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مقدمه

 ی بومی فواید فراوانی برایهارسانامیپاقبال مردم به با توجه به قابلیت فضای مجازی در توسعه اقتصادی، 

رشد دهد. در این گزارش  تالیجیداقتصاد ایران را بر مبنای اقتصاد  تواندیمتوسعه اقتصادی کشور دارد و 

وکارها بخش خصوصی و رسان برای کسبحوزه اثرات پیام به برخی از این موارد در دو وارفهرست صورتبه

 یاز موارد ذکر شده نیازمند شرح هرکدام. بدیهی است که تفصیل شودیمبر اقتصاد کالن اشاره  آناثرات 

 .گنجدینمکه در این مجال  مفصل چه از لحاظ کم و چه کیف است

وکار بخش خصوصیرسان بر کسباثرات پیام

ی آن است. بررسی اثرات ایجاد و توسعه خدمات وکارهاکسببخش ی مهم در اقتصاد هر کشور، هابخشیکی از 

یکی از این هر دولتی در آن اندیشه کند. باید موضوعاتی است که  جملهز اوکارهای کشور مجازی بر کسب

رسان اجتماعی است. با مروری بر تاریخچه استفاده از اینترنت در ایران به وضوح مشخص ها مقوله پیامحوزه

 رسان بخشپیام گردد؛اجتماعی برمی هایرسانپیامی باند در کشور به فعالیت شود که اوج مصرف پهنامی

از این جهت الزم ؛ وکارهای زیادی را نیز ایجاد کرده استای از اوقات فراغت مردم را پر کرده و کسبعمده

 ن اجتماعی و اثرات بومی سازی آن مورد بررسی قرار گیرد. رساحوزه پیاماست 

تصاد وکارها، توسعه اقرسان بومی بر ایجاد خدمات نوین و دسترسی به نیازهای اساسی کسببررسی اثرات پیام

 زجملهاوکارهای محتوایی، کمک به شناخت ذائقه و تقاضای کاربران، هدفمند شدن تبلیغات و خدماتی و کسب

 به آن پرداخته شده است. وکار موضوعی است که در این بخشویترین مجازی و پلت فرم مدیریت کسب

دسترسی به خدمات ویژه اقتصاد ایران .1

تواند خدماتی آمیزد و میها درهم میبا توسعه خدمات فضای مجازی، ارتباطات آنالین با نیازهای واقعی انسان

در هر دو عرصه ارائه دهد. این امکان تنها زمانی محتمل خواهد بود که خدمات مجازی در جغرافیای یک 

خارجی  رسانامیپی تعریف شود که بتواند ارتباطات منسجم با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. اگونهبهکشور 

خدمات مهمی مانند امور مالی را ارائه دهد. تواندینم، شودینمکه در بدنه اقتصاد یک کشور تعریف  جهتازآن

ارائه خدمات پرداخت 1 شکل



2

 طوربههای مختلف هستند؛ ها در جهان به سمت ارائه انواع خدمات در حوزهرساناین در حالی است که پیام

ی مورد نیاز در خریدهای روزمره افراد در دنیای واقعی تا حدی با اعتبار دیجیتال ایشان درهم هاتراکنشمثال 

 وند.مند شد از خدمات متنوع بهرهتواننود میآمیخته است و در نتیجه کاربران تنها با استفاده از کیف پول خ

رسان خارجی )سمت چپ( و یک اپلیکیشن داخلی )سمت ای از خدمات ارائه شده در پیامدر شکل زیر نمونه

 نماید.شود؛ این قابلیت به کاربر امکان پرداخت هزینه را با اعتبار خود فراهم میراست( مشاهده می

رسان یا هر خدمت دهنده خارجی نتواند جایگاه خود را در اقتصاد یک کشور تعیین نماید و پیام کهیدرصورت

از خدمات موفق نخواهد بود. برای خروج از این  گونهنیاخصوصاً به حوزه تراکنش بانکی متصل شود، در ارائه 

 مشکل دو راه حل وجود دارد:

(تقریبا ناممکن است.مشکالت تحریم به دلیل ور )که رسان خارجی در جغرافیای کش. ایجاد دفتر پیام1

 رسان بومی؛ی پیاماندازراه. 2

ات خدم گونهنیاخارجی در بدنه اقتصادی کشور تعریف نشده و توان ارائه  رسانامیپ سوکدر حال حاضر از ی

