
 

 

 کار و کسب مدل در درآمدی های جریان
جزء سازنده جریان های درآمدی نشان دهنده درآمدی است که شرکت از هر بخش از مشتری کسب می 

 بخش هر که بپرسد خود از باید شرکت کند )هزینه ها باید از درآمدها کسر شوند تا سود بدست آید(.

واقعاٌ برای چه ارزشی تمایل به پرداخت پول دارد؟ در صورتی که شرکت به این سؤال پاسخ درستی  مشتری

 جوی و جست در بخش این هر بخش مشتری می شود. دهد، قادر به ایجاد یک یا چند جریان درآمدی برای

 :است زیر سؤاالت برای پاسخ یافتن

  پردازند؟ می پول چیزی چه برای حاضر حال در مشتریان  

 پردازند؟ می پول چگونه

 بپردازند؟ چگونه دهند می ترجیح

 دهد؟ می اختصاص خود به را درآمدها کل از سهمی چه درآمدی جریان هر
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 باشد: درآمدی های جریان از مختلف نوع دو شامل تواند می کار و کسب مدل

 درآمدهای تراکنشی:(1

 درآمد تراکنشی، حاصل پرداخت مشتری برای یکبار خرید است.

 درآمد تکرارپذیر:(2

 سازی فراهم یا پیشنهادی ارزش پذیر حاصل پرداخت های مکرر مشتریان در قبال ارائه یک درآمد تکرار

 .آنهاست برای فروش از پس خدمات

 راه های گوناگونی برای ایجاد جریان درآمدی وجود دارد:

   (sale of goods/services) فروش کاالها یا ارائه خدمات -1

 ،در قبال خرید خدمت یا محصول وجه پرداخت ازای به مشتری که اینترنت در خدمات و کاالها عرضه ترین مدل متداول

 .نصیب فروشنده می کندارزش افزوده باالئی 

اپراتور تلفن با احتساب . یک از آن خدمت استفاده نماید، باید پول بیشتری هم بپردازد مشتری هرچه بیشتر

 دقایق مکالمات مشتریان خود از آنان کارمزد می گیرد.و  ثانیه ها

 موسیقی) ها رستوران در ورودیهاخذ  و سرویس سلف -ها رستوران در اقالم تکی قیمت: خدمات بندی سطح

  ...( و زنده

 ،B&Nف پرسون بزوس رقیب بارونز و نوبل ج amazon.comمانند خدمات  فروش

CIVILICA ، ،ه، پاورپوینت و ... مقالفروش کتاب 

https://www.dell.com تریمش اسمبل قطعات مطابق سلیقه 

 ( گیگا 1 باکس میل فضای آپلود، بایت مگا 10 تا) رایگان ایمیل های تعرفه انواع و یاهو ایتس

 هایسایت ترین پربینندهیکی از ( نظر مورد کارخانه تصاویر و تولید شده بندی سطح اطالعات) بابا علی سایت

 .گوگل از بعد جهان

http://www.modirinfo.com/video/4/97
https://www.dell.com/


 

 

 لیزینگ فروش، از پس وخدمات پشتیبانی نصب، پخش، بیمه، آموزش، مشاوره، متفرقه؛ خدمات

 (Adobe Acrobat Reader افزار نرمارائه و  ADOBEشرکتمانند  کار و کسب شروع در رایگان خدمات

 درآمد ناشی از عدم ارائه خدمات -2

، )خدمات کارت اینترنت ساعتی یا حجم گیگا بایت استفاده نشده، خدمات بیمه ای، خدماتی که مشتریان استفاده نکرده اند

 (...شارژ اعتباری ایرانسل، گارانتی خودرو، 

 فروش دارایی -3

فروش دارایی از فروش حقوق مالکیت یک محصول فیزیکی ناشی می شود. شرکت آمازون، کتاب، موسیقی، 

 لوازم الکترونیکی و ... را بصورت آنالین می فروشد.

 (Subscription fees) اشتراک حقیا  حق عضویت -4

ایجاد می گردد.  شده فراهم هایسرویس و اطالعات خدمات وبه مداوم  دسترسی برای منظم هایپرداخت 

به وسایل ورزشی باشگاه بصورت ماهیانه یا سالیانه از آنها  یک باشگاه ورزشی برای دسترسی اعضای خود

 حق عضویت می گیرد.

