

Step  .کلیک نمایید. دیتابیس شما ساخته شد 

توانید فیلم در صورتی که نتوانستید دیتابیس خود را بسازید می

 مشاهده کنید. سایتدر بصورت کامال رایگان آموزشی آن را 

 قالبآپلود 

پنل برای آپلود قالب از طریق سی

شوید. سپس وارد  File Managerوارد 

 که پوشه اصلی سایت شما است شوید.  public_htmlپوشه 

اگر از بسته نصبی قالب کلیک کنید ) uploadحاال از نوار باال روی گزینه 

که در کنار فایل  installer.phpکنید دو فایل وجود دارد که باید آپلود کنید. فایل فشرده قالب و استفاده می

های کلیک کنید و فایل Select Fileروی دکمه  سپس(. فشرده قالب شما قرار دارد

 نامبرده را انتخاب کنید. 

سرعت اینترنت شما و حجم فایل مدت زمان آپلود فایل بستگی به 

 قالب دارد.
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ساعته من 24مغازه   
 نصب قالب

ها بصورت بسته اکثر قالب باشد،ها بصورت یکسان مینصب اکثر قالب

شود که ساخته می Duplicatorای به نام شوند و با افزونهآسان نصب عرضه می

 ببینید. نصب وردپرس با بسته نصب آسانتوانید در مقاله نحوه نصب آن را می

 پیکربندی قالب

این مرحله از کار در هر قالب روند خاصی دارد ولی اموری که باید 

انجام دهید، تنظیمات مربوط به سایت است که در منوی تنظیمات موجود 

 . است و با توجه به فارسی بودن آن بسیار ساده و روان است

ها یا همان منوهای سایت شما است که در قسمت بعد از آن فهرست

ها را ها بروید و آنها قرار دارد. سپس باید سراغ ابزارکگزینه فهرست نمایش،

مطابق میل خودتان ویرایش کنید و در آخر هم محتویات صفحه اصلی 

زم را توانید آن را پیدا کنید و ویرایش الها میشماست که در قسمت برگه

 انجام دهید. 

از من توانید در قسمت اگر در این قسمت نیاز به کمک داشتید می

 سایت ما سوال خود را مطرح کنید. بپرس
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ساعته من 24مغازه   
 

 گام پنجم

 تکمیل اطالعات

سایت شما فروشگاهی است نیاز به تکمیل با توجه به اینکه وب

اطالعات مربوط به فروشگاه خود دارید. اطالعاتی از قبیل قوانین و مقررات 

مالیات، واحد پول و غیره که برای شروع کار نیاز به  فروشگاه، آدرس فروشگاه،

بندی تکمیل آن وجود دارد. این اطالعات از قسمت ووکامرس و سپس پیکر

 تکمیل خواهند شد. 

 

ز هر سربرگ، اطالعات مربوط به آن را تکمیل کنید. با توجه به ا

 کنم.فارسی بودن این قسمت از توضیحات آن گذر می
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ساعته من 24مغازه   
 

 گام ششم

 سیستم سازی

سازی به معنی اتوماتیک کردن کارهاست. ممکن است واژه سیستم 

کارها را خودتان انجام دهید ولی برای اوایل کار خیلی سخت نباشد که همه 

با جلو رفتن کارها و زیادشدن تعداد مشتریان شما پیگیری امور سخت خواهد 

شد و نیاز است برای انجام یک سری از 

 کارها سیستم تعریف کنید.

سازی به این معنی نیست سیستم

که کامپیوتر تمام کارهای شما را انجام 

دهد. بلکه به معنی تعریف روندی برای انجام کارهاست. بهتر است همان ابتدا 

کارها را روی کاغذ بیاورید، با این کار شما یک منبع دارید که بعد از همه 

ه شما بابت هر چیز کارتان نیروهای شما نیازی به مراجعه بوبزرگ شدن کسب

کوچکی نخواهند داشت و وقتی که شما حضور ندارید کارهایتان به خوبی 

 شود.زمانی که هستید انجام می
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ساعته من 24مغازه   
گذاری روی کاالهایتان توانید روندی برای تخفیفبه طور مثال می

تعریف کنید که مثال فالن موقع کاالهای با قیمت باالی ..... تومان تخفیف ..... 

