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یادداشت

استارتاپ ها،
نیازمند شتاب دهنده های سرمایه گذار

ایران در بین 188 کشــور جهان رتبه 48 را از نظر تعداد استارتاپ ها کسب کرده است. این آماری 
است که در اواخر سال گذشــته در قالب یک گزارش تحلیلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ایران منتشــر شد. کشور آمریکا ، هند، انگلستان ،کانادا،  اندونزی، آلمان ، فرانسه ، استرالیا، اسپانیا و 

برزیل در 10 رتبه اول این جدول قرار گرفته اند.
وجود دو کشــور هند و اندونزی در این رتبه بندی نشــان می دهد که لزوما رابطه مستقیمی بین 
کمیت استارتاپ ها با توسعه یافتگی وجود ندارد. هر چند استارتاپ ها در مراکز صنعتی یعنی جایی 
که مناســبات پیچیده شهری و جمعیت بیشتر وجود دارد، شانس موفقیت دارند، اما آنچه امروزه در 
جهان و بویژه ایران اهمیت دارد کمیت نیســت، ماندگاری ، ظرفیت و مشمولیت آنهاست. براساس 
آمار دیگری 27/2 درصد از اســتارتاپ های ایران کمتر از 6 ماه دوام می آورند و بیشتر ماندگاری آنها 
بین 1 تا 6 ســال است که این رقم 32/4 درصد را شــامل می شود. همچنین 28/2 درصد بین 1 تا 3 

سال دوام می آورند.
مســیری که استارتاپ ها از مرحله ایده تا تجاری سازی طی می کنند دارای سه مرحله است. اول 
طرح ایده های تازه یا تقلید از ایده های موفق جهانی، دوم ایجاد راه حل متناسب با مساله که در قالب 
فعالیت در مقیاس کوچک برای ارزیابی محقق می شود و سوم تجاری سازی در بازارهای محلی، ملی 
و جهانی. در این مسیر حساس استارتاپ هایی در ایران بیشتر شانس بقا داشته اند که عالوه بر ارزیابی 
های دقیق از ریسک، بازار هدف، امکان تجاری سازی محصول یا خدمات خود از مشاوره مراکز شتاب 
دهنده نیز بهره مند شده اند. با این حال به نظر می رسد در پایان این مسیر و در ابتدای ورود به مرحله 

تجاری سازی آنچه که برای تکمیل این موقعیت الزم می نماید، سرمایه گذار است.
بدیهی است نمی توان از تیم اولیه که سرمایه ای اندک خود را صرف ایده پردازی، نرم افزار و تحقیق 
بازار کرده است انتظار داشت سرمایه اصلی را نیز تامین کند، هر چند در استارتاپ های محدود عمال 
این کار انجام شــده است. اما واقعیت آن اســت که این بنگاه اقتصادی نیازمند به سرمایه گذار دارد. 
ورود ســرمایه گذار در دنیای ناشناخته و پر ریسک اســتارتاپی نیز امر ساده ای نیست و باید توسط 
شتاب دهنده هایی حمایت شود. در این میان تشکل های بخش خصوصی و بویژه اتاق های بازرگانی 
می توانند این نقش را ایفا نمایند. کمیســیون های تخصصی اتاق ها عمدتا در حوزه تجارت سنتی 
فعالیت می کنند و به ابعاد تجارت الکترونیک هنوز ورود کافی نداشــته اند، اما این مهم باید توسط 
جوانان مبتکر و خالق کشور و آغوش گشوده سرمایه گذاران بخش خصوصی عملیاتی شود ،از سوی 
دیگر بانک هانیز که غالبا وثایق مورد نیاز خود را از زمین و ماشــین آالت تامین می کنند باید تعریف 
جدیدی از تضامین کرده تا قادر به اعطای تسهیالت کم بهره به این حوزه باشد. استقبال تشکل های 
بخش خصوصی از استارتاپ ها نه تنها در راستای وظایف آنها برای توسعه اشتغال بلکه الزمه ی ورود 

به عرصه تجارت جهانی الکترونیک می باشد.

حمید رضا شوشتریان
مدیرمسوول
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امروزه اقتصادهای جهانی با سه رویکرد شامل 
اقتصادی مبتنی بر اســتخراج منابع خام طبیعی، 
اقتصاد مبتنی بــر بهره وری و اقتصــاد مبتنی بر 
نوآوری تقسیم بندی می شوند. در این بین، ایران 
با اتخاذ رویکرد اقتصادی مبتنی بر دانش، درحال 
 گــذار از اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی اســت. 
بر این اســاس، در ســال های اخیر شرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها به طور چشــمگیری 
رشــد و توســعه یافته اند. همچنیــن در زمینه 
سیاستگذاری کالن نیز اقتصاد دانش  بنیان یکی از 
اصلی ترین اهرم ها و ابزارهای اقتصادی مقاومتی 
اســت. گزارش پیش رو قصد دارد صرفا به بررسی 
وضعیت استارتاپ های فعال پرداخته و به وضعیت 

شرکت های دانش بنیان ورود نکرده است.
بررســی ها نشــان می دهد ایــران اگرچه در 
سال های اخیر پیشرفت چشــمگیری در توسعه 
اســتارتاپ ها داشته اســت، با این حال براساس 
آخرین گزارش های بین المللی، ایران با داشــتن 
182 اســتارتاپ بــه بیش از ســه ســال مانایی 
)عمــر(، در رتبه 48 قرار دارد. در ســطح منطقه 
و بین 15 کشور همسایه نیز ایران به لحاظ تعداد 
اســتارتاپ ها در رتبه پنجم قــرار دارد. همچنین 
بین 15 کشــور با حجم تولیــد ناخالص داخلی 
نزدیک بــه اقتصاد ایــران، به جز دو کشــور، در 
همه کشــورها تعداد اســتارتاپ بیش از دو برابر 
استارتاپ های ایران است. بررسی ها نشان می دهد 
با وجود اینکه اســتارتاپ ها نقش بسیار مهمی در 
اشــتغالزایی دارند، با این حال دولت با تفکیک دو 
حوزه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، عمال 

استارتاپ ها را از حمایت جدی )همانند آنچه در زمینه شرکت های دانش بنیان انجام داده( کنار گذاشته 
است.

این موضوع زمانی قابل تامل می شــود که بیش از 90درصد از استارتاپ ها در کشور عمری کمتر از سه 
ســال دارند. در این زمینه نظرسنجی مراکز آماری از فعاالن حوزه استارتاپ ها نشان می دهد 32درصد از 
چالش های حوزه استارتاپ ها مربوط به تامین مالی، 11درصد مربوط به شرایط نامناسب بازار، 10درصد 
از مشکالت مربوط به ضعف سیاستگذاری کلی دولت، بیش از 11درصد مربوط به نبود نهادهای پشتیبان 
و همکاری های بین سازمانی و سایر مشــکالت مربوط به تامین نیروی انسانی دارای مهارت و همچنین 
مشکالت مربوط به فرصت سنجی نیازهای بازار است. بر این اساس، 64درصد از مشکالت استارتاپ های 

طراحی شده در کشور به نوعی مرتبط به عملکرد دولت در حمایت از این حوزه نوپاست.

 ایران در رتبه 48 استارتاپی جهان
بررسی آماری شرکت تحقیقاتی startupranking نشان می دهد در سطح جهان تعداد 86هزار 
و 527 اســتارتاپ با عمر بیش از سه سال وجود دارد که در این بین، نزدیک به 54درصد این استارتاپ ها 
در کشــور آمریکا قرار دارد. بر این اساس، آمریکا با 46هزار و 645 استارتاپ در رتبه اول جهان، هندی ها 
با 6هزار و 238 اســتارتاپ در رتبه دوم و انگلیســی ها با چهار هزار و 913 اســتارتاپ در رتبه سوم قرار 
دارند. در بین کشــورهای آســیایی اندونزی با دو هزار و 84 اســتارتاپ در رتبه پنجم جهان، سنگاپور با 
682 استارتاپ در رتبه 14 جهان، چین با 549 اســتارتاپ در رتبه بیستم، هنگ کنگ با 296 استارتاپ 
در رتبه 36، امارات با 287 اســتارتاپ در رتبه 38، فیلیپین با 231 استارتاپ در رتبه 44، مالزی با 208 
اســتارتاپ در رتبه 45 و ایران با 182 استارتاپ در رتبه 48 جهان قرار دارد. قابل ذکر است همان طور که 
گفته شد، تعداد استارتاپ های همه کشــورها ازجمله ایران بیش از این ارقام است، با این حال، براساس 
معیارهای طبقه بندی  از ســوی شــرکت تحقیقاتی startupranking تنها شرکت هایی در این 
لیســت آمده اند که عمر آنها بیش از سه سال بوده اســت، چنانکه بررسی ها نشان می دهد درحال حاضر 
تعداد استارتاپ های ثبت شده ایران در مرکز توانمندسازی و تســهیل  گری فاوا حدود 1315 استارتاپ 

است که عمر بیش از 80درصد آنها کمتر از یک تا سه سال است.

 رتبه پنجمی استارتاپی ایران در منطقه
بررسی آماری نشان می دهد ایران بین 15 کشور همسایه خاکی و آبی، در تعداد استارتاپ های با عمر 
بیش از ســه سال، رتبه پنجم را دارد. بر این اساس، روسیه با 568 اســتارتاپ در رتبه اول، ترکیه با 378 
استارتاپ در رتبه دوم، امارات با 287 استارتاپ در رتبه سوم، آذربایجان با 200 استارتاپ در رتبه چهارم 

فرصت طالیی استارتاپ ها
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و ایران با 182 اســتارتاپ در رتبه پنجم قرار دارد. 
همچنین پاکســتان با 174 شرکت در رتبه ششم 
قرار دارد. قابل ذکر اســت گرچه حوزه جغرافیایی 
عملکرد بیش از 90درصد اســتارتاپ ها مربوط به 
داخل مرزهای کشورهاســت، با این حال عملکرد 
اســتارتاپ ها می توانــد در حــوزه همکاری های 
زیســت محیطی، گردشــگری و امور بازاریابی، 
اشتغال و... زمینه های اشــتغالزایی مشترک را با 

15 کشور همسایه نیز فراهم کند.

 استارتاپ های ایرانی چقدر با حجم اقتصاد 
ایران همخوانی دارند؟

یکــی از مــوارد قابل بررســی در فعالیــت 
اســتارتاپ ها، ارزیابی تعداد آنها با حجم اقتصاد 
است. بر این اساس، بررسی آماری نشان می دهد 
گرچه الگــوی پیش فرضی بین حجــم اقتصاد و 
تعداد استارتاپ ها وجود ندارد، با این حال بررسی 
وضعیت 15 کشور با حجم تولید ناخالص داخلی 
بین 360 تــا 700 میلیارد دالر نشــان می دهد 
به جز تایــوان و تایلند، همه کشــورهای با حجم 
تولید ناخالــص داخلی نزدیک به ایــران بیش از 
ایران اســتارتاپ با عمر بیش از سه سال دارند. بر 
این اساس بین کشورهای با حجم تولید ناخالص 
داخلی بیشتر از ایران )حجم 432 میلیارد دالر(؛ 
ترکیه با تولیــد ناخالص داخلی 714 میلیارد دالر 
دارای 378 استارتاپ، ســوئیس با 709 میلیارد 
دالر تولید ناخالص داخلی دارای 709 اســتارتاپ 
و تایــوان با 603 میلیــارد دالر تولیــد ناخالص 
داخلی دارای 108 اســتارتاپ اســت. همچنین 
بین کشــورهای با حجم تولیــد ناخالص داخلی 
کمتــر از ایران نیــز نیجریه با 602 اســتارتاپ با 
بیش از ســه ســال عمر، آفریقای جنوبی با 386 
شرکت استارتاپی، ایرلند با 327 استارتاپ و رژیم 
اشغالگر قدس با 816 اســتارتاپ، همگی بیش از 

ایران استارتاپ دارند.

 استارتاپ های ایران چقدر اشتغالزایی دارند؟
یکــی از موارد بســیار مهم در لــزوم حمایت 
دولــت از اســتارتاپ ها، عملکرد آنهــا در زمینه 
اشــتغالزایی اســت. در این زمینه گرچه آماری 
مســتند از وضعیت اشتغالزایی اســتارتاپ ها در 
ایــران وجود ندارد، با این حال شــرکت اســنپ 
)Snapp( در ایــن زمینه آمــاری را ارائه کرده 
است که نشان می دهد این شرکت برای 300 هزار 
راننده اشــتغالزایی کرده است. حال گرچه میزان 
اشتغالزایی سایر شــرکت های استارتاپی همانند 
شــرکت های حمل ونقلی نیســت، با این حال در 
برآوردی شاید بتوان گفت شرکت های استارتاپی 
درحال حاضر برای بیش از 500 هزار نفر در ایران 
اشــتغالزایی کرده اند که بــا حمایت های دولت و 
توســعه فعالیت های اســتارتاپ ها در زمینه های 
گوناگــون، بخش گردشــگری، حــوزه مدیریت 
پســماند، حوزه کشــاورزی، حوزه مدیریت آب و 

خشکســالی، حوزه مدیریت آلودگی هوا، حوزه ورزش و سالمت جسمانی و دیگر حوزه ها می توان بسیار 
بیشتر از شــرایط فعلی زمینه اشــتغالزایی در این عرصه نوپا را فراهم کرد. همچنین یکی از مزیت های 
اشتغالزایی در حوزه استارتاپ ها ایجاد زمینه های اشتغال زنان و به ویژه برای زنان سرپرست خانوار است.

 حمایت 2 الگوی موفق جهانی از استارتاپ ها  
بررســی الگوهای بین المللی نشــان می دهد در ســطح جهان دولت ها نگرش خوبی نسبت به حوزه 
فعالیت اســتارتاپ ها دارند. نگاهی به عملکــرد دو الگوی موفق در زمینه حمایت از اســتارتاپ ها یعنی 
آمریکا و سنگاپور نشان می دهد این دولت ها به جای ورود مستقیم به این حوزه، تنها زیرساخت های فنی 
و حقوقی را برای شــرکت های اســتارتاپی فراهم می کنند و اجازه می دهند جریان استارتاپی به صورت 

خودکار شکل بگیرد. در ادامه به دو الگوی موفق جهانی اشاره می شود.

  اشتغالزایی 3 میلیون نفری استارتاپ ها در آمریکا
دولت آمریکا در ســطح جهان با فرهنگ کارآفرینی مشــهور اســت. در این کشــور کارآفرینی ابزار 
حیاتی برای ترویج رشد اقتصادی و اشتغالزایی اســت. بر این اساس دولت آمریکا ابزارها و سیاست های 
گســترده ای برای حمایت از کســب وکارهای کوچک اجرا می کند که یکی از گسترده ترین این حوزه ها، 
حمایت از استارتاپ هاست. براساس گزارش وب سایت شرکت startup ranking آمریکا در آوریل 
2019 تعداد 46هزار و 645 شــرکت اســتارتاپی فعال دارد که در زمینه های مختلف مشــغول فعالیت 
هســتند. در این زمینه از نمونه های موفق فعالیت های اســتارتاپی می توان به شرکت اوبر اشاره کرد که 

درحال حاضر تحت مدیریت یک ایرانی اداره می شود.
براساس گزارش اخیر این شرکت، اوبر در سال 2018 حدود 11/3میلیارد دالر درآمدزایی کرده است. 
همچنین اوبر در سال 2018 در 65 کشور جهان )در بیش از 600 شهر( جهان فعالیت داشته که ماحصل 
آن اشــتغالزایی برای 16هزار کارمند )9300 کارمند در آمریکا و مابقی در سایر کشورها( و سه میلیون 
راننده اســت. در ژانویه ســال 2011 رئیس جمهور وقت آمریکا طرح Staifiip Aiherica را برای 

تشویق و گسترش کارآفرینان استارتاپ ها مصوب کرد و به اجرا درآورد.

با اجرای این طرح، سیاست های حمایتی در پنج حوزه به شرح زیر ارائه شد:
1- دسترسی به سرمایه برای راه اندازی و رشد استارتاپ ها
 2- برقراری ارتباط مربیان با استارتاپ ها و آموزش به آنان

 3- کاهش موانع و تسهیل فرآیند توسط دولت برای کارآفرینان
 4- تسریع در نوآوری از آزمایشگاه به بازار برای فناوری های پیشرفته

 5- فراهم کردن فرصت های بــازار در صنایع، ازجمله مراقبت های بهداشــتی، انرژی پاک و آموزش 
و پرورش. در بخــش خصوصی نیز اتحادیه ای تحت عنوان »همکاری اســتارتاپ آمریکا«، متشــکل از 

 در سطح جهان تعداد 86هزار و 527 اســتارتاپ با عمر بیش از سه سال وجود دارد که در 
این بین، نزدیک به 54درصد این استارتاپ ها در کشور آمریکا قرار دارد

 در سطح جهان تعداد 86هزار و 527 استارتاپ با عمر بیش از سه سال وجود دارد که در 
این بین، نزدیک به 54درصد این استارتاپ ها در کشور آمریکا قرار دارد
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کارآفرینان، شــرکت ها، دانشگاه ها، بنیادها برای 
ســرمایه گذاری در زمینه های نوآورانه و مبتنی بر 
رشد ســریع اقتصاد آمریکا تاسیس شد. درحال 
حاضر این اتحادیه در سراســر جهان تحت عنوان 
»UP Global« فعالیــت کــرده و متعهــد به 
حمایت و آمــوزش 500هزار کارآفرین در 1000 

شهر طی سه سال است.
همچنین با تصویب قانون »مشاغل کسب وکار 
کوچک« یک سری از تعهدات عمومی و خصوصی 
در حمایت از کارآفرینان و اســتارتاپ ها به شرح 

زیر شکل گرفت:
 1- گسترش برنامه های آموزشی و کارآفرینی 
که بیشتر آمریکایی ها را نه فقط برای کاریابی بلکه 

برای ایجاد شغل توانمند می سازد،
 2- گســترش دسترســی به ســرمایه برای 

استارتاپ هایی با رشد باال در کشور،
 3- حمایــت مالی از تجاری ســازی طرح های 
تحقیق و توسعه ســاالنه حدود 148 میلیارد دالر 
به منظور ایجاد استارتاپ های نوآور و صنایع کامال 

جدید،
 4- گســترش همــکاری بین شــرکت های 
بزرگ و اســتارتاپ ها از سیاســت ها و برنامه های 
حمایتی آمریکا برای کارآفرینان و اســتارتاپ ها 
در آمریــکا و سراســر جهــان اســت و معافیت 
مالیاتی )معافیت مالیات بــر درآمد( دائمی برای 
بنگاه های کسب وکار کوچک که در مناطق کمتر 

توسعه یافته سرمایه گذاری کنند.
به دنبال اجــرای این برنامه ها، شــرکت های 
بــزرگ آمریــکا نیز متعهــد شــدند اقداماتی را 
به این شــرح انجــام دهند. تعهــد 200میلیون 

دالری شــرکت Intel بــرای ســرمایه گذاری 
اســتارتاپ های آمریــکا، تعهــد 150 میلیــون 
دالری شــرکت IBM برای ســرعت بخشیدن 
بــه کارآفرینان آمریکا، تعهد شــرکت HP برای 
توســعه برنامه جهانــی حمایــت از کارآفرینان 
آمریکا با پشــتیبانی از 500هــزار کارآفرین در 
حوزه اســتارتاپی و همچنین راه اندازی شــبکه 
Techsters به عنــوان یک شــتاب دهنده از 
سوی 15 سازمان مستقل متعلق به سازمان های 
منطقه ای که طی سه ســال پنج هزار کارآفرین و 
ســرمایه گذار موفق و باتجربه و 6هزار کارآفرین 
جوان را حمایت و پشتیبانی کرده و 25هزار شغل 
جدید ایجاد کنند. قابل ذکر اســت براساس آنچه 
اداره آمار آمریکا منتشــر کرده است، ماحصل این 
اقدامات یعنی حمایت از توســعه استارتاپ ها در 
آمریکا، اشــتغال خالص بیش از سه میلیون نفر از 
طریق استارتاپ ها طی سال های 1997 تا 2018 

