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مقدمه
انسان اساساً موجودی اجتماعی است و ازاینرو ،احتیاج دارد در ارتباط با دیگران قرار
بگیرد و نیازهای خود را در تعامل با همنوعانش برطرف سازد .از آغاز ظهور انسان بر روی
زمین تا به امروز ،هرچه گذشته ،ارتباطات انسانها باتوجهبه زمان و مکان و امکانات ،رشد
یافته و دگرگون شده است .پیدایش فناوریهای جدید سبب شکلگیری انقالبی در
ارتباطات شده است .این انقالب را میتوان به دو گونۀ «انقالب ساختاری ارتباطات» و
«انقالب فنی ارتباطات» تقسیم کرد.
نخستین انقالب فنی ارتباطات ،تغییر بنیادین در ساختار اتصاالت ،حافظههای
مصنوعی و بازتولید محتوا بود .برای نمونه ،گسترش مطبوعات ،انقالبی درزمینۀ نوشتن بود.
در نیمۀ دوم قرن نوزدهم ،دومین انقالب فنی رخ داد که عبارت بود از اختراع اتصاالت
دوربرد ازطریق کابل یا جو و ظهور حافظههای مصنوعی آنالوگ .از جملۀ این اختراعات
میتوان به عکس ،فیلم ،گرامافون و دستگاههای ضبط صدا و نیز تکنیکهای جدید
بازتولید محتوا مانند دستگاه چاپ روتاری اشاره کرد .اختراع تلگراف و تلفن قبل از آغاز
قرن بیستم و در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد و پس از آن بود که تلکس و رادیو و
تلویزیون اختراع شد.
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مشخصۀ جدیدترین انقالب فنی ارتباطات ،حافظههای مصنوعی دیجیتال و ارسال و
بازتولید دیجیتال است که اصطالح «انقالب دیجیتال» برای آن مناسب است .در نتیجۀ
انقالب ارتباطات در قرن نوزدهم ،حرکتی تدریجی (چه ازنظر زمانی و چه ازنظر مکانی)
است و اکنون صرفاً شتاب در این تحول مشاهده میشود .این انقالب را میتوان در دو
مفهوم خالصه کرد« :یکپارچگی» و «تعامل».
مهم ترین تغییر ساختاری ،یکپارچگی ارتباطات راه دور ،ارتباطات دادهای و ارتباطات
جمعی در یک رسانۀ واحد است .این همان فرایند «همگرایی» است .به همین علت است
که اغلب ،رسانههای جدید را چندرسانهای مینامند (مهدیزاده )۳24-۳2۳ ،۱۳89 ،که در
آن انواع محتوا با هم ارسال می شود و حواس گوناگون مانند شنوایی و بینایی را درگیر
میکنند.
مفهوم دوم این انقالب فنی ،تعامل است .در گذشته افراد و مخاطبان نسبتبه رسانهها
و ارتباطات منفعل بودند؛ یعنی تنها دریافتکنندۀ پیام بودند و عکسالعمل خاصی در
مقابل آن نمیتوانستند نشان دهند؛ اما در فناوریها و رسانههای جدید ،مخاطبان در
انتخاب رسانه و نحوۀ ارتباط با دیگران فعال بوده و توانایی انتخاب دارند .در زیر ،برخی
ویژگیهای رسانههای جدید ذکر شده است:


تعاملیبودن :امکان پاسخگویی یا نوآوری و خالقیت بهوسیلۀ کاربر برای عرضۀ
دیدگاههایش به منبع یا فرستنده.



حضور اجتماعی :احساس ارتباط شخصی با دیگران که با استفاده از رسانهها ایجاد
میشود.



غنای رسانهای :پیوند بین چارچوبهای متفاوت ارجاع ،تقلیل ابهام ،فراهمکردن
عالئم و نشانهها و ...بهوسیلۀ رسانهها.
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استقالل (خودمختاری) :کنترل کاربر بر محتوا و استفاده و نیز استقالل او از منبع.



بازیگوشی :استفاده برای سرگرمی و لذت بدون فایده ،و ابزاریبودن.



خصوصیبودن (خلوتبودن) :استفاده از رسانه یا محتوای خاص.



شخصیبودن :شخصی و منحصربهفردبودن محتوا و استفاده.

۱

اینترنت یکی از رسانههای جدیدی است که ویژگیهای باال را دارد .اینترنت ،عالوه بر
تولید و توزیع پیام ،به پردازش و مبادله و ذخیرۀ اطالعات میپردازد .این رسانههای جدید
با ویژگیهایی که ایجاد کردهاند و تحوالتی که در جوامع ایجاد شده ،سبب شدند که عصر
جدید را بهعنوان عصر دوم رسانهها بشناسند .این مفهوم ،با جامعۀ رسانهای ساده تفاوت
داشته است .تفاوتهای عصر جدید با جامعۀ رسانهای ساده بهطور مختصر در جدول زیر
ذکر شده است:
عنصر دوم رسانهها (تعاملیبودن)

عنصر اول رسانهها (پخش)
متمرکز
(چند نفر برای عدهای زیاد سخن میگویند)

غیرمتمرکز
(عدهای زیاد با عدهای زیاد سخن میگویند)

ارتباطات یکسویه است

ارتباطات دوسویه است

مستعد کنترل دولتی است

از کنترل دولتی میگریزد

ابزار رژیمهای قشربندی و نابرابری است

دمکراتیک و تسهیلکنندۀ شهروندی
جهانشمول است

مشارکتکنندگان تجزیهشده و بهصورت تودهوار
هستند

مشارکتکنندگان فردیت خود را حفظ میکنند

دارای ویژگی تأثیر و نفوذ آگاهی جمعی است

دارای ویژگی تأثیر و نفوذ و تجربۀ فردی زمان و
مکان است

 .۱مک کوایل۱42 ،2۰۰6 ،
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رشد روزافزون فناوریها و تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی ،جوامع را تحت تأثیر قرار
میدهد و درهای جدیدی را به روی انسانها میگشاید .ویژگیهای این فضای رسانهای
جدید ،سبب شده است که کسبوکار در این فضا بهعنوان پدیدهای اجتماعی بررسی شود.

فضای مجازی
در گذشته تصور میشد فضایی که بهواسطۀ فناوریهای جدید شکل گرفته ،دنیایی در
کنار دنیای واقعی است و تأثیر چندانی در زندگی واقعی افراد ندارد .اما امروزه تقریباً همه
پذیرفته اند که این فضا ،با دنیای واقعی ترکیب شده و هر دو بر یکدیگر تأثیر میگذارند.
«فضای مجازی یک شبکۀ گستردۀ جهانی است که شبکههای مختلف رایانهای در
اندازههای متعدد و حتی رایانههای شخصی را با استفاده از سختافزارها و نرمافزارهای
گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر وصل میکند .فناوریهای ارتباط راه دور
اساس فضای مجازی را تشکیل میدهند( »۱هاشمیزاده و انصارینسب ،۱۳96 ،ص .)2۱
شکلگیری فناوریهای نوین چندین سال طول کشید؛ اما برایاینکه حضور این
فناوریها بهعنوان عاملی برای شکلگیری فضایی جدید در کنار دنیای واقعی پذیرفته
شود ،الزم بود تا در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و کاربران بتوانند بهراحتی در خانههای
خود از آن استفاده کنند .همچنین ارزانبودن این فناوریها عامل دیگری است که باید به
آن توجه کرد تا عموم کاربران توانایی تهیه آن فناوری را داشته باشند.

 .۱دهقان46 ،۱۳84 ،
۱۰
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عبارت «فضای سایبری» ۱که در معنای «فضای مجازی» استفاده میشود ،از کلمۀ
سایبرنتیک ،که نوربرت وینر ریاضیدان در سال  ۱947ابداع کرده ،پدید آمده است .کلمۀ
سایبرنتیک 2دارای ریشۀ یونانی است و معنی اصلی آن ،فرمانروایی و حکومت است و در
آثار افالطون ،فیلسوف مشهور یونان ،نیز به همین معنا بهکار رفته است .نویسنده کتاب
وسایل ارتباط جمعی معتقد است پیداکردن اصطالحی فارسی که بهطور دقیق معنای
سایبرنتیک را بیا ن کند ،بسیار دشوار است .به همین دلیل ،در ایران معموالً همان کلمۀ
«سایبرنتیک» بهکار میرود .بهاعتقاد وی ،شاید بتوان معادل فارسی آن را علم «هدایت و
کنترل» یا «خودفرمایی» انتخاب کرد؛ اما این دو اصطالح هم ابهام دارد.
مبتکر علم جدید سایبرنتیک ،نوربرت وینر ،این علم را «علم کنترل و انتقال پیامها نزد
انسان و ماشینها» تعریف میکند (معتمدنژاد.)42-4۱ :۱۳8۳ ،
میتوان گفت فضای مجازی عنوانی است که برای بسیاری از فناوریهای ارتباطی
جدید به کار میرود و هر وسیله و فناوریای که امروزه از انسانها پیام دریافت میکند یا
پیامی را به انسانها یا ماشینهای دیگر ارسال میکند ،در دایرۀ مصادیق فضای مجازی
(سایبری) قرار میگیرد.

مؤلفههای فضای مجازی
فضای مجازی باتوجهبه تمام ارتباطات مبتنی بر رایانه ،متشکل از نه مؤلفه است:
 .۱شبکههای ارتباط تلفنی بههمراه ادوات الکترونیکی و دیجیتالی متصل به آنها؛
 .2فناوریهای پردازشی شامل انواع رایانهها از ابررایانه گرفته تا رایانههای شخصی و
همراه ،نرمافزارها و ادوات جانبیشان تا سامانههای خبره و هوشمند؛
1. Cyber Space
2. Cybernetics
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 .۳سیستمهای حملونقل مبتنی بر قابلیتهای عملیاتی؛
 .4سیستمهای کنترلی دیجیتالی؛
 .5ادوات و اسباب دیجیتالی ،از ساعت و گوشی تلفن همراه گرفته تا اجاق مایکروویو
و دستگاه ضبط ویدئویی؛
 .6روباتهای دیجیتالی که مستقالً سیستمهای خودکار را اجرا میکنند؛
 .7فناوریهای ارتباطی مثل فنون پخش گستردۀ برنامههای دیداریشنیداری
ماهوارهای ،شبکههای محلی رادیویی و تلویزیونی ،برنامههای ارتباطی و نامهنگاری
الکترونیکی؛
 .8فناوریهای جمعآوری دادهها و اطالعات مثل فناوریهای حسگری ،پویشگری و
دورسنجی؛
 .9فناااوریهااای ذخیااره و بازیااابی اطالعااات و دادههااا ،مثاال انااواع نوارهااا و
دیسااکهااای مغناطیساای و نااوری یااا کااارتهااای حافظااه؛» (هاشاامیزاده و
انصارینسب ،۱۳96 ،ص .)24

کسبوکار
باارای کلمااۀ «کساابوکااار» کااه معااادل فارساای واژۀ انگلیساای  businessاساات،
تعاااریف مختلفاای ارائااه شااده اساات .در واژهنامااۀ آکساافورد ،ایاان کلمااه «خریاادوفروش و
تجارت» تعریف شده اسات .در واژهناماۀ الناگ مان توجاه ویاژه باه کساب درآماد و پاول
شااده اساات .در ایاان واژهنامااه کساابوکااار بااهصااورت «فعالی اتپ پااولدرآوردن و تجااارتی
که از آن پول حاصال مایشاود» تعریاف شاده اسات .باهطاور کلای ،کسابوکاار شاامل
فعالیااتهااایی اساات کااه تولیااد و خریااد کاالهااا و خاادمات را بااا هاادف فااروش آنهااا و
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بهمنظور کسب ساود ،در بار مایگیارد و دارای ویژگایهاای زیار اسات (وبساایت خاناۀ
کارآفرینان ایران):
 oفروش و انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش
 oمعاملۀ کاالها و خدمات
 oتکرار معامالت
 oانگیزۀ سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک ادارۀ امور کسبوکار)
 oفعالیت توأم با ریسک .کسبوکار همیشه بر آینده متمرکز است و نبود اطمینان،
ویژگی آینده است

انواع کسبوکار
در این قسمت بهطور خالصه به برخی از انواع کسبوکار اشاره میکنیم.


کسبوکار خانگی

به هر نوع فعالیت اقتصادی که در محل سکونت شخصی و با استفاده از وسایل و امکانات
منزل راهاندازی شود ،کسبوکار خانگی میگویند.


کسبوکار روستایی

کسب وکار روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه در فضای روستا
صورت میگیرد( .پترن )۱۳8۱ ،کارآفرینی و کسبوکار روستایی را مجموع سه گزارۀ زیر
است:
 .۱نیرویی که منابع خود را برای پاسخگویی به یک تقاضای بیپاسخ بازار ،بسیج
میکند؛
 .2توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ؛
 .۳فرایند خلق ارزش ازطریق ترکیب مجموعۀ واحدی از منابع در راستای
بهرهگیری از یک فرصت.
۱۳

سودآوری سایبری
بهطور کلی ،میتوان گفت کسبوکار روستایی عبارت است از «بهکارگیری نوآورانۀ منابع و
امکانات روستا در راستای شکار فرصتهای کسبوکار».


کسبوکار خانوادگی

یک نوع کسبوکار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند .بهعبارت دیگر ،به
کسبوکارهایی گفته میشود که افراد یک خانواده و خویشاوندان ،اقدام به تشکیل آن
میکنند .در کشور ایتالیا این نوع کسبوکار بسیار مشاهده میشود .برای مثال ،شرکت
خودروسازی فیات که یکی از برندهای مطرح در این عرصه است ،در اختیار خانوادۀ آنیلی
است.


1

کسبوکار کوچک

این نوع کسبوکار بیشتر براساس قوانین اجرایی تجاری است که از بقیۀ انواع کسبوکار
جدا می شود .هر صنعتی براساس درآمد و میزان استخدام ساالنه ،استاندارد خاصی دارد که
مشخص میکند کسبوکاری کوچک است یا خیر .کسبوکار کوچک معموالً مستقل از
صنایع دولتی است و هر شرکتی با نیروی کار کمتر از  5۰۰نفر ،در این حیطه قرار
میگیرد.


کسبوکار اینترنتی

کسبوکار اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته میشود .این نوع
کسبوکار جدید است و با پیدایش کامپیوتر و اینترنت و توسعۀ جامعۀ خدماتی بهعنوان
یکی از سریعترین کسبوکارها ازنظر تعداد و سود و حجم در عرصۀ تجارت جهانی مطرح
است.

1. small business

۱4

سیر رشد و تغییر رسانهها

کسبوکار اینترنتی ۱با تجارت الکترونیکی 2تفاوت دارد .کسبوکار اینترنتی به مجموعه
فعالیتهای مربوط به کسبوکار (ازجمله مباحث بازاریابی ،مالی ،خریدوفروش ،ارتباط با
مشتریان ،خدمات پس از فروش ،همکاری با سرمایهگذاران و )...که ازطریق اینترنت انجام
میگیرد ،اطالق میشود؛ درحالی که تجارت الکترونیکی تنها شامل مسائل مربوط به خرید
و فروش از اینترنت است و درواقع زیرمجموعهای از کسبوکار اینترنتی است (وبسایت
خانۀ کارآفرینان ایران).
یکی از شاخصترین مؤلفههای این نوع کسبوکار را شاید بتوان نامحدودبودن آن
دانست .در این نوع از بازار هر شخصی با هر سنوسالی و با هر میزان سرمایۀ اولیه میتواند
کسبوکاری راه بیندازد .مهمترین داراییای که به آن نیاز است ،فقط ایدۀ ناب و پشتکار
است.

E-Business
E-Commerce

۱5
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شبکههای اجتماعی
در تعریف عام شبکههای اجتماعی ،میتوان گفت که این شبکه متشکل از گروهی از
افراد یا سازمانهاست که با یک یا چند نوع عالقۀ خاص ،وابستگیهایی مثل دوستی،
خویشاوندی ،منافع مشترک ،تبادل مالی ،باورهای مشترک ،دانش و هنر به هم گره خورده
و دور هم جمع شدهاند (هاشمیزاده و انصارینسب ،۱۳96 ،ص  .)27برایاینکه گروهی از
افراد در کنار یکدیگر قرار بگیرند و بتوانند با یکدیگر زندگی کنند ،الزم است توانایی
برقراری ارتباط با یکدیگر را داشته باشند .امروزه افراد برای برقراری این ارتباطات از
فناوریهای نوین و ابزارهای موجود در فضای مجازی استفاده میکنند .به این ترتیب
جامعهای در فضای مجازی شکل میگیرد که افراد در کنار یکدیگر اقدام به اشتراکگذاری
اطالعات و برقراری ارتباط میکنند (همان ،ص  .)28شبکههای اجتماعی کاربردهای
مختلفی برای کاربران دارند .برخی از این شبکهها برای سرگرمی و تبادل نظر با دیگران به
کار میرود و از برخی دیگر برای اهداف تجاری استفاده میکنند .به اجتماعات مجازی که
بهواسطۀ شبکههای اجتماعی در فضای مجازی شکل گرفته« ،جامعۀ مجازی» میگویند.
امروزه شبکههای اجتماعی مجازی قدرت ایجاد کنش در افراد را دارند و میتوانند
آنها را در وضعیتهای مختلف تهییج کنند .پویشهای مختلف که در زمینههای گوناگون
شکل میگیرد ،نشان از این ویژگی دارد .این پویشها سبب میشود که افراد در زمان یا
مکانی مشخص ،دستبهکار فعالیتی مشخص شوند یا تصمیمی مشخص بگیرند .این قابلیت
شبکههای اجتماعی نشان می دهد که فضای مجازی دیگر فضای مجزایی از زندگی واقعی
نیست؛ بلکه کامالً با دنیای واقعی در هم آمیخته و بر آن تأثیر میگذارد.
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تعریف خدمات در فضای مجازی
در دانشنامهها معانی متعددی برای کلماۀ «خادمات» آماده کاه بیشاتر آنهاا مشاابه
یکدیگر است .در فرهنگ معین خدمات بهمعنای «جمع خادمت ،خادمتهاا ،بنادگیهاا و
چاکریها» است .در فرهنگ معاصر فارسی این کلمه بهمعنی «فعالیتی اقتصادی که هادف
آن خدمت به دیگران در رشتۀ غیرتولیدی اسات (مانناد حمالونقال ،ارتباطاات ،توزیاع و
فروش کاال ،تعمیرات ،آموزشوپارورش ،کارهاای درماانی)» آماده اسات (صادریافشاار و
همکاران.)524 ،۱۳8۱ ،
«خدمت» ،معادل کلمۀ انگلیسی  Serviceاست که در فرهنگ آکسفورد اینطور معنی
شده« :یک سیستم یا سازمان که مواردی مورد نیازی را برای عموم مردم ،فراهم میکند یا
یک فعالیت اقتصادی که کارهایی برای مشتریان انجام میدهد بدون اینکه کاالیی برای
آنها تولید کند» (.)579 :2۰۰۱ ،Oxford student
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باتوجهبه تعاریف باال ،می توان خدمات آنالین و خدمات در فضای مجاازی را ایانگوناه
تعریف کرد:
«فعالیتی اقتصادی ،ازطریق فضای مجازی ،برای رساندن سود به دیگران بدون
اینکه کاالیی تولید شود».
در این تعریف مشاهده میشود کاه فعالیات اقتصاادی عنصاری کلیادی اسات و ایان
خدمات برای بهدستآوردن سود بیشتر توسط ارائهکنندگان آنها صورت میگیرد .معماوالً
در این خدمات آنالین ،کاالیی تولید نمیشاود و بیشاتر برخای نیازهاای کااربران برطارف
میشود .در نهایت باید اشاره کنیم که برای ارائۀ آن ،شرط الزم ،فضای مجازی است و اگار
این فضا وجود نداشته باشد ،دیگر خدمات آنالین معنایی ندارد .خادمات آنالیان عاالوه بار
اینکه کار را برای مشتریان راحتتر کرده ،زمینه را برای ارائهکنندگان خادمات نیاز بهباود
بخشیده است؛ بهطوریکه آنها دیگر برای تبلیغات و معرفای خاود نیازمناد سارمایۀ اولیاۀ
زیادی نیستند و با کمی درایت و دانش میتوانند خدمت خود را ارائه دهند و سود متناسب
آنرا بهدست آوردند.
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انواع خدمات در فضای مجازی
خدمات آنالین بسیاری در فضای مجاازی وجاود دارد کاه شاکلگیاری آنهاا بیشاتر
براساس نیاز کاربران و سپس تواناییها و خالقیتهای تولیدکنندگان و ارائهدهنادگان ایان
خدمات است .جدول زیر تعدادی از خدماتی را که در فضای مجازی ارائه میشود ،نام بارده
است:
آموزش الکترونیک

احراز هویت

سرویسهای محتواپایه

وبالگ

بازی گروهی

سرویس در اشتراکگذاری (فضای ابری)

سالمت الکترونیک

سرویسهای مکانمحور

پیام وکالم (پیامرسانها)

علمی وکتابخانۀ الکترونیک

( IPTVتلویزیون مبتنی بر )IP

پردازش و محتوای ابری

باشگاه هواداران ورزشی

دولت الکترونیک

موتور جستوجو

پرداخت آنالین و خریدوفروش

خبرخوان

خبرجمعکن

عکس و فیلم و موسیقی

بورس و بانک

گردآوری و پردازش اطالعات

شتابدهندهها و استارتآپها

سرویسهای تنظیمگر برنامه

و...
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1. accelerators & startup providers
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خدمات در فضای مجازی
همیشه افرادی پیدا میشوند که جامعه را با دقت رصد کنند و نیازهای روزمره را
کشف نمایند و ایدۀ نابی برای برطرفکردن این نیازها عرضه کنند و به سودهای هنگفتی
هم برسند .این ایدهپردازی چندان به سنوسال و تخصص ربطی ندارد .بارها شاهد بودهایم
افراد کمسن یا با دانش محدود ایدههای بسیار خوب و پرسودی داشتهاند و آن را با پشتکار
خود به ثمر رساندهاند.