توان د داشت یا در صورت خرید کاال با تعداد بیش از .... عدد میدرصدی خواهن

 ..... درصد تخفیف به مشتری داد. 

بایست کامپیوتری کنید تا خودتان البته یک سری از کارها را نیز می

درگیر آن نباشید. یکی از این کارها سامانه پیامک است که به شما خیلی 

های پیگیریهایتان را برای شما انجام دهد. امروز سامانهکمک خواهد کرد تا 

اند و حتی امکان برگزاری مسابقه و ... را نیز تر شدهپیامک بسیار هوشمند

ها توانید کمک زیادی از این سامانهدارند. پس می

 بگیرید.

هایی مورد بعدی سامانه

های اجتماعی برای مدیریت شبکه

 کارتان است.وکسب

های بسیار زیادی هستند که این کار سایتوبامروزه 

دانید و احتماال خودتان نیز طور که میدهند. همانانجام می

های اجتماعی بیشتر در ساعات پایانی شب طور هستید استفاده از شبکههمین

افتد و اگر قرار باشد شما در ساعات پایانی شب را مشغول پست اتفاق می
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ساعته من 24مغازه   
عی باشید لذت بودن در کنار خانواده را از دست های اجتماگذاشتن در شبکه

های اجتماعی موقعیت بسیار خواهید داد، چون این شغل شماست و شبکه

 کار شما هستند.وبرای تبلیغ کسبعالی و رایگانی 

توان یک رویه تعریف است که با آن می IFTTTافزار مورد بعدی نرم

افزار حتی نرمکرد و هر کاری را اتوماتیک کرد. این 

قابلیت این را دارد که گوشی شما را نیز کنترل و 

مدیریت کند و مثال با ارسال کدی به گوشی شما از حالت بیصدا در بیاید و 

 .زنگ بخورد

توانید انجام دهید این است که از کارهای تخصصی کار بعدی که می

و هر فرد  کنید امکان واگذاری ندارند یک فیلم آموزشی بسازیدکه فکر می

 کنید این فیلم را در اختیار او بگذارید.جدیدی که استخدام می

مورد بعدی این است که افرادی را استخدام کنید که خیلی بهتر از 

تر از شما به عنوان زیردست شما شما هستند، از این که فردی بهتر و باهوش

کار ونند تا کسبتوانند بسیار به شما کمک ککند نهراسید. این افراد میکار می

 آید.شما رشد کند و هیچ تهدیدی برای شما به حساب نمی
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ساعته من 24مغازه   
از پرسنل خود نتیجه کار را بخواهید و نحوه انجام کار را به خود او 

بسپارید این کار باعث ایجاد خالقیت در پرسنل شما خواهد شد و گاهی نتیجه 

 . ای خواهد داشتالعادهفوق

کار شما تا حدی وزمانی است که کسب البته بعضی از این موارد برای

کارها باعث ایجاد تمرکز بیشتر برای شما که سپاری رشد کرده است. برون

گیری حاصل کارتان هستید خواهد شد و در نتیجه رشد چشمومدیر کسب

 شود.می
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های این کتاب ممنون از زمانی که برای خواندن و اجرای دستورالعمل

و به زودی خبرهای  اندازی کرده باشیدکار خود را راهوگذاشتید، امیدوارم کسب

 خوبی از شما بشنوم.

 راههای ارتباطی

 
 توانید مسقتیما با من در ارتباط باشیدهای ارتباطی یزر میاز طیرق راه

 info@taktateam.ir ایمی ل :
 https://t.me/pourrostami تلگرام :آیدی 

 https://instagram.com/ahmad.pourrostami آیدی اینستاگرام :

 09353184127 تلفن تماس :
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