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 مسیر رشد و تحول شرکتهای کوچک و متوسط

books4smes.com 2 



 عناوین اصلی

 ورود به بازارهای بین المللی•
 تجزیه و تحلیل زنجیره های ارزش•
 راهبردهای منطقه ای و شرکت های کوچک و متوسط•
نقش گواهینامه ها و استانداردها در تقویت شرکتهای کوچک و  •

 متوسط
 راهنمای ادغام در زنجیره های ارزش•
 چالش های بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط•
 مهمترین چالش های شرکتهای کوچک و متوسط•
 اکوسیستم های جدید کسب وکار در عصر دیجیتال•

books4smes.com 3 



جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در اشتغال، 
 و صادرات( GDP)تولید ناخالص داخلی 

  رسمی انواع از اعم متوسط، و کوچک شرکت های کلی، طور به•
  را شرکت ها تعداد مجموع از درصد 9۵ از بیش آن، غیررسمی و

  ۷۰ تا ۶۰ و افزوده ارزش از نیمی به نزدیک و داده تشکیل
  .می دهند اختصاص خود به اقتصاد، در را اشتغال کل از درصد

 متوسط و کوچک شرکت میلیون ۵1۰ تا 42۰ مجموع از•
  در شرکت میلیون ۳1۰ تعداد ،2۰1۳ سال در جهان، در موجود

 .بودند گرفته قرار نوظهور بازارهای
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ازتولیدناخالص
 داخلی

 منطقه ازمجموعشرکتها اشتغال سهمازصادرات

درصد برابربا  ۶۷ درصد ۳4 درصد ۵8
 میلیون شغل 89

 اتحادیه اروپا   درصد 99

درصد از غیر  ۵۰
 کشاورزی

درصد در  ۵۰ درصد ۳4
 بخش خصوص

 آمریکا درصد 99

 آسیای شرقی درصد 98 درصد ۶۶ درصد ۳۰ درصد ۳8

 درصد 41

 

 چین

آمریکای التین و  درصد 99 درصد ۶۷
 دریای کارائیب

 غنا –آفریقا  درصد 92 درصد ۷۰

عربی  کشورهای درصد 4۰ درصد 22
 خاورمیانه



 ورودبهبازارهایبینالمللی
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 ظهور زنجیره های ارزش جهانی

 ارزش زنجیره های» محور حول جهانی، تولید و تجارت از عظیمی حجم امروزه•
 از وسیعی طیف» عنوان به می توان را ارزش زنجیره .است گرفته شکل «جهانی

 مفهوم پردازی مرحله از محصول، تولید برای کار، نیروی و شرکت ها که فعالیت هایی
  .نمود تعریف «می دهند انجام آن از فراتر و نهایی استفاده و ارائه تا
 :شامل ارزش زنجیره های در فعالیتها بندی تقسیم•

 طراحی •

 تولید•

 بازاریابی•

 توزیع•

 نهایی مصرف کننده از پشتیبانی•
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 کاالی جای به واسطه کاالهای تجارت حجم تقسیم بندی ها، این رواج نتیجه در•
 آن نشان دهنده برآوردها و شده روبرو شدید افزایشی با گذشته دهه دو در نهایی،
 به را جهانی تجارت حجم مجموع از سوم دو واسطه، کاالهای تجارت که است
 .است داده اختصاص خود

 قرار (IVC) بین المللی ارزش زنجیره های سلطه تحت بین المللی تجارت امروزه،•
  .می شود انجام مختلف کشورهای توسط آن در تولید فرآیند مراحل که جایی .دارد

 واسطه ای کاالهای جهانی تجارت حجم مجموع از درصد ۷۵ به نزدیک هم اکنون
 زنجیره های تقویت زمینه ساز عوامل عنوان به خدماتی، و سرمایه ای کاالهای را

 ارزش زنجیره های از بی شماری نمونه های .می دهد تشکیل بین المللی ارزش
 ارزش زنجیره های اکثر هم هنوز اما هستیم، شاهد جهان سراسر در را جهانی
 .هستند آن اطراف مناطق و جغرافیایی منطقه یک به محدود