خدمات مبتنی بر کسبوکار
فروشگاههای اینترنتی
فروشگاه اینترنتی به وبسایتی گفته میشود که در آن اطالعات مربوط به محصوالت
در اختیار مشتریان قرار میگیرد .این اطالعات درواقع سؤاالت و نیاز مشتریان است که در
فروشگاههای سنتی ،فروشنده بهصورت شفاهی به مشتری توضیح میدهد .کاربران امروزه
باتوجهبه مشکالت رفتوآمد و کمبود وقت ،بعضاً ترجیح میدهند به فروشگاههای اینترنتی
مراجعه و محصوالت موردنیاز خود را تهیه کنند و بدون اینکه از منزل یا محل کار خود
خارج شوند ،ازطریق پست آن را دریافت نمایند.
در این وبسایتها یک اتوماسیون نرمافزاری وجود دارد که امکان اتصال مشتریان به
درگاه خدمات الکترونیک بانکها را فراهم میکند و منجر به تکمیل فرایند خرید میشود.
در هر فروشگاه اینترنتی ،محصوالت دستهبندی شده و با کلیککردن بر روی هر محصول
میتوان اطالعات و مشخصات آن را مشاهده کرد .برایاینکه مشتریان بتوانند محصوالت
مدنظر خود را انتخاب و با بقیۀ محصوالت مشابه مقایسه کنند ،در این وبسایتها امکان
مقایسۀ محصوالت مختلف نیز در اختیار کاربران قرار داده شده است.
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یکی دیگر از سرویسهایی که در فروشگاههای اینترنتی وجود دارد ،سبد خرید ۱است.
این سبد خرید دقیقاً مانند سبد خرید مشتریان در فروشگاههای سنتی و واقعی است.
کاربران وقتی محصوالت مدنظرشان را انتخاب میکنند ،آنها را به سبد خرید خود اضافه
میکنند و در نهایت با یک بار پرداخت ،تمام کاالهای دلخواهشان را میخرند.

تاریخچۀ فروشگاه اینترنتی
برای اشاره به تاریخچۀ فروشگاههای اینترنتی در ابتدا باید به خریدار اینترنتی (آنالین)
اشاره کنیم .اولین بار در سال  ،۱99۱تیم بِرنپرزلی ،2دانشمند بریتانیایی علوم کامپیوتر و
استاد دانشگاه  ،MITتجارت الکترونیک را پایهگذاری کرد و در سال  ۱994که بانکداری
آنالین ایجاد شد ،شرکت پیتزا هات ۳که یک رستوران بینالمللی با بیش از  ۳4۰۰۰شعبه
در  ۱۰۰کشور جهان 4است ،اولین فروش اینترنتی خود را آغاز کرد .در همان سال شرکت

1. Cart
2. Sir Timothy John Burners-Lee
3. Pizza hut
4. Palmer, Kimberly. (2007) News & World Report
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نت اسکیپ ،۱ارتباط امنیت الیۀ انتقال ( 2)SSLرا که یک پروتکل رمزنگاری است ،برای
بهبود امنیت ارتباطات و انتقال اطالعات ابداع و ایجاد کرد و خرید اینترنتی بهوسیلۀ این
پروتکل ایجاد شد .در همان سال کمپانی آلمانی اینترشاپ ۳اولین سیستم فروش اینترنتی
خود را ایجاد کرد .در سال  ۱995شرکت  amazon.comو در سال  ۱996شرکت

eBay

بهعنوان دو شرکت بزرگ در عرصۀ فروش اینترنتی فعالیت خود را آغاز کردند .این دو
شرکت توانستهاند با نوآوری خدمات و گستردگی پوشش محصوالت و خدمترسانی به
جایجای جهان بهعنوان اصلیترین فروشگاههای اینترنتی در جهان خود را مطرح کنند.
امروزه کمتر کاالیی است که در این فروشگاههای اینترنتی وجود نداشته باشد.

انواع فروشگاههای اینترنتی
بهلحاظ نوع محصوالت ،میتوان فروشگاههای اینترنتی را به دو دستۀ کلی تقسیم کرد:
 .1فروشگاههای کاالی فیزیکی ()Tangible shop
واژۀ  Tangibleبااهمعناای قابااللمااس اساات و منظااور از ایاان فروشااگاههااا ایاان اساات
کااه آنهااا محصااوالتی ماایفروشااند کااه باارای مشااتریان قابااللمااس ماایباشااد .در ایاان
فروشااگاههااا کاالهااایی ماننااد مااواد غااذایی ،لااوازم خااانگی و لااوازم الکترونیکاای مثاال
کامپیوتر ،لپتااپ و موبایال و ...عرضاه مایشاود .ایان فروشاگاههاا باه ایان صاورت کاار
میکنند که مشاتریان سافارش خاود را در ساایت ثبات کارده و پاس از تکمیال فرایناد
خریااد ،کارمناادان فااروش ایاان فروشااگاههااا ،محصااوالت و ساافارشهااا را باارای کاااربران
ارسال میکنند.

1. Net scape
2. Secure Sockets Layer
3. Intershop
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 .2فروشگاههای کاالهای دیجیتال )(Digital shop
به این فروشگاهها ،فروشگاه دانلودی ) (download shopیا فروشگاه محصوالت مجازی
نیز میگویند .در این فروشگاهها ،محصوالتی عرضه میشود که کاربر میتواند آنها را
دانلود کند .این محصوالت ممکن است عکس ،فیلم ،سند ،نرمافزار ،فایل پیدیاف و...
باشد .روش فعالیت این فروشگاهها بدین صورت است که پس از تکمیل فرایند خرید
اینترنتی و پرداخت آنالین ،کاربر یا دوباره به صفحۀ فروشگاه برمیگردد و میتواند فایل را
دانلود کند یا اینکه در مراحل خرید ،آدرس پست الکترونیکش را وارد میکند و سپس
لینک دانلود فایل به پست الکترونیکی او ارسال میشود.

انواع روش پرداخت
امروزه معموالً فروشگاههای اینترنتی از دو روش پرداخت استفاده میکنند:
 .۱پرداخت در محل

1

)(COD

در این شیوه محصول ،برای خریدار ارسال میشود و مشتری هنگام تحویلگرفتن
محصول ،وجه را پرداخت میکند .باتوجهبه اینکه کالهبرداری در این روش بسیار کم اتفاق
میافتد ،بعضی خریداران ترجیح میدهند از این روش استفاده کنند .بعد از چند روز از
سفارش کاال ،محصول بههمراه فاکتورش توسط پیک یا پست برای خریدار ارسال میشود.
ازآنجاکه دستگاههای کارتخوان همراه ،کار را بسیار آسان کردهاند ،مشتری میتواند
بهسادگی از این طریق وجه را بپردازد یا اینکه هزینه را بهصورت نقدی پرداخت کند.

1. Cash on Delivery
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 .2پرداخت آنالین
این روش در فروشگاههایی که محصول دیجیتالی میفروشند ،به کار میرود .با اتصال
خریداران به درگاههای مطمئن پرداخت الکترونیکپ بانکها ،فرایند پرداخت آنالین ازطریق
اطالعات حساب و کارت بانکی و رمز دوم انجام میشود .در فروشگاههای فیزیکی نیز این
روشِ پرداخت بهصورت اختیاری در دسترس مشتریان قرار میگیرد و دیگر الزم نیست
مشتریان از  CODاستفاده کنند .البته باتوجهبه درجۀ اطمینان موجود در  CODمعموالً
خطر پرداخت هزینه برای مشتریان وجود ندارد .برخی فروشگاهها برای پرداخت آنالین
تخفیف میدهند .این کار در کاربران برای استفاده از این روش ایجاد انگیزه میکند.

مزایا و معایب فروشگاههای اینترنتی
مزایا و معایب فروشگاههای اینترنتی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد.
مزایا:


کاهش ترافیک و درنتیجه ،کاهش آلودگی هوا



کاهش آلودگی صوتی



حذف مراجعۀ حضوری به فروشگاه



دسترسی به توضیحات جامع و کامل محصوالت بهاضافۀ عکس و ویدئو



ثبت سفارش فقط در چند دقیقه



نیازنداشتن به حمل کاالی خریداریشده توسط خریدار



تحویل کاال در منزل یا محل کار



ضمانت تعویض کاال



پرداخت در محل پس از تحویل کاال
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معایب:


کاالهای فیزیکی ممکن است معایبی داشته باشند که معموالً فروشگاههای
اینترنتی مسئولیتی دراینزمینه نمیپذیرند.



برخی کاالها ،مانند لباس ،را پیش از خرید باید از نزدیک دید؛ چراکه
ممکن است مطابق آنچه در عکس به نظر میرسد ،نباشند.



متأسفانه کالهبرداری در اینترنت زیاد است و برای خرید باید حتماً از
فروشگاههای مطمئن خرید کنید.

برخی نکات برای امنیت خرید اینترنتی
 باید از فروشگاههای اینترنتی و وبسایت آنها مطمئن باشید تا قربانی
کالهبرداری نشوید.
 نماااد اعتماااد الکترونیااک یااک گااواهیناماۀ دیجیتااال اساات کااه توسااط وزارت
صاانعت ،معاادن و تجااارت جمهااوری اسااالمی صااادر ماایشااود و اخااذ آن
مراحاال بساایار سااختی دارد .بااه همااین دلیاال ،اگاار سااایتی دارای ایاان نماااد
باشد ،تا حد زیادی مطمئن اسات .درایانزمیناه توجاه کنیاد کاه نمااد اعتباار
الکترونیک تقلبی نباشد و منقضی نشده باشد.
 هر فروشگاه اینترنتی که بخواهد با شرکت پست جمهوری اسالمی همکاری کند،
باید مدارک کاملی به این سازمان ارائه کند .برای همین ،اگر فروشگاهی ازطریق
پست محصوالت را برای خریداران ارسال میکند ،تا حدی قابلاعتماد است.
 به نظر میرسد فروشگاههای اینترنتی برای ارتباط با مشتریان خود سه راه
ارتباطی دارند :تلفن ثابت ،تلفن همراه ،ایمیل .اگر فروشگاهی هر سه راه ارتباطی

26

خدمات در فضای مجازی
را فراهم کرد و بهسرعت پاسخگوی مشتریان خود بود ،میتوان به آن اعتماد
کرد.
 شهرت فروشگاههای اینترنتی نیز یکی از نکتههای حائز اهمیت است.
فروشگاههایی که تبلیغات زیادی انجام میدهند ،نمیتوانند بهراحتی کالهبرداری
کنند .نکتهای که در اینجا مطرح است ،این است که فروشگاههایی که تبلیغات
زیادی در سطح تلویزیون یا بیلبوردهای شهری انجام میدهند ،اهداف بزرگتری
از کالهبرداری دارند و تا حد زیادی میتوان به آنها اطمینان کرد.

نحوۀ راهاندازی فروشگاههای اینترنتی
برای راهاندازی فروشگاه اینترنتی شیوههای مختلفی وجود دارد که تمام این شیوهها به
هدف شما از راهاندازی فروشگاه اینترنتی و خدماتی که برای مشتریان در نظر گرفتهاید،
وابسته است .باتوجهبه نکاتی که تا اینجا ذکر شد ،میتوان گفت که دو حالت کلی برای این
کار وجود دارد:
حالت اول :شما کاالهای فیزیکی یا دیجیتالی را در اختیار دارید و میخواهید آنها را
ازطریق فروشگاه اینترنتی بفروشید.
حالت دوم :کاالهای فیزیکی یا دیجیتال در اختیار شما نیست و شما قصد دارید با
معرفی فروشگاههای فیزیکی مختلف ،امکان خرید اینترنتی را برای خریداران فراهم
کنید.
در اینجا نحوۀ راهاندازی فروشگاه را در دو حالت باال بررسی و به نکات ضروری
دراینباره اشاره میکنیم.
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حالت اول
در این حالت شما کاالهای فیزیکی یا دیجیتال را در اختیار دارید.
 -۱برایاینکه مشتریان را از موجودی انبار خود مطلع سازید ،باید وبسایتی
راهاندازی کنید که در آن ویژگی کاالها ،ابعاد آنها ،قیمت ،قابلیت مقایسه با
کاالهای مشابه و ...برای خریداران فراهم باشد تا نکاتی که دربارۀ خرید اینترنتی
مطرح شد ،در اختیار آنها قرار گیرد.
 -2اگر کاالی فیزیکی داشته باشید ،به یک انبار نیاز دارید که بسته به میزان
تقاضای مشتریان ،باید موجودی فروشگاه را تأمین کنید و در آنجا نگه دارید.
 -۳در راهاندازی سایت به یک تیم فنی نیاز است که هم خدمات فروشگاه اینترنتی
را بهروز کند و هم از سایت پشتیبانی کند و اجازه ندهد در سیستمهای فروش
وبسایت اختالل پیش آید.
 -4همچنین باید افرادی تحت عنوان کارشناس انبار در اختیار داشت .این افراد باید
از موجودی کاالها اطالع کامل داشته باشند و به مسئوالن مربوط درخصوص
خرید محصوالتی که رو به اتمام است ،نکات الزم را گوشزد کنند .البته
شایانذکر است که میتوان با برنامهای کامپیوتری کاری کرد که اگر موجودی
کاال به مقدار مشخصی رسید ،بالفاصله به مسئوالن دربارۀ اتمام موجودی هشدار
داده شود.
 -5عالوه بر اینها ،به تعدادی کارشناس فروش نیاز است .پس از اینکه خریدار
خریدش را در سایت ثبت کرد ،الزم است کارشناسان فروش از تأیید فرایند
خرید و اینکه هزینه بهصورت  CODیا آنالین پرداخت شده ،اطمینان حاصل
کنند و با استفاده از پست یا پیک مربوط به خود فروشگاه ،کاالها را برای خریدار
ارسال کنند.
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یکی از نکاتی که کمک زیادی به مدیریت سایت و فروشگاه اینترنتی میکند ،گرفتن
بازخورد و انتقاد و پیشنهاد از مخاطبان و خریداران برای قسمتها و کاالهای مختلف است
که سبب میشود قسمتهایی که ازنظر مخاطبان دچار نقص و کاستی است ،شناسایی
شود و برای ارتقا و بهبود آن تالش صورت گیرد .در این روش شما نیاز به سرمایۀ اولیه و
پشتیبانی مالی دارید تا بتوانید از عهدۀ راهاندازی این کسبوکار برآیید.
حالت دوم
در این حالت شما کاالیی را در اختیار ندارید .پس دیگر بخش انبار و کارشناسان
مربوط به این بخش الزم نیست .درنتیجه ،به بودجۀ اولیۀ چندانی هم نیاز ندارید .شاید
بتوان گفت برای جوانانی که هنوز وارد محیط کار و درآمدزایی نشدهاند ،این حالت گزینۀ
بسیار مناسبی است .در این حالت شما با تعدادی فروشگاه مذاکره میکنید تا
محصوالتشان را ازطریق فروشگاه اینترنتی خود به دید مشتریان برسانید و بهازای خرید
ازطریق سامانۀ شما ،درصدی از سود فروش را از خریداران دریافت کنید .اینجاست که
قدرت مذاکره و قابلاعتمادبودن شما برایتان حکم سرمایۀ اولیه را پیدا میکند.
برای این منظور ،هرقدر تعداد فروشگاهها و کاالهایی که در سایت خود پوشش
میدهید ،بیشتر باشد ،مخاطبان توانایی مقایسه و انتخاب گزینۀ بهتری متناسب با شرایط
خود را پیدا میکنند و این امر سبب میشود مراجعه به فروشگاه اینترنتی شما و خرید از
آن بیشتر شود و درنتیجه ،سود فروش بیشتری عایدتان گردد .همچنین گسترۀ مشتریان
شما هم بهدلیل تنوع محصوالت گستردهتر خواهد بود که این خود باعث سوددهی بیشتر
کسبوکار شما میشود .درواقع ،این حالت بیشتر از اینکه فروشگاه اینترنتی باشد ،بهنوعی
امکان مشاوره برای خرید اینترنتی است که سبب میشود مشتری دید بازتر و روشنتر
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دربارۀ قیمت کاالها و درصد تخفیف آنها و فروشگاههای ارائهدهندۀ محصول پیدا کند و
نیز بتواند آنها را با یکدیگر مقایسه کند و کاالی موردنیاز خود را آگاهانهتر تهیه کند.
در این حالت کارشناسان فروش باید راهکاری در پیش گیرند تا بتوانند موجودی
فروشگاههای مختلف را بهدرستی ارزیابی کنند و در سایت قرار دهند .اگر یک ثبت خرید
از یک فروشگاه صورت گیرد ولی شرایط آن با چیزی که در فروشگاه اینترنتی ثبت شده یا
موجودی فروشگاه متفاوت باشد ،اعتماد خریدار از فروشگاه اینترنتی سلب میشود و تعداد
مشتریان کاهش مییابد .در این حالت نیز ارسال بموقع کاال ،اطمینان از صحت آنها ،ارائۀ
تخفیفهای گوناگون ،تأمین کاالها با گارانتی و بقیۀ ویژگیهایی که سبب افزایش اطمینان
خریداران میشود ،سود بیشتری را عاید شما میکند .همۀ اینها در سایۀ پشتکار شما و
قدرت مدیریت گروهتان بهآسانی فراهم میشود .کافی است شما بهعنوان مسئول این
کسبوکار یا حتی عضو کوچکی از آن ،از وظایف خود آگاه باشید و آنها را بهدرستی انجام
دهید تا در مدتی نهچندان دراز ،شاهد پیشرفت فروشگاهتان باشید.
نکتۀ پایانی درخصوص فروشگاه اینترنتی اینکه در کنار مزایایی که فروشاگاه اینترنتای
دارد ،ارائۀ تخفیفهای متنوع و زیاد سبب میشود خریاداران باه خریاد از فروشاگاه شاما
ترغیب شوند .درنتیجه ،خرید بیشتر باعث افزایش سرمایۀ شما و سود بیشتر میشاود .ایان
تخفیفها ،بسته به خالقیت شما ،ممکان اسات باهشاکل جشانواره ،مساابقه ،برناماههاای
مناسبتی یا هر روش دیگری به مشتریان عرضه شود.