بوده است.
 7 شیوه حمایت سنگاپور از استارتاپ ها

دولت ســنگاپور اقدامات متعــددی را انجام 
داده است تا کشــور را به ســمت فضای پررونق 
برای توســعه اســتارتاپ پیش ببرد. درحقیقت، 
زیرســاخت انکوباتور کســب وکار، مشــوق های 
مالیاتی، کمک هــای نقدی یــا طرح های تامین 
مالی و هر آنچه را یک شــرکت جدید می خواهد 
ســنگاپور دارد. در عین حال دولــت با بازنگری و 
اصالح طرح های پشــتیبانی، ورود استعدادهای 
جهانی کارآفرینی به ســنگاپور را تســهیل کرده 
و به همین دلیل در دهه گذشــته شاهد افزایش 
اســتارتاپ ها در  تعــداد  قابل مالحظــه ای در 

کشــور بوده است. دولت ســنگاپور حمایت های 
سیزده گانه از اســتارتاپ ها می کند که در اینجا به 

هفت مورد از این حمایت ها اشاره می شود:
1- طرح SG: براســاس این طرح موسسه ای 
به نام اســتارتاپ Startup SG برای حمایت 
قاطع از استارتاپ شکل گرفته که زمینه های الزم 
را برای ســرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینان با 
ایده های کســب وکار نوآورانه انجام می دهد. یکی 
از اهداف SG حمایت از استارتاپ ها برای اتصال 
به شــبکه جهانی کارآفرینی اســت. همچنین از 
دیگر اهداف SG پشتیبانی مالی استارتاپ هاست 
که شــامل تامین هزینه های عملیاتی با وام های 
بالعوض و تسهیل زمینه های اعطای وام بانکی به 

بنگاه های خرد و کوچک است.
2- طــرح AITD: براســاس ایــن طــرح 
استارتاپ های واجد شــرایط با حداقل 100هزار 
دالر ســرمایه گذاری می توانند از کسر مالیات 50 

درصد سرمایه گذاری برخوردار شوند.
3- طرح FSTI: طــرح FSTI برای حمایت 
از ایجاد اکوسیســتم های فعال جهــت نوآوری، 
طی یک دوره پنج ســاله متعهد به پرداخت 225 

میلیون دالر به شرکت مذکور است.
4- طــرح CDG: طرح یک برنامه کمک مالی 
برای ایجاد استارتاپ است. شرکت ها می توانند از 
طریق این طرح تا 70 درصد از هزینه های مربوط 
بــه پروژه ها، ازجمله مشــاوره، آمــوزش، صدور 
گواهینامــه، تجهیزات و هزینه هــای نرم افزاری 
برخوردار شــوند. پروژه ها باید منجــر به افزایش 
بهره وری، بهبود فرآیند، توسعه محصول، توسعه 

سرمایه انسانی و دسترسی به بازار شوند.
5- طــرح ICV: در ایــن طرح برای تشــویق 
استارتاپ جهت توسعه قابلیت های تجاری و ارتقا 
و تقویت عملیات کســب وکار از طریق مشاوره در 
زمینه نوآوری، بهره وری، منابع انسانی و مدیریت 
مالی از کوپن هایی به ارزش 5000 دالر اســتفاده 
می شود. هر اســتارتاپ می تواند تا حداکثر هشت 

کوپن برخوردار شود.
ESVF -6: ایــن طــرح که یــک صندوق 
ســرمایه گذاری اســت تــا 10 میلیــون دالر 
برای شــرکت های مبتنی بر فناوری پیشــرفته 

تازه تاسیس سرمایه گذاری می کند.
7- طرح IMap: این طرح یــک برنامه برای 
حمایت از فعالیت های بازاریابی بین المللی است. 
ازجمله ماموریت های آن پشتیبانی از کسب وکار 
خــارج از کشــور و شــرکت در نمایشــگاه های 
بین المللی اســت. طرح مذکــور 50 تا 70 درصد 
هزینه های قابل قبول مانند اجاره فضای نمایشگاه، 
هزینه ساخت وساز غرفه و هزینه های مشاوره ای 

ماموریت را حمایت می کند.
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در رویداد یلدای استارت آپی سال 97 با جمعی 
از اســتارت آپ های شناخته شــده کشور، پنلی 
تحت عنوان تامین منابع مالی اســتارت آپ ها در 
ســال آینده اجرا شــد که به چالش اکوسیستم  
کسب وکارهای نوپا برای تامین سرمایه به ویژه در 

بخش سرمایه گذاران پرداخت.
در این پنل که جمعی از مدیران شــرکت های 
ســرمایه گذاری و صندوق های سرمایه جسورانه 
)VC( حوزه اســتارت آپ ها حضور داشــتند، از 
نظر آنها سرمایه گذاران برای ورود به اکوسیستم 
اســتارت آپ ها راغــب هســتند و بهتر اســت 
شرکت های بزرگ و شناخته شــده سنتی برای 

تامین مالی استارت آپ ها مشارکت کنند.
البته افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی فرصت 
مناسبی برای کسب و کارهای نوپا است که به فکر 
کســب درآمد ارزی باشــند. از نظر آنها، بخشی 
از چالش اســتارت آپ ها به خودشان برمی گردد 
به طوری که آنها رشــد کارآمدی ندارند و دوست 

دارند در حد و اندازه یک کسب و کار نوپا باشند.
در واقع، تفکر تبدیل شــدن به شرکت بزرگ 
و ورود بــه بــورس کمتر در آنها دیده می شــود. 
البته متاسفانه هنوز زیرساخت های الزم در بازار 
سرمایه برای پذیرش کسب وکارهای استارت آپی 
وجود نــدارد. از طرفی انتظار مــی رود صندوق 
نوآوری و شکوفایی و در رأس آن دولت روش های 
درست تامین مالی استارت آپ ها را جایگزین وام 

دادن کند.

فرصت کسب درآمد ارزی
به هر حال، اقتصاد کشور در یک سال گذشته 
روزهای پرچالشی را ســپری کرده است و همین 
مســاله منجر به عدم اطمینان در سرمایه داران 

شــده و در نهایت آنها تمایلی به ســرمایه گذاری 
در اســتارت آپ ها ندارند. به گفته رضا زرنوخی، 
مدیرعامل انجمن وی سی ایران و رییس صندوق 
توســعه تکنولوژی، میزان جذب ســرمایه سال 

گذشته 350 میلیارد تومان بود.
به گفته وی ســال 97 به دلیل شوک اقتصادی 
و حضور ســرمایه گذاران در ســایر بازارها، بخش 
عمده ای از آن در نیمه نخســت سال محقق نشد 
و حدود 50 درصد کمتر از ســال قبل بوده است. 
با این حــال، انتظار می رود در ماه های واپســین 

سال جاری، جریان برگردد.
با این حال، آنچه از بررسی روند سرمایه گذاری 
در کســب وکارهای نوپا مشــخص است، معموال 
اســتقبال کمرنگ صندوق های ســرمایه گذاری 
جسورانه، شــرکت های ســرمایه گذاری و حتی 
دولت بــرای تامین مالی این کســب وکارها بود. 
در این راســتا، رامین ربیعی، مدیرعامل صندوق 
سرمایه گذاری فیروزه می گوید: در اوایل دهه 90، 
شرکت ها به دنبال تامین مالی برای استارت آپ ها 
بودند، برگزاری جلســات بــرای ارائه محصول و 
دستاوردها، کار مشکلی بود. یعنی سرمایه گذاری 
در این حــوزه هنوز غیرمتداول بود و پرریســک 
به نظر می رســید و متقاعد کردن شــرکت های 
سرمایه گذاری که عمدتا خصولتی و دولتی بودند، 

سخت بود.
اما امروز خوشبختانه چالش هایی از آن جنس 
دیگر وجود ندارنــد. امروزه گروه هــای مختلف 
سرمایه گذاری در حوزه اســتارت آپ وارد شده یا 
مایل به ورود هستند. همچنین استارت آپ ها در 
کنار تولیدکنندگان کاالها و مواد پرمصرفی مانند 
لبنیــات، از آن بخش هایی بودند کــه چه قبل از 
برجام و جه بعد از برجام، بیشترین جذب سرمایه 

را داشتند.
در واقع، رشد برای شــرکت های شناخته شده 
هم در حوزه ســرمایه گذاری و هم استارت آپ ها 
بدون سرمایه خارجی اصال ممکن نبود. در شرایط 
فعلی، یافتن پــول نهادی خارجی بــرای ایران، 
تقریبا غیرممکن اســت. زیرا هنوز راه حلی برای 
جابه جایی پول آنها وجــود ندارد. پول داخلی هم 
خیلی کم است، البته نقدینگی کشور کم نیست، 
نقدینگی که وارد این حوزه شــده، بــرای اینکه 
بتواند رشد کرده و شرکت های بزرگ را پشتیبانی 

کند، کم است.
این نگرانی برای شــرکت های بزرگ با کاربران 
زیاد است که برای رشد و توســعه نیاز به سرمایه 
بیشــتری دارند. وی افزود: کاهــش ارزش ریال 
در مقابــل دالر فرصتــی را ایجــاد می کنــد که 
اســتارت آپ های ایرانی با شــرکت های خارجی 

همکاری داشته باشند.
امروز همه اســتارت آپ ها باید ســعی کنند به 
شــکلی درآمد ارزی داشته باشــند. برای مثال، 
صنعت بازی می تواند در این زمینه پیشگام باشد. 
گیمی که در ایران توســعه پیدا می کند، از طریق 
کافه بازار فــروش جهانی و درآمد ارزی داشــته 
باشد و به راحتی می توانند مشتری های خارجی را 
جایگزین ایرانی ها کنند. به شرطی که از ابتدا، به 
فکر مشتری خارجی هم باشند و محصول را برای 
بازارهای بین المللی تولید کنند. همین اتفاق هم 

می تواند برای استارت آپ های ایرانی رخ دهد.
از نظر فرهاد رهنما، مدیر شرکت سرمایه گذار 
رهنمــا و از پیشکســوتان ســرمایه گذاری، رقم 
ســرمایه گذاری از چشم انداز یک ســرمایه گذار 
داخلی؛ بسیار باال است. در این شرایط حتی ایجاد 

یک یونیکورن، دست نیافتنی به نظر می آید.

تحلیل وضعیت سرمایه گذاری استارتاپی 
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با این حــال، بایــد دیدگا ه ها نســبت به این 
موضوع تغییر کند. در حال حاضر وقت آن رسیده 
شرکت های دولتی، شــبه دولتی یا خصولتی مثل 
نفت، مخابرات و فوالد وارد حوزه اســتارت آپ ها 
شــوند. هرچند برخی از آنها پیــش از این نقش 
منفی یا مخربی داشتند، اما االن زمان آن رسیده 

که قدری دید متفاوتی داشته باشند.
البته انتظــار نمی رود از همــان ابتدا و مرحله 
اول در اســتارت آپ ســرمایه گذاری کننــد، با 
این حال، می توانند شرکت هایی درست کنند که 
سرمایه گذاری اولیه را انجام دهد. همچنین با ورود 
به مراحل بعد می توانند استارت آپ ها را در مراحل 
خــروج حمایت کننــد. در واقع، مشــارکت آنها 
امیدی به فضای استارت آپی و سرمایه گذاری های 
جســورانه می دهد. همچنین از نظر تشکیل یک 
مجموعه موفق، رســاندن آن به یک مرحله بهتر و 

پول خرج کردن، فرصت های مناسبی است.

رشد ناکارآمد تکنولوژی
به اعتقــاد مهدی امیری، مدیرعامل شــرکت 
همکاران سیســتم ، رویکرد ســرمایه گذاران به 
اکوسیستم اســتارت آپ ها در چند سال گذشته 
مثبت بوده اســت، اما در حال حاضــر در این فضا 
یک مشــکلی وجود دارد، این است که فقط تعداد 
اســتارت آپ زیاد می شــود، بدون آنکه خروجی 

وجود داشته باشد.
مشخص نیســت ماهیت یک کســب وکار که 
چند مرحله ســرمایه گذاری را پشت سر گذاشته 
چیست. آیا این کسب و کار هنوز استارت آپ تلقی 
می شود یا به شرکت تبدیل شده است. به هر حال، 
کسب و کاری که ســود دارد، می تواند سهامش را 
عرضه اولیه کند و در نهایت به یک شــرکت بزرگ 

تبدیل شود.
اما آنها هنوز مایلند تحت عنوان اســتارت آپ 
فعالیت کــرده و از منابع مالــی و مزایای حمایت 
مالی سرمایه گذاری جســورانه بهره مند شوند. به 
هر حال، حجم ســرمایه موجود در ایران، محدود 
اســت و احتمال ورود ســرمایه جدید هم میسر 

نیست.
در نتیجه، باید روش های جدیدی برای تامین 
مالی شــرکت ها پیدا کرد. هرچنــد برای برخی 
اســتارت آپ ها این امکان وجود دارد که ماهیت 
شــرکت پیدا کنند ولی آنها برای خروج از فضای 
اســتارت آپی حس بدی دارند. برای نمونه، تفکر 
اســتارت آپ باید رشــد 10 برابری در کوتاه ترین 
مدت باشــد، اما آنها همچنــان در پی منابع مالی 

مجدد بوده و کمتر سراغ رشد  می روند.

فرصتی از جنس بازار سرمایه
فرابورس از سال گذشته مســیر را برای ایجاد 
صندوق های جسورانه باز کرد. مساله ای که وجود 
دارد این اســت که آیا این مسیر می تواند در کنار 
تامین مالــی موردنیاز اســتارت آپ ها، منجر به 
ورود آنها به بورس شــود. با این حال، از نظر علی 
تیموری مدیرعامل یک شــرکت سرمایه گذاری، 
شــکل گیری صندوق هــای جســورانه در بازار 
سرمایه با این هدف نبوده که اینها مسیری باشند 
برای خروج استارت آپ ها، چون حجم آنها خیلی 

بزرگ نیست.
با توجه بــه وضعیتــی که کســب و کارهای 
اســتارت آپی دارند، همین حــاال صندوق هایی 
تاسیس شــده که به دلیل الزامات سازمان بورس 
بــرای ارائه گــزارش مالی، به لحــاظ عملیاتی و 
کارکردی، با مشــکالت عدیــده ای مواجهند. در 

واقع، صندوق های جســورانه بــه تعبیری تامین 
یک کســب وکار استارت آپی هســتند که باید با 
نهادهای مالی ســنتی بجنگند. زمان آن رسیده 
که با همکاری اکوسیســتم اســتارت آپی زمینه 
حضور شرکت هایی که ظرفیت الزم برای پذیرش 

استارت آپ ها را دارند، فراهم شود.
در این راســتا، محمودرضا خواجــه نصیری، 
مدیرعامــل یــک شــرکت دیگــر در حــوزه 
سرمایه گذاری، با انتقاد از فضای موجود در حوزه 
اســتارت آپ ها گفت: واقعیت این است که 1700 
هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشــور داریم. در 
یک عرضه اولیه حــدود 100 میلیارد تومان برای 

سهام شرکت ها پول جمع می شود.
پس نگویید پول نیســت، پول هست! سرمایه 
هســت، اتفاقــا ســرمایه گذاری وجــود دارد، 
حتی ســرمایه گذار مشــتاق بــرای تامین مالی 
استارت آپ ها نیز وجود دارد. اما اکوسیستم شکل 
نگرفته اســت. ما بازیگرهای محدود با سایزهای 

کوچک برای جذب سرمایه داریم.
متقاضی پول فراوان، دارندگان پول هم فراوان، 
اما پلت فرم مناسب برای سرمایه گذاری نیست که 
امکان آماده ســازی محصوالت استارت آپی برای 
جذب ســرمایه را فراهم کند. به وجود آوردن این 
فضا مستلزم ایجاد تعامل و ســرمایه گذاری بین 

سرمایه دار و استارت  آپ ها است.
از نظــر رضــا زرنوخــی، مدیرعامــل انجمن 
وی ســی ایران، یک راه برون رفت از این مشکالت 
تامین ســرمایه برای اســتارت آپ ها، هم افزایی 
و ادغام اســت. به ویژه برای استارت آپ هایی که 
رشــد آنها محدود شــده و از طرفی توان رقابت 
با اســتارت آپ های بــزرگ را ندارنــد. اما همه 
مشــکالت را حل نمی کند. ممکن اســت تعداد 
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رایج ترین دلیل شکســت این اســتارت آپ ها »عدم نیاز بازار« اســت. 
همچنین از دیگر عوامل شکســت اســتارت آپ ها، می توان نداشتن تیم 

مناسب را نام برد.
 برخی از استارت آپ ها به طور شگفت انگیزی موفق می شوند و فیس بوک 
یکی از این استارت آپ هاســت. در سال 2005، شــرکت سرمایه گذاری 
اکسل پارتنرز )Accel Partners( با ســرمایه گذاری 14.8 میلیون 
دالری در facebook.com توانســت سودی بالغ بر 5.6 میلیارد دالر 
کســب کند؛ یعنی 378 برابر مبلغ ســرمایه گذاری اولیه! بــا این حال در 
بیشتر مواقع، بدست آوردن سودی مشابه این تجربه، رویایی بیش نیست 
و بیشتر استارت آپ ها در نهایت شکست خورده و محو می شوند. بر اساس 
یافته های موسســه CB Insiders، بالغ بر 70 درصد استارت آپ های 
مبتنی بر تکنولوژی با شکست مواجه می شوند. همین موضوع سبب شده 

تا کسب موفقیت های بزرگی همچون فیس بوک، به آسانی میسر نباشد.
موسســه CB Insiders با تجزیه و تحلیل روی 101 اســتارت آپ 
شکست خورده، عمده ترین اشتباهاتی که منجر به مرگ این استارت آپ ها 
شده را استخراج کرده اســت. اینفوگرافی زیر 20 علت عمده شکست این 
استارت آپ ها را نشان می دهد. بر اساس نتایج این مطالعه، رایج ترین دلیل 
شکست این اســتارت آپ ها »عدم نیاز بازار« است. بنابراین الزم است قبل 
از شروع هر اســتارت آپی، وجود بازار مناســب برای محصول موردنظر به 
دقت بررسی شود. همچنین یکی دیگر از مهمترین عوامل برای راه اندازی 
استارت آپ، داشتن تیم مناسب اســت. بدون داشتن تیم مناسب احتمال 
موفقیت استارت آپ بســیار کاهش یافته و شکست استارت آپ محتمل تر 

خواهد شد.
هر چند تمامی ســرمایه گذاران تمایل دارند تجربه ای همانند شــرکت 
ســرمایه گذاری اکســل پارتنرز را داشته باشــند، با این حال دستیابی به 
چنین آرزویی آســان نیســت و در 29 درصد موارد سرمایه گذار تمام پول 
خود را بدون اندک ســودی از دســت می دهد. لذا توجه به موارد شکست 

استارت آپ ها و دوری از آنها از ملزومات هر استارت آپی به حساب می آید.