جذب کاربر را از  بومی قدرت رقابت و رسانامیپخارجی،  رسانامیپرا ندارد و از سوی دیگر با قدرت گرفتن 

 یرد.گرسان بومی معنادار است، در بازار شکل نمییی از صنعت که با پیامهابخشدست داده است؛ در نتیجه 

محتوااقتصاد مندی از مزایای بهره .2

رسان، تولید محتوای انبوه توسط کاربران است. اگر محتوا در فضای مجازی را از یکی از مزایای توسعه پیام

توان اقتصاد محتوا گیرد را میکاالهای قابل تولید، توزیع و مصرف بدانیم، اقتصادی که حول آن شکل می

ه و همچنین هزینه توسع رودیمبار فروش  و چندین شودیمتولید  بارکی کرد. در این اقتصاد، محتوا یگذارنام

2016بازی در سال  درآمد 1شکل   
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در  یراحتبهاز درآمد آن است، شناخت تقاضا و نیاز بازار  ترنییپاو ارتقای هر کاال و خدمت محتوایی بسیار 

 و کشورهاست. وکارکسبی دارندگان هاییدارا نیترمهمآن ممکن است، داده و تحلیل آن از 

برای فروش و درآمدزایی صورت  ماًیمستقبر بستر فضای مجازی یا  در دنیای امروز تولید محتوا و نشر آن

یک محصول انجام  کار بردنی به سازفرهنگوکار و معرفی کسب ازجملهگیرد و یا برای اهداف دیگری می

میلیارد دالر ارزش افزوده  106در حوزه تولید محتوا  2011شود. طبق آمارهای رسمی جهانی، در سال می

میلیارد دالر است.  100تنها در حوزه بازی آنالین عددی معادل  2016ت. این میزان در سال ایجاد شده اس

تواند تحولی عظیم در تولید ناخالص داخلی خود اگر ایران تنها یک درصد از مزایای این اقتصاد را دارا باشد می

 ایجاد نماید.

تقاضا و مصرفشناخت  .3

 شانیاشناسند؛ به محض اطالع از نیاز وکار تا حدودی ذائقه مشتریان قدیمی خود را میصاحبان کسب معموالً

دهند و محصول را به فروش برسانند. حال فرض کنید  ارائهترین محصول به سلیقه ایشان را نزدیک توانندیم

ی متن مکالمات خصوصی خود یکی از مشتریان تمام زندگی خود را با فروشنده در میان گذاشته باشد و حت

را به وی ارائه داده باشد. اگرچه در زمان مراجعه مشتری برای خرید ممکن است صاحب مغازه از همه داستان 

 .شناسدیمکلیات زندگی و تمایالت وی را  مسلماًزندگی او تنها چند جمله را به خاطر داشته باشد اما 

 از آن بهره توانندیمنمایانگر حجم اطالعاتی است که تمامی خدمات دهندگان فضای مجازی  قاًیدقاین مثال 

دهنده خدمات جستجو در فضای مجازی است از این های ارائهببرند. شرکت گوگل که از پرطرفدارترین شرکت

داده در سطح جهانی و داخلی برخی کشورها استفاده از محتوای  هاست. اگرچه قوانین حفاظت ازدست نمونه

کاربران که  1یهادادهاما این شرکت ساالنه با تحلیل کالن کندیمفردی و ورود به حریم خصوصی را محدود 

وکار ارائه دهد.خدمات متنوعی به دارندگان کسب تواندیمبه کلیت حجم داده انبار شده اشاره دارد، 

و  زانیمصرف، م زانیم ؛از بازار استدقیق مهم در هر اقتصاد وجود آمار و اطالعات  یازهایاز ن یکیبنابراین 

د و خر یگذاراستیس یبرا یابزار ،از اطالعات مشابه یاری، دانش ردوبدل شده و بسهانهیهز د،یتول تیفیک

1 Big data 

فهرستی از خدمات شرکت گوگل 2شکل   
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ویژه به یمجاز یاقتصاد. با توسعه مراکز رودوکار به شمار میو توسعه یک کسب کالن در سطح جامعه

وکارها و ی ازجمله شناخت بازار برای هریک از کسببه اهداف دنیرس توانیهای بومی، مرسانپیام