تبلیغات اینترنتی
امروزه باتوجهبه رشد روزافزون فضای مجازی و افزایش تعداد ساعات حضور افراد در
این فضا ،صاحبان محصوالت و خدمات احساس نیاز پیدا کردهاند که برای افزایش فروش و
سود خود ،محصول خود را معرفی ،تعریف و تبلیغ کنند .همانطور که پیشتر نیز گفتیم،
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تبلیغات نقش بسزایی در گسترش کسبوکارها دارد .در گذشته باتوجهبه اینکه افراد از
تلویزیون یا روزنامه بیشتر استفاده میکردند ،عمدۀ تبلیغات برایاینکه در معرض دید
مخاطبان قرار بگیرد ،در این رسانهها قرار میگرفت .اما اکنون استفاده از اینترنت و فضای
مجازی بسیار گستردهتر از پیش شده؛ بهطوری که پیشبینیها حاکی از این است که
استفاده از این رسانهها بهزودی از تلویزیون پیشی میگیرد و جایگاه نخست را به خود
اختصاص میدهد .ازاینرو ،تبلیغات که بهعنوان بازوی کسبوکار و افزایش سرمایه شناخته
میشود ،در فضای مجازی روزبهروز بیشتر رشد خواهد کرد.

انواع تبلیغات اینترنتی


تبلیغات ایمیلی

این نوع تبلیغات مانند تبلیغات پیامکی است .تبلیغ محصول مدنظر شما توسط پنل
ارسال ایمیل انبوه ،برای کاربران مختلف ارسال میشود .امروزه این روش چندان به کار
نمیرود؛ ولی هنوز شرکتهایی هستند که از ایمیل برای ارسال تبلیغات استفاده میکنند.
تبلیغات ایمیلی یا در قسمت  Inboxقرار میگیرد یا اینکه به قسمت  Spamمنتقل میشود
که احتمال حالت دوم بیشتر است.


تبلیغات بنری

یکی از رایجترین تبلیغات اینترنتی ،این روش است .تقریباً تمام کاربران اینترنت در
وبسایتهای مختلف ،قسمتی را مشاهده کردهاند که تبلیغات در آنها قرار میگیرد .این
تبلیغات یا بهصورت تصویر ثابت و بنر در سایت قرار میگیرد یا بهصورت تصویر متحرک
توجه مخاطب را به خود جلب میکند .در تصاویر ثابت تمام مخاطبان میتوانند تبلیغ را
ببینند؛ ولی اگر از بنرهای فلش استفاده کنید ،درصورتیکه که کاربر نرمافزار فلش را بر
روی کامپیوتر خود نداشته باشد ،نمیتواند تبلیغات را مشاهده کند.
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برای این بنرهای تبلیغاتی اندازههای استانداردی در نظر گرفته شده است .به همین
دلیل ،پیشنهاد میشود تبلیغات خود را در این ابعاد طراحی کنید .اندازههای رایج در
تبلیغات بنری براساس پیکسل شامل  ۱2۰در  ۱25 ،۱2۰در  25۰ ،۱25در  25۰ ،25۰در
 648 ،۳۰۰در  6۰و  728در  9۰است.
مکان قرارگیری ،سایز و مدتزمانیکه بنر در سایت قرار میگیرد ،باعث تفاوت قیمت
در سفارش بنر میشود .برای مثال ،تصویر زیر تفاوت قیمت بنرهای مختلف را در
خبرگزاری فارس نمایش میدهد (قیمتها مربوط به سال  ۱۳96است).
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تبلیغات متنی

در این روش درواقع سایتهای مختلف به سایت مدنظر شما لینک میدهند .این
لینکدادن سبب میشود در کنار دیدهشدن بهتر سایت شما توسط کاربران ،با هزینه کمی
ارزش سایت شما در موتورهای جستوجو باال برود و سایت شما در نتایج جستوجوی
آنها جایگاه مناسبتری پیدا کند .البته باید مراقب باشید که در چه وبسایتهایی تبلیغ
خود را درج میکنید؛ زیرا با تبلیغ کار خود در وبسایتهای نامناسب ممکن است عالوه بر
اینکه نتیجۀ مطلوبی دریافت نکنید ،از اعتبار و ارزش سایت خود نیز کم کنید.


تبلیغات ازطریق بهینهسازی سایت برای موتورهای جستوجو یا
SEO

یکی از ویژگیهایی که سایتهای مختلف تالش میکنند به آن دست یابند ،قرارگرفتن
در رتبههای باال در موتورهای جستوجوست .در این حالت ،بهمحض اینکه کاربران کلماتی
خاص را جستوجو کنند ،موتور جستوجو سایت شما را زودتر از بقیۀ سایتها به کاربران
نشان میدهد و این موضوع سبب بهتردیدهشدن و باالرفتن آمار بازدید و درنتیجه،
باالرفتن رتبۀ وبسایت میشود .برای این منظور ،کافی است سایت شما براساس پارامترها
و متدهای  SEOطراحی و برنامه نویسی شود .در این روش با صرف هزینهای اندک ولی
بهینه میتوان به نتایج مؤثری دست یافت.


تبلیغات در سایتهای آگهی و نیازمندیهای آنالین

برخی سایتها کاربردشان صرفاً تبلیغات است و محلی برای قرارگیری تبلیغات
محصوالت مختلف به شمار میروند؛ مانند صفحۀ نیازمندیهای روزنامهها .بعضی افراد نیز
برای پیداکردن محصول موردنیاز خود به این سایتها رجوع میکنند .این سایتها نیز
میتوانند برای تبلیغات شما مؤثر باشند.
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تبلیغات ویدئویی

امروزه در ساایت هاایی نظیار یوتیاوب یاا آپاارات قبال از اینکاه ویادئو پخاش شاود،
حدود چند ثانیه (معماوالً کمتار از  5ثانیاه) تبلیاغ پخاش مایشاود و ایان امار فرصاتی
برای دیدهشدن محصول اسات .البتاه گااه ایان ناوع تبلیغاات در وبساایتهاای مشاهور
ماننااد آپااارات هزینااههااای هنگفتاای دارد و ممکاان اساات باارای کساابوکارهااای نوپااا بااا
سرمایۀ اولیۀ کام مناساب نباشاد .بناابراین ،ساعی کنیاد باه کماک تحقیاق و بررسای و
مطابق بودجهتان بهترین نوع تبلیغ را بیابید.


تبلیغات پاپآپ Pop-up

این نوع تبلیغات درواقع نوعی تبلیغات اصطالحاً سطحپایین است .حتماً در سایتهای
سرگرمی یا زرد دیدهاید که وقتی بر روی قسمتی از صفحه کلیک میکنید ،چند صفحۀ
دیگر باز میشود و با تبلیغات چشمکزن سعی میکنند توجهتان را جلب کنند .به این نوع
تبلیغات ،پاپآپ گفته میشود.


تبلیغات موبایلی

در تلفن همراه و برنامههای کاربردی تلفنهای همراه ،مشاهده میشود که قسمتی از
آن به محل قرارگیری تبلیغات اختصاص یافته و مشابه تبلیغات بنری ،قسمتی از گوشی به
این تبلیغات اختصاص یافته است.

مزایا و محدودیتهای تبلیغات اینترنتی
تبلیغات اینترنتی مزایای بسیاری دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
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تبلیغات اینترنتی برای حفظ محیط زیست مناسب است .برای این نوع
تبلیغ الزم نیست درختی قطع شود .به همین دلیل ،باعث حفظ محیط
زیست میشود.



تبلیغات اینترنتی بهنسبت انواع دیگرِ تبلیغ ،ارزانقیمت است.



تبلیغات اینترنتی محدودیت جغرافیایی و زمانی ندارد .افراد از هر مکان و
در هر زمانی میتوانند تبلیغات را مشاهده کنند.



تبلیغات اینترنتی آسیبپذیر نیست .حتماً تبلیغاتی را دیدهاید که بر اثر
گذشت زمان و وضعیت آبوهوایی آسیب دیدهاند .در تبلیغات اینترنتی
دیگر چنین اتفاقاتی نمیافتد.

در کنار این مزایا ،تبلیغات اینترنتی محدودیتهایی نیز دارند که بهطور خالصه به
آنها اشاره میکنیم:


مشخصات و ویژگی مخاطبان :دراینزمینه باید اشاره کنیم که در فضای
مجازی در گذشته بیشتر عالیق کاربران به مسائل مربوط به کامپیوتر بود و
عرصه برای تبلیغات محصوالت دیگر تنگ بود .اما بهمرور زمان و با گسترش
استفاده از کامپیوتر ،این محدودیت کمرنگ شده است.



محدودیت مخاطبان ازلحاظ سنی :باتوجهبه اینکه کاربران اینترنت افرادی از
گروه سنی خاصی هستند ،میتوانیم ادعا کنیم که این امر برای تبلیغات نیز
محدودیت ایجاد کرده است.



ازدحام تبلیغات :زیادشدن تبلیغات و ازدحام آنها سبب میشود تبلیغات
کمتر موردتوجه قرار گیرد.



فقدان کنترل الزم بر محتوای تبلیغات اینترنتی :این امر سبب میشود که
امکان سوءاستفاده یا ارائۀ تبلیغات نامناسب افزایش یابد.
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مؤلفههای مؤثر در تبلیغات
 .۱محل قرارگیری تبلیغ
باارایاینک اه تبلیااغ مااؤثر باشااد و ساابب رشااد بیشااتر کساابوکااار شااود ،عااالوه باار
محتااوا و تکنیااکهااای تبلیغاااتی کااه بایااد بااه کااار گرفتااه شااود ،محاال قرارگیااری آن
اهمیت بسزایی دارد و در دیدهشدن هرچهبیشترِ تبلیغ بهشدت دخیل است.
 .2مرتبطبودن محل قرارگیری تبلیغ با محتوای آن
یکی از مهمترین عوامل برای انتخاب محل قرارگیری تبلیغ ،مرتبطبودن آن فضا برای
محصول مدنظر شما و تبلیغ شماست .نمیتوان مثالً کاالیی زنانه را در جایی که فقط
آقایان رفتوآمد دارند ،تبلیغ کرد و انتظار داشت که تبلیغ ،مؤثر باشد .جاییکه پزشکان
رفتوآمد میکنند و حضور دارند ،اگر تبلیغات مرتبط با این گروه صورت گیرد ،انتظار
میرود که تأثیرگذار باشد.
 .۳انتخاب محل تبلیغ
همانطور که مشاهده میشود ،در سطح شهر تبلیغات در بزرگراهها و مناطق
پررفتوآمد و میدانهای اصلی قرار میگیرد .دلیل این انتخاب این است که بیشترین
میزان بازدید را این مکانها به خود اختصاص میدهند .برای تبلیغات اینترنتی هم این
قضیه صادق است .باتوجهبه بودجۀ خود ،سایتهایی را انتخاب کنید که بازدید زیادی
داشته باشند .برای این منظور میتوان از رتبهبندی الکسا استفاده کرد.
 .4محل قرارگیری تبلیغ در صفحه
پس از انتخاب صفحۀ موردنظر و اطمینان از اینکه مکان مناسبی انتخاب کردهاید ،مهم
این است که تبلیغ خود را در کدام قسمت صفحه قرار میدهید .تبلیغ برایاینکه بهتر دیده
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شود ،الزم است در جایی قرار گیرد که توجه مخاطب را جلب کند .بهاینترتیب ،مخاطب
محصول را بررسی میکند و به تهیه آن ترغیب میشود.
 .5اندازۀ تبلیغ
پس از انتخاب محل مناسب ،اندازۀ تبلیغ نقش بسزایی در بهتردیدهشدن آن دارد .در
این قسمت باید توجه کرد که تبلیغ نه باید آنقدر کوچک باشد که محتوایش دیده نشود و
نه آنقدر بزرگ باشد که مخاطب را خسته کند.
 .6جلب توجه با استفاده از ابزارهای گوناگون
برای این منظور از ابزارهای گوناگونی میتوان استفاده کرد .یکی از این ابزارها رنگ
است .در کنار این تکنیک ،امروزه تبلیغات متحرک نیز در فضای مجازی به کار میرود و
سبب جلب توجه بیشتر مخاطب میشود.
 .7هزینۀ تبلیغات
اصااوالً در تبلیغااات ،هزینااه عاااملی بساایار مهاام و حیاااتی اساات .در تبلیغااات
اینترنتاای نیااز چنااین اساات .بسااته بااه روش تبلیااغ ،محاال قرارگیااری آن ،اناادازۀ تبلیااغ،
ماادتزمااان تبلیااغ و ...میاازان هزینااههااا از حاادود ۱۰۰هاازار تومااان تااا نزدیااک بااه
5۰میلیون توماان متفااوت خواهاد باود .دیگار شامایید کاه بایاد براسااس بودجاۀ خاود
با درایت و مشورت ،بهتارین شایوه را انتخااب کنیاد .البتاه اماروزه باهیااری شابکههاای
اجتمااعی ،بااا کماای تحقیااق و خالقیات و پشااتکار ماایتااوان باا هزیناۀ ناااچیزی و حتاای
گااهی باهشااکل رایگاان ،تبلیغاات کاارد و از نتیجاۀ آن بهاره باارد .راهانادازی کاناالهااای
متفاااوت در شاابکههااای اجتماااعی ،ساااختن صاافحه در اینسااتاگرام و ...از جملااۀ ایاان
روشهاست.
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استارتآپها و فرایند کارآفرینی خالقانه
تعریف کسبوکار نوپا
«استارت آپ» مفهومی همزاد با «کسب وکار» و «کارآفرینی» و اصاطالحی غیرباومی و
واژهای وارداتی است که اغلب معادل «شرکت نوپا» یاا «ساازمان موقات» تعریاف و تعبیار

یشود .در دانشنامۀ ویکیپدیا آمده است« :شرکت نوپا طبق تعاریف به یک شرکت یا یک
م
مشارکت یا یک سازمان موقت گفته میشود که در جهت جست وجوی راهحلی بارای یاک
راهاندازی میگردد ».بهزبان سادهتر ،میتاوان گفات
مدل کسبوکار قابلتوسعه و تکرارپذیر 
استارت آپ همان تبدیل ایده به کسب وکار موفق است .شرکتهایی مانند وایبار ،واتاسآپ،
تلگرام و ...نمونههایی از استارت آپ هستند که با بهرهگیری از دانش مناسب و البته استفاده
از فرصتها توانستند به الگویی موفق درایانزمیناه تبادیل شاوند (رحایمزاده ،۱۳94 ،ص
 .)۱۱در اینجا الزم است یادآوری کنایم کاه اقتصااددانان هناوز درخصاوص تاأثیر مثبات
کسب وکارهای نوآورانه (استارت آپ ها) بر رشد اقتصادی یقاین ندارناد .در برخای کشاورها
نظیر هند و آمریکا این نوع کسب وکارها بهویژه در حوزۀ فناوریهای نو ،توانساتهاناد تاأثیر
درخورتوجهی بر رشد اقتصادی داشته باشاند؛ اماا در کشاورهای اساکاندیناوی تاأثیر ایان
کسب وکارها بر رشد اقتصادی چشمگیر نبوده است (عیوضای .)۱۳94 ،باااینحاال ،برخای
معتقدند که استارت آپها چه بخواهیم و چه نخواهیم ،بخش مهمی از آیندۀ اشتغال و بازار
اقتصادی کشورند (اصنافی.)۱۳96 ،
در تعاریف مختلفی که از استارتآپها وجود دارد ،اشاره شده است که استارتآپ سازمانی
موقت است که با هدفپ یافتن یک مدل کسبوکار تکرارپذیر و گسترشپذیر (و سوددپه) به
وجود آمده است .در زیر ،این مفاهیم را قدری توضیح میدهیم.
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 oسازمان :منظور از سازمان مجموعهای از افراد (یا حتی یک نفر) ،ابزارها و روابط بین
آنهاست؛ چه بهصورت شرکت ثبت شده باشد ،چه نشده باشد؛ چه دفتر کار داشته
باشد ،چه در زیرزمین خانه قرار داشته باشد.
 oموقت :یعنی استارتآپ ۱۰ساله معنی ندارد .طبق تعریف باال ،کار استارتآپ عبارت
است از یافتن سریع مدل کسبوکار مناسب در کمترین زمان ممکن .سرعت و زمان
عوامل مهمی در موفقیت استارتآپ است .راهاندازان اینقبیل کسبوکارها هرچه
دیرتر مدل کسبوکار مدنظر را کشف کنند ،احتمال اینکه رقیبانشان زودتر به نتیجه
برسند و همچنین صبر و حوصله و توان مالی گردانندگان آن به سر رسد ،بیشتر
است.
 oیافتن :این کلمۀ مهمی در این تعریف است .استارتآپ برای یافتن هدفش در حال
جستوجوست .همواره در حال پژوهش و توسعه است و باید بتواند مدل کسبوکار
مدنظر را کشف کند و تکرارپذیر و مقیاسپذیربودن آن را برای خود به اثبات برساند.
 oنبود قطعیت :یک عبارت مهم دیگرِ نهفته در تعریف استارتآپها ،نبود قطعیت است.
درواقع ،شما بهعنوان پایهگذار استارتآپ ،دقیقاً نمیدانید کدام روش جواب میدهد و
کدام جواب نمیدهد .بهعبارت دیگر ،مطمئن نیستید که پاسخ درست کدام است.
بهتعبیر خودمانی ،استارتآپها نمیدانند چهکار دارند میکنند .درنتیجه ،شما و
همتیمیهایتان باید افرادی باشید که با گامنهادن در وادیهای ناشناخته و آزمون و
خطا ،از شکستخوردن و ردشدن ،ترسی نداشته باشند (اریک .)۱۳92 ،بههرحال،
شکستْ بخشی از پیروزی در هر کاری است؛ ازجمله راهاندازی استارتآپ.
استارتآپها عموماً سازمانها یا شرکتهای نوپایی هستند که عمدتاً در مرحلۀ توسعه
و تحقیقات بازارند .بحث نوپا در دنیای «دات کام» که مبتنی بر فناوری اطالعات است،
ظهور کرده و از میان آن ،شرکتهای بزرگی به وجود آمدهاند .شرکتهای بزرگی مانند
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مایکروسافت و گوگل و فیسبوک که هماکنون در فهرست بهترین شرکتهای دنیا قرار
دارند ،ابتدا نوعی استارتآپ بودهاند .استارتآپها عموماً برپایۀ ایدهای نوآورانه و تشکیل
تیمی کاری به وجود میآیند .مشخصۀ بارز آنها خاصیت رشد و گسترشپذیری در آینده
است .گسترش سریع و بیش از انتظار و احتمال بازگشت سرمایۀ چشمگیر در آینده ،همان
جذابیتی است که سرمایهگذاران ریسکپذیر ۱را بهطرف استارتآپها جذب میکند
(چارهخواه و همکاران ،۱۳9۳ ،ص .)۱۱
نکتۀ مهم در اینجا این است که نمیتوان هر کسبوکار تازهای را استارتآپ دانست و میان
آن با کسبوکار کوچک باید تفاوت قائل شد .این تفاوتها بهخاوبی در نماودار زیار نشاان
داده شده است:

1. Venture Capital

4۰
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استارتآپهای فناوریمحور

طبق بررسیهای انجمنها و نهادهای مختلف ،استارتآپهای قابلتوسعه عموماً بر
محور فناوری اطالعات ،فناوری سبز ،پزشکی و سالمت قرار دارند .از این میان،
استارتآپهای مبتنی بر فناوری اطالعات بیشتر آشنا هستند .نامهایی مانند سیسکو،
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مایکروسافت ،اینتل و آمازون برای بسیاری از مردم شناختهشدهاند؛ زیرا خدمات فراگیری
ارائه میدهند.
دلیل گرایش به این نوع استارتآپها ،ظرفیت بسیاری است که فناوری اطالعات و
دنیای اینترنتی بهوجود آورده است .فناوری اطالعات و جامعۀ اطالعاتی توانسته است
بهعنوان آخرین انقالب اطالعاتی بشر ،آنچنان ظرفیت عظیمی برای دسترسی به اطالعات،
بهاشتراکگذاری ،همافزایی و اتحاد نیروها ایجاد کند که نمونۀ مشابه آن هیچگاه در تاریخ
وجود نداشته است (همان ،ص  ۱۳و .)۱4

اهمیت استارتآپها
به نظر میرسد دلیل اصلی توجه به این پدیده ،موفقیت چشمگیر و رشد بسیار زیاد آن
است .همانطور که پیشتر هم گفته شد ،شرکتهای بزرگی مانند گوگل و فیسبوک که
امروزه خدمات متنوعی ارائه میدهند ،روزی خود استارتآپ بودهاند و با چرخۀ کارآفرینی
امروزه به غولهایی در دنیای فناوری اطالعات و اقتصاد تبدیل شدهاند.
این ماجرا ابعاد اقتصادی مهمی دارد .بررسی سطحی هاروارد بیزنس که در شکل زیر
نمایش داده شده ،نشان می دهد که بخش فناوری اطالعات در تمام اقتصادهای بزرگ و
درحالِرشد دنیا ،در حال پیشیگرفتن از بخشهای سنتی و متداول اقتصاد مانند معدن،
صنایع همگانی و کشاورزی است و در کشوری چون آمریکا از تمام این صنایع پیشی گرفته
است (همان ،ص .)۱5
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ازسوی دیگر ،باتوجهبه وضعیت خاص کشور نظیر جمعیت جوان ،ضریب نفوذ باالی
رسانههای دیجیتال ،میزان دسترسی و رغبت به فناوریهای نوین در میان جوانان و
سرانجام مشکل اشتغال ،میتوان به مجموعهای از دالیل و زمینههای اهمیت استارتآپها
اشاره کرد:
 .۱پیوند نوپاها با خَلق دانش و اثر آن بر فرایند توسعۀ کشور
 .2کمک به انتقال و بومیسازی دانش و فناوری در کشور
 .۳متنوعسازی منابع درآمد (تولید) ملی
 .4متنوعسازی زمینههای سرمایهگذاری اقتصادی در کشور
 .5سرمایهگذاری برای رشد سرمایه و منابع انسانی کشور در حوزههای دانشبنیاد یا
فناوریبنیاد
 .6قدرت و امکان رشد چشمگیر و سریع نوپاها در قیاس با بقیۀ بخشها
4۳
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 .7نشر فرهنگ خالقیت ،ابتکار و نوآوری و تقویت فرایند تجاریسازی و تبدیل دانش
به محصول دارای ارزش اقتصادی باال
 .8تأثیر رشد این فرهنگ بر کاهش میزان بیکاری جوانان ،مشارکت عمومی در حل
مشکل اشتغال ،رشد و تولید فرصتهای شغلی در کشور
به این فهرست میتوان موارد دیگری نیز اضافه کرد و دربارۀ اهمیت توجه به نوپاها از
شاخصها و آمار و آثار مرتبط با آن نشانههای بسیاری آورد (همان ،ص .)۱6
باتوجهبه تمام مطالب گفتهشده ،جوانان امروز ایران از ظرفیت بسیاری برای ورود به
این عرصه برخوردارند .آنها با کمی پشتکار و البته انگیزه بهراحتی میتوانند ایدههای خود
را عملی کنند و وارد این حوزه شوند .شاید اساسیترین نیاز ،خودباوری باشد تا راه را برای
خود هموار کنند.

چرخۀ استارتآپی
چرخۀ استارتآپی یا «چرخۀ عمر استارتآپ« ۱از مرحلۀ شکلگیری ایده شروع
میشود و تا زمانی که ایده به شرکت تبدیل شود ،طی مراحل زیر ادامه پیدا میکند.

1. Startup Life Cycle
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 .۱مرحلۀ ایده (بذر):۱
ایده ،مفهوم یا اثری ذهنی است و درواقع هرگونه جمعبندی و نتیجهگیری یا تعمیم
است که برپایۀ علم ،آگاهی عمومی ،مبانی فلسفی و پیشفرضهای عرفی بوده و دارای
ویژگیهای زیر باشد:


خالقانه باشند.



نوآورانه باشند.

 مبتنی بر حل مسئله باشند.
ایدهیابی عبارت از پژوهش و تحقیق نظاممند برای پیداکردن ایدههای جدید است.
کارآفرین برای دسترسی به تعدادی ایدۀ مناسب و خوب ،باید ایدههای بسیاری را جمع
کند و در اختیار داشته باشد.
 .2مرحلۀ ارائۀ ایده:2
ارائه یا شرح ایده ،شامل معرفی محصول مدنظر است .ارائه ایده پاسخی است برای
سئواالتی مانند :

1. Idea
2. Pitch
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چرا فکر میکنیم ایدۀ خوبی است؟
چه تفاوتی با کسبوکارهای مشابه دارد؟
مشتریان ما چه کسانی هستند؟
ویژگیهای محصول چیست؟
کارآفرین باید با استفاده از واژههای مناسب و حتی شکل و نقشه ،محصول را طوری
معرفی کند که هرکسی که متن را میخواند ،بفهمد که او چه میگوید .شما هم اگر ایدهای
در ذهن دارید ،همین االن دستبهکار شوید و آن را روی کاغذ بنویسید و سعی کنید
جنبههای مختلف آن را برای خود مشخص کنید.
 .۳مرحلۀ روز ارائۀ ایده:۱
این مرحله را «نوآوردروز» نیز نامیدهاند .در این قسمت کارآفرین یا استارتآپیستها
در حضور سرمایهگذاران فرشته 2اقدام به معرفی و ارائۀ ایدۀ شرکت نوپا میکنند.

زیستبوم استارتآپ و کارآفرینی
منظور از اکوسیستم یا زیستبوم ،محیط متشکل از همۀ موجودات جاندار و غیرجاندار
فیزیکی مانند هوا ،آب ،خاک و نور خورشید است که در یک مکان خاص بر یکدیگر اثر

1. Demo Day

 :Angel Investor .2به سرمایهگذارانی اطالق میشود که سرمایۀ یک یا چند شرکت نوپا را فراهم میکنند.
برخالف شریک ،سرمایهگذار فرشته بهندرت در مدیریت شرکت دخالت میکند .فرشتگان کسبوکار ،تاجران
و کارآفرینان ثروتمندی هستند که در سرمایهگذاریهای کوچک استارتآپها سرمایهگذاری میکنند .آنان
بهصورت مرسوم برای شروع فعالیت کارآفرینانه ایفای نقش میکنند و به کسبوکارهای کوچک کمک
میکنند تا نخستین گامهای رشد و توسعۀ خود را بردارند.
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میگذارند و در نهایت ،در طی زمان ،به رشد و پرورش گونههای خاص از موجودات منجر
میشوند.
در عرصۀ اقتصادی ،زیستبوم عبارت است از مجموعهای از کارآفرینان ،نهادهای مالی
(مانند سرمایهگذاران خطرپذیر ،فرشتگان کسبوکار و بانکها) و دیگر نهادهای پشتیبان
(نظیر دانشگاهها ،سازمانهای دولتی تنظیمکنندۀ روابط اقتصادی و صنعتی ،مراکز رشد و
پارکهای علم و فناوری) و فرایندهای کارآفرینی (نظیر نرخ ایجاد کسبوکار ،تعداد
کارآفرینانی که در چند کسبوکار دست به کارآفرینی میزنند یا میزان تمایل به
کارآفرینی) که بهطور رسمی و غیررسمی دست به دست هم میدهند تا عملکرد
کارآفرینی را در منطقهای خاص ارتقا دهند .یکی از اجزای زیستبومهای کارآفرینی ،مراکز
رشد کسبوکار یا انکوباتورهاست .۱تاریخچه و ایدۀ اولیۀ ایجاد مرکز رشد در جهان به سال
 ۱959در مرکز صنعتی باتاویای نیویورک برمیگردد.
در دنیای کسبوکار نیز این کلمه تقریباً بهمعنی پزشکی آن به کار گرفته میشود؛ با
این تفاوت که در اینجا نقش نوزاد نارس را شرکت نوپایی بازی میکند که بهدست یک
کارآفرین ایجاد شده و در جایی بهنام «مرکز رشد» برای مدتی تحت حمایت قرار میگیرد
تا بتواند به حدی از رشد و سودآوری برسد که بعد از خروج از این مرکز و قطع
حمایتهای آن ،به کار خود ادامه دهد و فرایند توسعۀ خود را با احتمال شکست کمتری
در دنیای واقعی طی کند (گودرزی ،۱۳95 ،ص .)۱

۱

زمانی که پزشکان مجبور میشوند نوزادی نارس را به دنیا بیاورند ،او را در دستگاهی بنام انکوباتور

نگهداری میکنند .انکوباتور محیط مناسبی را برای رشد برخی از اندامهای حیاتی نوزاد فراهم میکند تا او
امکان زندگی معمولی در دنیای واقعی را پیدا کند.
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رویدادهای استارتآپی ،مراکز رشد ،نوآوری و شتابدهندهها ،بازارهای کسبوکار (یا
بیزینس) ،فرهنگ ،سرمایهگذاری جسورانه ،پارک علم و فناوری ،عناصر و نقشآفرینان
استارتآپی ،نرمافزارهای فنپایه ،رسانههای استارتآپی ،اینترنت اشیا ( )IOTو ...در بستر
مجموعهای از عوامل و شرایط ظهور و رشد میکنند که از آنها به عنوان زیستبوم
استارتآپی یاد میشود ( (اصنافی.)۱۳95 ،
رویدادها و کارگاههای آموزشی و ترویجی از مهمترین فعالیتها در زیستبوم
استارتآپی است .در زیستبوم ،رویدادهای مختلفی برگزار میشود .رویدادهای ترویجی با
هدف آموزش ،انتقال تجربه و شبکهسازی بین افراد عالقهمند و آشنایی آنها با یکدیگر
برگزار میشود .هرکسی میتواند نوعی رویداد برگزار کند؛ اما تجربه نشان داده است برخی
از رویدادها مؤثرترند و ازاینرو ،در سطح بینالمللی طرفدارانی پیدا کردهاند.
در ایران بسیاری از فعاالن کارآفرینی ،نمونههایی از رویدادهای استارتآپی بینالمللی
برگزار کرده و شرکتهای نوپا و فروشگاههای استارتآپی نیز با الگوگیری از نمونههای
غربی شکل گرفته است (برای مثال «دیجی کاال» معادل «آمازون» آمریکایی« ،پین تا
پین» معادل «بوکینگ»« ،اسنپ» معادل «اوبر»« ،تخفیفان» معادل «گروپن» در شیکاگو
و( )...خبرگزاری جمهوری اسالمی -ایرنا – بهنقل از رادیوی بینالمللی فرانسه،
.)۱۳96/5/۳
در ایران  ،به جای آنکه نهادها برگزارکننده رویدادهای مهم باشند؛ افراد هستندکه
تیمی را جمعآوری کرده و رویدادی را برگزار میکند .ازاینرو ،وقتی کسی اقدام به
برگزاری یک رویداد مشابه رویدادی جهانی میکند ،معموالً نفر دیگری اقدام به برگزاری
آن رویداد نمیکند تا بِرند آن رویداد در اختیار آن فرد باقی بماند .تعدادی از رویدادهای
استارتآپی که عمدتاً بهدفعات در ایران برگزار شده ،عبارت است از :استارتآپ ویکند،
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ماشین استارتآپ ناب ،۱استارتآپ نکست ،2استارتآپ تریگر ،۳استارتآپ اسپارک،4
استارتآپ گرایند ،5استارتآپ کورتادو ،6سیداستارز ،7تیاستارتآپ ،8وایزآپ،9
هاکاگلوبال ،۱۰کنفرانس شکست ،۱۱تد و تدکس ،۱2دورهمی یا حلقۀ باشگاه (کلوب) قهوۀ
آزاد ،۱۳میتاپس ،۱4ایده شو ،۱5روشن شو ،۱6اسالش ،۱7رقابت جهانی استارتآپ ،۱8بوت
کمپ

۱9

(اردوی کارآفرینی)  ،استارتآپ ویک ،2۰استارتآپ دایجست ،2۱هفتۀ جهانی
22

2۳

کارآفرینی  ،کنفرانس پل .

1. Lean Startup Machine
2. Startup Next
3. Startup Trigger
4. Startup Spark
5. Startup Grind
6. Startup Cortado
7. Seed stars
8. Tstartup
9. Wise up
10. Hacka Global
11. Failcon
12. TED & TEDx
13. Open Coffee Club
14. Meetups
15. Idea show
16. Ignite
17. Slush
18. Global Startup Battle
19. BootCamp
20. Startup week
21. Startup digest
)22. GEW (Global Entrepreneurship Week
23. iBridges
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شتابدهندههای استارتآپی

1

«شتابدهنده» شرکتی است که در ابتدای کار یک استارتآپ ،آن را تحت پوشش
خود درمیآورد و برای این کار از میان شرکتکنندگان در دورۀ خود ،پس از مدتی کوتاه،
ایدهای را بهعنوان استارتآپ انتخاب میکند .شتابدهندهها با سرمایهگذاری اولیه بر روی
شرکت نوپا ،درصدی از مالکیت آن را در اختیار میگیرند و در مقابل برای کسب موفقیت
بهتر ،آموزشهای الزم را به گردانندگان پروژه میدهند .شتابدهندهها شرکتهایی هستند
که برای رشد ایدههای جدید سرمایهگذاری میکنند .آنها به صاحبان ایدهها و
استارتآپها کمک میکنند تا بتوانند در حوزهای که میخواهند در آن نوآوری کنند،
تعریفی صحیح و نمونۀ اولیۀ مناسبی از کاال یا خدمات مناسب ارائه دهند .برنامههایی که
شتابدهندهها ارائه میدهند ،معموالً ازلحاظ زمانی محدود است و در اکثر مواقع این بازۀ
زمانی در حدود سه ماه است .آنها سعی میکنند در این بازۀ زمانی با فراهمآوردن اندکی
سرمایه و محل کار و امکانات برای صاحبان ایدهها به آنها در رسیدن به هدفشان کمک
کنند (وبسایت اصفهان پالس.)۱۳94/6/7 ،
تاکنون در کشور ما شتابدهندهها با محوریت بخش خصوصی شکل گرفته است .در
مجموع حدود  ۳6شتابدهنده در کشور فعال هستند که به نظر میرسد تعداد بسیار
معدودی از آنها واقعاً دارای کارکرد شتابدهی باشند .تفاوت عمدۀ شتابدهندهها ،افزون
بر مدیریت خصوصی ،این است که در حوزۀ تأمین سرمایه وارد میشوند و در مرحلۀ
پیشبذر اقدام به سرمایهگذاری و مشارکت میکنند و در عوض ،بخشی از سهام شرکت را
به دست میآورند.

1. Startup Accelerator or Seed Accelerator
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شتابدهندهها فقط سهامدار شرکتهای استارتآپی نیستند و نقش جدی آنها پس از
مرحلۀ پیشبذر ،هدایت ،حمایت و مربیگری استارتآپ برای رسیدن به هدف است.
شتابدهنده ازآنجاکه خود سرمایهگذار استارتآپ است و برخالف مرکز رشد ،در سود و
ضرر آن شریک است ،حداکثر تالش خود را برای موفقیت استارتآپ انجام میدهد.
بنابراین ،طبیعی است که برای دایرکردن شتابدهنده بیش از سرمایه ،تجربۀ کارآفرینی
الزم است .کارکرد اصلی شتابدهنده این است که ایدهای را که برای سرمایهگذاری
سرمایهگذار خطرپذیر مبهم است ،به مرحلهای برساند که جذابیت سرمایهگذاری داشته
باشد .درواقع ،شتابدهنده ،ظرفیتهای ایده را شکوفا و عینی میکند و این همان چیزی
است که ریسک سرمایهگذاری خطرپذیر را در مراحل باالتر سرمایهگذاری کمتر میکند.
در این مرحله ،شتابدهنده وظیفه دارد بین سرمایهگذاران شبکهسازی کند و
واسطهای باشد بین سرمایهگذار و ایده .وی همچنین تالش میکند با ایجاد جو
سرمایهگذاری ،بین سرمایهگذاران رقابت ایجاد کند .فراهمآوردن فرصت نمایش و ارائۀ
استارتآپ به سرمایهگذاران از فعالیتهای مهم و مؤثر شتابدهندههاست .در ایران
هماکنون چند مجموعه در قالب شتابدهنده مشغول به فعالیتاند .آواتک ،سرآوا ،گروه
دیموند و مپس ازجمله نامهای مطرح این حوزه به شمار میروند.