عوامل مهم شکست خوردن استارتاپ ها:
عدم نیاز بازار

عموما استارتاپ ها زمانی موفق می شــوند که بتوانند مشکلی را از بقیه 
حل کنند.

به پایان رسیدن پول
استارتاپ ها در دو حالت بی پول می شــوند: اول زمانی که بدون بودجه 

باشند و دوم زمانی که بودجه بیش از حد باشد و با بی دقتی خرج کنند.
تیم نادرست

بی انگیزگی، کمبود تخصص و نداشــتن هدف مشترک یک تیم همگی 
می توانند یک استارتاپ را به انفعال بکشانند.

خارج شدن از رقابت

رایج ترین دالیل 
                     شکست 

استارتاپ ها

ترکیبی از جزئیات مثل تخصص، انگیزه و یا جذب سرمایه می تواند یک 
استارتاپ را از رقابت خارج کند.

قیمت گذاری
برخی استارتاپ ها یک محصول فوق العاده ولی گران را عرضه می کنند؛ 

این موضوع می تواند مشکالتی در برنامه درآمدی و فروش ایجاد کند.
محصول ضعیف

اگر تمرکز اصلی بنیان گذاران در آغاز مســیر بر روی محصول نباشــد، 
نتیجه نهایی می تواند برای کاربر ناامید کننده باشد.

عدم وجود طرح کسب و کار
صرفا داشــتن یک ایده عالی کافی نیســت. بنیان گذاران باید از ابتدا بر 

روی یک استراتژی درآمدی فکر کنند.
بازاریابی ضعیف

بعضــی بنیان گذاران فکــر می کنند یک محصول عالــی خودش برای 
خودش تبلیــغ می کند؛ با همین تفکر محصول را به مخاطب اشــتباه و از 

طریق کانال های اشتباه معرفی می کنند.
در نظر نگرفتن مشتری

حواس پرتی و تردید می تواند تمرکز را از روی مشــتری و نیازهایش دور 
کند.

زمان بندی بد برای معرفی کردن محصول
دیر یا زود معرفی کردن محصــول می تواند به یک اندازه در به موفقیت 

رسیدن آن مانع ایجاد کند.
از دست دادن تمرکز

ایجاد تغییر در هدف و ایده ها می تواند بنیان گذاران را گیج کند و باعث 
فراموش کردن و از بین بردن تمرکز روی هدف و ایده اصلی محصول شود.

عدم هماهنگی تیم و سرمایه گذاران
در نظر نگرفتن خواســته های ســرمایه گذاران و یا تسلیم شدن به طور 
کامل در مقابل خواسته هایشــان هر دو به یک اندازه ضربه زننده است. این 

ضربه می تواند با به وجود آمدن تنش بین بنیان گذاران نیز وارد شود.
پیُوت )چرخش( بد



9فروردین ماه  1398   / شماره 562

اگر پیُوت )چرخش( با بی دقتی انجام شود و بر 
اساس اطالعات پشــتیبانی نباشد می تواند تمام 

استارتاپ را به مسیر غلطی ببرد.
نبود اشتیاق

اگر بنیان گذاران فقط به خاطر ســود به تولید 
یک محصول عالقه داشته باشــند و به آن ایمان 
قلبی نداشــته باشــند، به ســرعت از دور خارج 

می شوند.
موقعیت مکانی بد

اگــر اســتارتاپ در جایی باشــد کــه در آن 
استعداد زیادی حضور داشــته باشد، می تواند به 
بنیان گذاران کمک کند. جای درســت همچنین 

می تواند به عیب یابی محصول هم کمک کند.
عدم وجود سرمایه و عالقه سرمایه گذار

کمبود سرمایه و عالقه ســرمایه  گذار میتواند 

منجر به این شود که ایده قابلیت تبدیل شدن به یک کسب و کار را ندارد و به نوعی آماده و مناسب جذب 
سرمایه نیست.

چالش های قانونی غیرمنتظره
چالش های قانونی غیرمنتظره می توانند مســیر رشد اســتارتاپ را تغییر داده و به سمت زمینه و بازار 

متفاوتی ببرد.
استفاده نکردن از شبکه

اگر بنیان گذاران به اندازه ارتباطات خودشان از ارتباطات سرمایه گذاران استفاده نکنند نمی توانند به 
اندازه کافی تراکنش جذب کنند.

تمام شدن سوخت
بنیان گذاران عموما زندگی مالی متعادلی ندارند و درگیر شــدن بین موضوعات و چالش های مختلف 

باعث می شود سوختشان به پایان برسد.
شکست خورد در پیُوت )چرخش(

خودداری کردن و بی میل بودن به ابراز یک اشــتباه هزینه زیادی برای یک استارتاپ خواهد داشت و 
می تواند کارکنان و مشتریان را ناامید کند.
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در چنـد سـال گذشـته خریـد آنالین توانسـته 
جایـگاه خوبـی در بیـن مشـتریان کسـب کند. 
امـروزه بـرای خرید یـک محصول الزم نیسـت 
حتمـا بـه مغـازه برویـد، فقـط بـا داشـتن یک 
اینترنـت می توانیـد از هـر  تلفـن هوشـمند و 
جـای جهان کـه می خواهیـد خرید کنیـد. این 
دسـتاورد بایـد از دو شـبکه جهانی بـه نام های 
تجـارت الکترونیـک و کسـب و کار الکترونیـک 

E-Business متشـکر باشـد.
معانـی  دو  ایـن  دارنـد  اعتقـاد  مـردم  اکثـر 
یکسـانی دارنـد امـا در حقیقت ایـن دو به یک 
مفهـوم اتالق نمی شـوند امـا به یکدیگر بسـیار 

نزدیـک و وابسـته هسـتند.

تجارت الکترونیک چیست؟
تجـارت الکترونیـک بـه فرآیند خریـد و فروش 
توسـط وب و اینترنـت گفتـه می شـود. بلعکِس 
فروشـگاه هاِی حقیقـی، در تجـارت الکترونیک 
نیـازی نیسـت خریـدار و فروشـنده یکدیگـر را 
مالقـات کننـد و فرآینـد خرید را انجـام دهند.

تجارت الکترونیک انواع مختلفی دارد:

)B2B( کسب و کار به کسب و کار
تمـام  الکترونیـک  تجـارت  از  نـوع  ایـن  در 
تراکنش هایـی کـه بـرای خریـد محصـول یـا 
خدمـات انجـام می شـود بیـن دو کسـب و کار 

می افتـد. اتفـاق 

)B2C( کسب و کار به مصرف کننده
ایـن نـوع تجـارت الکترونیـک تمامـی روابـط 
آنالیـن بیـن کسـب و کار و مشـتری نهایـی را 
در بـر می گیـرد. B2C رایج تریـن نـوع تجارت 

اسـت. الکترونیک 
 B2C ،بـا وجـود پیشـرفت و توسـعه اینترنـت
و  اسـت  کـرده  زیـادی  بسـیار  پیشـرفت  نیـز 
اسـتفاده از آن بسـیار سـاده شده اسـت. امروزه 
می توانیـد بـه راحتـی فروشـگاهی آنالیـن پیدا 
کنیـد. ایـن فروشـگاه ها همـه نـوع محصولـی 

می فروشـند؛ از کتـاب و لـوازم برقـی گرفتـه تـا لبـاس و انـوع آالت موسـیقی.
مـردم اغلـب خریـد آنالیـن را بیشـتر دوسـت دارند چرا کـه قیمـت پایین تـری دارد و کار خرید را 

می کند. آسـان 

)B2C( مصرف کننده به مصرف کننده
ایـن نـوع از تجـارت الکترونیـک، تمامـی تراکنش هایی که بین دو مشـتری اتفاق می افتد را شـامل 

می شـود. از این روش معموال در فروشـگاه هایی مثل eBay اسـتفاده می شـود.

)C2B( مصرف کننده به کسب و کار
ایـن مـدل کسـب و کار عمومـا در جاهایـی اتفـاق می افتـد که مشـتری نهایـی محصولـی را تولید 
می کنـد کـه کسـب و کار از آن بـرای بـه دسـت آوردن مزیت رقابتـی و یا تکمیل کـردن محصول 
نهایـی اسـتفاده می کنـد. بـرای مثـال سـایت هایی کـه افـراد بـه صـورت آزاد در آن لوگـو طراحی 

می کننـد را در نظـر بگیرید.

)B2A( کسب و کار به مدیریت
ایـن مـدل کسـب و کار همـه تراکنش هایـی کـه بین کسـب و کار و یک نهـاد دولتی کـه اینترنت 
را بـه عنـوان واسـطه می شناسـند اتفـاق می افتـد را تحـت پوشـش قـرار می  دهـد. مـوارد بسـیار 
زیـادی در این دسـته جـای می گیرد؛ مـواردی مثل امنیـت اجتماعـی، خزانه داری، اسـناد قانونی، 

… و  استخدام 

)C2A( مصرف کننده به مدیریت
 C2A شامل تمام تراکنش هایی می شود که بین مصرف کننده و دولت اتفاق می افتد.

برای مثال می توان تحصیل، مالیات، امنیت اجتماعی و سالمتی را بیان کرد.

کسب و کار الکترونیک چیست؟
کسـب و کار الکترونیـک بـه مفهومـی گفتـه می شـود کـه از اینترنـت، اکسـترانت، وب و اینترانت 
بـرای تمـام تراکنش هـا اسـتفاده کنـد. دو مفهـوم کسـب و کار الکترونیـک و تجـارت الکترونیـک 
بسـیار بـه هـم شـبیه هسـتند با این تفـاوت کـه کسـب و کار الکترونیک چیـزی بیـش از خرید و 

فـروش محصـول و خدمـات به صـورت آنالین اسـت.
الکترونیـک،  بـر می گیـرد؛ فرآینـد سـفارش  بـازه فرآیندهـای گسـترده تری را در  ایـن مفهـوم 
مدیریـت تأمیـن زنجیـره ای و مدیریـت روابـط مشـتری از این دسـت فرآیندهـا هسـتند. بنابراین 

تجـارت الکترونیـک بخشـی از کسـب و کار الکترونیـک محسـوب می شـود.
کسب و کار الکترونیک دو نوع دارد:

Pure Play
ایـن اصطـالح بـه کسـب و کارهایـی گفته می شـود که فقـط روی یـک محصول و خدمـت تمرکز 

دارند.

تفاوت کسب و کار 
الکترونیک با تجارت 

الکترونیک
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Brick and Click
اسـت کـه  بـرای شـرکت هایی  ایـن اصطـالح 
کسـب و کارشـان را هـم بـه صـورت آنالیـن 
و هـم بـه صـورت آفالیـن اداره می کننـد. بـه 
ایـن معنـا کـه عالوه بر داشـتن یک وب سـایت 
کـه از طریـق آن محصـوالت خـود را به فروش 
می رسـانند، در یـک مغـازه به صـورت فیزیکی 

نیـز محصوالتشـان را هـم می فروشـند.

کار  و  کسـب  و  الکترونیـک  تجـارت  تفـاوت 
نیـک لکترو ا

بـه خریـد و فـروش از طریـق اینترنـت تجارت 
الکترونیـک می گوینـد. در مقابل، کسـب و کار 
الکترونیـک فقـط بـه خریـد و فـروش محـدود 
اقتصـادی  فعالیت هـای  تمـام  بلکـه  نمی شـود 
کـه یـک کسـب و کار از طریق اینترنـت انجام 
می دهـد را کسـب و کار الکترونیـک می گویند. 
بـرای مثـال، اطالعـات و تکنولوژی هایـی کـه 

بـرای گسـترش دانـش اسـتفاده می شـوند.
اصلی تریـن  از  یکـی  الکترونیـک  تجـارت 
بخش هـای یک کسـب و کار الکترونیک اسـت.
بسـیاری از مـردم اعتقـاد دارند زمانـی که یک 
کسـب و کار بـه طـور کامـل اینترنـت را بـه 
عنـوان واسـطه قرار دهد و از آن اسـتفاده کند، 
می توانـد بـه عنـوان کسـب و کار الکترونیـک 
شـناخته شـود. هیـچ نیـازی نیسـت کـه یـک 
کسـب و کار الکترونیـک وجـود فیزیکـی نیـز 

باشد. داشـته 
تجـارت الکترونیک فقط بـه تراکنش های مالی 
وابسـته اسـت ولـی کسـب و کار الکترونیـک 

بخش هـای دیگـر را نیـز شـامل می شـود.
تجـارت الکترونیـک بـرای اتصـال به باقـی دنیا 
نیاز به اینترنت دارد اما کسـب و کار الکترونیک 

نیـز  اینترنـت  از  بیشـتر  چیـزی  از  می توانـد 
اسـتفاده کنـد؛ اینترانـت و اکسـترانت دو مورد 

از ایـن راه هـای اتصال هسـتند.
ایـن دو مفهـوم روش خریـد کـردن را بـه طور 
کلـی تغییـر داده انـد. بـه عنـوان یک مشـتری 
احتمـاال بعضـی از مزایایـی کـه ایـن دو مفهوم 
دارنـد را دیده ایـد. امـا آیـا می دانیـد بـه عنوان 
یـک صاحـب کسـب و کار چـه مزایـای بـرای 

دارند؟ شـما 

کاهش زمان و هزینه مصرفی
داشـتن یـک مغـازه بـه معنـای ایـن اسـت که 
بایـد هزینه  هـای زیـادی مثـل اجـازه، قبـض 
بـرق و تلفن و از این دسـت چیزهـا را پرداخت 

. کنید
بـا تبدیـل کسـب و کار خـود بـه یـک کسـب 
هزینه هـا  ایـن  می توانیـد  الکترونیـک  کار  و 
یـا حتـی آن هـا را قطـع  را کاهـش دهیـد و 
کنیـد. ایـن کار حتـی می تواند وظایف شـما را 
سـاده تر کنـد. بـرای مثـال ارسـال مجموعه ای 
از ایمیل هـای پیشـنهاد ویـژه بسـیار سـاده تر 
از چـاپ و پخـش 100 بروشـور کاغذی اسـت.

ساعت کاری منعطف
اینترنـت 24 سـاعته در دسـترس اسـت. یـک 
کسـب و کار اینترنتـی می تواند حتـی در نیمه 

شـب هم درآمد داشـته باشـد.

از بین بردن محدودیت مکانی
اینترنـت نـه تنهـا بـه زمـان محـدود نیسـت 
بلکـه موقعیـت مکانـی مشـخصی نیـز نـدارد و 
در سرتاسـر جهـان قابـل دسترسـی اسـت. بـا 
داشـتن یـک مغازه مشـتریان شـما محـدود به 
منطقـه ای در اطـراف مغـازه می شـوند و زمـان 

حضـور شـما در مغـازه نیـز آن هـا را محدودتر 
می کنـد.

امـا با وجود تجارت الکترونیک، فروشـگاه شـما 
از یـک تلفـن هوشـمند نیـز قابـل دسترسـی 
اسـت. و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه کسـب 
و کار شـما یـک کسـب و کار لحظـه ای خواهد 

. بود

بررسی رشد کسب و کار
یـک  رشـد  بررسـی  بـرای  زیـادی  ابزارهـای 
ایـن  دارنـد.  وجـود  الکترونیـک  کار  و  کسـب 
ابزارهـا همچنیـن صاحـب کسـب و کار را قادر 
می سـازد کـه رفتـار مشـتریان را تحلیـل کنـد 
می خواهیـد  آیـا  بشناسـند.  بهتـر  را  آن هـا  و 
بدانیـد کـدام محصـول شـما در 3 ماه گذشـته 
بهتریـن فروش را داشـته اسـت؟ نرخ بازگشـت 

مشـتریان چطـور؟
داشـتن ایـن اطالعـات در یـک کسـب و کار 
فیزیکـی فعالیـت بسـیار زیـادی را می طلبـد.

دسترسی سریع تر به مشتری
هرچـه سـریع تر بـه مشـتری ای کـه بـه شـما 
نیـاز دارد دسترسـی پیـدا کنیـد، بـه نفع تـان 
خواهـد بـود. بـا اسـتفاده از ایمیـل و چت های 
آنالیـن، رفـع نیاز مشـتریان برای کسـب و کار 

الکترونیـک بسـیار سـاده تر خواهـد بـود.
و  الکترونیـک  کار  و  کسـب  بـه  آوردن  روی 
تجـارت الکترونیـک هـم بـرای مشـتری و هـم 
برای صاحب کسـب و کار بسـیار کارآمد اسـت.
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ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه با 400 
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی است. ضریب 
اینترنت 70 درصدی و نفوذ 126 درصدی  نفوذ 
به  آنان  عالقه مندی  و  ایرانیان  بین  در  موبایل 
استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی 
از  یکی  به عنوان  بتواند  ایران  تا  شده  باعث 
تجارت  عرصه  در  رشد  حال  در  کشورهای 

الکترونیک شناخته شود.
کسب وکارهای مبتنی بر فناوری به عنوان یکی 
از ارکان اقتصادی روز دنیا در ایران به شدت در 
حال رشد است و به نظر می رسد انقالبی تدریجی 
را در صنعت ایران پدید خواهد آورد. ایران عالوه 
ساخت وساز،  نفتی،  تولیدات  روی  تمرکز  بر 
صنایع مکمل و... که منابع اصلی اقتصادی ایران 
محسوب می شوند، دارای ثروتی گرانبها متشکل 
از نیروهای جوان و پیشرو در تکنولوژی است که 
در حال پیوستن به جریان پرشتاب و قدرتمند 

رشد اقتصادی کشور هستند.
در سال های اخیر برای اولین بار، بخش هایی 
کشاورزی،  الکترونیک،  تجارت  مخابرات،  مثل 
فناوری اطالعات و سرگرمی، رشد قابل توجهی 
کرده است. این موضوع نشان دهنده ظرفیت های 
غیرنفتی  اقتصاد  توسعه  برای  ایران  قابل توجه 
است. تجارت  الکترونیک به عنوان یکی از صنایع 
و  راه یافته  نیز  ایران  بازار  به  جهان،  در  نوین 

به سرعت در حال گسترش است.
در کشورهای اروپایی سهم تجارت  الکترونیک 
از بازار هنوز زیر 10 درصد است؛ در ایران نیز 
این صنعت تنها نیم درصد از سهم بازار را به خود 
می شود  پیش بینی  اما  است،  داده  اختصاص 
عظیمی  تحول  آینده  سال  در 10  این صنعت 

جهانی  جامعه  کند.  ایجاد  جهان  اقتصاد  در 
به شدت متأثر از رشد تکنولوژی است، کشور ما 
نیز از این جریان مستثنا نیست. تعداد زیادی از 
جوانان ایرانی تقریباً همه ساعات روز را در فضای 
مجازی سپری می کنند و به مزایای خرید آنالین 
نیز واقف هستند ولی حتی یک بار هم به شیوه 
آنالین از سایت های خارجی خرید نکرده اند. این 
از مشتریان آماده خرید و  انبوهی  یعنی حجم 
البته بازاری مهیا برای رشد تجارت  الکترونیک 

به عنوان یک صنعت نوپا و مبتنی بر دانش.
تجارت  الکترونیک در سال های اخیر با حضور 
شرکت های مختلف که خدمات گوناگونی ارائه 
می کنند تغییراتی را در بازار ایران ایجاد کرده 
است. این شرکت ها بسیاری از امور روزمره مردم 
چون سفر، حمل ونقل، غذا، سرگرمی و خرید را 
الکترونیک  و خدمات  دریچه فضای مجازی  از 
ساماندهی می کنند و عالوه بر تغییر در سبک 
زندگی مشتریان، در فضای کسب وکار ایران نیز 

