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سرمایه موردنیاز برای راه اندازی کسب  و کار اینترنتی
ــود  ــرح می ش ــب  و کار مط ــدازی کس ــه در راه ان ــکالتی ک ــن مش ــی از مهم تری یک
ســرمایه مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی  کســب و کار اینترنتی هســت. و باور بســیاری 
ــه کارکــرد  ــوان شــروع ب ــاد  نمی ت ــدون ســرمایه زی ــرای ایــن مــورد کــه ب از مــا ب

درحالی کــه این طــور نیســت.
امــا حقیقــت چیســت ؟آیــا بــرای راه انــدازی کســب  و کار اینترنتــی موردعالقــه یــا 

تخصصــی کــه در آن داریــد نیــاز بــه ســرمایه زیــاد هســت؟
آیا درآمد مطمئن می خواهید؟

وب سایت را چگونه می شود راه اندازی کرد؟
آیا کانال های تلگرام را دیده اید که از طریق آن درآمد کسب می کنند؟

آیا افرادی را می شناسید که در اینستاگرام درآمد دارند؟
آیــا وب ســایت های موفــق در ایــران را می شناســید کــه بــا ســرمایه کــم یــا حتــی 

صفــر شــروع بــه کارکرده انــد و االن درآمــد بســیار باالیــی دارنــد؟
آیا درآمد مستمر می خواهید؟

درآمد مطمئن:
ــا  ــیم ی ــی بفروش ــا محصول ــد ی ــیم بای ــته باش ــن داش ــد مطمئ ــه درآم ــرای آن ک ب

http://rahamoz.com


 سرمایه مورد نیاز برای را 
اندازی کسب و کار اینترنتی

www.rahamoz.com 3

خدماتــی را ارائــه کنیــم. دنیــا کســب و کارهــای اینترنتــی بــر ایــن پایــه بناشــده 
 ، لوازم خانگــی  فروشــگاه های   ، کافی نت هــا   ، بیمــه ای  شــرکت های  اســت. 

ــافربری و ...  ــی و مس ــدگان تاکس رانن

در جــدول زیــر می خواهــم کســب وکارهایی کــه هــم در روال ســنتی کار فعالیــت 
دارنــد بــا کســب کارهــای اینترنتــی نشــان بدهــم.

در ایــن جــدول از شــغل هایی کــه مربــوط بــه برنامه نویســی و طراحــی ســایت و ... 
حرفــی بــه میــان نیامــده اســت .
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کسب وکار اینترنتیکسب وکار سنتینوع کسب وکار
آموزشگاه ها تدریس تدریس خصوصی

خصوصی در شهر
استاد سالم ، کافه تدریس

www.ostadsalam.ir
www.cafetadris.com

رستوران های موجود در رستوران
شهرها

اسنپ فود
www.snappfood.ir

خشک شویی حضوری در خشک شویی
سطح شهر

خشک شویی پاکلین
www.Packlean.com

دیوار، شیپورچهارشنبه بازار ، جمعه  بازاربازارهای هفتگی
www.divar.ir

www.sheypoor.com

طاقچه ، کتابراهکتاب فروشی در سطح شهرکتاب فروشی
www.taaghche.ir
www.ketabrah.ir

مغازه های عرضه محصوالت 
فرهنگی

سایت نماوا ، سایت فیلیموحضوری باید خرید کرد
www.namava.ir

www.filimo.com

فروشگاه لوازم خانگی و 
صوت و تصویر

دیجی کاال ، بامیلو ، زنبیل حضوری باید خرید کرد
www.digikala.com
www.bamilo.com
www.zanbil.com
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روکولند ، فناسانحضوری باید خرید کردسوپرمارکت
www.rocoland.com
www.fanasan.com

سبزی من ، میوه بارانحضوری باید خرید کردمیوه و سبزی فروشی
www.sabziman.com

www.mivebaran.com

پاکار حضوریکارواش ماشین
www.pacar.me

حضوری در دفاتر مشاوره مشاوره حقوقی
حقوقی

گروه وکالی یاسا ، مشاوره
www.yasa.co

www.moshavere.net

هلدینگ ایران تایپیستدر کافی نت هاتایپیست
www.irantypist.com

شبکه مترجمین ایراندر کانون های ترجمهترجمه
www.worldtranslators.net

ایــن مثال هایــی کــه زدم نشــانه ی چیســت؟ اینترنــت گســترده هســت و مختــص 
ــرای  ــرفته تر ب ــت پیش ــران و د حال ــرای ای ــه ب ــود بلک ــهر نمی ش ــا ش ــه ی ــک محل ی