 خصوص را ممکن کرد.  نیدر ا یگذاراستیس

 ارائه دهد یوکار داخلباال در بدنه کسب یو با اثربخش یخدمت را به راحت نیا تواندیرسان بومی مپیام به عالوه

 نی. اشودیمداده برخوردار است و هم در جغرافیای اقتصادی ایران بهینه ی پردازش کالنهاتیقابلزیرا هم از 

کارها وکسب ییمحصوالت نهابه ارائه یک ویترین سردرگم از تنها  یخارج رسانپیامخدمات است که  یدر حال

و شناخت مصرف  یدر حوزه ذائقه سنج ییوکارهارسان بومی اوالً کسبتوسعه پیام رونیازا .شودیمخالصه 

 وخواهد کرد  دیتول رانیبازار ا یصورت مشخص براآن را به اًیو ثان کندیم جادیا از کاال و محصوالتکاربران 

ومی به ب هایرسانپیام ودشیباعث م هاتیفعال نی؛ ادهدیهدفمند ارائه م غاتیکاربران تبل ازیثالثاً مطابق با ن

 د.نکمک کن زیوکارها نکسب ریرونق سا

شود. ی شناخت نیاز بازار، بررسی نقدهایی است که توسط کاربران ارائه میهاروشو  هاجنبهآخر اینکه یکی از 

 نیاز ا زیدارند و شرکت الف ن تیخدمت شرکت الف شکا کیاز کاربران از ارائه  یادیتعداد ز دیفرض کن

ه مشکالت ب و تحلیل کالن آن، هادادهی این بندجمعتواند با می ،رسان بومیاست؛ پیام اطالعیمشکالت ب

 .ی را در بازار عرضه کندترمناسبدهد تا تولیدات اشتراک گذاشته شده را به شرکت ارائه 

هدفمندسازی تبلیغات .4

 نیترممه، تبلیغات یکی از دهندیممتنوعی ارائه و خدمات  اندشدهی اقتصادی متکثر هابنگاهدر جهان امروز که 

ی هارسانامیپهدفمند بودن تبلیغات بسیار اهمیت دارد.  رونیازای و جذب مشتری است؛ رساناطالعابزار 

، قابلیت ارائه تبلیغاتی هدفمند را دارند. شناسندیمی خوببهایشان را  قیسالکه کاربران و  جهتازآناجتماعی 

شود که ی مینیبشیپمیلیارد دالر است و  1..2های اجتماعی ، درآمد تبلیغات در شبکه2016طبق آمار سال 

میلیارد دالر افزایش یابد. با این ترتیب بازار تبلیغات در فضای مجازی رو به  4..9به  2021این عدد در سال 

تواند در این حوزه نیز کسب درآمد نماید و یا حداقل از خروج ارز جلوگیری تصاد ایران میرشد خواهد بود و اق

 کند.

(2021-2016) نیآنال غاتیتبلدرآمد حاصل از  1شکل 
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ی مجازیهانیتریوایجاد  .5

های بومی، خدماتی است که به توسعه بازارهای مجازی کمک رسانیکی از خدمات قابل ارائه از سوی پیام

ی محصوالت و خدمات بنددستهی مجازی که در آن هاغرفهاز ویترین یا  توانیممثال  طوربه. کندیم

در این  چت یورسان چینی شود، پیاممی مشاهدهکه در شکل زیر  طورهمانفروشندگان وجود دارد نام برد. 

 .دهدیموکارهای کشور خود ارائه حوزه ورود کرده و خدمات متنوعی برای کسب

فروشگاهی در تلگرام، اگر تعداد کاال در کانال  یهاکانالدر  نیتریو و یبندنبود دسته لیدر حال حاضر به دل

، کند. مضاف بر اینکه امکان مقایسهبرای کاربران ایجاد می یادیمحصول مشکالت ز کیکردن  دایپ ،زیاد باشد

وجود ندارد این در حالی است  هاکانالاطالع از وجود یا اتمام کاال و بسیاری از نیازهای یک فروشگاه در این 

 طراحی نماید.ی ویترینی را صورت سفارشکار بهوهر کسب ازیمتناسب با ن تواندیمرسان که یک پیام