 

books4smes.com 8 



 هزینه های و تجارت سطح به تولید جغرافیایی پراکندگی بهینه سطح•
 هماهنگی هزینه های تجارت، هزینه های از پس .دارد بستگی تعامالت

 قرار جهانی ارزش زنجیره های به مربوط مهم هزینه های بعدی رتبه در
 هماهنگ سازی برای مستمر روشی ایجاد لزوم امر، این دلیل .می گیرند

 .است مختلف جغرافیایی مناطق در پراکنده فعالیت های اداره و
  در خاص، محصوالت تمام تولید در شدن تخصصی جای به کشورها•

   .اند شده تخصصی کسب وکار کارکردهای و نقش ها انجام
  ادغام و شدن بین المللی به می تواند شرکت ها فعالیت شدن تخصصی•

  .کند کمک جهانی یا منطقه ای ارزش زنجیره های در آنها
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 در فناوری و دانش انتقال برای را جدیدی مسیرهای ارزش، زنجیره های•
 زنجیره ها، این در فناوری و دانش انتقال .می دهند قرار شرکت ها اختیار

 شرکت های ارتقاء موجب مختلف، اشکال به و کرده تحریک را نوآوری
  .می شود متوسط و کوچک

  دسترسی افزایش به می توانند بین المللی ارزش زنجیره های خرد، سطح در•
  کاهش عملیاتی، تداخالت کاهش تولید، زمان شدن کوتاه مالی، منابع به

 و نوآوری تسریع مشتریان، خدمات و کیفیت بهبود موجودی، انباشت
 .کنند کمک ریسک کاهش

  صادراتی فرصت ایجاد موجب بین المللی و محلی ارزش زنجیره های در ادغام•
 بازارهای به آنها ورود هزینه و می شود متوسط و کوچک شرکت های برای

 .می دهد کاهش را صادراتی
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 تفاوتزنجیرهتأمینبازنجیرهارزش
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 زنجیره های ارزش بین المللیدر رقابت  شرکت ها 

  مزایای از خودکار صورت به متوسط و کوچک شرکت های•
 موفقیت میزان .نمی برند بهره ارزش زنجیره های قالب در فعالیت

 سطح به زیادی حد تا فرصت این از بهره برداری در آنها
 بسنده خطر وجود، این با .دارد بستگی آنها داخلی رقابت پذیری

 تأمین یا مونتاژ مانند کم افزوده ارزش با فعالیت های به کردن
  در متوسط و کوچک شرکت های متوجه همواره اولیه، مواد

  این شرایطی، چنین در .است بین المللی ارزش زنجیره های
  از حاصل بازده و فناوری منافع، از اندکی مقدار شرکت ها

   .می کنند خود نصیب را ارزش زنجیره
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 شاخص های ادغام در زنجیره های ارزش بین المللی

 تولید شبکه های در کشورها جایگاه زمینه در استفاده قابل و روشن شواهد به دستیابی•
   .است اهمیت حائز کشورها تمامی در سیاست گذاران برای بین المللی،

 در سیاست گذاری برای جهانی تولید شبکه های در اقتصاد هر نقش بهتر توصیف•
   .است ضروری توسعه و نوآوری رشد، ملی، رقابت پذیری اشتغال، تجارت، حوزه های

  هم به نتیجه در جهانی ارزش زنجیره های سیستماتیک ریسک به باید این، بر عالوه•
  توجه زنجیره ها این طول در اقتصادی کالن شوک های انتقال و اقتصادها پیوستگی

 .داشت
  عوامل بر باید جهانی، ارزش زنجیره های در کشورها مشارکت سطح و موقعیت تعیین با•

 دستاوردهای بر سیاست ها منفی و مثبت تأثیرات همچنین، و جایگاه این تعیین کننده
 .نمود تمرکز جهانی، ارزش زنجیره های از انتظار مورد

  میان شکاف می توان جهانی ارزش زنجیره های تحلیل و تجزیه با دیگر، عبارت به•
 برای را کارآمدتری ابزارهای وسیله، بدین و کرد پر را کسب وکارها واقعیات و سیاست ها