شتابدهندۀ آواتک

1

یکی از اولین شتابدهندههای ایرانی آواتک است که محصول نوعی تالقی منافع دو
گروه است :گروهی که بهعنوان سرمایهگذار خطرپذیر ،نیازمند استارتآپهایی برای
سرمایهگذاری است و گروهی دیگر که با تجربهای که از برگزاری استارتآپ ویکندها دارد،
احساس میکند باید تجربۀ استارتآپ ویکندها را بهصورت کاملتر و جدیتر دنبال کند.
1. AvaTech
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آواتک تاکنون چندین دوره جذب ایده و پرداخت سرمایۀ پیشبذری را انجام داده که
تعداد اندکی از آن موفق شدهاند وارد مرحلۀ بعدی جذب سرمایه شوند و مابقی نتوانستهاند
در مرحلۀ بعد ،سرمایهای را جذب کنند .البته این مسئله بدیهی است؛ زیرا چرخۀ کامل
سرمایهگذاری و بهنتیجهرسیدن و بازگشت سرمایه در استارتآپها اساساً طوالنی است.
بنابراین ،امکان قضاوت درخصوص موفقبودن یا موفقنبودن آواتک و امثال آن در مدت
یکیدو سال از زمان ایجاد آنها ممکن نیست (اصنافی.)۱۳95 ،

شتابدهندۀ سرآوا
سرآوا سرمایۀ موردنیاز کارآفرینان را با تجربیات تراز جهانی همراه کرده و در اختیار
آنها قرار میدهد .خدمات این شتابدهنده در زمینههای راهبردهای کسبوکار ،بازاریابی،
طراحی محصول ،فناوری ،مدیریت استعداد ،امور مالی و حقوقی است .مأموریت سرآوا،
توانمندسازی کارآفرینان مستعد برای خلق ارزش و رسیدن به رؤیاهایشان است .سرآوا
سرمایه را با دانش فنی و تجربۀ مدیریتی همراه کرده و کارآفرینان را برای رسیدن به
موفقیت ،تقویت میکند.
این شتابدهنده با ارائۀ تجربیات تراز جهانی ،کارآفرینان ایرانی را برای رقابت مؤثر با
شرکتهای منطقهای و بینالمللی توانمند میسازد و روشهای جدید و منحصربهفرد را
ازطریق شبکۀ گستردۀ متخصصان ،برای رشد کسبوکارهای ملی ،ارائه میدهد.
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شتابدهندۀ دیموند

1

این گروه نمایندۀ شتابدهندۀ آمریکایی  Plug & Playاست و نام آن (یعنی
«دیموند») همان نام اولیۀ قلۀ دماوند است .دو نفر از مؤسسان این گروه در شتابدهندۀ
آمریکایی مذکور مشغول کار هستند .دیموند از اسفند  ۱۳92کار خود را در دانشگاه شریف
آغاز کرده است .فعالیتهای این گروه ،بهویژه پذیرش طرحها ،با همکاری گروه کارآفرینی
این دانشگاه انجام میشود.
شتابدهندۀ مذکور حدود 5۰میلیون تومان پول در اختیار هر استارتآپ قرار میدهد.
چهار هدف این گروه عبارت است از :ایجاد زیستبوم پرورش ایدهها ،ایجاد و ترویج فرهنگ
مشاوره ،ارتباط کارآفرینان با بازار سرمایه و همکاری با آنها برای ایجاد شرکتهای موفق
در عرصۀ بینالملل.
این گروه امکاناتی از قبیل مشاوره ،دفتر کار ،آموزش ،سرمایهگذاری ،پرداخت مالیات و
موارد حقوقی را در اختیار استارتآپها میگذارد (قاسمی نراقی.)۱۳94 ،

شتابدهندۀ مپس

2

مجتمع پارس سامانههای دانشپویا (بهاختصار« ،مپس») بر اساس تجربههای طوالنی

۳

در زمینه شتابدهندهها راهاندازی شده است .مدیرعامل باتجربه شرکت ،آنرا یک
سرمایهگذار خطرپذیر یا همان  VCمیداند و میخواهد از تجارب سیسالۀ خود در خارج از

1. DMOND Accelerator
2. MAPS Technology Center

 ۳این شرکت با تالش فریدون کورنگی که در سال  ۱۳9۱پس از چهل سال از آمریکا به ایران بازگشته،
راهاندازی شده و ایشان در حال حاضر مدیرعامل شرکت است.
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کشور که منجر به راهاندازی چهار استارتآپ موفق و سه استارتآپ ناموفق شده است،
استفاده کند .مپس فقط طرحهایی با دید جهانی را میپذیرد و ایدههای منحصرشده به
ایران را برای سرمایهگذاری قبول نمیکند .مپس بطور معمول حدود  8۰۰ساعت کار
آموزشی برای تیمهای استارتآپی انجام میدهد (قاسمی نراقی.)۱۳94 ،

صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه (خطرپذیر)

1

سرمایهگذاری جسورانه یک مدل سرمایهگذاری برای راهاندازی کسبوکارهای نوپا و
شرکتهای کوچک با ظرفیت رشد بلندمدت است .این نوع سرمایهگذاری منبع بسیار
مهمی برای راهاندازی کسبوکارهایی است که کوچکتر از آناند که بتوانند به بازار سرمایه
یا بانکها دسترسی داشته باشند .این کسبوکارها عموماً ریسک زیاد و تبعاً بازدهی
چشمگیری برای سرمایهگذار دارند .سرمایهگذاری جسورانه اغلب با تخصص مدیریتی و
تکنیکی همراه است .بیشتر این نوع سرمایهگذاریها توسط گروههای سرمایهگذاری بزرگ
ازجمله شرکتهای تأمین سرمایه و دیگر نهادهای مالی صورت میپذیرد .این شکل از
افزایش سرمایه عموماً بین شرکتهای نوپا و استارتآپهایی که سابقۀ فعالیت و توانایی و
اعتبار انتشار اوراق بدهی را ندارند ،رایج است .نکتۀ شایانذکر دربارۀ این روشِ افزایشِ
سرمایه این است که صاحبان سرمایه در تصمیمات شرکت ،میتوانند اظهارنظر کنند و در
حقوق صاحبان سهام شریک شوند .درنتیجه ،بعد از جذب سرمایه ،شما بخشی از کنترل
شرکت را از دست میدهید.

1. Venture Capital (VC) or Fund
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فرصتهای ایجادشده توسط چرخۀ استارتآپی
استارتآپها میتوانند فرصتهای متفاوتی را در عرصههای گوناگون زندگی اجتماعی
پدید آورند که باتوجهبه جوانبودن و پویایی موجود در جامعۀ دانشآموختگان دانشگاهی
ایران یا حتی مقاطع پایینتر تحصیلی و همچنین رشد و توسعۀ علمی و تخصصی جوانان
در عرصههای گوناگون (بهخصوص حوزۀ فناوری) ،بهرهگیری از این ظرفیت ،فرصت
مناسبی برای بسط و توسعۀ نشاط و پویایی اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ جوان کشور
شبکههای استارتآپی در کشور عبارت است از:

است .برخی از فرصتهای


امکان رونق و رشد اقتصادی (ایجاد اشتغال و تولید و سودآوری برپایۀ فناوری
اطالعات)



امکان بومیسازی پدیدۀ وارداتی استارتآپها و ایجاد شبکۀ ملی استارتآپی
بدون وابستگی به کشورهای پیشرفته



امکان قانونمندسازی فرهنگ استارتآپی در کشور



امکان مدیریت فعاالن زیستبوم استارتآپی کشور با ایجاد بانک اطالعاتی و
شناسنامۀ اطالعاتی برای فعالیت آنان



امکان شناسایی استعدادها و توانمندیهای جوانان و هدایت آنها بهسمت رفع
نیازهای واقعی کشور



تسهیل بستر مهاجرت معکوس نخبگان به کشور و مقابله با پدیدۀ «فرار مغزها»



امکان واردات سریع و بدون موانع گمرکی و مرزی فناوری اطالعات نوین به داخل
کشور



امکان کاستن از اعتراضات و نارضایتیهای عمومی با بهرهگیری از نرمافزارهای
خدماتی و رفاهی
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ارتقای جایگاه کار و کارآفرینی در کشور بهعنوان یک عبادت و امر ممدوح و
تقویت بازار کار برپایۀ رشد خالقیت و نوآوری در جامعه ،بهویژه برای جوانان



امکان جذب سرمایههای خارجی در عرصۀ شرکتهای دانشبنیاد که موجب
تقویت و تعمیق نگاه علمی به عرصههای اقتصادی ،صنعتی و تجاری است



پویاسازی ظرفیتهای داخلی جهت تعمیق ،نهادینهسازی و استحکام اقتصاد
مقاومتی که خود منشأ تقویت امنیت اقتصادی و ثبات ملی است



پویایی و فعالیت حوزههایی که در چشمانداز آینده از نیازهای بنیادین کشور
محسوب میشوند (عرصههایی مثل خدمات الکترونیک ،بازیهای رایانهای،
نرمافزارهای موبایل و)...



برقراری ارتباط منطقی میان مجامع علمی و پژوهشی با مراکز صنعتی متناظر و
تجاریکردن امور علمی و پژوهشی



آموزش کارآفرینان در نسلهای جدید و پرورش حس خالقیت ،نوآوری و ممانعت
از وابستگی به مشاغل اداری ،رسمی و بوروکراتیک



جذب انرژی و قابلیتهای جوانان و پیشگیری از آسیبها و انحرافاتی که در
نتیجۀ سرخوردگی پدید میآید



تقویت شور ،نشاط و پویایی در نسل جوان ازطریق احساس اثربخشی و کسب
انتظارات و فواید و کارکردهای موردانتظار



تقویت انگیزشهای نسل جوان جهت پویایی ،خالقیت و نگاههای اثباتی به جامعه،
آینده و خودباوری



توسعۀ ابعاد کارآفرینی اجتماعی در فضای عمومی و ممانعت از کارآفرینی صرفاً
دولتی
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تسهیل ارتباط با ایرانیان خارج از کشور ،انتقال تجارب ،دانش و دستاوردهای آنان
به داخل کشور



امکان شناسایی ،جذب و سازماندهی نیروهای اجتماعی در جهت اهداف و منافع
راهبردی و ملی



ایجاد رقابت در سطح اجتماعی برای ارائۀ ایدهها و پرورش خالقیت و تزریق
روحیۀ نشاط ،رشد و نوآوری به جامعه



عملیاتیکردن ایدهها و پژوهشهای علمی بهعنوان الگویی برای مشارکت عمومی
و نهادینهسازی فرهنگ ایدهپردازی



فرهنگسازی و نهادینهسازی الگوی کارآفرینی در بدنۀ نسل جوان



تبدیل ایدهها و ایدهپردازی به عادتی فرهنگی و معقول نزد اعضای جامعه



فعلیتبخشی به استعدادها و شکوفایی خالقیت و حس نوآوری در نسل جوان



انتقال ایدههای جدید به داخل و بهرهگیری از آن در فرایندهای توسعه و پیشرفت
علمی ،اقتصادی و پویاسازی اندیشهها ،استعدادها و ظرفیتهای کشور



ایجاد باور فرهنگی و اجتماعی به ضرورت ایدهپردازی و کارکردهای
اقتصادیاجتماعی آن ،هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی



نوسازی ،حفظ پویایی و ارتقای ظرفیتهای ذهنی ،عملی و اجرایی و بهرهبرداری
از دانش تخصصی و علمی در جهت تبدیل آن به الگوی کسب درآمد



نگاه اجرایی و کاربردی به علوم جدید ،دستاوردهای علمی و تغییر نگاه صرفاً
نظری و تکبعدی به فرایندهای علمی



ارتقای سطح دانش کاربردی و قدرت بهرهبرداری از دانش تخصصی در حل مسائل
و معضالت کشور
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آسیبهای موجود در چرخۀ استارتآپی
در این قسمت به برخی آسیبها و تهدیداتی که در عرصۀ زیستبوم کارآفرینی مطرح
میشود ،اشاره میکنیم.
نبود قانونگذاری مناسب و وجود خألهای قانونی
استارتآپهاا مااهیتی جدیاد و ناو در جامعاه دارناد و باهشاکلی روزافازون و ساریع
رشااد ماایکننااد .باتوجااهبااه اینکااه آنهااا در بسااتر فناااوری اطالعااات غالب ااً بااه فعالیاات
میپردازند ،رشد سریع این فنااوریهاا نیاز سابب شاکلگیاری مساائل جدیاد مایشاود
که این زیستبوم نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در کشاااور ماااا نظاااام قاااانونگاااذاری براسااااس نظاااارت و کنتااارل پیشاااینی بناااا
شااده اساات و ازسااوی دیگاار ،قااوانین و مقااررات تااا حااد زیااادی دربراباار فناااوری
و حتاای ساارویسهااا خنثاای نیسااتند .نتیجااۀ ایاان وضااعیت ایاان اساات کااه ظهااور
خالقیااات در ایااان سااااختار قاااانونی و نظاااام صااادور مجاااوز سااارکوب مااایشاااود و
امکااان رشااد ناادارد .باادیهی اساات کااه درایاانزمینااه و در کنااار دیگاار مشااکالت
موجااااود (پیچیاااادهبااااودن فرایناااادها و بااااهروزنبااااودن قااااوانین و مقااااررات)
آسااایبپاااذیرترین کسااابوکارهاااا ،کسااابوکارهاااای خالقاناااۀ مبتنااای بااار نباااودپ
قطعیت ،نظیر استارتآپها ،خواهند بود (اصنافی ،۱۳95 ،ص .)۱۰
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مقررات حوزۀ مالیات ،بیمه و

نظام قانونگذاری

قانون و مقررات

نظام قانونگذاری خاص و مبتنی
بر نظارت پیشینی و صدور مجوز

پیچیدگی قوانین و نیاز
استارتآپها به صرف هزینههای
هنگفت مشاورۀ حقوقی

مقررات کارگاهمحور و
تناسبنداشتن با ویژگیهای ذاتی
استارتآپها

خنثینبودن نظام قانون و
مقرراتگذاری به فناوری و
سرویس

طوالنیبودن فرایند دادرسی و
بصرفهنبودن پیگیری اختالفهای
سرمایهگذاری در مراحل بذری و
پیشبذری

پیچیدگی و دستوپاگیری قوانین
که به عدم شفافیت منجر میشود

ضدنوآوریبودن نظام حقوقی و
قانونی کشور

تناسبنداشتن قوانین
ضدورشکستگی با ذات
شکستپذیری زیستبوم
استارتآپی

عدم تعریف همکاری موقت و
دورکاری استارتآپها در مقررات
کارفرمایی

تعدد متولیان امور بهخصوص در
حوزۀ صدور مجوز

نبود کارشناسان ارزشگذاری
دادگستری که به حوزۀ
استارتآپها مسلط باشند

ضعف در سازِکار اجرایی
معافیتهای مالیاتی

کار

آسیبپذیری شتابدهندهها
بهدلیل نبود زیرساختهای قانونی
برای سهامداری ایدههایی که
هنوز تبدیل به شرکت نشدهاند

ترویج فرهنگهای غربی و بیتوجهی به سبک زندگی ایرانیاسالمی
یکی از نکاتی که در حال حاضر دربارۀ زیستبوم استارتآپی میتاوان ذکار کارد ،ایان
است که در مرحلۀ مشاوره و جذب سرمایه گذار ،از افرادی کاه در خاارج از کشاور زنادگی
کرده یا اصالتی غیرایرانی دارند ،استفاده میشود .دراینزمینه هم فرصت وجاود دارد و هام
تهدید .فرصت این است که از تجارب بینالمللای افاراد اساتفاده مایشاود و حتای جاذب
سرمایه به داخل کشور صورت میگیرد .اما تهدیدی که در اینجا به وجود میآید ،این است
که جذب تجربه و سرمایه منجر به ترویج و سالطۀ سابک زنادگی غربای و نادیادهگارفتن
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ارزشهای بومی و ملی کشور میشود .متأسفانه در برخی استارتآپها این اتفاق مایافتاد.
برای مثال ،فروشگاه اینترنتی بامیلو که کسبوکااری اساتارتآپای اسات و اماروزه جاذب
سرمایۀ زیادی کرده و رشد چشمگیری هم داشته ،در اقادامی قابالتأمال پدیادۀ «

Black

 »Fridayرا تبلیغ کرده و با دادن تخفیف های زیاد در همان تاریخ جهانی ،این پدیده را باه
کشورمان وارد کرده است .بررسی دقیقتر جمعۀ سیاه نشان میدهد که این رویاداد ریشاه
در جشن شکرگزاری مسیحیان دارد و با ایجاد نیاز کاذب ،در نهایت سبب تشویق مردم باه
خرید بیشتر و مصرفگرایی بیشتر میشود.
ترویج رفاهیات بیشتر و مصرفگرایی
امروزه توجه ویژۀ استارتآپها به ارائۀ خدمات متنوع به کاربران است .این خدمات
باعث میشود کاربران بهنوعی دچار رخوت شوند و روحیۀ تالش و حرکت در آنها از بین
برود .همچنین گاهی این خدمات سبب تشویق کاربران به مصرفگرایی میشود و نیازهایی
کاذب در آنها ایجاد میکند .بهاینترتیب ،افراد سرمایه و انرژی خود را در مسیری
نادرست از دست دهند.
کپیبرداری از نمونههای خارجی
بااینکه استارتآپ ماهیتی مبتنی بر خالقیت دارد ،برخی از استارتآپهای داخلی
نمونۀ کپیبرداریشده از کشورهای خارجی است .برای مثال« ،دیجی کاال» معادل
«آمازون» آمریکایی« ،پین تا پین» معادل «بوکینگ»« ،اسنپ» و «تپسی» معادل «اوبر»،
«تخفیفان» معادل «گروپن» در شیکاگو است .این امر سبب شده که اوالً خالقیت کمتر
مورد توجه قرار بگیرد و ظرفیتها و استعدادها بهدرستی شکوفا نشود و ثانیاً مسائل مربوط
به جامعۀ ایران در طراحی استارتآپها مغفول واقع شود .برای مثال ،حادثهای که برای
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یکی از بانوان مسافر اسنپ پیش آمد ،سبب شد که افراد و نهادها تازه به فکر بیفتند و
اقتضائات فرهنگی کشور را در شکلگیری استارتآپها وارد کنند.
شیوع جرایم مالی محتمل
یکی از ویژگیهای استارتآپها این است که باتوجهبه ساختارشان ،قواعد و
سختگیریهای اداری و حقوقی در آنها تا حد زیادی کمتر از دیگر بخشهاست .این امر
به شکوفایی خالقیت در افراد متفاوت با شرایط متفاوت منجر میشود .همین موضوع سبب
میشود که زمینه برای شکلگیری برخی جرایم مالی فراهم شود .درنتیجه ،اگر نظارت
درستی صورت نگیرد و نیز قوانینی متناسب با این زیستبوم وضع نشود ،این زیستبوم
سبب رشد جرایم مالی میشود.
سرقت ایدهها
در زیستبوم استارت آپای ،یکای از مهامتارین عناصار ،ایاده و خالقیات افاراد اسات.
درصورتیکه بهدرستی از این ایدهها و خالقیت افراد صیانت نشود ،ایدههای افراد به سارقت
میرود و حقوق مادی و معنوی آنها زایل مایشاود .در توساعۀ ملای ،یکای از مهامتارین
مسائل ،شکوفایی ظرفیت معنوی افراد و جامعاه اسات .یکای از اساسایتارین اقادامات در
زیرساخت توسعۀ ملی ،فراهمکردن شرایط برای تولید ایدهها ،حفاظ آنهاا و تاالش بارای
رشد و شکوفایی آنهاست .درصورتیکه این اقدام بهدرساتی صاورت نگیارد ،توساعۀ ملای
بهخوبی محقق نخواهد شد.
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شناسایی شبکۀ فعاالن زیستبوم استارتآپی و کارآفرینان
فعاالن زیستبوم کارآفرینی افرادی خوشفکر و خالقاند .این افراد میتوانند زمینهای
را فراهم کنند که عالوه بر حل مشکالت مردم و جامعه ،جذب سرمایه و رشد اشتغال را در
پی داشته باشد و در نهایت به توسعۀ ملی کمک کند .این افراد از قشر خاصی از جامعه
نیستند و همانطور که بارها و بارها دیده شده ،چنین فردی ممکن است یک دانشآموز،
یک فرد روستایی یا حتی یک شخص کمسواد اما خالق باشد که ایدۀ نوآورنۀ خود را
پرورش داده و به دستاوردهای بزرگی رسیده است .یکی از ایرادات موجود در چرخۀ
استارتآپی این است که شبکههای مختلف خارجی و شرکتهای بینالمللی و
سرمایهگذاران بهدنبال افراد خالق برای اهداف خود میگردند .برگزاری رویدادها و
دورههای مربوط به استارتآپها سبب میشود که سرمایهگذاران این افراد را شناسایی
کنند و با برقرارکردن زمینۀ مناسب برای آنها ،سبب مهاجرت آنها از کشور گردند .این
امر ،تهدیدی است که در درازمدت میتواند به خالیشدن کشور از افراد خالق بینجامد.