کارهاوبا سایر کسب 2طراحی پلت فرم مدیریت پروژه و ورک فلو .6

ات رسان تنها برای تبلیغکارها به فضای مجازی، استفاده از امکاناتی چون سایت یا پیاموقدم اول در ورود کسب

یان کارمندان و نیز مارتباطات بین  توانیمو معرفی محصوالت و ارتباط با مشتریان است. با گذر از این مرحله 

کار را در فضای مجازی ایجاد کرد. اگرچه تحقق این امر کمی مشکل است وی متصل به یک کسبهارهیزنج

صورت رسان و بهاما بدین معناست که پیگیری کارهای مرتبط با زنجیره تولید و توزیع در بستر یک پیام

را  کارهای داخلیوکه کسب جهتازآنرسان بومی ممبتنی بر زمان و فعالیت صورت گیرد. یک پیا کارمیتقس

ر از خدمات توانمندت گونهنیابا تحقیقات هدفمند به آن دست یابد، در ارائه  تواندیمو یا  شناسدیمی خوببه

 رسان خارجی عمل خواهد کرد.پیام

با فروشندگان  زمانهمشاخه دارد و  0نیرو در  00وکاری هستید که طور مثال فرض کنید شما دارای کسببه

 هاخشبمرتبط است. تا پیش از ورود تلگرام به کشور، ارتباطات میان این  کنندگانعیتوزمواد خام و همچنین 

. با گسترش فضای مجازی عالوه بر تنوع افتادیمدر مواقع ضرورت اتفاق  همآنتنها از طریق تماس تلفنی و 

2 Workflow 

چت یدر و دوفروشیخر نیتریو 0شکل
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 تواند فرآیند تولید را از ارتباط میان نیرویوکار مییک مدیر کسبشود؛ این نیاز تسهیل می نیتأمارتباطات، 

ی دولتی در یک سیستم مشاهده و هدایت هادستگاهسرمایه و ارتباط با  نیتأمی همکار، هاشرکتانسانی تا 

ه ب بلندمدتخدمات را در  گونهنیاتواند رسان بومی در صورت ارتقا و پیشرفت فناوری خود میکند. پیام

 وکاری خود ارائه دهد.بران کسبکار

رسان برای اقتصاد کالناثرات پیام

ه ک جهتازآنرسان ؛ در این میان پیامگرددیموکار همواره باعث بهبود بخشی از اقتصاد ایجاد و توسعه کسب

ارها وکشود و سایر کسبتوسط همان کاربران تولید می غالباًشده در آن  ردوبدلکاربران زیادی دارد، محتوای 

زایش خواهد بود. اف مؤثریی از اقتصاد ایران هابخشی آن استفاده کنند، بسیار در بهبود هاتیقابلاز  توانندیم

یجاد اشتغال، ارتقای سطح نیروی کار، جذب سرمایه ، امیرمستقیغصورت مستقیم و تولید ناخالص داخلی به

، ازجمله دستنیازاداخلی و خارجی، جذب درآمد از بازارهای خارجی، کمک به ارتقای دانش بومی و مواردی 

خی . در ادامه برگرددیمرسان بومی وجود دارد و باعث توسعه اقتصاد کالن کشور یی است که در پیامهایژگیو

 رسان بومی بر اقتصاد کالن برشمرده شده است.یاماز اثرات توسعه پ

3افزایش تولید ناخالص داخلی .1

کار به معنای تولید درآمد و افزایش درآمد ناخالص داخلی ونیازی به توضیح ندارد که ایجاد و حفظ یک کسب

(GDP است. با اشباع اقتصاد جهانی در حوزه کاال و خدمات در اعصار گذشته، امروزه محصوالت مجازی )

ر ی خود دهاتیفعالدر تمام نقاط جهان به فکر توسعه  گذارانهیسرمااقتصاد جهانی را متحول کند.  تواندیم

 نیست و با ایجاد مستثناضوع با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز از این مو رونیازافضای مجازی هستند. 