 پزشکی، /مهندسی نظام و علمی های انجمن مجالت، ها، شهربازی تهران، انقالب باشگاه ها، خانه کتاب

 و ... modiran.com/-http://www.e مختلف های سایت

 جریمه اخذ از ناشی درآمد -5 

 دارائی، شهرداری، ها، خانه کتاب خودرو، بیمه تلفن، قبوض بانکی، اقساط پرداخت در دیرکرد جریمه 

 %4 سود  ،master card  18% جریمه -  ... و قطار هواپیما، بلیط کردن کنسل جریمه

 قرض دادن/اجاره دادن/لیزینگ -6

مدتی در اعطای یک امتیاز انحصاری برای استفاده موقتی از یک دارایی بخصوص این جریان درآمدی از 

 ایجاد می گردد. ،معین و در ازای پرداخت مبلغی معین

http://www.e-modiran.com/


 

 

 تخصصی اعتباری هایفعالیت از ایمجموعه یعنی. است اعتباری اجاره نوعی( leasing: انگلیسی به) لیزینگ

 ،(سازمان و شرکت) حقوقی شخص یا حقیقی شخص چند یا دو بین قراردادی طی که اجاره، نوع از

 .شودمی واگذار دوام، با( مصرفی یا) ایسرمایه کاالی منفعت یا کاال یک از برداریبهره

 فرانشیزلسان، حق  ،نمایندگیاعطای ، امتیازاعطای حق  -7

این جریان درآمدی با دادن اجازه به مشتریان برای استفاده از مالکیت معنوی تحت حفاظت در ازای 

واقع این امر، امکان ایجاد درآمد از سرمایه معنوی را برای  پرداخت هزینه حق امتیاز ایجاد می گردد. در

ه تولید محصول یا تجاری نمودن دارندگان این حق امتیازها ممکن می سازد، بدون اینکه آنها مجبور ب

بطور مثال، صاحبان حق اختراع در بخش های فناوری، حق استفاده از یک فناوری به ثبت  خدمتی باشند.

 رسیده را در مقابل پرداخت هزینه حق امتیاز به شرکت ها می بخشند.

 بیمه و ... -بوف  -کنتاکی – خوب پدر –دونالد  مک – هایدا –پک  آیس –هندوستان  مثال : اپتک

 برای تکمیل یا توسعه پروژه گذار سرمایه جذب، یا قرضه فروش سهام -8

 دستمزد کارگزاری -9

دستمزد کارگزاری از انجام خدمات واسطه گری میان دو یا چند طرف ناشی می شود. به عنوان مثال، ارائه 

بین تجار و مشتریان دارنده این کارت دهندگان کارت اعتباری با گرفتن درصدی از ارزش هر تراکنشی که 

 ها انجام میشود، کسب درآمد می نمایند.

مصرف کننده( مثال: بنگاه  1کسب و کار و  2فروشنده )و یا مثال بین  1و  خریدار1 بین تسهیل ارتباط چیست؟ گری واسطه

، واسطه گری B2Bباشنددو طرف معامله تولید کننده (، C2Cمصرف کننده  2بین فروشنده و خریدار ساختمان)رابطه بین 

 )انتشاراتی که قادر به فروش کتاب های منتشره اش نمی باشد(  B2Cمصرف کننده  1تولید کننده و  1بین 

 بانکی درحساب پول توقف از ناشی درآمد -10 

 با مردم پول جذب آپارتمان، فروش پیش اول، همراه تلفن نام ثبت عالیات، عتبات خودرو، ایران: مثال

با همکاری  PAY PAL شرکت الحسنه، قرض های صندوق ای، دوره های کشی قرعه و ازجایزه استفاده
ebay 



 

 

   (Advertising)تتبلیغا -11

صنعت رسانه  از پرداخت کارمزد در ازای انجام تبلیغ برای یک محصول، خدمت یا برند خاص ناشی می شود.

  و برگزارکنندگان مسابقات ورزشی بطور سنتی بسیار متکی بر درآمدهای ناشی از تبلیغات هستند.

 طبق ایران خبری بیننده پر سایت ترین بزرگیکی از   /https://www.tabnak.ir تابناک سایت وجودی فلسفه 

 است. رسانی اطالع آمارها

 .است تبلیغ فضای برای خدمت ارائه /http://www.istgah.org ایستگاه سایت وجودی فلسفه

 خدمتسایر  ارائه شان اصلی وظیفه نیست، ها آن اصلی کار که دهند می انجام هائی سازمان را تبلیغ اغلب

 درآمد کسب جهت ولی است یآموزش و فرهنگی خدمات اش اصلی فلسفه و وظیفه که سیما و صدا مثل) است

 (کند می نیز تبلیغ ،بیشتر

 core  business کار و کسب اصلی هسته ولی دهند می انجام خدمت دو هر گوگل و ایستگاه سایت: توجه

انجام می  کامال هوشمندانه و هدفمند اتتبلیغ 2استفاده از وب ه با کاست و هر چند موتور جستجو  گوگل

 .است رسانی اطالع ایستگاه، کار و کسب اصلی رسالت ولیدهد، 

 «اجتماعی کارآفرینی»در  (Donation) هبه یا عوض بال اهداء از ناشی درآمد -12 

 تجربه دکتر محمد یونس» بنگالدش  CHARITY - Grameen Bank – یونیسف – پدیا ویکی بنیاد: مثال