مؤثر بوده اند.
این شرکت ها با فعالیت گسترده خود در این 
نیز  را  خرید  رفتارهای  از  برخی  معنای  مدت 
هرماه  بامیلو  تنها  مثال  به طور  داده اند،  تغییر 
سراسر  از  بازدیدکننده  میلیون  شش  از  بیش 
ایران دارد، این تعداد بازدیدکننده چندین برابر 
در  بزرگ  تجاری  مجتمع های  بازدیدکنندگان 
ایران است. چنین اعدادی نشان دهنده تقاضا و 
عالقه کاربران ایرانی به حضور در فضای آنالین 
و استفاده از خدماتی است که تجارت  الکترونیک 

در اختیار آن ها قرار می دهد.
در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در ایران 
اما  از بسیاری از کشورهای منطقه است،  بهتر 

دیگر،  کشورهای  به  نسبت  اینترنت  کیفیت 
به ویژه کشورهایی که سهم بیشتری از تجارت 

 الکترونیک دارند بسیار پایین تر است.
کمی  رشد  به  توجه  با  اخیر،  سال های  طی 
مصرف کنندگان اینترنت اتفاق مؤثری در کیفیت 
این خدمات اتفاق نیفتاده است. بخشی از دالیل 
فراگیر شدن استفاده از اینترنت در بین ایرانیان، 
افزایش گرایش ایرانیان به استفاده از موبایل های 
هوشمند بوده، تعداد زیادی از کاربران اینترنت 
در حال حاضر از طریق تلفن  همراه خود به فضای 
مجازی ارتباط دارند. ارائه اینترنت باکیفیت از 
در  مؤثری  گام  همراه  تلفن  اپراتورهای  طریق 
فراگیری اینترنت در ایران بود، اما این خدمات از 
سوی اپراتورها هنوز در اختیار همه مردم نیست و 

کیفیت مطلوبی نیز ندارد.
وزارت  سوی  از  اینترنتی  پوشش  توسعه 
تحول  می تواند  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
بزرگی در ارتقای سطح کیفیت زندگی مردم در 
سراسر ایران ایجاد کند. شاید جالب باشد بدانید 
دورافتاده  روستاهای  از  بامیلو  فروشگاهی مثل 
ایران مشتری دارد، این یعنی بسیاری از مردم 
و  می کنند  استفاده  اینترنت  مزایای  از  آگاهانه 
توسعه کیفی اینترنت می تواند اتفاق موثری در 
باال بردن سطح رفاه مردم و بهبود وضعیت در همه 
بخش ها ازجمله آموزش، اقتصاد و فرهنگ ایجاد 
کند. به غیراز کیفیت، قیمت اینترنت نسبت به 

بسیاری از کشورها بیشتر است.
حتی بسیاری از استارت آپ هایی که در حوزه 
ناچارند  می کنند،  فعالیت  تجارت  الکترونیک 
رقم هنگفتی را برای استفاده از اینترنت در نظر 
بگیرند. این مبلغ برای بسیاری از شرکت های نوپا 

 Forrester and ChannelAdvisor :منبع
forecast

چـالش هـای
 تجارت الکترونیک در ایران

    با نگاهی به استارت آپ ها
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رقم قابل مالحظه ای است. شاید بتوان گفت یکی 
از مهم ترین رسالت های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این سال ها ایجاد یک شبکه اینترنت 
با کیفیت، ارزان و منعطف برای ساخت یکی از 
یعنی  ایران  امروز  اقتصاد  بخش های  مهم ترین 

تجارت  الکترونیک باشد.
شکل گیری استارت آپ های مختلف که سعی 
لوازم  تا  غذا  خرید  از  روزمره  امور  همه  دارند 
زندگی، گل، مواد غذایی، تفریحات و... را به شکل 
الکترونیک ارائه دهند نشان می دهد این صنعت 
و  کرد؛  خواهد  دگرگون  را  ایران  اقتصاد  آینده 
این بدین معناست که سیاست گذاران و مدیران 
دولتی باید آگاه باشند که بدون کسب وکارهای 
مبتنی بر فناوری آینده روشنی در انتظار اقتصاد 
ایران نیست، سیاست گذارانی که ذهن شان اسیر 
باورهای سنتی در حوزه اقتصاد نیست فرصت های 
نهفته در این بخش را درک خواهند کرد و برای 
اقتصاد نوین ایران در قرن 21 برنامه ریزی خواهند 

کرد.
در  اقتصادی  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 
سال های اخیر مسئله بیکاری بوده، معضلی که 
راه حلی به جز تقویت و تشویق کارآفرینان ندارد. 
به رغم تمام مشکالتی که طی سال های گذشته 
کارآفرینان در ایران با آن روبه رو بوده اند ازجمله 
عدم دسترسی به سرمایه کافی، زیرساخت های 
الزم و اثرگذاری ضعیف، یک فرهنگ کارآفرینی 
مثبت و قوی در کشور شکل گرفته که بیشتر از 

سوی جمعیت جوان هدایت می شود.
آماده  که  مستعدی  و  باهوش  ایرانی  جوانان 
هستند می توانند کارآفرینانی موفق باشند که 
جوانان  اشتیاق  کنند.  متحول  را  ایران  اقتصاد 
ایرانی برای ایجاد کسب وکار نوپا، منجر به ایجاد 
اکوسیستمی فعال، به روز و متکی بر جدیدترین 
گروه  این  است.  شده  دنیا  روز  علوم  و  فنون 
نظریه پردازان،  حرفه ای،  برنامه نویسان  شامل 
استراتژیست ها، نوآوران و بازرگانان جوان ایرانی 
هستند که توانسته اند توجه جهانیان را نیز جلب 

کنند.
در  کارآفرینی  موفق  سیستم های  بررسی 
کشورهای مختلف نشان می دهد برای تقویت و 
هدایت این جریان مثبت اقتصادی باید روش های 
نوینی را در سیاست گذاری و حمایت های دولتی 

در ایران پایه ریزی کرد.
من هرروز با مربیان، سرمایه گذاران، کارآفرینان 
بنیان گذاران موفق در سراسر جهان صحبت  و 
می کنم و می بینم که این افراد برای افزایش ضریب 
موفقیت کسب وکار خود به مناطق و کشورهایی 
ارائه  نوپا  به کسب وکارهای  بهتری  که خدمات 
می دهند مهاجرت می کنند. به عنوان مثال یکی از 
این کارآفرینان اخیراً از لندن به برلین مهاجرت 
کرد، چراکه در برلین تسهیالت و خدمات مطلوبی 

برای استارت آپ ها در نظر گرفته شده است.
برلین این روزها به محلی برای تمرکز بسیاری 

از کسب وکارهای نوپا تبدیل شده است. معتقدم 
قالب  در  باید  استارت آپ ها  از  حمایت  نظام 
مالیاتی  معافیت های  و  مختلف  تسهیالت  ارائه 
اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  شرکت های  برای 
ثبات  در  و  کند  جذب  را  بیشتری  کارآفرینان 

فضای این اکوسیستم مؤثر باشد.
به هفت محور  فرصت  این  در  سعی کرده ام 
رشد  و  تقویت  به  منجر  که  جامعه  در  اساسی 
می شود،  نوپا  کسب وکارهای  اکوسیستم 
اشاره کنم. این محورها در جهات مختلف وضعیت 

اطالعات زیادی ندارند؛ اما کارهای اداری در ایران 
هنوز پیچیده و زمان بر است و نیازمند اطالعات و 
مهارت های حقوقی است. کاغذبازی، امضا گرفتن، 
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، افتتاح حساب های 
بانکی، ارائه مدارک شناسایی و مراجعه حضوری 
و مکرر به ادارات را به کارآفرینان تحمیل می کند.

اما شاید جالب باشد بدانید در کشوری مثل 
پایگاه  به نوعی  برلین که  و شهری چون  آلمان 
کارآفرینان جوان اروپایی است، پروسه تاسیس 
شرکت به طور کامل الکترونیکی است و کاماًل از 
سوی دولت حمایت می شود. نمونه بهتر، کشور 
استونی است که در کارآفرینی در جهان پیشرو 
دقیقه  چند  شرکت  تاسیس  استونی  در  است؛ 

بیشتر طول نمی کشد.
یک کارآفرین در استونی بدون هیچ سرمایه ای 
می تواند کسب و کار خود را آغاز کند، در حالی 
ایران بسیار طوالنی  به کار در  آغاز  فرآیند  که 
گواهی  منتظر  باید  ابتدا  کارآفرین  یک  است. 
نوع کسب  به  توجه  با  بماند،  عدم سوءپیشینه 
و کار مجوزهای الزم را بگیرد، مبالغی به دفاتر 
اسناد رسمی بپردازد، در صف بانک بماند و درگیر 
این  برای کل  اداری شود.  پیچیده  بوروکراسی 
و  کند  زمان صرف  روز  باید 30  تقریباً  فرآیند 
بیش از 800 هزار تومان برای اخذ مجوزهای الزم 
برای آغاز کسب و کار خود بپردازد. البته انتخاب 
و  پیچیده  ثبت شرکت، خود داستان  برای  نام 

دشواری است.
بخشی از چالش های استارت آپ ها مربوط به 
شروع کسب و کار است، بخشی دیگر مربوط به 
خطرپذیری آنها و احتمال شکست است که برای 
بسیاری از استارت آپ های دنیا اتفاق می افتد. از 
آنجا که کارآفرینان باید قدرت ریسک بیشتری 
داشته باشند الزم است برای پذیرش خطر، از 

هزینه های شکست کاست.
برای  اولیه  شرایط  کردن  آسان  بر  عالوه 
قانونی  باید شرایط  راه اندازی یک کسب و کار 
ساده تری نیز برای شکست احتمالی استارت آپ ها 
برای  شکست  هزینه های  و  شود  فراهم  هم 
تجربه  رساند.  ممکن  حداقل  به  را  کارآفرینان 
کشور استونی نشان داده که دولت الکترونیک 

مختلف  استارت آپ های  شکل گیری 
که سعی دارند همه امور روزمره از خرید 
غذایی،  مواد  گل،  زندگی،  لوازم  تا  غذا 
تفریحات و... را به شکل الکترونیک ارائه 
آینده  صنعت  این  می دهد  نشان  دهند 
کرد خواهد  دگرگون  را  ایران   اقتصاد 

مستعدی  و  باهوش  ایرانی  جوانان 
کارآفرینانی  توانند  می  هستند  آماده  که 
را متحول  ایران  اقتصاد  باشند که  موفق 
برای  ایرانی  جوانان  اشتیاق  کنند. 
ایجاد  به  منجر  نوپا،  کسب وکار  ایجاد 
بر  متکی  و  به روز  فعال،  اکوسیستمی 
شده  دنیا  روز  علوم  و  فنون  جدیدترین 

است

فعلی ایران را توصیف می کند و چشم انداز متفاوتی 
را برای سیاست گذاران فراهم می کند تا بتوانند از 
نگاه یک کسب وکار دانش بنیان که توانسته در 
فضای تجارت  الکترونیک ایران طی دو سال رشد 
قابل توجهی کسب کند به این اکوسیستم بنگرند.

1- شروع کسب وکار
کارآفرینان الزاماً حقوقدان یا حسابدار نیستند 
و بسیاری از آن ها درباره استخدام حسابدار و وکیل 
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می تواند به شیوه ای بهینه و موثر با اقتصاد مدرن و 
دیجیتالی هماهنگ باشد.

 
2- مشوق های سرمایه گذار

برای  پویا  اکوسیستم  یک  راه اندازی 
کارآفرینی، به ویژه در حوزه تجارت های مبتنی 
بر فناوری، نیازمند سرمایه گذاری افرادی است 
که به سرمایه گذاری خطرپذیر آگاهند. واقعیت 
ایران نسبت به کشورهایی چون  اینجاست که 
سرمایه گذاران خطرپذیر  قطر  و  امارات  ترکیه، 

کمتری دارد.
شاید با ترکیب روش هایی مثل معافیت های 
مالیاتی یا تسهیالت بانکی و حمایت های دولت از 
طرح های توجیهی استارت آپ ها و سرمایه گذاران 
آنها، بتوان سرمایه گذاران را برای ورود در حوزه 

سرمایه گذاری خطرپذیر تشویق کرد.
دولت و نهادهای مدنی می توانند در موفقیت 
و  خدمات  ارائه  با  و  باشند  موثر  استارت آپ ها 
امکاناتی مثل فضای کار، فراهم کردن زیرساخت 
و ارتباطات هوشمند به کسب و کارهای جوان 
و  دولت  حمایت  عدم   صورت  در  کنند.  کمک 
انرژی  از  زیادی  بخش  سیاستگذار  نهادهای 
استارت آپ ها صرف تامین منابع مالی و جذب 

سرمایه گذار خصوصی خواهد شد.
اثرگذاری مستقیم  اما این حمایت به معنی 
دولت در فضای استارت آپی نیست. دولت نباید 

برای استخدام نیروی انسانی باکیفیت به جای 
بهره مندی از شرکت های پیمانکاری که همکاری 
با آنها هیچ امنیت شغلی برای کارکنان ندارد، 

فراهم خواهد کرد.
 

4- خوشامد گویی به مهاجران
که  دیگر  کشورهای  از  نخبه  افراد  مهاجرت 
در حوزه تکنولوژی پیشرو هستند راهکار خوبی 
برای انتقال تجربه و دانش در کسب و کارهای 
جدید در ایران است. دانش و تخصص غیربومی 
یک  ساخت  در  را  ایرانی  کارآفرینان  می تواند 
شرکت با تخصص های متنوع یاری دهد و شبکه 
گسترده ای از ارتباطات بین المللی را برای آنها 

ایجاد کند.
دولت با آسان کردن فرآیند استخدام نیروهای 
متخصص غیربومی به استارت آپ ها در حوزه های 
جدید اقتصادی مثل تجارت  الکترونیک می تواند 
تجربه های  بومی سازی  و  فناوری  انتقال  در 
بین المللی موثر باشد. گسترش ارتباطات حرفه ای 
با دیگر کارآفرینان دنیا کمک می کند تا اقتصاد 
ایران بیش از پیش با اقتصاد جهانی آشنا شود و 
بتواند حضور موثری در بازارهای جهانی داشته 

باشد.

5- آموزش و زبان
تعـداد زیادی از تحصیل کـرد گان متخصص در 
رشته های آی تی، برنامه نویسی و مهندسی نه تنها 
در ایـران بلکه در خارج از ایران نیز به دنبال شـغل 
می گردنـد. جالـب اسـت بدانید مهارت انگلیسـی 
صحبـت کـردن ایرانیـان تحصیل کـرده از مـردم 
ترکیـه ضعیف تـر اسـت. در کل رتبـه ایـران در 
شـاخص تسـلط به زبان انگلیسـی 59 /46 است و 

درباره این که چه کسب و کاری استحقاق دریافت 
تسهیالت را دارد تصمیم گیری کند. در چنین 
شرایطی کسب و کارها به جای توجه به نوآوری، 
جلب رضایت مشتری، جذب سرمایه گذار واقعی 
و سودآوری، به دنبال تامین نظر دولت خواهند 
فراهم کردن  با  رفت. در عوض دولت می تواند 
تشویق  را  آنها  سرمایه گذاران،  برای  تسهیالتی 
کند تا در استارت آپ های مستعد سرمایه گذاری 

کنند.

3- مشوق های استخدامی و اجتماعی
یک  شکل گیری  در  مهم  مراحل  از  یکی 
استارت آپ، استخدام نیروی انسانی است. معموالً 
بنیانگذاران بیشتر وقت خود را صرف انتخاب و 
ایران  در  می کنند.  خود  کارمندان  استخدام 
استعدادهای زیادی وجود دارند، ولی شرکت های 
تازه تاسیس نسبت به شرکت های بزرگ شانس 
کمتری برای استخدام نیروهای باکیفیت دارند، 
چون نمی توانند حقوق های باالیی پرداخت کنند.

اما دولت می تواند برای کمک به استارت آپ ها، 
برای جذب نیروی انسانی متخصص پروسه بیمه 
کارکنان را ساده کرده و بخشی از هزینه های آن 
را به ویژه در سال های نخست تقبل کند. این 
هزینه های  کاهش  به  دولت  سوی  از  خدمات 
به  رقم  این  شدن  اضافه  امکان  و  استخدام 
درآمد کارمندان منجر خواهد شد و شرایط را 
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در بیـن 70 کشـور رتبـه 56 را به خـود اختصاص 
داده است. البته این رتبه بسیار بهتر از قطر، کویت، 
عمان و عربسـتان سعودی است. آموزش زبان های 
خارجـی بـه ویـژه زبان هـای رایـج در منطقه مثل 
عربی و انگلیسی مسـاله ای است که می تواند ایران 

را برای رقابت با اقتصاد جهانی آماده سازد.
بـه گـزارش اکونومیسـت، تسـلط به زبـان دوم 
در بین مردم انگلسـتان باعث رشـد چهاردرصدی 
درآمـد آنهـا می شـود. ایـن رقم بـرای بسـیاری از 
کشـورهای دیگر به بیش از 30 درصد هم می رسد. 
برخی از مسـتندات نشـان می دهد، تسلط به زبان 
انگلیسـی در بیـن متخصصـان فنـاوری اطالعات 

باعث افزایش چشمگیر درآمد آنها خواهد شد.
اقتصاد ایـران برای گسـترش یافتـن و رقابت با 
کسـب و کارهای بین المللی نیازمند توجه بیشـتر 
در بخش آموزش به ویژه موضوع زبان آموزی است. 