درآمد ملی را افزایش داد، الزم است برای ورود به اقتصاد فضای مجازی  توانیمکارهای نوین در آن، وکسب

ی مدون و معطوف به هدف داشت. در کشورهای پیشرو بلحاظ اقتصاد فضای مجازی، درصد اقتصاد زیربرنامه

 گزارش شده است که عدد قابل توجهی است. 12.9اینترنتی از حجم کل اقتصاد ایشان تا 

3 GDP 

در فضای مجازی وکارکسبامکان مدیریت  9شکل 
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 دهدیمعالوه بر حجم درآمد حاصله، تسهیم هر بخش از اقتصاد از این سهم نیز مهم است. این تسهیم نشان 

تنوع درآمدهای محتمل در اقتصاد دیجیتال  توانیمتواند گسترده باشد. در شکل زیر یک اقتصاد تا چه حد می

آلمان را مشاهده نمود. هرچند از لحاظ تسهیم هر بخش و میزان درآمد حاصله تفاوت میان ایران و آلمان 

 است.  تصورقابلی این شکل در اقتصاد فضای مجازی ایران نیز هاهیالوجود دارد اما 

ی هاشبکهمیزان درآمد حاصله در  .201شود در سال ی مینیبشیپطور که در شکل زیر مشخص است، همان

میلیارد دالر باشد. با توجه به گستردگی استفاده کاربران ایرانی از این خدمات و یک درصد  16.64اجتماعی 

 ؛جذب بیش از یک درصد این درآمد برای اقتصاد ایران دور از تصور نیستجمعیت جهان در کشور، ظرفیت 

آلمان نترنتیصنعت ا یهاهیدرآمد در ال میتسه 0شکل 

(20)گروه  یاز کل درآمد ناخالص داخل ینترنتیدرصد سهم اقتصاد ا . شکل
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یک درصد از تولید ناخالص  باًیتقرمیلیارد دالر که  9عددی معادل  توانیمدرست  مبنابراین با یک تصمی

 داخلی است را برای کشور ایجاد کرد.

یادار و خدمات داخلی ارتباطات .2

رسان ی موجود در پیامهاچالشکاربران دولتی بسیار مهم است. یکی از  خصوصاًامنیت داده برای کاربران  نیتأم

ود نش دییتأامنیت اطالعات و داده است. تا زمانی که امنیت این داده  نیتأمو خدمات خارجی در اختیار نبودن 

 دونفرهبسیاری از خدمات دولتی و ارتباطات درون دستگاهی که مقدمه خدمات است رخ نخواهد داد. از چت 

 امنیت است. نیتأمو تبادل فایل بین ایشان گرفته تا تبادل اسناد ملی، هویتی و اقتصادی نیازمند 

وزارت امور خارجه در مورد وضعیت ارتباط خود با کشور تایوان برنامه عملکردی را تهیه نموده  فرض کنید

بودن  ربزمانی عالوه بر نگارنامهاست. با توجه به آنکه  ربطیذی هادستگاهاست و نیازمند اخذ مشورت از سایر 

 یهاونیاتوماسرخوردار نیست، از قابلیت رصد برای خوانده شدن و پاسخ دادن از سوی دستگاه هدف نیز ب

تعریف شده است. این خدمات نیز با مشکالتی روبروست که بخش عمده آن به  هادستگاهاداری درون و میان 

 رسان، زمانی که یکی است که امروزه در پیامدر حالشود. این ی فنی پایین این خدمات مرتبط میهاتیقابل

یا نشدن آن، خوانده شدن یا نشده آن و همچنین پاسخ دادن یا  شود، کاربر از ارسال شدنپیام منتقل می

تواند گلوگاهی برای توسعه خدمات رسان بومی میپیام رونیازاندادن به آن، به سهولت قابل مشاهده است. 

 عمومی کشور باشد.

ادل تب هاونیلیمعالوه بر خدماتی که ممکن است برای مردم اتفاق افتد، تبادالت درون اداری که در روز شاید 

و گفتگو باشد، امری بسیار مهم است. شاید کسی نتواند انکار کند که امروزه بسیاری از تبادالت شغلی و اداری 

ی نیز صادق است و ردولتیغ. این موضوع در ادارات دولتی و ردیگیمویژه تلگرام صورت و به هارسانامیپدر 

2013 2014 2015 2016** 2017

آمریکای شمالی 4.94 7.71 10.1 12.67 15.15

اقیانوسیه-آسیا 3.25 5.18 7.4 9.66 11.91

اروپای شرقی 2.34 3.68 7.74 5.82 6.85

آمریکای التین 0.35 0.54 0.68 0.85 1

اروپای مرکزی و غربی 0.41 0.52 0.61 0.7 0.79

افریقا-خاورمیانه 0.07 0.11 0.16 0.22 0.28
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(eMarketer, 2016منبع: ) - در مناطق مختلف جهان یاجتماع یهادرآمد شبکه زانیم 6شکل 
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بخواهیم این موارد از دسترسی )شنود( کشورهای رقیب و دشمن دور باشد، الزم است آنها را به  کهیدرصورت

 فضای امن داخلی جابجا کنیم. 