معرفی استارتآپهای موفق
دیجیکاال
ایدۀ شکلگیری این استارتآپ به سال  ۱۳8۳برمیگردد .دو برادر با نامهای سعید
محمدی و حمید محمدی که مؤسسان دیجیکاال هستند ،به عکاسی دیجیتال عالقۀ
زیادی داشتند .آنها با جستوجو در اینترنت مدل دوربین مدنظر خود را انتخاب کردند و
با مراجعه به خیابان جمهوری تهران ،دوربین دلخواهشان را خریدند .اما مشکلی وجود
داشت .تصاویری که آنها با دوربین خود گرفته بودند ،با آنچه در اینترنت بود ،تفاوت
زیادی داشت .پس از بررسیهای زیاد متوجه شدند که ایراد از لنز دوربین است و لنز
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دستدوم و تعمیرشده است .این اتفاق ناخوشایند ،نتیجهای مطلوب برای آنها داشت.
آنها به ضعفهای خرید سنتی پی بردند و به اهمیت کسب اطالعات زیاد ازطریق اینترنت
آگاه شدند .این اتفاق ،شروع یک ایدۀ تجاری در حوزۀ دیجیتال بود.

در سال ۱۳85برادران محمدی تصمیم به مطالعه در این حوزه گرفتند« .سال ۱۳85
شروع کردیم به مطالعه در حوزۀ دیجیتال و بهاینترتیب ،مدل تجاری دیجیکاال حول
محور نقد و بررسی و فروش اینترنتی کاالی دیجیتال شکل گرفت .ما میخواستیم هم
زمان ،هم به باالرفتن سطح اطالعات مخاطب خود کمک کنیم تا بتواند مانند یک
متخصص ،کاالها را بررسی کند و هم یک فروشگاه معتبر باشیم تا او بتواند بهشیوۀ درست،
اصولی و امروزی خرید خود را انجام دهد» (وبسایت رسانۀ تجارت نوین.)۱۳95 ،
تیم اولیۀ آنها متشکل از پنج نفر بود و در آپارتمان اداری برادر بزرگشان در خیابان
سعدی تهران کار خود را آغاز کرد .آنها در ابتدا در حوزۀ محصوالت موبایل و دوربین
عکاسی کار خود را آغاز کردند؛ و با گذشت زمان هرچه سرویسهای خود را افزایش دادند،
مخاطب بیشتری جذب کردند.
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تعداد نیروی فعال این شرکت تا اسفند  ،۱۳92به  2۰۰نفر افزایش پیدا کرد .این تعداد
طبق گفتۀ مدیران شرکت ،تا پایان سال  ۱۳9۳به  7۰۰نفر رسید .تا دی  ،۱۳94تعداد
پرسنل این شرکت به  ۱2۰۰نفر رسید و امروز بیش از  2۰۰۰نفر در این شرکت فعال
هستند .تنها دفتر این شرکت ،واحد مرکزی آنها در شهر تهران است و در سایر نقاط
کشور نمایندگی دیگری ندارند.
در سال  ۱۳9۱شتابدهندۀ سرآوا با سرمایهگذاری در این استارتآپ ،باعث رشد این
شرکت شد .این رشد تا حدی بود که در سال  ۱۳92حمید محمدی در مصاحبهای اعالم
کرد که بیش از  85درصد خردهفروشیهای آنالین توسط دیجیکاال انجام میگیرد .در
مصاحبه با سایت فوربس این دو برادر سرمایۀ شرکت خود را در سال  2۰۱5حدود
۱5۰میلیون دالر تخمین زدهاند .در این مصاحبه آنها رویکرد کلی سایت را چنین بیان
میکنند« :هدف ما داشتن یک وبسایت با اطالعات وسیع و نقدهای کامل از محصوالت
الکترونیکی ،و در کنار آن ،ارائۀ یک تجربۀ خرید خوب به مشتری بود .ایده این بود که
ترکیبی از سایتهای  CNETو  Amazonداشته باشیم .فکر میکردیم الزم است هر دو
مدل تجاری در دیجیکاال پیاده شود؛ چونکه هر دو از مشکالت جدی ایرانیها محسوب
میشدند» (فوربس.)2۰۱5 ،
وبسایت  CNetبه بررسی تخصصی کاالها میپردازد و  Amazonبزرگترین و
معتبرترین فروشگاه اینترنتی است که تقریباً همه نوع کاالیی در آن به فروش میرسد.
امروزه در دیجیکاال نیز محصوالتی که به فروش میرسد ،بسیار متنوع است و حتی خودرو
نیز در این فروشگاه اینترنتی عرضه میشود.
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حمید محمدی میگوید« :اولین مرحله ،طراحی مدل تجاری دیجیکاال و توسعۀ آن
باتوجهبه شرایط کشور و مخاطبان بود .در ابتدا بیشتر به تولید محتوای غنی و مفید بهزبان
فارسی پرداختیم که باعث جذب هرچهبیشتر بازدیدکنندگان به سایت شد .شاید بتوان
گفت تولید محتوای تخصصی و بیطرفانه که مورد استقبال کاربران هم قرار گرفت،
مهمترین عاملی بود که دیجی کاال را به شرایط موفق امروزی نزدیک کرد» (وبسایت
رسانۀ تجارت نوین.)۱۳95 ،
آنها برای قسمتهای مختلف و نیازهای مختلف ،خدماتی گوناگون را طراحی کردهاند.
برای مثال ،مجلۀ دیجیکاال تالش میکند آخرین اخبار را درزمینۀ دانش ،فناوری،
سرگرمی و همچنین پادکستها و ویدئوها ارائه کند .در دیجی استایل نیز تالش شده است
آخرین مدها و طراحی لباس بررسی شود.
در سال  ۱۳9۰با راهاندازی «رسانۀ تصویری دیجیکاال» یا  DigiKala TVبرای اولین
بار در کشور تولید و ارائۀ محتوای ویدئویی آموزشی و تخصصی درزمینۀ معرفی و نقد و
بررسی جدیدترین کاالهای دیجیتال و فناوریهای این حوزه آغاز شد .هدف از تولید این
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ویدئوها ایجاد امکانی برای کاربران برای بررسی دقیقتر تمام جنبهها و مشخصات محصول
و شکلگیری تصویری دقیقتر از کاالها و تکنولوژیهای این حوزه بود.
این شرکت همواره میکوشد خدمات بیشتری برای مشتریان وفادار خود عرضه کند .در
فروشگاه دیجیکاال چند مورد شما را جذب میکند .ارائۀ تخفیفهای مختلف ،ارسال سریع
کاال ،ضمانت اصلبودن کاالها ،قیمت مناسب ،هفت روز ضمانت بازگشت و پرداخت در
محل ازجمله امتیازهایی است که باعث جذب مخاطب میشود.
این فروشگاه اینترنتی ،موفقیتهای زیادی کسب کرده و جوایز بسیاری را به خود
اختصاص داده است .امروزه در ایران ،وبسایت دیجیکاال در رتبۀ سوم قرار دارد و جزء
پربازدیدترین سایتهای کشور است.

کافه بازار
همۀ کسانی که گوشی هوشمند دارند ،یادشان میآید که در گذشته برایاینکه بر روی
تلفن همراه خود نرمافزاری نصب کنند ،باید به مغازههای مختلف مراجعه میکردند و با
پرداخت هزینه این کار را انجام میدادند .حسام آرمندهی و دوستانش باعث شدند که
خدمت بزرگی به کاربران سیستمعامل اندروید ارائه شود .آنها یک اَپاپستور طراحی کردند
که بهخوبی نیازهای نرمافزاری کاربران را برطرف میکند.
آرمندهی اولین فعالیت جدی خود و رضا محمدی ،شریکش ،را سایتی تحت عنوان
«طوطی» معرفی میکند .کار این سایت ،چاپ نقش بر روی تیشرتها بود و بنا داشت
بهصورت اینترنتی سفارش را از مشتری دریافت کند و محصول را تحویل دهد .کار این
سایت با رفتن یکی از شرکاء به خارج از کشور برای ادامۀ تحصیل ،متوقف شد ،تیم آنها از
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هم پاشید و آرمندهی نیز برای تحصیل به سوئد رفت و در دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه
چالمرز ،در رشتۀ طراحی کسبوکار به تحصیل پرداخت.
آرمندهی در دیماه سال  ۱۳89وقتی برای تعطیالت سال نوی میالدی به تهران آمده
بود در جریان پروژۀ فارسیتل که توسط برخی همکالسهای سابقش در دانشگاه شریف،
در حال اجرا بود قرار گرفت .آرمندهی وقتی از جزئیات این پروژه مطلع شد ،تصمیم گرفت
بیشتر در ایران بماند تا با برخی شرکتها مانند ایرانسل برای توزیع این محصول مذاکره
کنند و پس از آن دیگر برای ادامۀ تحصیل به سوئد برنگشت.
پس از چند وقت این تیم تصمیم گرفتند که ماهیت پروژۀ خود را تغییر دهند .آنها به
فکر راهاندازی یک اَپاپ ستور افتادند .در آن زمان اندرویدمارکت گوگل و اَپاپستورهای
سامسونگ و سونی وجود داشتند .گوگل ایرانیان را تحریم کرده بود و فعالیت دو شرکت
دیگر محدود به تلفنهای همراه خودشان بود .بهمن  ۱۳89نسخۀ اولیۀ نرمافزار بازار
بهصورت مستقل شکل گرفت و همان زمان در نمایشگاه کنگرۀ موبایل ایران ،معرفی شد.
غرفۀ ایرانسل در این نمایشگاه روبهروی غرفۀ کافه بازار قرار داشت و برخی از کارکنان
ایرانسل به غرفۀ کافه بازار رجوع کردند و نرمافزار آن را بر روی گوشی خود نصب کردند.
تیم سازندۀ بازار در نمایشگاه بازخوردهای مثبتی گرفتند .بعد از نمایشگاه نیز در دو انجمن
فارسی آن را قرار دادند تا بازخوردهای بیشتری دریافت کنند .این فعالیتها سبب شد که
اقبال به این محصول بیشتر شده و در سه ماه اول فعالیت۱۰۰ ،هزار کاربر جذب آن شوند.
تیم سازندۀ بازار مجدداً در تابستان  ۱۳9۰درخصوص نصب بازار بهصورت پیشفرض بر
روی تلفنهای همراه سونی ،با این شرکت وارد مذاکره شد و نظر آنها را نیز جلب کرد؛ اما
بعد از مدتی سونی اعالم کرد که بهدلیل تحریم نمیتواند با آنها همکاری کند .علیرغم
این ،آن ها کار خود را ادامه دادند و اواخر تابستان همان سال قابلیت پرداخت اینترنتی را
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در بازار ارائه دادند .در ابتدا یک تقویم فارسی که ساخته خودشان بود ،داخل بازار قرار
دادند که استفاده از آن برای یک ماه رایگان بود .بعد از راهافتادن قابلیت پرداخت و گذشت
یک ماه ،کاربر باید مجدداً وارد بازار شده و نسخۀ کامل تقویم را میخرید.
کمکم با رشد این برنامه ،ایمیلهای مختلفی از سازندگان نرمافزارهای مختلف برای
تیم بازار فرستاده میشد که میخواستند نرمافزارهای خود را در بازار قرار دهند .در ابتدا
بررسی و تأیید این موارد بهصورت دستی انجام میشد؛ اما چندی بعد سامانۀ
توسعهدهندگان نرمافزار راهاندازی شد.
در زمانی که پرداخت اینترنتی بازار شروع بکار کرد ،هنوز قابلیت پرداخت موبایلی
وجود نداشته و با درخواست آرمندهی ،یکی از کارمندان شرکت فناپ ،۱صفحۀ پرداخت
مناسبی برای موبایل طراحی کرد .بهاینترتیب کار پرداخت اینترنتی ،با درگاه بانک
پاسارگاد شروع شد و مشتریان کافه بازار خدمات بهتری را از بانکها دریافت کردند.
تیم کافه بازار به ایدۀ درآمدزایی کالن از پولهای خُرد باور دارد و برای تمرکز بر روی
آن پافشاری زیادی کرده است .در ابتدای کار  ،چون نرمافزارهای فارسی زیادی برای
فروش وجود نداشت ،تیم کافه بازار تصمیم گرفتند که ایدۀ خود را با فروش شارژ ایرانسل
و گیف کارت آغاز کنند و خرید اینترنتی بر روی موبایل را برای کاربران به عادت تبدیل
کنند .آنها پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که باید تمرکز خود را فقط بر روی
نرمافزارها قرار دهند و از درآمدهایی که آنها را از هستۀ اصلی کسبوکارشان دور میکند،
بپرهیزند.

 ۱شخصی بنام هومن مسگری ،که یکی از دوستان حسام آرمندهی بود.
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یکی از فعالیت هایی که توسط این تیم انجام گرفت ،این بود که از همان سال ۱۳9۰
بهدنبال ارائۀ رسمی نرمافزار خارجی بودند و باتوجهبه تعهد اخالقی خود ،هرگز نرمافزار
کرکشدۀ غیررایگان را در بازار منتشر نکردند .در سال  ۱۳9۱نمایندهای از

GAMELOFT

برای سخنرانی در دومین کنگرۀ موبایل به ایران آمد .پس از این سخنرانی ،طی مذاکراتی
که بین کافه بازار و این شرکت انجام شد ،و تأییدیۀ همکاری با آنها بدست آمد ،امکان
پرداخت هزینه نرمافزارهای خارجی برای کاربران ایرانی با کارت بانکی خودشان و ازطریق
بازار فراهم گردید .این همکاری سبب شد که کاربران ایرانی تحریمها را کمرنگتر احساس
کنند.
امروزه توسعهدهندگان بازار ،ماهانه بین  6۰تا 7۰میلیون تومان از بازار درآمد کسب
میکنند و درآمد حاصل از فروش یک برنامه بهصورت  7۰به  ۳۰بین تولیدکننده و بازار
تقسیم میشود.
در حال حاضر این شرکت به بیش از ۳۳میلیون کاربر و 2۱هزار توسعهدهندۀ
برنامههای اندرویدی خدمترسانی میکند و سایت این شرکت با آدرس

cafebazaar.ir

رتبۀ  8۰را در میان سایتهای ایرانی دارد.
این شرکت محصول دانشبنیاد شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان است و ترکیب
سهامداری آن به صورت زیر است:
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نام سهامدار

درصد سهام

سهام مدیران و مؤسسان

 ۰6.45درصد

سهام تشویقی واگذارشده به کارکنان

 97.۰درصد

شرکت رهنما کامیابان نخستین

 ۰۱.۳2درصد

شرکت نویناندیشان سرآوا پارس

 4.۱9درصد

سهام تشویقی تعهددادهشده به کارکنان

 56.2درصد

مطابق جدول باال نزدیک به  2۰درصد از سهام این شرکت در اختیار شتابدهندۀ
سرآواست که بهازای میزان فعالیت و روند شتابدهی ،این مقدار سهام را به خود اختصاص
داده است.
یکی از محصوالت مهم دیگر این شرکت ،سایت «دیوار» است که به خریدوفروش
کاالهای دستدوم اختصاص دارد.

تخفیفان
تخفیفان یک سایت خرید گروهی است که توسط نازنین دانشور در مرداد سال ۱۳9۰
فعالیت خود را آغاز کرده است .سایت خرید گروهی به این صورت است که محصوالت
مختلف را با تخفیفهای متنوع و زیاد ارائه میدهد و شرط ارائۀ تخفیف این است که تعداد
مشخصی از کاربران ،محصول را خریداری کنند .وقتی تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد،
این تخفیف تصویب شده و کاال به آنها ارائه میگردد .نازنین دانشور متولد  ۱۳62است و
دارای مدرک کارشناسیارشد  ITاز دانشگاه امیرکبیر است .در سالهای اخیر وی بهعنوان
مدیر فنی در آلمان و انگلستان فعالیت داشته و همواره تالش کرده است که کسبوکاری
7۰
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مستقل راه بیندازد .وی ایدۀ راهاندازی تخفیفان را در مصاحبه با سایت کسببین اینگونه
مطرح میکند:
«از انگلستان برگشته بودم و در یکی از این خانههای کلنگی شهرک غرب زندگی
میکردیم که مادرم مجبور بود هر بار بستههای خریدش را از پلههای سه طبقه باال بیاورد.
زمانی که ایران نبودم ،همۀ مایحتاج خود را ازطریق یک سوپرمارکت آنالین سفارش
میدادم که دم در خانه تحویل میدادند و اتفاقاً آخرین پروژۀ کاریام هم توسعۀ بستر
نرمافزاری برای سوپرمارکت اینترنتی بود .گفتم خب بگذار آنرا همینجا را راه بیندازم.
اولین دفتر هم یکی از همین اتاقهای اضافی خانه و میز و صندلیهای کهنۀ مادرم بود که
تمیز کرده و سوپرمارکت الکترونیکی زدیم .طرح ما گسترش محلبهمحل مبتنی بر
خردهفروشی همان محل بود؛ اما ناگهان کل کشور ما را شناختند و ظرف یک روز سههزار
سفارش برای ما میآمد که عمدتاً مواد غذایی بود و نیاز به تحویل فوری داشت .ما آمادگی
چنین استقبالی را نداشتیم».
این پروژه که «میدونک» نام داشات و اولاین ساوپرمارکت الکترونیکای در ایاران باود،
شکست خورد .اما این شکست سبب شد که وی با ایدهای جدید و حسابشاده ،باار دیگار
وارد بازار شود .بهنظر دانشور ،تخفیفان نخستین و بزرگتارین وبساایت تخفیاف گروهای
ایران و جدیدترین روش تبلیغات برای صاحبان کسبوکار است .در این سایت تالش شاده
تمام انواع خدمات و محصوالت مورداساتفاده در زنادگی روزماره ،از رساتورانهاا و مراکاز
تفریحی تا انواع محصوالت و سفر ،با باالترین میزان تخفیف و براساس قدرت خرید گروهی
به کاربران ارائه شود .این سایت روش سنتی برخاورد و جاذب و نگهاداری بارای صااحبان
کسبوکار را تغییر داده است.
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هدف تخفیفان تبدیلشدن به بزرگترین بستر تجارت و تبلیغات در ایران است تا با
استفاده از راهکار معرفی جدیدترینها در سطح کشور با قیمتهای مناسب ،بتواند بستر
ارتباطی بین تمام صاحبان کسبوکار با مشتریان بالقوه باشد .این شرکت عالوه بر تمرکز
ویژه بر مشتریان خود ،تالش دارد رابطۀ خود را با شریکان تجاریاش تقویت کند .یکی از
نکات کلیدی در تخفیفان وسواس در انتخاب همکاران تجاری است .تیم بازاریابی و فروش
تخفیفان در زمان عقد قرارداد همکاری ،تمام موارد را بهصورت ریز و دقیق بررسی میکند
تا ا ز کیفیت خدمات و محصوالتی که به مشتریان ارائه میدهد ،مطمئن شود .در این
قسمت بیش از  4۰درصد از درخواستها مورد قبول تیم تخفیفان واقع نمیشود.
بااینحال ،بیش از  5۰۰۰مرکز خدماتی با تخفیفان در حال همکاری هستند.
سرمایۀ اولیۀ شروع این شرکت ،حدود 5۰میلیون تومان بوده است .این سایت هماکنون
در هفت شهر بزرگ کشور شامل تهران ،کرج ،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،تبریز و رشت
مشغول به فعالیت است و البته محصوالت خود را به تمام کشور ارسال میکند .مقامهایی
که این شرکت تا کنون بهدست آورده بهشرح زیر است:


انتخاب بهعنوان کارآفرین برتر ازطرف دانشگاه تهران در سال ۱۳9۰



انتخاب بهعنوان برترین کارآفرین سال از بین  4۰۰۰وبسایت شرکتکننده در
چهارمین جشنوارۀ وب ایران در سال ۱۳9۰



انتخاب بهعنوان برترین وبسایت خرید گروهی در پنجمین و ششمین جشنوارۀ
وب ایران در سالهای  ۱۳9۱و ۱۳92



انتخاب بهعنوان حماسهساز اقتصادی کشور ازطرف مجموعۀ استاندارد کشور در
سال ۱۳92

72

خدمات در فضای مجازی


انتخاب بهعنوان گروه کارآفرین موفق ایرانی ازطرف دانشگاه برکلی آمریکا در سال
 ۱۳9۳و دعوت برای سخنرانی دربارۀ چالشهای کارآفرینی

اسنپ
شاید برای شما نیز بارها اتفاق افتاده باشد که قصد گرفتن تاکسی دارید؛ ولی بهراحتی
آن را پیدا نمیکنید یا اینکه در یک روز بارانی شاهد بودهاید که تاکسیها بهدنبال مسافر
دربستی هستند و هزینۀ سفر را افزایش میدهند و بر سر کرایۀ سفر دعوا راه میافتد .سال
 ۱۳9۳تعدادی از جوانان با درک این مشکالت تصمیم گرفتند که راهحلی خالقانه ارائه
دهند .آنها عالقه داشتند سیستمی طراحی کنند که دیگر الزم نباشد بر سر کرایه اختالف
نظر و دعوا رخ دهد و اینکه نزدیکترین راننده در محل ،بتواند مسافر سوار کند .این ایده
سبب شکلگیری برنامهای بهنام «تاکسییاب» شد .در تاکسییاب قرار بود که هزینۀ سفر
بهنسبت سایر رقبا کمتر باشد و امکان نظارت بر روی رفتار مشتری وجود داشته باشد.
میالد اسالمیزاد ،مدیر محتوایی اسنپ ،میگوید« :ما کارمان را در تابستان  ۱۳9۳با
تحقیق دربارۀ این بازار شروع کردیم .در پاییز بود که اولین نسخۀ نرمافزارمان را بهصورت
آزمایشی منتشر کرده و در اختیار کاربران قرار دادیم .حدوداً یک سال بعد ،در اردیبهشت
 ،۱۳94نام نرمافزار را از تاکسییاب به ’اسنپ‘ تغییر دادیم تا در آیندۀ نزدیک بتوانیم
فعالیتها و ویژگیهای نرمافزاریمان را گسترش بدهیم .هدفمان در اول کار فقط
پیداکردن تاکسی بود؛ اما با گستردهترشدن ایدهها ناممان را تغییر دادیم تا بعدها بتوانیم به
بازارهای دیگری وارد شویم .اسنپ بعد از دو سال توانسته است شصتهزار راننده و
دومیلیون مسافر را جذب کند».
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کاربران معموالً عادت داشتند بهشیوۀ سنتی تاکسی پیدا کنند؛ اما شکلگیری این
نرمافزار سبب شد که آنها براساس موقعیت مکانی موردنظر خود اقدام به سفارش سرویس
کنند .بالفاصله پس از سفارش ،راننده مشخصاتش را در اختیار مسافر قرار داده و با
تماسبا او ،ظرف چند دقیقه خود را به محل میرساند .هزینۀ سفر بهنسبت سایر تاکسیها
یا آژانسهای مسافربری کمتر است و امکان نظارت بر راننده توسط شرکت وجود دارد.
اسنپ از زمان شروع به کار خود تغییرات بسیاری داشته است .در ابتدا بیشاتر فعالیات
کاربران و دریافت هزینه ازطریق پیامک انجام می شد؛ اما امروزه اغلب فعالیاتهاا ازطریاق
اینترنت و با استفاده از نرمافزار اسنپ صورت میگیرد .حتی کاربران مایتوانناد باهصاورت
اینترنتی و ازطریق افزایش موجودی خود ،هزینۀ سفر را پرداخت کنند.
رانندههای اسنپ موظفاند با استفاده از سیستم مسیریابی که روی تلفان هماراه خاود
دارند ،بهترین مسیر را با کمترین ترافیک طی کنند .مسافر نیز در انتهاا مایتواناد بناا باه
کیفیت خدمات ،به راننده امتیاز دهد و انتقاادات خاود را بیاان کناد .عاالوهباراین ،امکاان
مشخصکردن دو مقصد در یک سفر ،اطالع وضعیت مساافر باه یکای از افاراد خاانواده یاا
دوستان ،دنبالکردن مسیر راننده پیش از رسیدن به مبدأ و ...نیز وجود دارد.
شهرام شاهکار ،مدیرعامل فعلی اسنپ ،دارای مدرک کارشناسیارشد  MBAاز دانشگاه
بریتیش کلمبیای کاناداست .وی در طول یک دهه فعالیت در اروپا ،آمریکای شمالی و
جنوب غربی آسیا ،درزمینۀ مدیریت و توسعۀ کسبوکار ،تجربه بهدست آورده است .او
میگوید این تیم در سال  ۱۳9۳با دهپانزده نفر عضو شروع به کار کرده و امروزه بیش از
 ۱5۰نفر در آن مشغول به کارند و تالش دارند مانند اوبر (نمونۀ اروپایی تاکسی آنالین) به
فعالیت و ارائۀ خدمات بپردازند.
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جلب اعتماد و راهنمایی کاربران به استفاده از این سرویس دو دشواری اولیۀ تیم اسنپ
بود .بعد از اینکه یکی از رانندگان اسنپ نسبتبه یک مسافر خانم مرتکب عملی مجرمانه
شد ،اعتراض بسیاری به این شرکت شد و تعداد کاربران آن کاهش یافت.
اسنپ متعلق به «گروه اینترنت ایران» است .این گروه بزرگترین گروه کسبوکار
اینترنتی در ایران است و در حال حاضر مالک پنج کسبوکار اینترنتی است« .اسنپ»،
«بامیلو»« ،زودفود»« ،سامانۀ رزرو آنالین هتلهای ایران»« ،پین تا پین» و سامانۀ
جستوجوی هوشمند ملک «اسکانو» تحت مدیریت این گروه است.سودآوری و گسترش
اشتغال و توسعۀ کسبوکارهای اینترنتی سبب شد که ایرانسل2۰ ،میلیون یورو در اسنپ
سرمایهگذاری کند .این سرمایهگذاری ،ردۀ دوم از بزرگترین سرمایهگذاریهای استارتآپ
در ایران است .ردۀ نخست ،مربوط به سرمایهگذاری شرکت سوئدی  Pomegranateاست
که 6۰میلیون یورو برای سرآوا (شتابدهندۀ ایرانی که دیجیکاال را رشد داده است)
سرمایهگذاری کرد.
امروزه اسنپ در شهرهای تهران ،کرج ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،قم ،تبریز و اهواز فعال
است و بیش از 8۰هزار تاکسی خصوصی و 2۰۰هزار تاکسی آزاد و غیررسمی در آن
فعالاند.
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تعریف ارتباط
واژۀ «ارتباط» تعاریف مختلفی دارد و برایاینکه منظور ما از ارتباطات آنالین مشخص
و ویژگیهای آن استخراج شود ،سعی داریم تعریفی مشخص از واژۀ «ارتباط» و سپس
«ارتباط آنالین» ارائه کنیم.
واژۀ «ارتباط» در فرهنگهای لغت انگلیسی و فارسی معانی مختلفی دارد .در فرهنگ
لغات وبستر Communication ،۱عمل برقراری ارتباط و معادل واژههایی نظیر رساندن،2
انتقالدادن ،۳آگاهساختن ،مکالمه و مراودهداشتن است .در این فرهنگ همچنین اضافه
شده است که برقراری ارتباط میتواند ازطریق کلمات ،حروف ،پیامها ،کنفرانسها،
مکاتبهها و دیگر راهها انجام شود.
در فرهنگ دانشگاهی انگلیسیافارسی دکتر عباس آریانپور ،برای ،Communication
معادلهای فارسی زیر ارائه شده است:

1. Webster,1971
2. impact
3. Convey
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ارتباط ،خطوط ارتباطی ،وسایل ارتباطی ،مبادله ،گزارش ،ابالغیه ،ابالغ ،اطالعیه،
نقلوانتقال ،مراوده ،اخبار ،مشارکت ،جلسۀ رسمی و سری فراماسونها ،وسیلۀ نقلوانتقال.
برخی از دانشمندان نیز در تعریفهای خود از ارتباط (نه ارتباط جمعی) وسایل ارتباطی را
مورد توجه قرار دادهاند .در نهایت دکتر محسنیانراد با بررسی تعاریف مختلف ،تعریف زیر
را برای ارتباط ارائه میدهد که تاحدی به ما نیز کمک میکند:
«ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیا م ازسوی فرستنده برای گیرنده ،مشروط بر آنکه
در گیرندۀ پیام مشابهت معنی با معنی موردنظر فرستندۀ پیام ایجاد شود» (محسنیانراد،
 ،۱۳69ص .)57
باتوجهبه مطالبی که در باال ذکر شد ،ارتباطات آنالین را میتوان بهصورت زیر تعریف
کرد:
«فراگرد انتقال پیام ازسوی فرستنده برای گیرنده ازطریق فضای مجازی،
مشروط بر آنکه در گیرندۀ پیام ،مشابهت معنی با معنی موردنظر فرستندۀ پیام
ایجاد شود».
در این تعریف ،میتوانیم اشاره کنیم که در فضای مجازی ،پیامرسانهای مختلف
(مانند تلگرام ،واتسآپ ،سروش) و شبکههای اجتماعی (مانند فیسبوک و اینستاگرام)
نقش کانال و رمزگذار و رمزخوان را در مدلهای مختلف ارتباطی دارند.
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کسبوکارهای مبتنی بر ارتباطات آنالین
باتوجهبه ویژگیهایی که تا اینجا ذکر شد ،تالش داریم فضای کسبوکار را در
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها بررسی کنیم .برایاینکه بتوانیم بهصورت مختصر و مفید
این حوزه را بررسی کنیم ،الزم است بسترهای کسبوکار را بهدرستی بشناسیم .امروزه
شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای مختلفی در داخل کشور فعالاند؛ ولی اقبال مخاطبان
سبب میشود که برخی از این شبکهها و پیامرسانها برای ایجاد کسبوکار ،بستر
مناسبتری باشند .وقتی از شبکههای اجتماعی و پیامرسانها نام میبریم ،شبکههایی نظیر
فیسبوک ،توییتر ،اینستاگرام و تلگرام به ذهن میآید .باتوجهبه محدودیت دسترسی
بجهت فیلتربودن شبکۀ اجتماعی فیسبوک و توییتر در کشور ،کسبوکار در این شبکهها
رواجی ندارد و در مقابل اینستاگرام ،تلگرام ،سروش ،بیسفون ،آیگپ و سایر نرمافزارهای
مجاز بهعنوان اصلیترین بسترهای کسبوکار در حوزۀ ارتباطات آنالین شناخته میشوند و
کاربران بهطور روزمره ،ساعتهای زیادی از زندگی خود را صرف حضور در این بسترها
میکنند .در ادامه نمونهای از فعالیتهای شبکه اجتماعی و نمونهای از فعالیتهای
پیامرسان بررسی میکنیم.
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شبکه اجتماعی اینستاگرام
تاریخچۀ اینستاگرام
در مارس  2۰۱۰در سانفرانسیسکوی آمریکا هنگامی که کوین سیستروم و میشل
برزیل بر روی  HTML5کار میکردند ،ایدهای خلق شد که دنیای عکس و عکاسی را
متحول کرد و آن امکان برقراری ارتباط آدمها ازطریق عکس بود که منجر به راهاندزی
شبکه اجتماعی اینستاگرام ( )Instagramشد .اینستاگرام از تلفیق دو کلمۀ

instant

( cameraبهمعنای عکاسی در لحظه) و ( telegramبهمعنای تلگراف) تشکیل شده است.
سیستروم که از اصلیترین مؤسسان اینستاگرام محسوب میشود ،برای راهاندازی
شرکتش سراغ مایک کریگر رفت .این دو در سال  2۰۰6در رشتۀ مدیریت علوم و مهندسی
از دانشگاه استنفورد فارغالتحصیل شدند.
در سال  2۰۱۰که استفاده از آیفون رواج پیدا کرده بود ،بسیاری از نرمافزارهای گوشی
همراه مورد توجه قرار گرفت .یکی از این نرمافزارهای محبوب  FourSquareبود که امکان
مشخصکردن مکان و بارگذاری عکس را برای کاربر فراهم میکرد .سیستروم و کریگر
تصمیم گرفتند نسخهای پیشرفته از این نرمافزار را به بازار عرضه کنند و حاصل کار آنها
 Burbnبود؛ اما این دو مهندس کامپیوتر در مدت کوتاهی دریافتند که در این نرمافزار
آپلودکردن عکس است که برای کاربران جذاب است و همین آغاز شکلگیری اینستاگرام
بود .آنها بهمرور فیلترهای مختلف عکاسی را به نرمافزار خود اضافه کردند که این امر
باعث موفقیت آنها شد.
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سیستروم و کریگر در  6اکتبر  2۰۱۰نسخۀ  iosاینستاگرام را برای آیفاون رواناۀ باازار
کردنااد .در فروشااگاه ناارمافاازار اپاال ،اینسااتاگرام بااا ای ان عبااارت معرف ای شااد« :باارای
سرعتبخشیدن ،ساده و زیباشادن عکاس هاای موباایلی» .در روز اول عرضاۀ اینساتاگرام،
برخالف انتظار مؤسسان آن25 ،هزار نفر این نرم افزار را دانلود کردند که این ماوج کااربران
برای مدتی در کارکرد اینستاگرام اختالل ایجاد کرد؛ اما این مشاکل خیلای زود حال شاد.
درحقیقت ،با ارتقای کیفیت دوربین گوشیها ،کاربران اینستاگرام هم افزایش یافتند.
در تاریخ  ۳آوریل  ،2۰۱2اینستاگرام نسخۀ  2.2خود را برای گوشیهای اندروید عرضه
کرد و در کمتر از یک روز این نسخه ،بیش از یکمیلیون بار دانلود شد .هماان هفتاه ایان
شرکت 5۰میلیون دالر افزایش سرمایه داد و روناد رشاد ایان شارکت باهقادری باود کاه
5۰۰میلیون دالر در بازار بورس قیمت گذاری شد .در طول چند ماه بعد اینستاگرام بیش از
یکمیلیون بار در گوگل جست وجاو شاد و جازء  5نارمافازاری قارار گرفات کاه بایش از
یکمیلیون رأی مثبت در گوگل به آن داده شد است.
فیسبوک که شاهد افزایش محبوبیت اینستاگرام بود ،تصامیم گرفات باه هار قیمتای
شده ،این شرکت را خریداری کند .فیسبوک پیشنهاد خریاد اینساتاگرام را باههماراه ۱۳
کارمندش در آوریل  2۰۱2بهارزش یکمیلیارد دالر پول نقد و سهام مطارح کارد .یکای از
شروط این معامله این بود که مدیریت اینستاگرام همچنان مستقل از فیسبوک عمل کناد.
این معامله که برای همیشه در تاریخ تکنولوژی دنیا ماندگار شد ،در دفتار تجاارت بریتانیاا
در  ۱4اوت  2۰۱2رسمی شد و قرارداد رسمی در  6سپتامبر  2۰۱2منعقد شد.
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کسبوکار در اینستاگرام
در اینستاگرام همانگونه که ذکر شد ،محوریت با عکس است و بدون بارگذاری تصاویر،
امکان ارسال متن یا موسیقی وجود ندارد .به همین دلیل ،انتخاب تصاویر مناسب سبب
میشود کاربران زیادی جذب شوند .مخاطبان کسبوکار در اینستاگرام نسبتبه مباحث
مطرحشده در بخش خدمات آنالین ،تخصصیترند و هرکدام بسته به عالیق و
نیازمندیهای خود ،صفحات کسبوکار موردنیازشان را دنبال میکنند .همچنین یک
قابلیت هوش مصنوعی در زیرساخت اینستاگرام قرار دارد که امکان سنجش عالیق کاربر را
دارد و بسته به صفحاتی که دنبال میکند ،فیلمهایی که میبیند یا پستهایی که باز
میکند و میپسندد ،عالیق او را تا حد قابلتوجهی شناسایی و صفحات مشابه با عالیق او
را پیشنهاد میکند .این امر سبب میشود امکان جذب مخاطبها با عالیق مشابه فضای
کسبوکار در اینستاگرام ،به فرصتی برای صاحبان کسبوکار یا کسانی که تمایل به
راهاندازی آن دارند ،تبدیل شود و مخاطبان بیشتری صفحهها را دنبال کنند.

نکتۀ دیگری که سبب میشود صفحات شما برای مخاطبان تخصصیتان قابلکشف
باشد ،استفاده از هشتگهای مناسب است .وقتی شما از یک هشتگ استفاده میکنید،
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درواقع محصول خود را در یک دستهبندی موضوعی وارد میکنید و همین زمینه سبب
میشود که محصول شما در کنار بقیۀ محصوالت و پستهای دیگر درزمینۀ موضوع
موردنظر شما ،قابلمشاهده شود و درنتیجه ،مخاطبان بیشتری جذب آن شوند.
داشتن مخاطبان بیشتر در شبکههای اجتماعی مانند این است که فروشگاه شما
رفتوآمد زیادی داشته باشد یا در مکان مناسبی در بازار قرار گرفته باشد .این حالت سبب
میشود که احتمال خرید از شما بیشتر شود .همچنین وقتی یک فروشگاه دارای زیبایی
الزم و شرایط مناسب مانند قیمت مناسب ،امکانات الزم برای خریدار ،توضیحات مناسب و
متناسب با محصول ،راهنمایی خوب برای خرید بهتر ،امکان خرید غیرحضوری و ...باشد،
سبب می شود که مخاطبان و مشتریان ترغیب به خرید از شما شوند .در شبکههای
اجتماعی و اینستاگرام نیز دقیقاً این شرایط وجود دارد.
در ادامه سعی داریم با نشاندادن چند تصویر بهصورت نمونه نکات مثبت یک فروشگاه
اینستاگرامی خوب را مطرح کنیم.
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در تصویر باال پروفایل یک فروشگاه لوازم نظامی را در اینستاگرام مشاهده میکنید.
همانطور که میبینید ،این فروشگاه دارای یک نشانه (برند) است که سبب میشود در
همهجا محصوالتش قابلشناسایی باشد .در قسمت بیو ،توضیحاتی دربارۀ فروشگاه و شعب
مختلف آن  ،ساعت کاری ،امکان خرید حضوری و اینترنتی و نیز لینک تلگرام برای استفادۀ
کاربران قرار گرفته است .چنانکه پیداست ،فروشگاه دارای حدود 8۱هزار مخاطب است و
همین امر نکتۀ مثبتی برای خرید است .تصاویر ،جذابیت الزم را برای متقاعدکردن
مخاطبان دارد .برای مثال ،در پست وسط که تصویر اسلحه است ،محصولی که برای فروش
است ،بند این سالح است که درواقع نوعی بافت نخ پاراکورد است .قراردادن محصول در
کنار این سالح ،سبب جذب مخاطب میشود .همچنین در نسخۀ موجود در تلفن همراه،
لینک موقعیت مکانی ( )GPSو آدرس شعب مختلف این فروشگاه قرار داده شده است .در
تصاویر زیر ،توضیحات یکی از پستهای این فروشگاه را بررسی میکنیم.
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در تصویر باال عکس مناسبی انتخاب شده؛ چون کارت خرید فروشگاه را نشان میدهد
و همین امر به مخاطب القا می کند که محصول در موجودی فروشگاه قرار دارد .در کنار
این نکته ،در ابتدا توضیحات الزم دربارۀ این محصول ،موارد کاربرد و قیمت نسبتاً مناسب
آن آمده است .همین که قیمت محصوالت برای کاربران و عموم آنها قابلقبول باشد،
احتمال خرید بیشتر میشود.