همــه ی کشــورهای جهــان هســت.
ــترش  ــه گس ــه ب ــا توج ــده اند  ب ــاد ش ــال 96 ایج ــغل ها در س ــن ش ــیاری از ای بس
فضــای اینترنــت و از یک طــرف مشــغله زیــاد بهتریــن ابــزار بــرای صرفه جویــی در 
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وقــت هســت.
ــای  ــت ، مزای ــتر هس ــان بیش ــابه سنتی ش ــه مش ــبت ب ــایت ها نس ــن س ــات ای خدم
ــاال ،  ــت ب ــب ،کیفی ــای مناس ــت از:  قیمت ه ــارت اس ــن عب ــای آنالی ــب و کاره کس

بررســی محصــول مدنظــر بــرای خریــد ، تنــوع بســیار بــاال و ... .
مــن از ســال 92 کــه لپتــاب مــو از دیجــی کاال خریــدم ، خریدهــای اینترنتــی مــن 
شــروع شــد تــو ســال 93 موبایــل ،رم موبایــل و از آن بــه بعــد  کتاب هــای مــورد 

نیــازم رو هــم از اینترنــت تهیــه می کنــم
تــو شــهرهای بــزرگ میــوه و ســبزی فروشــی ،خشک شــویی اینترنتــی هــم فعالیت 

میکنــن و شــاهد گســترش هرچــه بیشــتر شــغل ها در محیــط اینترنت هســتیم.
دوســتانی کــه میخــوان امســال یعنــی ســال 97 شــروع کنــن بهتریــن موقــع االن 
هســت بــا بررســی عالیــق و تخصص هــای خــود یــا علــی بگیــد و شــروع کنیــد در 
بعضــی شــهرها بعضــی شــغل ها اشــباع  شــده هســت امــا ایــن درســت نیســت 
کــه بگوییــم کل شــهرهای ایــران این طــور هســت و مشــتری های شــما ، شــما را 
پیــدا خواهنــد کــرد. اگــر بگوییــد مــن می توانــم مشــکل شــما را حــل کنــم آن هــا 
باکمــال میــل  از کســب و کار شــما اســتقبال می کننــد و شــما هــم از ایــن راه بــه 

ــید .  ــد می رس درآم
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وب سایت و کسب و کار اینترنتی را چگونه راه اندازی کرد؟
روش هــای راه انــدازی وب ســایت ها متفــاوت هســت پــس هزینه هــای شــان نیــز 
ــه دو نــوع اســتاتیک و داینامیــک تقســیم  متفــاوت خواهــد بــود . وب ســایت ها ب

ــوند. ــدی می ش بن
ــم  ــدازی کنی ــاد راه ان ــات زی ــا امکان ــگاهی ب ــایت فروش ــم س ــه بتوانی ــرای اینک ب
ــا  ــت ب ــه رقاب ــو ک ــی کاال و بامیل ــل دیج ــد مث ــی دارن ــارد تومان ــای میلی هزینه ه

ــت. ــخت هس ــیار س ــم بس ــا ه آن ه
امــا وب ســایت هایی هــم هســتند کــه بــا ســرمایه بســیارکم می شــود راه انــدازی 
کــرد امــا هزینــه دقیــق آن را نمی تــوان حســاب کــرد چــون بــا توجــه بــه اهــداف 
ســایت و کارهایــی کــه بایــد انجــام داد متفــاوت هســت .امــا به صــورت تقریبــی 

ــم. ــی می کنی ــایت را بررس ــدازی س ــای راه ان هزینه ه
 )domain(اولیــن کاری کــه بــرای راه انــدازی ســایت بایــد انجــام دهیم  خریــد دامنــه
هســت کــه بــا قیمت هــای امســال از 4000 تومــان تــا 16000 تومــان بــرای دامنه های 

ir و بــرای دامنه هــای com  از 144000 شــروع می شــود تــا دامنه هــای گران تــر .
)  ir , com , net , info , org , co , tv(

ــه تهیــه هاســت )host ( هســت کــه آن هــم از 7000 تومــان  ــه نوبــت ب بعــد از دامن
شــروع و تــا چنــد 10 میلیــون متغیــر هســت و تفــاوت قیمــت هاســت هــا بــه خاطــر 
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خدماتــی هســت کــه میدهنــد.