 اجتماعی و نیتأمی ضمن خدمت، ارائه خدمات اتوماسیون، ارائه تسهیالت، پیگیری وضعیت هادورهبرگزاری 

 قالب پیگیری است. بسیاری از نیازهای کارمندان دولتی نیز در این بستر

جانشینی واردات .3

است. این امر باعث رونق بازار داخلی و « جانشینی واردات» توسعهدرحالیکی از اهداف همیشگی کشورهای 

ده بودن، کننی مصرفجابهرسان بومی، کشور . با توسعه پیامشودیمی نوین رشد اقتصادی هافرصتاستفاده از 

. این سیاست ممکن است در آینده به مسیری برود که عالوه بر شودیمرسان پلت فرم پیام دکنندهیتولخود 

صادرات، نوآوری نیز رخ دهد و باعث رشد فناوری و اقتصادی کشور در حوزه فضای مجازی گردد؛ در این 

 به توسعه صادرات در کنار تولید نیز نظر داشت. توانیمصورت 

یامکان ورود ارز با جذب کاربر خارج .4

طور مثال است. به فیتعرقابلارزآوری یعنی صادرات کاال به خارج از کشور؛ این مهم در حوزه خدمات نیز 

مواردی است که ایران در آن دارای مزیت است و در  ازجملهخدمات سالمت الکترونیک و گردشگری سالمت 

ت پوشش قرار دهد. اگر ی گذشته توانسته است افراد زیادی از کشورهای همسایه و اروپا را تحهاسال

در کشورهای هدف به جذب کاربر موفق شوند، اگر خدمات مختلف گوگل  اندتوانستهی خارجی هارسانامیپ

رسان ، در این حالت روند معکوس تنها با توسعه خدمات داخلی مانند پیامشودیمباعث خروج ارز از کشور 

 وصاًخصت. ارتباط ایران با همسایگان، مسلمانان و شیعیان با نگاه به مخاطبان خارجی، معنادار اس همآنبومی، 

 نمایان کند. شیازپشیباین فرصت را  تواندیمدر کشورهای منطقه مانند تاجیکستان، افغانستان و... 

رسان بومی است تا پس از جذب موفق کاربران داخلی بتواند بازار الزمه این امر توسعه فنی و اقتصادی پیام

رسان ی پیامهاشبکهشود، تلگرام نسبت به که در شکل مشاهده می طورهمانخارجی خود را نیز گسترش دهد. 
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. این مهم نوید به ظرفیت بسیار مطرح جهانی حتی کمتر از یک هجدهم مخاطبان را به خود جذب کرده است

 . دهدیمباالی اقتصاد جهانی در توسعه خدمات فضای مجازی ایرانی 

ی و مهاجرت معکوس نخبگانفناور، دانش یارتقا .5

لید رسد، اما توها به نظر میاز تولید داخلی آن ترتیفیباکو  ترالوصولافزایش واردات برخی محصوالت، سهل

 چگونهبرخوردار نیست.  هاتیمزاز آن  عنوانچیهبهیی برای اقتصاد هر کشور دارد که واردات هاتیمزبومی، 

رهای کاووکارهایی بدون مزیت دانست؟ در بسیاری از کسبخدمات پرکاربرد کاربران ایرانی را کسب توانیم

طور مثال توسعه مزیتی نسبی را برای خود تعریف کند. به تواندیمو دارای مخاطب باال، هر کشور  پردرآمد

ی کند؛ در نتیجه این افراد توانایفضای مجازی توانسته است رشد دانش مرتبط با آن را برای افراد زیادی ممکن 

 رسان بومی را نیز دارند.که قدرت ایجاد پیام انددادهایجاد خدمات متنوع در فضای مجازی را دارند و نشان 

این موضوع در مقوله دانش بسیار متفاوت است. اگر در کشور برای برخی کاال و خدمات مزیت تولیدی نداشته 

 تواندیمی یک صنعت در آینده هاچرخهطور مستقیم یا با تکمیل سایر خدمت به باشیم اما بدانیم این کاال یا

ی دارای مزیت هاتیفعالجزء  توانیمی آن را از امروز اندازراهبه اقتصاد کشور کمک کند و مزیت ایجاد نماید، 

ی ی همراه باشد، بایسترسان بومی بخواهد با تماس صوتی و تصویری پیاماندازراهبه عنوان مثال اگر  تلقی کرد.