6- مشوق های قانونی
سختی های شـروع یک کسـب و کار در ایران را 
لمـس کـرده ام و فکر می کنـم برای ایجـاد فضایی 
مناسب برای کارآفرینی، الزم است شرایط حقوقی 
و قانونی برای راه اندازی و تعطیلی یک استارت آپ 

تسهیل شـود. نظام حقوقی و جامعه نباید کسب و 
کاری را که شکسـت خورده تنبیه کنند. متاسفانه 
در فرهنـگ ایرانـی ورشکسـتگی بـا سـرزنش و 
ناراحتی از سـوی جامعه همراه است، در حالی که 
در فرهنگ استارت آپی شکست به معنی آموختن 
شـیوه های پیروزی اسـت. یـک کارآفریـن جوان 
بـدون حمایت جامعـه نمی تواند کسـب و کاری را 
چند بـار آغاز کرده و شکسـت بخـورد و در نهایت 

طعم موفقیت را بچشد.
دولت با تشـویق بانک ها برای کمک به کسب و 
کارهای کوچـک و اسـتارت آپ ها می تواند کمک 
بزرگی به سـاخت بسـتر کارآفرینی در ایران انجام 
دهـد. بانک ها می توانند کمی نسـبت به کسـب و 
کارهای کوچـک و نوپا بـا انعطاف برخـورد کنند. 
در ضمـن دولـت بـا حمایـت از سـرمایه گذاران 
و چشم پوشـی از تنبیـه کسـب و کارهـای ناموفق 
می تواند در توسـعه کسـب و کارهـای نوین نقش 

موثری ایفا کند.
7- فرهنگ سیاسی و کسب و کارها

در حـال حاضر حمایت های عملی کمی از سـوی 
دولت برای کسـب و کارها وجـود دارد. تفکر غالب در 

دولت این است که استارت آپ ها یک فعالیت تفننی، 
سرشـار از ایده و خالی از علـم مدیریت برای موفقیت 

هستند.
اما الزم است سیاسـتگذاران به فرصت های نهفته 
در فضای اسـتارت آپ ها در صنعت های مختلف مثل 
معدن، انرژی، گردشگری و... توجه کنند. کارآفرینان 
نیز نیاز دارنـد تا به عنوان یک کسـب و کار آینده دار و 
اشتغال زا که تفننی نیستند و عالوه بر ایده روش های 
موثر برای موفقیت و سـودآوری را می دانند، شناخته 

شوند.
اکوسیستم کسب و کارهای نوپا در ایران از نژادی 
است که با خلق راهکارهای نو آماده است تا تغییراتی 
بنیادین در همه صنایع به ویژه صنایع نوین که مبتنی 
بر فناوری هستند ایجاد کنند. کسب و کارهای جوان 
و کوچک می توانند ریسک کمتر و بازدهی بیشتری 
نسبت به کسب و کارهای بزرگ داشته باشند و یک 
اقتصاد سالم نیازمند فضای رقابتی سالم برای همه 

کسب و کارهای نوپاست.
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فرآیند خرید ساده بسیاری اوقات با انتخاب 
جایگاه خرید آغاز می شود. این تصمیم، انتخاب 
خرید  برای  )فروشگاهی  فیزیکی  مکان  یک 
به  را  اخذ خدمات(  برای  دفتری  با  محصوالت 
دنبال دارد. امروز به گونه ای فزاینده، مرحله دوم 
مراجعه به یک وبگاه محصوالت و خدمات است. 
در پس این جریان ساده، ظرایف و جزئیات مهمی 
پنهانند که برای بنگاه های ارائه کننده محصوالت 
و خدمات پیامدهای قابل مالحظه ای دارند. در 
مورد یک فروشگاه فیزیکی عواملی چون سهولت، 
شهرت، قابلیت دسترسی، قیمت و...تعیین کننده 
هستند. بیشتر این عوامل در مورد فروشگاه های 
آنالین نیز اهمیت دارند، با این تفاوت که نخستین 
نام  بنگاه  و  مصرف کننده  میان  تماس  نقطه 
دامنه بنگاه است. به این دلیل که خرید آنالین، 
amazon.com، digikala. بی اختیار 

می کند؛  تداعی  را   apple.com یا   com
بنابراین از خود زیرساخت اینترنت که بگذریم، 
سامانه نام دامنه بیشترین سهم را در موفقیت 

امروزی تجارت الکترونیک داشته  است.
به  جهان  در  دامنه  نام  میلیون   300 حدود 
ثبت رسیده است. تا همین اواخر یک خصوصیت 
مشترک همه دامنه ها این بود که پسوند همه، 
مثال.com، ir و.co.uk به الفبای التین بود. 
چند سال پیش در سایه رشد جهانی اینترنت، 
را  دامنه  نام های  مدیریت  که  سازمانی  آیکون، 
به عهده دارد فراخوانی برای دامنه های اینترنتی 
بین المللی )IDN( به زبان ها و خطوط گوناکون 
داد. دات بازار این  گونه به دنیا آمد. دات بازار 
همانند com. وir. یک دامنه مرتبه اول است، 
ولی به الفبای فارسی-عربی. لغت بازار را بیش از 
500 میلیون نفر در جهان به عنوان جایگاه و پرتال 
فعالیت تجاری می شناسند. در کشور ما تقریبا 
هر شهر بازارخود را دارد و هر کاال، مانند فرش یا 
طال بازار پرتال گونه خود را. در هر بازار تخصصی 
همباره های  و  بازار  لغت  میان  زیادی  شباهت 
می توان  اعتباری  به  دارد.  وجود  آن  تجاری 
دات بازار را یک دامنه مرتبه اول پشت پرده تجسم 
را تسخیر می کند،  اولیه دات کام  روح  کرد که 
یعنی همانا نمایش دهنده اختصاری »تجاری«. 
با جهانی تر شدن اینترنت، بیشترین کاربردهای 
محلی  ماهیت  فزاینده ای  به طور  آن  مفید 
پیدا کرده اند. در واقع تقریبا 80 درصد هزینه 
مصرف کنندگان در فاصله 6 تا 8 کیلومتری خانه 
آنها است. این امر اهمیت زبان محلی در تجارت به 

مفهوم عام و در تجارت الکترونیک، به طور خاص 
را پررنگ تر می کند. دات بازار با هدف مشخص 
ترویج و توانمندسازی تجارت الکترونیک محلی 
و ایجاد ورودی ارزان قیمت به عرصه کسب و کار 
آنالین پدید آمد. وبگاه هایی چون موبایل بازار، 
سفر بازار و کفش بازار می توانند در نقش پرتال  به 
خدمت گرفته شوند و نمونه هایی از مایملک های 
منحصربه فرد آنالین باشند. حمایت از محتوای 
محلی به باور ما دات بازار از روند رشد محتوای 
محلی به زبان محلی سود خواهد برد و متقابال به 

تسریع رشد این روند کمک خواهد کرد.
بیشتر  محلی:  زبان  از  استفاده  حمایت 
سایت هایی که محتوا به زبان محلی دارند برای 
تعامل به زبان و خط محلی تنظیم شده ند )مثال 
سایت های تجارت الکترونیک که اجازه پر کردن 
فرم می دهند(. دات بازار با این گرایش به تعامل 
آنالین با زبان محلی سازگار است و از آن حمایت 

می کند.
مهم  از جمله دالیل  بهبود شناسایی دامنه: 
و معتبر برای داشتن دامنه مرتبه اول به خط 
محلی این است که راحت تر در حافظه کاربران 
به  معنی دارترند.  آنان  برای  و  می مانند  محلی 
 عالوه، با این که لغت ها معموال نمایش استاندارد 
منحصربه فردی در زبان اصلی دارند، بازنویسی 
آنها به خط دیگر ممکن است شکل استانداردی 
الفبای  به  »عروسی«  لغت  مثال  باشد؛  نداشته  
 Arousi، چون  مختلفی  اشکال  به  التین 
Aroosi و Arusi نوشته می شود. این نکته 
به یک ناکارآمدی جدی در به کارگیری الفبای 
التین در بازارهایی که زبان رایجشان از الفبای 
فارسی-عربی استفاده می کند اشاره دارد: آوای 
یک نام دامنه، کاربر را به وبگاه منحصربه فردی 
هدایت نمی کند. درگوش دادن به رادیو اغلب به 
این مشکل برمی خوریم. این در حالی است که 
ایجاد تناظر یک به یک میان نام کاال یا خدمات از 
یکسو و دامنه از سوی دیگر برای تثبیت برند در 

یک بازار شلوغ امری بسیار حساس است.
وابستگی محلی: با وجود بـرد و پوشش جهانی 
آن، بخـش عمـده ای از اسـتفاده اینترنـت محلی 
اسـت، از قبیـل اطالعـات محلـی، اخبـار محلی، 
فیلم و سـینمای محلـی و خرید محلـی. نام دامنه 
الزم نیسـت فقط یک نشـانی اینترنتی باشد، بلکه 
می توانـد حـاوی اطالعاتـی در مورد آنچه سـایت 
می خواهـد حکایـت کنـد و هویت مخاطبـان آن 
باشـد. دامنـه یک بنـگاه، هویت و برنـد آنالین آن 

اسـت و اطالعات زیـادی را برای مخاطبـان بازگو 
می کنـد؛ مثـال دامنه )بـه التین( به انـدازه >طال. 

بازار< )به فارسی( گویای اطالع نیست.
ترویـج تجـارت الکترونیک: دات بـازار از آغاز به 
این منظور اندیشیده شد که توانمندکننده تجارت 
الکترونیک باشـد به این ترتیـب که دامنه های زیر 
آن می تواننـد به عنـوان پرتال سـرمایه ارزشـمند 
آنالین تلقی شـوند. در بازار پیش بینی شـده برای 
ایـن دامنـه که براندهـای محلی هنوز رشـد کافی 
نیافته انـد، ایـده پرتـال )دات بـازار( جذابیـت و 
پتانسیل باالیی دارد و می تواند موتور محرکه رشد 

تجارت الکترونیک باشد.
* دات بازار معطوف به یاری کاربران در استفاده 
از زبـان و خط محلی برای راه اندازی حضور آنالین 
است به شیوه ای که قبل از پیدایش IDN ممکن 

نبود.
* هماننـد جهان واقـع که در آن فروشـندگان 
به سـوی مناطق پرجمعیـت و پرترافیـک گرایش 
پیـدا می کننـد، همیـن الگـو در جهـان مجـازی 
نیـز دنبـال می شـود. اکنـون پرتال هـای زیبـا و 
هوشمندانه ای برای جذب مطلوب ترین مشتریان 
طراحی می شـود و این پرتال ها را کاربران معموالً 
بانام دامنه شـان به یاد می آورند. نـام دامنه اکنون 

خود به برند تبدیل شده است.
• نقـش موتورهای جسـت وجو در سـوق دادن 
ترافیـک به سـایت های خـاص منجر بـه آفرینش 
شـاخه جدیـدی در سـئو )SEO یا بهینه سـازی 
موتورهای جسـت وجو( شـده  اسـت. در بازارهای 
محلـی ایـن جسـت وجوها به گونـه ای فزاینـده بر 
اسـاس کلمـات کلیـدی در زبـان بومـی کاربران 
صورت می گیرد. در طوالنی مدت اثر این امر بهبود 
رتبه بنـدی سـایت های بانـام دامنـه بـه زبان های 
محلی اسـت. هرچند اکنون دامنه دات بازار دوران 
آغـازی خـود را می گذرانـد، اما می تـوان از بعضی 
سـایت های پیشـگام راه اندازی شـده و فعال تحت 
دات بازار مانند امن.بازار و حسـابداری.بازار بازدید 

کرد.

فرهاد نافعی
فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد

اهداف دات بازار
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ــن و  ــد مطمئ ــک خری ــوان ی ــروز به عن ــای ام ــی در دنی ــد الکترونیک خری
ــی  ــول جهان ــادی از پ ــه حجــم زی ــده و روزان ــناخته ش ــاد ش ــل اعتم قاب
ــا  ــن ب ــد آنالی ــود. خری ــه می ش ــن مبادل ــتم های آنالی ــق سیس از طری
ــم  ــای مه ــی از تجارت ه ــدار، یک ــه خری ــت و هزین ــی در وق صرفه جوی
ــادی در سراســر جهــان دارد. ــداران زی امــروز به شــمار مــی رود کــه طرف
گوشــی های هوشــمندی کــه در دســت اکثــر مــردم دنیــا هســتند، امــکان 
ــم  ــداران فراه ــرای خری ــی ب ــکان و زمان ــر م ــد را در ه ــوع خری ــن ن ای
ــن  ــد. در ای ــردم کرده ان ــی م ــک را وارد زندگ ــارت الکترونی ــرده  و تج ک
گــزارش بــه رونــد رشــد ایــن تجــارت، آمارهــای مالــی آن در دو کشــور 
ــت، یکــی از  ــه شــده و در نهای ــه پرداخت ــوان نمون ــد به عن اســترالیا و هن
ــود. ــی می ش ــان معرف ــرکت راکوت ــی ش ــزرگ آن یعن ــای ب خرده فروش ه

رشد قابل توجه تجارت الکترونیک در سال های اخیر
ســرمایه گذاری در تجــارت الکترونیــک در فاصلــه ســال های 2013 
ــه  ــی ب ــال جهان ــه نشــان دهنده اقب ــود ک ــر شــده ب ــد براب ــا 2014 چن ت
ــرمایه گذاری خصوصــی  ــه س ــوری ک ــن اســت. به ط ــای آنالی ــن بازاره ای
شــرکت ها در تجــارت الکترونیــک در ســال 2013 بــه ارزش 3.2میلیــارد 

ــارد دالر رســیده اســت. ــه ارزش 9.6میلی ــوده و در ســال بعــد ب دالر ب
جالــب اســت بدانیــد کــه حجــم بیشــتر ایــن ســرمایه گذاری در مناطــق 
ــود و در ســال 2014 حــدود نیمــی از ارزش  ــه ب آســیایی صــورت گرفت
ســرمایه ایــن بخــش در مناطــق مذکــور صــرف شــده بــود؛ عواملــی مانند 
ــال  ــه اقب ــود ک ــده ب ــث ش ــردم باع ــن م ــراه در بی ــای هم ــوذ تلفن ه نف
ــن ســال ها،  ــا ایجــاد شــود، در ای ــد الکترونیکــی در آنه ــه خری ــادی ب زی
ــد و  ــک در هن ــارت الکترونی ــرمایه گذاری در تج ــد از س ــدود 40درص ح
ــا 20درصــد  ــود کــه در مقایســه ب 32درصــد در چیــن صــورت گرفتــه ب
در انگلســتان و 15درصــد در آمریــکا، رشــد بیشــتری را نشــان می دهــد.

ــر،  ــد تایگ ــش مانن ــن بخ ــزرگ ای ــرمایه گذاران ب ــر س ــال های اخی در س
کاینویــک، راکــت اینترنــت و... بــه اهمیــت کشــورهای آســیایی در 
ــود را در  ــرمایه خ ــادی از س ــش زی ــرده و بخ ــی ب ــی پ ــازار الکترونیک ب
ــی ماننــد وســعت  ــی فاکتورهای ــد. از طرف ــن مناطــق صــرف مــی کنن ای
ــر  ــب و نقص ت ــرد بی عی ــر و عملک ــت، قیمــت پایین ت ــد اینترن ــای بان پهن
ــی و  ــق اروپای ــارت را در مناط ــن تج ــه ای ــتند ک ــی هس ــه عوامل از جمل

ــت. ــرده اس ــته ک ــز برجس ــکا نی ــده آمری ایاالت متح

استرالیا و هند: دو نمونه موردی
همان گونـه که ذکر شـد تجـارت الکترونیک در سـطح جهـان رونق زیادی 
پیـدا کـرده و تقریبـا در تمـام نقـاط جهان به عنـوان یک بازار قابـل اعتماد 
شـناخته شـده اسـت، در اینجـا بـا معرفـی دو بـازار مهم در شـرق و غرب 
جهـان، رونـد ایـن صنعت را بررسـی می کنیـم. اسـترالیا و هندوسـتان دو 
کشـور انتخابـی هسـتند که بـه چگونگی تجـارت الکترونیک در سـال های 

اخیـر در آنهـا پرداخته می شـود.
طبق آمارهای گرفته شـده، تجارت الکترونیک در اسـترالیا در سـال 2010 
بـه ارزش 27میلیـارد دالر بـوده و تـا سـال 2013 بـه بیـش از 37میلیارد 
دالر رسـیده بـود کـه نشـان دهنده خریدوفـروش مـداوم الکترونیکـی در 

روند جهانی تجارت الکترونیک

مترجم فهیمه خراسانی
سـال های مذکـور اسـت. افزایش 3 تـا 4میلیارد دالری سـاالنه این 
بـازار در سـال های اخیـر، نشـان دهنده افزایـش گرایـش عمومـی 
بـه سـوی خریـد اینترنتـی اسـت. باتوجه بـه آمارهای گرفته شـده 
بیـش از 53درصـد از خریـد آنالیـن اسـترالیایی ها در سـایت های 
نظـر  طبـق  می شـوند.  انجـام  کشـور  ایـن  خـود  الکترونیکـی 
تحلیلگـران انتظـار مـی رود کـه ایـن تجـارت در سـال های آینـده 

رشـد بیشـتری در ایـن کشـور پیـدا کند.

تجــارت  در  شــرکت ها  خصوصــی  ســرمایه گذاری 
الکترونیــک در ســال 2013 بــه ارزش 3.2میلیــارد دالر بــوده 
ــت ــیده اس ــارد دالر رس ــه ارزش 9.6میلی ــد ب ــال بع و در س

ــک  ــارت الکترونی ــرمایه گذاری در تج ــد از س ــدود 40درص ح
ــه در  ــود ک ــه ب ــورت گرفت ــن ص ــد در چی ــد و 32درص در هن
مقایســه بــا 20درصــد در انگلســتان و 15درصــد در آمریــکا، 

رشــد بیشــتری را نشــان می دهــد

ســرمایه گذاران بخــش تجــارت آنالیــن هنــد به دنبــال 
ایــن هســتند کــه ســهم ایــن تجــارت را تــا ســال 2020 بــه 
ارزش 119میلیــارد دالر برســانند و خریــد آنالیــن را در اکثــر 

زوایــای زندگــی مــردم وارد کننــد

سرمایه گذاری 6.6میلیارد دالری هند در بخش تجارت الکترونیک 
در سال 2015 نشان دهنده افزایش 50درصدی این بخش نسبت 
رشد  هند  در  الکترونیک  تجارت  بنابراین  است،  گذشته  سال  به 
به همین  نیز  آینده  را نشان می دهد که در سال های  قابل توجهی 

روال حرکت خواهد کرد.
که  هستند  این  به دنبال  هند  آنالین  تجارت  بخش  سرمایه گذاران 
دالر  119میلیارد  ارزش  به   2020 سال  تا  را  تجارت  این  سهم 
برسانند و خرید آنالین را در اکثر زوایای زندگی مردم وارد کنند. 
طبق آمارها ی گرفته شده، ضریب نفوذ اینترنت در سال 2015 به 
32درصد رسیده و تیم های تحقیقاتی این بخش در تالش هستند تا 
سال 2020 این ضریب را به 59درصد برسانند. کاربران اینترنت در 
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ابتدا به جهت درک بهتر موضوع وب سایت های 
افقي و عمودي را تعریف می کنیم. وب سایت های 
فروش طبقه بندی شده به آن دسته از وب سایت ها 
اطالق می شوند که در آن ها هر نوع کاال یا خدماتي 
زود  خیلي  وب سایت ها  این  می شود.  فروخته 
بزرگ می شوند و در هر بازاري وارد می شوند ولي 
فقط در دسته ای که می دانند، برنده بازار خواهند 
بود، ظرفیت بسیار بیشتري را ایجاد می کنند و در 
همین قسمت هاست که به دنبال سود هستند؛ 
اما در مقابل این دسته، وب سایت های عمودي 
و  می کنند  عمل  بخش  یک  در  که  دارند  قرار 
گستره عظیمي از محصوالت را به تبلیغ کنندگان 
و واسطه ها پیشنهاد می کنند که همین مسئله 
بیشتر آن ها می شود. واضح است  ارتباط  باعث 
که رقابت در این بازار بر سر به دست آوردن سهم 

بیشتر است.
نظیر طبقه بندی شده  سایت های  برترین 
mercadolibre.com، Schipsted.