هزینه موردنیاز برای طراحی سایت
ــه از 0  ــت ک ــوان گف ــت می ت ــاوت هس ــیار متف ــایت بس ــی س ــای طراح هزینه ه

ــت. ــاوت هس ــون متف ــد ده میلی ــا چن ــان ت توم
در کل بــا توجــه بــه دامنــه ، هاســت و قالــب ســایت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا 
ســرمایه کمتــر از 100 هــزار تومــان تــا چنــد ده میلیــون متفــاوت هســت بــا توجــه 

بــه کاری کــه قــرار هســت انجــام دهیــم.
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معایبمزایا موضوعردیف

توسط خود 1
شخص

هزینه طراحی رایگان یا   •
خیلی کم

می توان بدون کد نویسی   •
با نرم افزار dreamweaver یا 

قالب های آماده ورد پرس یا 
جومال استفاده کرد

اشتباهات زیاد  •
زمان بر بودن  •

تخصص نداشتن  •

کارکردن با بخش مدیریت قالب های پولی2  •
آن آسان است

در صورت وجود آپدیت   •
جدید اتوماتیک بروز رسانی 

می شود
پشتیبانی بهتری دارند  •
میز کار آسان و روانی   •

دارد
از لحاظ امنیت نمره   •
قابل قبولی می گیرند چون 

افراد زیادی سعی در رفع 
باگ های آن ها می کنند و شرکت 

ارائه دهنده تمهیدات الزم را 
انجام می دهد

قیمت مناسب قالب ها  •

باید با توجه به   •
آپدیت هایی که قرار 

می گیرند آپدیت شود
برای سایت های بزرگ   •

مناسب نیست
سایت های فروشگاهی   •

مناسب نیست
نمی توان تمام کارهای   •
موردنیاز را با آن انجام داد 

حتی با انعطاف پذیری که 
دارند

قالب های پولی 3
طراحی توسط 
شرکت یا فرد 

طراح سایت

طراحی سایت مناسب با   •
عالیق شما

امنیت باال  •
بهینه سازی شده  •

هزینه باال  •
امکان سر در نیاوردن   •

از برنامه نویسی سایت
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کسب درآمد از شبکه های اجتماعی
ــای  ــق کار در فض ــد و عاش ــدازی بکنن ــایت راه ان ــدارن وب س ــت ن ــا دوس بعضی ه

ــتند. ــازی هس مج
اینســتاگرام ، تلگــرام و یوتیــوب ســایت هایی هســتند کــه بــا راه کارهــای متفــاوت 

می تــوان کســب درآمــد کــرد بــرای مثــال 
اینستاگرام با تبلیغات و فروش کاال در صفحه های اینستاگرامی

تلگرام با تبلیغات و فروش در کانال ها و گروه ها 
یوتیوب با اشتراک گذاری فیلم 

درآمد مستمر:
ــک اداره  ــد ی ــم کارمن ــتمر رو بگ ــد مس ــف درآم ــم تعری ــال می خواه ــک مث ــا ی ب
حقوقــی کــه میگیــرد درآمــد مســتمرش هســت و چــه در اداره کــم کاری کنــد و 
یــا بیشــتر کار کنــد همــان حقــوق را بــه او می دهنــد اگــر اضافــه کار بایســتد یــک 
مبلــغ ناچیــزی هــم بــه حقوقــش افــزوده می شــود امــا در کســب و کار اینترنتــی 
درآمــد مســتمر تعریفــش ایــن هســت کــه درآمــدی کــه محــدود بــه زمــان خاصــی 
ــه  ــی وقتی ک ــرد حت ــب ک ــد کس ــوان درام ــبانه روز می ت ــه از ش ــر ثانی ــت ه نیس

خوابیــم.
مثــال ســایت دیجــی کاال 24 ســاعت شــبانه روز فــروش دارد بــدون اینکــه کســی 
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ــد. ــته باش ــر داش ــر نظ ــای آن را زی فروش ه
بهترین نوع درآمد هم همین درآمد مستمر هست.

در اینجــا فقــط مقالــه کوتاهــی دربــاره کســب و کارهــای اینترنتــی بیــان کردیــم 
بــرای اطــالع از بهتریــن مقــاالت، ایده هــای کســب و کارهــای اینترنتــی و چگونگــی 

اســتارت کار بــا همــراه باشــید.

http://rahamoz.com