اضافه شود. این امر گاه با نیروی مستقر در داخل کشور محقق  دهندهتوسعه گروهدانش و فناوری این حوزه به 

 و گاه با بازگشت مغزها و مهاجرت معکوس نخبگان.  شودیم

ی دانشگاهی تعریف شود که دانشجویان و اساتید دانشگاه را وارد هاپروژهتواند در قالب همچنین این امر می

رسانی اجتماعی، هر ی صنایع فضای مجازی، ازجمله پیامریگشکلو کارآمد نماید. با  روزبهتحقیقات نوین، 

شرکت الزم است نیروی انسانی متخصص خود را تربیت کرده و جذب کند. این مهم نواقص حوزه آموزش 

(.201ی اجتماعی در جهان )ژانویه هاشبکهکاربران فعال  .شکل   
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بنابراین صرف نبود ؛ گرددیموکارهای آموزشی و حتی موجب ایجاد کسب دهدیمپوشش تخصصی را نیز 

 رسان بومی باشد.تواند توجیهی برای عدم ورود به عرصه پیاممزیت در دوره کنونی نمی

ای و جهانیتوان ایجاد برند منطقه .6

ی و حتی امنطقهایران در برخی محصوالت و خدمات، دارای برند 

ی وارد این عرصه تازگبهجهانی است. در حوزه فضای مجازی نیز اگرچه 

به تولید و صادرات خدمات مرتبط با این اقتصاد  تواندیمشده است اما 

 اندتوانستهاکنون برخی خدمات و پلت فرم های داخلی  بپردازد. هم

بازار کشورهای همسایه را به دست گیرند. در نتیجه در حوزه 

ی ی دقیق و کارآمد بتوان سهمزیربرنامهرسانی، بعید نیست که با پیام

از بازار کشورهای همسایه و حتی سایر کشورها را به دست آورد. ایجاد 

نیازمند وجود خدمات  اوالًاقتصاد جهانی  و افزایش سهم بازاری در

ار و کوتوان مدیریت کسب ثالثاًکیفیت و قدرت آن و  اًیثانمرتبط، 

به توسعه توانمندی داخلی در  توانینمرسان خارجی در کشور غالب باشد، بازاریابی جهانی آن است. اگر پیام

بازارهای خارجی امید چندانی داشت زیرا از یک سو دانش و فناوری رشد نخواهد کرد و از سوی دیگر 

 .دهدینمی برای این امر رخ گذارهیسرما

خارجی و سرمایه سرگردان داخلی هیجذب سرما .7

؛ جذب سرمایه نیز بدون وجود بستر آن کار عالوه بر نیروی انسانی و دانش، نیازمند سرمایه استوهر کسب

زان نیاز کار، به میوکاری که بتواند سودآوری مناسبی داشته باشد، معنا ندارد. با توسعه هر کسبویعنی کسب

که جذب  دهدیمداخلی و یا خارجی باشد. آمارها نشان  تواندیمکه این سرمایه  شودیمآن سرمایه جذب 

که در شکل زیر آمده است، میزان جذب سرمایه در سال  طورهمانسرمایه خارجی در ایران بسیار اندک است. 

 به یک میلیارد دالر کاهش یافته است. 1140میلیون دالر بوده است که در سال  ..92مبلغ  1140

ی بومیهارسانامیپ .شکل 

خدمات اپلیکیشن دیوار در افغانستان ارائه 4شکل   
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ی سرگردان داخلی است؛ سرگردانی هاهیسرما، جذب تریاساساگرچه جذب سرمایه خارجی مهم است اما نکته 

شود که و کاالهای کمیاب باعث برهم خورد امور اقتصادی کشور می زاتورمو ورود آن به بازارهای  هاهیسرما

ت . در حقیقکنداز این خطر جلوگیری تواند وکارهای نوین و جذب سرمایه برای توسعه آن میی کسباندازراه

امید داشت که مدیریت پول  توانیمکارهای آن رونق داشته باشد، وی عمل کند و کسبدرستبهاگر اقتصادی 

 و در نتیجه تبعات اقتصادی آن در کشور آسان است.