پورتال هایی هستند   com naspers.com
ولي  تجارت های ساده  به صورت  را  کارشان  که 
گسترده و با برندي ساده شروع می کنند. آن ها 
در بخش هایی مانند خودرو، کاریابي یا امالک با 
پشتوانه قوي مالي با تیم های بزرگ جهاني و در 
بازارهاي متعدد شروع به کار می کنند. درحالی که 
امالک عمودي در یک بخش عمل  سایت های 
مي کنند و گستره عظیمي از محصوالت را به 
تبلیغ کنندگان و واسطه ها پیشنهاد می کنند که 
همین مسئله باعث ارتباط بیشتر آن ها می شود. 
جدی تری  به صورت  می توانند  همچنین  آن ها 
برمصرف کنندگان تمرکز کنند و معموالً بخشي 

از یک شبکه جهاني هستند.
عمودي  بازارهاي  عرصه  در  پیشرو  بازیگران 
بسیار گسترده و سودآورند. بعضي از آن ها مانند 
التین  امریکاي  در   Navent.com سایت 
را  بازار  می شوند،  متمرکز  محلي  بازارهاي  در 
کاماًل تصرف می کنند و رشدشان بسیار سریع 
فروشي  همه چیز  معمول  »سایت های  است. 
)طبقه بندی شده( در حال تبدیل شدن به پایگاهي 

براي سایت های عمودي به هم پیوسته هستند.«
در مرحله اول باید بدانید که بازار به دنبال چیست 
و با آن ها در ارتباط باشید، آن ها نیز باید بدانند 

که شما چه چیزي می فروشید و به عبارت دیگر 
باید لیست های موردنیاز را داشته باشید. از طرف 
دیگر، سایت های عمودي براي برقراري ارتباط 
تیم های  دنیا،  جاي  همه  در  بیشتر  توسعه  و 
اختصاصي خود را در زمین بازی قرار می دهند 
با حوزه های مرتبط  را  انساني  تا روابطي کاماًل 
کاري، کارشناسان امالک و سازندگان ایجاد کنند 
ها( )اپلیکیشن  موبایل  نرم افزارهای  از  اغلب   و 

امالک  فروش  عامالن  با  شدن  نزدیک  براي 
بهره می برند و به بانک اطالعات آنان دسترسي 

می یابند.
آن ها می توانند به واسطه ها نزدیک تر شده و به 
همین دلیل در موقعیت بهتري براي کسب درآمد 
اتفاق  این  امالک  بخش  در  به ویژه  دارند.  قرار 
پررنگ تر است، چراکه براي آژانس های امالک، 
فروش ملک از راه دور تقریباً غیرممکن است. 
همچنین باید بدانید که براي تهیه لیستي کیفي 
باید از اداره خارج شده و همه جا را گشته و تصاویر 
خوبي تهیه کنید. ممکن است راه خیلي دشواري 
باشد ولي مطمئناً از کیفیت باالیي برخوردار است. 
تمام این ها در حالي است که سایت های افقي 
ندارند،  فروش  براي  اختصاصي  تیمي  سنتي، 
به عبارت دیگر و در حال حاضر، افقی ها، مدل نیمه 
رایگان را در پیش گرفته اند، یعني فقط از برخي 

بخش ها کسب درآمد می کنند.
 

وب سایت های عمودي در بخش کیفیت هم 
پیروز میدان هستند

مطلوب  و  باکیفیت  لیست هایی  شما  اگر 
نداشته باشید، مشتری های شما هم نمی توانند 
به خوبی هدایت شوند و تجربه جذابي با سایت 
شما نخواهند داشت و درنهایت شما نمی توانید 
درآمدي از این طریق کسب کنید. درحالی که 
سازمان  طریق  از  را  کیفیت  همواره  عمودی ها 
پیشنهاد ها  افقی ها  می کنند،  کنترل  مرکزي 
متفاوت و متغیري را به مشتري ارائه می دهند. 
البته باید بدانید، ازآنجاکه لیست های کیفي از 
تائید  بنابراین  می شوند،  تهیه  مختلفي  منابع 
آن ها کار سختي است. در اینجا این سؤال مطرح 
است درنهایت چگونه می توان صحت و جعلي 
نبودن یک لیست را از میان هزاران لیست خودرو، 

مسئله  این  داد؟  تشخیص  امالک  یا  کاریابي 
بزرگ ترین چالش پیش روي شماست که باید 

به مرورزمان اصالح شود.

عمودی ها در جذب متقاضي موفق ترند
و  متقاضي  جذب  بخش  در  عمودی ها 
موفق تر  نیز  درآمد  کسب  همچنین  و  مشتري 
عمل می کنند، آن ها با تحقیقات کافي بازار را 
براي مصرف کنندگان غربال می کنند. همه چیز 
بستگي  اطالعات  توسعه  و  فیلتر  اطالعات،  به 
را  اطالعاتی شان  بانک  عمودی ها  چراکه  دارد، 
از داده های امالکي پرکرده و آن ها را به راحتی 
در اختیار مشتري و بازدیدکنندگان سایت قرار 

می دهند.
از سوي دیگر، سایت های عمودي براي استفاده 
از اطالعات، نقشه و تحقیقات محلي، کاماًل در 
درحالی که  هستند،  قابل استفاده  و  دسترس 
سایت های طبقه بندی و افقي فقط فایل هایی با 
تطابق و امکانات پایین را به مشتري پیشنهاد 
می دهند و هیچ گونه اطالعات تکمیلي در اختیار 

مشتري قرار نمی گیرد.

سایت های طبقه بندی شده در ایجاد ترافیک 
سایت برنده اند

سایت های طبقه بندی شده، فایل ها را به صورت 
لیست های کلي ارائه می کنند و براي فایل های 
نمی کنند،  ارائه  راهنمایي  و  نمونه  هیچ  خود 
با  مقایسه  در  عمودي  سایت های  بنابراین 
باال  باکیفیت  ولي  فایل  کمتري  تعداد  افقی ها، 
به عبارت دیگر می توان گفت که  ارائه می کنند. 
وب سایت های  تبلیغات،  و  بازاریابي  بخش  در 
عمودي و در بخش کمیت افقی ها پیروز میدان 
و   SEO ازنظر  معموالً  عمودی ها  هستند. 
حرفه ای  کاماًل  بازاریابي  ساختار  یک   SEM
دارند و به راحتی می توانند، برند خاص خود را 
بسازند، اما این کار براي آن ها هزینه باالیي دارد. 
سایت طبقه بندی شده قصد دارد به عنوان رهبر 
با  اینکه  بازار شناخته شود، نه  و راهنماي این 
برندهایي همانند خود رقابت کند. بنابراین نتیجه 

می گیریم که سایت های طبقه بندی شده به 

سایت های افقي یا عمودي
کدام یک پیروز میدان هستند؟

محمدحسین رفعت 
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* صادرات کاال طي یازده ماهه 1397 با احتساب میعانات گازي به 105908 هزار تن و 40078 میلیون دالر رسیده اسـت
که نسبت به سال قبل 4.6 درصد از لحاظ وزن و 7.0 درصد از نظر ارزشي کاهش داشته است.

* پنج قلم عمده صادراتي عبارتند از: میعانات گازي به ارزش 3930 میلیون دالر ، گاز طبیعي مایع شـده بـه ارزش 1923
میلیون دالر ، پروپان مایع شده به ارزش 1607 میلیون دالر، روغن هاي سبک و فـراورده هـا بـه جـز بنـزین بـه ارزش

1324 میلیون دالر و متانول 1297 میلیون دالر .
* پنج بازار نخست صادراتي کشور: چین با ارزش 8359 میلیون دالر ، عراق 8239 میلیـون دالر ، امـارات متحـده عربـي

5543 میلیون دالر، افغانستان 2727 میلیون دالر و ترکیه 2173 میلیون دالر.
* سهم این بازارها از کل صادرات : 5.67 درصد

* متوسط قیمت هر تن کاالي صادراتي :378 دالر که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشته است.
* واردات کشور طي یازده ماهه 1397 به 28926 هزار تن و به ارزش 38501 میلیون دالر رسیده اسـت کـه نسـبت بـه

سال قبل 4.17 درصد از نظر وزن و 5.21 درصد از نظر ارزش کاهش داشته است.
* پنج قلم عمده وارداتي به کشور عبارتند از: ذرت دامي به ارزش 1870 میلیون دالر، برنج بـه ارزش 1344 میلیـون دالر ،
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواري ردیف 8703 بنزیني با حجم سیلندر 2000 سـي سـي 1300 میلیـون دالر،

لوبیاي سویا به ارزش 1086 میلیون دالر و الکترودهاي ذغالي براي کوره ها به ارزش 548 میلیون دالر.
* پنج مبدا بزرگ وارداتي کشور : چین با ارزش 9375 میلیـون دالر ، امـارات متحـده عربـي 5919 میلیـون دالر ، ترکیـه

2261 میلیون دالر ، هند 2211 میلیون دالر و آلمان 2177 میلیون دالر.
* سهم 5 کشور مذکور از کل واردات : 57 درصد

* متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتي : 1331 دالر ؛ تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است. 

تحلیل تجارت خارجی کشور در یازده  ماهه 1397

منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران / سازمان توسعه تجارت
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با وجود بهبود نسبی در امتیاز ایران در شاخص 
سهولت کسب و کار سال 2018، به دلیل فعالیت 
بیشتر ســایر کشــورها رتبه جهانی ایران با افت 
4 پله ای مواجه شــد. جدیدتریــن گزارش بانک 
بین المللی بازســازی و توســعه در مورد سهولت 
کسب وکار در کشــورهای عضو بانک جهانی، از 
تنزل نســبی رتبه ایران در ایــن زمینه حکایت 
دارد. با این حال، ایران در 4 زیرشــاخص شــروع 
کســب وکار، شــرایط صدور مجوز ساخت، اخذ 
اعتبار و تجارت برون مرزی توانســته است رتبه 
جهانی خود را نســبت به ســال گذشــته بهبود 
بخشــد. بانک بین المللی بازســازی و توســعه 
)IBRD( وابســته به بانک جهانی جدیدترین 
نسخه از گزارش سهولت کسب وکار در کشورهای 

مختلف جهان را منتشر کرده است.
این نهــاد بین المللی در گــزارش خود 190 
کشور را بر اســاس امتیاز آنها در شاخص سهولت 
کســب وکار در سال 2018 که بر اساس اطالعات 
جمع آوری شــده از کشــورها در ســال  جــاری 
میالدی محاســبه شــده رتبه  بندی کرده است. 
شاخص ســهولت کســب وکار از 10 زیرشاخص 
)معیار( تشکیل شده و امتیاز کشورها در هریک از 
این زیرشاخص ها بر اساس فاصله آنها از شاخص 
پیشــرو )100( محاسبه شده اســت؛ به عبارتی 
هر کشــوری که فاصله کمتری با شاخص پیشرو 

داشته باشد، امتیاز بیشتری کسب می کند.
ایران که در گزارش ســال گذشــته با کسب 
56٫22 امتیــاز در رتبه 120 جهــان قرار گرفته 
بود، در گزارش جدید به  رغم افزایش اندک امتیاز 
ایران و رســیدن آن به 56٫48، با 4 پله سقوط در 
رتبــه، در جایگاه 124 جهان قرار گرفته اســت؛ 
رتبه ای که نازل ترین رتبه ایران در سه سال اخیر 
به شمار می رود. از لحاظ زیرشاخص های دهگانه 
شاخص سهولت کســب وکار نیز باید به این نکته 

اشاره کرد که ایران در چهار زیرشاخص شامل شروع کسب وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار 
و تجارت برون مرزی توانسته اســت تا حدی رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد؛ اما 

وضعیت فضای کسب و کار ایران در سال 2018
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در شش زیرشاخص دیگر یعنی دسترسی به برق، 
ثبت مالکیت، حمایت از ســرمایه گذاران اقلیت، 
پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رســیدگی به 
ورشکســتگی و پرداخت دیون، با افت نسبی رتبه 

جهانی خود مواجه شده است.
در بین کشــورهای خاورمیانه، ایران پایین تر 
از کشــورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین قرار 
گرفته اســت. البته کشورهایی مانند مصر و لبنان 
در کنار سه کشــور عراق، سوریه و یمن جایگاهی 

نازل تر از ایران داشته اند.
گفتنی است کشــورهای نیوزیلند، سنگاپور و 
دانمارک ازلحاظ سهولت کســب وکار رتبه های 
اول تا ســوم جهان را به خود اختصــاص داده اند 
و کشــورهای کره جنوبی، هنگ کنــگ، امریکا، 
انگلیس، نروژ، گرجســتان و ســوئد در رتبه های 

چهارم تا دهم جای گرفته اند.

ایران در شــفافیت  بــاالی  امتیاز 
اطالعات اعتباری

رتبه ایران در شاخص ســهولت کسب و کار از 
یکصد و پنجاه و دوم در ســال 2013 میالدی به 
124 در ســال  جاری میالدی بهبود یافته است.

در گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی 
سال 2018 میالدی حاکی از بهبود 0.26 درصد 
امتیازی ایران بوده و ایران با کسب امتیاز 56.48 
از کشــورهای برزیل، مصر، لبنان و … پیشــی 
گرفته است. شاخص ســهولت انجام کسب  و کار 
بانــک جهانی با ارزیابی 10 نماگــر در حوزه های 
قانونــی، اجرایــی و قضایــی به بررســی محیط 

کسب وکار در 190 کشور جهان می پردازد.
طبق این گزارش، ایران در نماگرهای شــروع 
کســب وکار رتبه 97، اخذ مجوزهای ساخت رتبه 
25، دسترســی به برق رتبــه 99، ثبت مالکیت 
رتبه 87، الــزام آور بودن اجــرای قراردادها رتبه 
80، پرداخت مالیات رتبــه 150 و اخذ اعتبارات 
رتبه 90 را در ســطح بین المللی کسب کرده اند. 
مجموع عملکرد نماگرهای مذکور باعث شده که 
امتیاز شــاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد 
بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه 124 قرار 
گرفته اســت. در این راستا بانک مرکزی با اعطای 
مجوز عضویت مراکز خرده  فروشــی در ســامانه 
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان 
تنها شــرکت گزارشــگری اعتباری خصوصی در 
ایران امکان شــفافیت اقتصــادی را فراهم کرد و 
امکان کســب حداکثر امتیاز برای ایران مهیا شد. 
این امر ســبب شــد که در نماگر اخذ اعتبار بانک 

جهانی، جایگاه ایران 10 رتبه ارتقا یابد.
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»دیلی تلگراف« در گزارشی با استناد به آخرین 
آمارهای »ســازمان جهانی گردشگری« از درآمد 
و تعداد گردشــگران ورودی به هر کشــور در سال 
2017، مقاصد توریســتی پرشتاب در رشد جذب 
گردشــگر را معرفی کرده است. مبنای این روزنامه 
صبح چاپ لندن برای محاسبه شتاب رشد مقاصد 
توریســتی، مقایسه تعداد گردشــگران ورودی به 
هرکدام در ســال 2017 با تعداد مربوطه در ســه 
مقطع سال های 2016، 2010 و 1990 بوده است. 
با این مبنــای تحلیلی، نام ایران در دو فهرســت 
»دیلی تلگراف« ذکر شــده اســت؛ یک بار در رتبه 
نهم فهرست کشــورهایی که تعداد گردشگران آن 
در ســال 2017 نسبت به ســال 2016 بیشترین 
افت را داشــته و یک بار نیز در رتبه هشتم فهرست 
کشورهایی که تعداد گردشگران آن در سال 2017 
و نســبت به سال 1990 بیشــترین رشد را داشته 

است.

گردشگری ایران در گذر زمان
بنا بــه داده هــای آمــاری »ســازمان جهانی 
گردشــگری«، ایــران در ســال 2017 با جذب 
4 میلیــون و 867 هزار گردشــگر خارجی از دیگر 
کشــورهای جهان، نسبت به ســال 2016 با افتی 
معــادل 5/ 1 درصد مواجه شــد؛ ادامــه روندی 
نزولی که از ســال 2016 کلید خورد و در آن تعداد 
گردشــگران ورودی به کشــور در مقایسه با سال 

2015 به میــزان 6/ 5 درصد ریزش کرد. 
این نکته از چشــم »دیلی تلگراف« پنهان نمانده و 
بر همین اساس ایران را در سیاهه کشورهایی قرار 
داده اســت که در کوتاه مدت و بازه زمانی 2017-
2016، صنعت گردشــگری در آن با رکود روبه رو 
شده و به لحاظ بیشترین رشــد منفی در رتبه نهم 

جهانی قرار گرفته است.
اما با این حــال و به باور این رســانه بریتانیایی، 
ایران از جمله مقاصــد در جهان بوده که در حدود 
سه دهه اخیر و همزمان با شکوفایی جهانی صنعت 
گردشگری، رشد پرشتابی را میان مقاصد سفر در 
زمینه جذب گردشــگر پشت ســر گذاشته است. 
بنا بر این گــزارش، تعداد گردشــگران ورودی به 
ایران در ســال 2017 نســبت به ابتدای دهه 90 
میالدی به میزان 3 هزار و 146 درصد رشد داشته 
است و این رقم خیره کننده ایران را در رتبه هشتم 
ســریع ترین رشــد ها در زمینه جذب گردشگر در 
این بازه زمانی قرار داده اســت. همچنین با استناد 
به آمــار »ســازمان جهانی گردشــگری«، تعداد 
گردشگران ورودی به کشور در سال 2017 نسبت 
به ســال 2010 به میزان 66 درصد رشد داشته که 
هرچند این رقم در مقایســه با دیگر کشــورهای 
جهان چندان چشــمگیر نیست، اما نشان از بهبود 
نسبی و شناخته تر شــدن ایران به عنوان مقصدی 

برای سفر گردشگران جهان در بازه مذکور دارد.

بیشترین رشد و افت جهانی
طبق گــزارش »دیلی تلگــراف«، در بازه زمانی 

ســال های 1990 تا 2017، کامبــوج با ثبت رقم 
درخشــان 32 هزار و 841 درصد رشــد، عنوان 
پرشــتاب ترین مقصــد جهــان در زمینه جذب 
گردشگر را به خود اختصاص داده است. رتبه های 
دوم و ســوم نیز به الئوس و میانمــار با ثبت 32 
هــزار و 185 درصــد و 16 هــزار و 280 درصد 
رشــد اختصاص یافته اســت. نکته جالب توجه 
درخصوص این بازه زمانی، ســه کشوری هستند 
که بیشترین رشد منفی را داشــته اند. در انتهای 
این فهرست با ثبت رشــد منفی 23 درصدی در 
این بازه زمانی 27 ســاله، مجارستان قرار دارد که 
از قضا پنج شنبه همین هفته میزبان جشن جهانی 
روز جهانی گردشــگری است. همچنین رتبه دوم 
و سوم بیشــترین افت های ایجاد شده در پذیرش 
توریست متعلق به کشــورهای رومانی و سوئیس 
اســت که به ترتیب تعداد گردشــگران ورودی به 
آنها به میزان 8/ 18 درصد و 9/ 15 درصد کاهش 

داشته است.
درخصــوص بــازه زمانی ســال های 2010 تا 
2017 نیز گردشــگری مصر بیشــترین آسیب را 
دیــده که به دلیــل وقوع انقالب در این کشــور و 
تعــدادی حمله تروریســتی در مقاطــع زمانی 
مختلف طی این 7 ســال، تعداد گردشــگران آن 
نزدیک به 42 درصد کاهش پیدا کرده اســت. اما 
در مقابل کشورهای ژاپن، هند و ویتنام به ترتیب 
با ثبــت 234 درصد، 167 درصــد و 158 درصد 
رکوردداران ثبت رشــد در این بازه زمانی بوده اند. 
امــا درخصــوص به  روزترین آمارهای رشــد که 
افزایش در تعداد گردشــگران ورودی به کشورها 
در ســال 2017 نسبت به ســال 2016 را نشان 
می دهد، بیشترین رشد را مصر با ثبت رقم 1/ 55 

«دیلى تلگراف پیش بینی کرد

گردشگری ایران کاهش رشد 
نوید شکراللهی
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درصد به خود اختصاص داده که نشان از اراده این 
کشــور برای بازپس گیری جایگاه خود در صنعت 
گردشگری جهان دارد. همچنین و در طرف دیگر 
این فهرســت، قطر با 2/ 23 درصد، کره جنوبی با 
7/ 22 درصد و عربســتان سعودی با 7/ 10 درصد 
کاهش در بازه یکساله مورد اشــاره بیش از سایر 

کشورها بازار گردشگران خود را از دست داده اند.