در تصویر باال و در ادامۀ توضیحات همان محصول ،تخفیفهای متنوعی برای کاربران و
مشتریان در نظر گرفته شده و انواع روشهای پرداخت برای مشتریان توضیح داده شده
است .خرید حضوری ،خرید اینترنتی و پرداخت در محل ( ،)CODپرداخت اینترنتی
ازطریق درگاههای بانکی یا حتی انتقال کارتبهکارت ،همه امکاناتی است که این فروشگاه
در اختیار مشتریان قرار داده تا خریدار بسته به شرایط خاص خود خرید کند.
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این تصویر نحوۀ برقراری ارتباط خریدار با فروشگاه را توضیح داده و بعد از آن ،ساعت
کار فروشگاه و راههای ارتباطی آمده است .در نهایت ،همانطور که مشاهده میشود،
هشتگهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته که تا محصول بیشتر دیده شود و امکان خرید
آن افزایش یابد.

پیامرسانها
در مقابل شبکههای اجتماعی ،پیامرسانهای بیشتری در حال حاضر در کشور فعالیت
میکنند و توسط صاحبان کسب و کار بکار گرفته میشوند .تلگرام را میتوان پیشتاز
پیامرسانها دانست که کاربران ایرانی بسیاری را هم به خود جلب کرده است و در کنار آن
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سروش ،بیسفون ،آیگپ ،ایتا ،بله و ...در حال فعالیت و رشد بوده و امکان کسبوکار را
فراهم میکنند .در اینجا به علت پیشتاز بودن تلگرام ،تاریخچه این پیامرسان را مطرح
میکنیم.

تاریخچۀ تلگرام
تلگرام یک برنامۀ پیامرسانی با تمرکز بر روی سرعت و امنیت است .این برنامه بسیار
سریع ،ساده و رایگان است و شما میتوانید آن را بر روی تمام دستگاهها و وسایل خود
بهطور همزمان به کار ببرید .پیامهای شما در روی تلفن همراه ،تبلت یا رایانهتان بهگونهای
یکپارچه ،همگامسازی میشود.
با تلگرام ،شما میتوانید هرگونه پیام ،عکس ،ویدئو و هر نوع فایل ( doc, zip, mp3و
غیره) را برای دیگران بفرساتید .هامچناین مایتوانیاد گروههایی با تعداد اعضای حداکثر
 2۰۰۰۰نفر و کانالهایی براى انتشار اطالعات بهتعداد نامحدود مخاطب ایجاد کنید.
میتوانید به مخاطبان خود پیام بفرستید و با استفاده از نام کاربری افراد ،آنهاا را بیابیاد.
درنتیجه ،تلگرام مانند آمیزهاى از پیامک و ایمیل است و میتواند تمام نیازهاى شخصی و
کارى شما را در پیامرسانی تأمین کند.تلگرام برای کاربران آیفون ،در  ۱4اوت 2۰۱۳
راهاندازی شد و برای کاربران اندروید نیز بهصورت رسمی در تاریخ  2۰اکتبر  2۰۱۳آغاز به
کار کرد.
پاول دروف ،مدیر سابق شبکۀ اجتماعی ( VKبزرگترین شبکۀ اجتماعی بعد از
فیسبوک) ،مدیر تلگرام است و به زاکربرگ روسی یا زاکربرگ دوم معروف است .برخالف
تصورات رایج دربارۀ این شبکۀ پیامرسان که توسط یک جوان روس راهاندازی شده ،باید
گفت تلگرام متعلق به شرکت قلعۀ دیجیتال ثبت آلمان و مستقر در برلین است و جالبتر
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این است که علیرغم وجود بسترهای مناسب اینترنت در کشور آلمان ،سرور نرمافزار
تلگرام در لندن و آنهم بر روی یک سرور دولتی کشور انگلیس است.
در سالهای اخیر متخصصان ایرانی پیامرسانهای متعددی را با الگو گرفتن از تلگرام
راهاندازی کردهاند .در مهرماه سال  9۳نرمافزار بیسفون توسط شرکت تراشهسبز و در
نمایشگاه تلکام تهران رونمایی شد .بیسفون برای جلب کاربران ایرانی به طراحی رابط
کاربری و استیکرها توجه بیشتری داشته ۱و طی یکسال اولیه فعالیت خود دو میلیون کاربر
را جلب کرده است .بیسفون مشترکانی از کشورهای عربزبان حوزه خلیجفارس هستند و
همچنین امریکا ،کانادا و اروپا دارد (ایسنا.)۱۳96 ،
سروش که دارای نسخههای رسمی اندروید و آیاواس برای تلفنهای همراه هوشمند،
و نسخههای آزمایشی برای ویندوز ،مک و لینوکس برای رایانههای شخصی میباشد ،در
بهمن  ۱۳94نسخۀ آزمایشی خود را به بازار عرضه کرد و تا بهار سال  97نزدیک به ده
میلیون کاربر داشته است.

کسبوکار در پیامرسانها
در حال حاضر تلگرام با بیش از 2۰میلیون کاربر ایرانی جایگاه اول را در کشور دارد و
بیشترین میزان کسبوکار در کانالهای این پیامرسان شکل گرفته است .البته الزم به ذکر
است که کسب وکار در پیام رسانهای ایرانی هم رو به رشد میباشد .که موارد زیر
مثالهایی از آن هستند.
 ۱تیمی به سرپرستی بزرگمهر حسینپور طراحی استیکرهای این پیامرسان را بر عهده گرفت و بخشی از
طراحی استیکرهای این مجموعه توسط تیم شکرستان انجام شد؛ کارن همایونفر نیز در طراحی زنگ و
صدای اختصاصی برای این نرمافزار با تیم بیسفون همکاری کرد.
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در این تصویر ،قسمت معرفیِ کانال قرار گرفته است .چنانکه مشخص است ،تالش
شده است توضیحات الزم دربارۀ فروشگاه و نحوۀ فعالیت آن ذکر شود .نحوۀ ثبت سفارش
و شرایط فروش حضوری در این قسمت توضیح داده شده و کاربران میتوانند با مدیر
فروشگاه با آیدی موردنظر ارتباط برقرار کنند.
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در این تصویر مشاهده میشود که این فروشگاه حدود ۱2۰هزار مخاطب دارد و این
نکتۀ مهمی برای افزایش خرید است .این تصویر یکی از پستهای موجود در کانال است
که حاوی شرایط الزم برای خرید حضوری و برخی توضیحات دیگر است.
نحوۀ دسترسی به فروشگاه و راههای مختلف راهنمایی مشتریان در پستی دیگر ارائه
شده است و حتی نقشۀ موقعیت مکانی فروشگاه نیز ارسال شده است.
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در تصویر باال مشاهده میشود که از تصاویر کاالها برای ارائۀ توضیحات استفاده شده و
مانند اینستاگرام ،تالش شده که جذابیت بصری الزم ایجاد شود .استفاده از هشتگ در
اینجا با اینستاگرام متفاوت است .شما در کانال فروشگاه فقط میتوانید محصوالت این
فروشگاه را مشاهده کنید و امکان مقایسه با بقیۀ فروشگاهها برایتان وجود ندارد .نقش
هشتگ در اینجا بهنوعی فیلترکردن محتوا و امکان دسترسی سریعتر به محتوای مطلوب
است .وقتی شما بر روی هشتگ کیف در این قسمت کلیک کنید ،مشاهده میکنید تمام
پستهایی که دارای این هشتگ هستند ،نمایش داده میشوند و امکان مقایسه درون کانال
به وجود میآید.
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استفاده از کد برای محصوالت ،کار سفارش را راحتتر میسازد و کاربر میتواند با
ارسال کد برای مدیر فروشگاه ،خرید خود را سفارش دهد و سپس ازطریق راههای مختلف
پرداخت اینترنتی ،فرایند خرید خود را کامل کند و با استفاده از پست یا پیک ،محصولش
را دریافت کند.
مثالهایی از کسبوکار در پیام رسان سروش کانال محبوب کاال برای فروش لوازم
برقی Hamechishoop ،برای فروش لوازم اشپزخانه و جهیزیه دکوری ...و حمید آقاجانی
برای بازاریابی ،فروش و تبلیغات موثر است.

بهطور کلی ،مزیت فروشگاههای اینستاگرامی/تلگرامی .../این است که راهاندازی آن
رایگان است و حتی الزم نیست شما دامنۀ یک سایت را خریداری کنید؛ بلکه بهصورت
رایگان میتوانید حساب کاربری خود را بسازید و محصوالت خود را در آنجا معرفی و ارائه
نمایید .بنابراین ،بدون کمترین هزینهای میتوانید کسبوکار خود را به دیگران معرفی
کنید و به جذب مشتری بپردازید .نکتۀ مهم این است که تبدیل یک حساب کاربری
رایگان به یک حساب کاربری پرمخاطب نیاز به تالش ،تبلیغ و حتی گاهی هزینهکردن
دارد .برخی کاربران بهجای تبلیغکردن ،ترجیح میدهند صفحاتی را که تعداد مخاطب
زیادی دارند ،خریداری کنند و سپس آن صفحه را عوض کنند .این روش ممکن است
سبب ریزش یا unfollowکردن مخاطبان گردد .به همین دلیل ،پیشنهاد میشود با معرفی
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فروشگاه و تبلیغات مناسب ،کار خود را رشد دهید تا مشتریان تخصصی و وفاداری کسب
کنید.

تبلیغات در شبکههای اجتماعی
صرفپ وقت بیشازاندازه در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها ،آنها را تبدیل به جایگاه
مناسبی برای تبلیغ کرده است .امروزه شاهد هستیم که بهخصوص در تلگرام ،بازار تبلیغات
گرم است و کانالهایی که تعداد مخاطب بیشتری دارند یا تعداد بازدید بیشتری دارند ،با
ارائۀ طرحهای مختلف تبلیغی ،بدون صرف کوچکترین هزینهای ،میتوانند درآمد کسب
کنند .برای روشنترشدن موضوع ،در ادامه دو تصویر از نرخ تبلیغ در کانالهای خبری
تلگرام آمده تا مخاطب بتواند این صنعت را بهدرستی درک کند.
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کانال خبر فوری با حدود ۳میلیون کاربر ،یکی از پرمخاطبترین کانالهای کشور است
؛ یعنی اگر شما در این کانال محصول خود یا فروشگاه خود را تبلیغ کنید ،امکان بازدید
آن توسط ۳میلیون نفر وجود دارد .همچنانکه پیداست ،جایگاه قرارگیری تبلیغ (ترتیب
پست اول یا دوم و ...بودن) ،ساعت قرارگیری آن ،تعداد بازدید و ...همه از عواملی است که
سبب میشود نرخ تبلیغات تغییر کند.

94

ارتباطات در فضای مجازی

خبرگزاری فارس نیز جزء بهترین خبرگزاریهای کشور است و کانال آن بهعنوان یکی
از منابع مهم اخبار شناخته میشود .در اینجا مشاهده میشود که  4طرح تبلیغی براساس
مدتزمان نگهداشتن تبلیغ بر روی کانال ارائه شده و قیمت آن از ۳5۰هزار تومان تا
7۰۰هزار تومان متغیر است.
باتوجهبه نکاتی که در باال ذکر شد ،باید گفت که تا به امروز معیاری برای تعیین نرخ
تبلیغ وجود ندارد و همچنین نظارتی بر آن وجود ندارد .تالشهایی برای ساماندادن به
این موضوع صورت گرفته؛ اما به نظر میرسد کافی نیست.

95

سودآوری سایبری

جمعبندی
خدمات و ارتباطات آنالین ظرفیتهای بسیاری برای کاربران ،فروشندهها و صاحبان
ایده داشته و دارای سودآوری قابلتوجهی است .از یک طرف فروشندهها و ارائهدهندگان
خدمات میتوانند با ارائه هرچه بیشتر ،سود بیشتری کسب کنند (مانند دیجیکاال و
اسنپ) و از طرف دیگر خریداران و مصرف کنندگان میتوانند بهسادگی و بدون صرف وقت
جستوجو در بازارهای فیزیکی ،محصوالت و خدمات مدنظرشان را با گارانتی و ضمانت
قابلاطمینان و قیمت مناسب تهیه کنند .یکی دیگر از مزایای این نوع کسبوکار ،رفع
بسیاری از محدودیتهای معمول برای ایجاد کسبوکار است .برای مثال ،پیشتر اگر
میخواستید کسبوکاری راه بیندازید ،باید سرمایۀ اولیهای و مکان مناسبی را تهیه
میکردید و البته توان انجام فعالیت و زمان زیادی هم الزم بود .اما امروزدانشآموزان
دبیرستانی نیز میتوانند در وقت آزاد خود با مدیریت تکالیف و کارهای شخصی ،کسبوکار
کوچکی راه بیندازند و کسب درآمد کنند .بارها دیده شده است که دختران و پسران جوان
دستسازههایی که در اوقات فراغت درست میکنند ،بهشکل اینترنتی به فروش میرسانند.
البته راهنماییگرفتن از افراد با تجربه قطعاً از مضرات کار کاسته و به مزایای آن اضافه
میکند.
یکی دیگر از مزایای کسبوکارهای جدید امکان پرورش ایدههای ناب است که در
بخش استارتآپها به آن اشاره شد .هرکس فارغ از سنوسال و میزان تحصیالت میتواند
ایدههای خالقانه و منحصربهفرد خود را معرفی و کسب درآمد و تجربه کند.
در کنار این مزایا ،تهدیداتی برای نیز هر دو طرف این فرایند وجود دارد .خریداران باید
از فروشنده و کیفیت محصوالت مطمئن شوند تا در فرایند خرید متضرر نشوند و قربانی
کالهبرداری نگردند .دریافتکنندگان خدمات نیز باید مطمئن باشند خدمت مناسب را در
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زمان مناسب و با کیفیت مطلوب دریافت خواهند کرد .اما تهدید برای فروشندگان از
جنس دیگری است .آنها برای تداوم فعالیت خود ،باید مجوزهای الزم را کسب کنند تا
مورد حمایت قرار گیرند .فعالیت در بستر قوانین موضوعه تهدیدات کسبوکار را کاهش
میدهد .اتفاقات مختلفی ممکن است سبب فیلترشدن یا مسدودشدن شبکههای اجتماعی
یا پیامرسانها (مانند فیلترشدن مقطعی تلگرام) در کشور شود و تأثیر منفی زیادی بر روی
کسبوکار در این فضا و افراد حاضر در آن بگذارد .ایدههای نو نیز باید در جای درست و به
متخصصان همان حوزه معرفی شوند تا با استقبال روبهرو شوند و پرورش پیدا کنند.
درغیراینصورت ،ممکن است به سرقت برود یا مورد توجه قرار نگیرد .بنابراین ،در همۀ این
حوزه ها بهتر است پیش از شروع هر کاری با افراد باتجربه و کاربلد مشورت کنید و از
راهکارهای آنها با درایت و مدیریت بهره بگیرید .همچنین فراموش نکنید که هیچ
موفقیتی یکشبه حاصل نمیشود و شکستْ بخش بزرگی از پیروزی است.
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معتمدنژاد ،کاظم؛ ۱۳8۳؛ وسایل ارتباط جمعی؛ نشر دانشگاه عالمه
طباطبایی ،ویرایش دوم.



معین ،محمد؛ ۱۳8۱؛ فرهنگ فارسی (متوسط) 6جلدی؛ امیرکبیر؛ چاپ
نوزدهم.

 مهدیزاده ،سیدمحمد؛ ۱۳89؛ نظریههای رسانه :اندیشههای رایج و
دیدگاههای انتقادی؛ انتشارات همشهری؛ چاپ چهارم.

 هاشمیزاده ،سیدرضا ،انصارینسب ،بنیامین؛ ۱۳96؛ عصرمجازی؛ تأملی بر
کارکردها و رویکردهای جامعۀ مجازی؛ انتشارات تیسا.
 محسنیانراد ،مهدی؛ ۱۳69؛ ارتباطشناسی -ارتباطات انسانی (میانفردی،
گروهی و جمعی)؛ نشر سروش (انتشارات صداوسیما)؛ چاپ چهاردهم.

 چارهخواه ،چیا؛ فرطوسی ،محمدرضا؛ مالیری ،محسن؛ ۱۳9۳؛ سرمایهگذاری
در کسبوکارهای نوپا (استارتآپها) با نگاهی به وضعیت کشور و منطقه؛
مرکز توسعۀ فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال.

 اصنافی ،سیدمحمدرضا؛ ۱۳95؛ اکنون و آیندۀ اکوسیستم استارتآپی
جمهوری اسالمی ایران؛ مؤسسۀ افق آیندهپژوهی راهبردی.
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آیتاللهی ،حمیدرضا و همکاران؛ ۱۳9۳؛ شبکۀ اجتماعی؛ مؤسسۀ فرهنگ و
هنر هدایت میزان (فهم).

 رحیمزاده ،علیرضا؛ ۱۳94؛ مصاحبه با برنامهنویسان یکی از سایتهای
استارتآپ (کارآفرینی و استارتآپهای جوانانه)؛ مندرج در روزنامۀ اعتماد،
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خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا)؛ ۱۳96؛ «رادیو بینالمللی فرانسه(:)RFI
بازارهای
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در

اینترنتی

ایران»؛

96/5/۳

 اریک ،ریز؛ ۱۳92؛ شرکت نوپا؛ ترجمۀ محمدجواد احمدپور و سیدعلی
فاطمیخوراسگانی؛ مرکز کارآفرینی ستکا ،انتشارات پندار پارس.


اصنافی ،سیدمحمدرضا؛ ۱۳96؛ جایگاه آیندۀ استارتآپها در امنیت ملی
کشور؛  ،96/2/۳ماهنامۀ نامۀ آیندهپژوهی ،ش ،4۳فروردین ۱۳96؛ مؤسسۀ
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ایسنا،

،۱۳96

تولد

دوباره

اولین
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پیامرسان

ایرانی،
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پترین ،تی ،۱۳8۱.کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه
روستایی ،ترجمه حمیدرضا زرنگار ،نشریه جهاد ،سال  ،22شماره  ،25۳مهر
و آبان.



گودرزی ،مهدی؛ ۱۳95؛ «زیست بوم کارآفرینی»؛ روزنامۀ دنیای اقتصاد،
95/6/۳؛ بهآدرس:

.http://ww.donya-e-egtesad.com/news/1065800

 عیوضی ،محمدرضا؛ ۱۳94؛ «اقتصاد جهانی -سوغات تجارت نوآورانه»؛
 ،94/۱2/22روزنامۀ مناقصه مزایده ،سال یازدهم ،ش.۱828
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