ز یک سو دارد، در نتیجه ارسان بومی توجیه اقتصادی رسان، توسعه پیامبا توجه به اقبال کاربران ایرانی به پیام

ی سرگردان کمک نماید و از سوی دیگر سرمایه خارجی هاهیسرماتواند به جذب سرمایه داخلی و مدیریت می

 عنوانبهجذب کند. در هر دو صورت اقتصاد کشور به میزان قدرت این خدمات توسعه خواهد داشت. تلگرام 

 ..1ز سایر کشورها مانند ایران دارد، توانسته است به میزان کاربرانی که ا برهیتکرسان خارجی و با یک پیام

میلیارد دالر تنها برای فروش ارز دیجیتال خود سرمایه جذب کند. این مهم به توانمندی باالی یک خدمت 

 مجازی در تحول اقتصادی اشاره دارد.

های دولتی )معافیت مالیاتی، بیمه و ...(امکان مدیریت حمایت .8

 رونیازاکارها و در نتیجه ارتقای سطح اقتصادی کشور خود هستند؛ وهمواره به دنبال توسعه کسب هادولت

ای کارهو. در این میان برخی از کسبکنندیمکارهای برتر و یا نوپا خدمات و تسهیالتی فراهم وبرای کسب

جازی ی صورت نگیرد. فضای مدرستبهبین ایشان  هاصیتخصی شناسایی نشوند و یا خوببهداخلی ممکن است 

 وانندتیمو محصوالت ایشان را دارند،  وکارهاکسبکه توان مانیتورینگ و ارائه اطالعات برای شناخت  جهتازآن

 ی و به همه برسانند.راحتبهخدمات مختلف را 
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(دالر میلیون( )40-1140) خارجی سرمایه جذب میزان 11 شکل
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حق معنی ی کوچک در حوزه تولید محتوا عدم توان احقاق حق خود و اثبات هابنگاهی اساسی هاچالشیکی از 

آثار در دادگاه است. فرض کنید دولت تمایل دارد با ارائه خدمات مشاوره رایگان به این افراد کمک کند. 

وکارها وکارهایی با این ویژگی و تعیین و رصد میزان تخصیص اعتبار برای هریک از این کسبشناسایی کسب

 ی عظیم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.هادادهتواند با می

وکارهایی که دارای بیشترین فعالیت هستند درخواست حمایت دولتی همچنین برای نمونه فرض کنید کسب

میزان حمایت و نوع حمایت را تعیین و اعمال  هارسانامیپی از ریگگزارشتواند با داشته باشند. دولت می

یت و چه افرادی تاکنون از این معاف ردیگیمتعلق  هاتیفعالاز  کیکدامنماید. تشخیص دهد معافیت مالیاتی به 

 وکار ایشان نموده است.ی دولتی چه کمکی به توسعه کسبهاتیحماو حتی  اندنمودهاستفاده 

یبندجمع

فاده، تی مجاور آن است؛ با فعال شدن کشاورزی در یک زمین بالاسهاتیفعالتوسعه هر صنعت نیازمند توسعه 

م صنایع . اگر قبول کنیابدییمی مرتبط با کاشت، داشت و برداشت نیز ایجاد شده و توسعه هاتیفعال جیتدربه

ی جانبی جدید باشند، توسعه اقتصاد فضای مجازی و هاتیفعالی برای ایجاد امحرکهموتور  توانندیمنوین 

های وکاروکارهای زیادی در اقتصاد ایران ایجاد کند و به توسعه کسبکسب تواندیمرسان بومی ازجمله پیام

تواند کمک به توسعه اقتصاد فضای های مهم هر دولتی مییکی از سیاست رونیازاموجود نیز کمک کند. 

های بومی باشد.رسانتوسعه پیام مجازی و در حال حاضر،

ی دولتیهاتیحماامکان مدیریت  10شکل   