با اســتناد بــه آمــار »ســازمان جهانی 
گردشگری«، تعداد گردشــگران ورودی به 
کشور در سال 2017 نســبت به سال 2010 
به میزان 66 درصد رشــد داشــته که هرچند 
این رقم در مقایســه با دیگر کشورهای جهان 
چندان چشمگیر نیست، اما نشــان از بهبود 
نسبی و شــناخته تر شــدن ایران به عنوان 
مقصدی برای سفر گردشگران جهان در بازه 

مذکور دارد

عقب افتادن ایران از رشد جهانی
به باور کارشناســان، هرچند به گــواه آمار در 
میان مدت و بلند مدت تعداد گردشگران ورودی به 
ایران روند روبه رشد نسبتا قابل قبولی را گذرانده، 
اما این پیشــرفت بیشــتر ماحصل تحوالت ارزی 
کشــور در مقاطع مختلف بوده کــه به موجب آن 
سفر به ایران برای گردشگران خارجی رو به ارزانی 
بوده اســت و زیرســاخت های گردشگری کشور 
به نحوی توســعه پیدا نکرده که ایران متناسب با 
ظرفیت های گردشــگری و جاذبه های تاریخی، 
طبیعی و فرهنگی خود در طول ســال گردشگر 
جذب کند. بررســی ها نشــان می دهد در ســال 
1990، در مجموع 5/ 439 میلیون گردشــگر در 
جهان سفر کردند. این رقم در سال 2010 به سطح 
1/ 953 میلیون گردشــگر رســید و در سال های 
2016 و 2017 به ترتیــب اعداد یــک میلیارد و 
239 میلیون و یک میلیارد و 323 میلیون به ثبت 
رســید. بنابراین ایران در بازه سال های 1990 تا 
2017 که تعداد گردشگران جهان به میزان 201 
درصد افزایش پیدا کرد، با ثبت رشــدی بیش از 
3 هزار درصدی توانســت بیشــتر از سرعت رشد 

جهانی از بازار توریسم بین المللی بهره مند شود.
درخصــوص بــازه زمانی ســال های 2010 تا 
2017، رشد جهانی تعداد گردشگران ورودی به 
کل کشــورها به میزان 39 درصد بوده و در همین 
مــدت، تعداد گردشــگران ورودی بــه ایران 66 
درصد افزایش پیدا کرده اســت. بنابراین هرچند 
رشد گردشگری در ایران همچنان بیشتر از رشد 
گردشــگران در جهان بود، اما میزان اختالف این 
دو عدد نســبت به بازه 1990 تا 2017 به وضوح 
کاهــش پیدا کرده بود. این کاهــش ادامه یافت و 
در ســال 2016 درحالی که تعداد گردشگران در 
کل جهان به میزان 8/ 3 درصد نســبت به ســال 
2015 رشــد پیدا کــرد، در تعداد گردشــگران 

رتبه ایران در شاخص های رقابت پذیری صنعت توریسم در سال های 2013 و 2015
201320142017شاخص

111قیمت رقابتی

767675زیرساخت های زمینی و بنادر

453738منابع فرهنگی و سفر تجاری

1029389زیرساخت های حمل ونقل هوایی

979393بهداشت و سالمت

87114105منابع انسانی و بازار کار

101115119پایداری زیست محیطی

116116109دسترسی آزادانه بین المللی

133119116زیرساخت خدمات گردشگری

961190,9محیط کسب وکار

130130117اولویت سفر و توریسم

989793رتبه کلی ایران

ورودی به ایران به میزان 6/ 5 درصد کاهش ایجاد 
شــد. همچنین در ادامه و در ســال 2017 تعداد 
گردشــگران جهان به میــزان 8/ 6 درصد افزایش 
یافت، اما ایــن رقم برای ایران 5/ 1 درصد رشــد 
منفی بود. به این ترتیب، به نظر می رســد ایران از 
رکورد خود در ســال 2015 و پــس از برجام که 
موفــق به جذب 5 میلیون و 237 هزار گردشــگر 
شده بود در حال فاصله گرفتن است و رشد منفی 
نگران کننده در دو سال اخیر، جذب همین حجم 
محدود از گردشــگران را نیــز به مخاطره انداخته 
است.  صنعت گردشگری کشور هم اکنون و در پی 
اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا و مناقشــات 
دیپلماتیکی که ایران در آنها دخیل است، در گذر 
ســختی قرار دارد که نیازمند مدیریتی منســجم 

و کارآمد اســت؛ مدیریتی کــه همزمان هم برای 
بهبود زیرســاخت های توسعه نیافته این حوزه در 
کشور اقدام کند و هم فعاالنه و با برنامه ای کارآمد، 
ضمن خنثی سازی تبلیغات رسانه ای منفی علیه 
سفر به ایران، اقدام به جذب بیشتر گردشگر کند.

تعــداد  درحالی کــه   2016 ســال  در 
گردشگران در کل جهان به میزان 8/ 3 درصد 
نسبت به سال 2015 رشد پیدا کرد، در تعداد 
گردشــگران ورودی به ایران به میزان 6/ 5 

درصد کاهش ایجاد شد
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خالصه جداولی از تخمین ها و پیش بینی ها صنعت گردشگری
رشد2027 درصد از کلمیلیارد دالر2017 رشد2016 درصد از کل2016 به میلیارد دالرایران

11,92,97,516,62,72,6نقش مستقیم در تولید ناخالص داخلی

31,57,76,644,97,33,0نقش کلی در تولید ناخالص داخلی

5602,24,96702,11,3نقش مستقیم در اشتغال

16246,54,319646,21,5نقش کلی در اشتغال

4,24,511,66,63,73,4درآمد صادراتی از ورود گردشگران

16,74,16,522,93,72,5مخارج داخلی

19,32,77,326,02,42,3گذران اوقات فراغت

1,60,210,03,40,36,8مخارج کسب وکار

3,53,36,36,23,95,3سرمایه گذاری ثابت

سهم رشد اقتصادی تور و گردشگری
پیش بینی 20112012201320142015201620172017ایران، رشد به درصد

6,146,243,913,212,711,63,4-22,5-درآمد صادراتی از ورود گردشگران
8,513,87,56,26,52,5-2,313,0مخارج داخلی )ازجمله پرداختی های انفرادی(
3,018,48,57,47,52,7-1,410,7-میزان مصرف خدمات توسط گردشگر داخلی
خرید کاالهای وارداتی توسط ارائه دهندگان 

2,619,08,27,57,52,9-1,910,3-خدمات گردشگری )زنجیره ی تأمین(

نقش مستقیم تورها و گردشگری در تولید 
3,217,98,87,47,52,6-1,111,0-ناخالص داخلی

3,217,98,87,47,52,6-1,111,0-دیگر اثرات غیرمستقیم قطعی و یا ناشی شده
0,36,33,96,16,35,3-10,15,2-سرمایه گذاری ثابت

7,73,67,32,54,55,04,1-10,5-مخارج خدمات جمعی دولت
10,29,110,37,0-16,68,430,6-16,3-واردات کاالها به واسطه ی مخارج غیرمستقیم

3,611,810,45,44,32,6-0,311,2کاالهای القایی
نقش کلی تورها و گردشگری در تولید ناخالص 

2,814,58,66,76,63,0-2,39,8-داخلی

7,614,86,14,94,91,3-2,617,3نقش مستقیم تورها و گردشگری در اشتغال
2,312,47,44,64,31,5-0,517,1نقش کلی تورها و گردشگری در اشتغال
2,30,43,42,1-24,825,220,3-18,1-هزینه ی سفرهای برون مرزی عصرگاهی

رتبه زیر ساخت حمل و نقل هوایی

کشوررتبه نماگر
زیر شاخص ها

کیفیت خدمات حمل و نقل 
تعداد کیلومتر – صندلی موجود تراکم فرودگاه هاهوایی

داخل کشو
1669کانادا1
9261آمریکا2
26592امارات3
1109332ایران89

)منبع:مجمع جهانی اقتصاد(
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رتبه زیر ساخت بنادر و زمینی

کشوررتبه نماگر
زیر شاخص ها

کیفیت زیر ساخت کیفیت جاده ها
ریلی

کیفیت زیر ساخت 
بنادر

کارایی حمل و نقل 
زمینی

3343هنگ کنگ1
2524سنگاپور2
4716هلند3
67447358ایران75

رتبه زیر ساخت های خدمات گردشگری

کشوررتبه نماگر

زیر شاخص ها

تعداد اتاق های هتل به 
ازای هر 100نفر

کیفیت زیر ساخت 
های گردشگری

وجود شرکت های 
اجاره خودرو بزرگ

تعداد دستگاه های 
خود پرداز به ازای هر 
1000 نفر بزرگسال

53113اتریش1
94112اسپانیا2
16515آمریکا3

11412412950ایران116

)منبع:مجمع جهانی اقتصاد(

اســتارت آپ هایی که چنین ظرفیتی داشته باشند تا باهم ادغام شوند یا سرمایه گذارها با هم 
هماهنگ شوند، کم باشد.

نقش دولت در تامین سرمایه
نقش دولت هم در عرصه تامین ســرمایه مهم و غیرقابل چشم پوشــی اســت. دولت در 
چند ســال اخیر از طریــق راه اندازی صندوق نوآوری و شــکوفایی و وام دادن به بخشــی از 

استارت آپ ها، سعی کرده به نوعی خودش را در این فضا ثابت کند.
حتی این رویکرد در حال حاضر در توســعه روش های ســرمایه گذاری وجود دارد. در این 
راستا، سیاوش ملکی فر، معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی می گوید: انتظار می رود 
منابع مالی در اختیار صندوق اهرمی برای توســعه فضای اکوسیستم استارت آپ ها باشد. با 
توجه به اساســنامه  تعریف شده، این صندوق نمی تواند شبیه ســایر صندوق ها آزادانه روی 

استارت آپ ها کار کند.
در واقع، اســتارت آپ هایی که بتوانند از گیت معاونت علمی بگذرند مشمول حمایت های 
مالی می شــوند. در اساسنامه سه شیوه حمایت در نظر گرفته شــده است؛ بحث تسهیالت، 
ضمانت نامــه و لیزینگ و وام های 4 درصد مختص اســتارت آپ هایی اســت که محصوالت 

فناورانه می سازند.
ما بیشــتر روی این زمینه متمرکز بودیم. زمینه دوم سرمایه گذاری و مشارکت است که به 
ما اجازه می دهد در زمینه رشد و توسعه اکوسیستم های استارت آپی کمک کنیم که عملکرد 
صندوق در این حوزه رضایت بخش نیست. بنابراین رویکرد صندوق در دوره جدید این است 
که سرمایه گذاری مستقیم به حداقل برسد. صندوق درصدد است از طریق مسیرهای موجود 
مانند صندوق های VC به استارت آپ ها کمک کند. در این بخش، صندوق نوآوری نمی تواند 

بیش از 40درصد سهام داشته باشد.
این رویکرد اجازه می دهد، فضای عملیاتی صندوق کمی توسعه یابد تا عالوه بر شرکت های 

دانش بنیان، استارت آپ ها را نیز زیر چتر حمایتی خود بگیرد.
اظهارات معاون صندوق نوآوری و شــکوفایی در حالی اســت که از نظر فرهاد راهنما، یک 
ســرمایه گذار قدیمی در حوزه اســتارت آپ ها، تا جایی که ممکن است استارت آپ ها باید از 
گرفتن وام پرهیز کنند؛ در واقع، بهتر اســت این رویکرد تامین مالی اســتارت آپ ها از طریق 
ارائه وام اصالح شود. هرچند سرمایه گذاری جسورانه برای سرمایه گذار تهدیدآمیز است ولی 

سرمایه گذار نیز باید ریسک را بپذیرد.

سال 2015 در هند 50میلیون نفر بوده و انتظار می رود تا 
سال 2020 به 320میلیون خریدار آنالین برسند.

راکوتان، یک خرده فروشی آنالین
تجارت  بخش  در  ژاپنی  سرمایه گذار  بزرگ  شرکت 
100میلیون   ،2016 سال  در  راکوتان،  یعنی  الکترونیک، 
دالر بیشتر به صندوق سرمایه گذاری جهانی اضافه کرده 
این  است.  رسانیده  دالر  200میلیون  به  را  آن  ارزش  و 
شرکت مشارکت خود را در سرمایه گذاری تجارت آنالین 
بود. کرده  آغاز  دالر  10میلیون  با   2013 سال   از 

همچنین در سال 2014 نیز با سرمایه گذاری در شرکت 
سایر  و  آمریکا  آسیا،  شرقی  جنوب  الکترونیکی  های 
خرده فروش  داد.  ادامه  را  خود  کار  آسیایی  کشورهای 
این  در  موفق  های  شرکت  جمله  از  راکوتان  اینترنتی 
آن  خالص  درآمد  موجود  آمارهای  طبق  که  است  زمینه 
در سال 2015 به ارزش 44.28میلیارد دالر رسیده بود. 
زیادی  نمایندگی های  حاضر  حال  در  ژاپنی  شرکت  این 
های  شرکت  از  یکی  به عنوان  و  داشته  جهان  سراسر  در 
بزرگ فروش اینترنتی در کنار خرده فروش های دیگر مانند 

آمازون و ای بی قرار دارد.
منبع:
www.moorelandpartners.com
www.gfinvest.com.au 
www.dealstreetasia.com
economictimes.indiatimes.com
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سهم صنعت گردشگری از میزان کل صادرات 
جهان در سال 2015 میالدی به هفت درصد 

افزایش یافت و به 1.4 تریلیون دالر رسید.
ملل  سازمان  گردشگری  جهانی  سازمان 
)UNWTO( در گزارش اولیه خود اعالم کرد، 
صنعت گردشگری با سهم 1.4 تریلیون دالری 
در سال 2015 به عنوان سومین صادرات بزرگ 
جهان شناخته شد. به گزارش اقتصاد آنالین به 
نقل از ایسنا، این چهارمین سال پیاپی است که 
تجارت  از  گرفتن  پیشی  با  گردشگری  صنعت 
کاال عنوان سومین صادرات بزرگ جهان را به 

نام خود ثبت کند.
هزینه  میزان  گردشگری  جهانی  سازمان 
گردشگران را در سال 2015 میالدی رقم 1.4 
متوسط  طور  به  که  کرد  برآورد  دالر  تریلیون 
این رقم برابر است با روزانه چهار میلیارد دالر.

در  خارجی  گردشگران  نقل  و  حمل  هزینه 
دالر  میلیارد   210 به  میالدی  گذشته  سال 
رسید، در حالی که درآمد حاصل از اقامت، غذا 
خدمات  دیگر  و  خرید  سرگرمی،  نوشیدنی ،  و 
دالر  تریلیون   1.2 به  خارجی  گردشگران 
افزایش یافته که حاکی از رشد 3.6 درصدی در 

مقایسه با آمار سال گذشته آن است.
مواد  و  سوخت  از  پس  گردشگری  صنعت 
و محصوالت  غذا  تجارت  از  و جلوتر  شیمیایی 
خودرو در مکان سوم بزرگترین صادرات جهان 
است که بنابر اعالم سازمان جهانی گردشگری 
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صنعت 
محسوب  مهم  صادرات  اولین  گردشگری 

می شود.
جهانی  سازمان  دبیرکل  ریفاعی«،  »طالب 
شصتمین  برگزاری  جریان  در  گردشگری 
نشست کمیسیون منطقه ای آمریکا در هاوانای 
کوبا گفت: »با کاهش قیمت مواد خام ، صنعت 

از  بسیاری  در  فزآینده ای  شکا  به  گردشگری 
کشورهای تولید کننده نفت توانسته درآمدهای 
صادراتی ضعیف تر از محل دیگر کاالها را جبران 

کند.

صنعت گردشگری پس از سوخت و 
مواد شیمیایی و جلوتر از تجارت غذا و 

محصوالت خودرو در مکان سوم بزرگترین 
صادرات جهان است که بنابر اعالم سازمان 
جهانی گردشگری در بسیاری از کشورهای 

در حال توسعه صنعت گردشگری اولین 
صادرات مهم محسوب می شود

برترین  میلیارد دالری  درآمد 178  با  آمریکا 
آن  از  و پس  مقصد گردشگری جهان است 
بادرآمد )114 میلیارد دالر(،   کشورهای چین 
 46( فرانسه  و  دالر(  میلیارد  اسپانیا)57 

میلیارد دالر( قراردارند

افزود:  گردشگری  جهانی  سازمان  کل  دبیر 
اصلی  عناصر  از  یکی  گردشگری  »صنعت 
و  نوظهور  اقتصادهای  در  صادرات  گوناگونی 
اقتصادی  پیشرفته  کشور  چندین  همچنین 

است.
با  آمریکا  که  درمی یابیم  کشورها  به  نگاهی  با 
مقصد  برترین  دالری  میلیارد   178 درآمد 
گردشگری جهان است و پس از آن کشورهای 
اسپانیا)57  میلیارد دالر(،   بادرآمد )114  چین 
دالر(  میلیارد   46( فرانسه  و  دالر(  میلیارد 

قراردارند.
از لحاظ هزینه خارجی گردشگران نیز چینی ها 
را  رقمی  دو  رشد  کنون  تا   2004 سال  از  که 
در این زمینه تجربه می کنند، در مکان نخست 

جهان قرار دارد که به این امر به سود مقاصد 
گردشگری آسیا چون ژاپن و تایلند و همچنین 

آمریکا و دیگر مقاصد اروپایی بوده است.
نقاط  در  چینی  گردشگران  هزینه کرد  میزان 
 292 به  افزایش  درصد   25 با  جهان  مختلف 
گردشگران  تعداد  و  رسیده  دالر  میلیارد 
چینی که مقاصد خارجی را برای سفر انتخاب 
می کنند نیز با 10 درصد رشد به 128 میلیون 

نفر افزایش یافته است.
گردشگران  هزینه کرد  میزان  مقایسه،  در 
با  نیز  جهان  دیگر  کشورهای  در  آمریکایی 
 120 به   2015 سال  در  افزایش  درصد   9
آمریکایی ها  تعداد  و  یافته  ارتقاء  دالر  میلیارد 
که کشورشان را به مقاصد گردشگری در سایر 
نقاط جهان ترک می کنند نیز با رشد 8 درصدی 

به 73 میلیون نفر رسیده است.
خود  گزارش  در  گردشگری  جهانی  سازمان 
خارجی  گردشگران  درصدی   4.4 افزایش  از 
 1.18 رقم  به  آن  رسیدن  و  جهان  سراسر  در 
میلیارد نفر نیز خبر می دهد و همچنین براین 
اساس درآمد حاصل از گردشگران خارجی در 
سراسر جهان نیز با رشد 3.6 درصدی در سال 

2015 به مجموع 1.4 تریلیون دالر رسید.
مناطق  در  خارجی  گردشگران  هزینه  میزان 
آمریکا ، آسیا- اقیانوسیه و خاورمیانه طی سال 
بوده،  با 4 درصد رشد روبه رو  گذشته همگی 
در حالی که این رشد در اروپا سه درصد و در 

آفریقا دو درصد اعالم شده است.
فرانسه  و  چین،  اسپانیا  آمریکا،   کشورهای 
از  جهان  گردشگری  مقاصد  برترین  همچنان 
لحاظ درآمد و جذب گردشگر هستند و در سال 
گذشته میالدی چین ، آمریکا و انگلیس پذیرای 

بیشترین تعداد گردشگر خارجی بوده اند.

