گزارش زیست بوم استارتاپی
استان البرز
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز

زیست بوم استارتاپی
ایده ها
مفهومی ذهنی که راهحلی برای حل یک مسئله یا مشکل یا پاسخگویی به نیازهای گروهی
مشخص از مردم و سازمانها ارائه میدهد .ایدهی کسبوکار مبنای شکلدهی و طراحی به هر
کسبوکار است.

استارتاپ ها
تیمهایی که به دنبال یک مدل کسبوکار نوآور و قابل توسعه میگردند

متخصصان
هر متخصصی ،مدتی را روی مهمترین توانمندیها و مهارتهایش
سرمایهگذاری میکند و سپس با بهکارگیری آنها میتواند ادعا کند که در
حوزهای تخصص دارد.

مربیان
کسانی که تمام مراحل توسعهی یک کسبوکار را طی کردهاند میتوانند راهنمایان
خوبی در راه پرپیچوخم ایجاد کسبوکارهای نوپا باشند.

شتابدهنده ها
کسبوکارهای نوپا تا مدتی برای ایجاد محصوالت و خدماتی مستحکم که از باد و باران در بازار
رقابتی در امان بمانند باید از حمایت و راهنمایی سازمانهای متخصص ،استفاده کنند.
شتابدهندهها که با دریافت درصد محدودی از سهام کسبوکارهای نوپا منابع متفاوتی را در
اختیار آنها قرار می دهند.

سازمان های دارای منابع
سازمان های نیازمند به نوآوری بدون اینکه مانند یک شتابدهنده ،بستهی مشخصی از منابع مانند
فضا ،سرمایه ،شبکهی ارتباطی و مربی را در اختیار کسبوکارهای نوپا قرار دهند ،عالقمند هستند تا
در قبال منبع مشخصی ،سهامی از کسبوکارهای نوپا در حوزهی کاری خودشان کسب کنند.

رویدادها
رخدادهایی نظیر کنفرانسها و همایش ها که برای رساندن پیامها ،به مخاطبین هدف و
 .شبکهسازی میان متخصصان و فعاالن یک حوزهی تخصصی مورداستفاده قرار میگیرند.

قوانین کاری شفاف
تدوین و تصحیح قوانین مربوط به استارتاپ ها

پارک علم و فناوری و مراکز رشد
کسبوکارهای نوپا در ایران حامیانی در بدنهی دولت دارند .این حامیان پارکهای
علموفناوری و مراکز رشد هستند که با شرایط خاصی که معموالً بدون دریافت
سهام از کسبوکارهای نوپاست ،در قبال دریافت هزینههای محدود ،بسته به
شرایط کسبوکار ،خدماتی در اختیار کسبوکارهای نوپا قرار میدهند.

دانشگاه ها
دانشگاه ها به عنوان مهد علم و همچنین تمرکز نیروی متخصص نقش
مهمی را در تکمیل زیست بوم استارتاپ ها ایفا می کنند.

فرشته های سرمایه گذار
فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم میکند .برخالف یک شریک،
سرمایهگذار حامی بهندرت در مدیریت دخالت میکند .معموالً سرمایهگذاران حامی،
ارزشافزوده را از طریق ارتباطات و تخصصهایشان باال میبرند.

صندوق های سرمایه گذاری
بیشتر کسبوکارهای نوپا ،پس از طی مراحل اولیهی شکلگیری سازمان خود ،نیازمند تزریق
منابع مالی هستند تا کسبوکار خود را سریعتر از رقبای احتمالی توسعه داده و جایگاه
مناسبی در بازار به دست بیاورند.

اقدامات انجام شده در اکوسیستم
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موانع توسعه کسب وکارهای نوپا در استان
عدم وجود فرشته های
سرمایه گذار خطرپذیر در
استان

عدم وجود شتابدهنده
تخصصی در استان

تعامل نامناسب دستگاه های
اجرایی استان با کسب و
کارهای نوپا

عدم تشکیل صندوق های
سرمایه گذاری خطرپذیر

عدم شفافیت در قوانین
ایجاد کسب و کارهای نوپا

همکاری ضعیف دانشگاه ها
در ایجاد کسب و کارهای نوپا