 تاجران و بیکاران برای کوچک وام نوعی ،(Microcredit: انگلیسی به) خرد وام مخترع و خالق ،اقتصاددان

  المللیمشابه تجربه موفق بنیاد همکاری اجتماعی بین -  «فقیر

FINCA (Foundation for International Community Assistance)   دگمه - در بولیوی donate در  Mozilla Firefox 

 شرکت جاری های هزینه در جوئی صرفه از ناشی درآمد -13

 مصرف، کم های المپ ،(سایت وب به طرفه یک گویا تلفن تبدیل)ایرالین آمریکن هواپیمائی شرکت

 تلفن برای تایمر جداره، دو های سقف و دیوار ،(ساخت هزینه %5) سوالر خورشیدی های سلول فتوسل،

 .ها سازمان های

https://www.tabnak.ir/
http://www.istgah.org/


 

 

 در سربازان لباس دگمه: مثال. کند می غرق را بزرگ کشتی یک کوچک سوراخ یک: باشیم داشته بیاد

 فضا در خودکار کارکرد عدم - ژاپن در صابون کارخانه - جهانی جنگ

 .کنددریافت می کارمزد شرکت به ازای انجام هر تراکنش (Transaction fees)تراکنشکارمزد  -41

و تعامالت دیگران از طریق  های کاربردیدریافت وجه برای میزبانی برنامه (Hosting fees)کارمزدهای میزبانی -15

  (ASPهایبسترهای کسب و کار الکترونیکی بنگاه )مدل

های دیگر را در های سایتسایت تجاری اطالعاتی از محصوالت و سرویس (Referral Fees)کارمزدهای مراجعه -16

کننده کارمزد یت معرفیکند، مراجعه شونده به ساگذارد و زمانی که مشتری به آن سایت مراجعه میاختیار مشتری می

 .پردازدمی

باشد. سیستم دریافت کارمزد به ازای فرایندهایی که شرکت در آن دارای سهم می (License fees)کارمزد حق امتیاز -17

ها این لیسانس به بسیاری از شرکت که های این سیستم هاستاز نمونه شرکت آمازون Click Ordering”-“One هاسفارش

 .استواگذار شده

 تپرداخت کارمزد به ازای هر بار دسترسی به اطالعا (Pay-per-view)ازای هر دسترسیکارمزد به  -18

 دریافت کارمزد درصورت انجام کامل عملیات (Pay-per-performance)کارمزدهای عملیاتی -19

 به تعداد زیاد دریافت کارمزدهای داد و ستدی بسیار اندک ولی (Micropayment) کارمزدهای پرداخت خرد -20

های الکترونیکی دیگر در سایت (Sponsorship) دریافت کارمزد به ازای تقبل حمایت (Sponsorships) حمایت -21

 سازمان خود

در اختیار گذاشتن بخشی از اطالعات به صورت رایگان و شارژ مشتری برای اطالعات  (Ransom Model) مدل رانسام  -22

گذارد و در صورت تمایل مشتری به یک بخش را به صورت رایگان در اختیار می« استفان کینگ»یا دسترسی بیشتر. مثال: 

 .نمایدهای بعدی از او کارمزد دریافت میخواندن همه کتاب یا بخش

تجاری  های شرکتآوری اطالعات مشتری و فروش آن به جمع (Sale of customer data)فروش اطالعات مشتری -23

 .متداول است آمریکای شمالی باشد ولی دراین فعالیت در اروپا ممنوع می بزرگ که

 BUSINESS MONITOR: اطالعات گری واسطه

 و فرموالسیون تکنولوژیدانش و  روشف -24

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C


 

 

شود و در ادامه برای جلب مشتریان استفاده می (Offline customer response) به مشتری Offline پاسخ -25

 .شودانجام می Offline های سودآور، خارج از اینترنت و به صورتفعالیت

های جدید که برای کاالها و به ازای سرویس  Linux model (added services-Value) ارزش افزوده سرویسهای -62

 .گرددشود، کارمزد دریافت میمیهای رایگان در اینترنت پیشنهاد سرویس

72- estate-Virtual real موقعیت به و کسب موقعیت ممتاز و فروش یا اجاره این  فضای مجازی حضور مداوم شرکت در

 سایرین

به دلیل خطاهای کمتر، (Efficiency & effectiveness gains)  تجاری و اثربخشی بیشتر در معامالت ، بازدهیکارایی

 .رودمی االدر روش های فوق بتر  اطالعات بیشتر و دقیق

 

 :زنگ تفکر

 دد؟انجام می گر مسافرانتوسط  ..... ئیشرکت هواپیمافروش بلیط قیمت گذاری چگونه 

 ؟پرواز رایگان ارائه می دهد .....شرکت هواپیمائی چگونه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