گردشگری،  سومین صادرات بزرگ جهان
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طبق تحقیقات انجام شــده از ســوی موسسه 
تحقیقــات بازاریابــی رنوب درباره گردشــگری 
درمانی آسیا، برای گردشــگران آمریکایی سفر با 
هدف درمان بــه معنی صرفه جویی در هزینه های 
درمانی است و گروه های کم درآمدتر یا گروه های 
طبقه متوسط آمریکایی که تحت پوشش خدمات 
درمانی نیســتند، برای دریافت امکانات درمانی و 

پزشکی ارزان تر راهی کشورهای دیگر می شوند.
بــرای گردشــگران کانادایــی و اروپایی هم 
صرفه جویــی در هزینــه یــک اولویــت مهم در 
انتخاب مقصد سفر برای درمان است؛ اما عالوه بر 
انگیزه های مالی، ســفر درمانی بــه معنی رهایی 
از صف طوالنی انتظار در بیمارســتان های دولتی 
برای دریافت درمان های پزشــکی نیز هســت؛ 
اما بــرای آفریقایی ها، توریســم درمانی به معنی 
برخورداری از تســهیالت درمانی و بهداشتی برتر 
اســت که در کشور خودشــان اغلب در دسترس 
نیســت. در کشــورهای این قاره یــک خانواده 
ثروتمند یــا افراد بــا درآمد باالی متوســط، از 
مشتریان اصلی گردشگری درمانی درکشورهای 
دیگر هستند. از ســوی دیگر، از میان کشورهای 
آسیایی، تایلند و سنگاپور هم اکنون دو کشور برتر 
ازنظر گردشــگری درمانی هســتند که به دالیل 
مختلفی همچون برخورداری از تجهیزات پزشکی 
باکیفیت، زیرســاخت های درمانی عالی و حداقل 
مدت زمان بــرای انتظار و نیز در دســترس بودن 
متخصصان و پزشکان با عالی ترین سطح مهارت، 
بیشترین تعداد گردشگر درمانی را به خود جذب 
می کنند. این دو کشــور درکنار یکدیگر و تنها در 
ســال 2013 بالغ بر 60 درصد از کل گردشگران 

درمانی در سراسر آسیا را به خود جذب کرده اند.

بازار گردشگران سالمت ایران کدام است؟
براســاس تقســیم بندی ســازمان جهانــی 
گردشــگری )UNWTO(، ایــران در منطقه 
جنوب آسیا با کشــورهای افغانستان، پاکستان، 
هند، بوتان، بنگالدش، نپال، مالدیو و سریالنکا قرار 
دارد. با توجه به این که ایران در این تقسیم بندی 
بعد از هند در جایگاه دوم جذب گردشگر خارجی 
قرار دارد، ایــن موضوع می تواند بــه عنوان یک 

مزیت نسبی برای کشورمان به حساب بیاید و در 
جذب گردشگران کشــورهای منطقه تاثیر بسیار 
مهمی خواهد داشت. از سوی دیگر نیز کشورهای 
افغانستان، پاکستان و همچنین جمعیت شیعیان 
هندوستان دارای بیشــترین اشتراکات فرهنگی، 
دینی، مذهبی، زبانی و تاریخی، واجد بیشــترین 
نزدیکی ها با ایران هســتند. افغانســتان دارای 3 
مرز جاده ای با 3 اســتان ایران شــامل مرز تایباد 
در خراســان رضوی، مرز میل در استان خراسان 
جنوبــی و مــرز میلک در اســتان سیســتان و 
بلوچستان است. همچنین افغانستان در فهرست 
اولویت بندی بازارهای هدف گردشگری ایران در 
اولویت پانزدهم قرار دارد کــه جمعیتی بالغ بر 6 
میلیون نفر )برابــر با 19 درصد از کل جمعیت آن 
کشور( را شیعیان و 80 درصد مابقی را اهل تسنن 

به خود اختصاص داده اند.
بخش عمــده ای از جمعیت این کشــور، زبان 
فارســی را بلد هســتند و مابقی اقوام )پشــتون، 
ازبک، ترکمن، نورستانی و...( نیز عموما می توانند 
فارســی را صحبت کنند یا بفهمنــد. تعداد اتباع 
افغانستانی واردشــده به کشور، 515 هزار و 153 
نفر در ســال 94 برآورد شــده اســت. از آنجا که 
در رونــد فعلی کشــور امکان تقســیم بندی نوع 
ویزا وجود ندارد، نمی توان تشــخیص داد که چه 
تعداد از این افراد گردشــگر درمانی هستند ولی 
به اعتقاد کارشناســان از اصلی تریــن گونه های 
گردشگر افغانســتانی، گردشــگر درمانی است. 
حدود 4 دهه جنگ داخلی در کشــور افغانستان 
زیرســاخت های درمانی را ویران کرده و ساخت 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی جدید نیز به دلیل 
ناآرامی هــا و درگیری های قومــی با کندی پیش 
می رود. این درحالی اســت کــه بمب گذاری ها و 
درگیری های داخلی، افغانستانی های بسیاری را 
مجروح و بیمار می کند. این افــراد تمایل زیادی 
دارند که روند درمان خــود را در ایران طی کنند، 
چون همان طور که گفتیم اکثر آنها فارســی زبان 
هســتند و دسترســی راحت زمینی به ایران نیز 

مزید بر علت خواهد بود.

فرصتی برای استان های محروم

از ســوی دیگــر با توجــه به همســایه بودن 
افغانستان با اســتان های محروم کشور می توان 
از ایــن فرصت اســتفاده و با جذب گردشــگران 
ســالمت به ویژه برای درمان، نســبت به توسعه 
زیرساخت های گردشگری سالمت در استان های 
مذکــور برنامه ریزی و فعالیت کــرد. همچنین با 
وجود جاذبه های مشــترک فرهنگــی، تاریخی و 
جاذبه های طبیعی منحصربه فــرد از جمله حرم 
مطهر امــام رضا )ع( در مشــهد مقدس، آب های 
معدنی در خراسان جنوبی و سایر جاذبه ها، امکان 
جذب گردشگران متمول و سرمایه دار افغان بیش 
از پیش محتمل می شــود. با این همــه در حال 
حاضر 2 میلیون بیمار از افغانستان برای درمان به 
هند فرستاده می شوند که روزانه یک میلیون دالر 
هزینه برای این بیماران در نظر گرفته می شــود. 
این در حالی است که مسووالن افغانستان تمایل 
دارند به دلیل نزدیکی زبــان، مذهب و فرهنگ و 
سکونت تعداد زیادی از افغانستانی ها در کشور ما، 

این بیماران به ایران فرستاده شوند.
بر اســاس آمار بیمارســتان رضوی مشهد در 
سال 93، حدود 8300 ســرویس اعم از بستری 
و ســرپایی به بیمــاران خارجی ارائه شــده که 
بیشــترین تعداد بیماران، به ترتیب از کشورهای 
ترکمنســتان، عراق و افغانســتان بوده اند. عالوه 
بر این، آمار بیمارستان رشــد ساالنه بیش از 20 
درصد را در این زمینه نشــان می دهد. در مجموع 
با توجه به ســودمندی بســیار بازار گردشگری 
افغانســتان برای ایران و نیز عدم نیاز به تبلیغات 
و بازاریابی گســترده و هزینه بر، فقط باید برنامه و 
عزم جدی بین دولتمردان و دست اندرکاران برای 
پذیرش گردشگران ســالمت افغانستان به وجود 
آید. از ســوی دیگر الزم اســت در اولویت بندی 
بازارهای هدف گردشــگری کشــور، تجدیدنظر 
شود و کشــورهایی مثل افغانســتان، پاکستان، 
تاجیکســتان و ســایر کشورهای آســیای میانه 
و قفقاز جــزو اولویت های اولیه گردشــگری قرار 

گیرند.

واکاوی ظرفیت
گردشگران افغانستان

 برای توسعه گردشگری سالمت ایران
محمود آزادی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی 
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نرخ بهره 
بانکی )درصد( کشور ردیف

24درصد ایران 1
16درصد گینه بیسائو 2
18درصد زامبیا 3
16درصد سیارلئون 4

15.20درصد آرژانتین 5
16.43درصد ونزوئال 6
15درصد غنا 7
15درصد یمن 8
14درصد جیبوتی 9

13.35درصد زیمباوه 10
13.42درصد لیبریا 11
13.25درصد مغولستان 12
12درصد گامبیا 13
12درصد اوگاندا 14
12درصد ازبکستان 15

11.25درصد صربستان 16
11.25درصد سودان 17
10.25درصد آنگوال 18
10.61درصد جیبوتي 19
10.4درصد لسوتو 20
10درصد لبنان 21
10درصد میانمار 22
10درصد آنگوال 23
9.5درصد ارمنستان 24
9.5درصد بوستاوانا 25
9.25درصد مصر 26
9درصد ماداگاسکار 27
9درصد موریتاني 28
9درصد ماداگاسکار 29
9درصد پاکستان 30
9درصد اروگوئه 31
9درصد ویتنام 32
9درصد مالتا 33
8درصد هند 34

نرخ بهره 
بانکی )درصد( کشور ردیف

8درصد نپال 35
8درصد روسیه 36

7.75درصد بنگالدش 37

7درصد بوسني و 
هرزگوین 38

7درصد برزیل 39
7درصد هائیتي 40
7درصد هندوراس 41
7درصد رواندا 42
7درصد سري النکا 43
7درصد اوکراین 44

6.25درصد جامائیکا 45
6درصد چین 46
6درصد بوتان 47
6درصد کنگو 48
6درصد کرواسی 49

5.75درصد اندونزی 50
5.5درصد قزاقستان 51
5درصد افریقاي جنوبي 52
5درصد ترکیه 53
5درصد روماني 54
5درصد اردن 55
5درصد مجارستان 56
5درصد گواتماال 57
5درصد گابن 58
5درصد اتیوپي 59

4.25درصد باهاماس 60
4درصد آلبانی 61
4درصد الجزایر 62
4درصد بورکینافاسو 63
4درصد کلمبیا 64
4درصد ساحل عاج 65
4درصد نیجر 66
4درصد لهستان 67
4درصد قطر 68

نرخ بهره 
بانکی )درصد( کشور ردیف

4درصد پرو 69
4درصد توگو 70
3درصد استرالیا 71
3درصد پاناما 72
3درصد مراکش 73
3درصد قرقیزستان 74
3درصد فیلیپین 75
3درصد مالزي 76
3درصد مقدونیه 77
3درصد لیبي 78

2.43درصد افغانستان 79
2.25درصد بحرین 80
2.25درصد کوبا 81
2 درصد کره جنوبي 82
2درصد عربستان 83
2درصد ترینیداد توباگو 84

1.19درصد کامبوج 85
1.5درصد لیتواني 86
1.5درصد نروژ 87
1درصد عمان 88

1درصد امارات متحده 
عربي 89

0,75درصد منطقه یورو 90
0,75درصد اتریش 91
0,75درصد المان 92
0,75درصد بلژیک 93
0,75درصد قبرس 94
0,75درصد استوني 95
0,75درصد ایتالیا 96
0,75درصد ایرلند 97
0,75درصد لوکزامبورگ 98
0,75درصد مالت 99
0,75درصد هلند 100
0,75درصد پرتغال 101
0,75درصد اسلواکي 102
0درصد سوئیس 103
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)قسمت پایانی(

مستنداتموضوع فعالیتمرجع صدور مجوز

بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران

1- تأسیس و تغییرات ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها و 
مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی ها 

و شرکت های واسپاری)لیزینگ ها(
2- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و 
اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه 
تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار و سایر تسهیالت وصدور کارت های 

الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری
3- معامالت طالو نقره و ارز

4- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز
5- صدور و تأیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

6- قبول و نگهداری امانات طال و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد 
رسمی و صندوق امانات

1.ماده)96( قانون برنامه پنجم توسعه
2.بخشنامه شماره 90/3/2-90/39852

معاونت اسناد سازمان ثبت
3- مواد )1( و )8( قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و 

ماده )1( آئین نامه اجرایی آن
4- آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب 

بانک های خارجی در ایران 1387
5- ماده )1( آئین نامه اجرایی قانون ثبت شعب نمایندگی 

شرکت های خارجی مصوب 1387
6- ماده )2( قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب

کانون وکالء مرکز 
مربوطه یا

مرکز امور مشاوران 
حقوقی ، وکالء

و کارشناسان قوه 
قضائیه

ثبت کلیه موسسات حقوقی با موضوعاتی از قبیل ارائه خدما حقوقی به عنوان 
مشاوره حقوقی، انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی وثبتی، دادگاه های 
خانواده � شهرداری ها و کمیسیون های دادگاه های عمومی، کیفری و انقالب 
� تعزیرات حکومتی-  هیات حل اختالف، عاوی ثبت اسناد و امالك و وکالت 

از طرف خارجیان و داوری داخلی و بین اللمل
)صرفاً داشتن پروانه وکالت از یکی از دو مرجع مذکور با رعایت  مستندات 

ارائه شده کفایت می نماید ونیازی به استعالم نمی باشد (

1- ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
2- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

3- ماده )21(الی )23( آئین نامه  اجرایی ماده187قانون 
برنامه سوم توسعه

3- ماده )6( قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 
مصوب 1376

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

)سازمان تنظیم مقررات 
رادیویی(

1- تصدی به فعالیت هایی درخصوص سرویس های رادیویی خدمات مربوط 
به تجهیزات رادیویی

2- خدمات اینترنت )ISP(، توزیع اینترنت )ISDP(، خدمات انتقال داده ها 
)PAP(

)SAP( 3- خدمات انتقال داده از طریق ماهواره
3- خدمات عمومی تلفن ثابت )PSTN(، خدمات مخابراتی ارتباط همراه 

)GMPCS(بین المللی ماهواره ای

1- بند « ز » ماده )3(قانون وظایف و اختیارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

2- تبصره «3» ماده )7( قانون وظایف واختیارات 
وزارت ارتباطات

3- بند «1» ماده )6( اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی

شرکت پست جمهوری 
اسالمی ایران

1- عرضه خدمات پستی و مراسالت داخلی و عرضه و فروش تمبرهای 
یادگاری و پستی

2- تأسیس و تغییرات شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات 
پستی است

تبصره «1» ماده )13( قانون تشکیل شرکت پست 
جمهوری اسالمی مصوب 1366

مواد )9( و )10( قانون سازمان دامپزشکی کشور مواد )9( و )10( قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350سازمان دامپزشکی
مصوب 1350

وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

)وزارت کار و امور 
اجتماعی(

1- تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی ، راهنمایی و مشاوره شغلی، اعزام 
نیروی کار به خارج از کشور مهاجرت ، ارائه تسهیالت به جویندگان کار و یا 

هرعنوانی که بیانگر ایجاد ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی و خارجی
2- مشاوره روابط کار و کارگر و کارفرما و کارشناسی روابط کار

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و
مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 1380 و

آئین نامه اجرایی آن

ثبت شرکت های نیازمند به اخذ مجوز
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مستنداتموضوع فعالیتمرجع صدور مجوز

وزارت تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی

)اداره تعاون شهرستان 
مربوطه(

تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تعاونی با موضوعات مختلف
)توجه : درصورتی که موضوع فعالیت تعاونی به استناد سایر موارد این جدول 
نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، ادارات تعاونی مربوطه ملزم به اخذ آن و سپس به 

صدور مجوز تأسیس باعنوان مراجع ثبت شرکتها اقدام نمایند(

1 بند « 1» ماده )32( و ماده )52( قانون بخش
تعاون جمهوری اسالمی ایران و تبصره ماده )2( آئین نامه 

اجرایی قانون مذکور مصوب 1371
2 تبصره 2 آئین نامه اجرایی قانون بخش
تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

وزارت کشور
)اداره کل سازمان های 

مردم نهاد(

تأسیس و تغییرات تشکل هایی که در قالب سازمانهای مردم نهاد با اهداف 
غیر انتفاعی با عناوین جمعیت، انجمن، کانون، گروه ، مجمع، خانه و نظایر آن به 
طوری که موضوع فعالیت آنها مشتمل بر یکی از موارد اجتماعی نیکوکاری و 

امورخیریه بشر دوستانه ، امور زنان و نظایر آن باشد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جامعه حسابداران 
رسمی ایران

1- ارائه خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی شرکت ها، ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه و داوری مالی و مشاوره مدیریت مالی و طراحی و پیداسازی 

سیستم های مالی
2- خدمات مالی و حسابداری مالی و مالیاتی و نظارت بر تصفیه

1- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای 
حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 

1372/10/21
2- ماده )24( اساسنامه جامعه حسابداران مصوب هیأت 

وزیران مصوب 6/28/
وزارت صنعت، معدن 

و تجارت )حوزه 
بازرگانی � مرکز امور 

اصناف(

فعالیت بازاریابی اینترنتی و شبکه ای

1- ماده)1 ( و)37( قانون تأسیس بیمه مرکزی 
ایران- الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط صدورپروانه 
کسب برای فروشگاه های الکترونیکی وزیر بازرگانی 

1390/3/10

تصدی به هرگونه 
خدمات بیمه ای و 

نمایندگی بیمه و ارائه 
خدمات بیمه ای

تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و ارائه خدمات بیمه ای

1- ماده)1 ( و)37( قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران
2- قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 

1380 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای 
عالی بیمه

3- آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای 
عالی

سازمان 
سازمان بهزیستیکلیه تصمیمات شرکت های دولتی مشمول واگذاری موضوع قانون اصل 44خصوصی سازی

سازمان بورس واوراق 
بهادار

1-تأسیس صندوق های سرمایه گذاری وبازنشستگی صندوق های سرمایه 
گذاری مشترك

2- تأسیس وافزایش سرمایه وپذیره نویسی شرکت های سهامی عام
3-تأسیس وتغییرات نهادهای مالی ازجمله کارگزاران –معامله گران –

بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه 
گذاری شرکت های سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطالعات مالی ، شرکت 

های تامین سرمایه وصندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیت هایی از 
قبیل سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر 

اوراق بهادار واسطه گری درخرید وفروش ومشاور وارزشیابی وتصفیه وپایاپای 
معامله اوراق بهادار،تحلیل اطالعات ودریافت دستورهای خرید وفروش،فرآهم 

آوردن تسهیالت الزم برای معامالت با تعهد پذیره نویسی وفروش سپرده 
گذاری وتوثیق ، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت 
دارند،صدورگواهینامه های حرفه ای مرتبط وانجام تبلیغات وخرید وفروش 

سهام وسهم الشرکه واوراق بهادار،همچنین سایر اشخاص حقوقی با هرعنوان از 
قبیل انجمن ومرکز وگروه وخانه ومجمع که به فعالیت های مذکور بپردازند.

راهنمایی و رانندگی

وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات 
وکارگروه استانی 

دفاتر پیشخوان دولت 
الکترونیک

فعالیت پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه 
خودمات مرتبط وقابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی

1- قانون توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف 
سوخت مصوب 1386

2- آیین نامه ایجاد وبهره برداری از دفاتر پیشخوان 
دولت وبخش عمومی غیردولتی مصوب 1388

موسسات یا فعالیت قرآنی و انجمن های اسالمی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی سازمان تبلیغات اسالمی
و تشکل های مذهبی

1. ماده )2( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و مواد )10( و )12( مصوبه شماره 
21076/ت23843 ه مورخ 82/4/21 هیات وزیران و 
تفاهم نامه شماره 1/60577 مورخ 89/9/8 دو مرجع 
مذکور بخشنامه صادره سازمان ثبت 19/185138 – 

89/10/18
2. ماده )6( اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی

ایجاد هرگونه موسسه در ارتباط با نخبگانبنیاد ملی نخبگان
تبصره «3» مواده )19( اساسوامه بنیاد ملی نخبگان 
مصوب جلسه 560 شورای عالی انقالب فرهنگی 

مصوب 1384
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