 .داد قرار سیاست گذاران اختیار در فراگیر، رشد سیاست های اجرای و طراحی
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 راهبردهایمنطقهایوشرکتهایکوچکومتوسط
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 .است  متوسط و کوچک شرکت های در تجارت شکل رایج ترین منطقه ای، تجارت•
 به خود بین المللی فعالیت های آغاز برای معموالً متوسط و کوچک شرکت های•

  .می کنند توجه همسایه کشورهای
  .کنند می  فعالیت منطقه ای سطح در ارزش، زنجیره های از بسیاری•
 و کوچک شرکت های برای بین المللی فعالیت های آغاز نقطه ارزش، زنجیره های•

 به ورود به معطوف شرکت ها این توجه رو، این از .می روند شمار به متوسط
 .است منطقه ای ارزش زنجیره های

 اندک پیچیدگی با کارکردهای به متوسط و کوچک شرکت های آغاز، در•
 خود نصیب را زنجیره ها افزوده ارزش از کمی سهم نتیجه، در و می پردازند

   .می کنند
 شرکت های شدن بین المللی روند می تواند منطقه ای ارزش زنجیره های در فعالیت•

 .کند تسهیل را متوسط و کوچک
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 ارزش، زنجیره های به ورود برای متوسط و کوچک شرکت های•
  .هستند کافی منابع به دسترسی و بازار دانش نیازمند

 ارتقاء به شرکت ها این اولویت زنجیره ها، این به پیوستن با•
   .می یابد تغییر عملیاتی و مدیریتی ظرفیت های

  مسیر ارزش، زنجیره های در موفق متوسط و کوچک شرکت های•
  و طراحی باالتر افزوده ارزش دارای الیه های به را خود ارتقاء

  .می کنند مدیریت
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 مزایای فعالیت در زنجیره های ارزش منطقه ای

  گواهینامه های نیازمند معموالً منطقه ای، ارزش زنجیره های•
 .هستند بهتر دسترسی با آسان تر

  تمایل تأمین کننده، زیاد تعداد با منطقه ای ارزش زنجیره های•
 .دارند خود تأمین کنندگان کردن یکی به کمتری

  به را کمتری تجاری هزینه های منطقه ای، تجاری قراردادهای•
 .دارند دنبال

  به ورود برای آموزشی بستری می تواند منطقه ای فعالیت های•
 .آید شمار به بین المللی حوزه
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 منحنیلبخندزنجیرههایارزشبینالمللی
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 راهنمایادغامدرزنجیرههایارزش
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 شرکت های کوچک و متوسطتقویت جایگاه 

 کارکردهای انجام سوی به حرکت و زنجیره در ارتقاء مسیر گرفتن پیش در•
 .است برخوردار باالتری افزوده ارزش از که کسب وکارها پیچیده تر

 یا/و منطقه ای سطح در بیشتر ارزش زنجیره های به پیوستن و مشتری پایه افزایش•
 .مشتریان به مستقیم فروش گسترش و جهانی

  زنجیره طول در بازیگران کنترل اعمال توانایی و قدرت تبلور ارزش، زنجیره حاکمیت•
  نحوه ،(محصول مشخصات و طراحی جمله از) تولیدات خروجی حوزه های در ارزش،
  تولید زمان و کمّیت و (استانداردها کیفیت، سیستم های فناوری، فرآیندها،) تولید

  .است (تدارکات و برنامه ریزی)
 خریدار، است ممکن دارند، اختیار در را ارزش زنجیره در قدرت اعمال که بازیگرانی•

  :باشند نهایی کاالی تولیدکننده یا
  از نهایی، محصول تولیدکننده تولیدکننده، هدایت تحت زنجیره های در–

  .است برخوردار زنجیره در قدرت بیشترین
 و خرده فروشی ها اختیار در قدرت خریدار، هدایت تحت زنجیره های در–

 .است برند صاحب تولیدکنندگان
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 رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی

 اطمینان بین المللی، ارزش زنجیره های در ادغام منظور به باید تأمین کنندگان•
 سیستم های در بین المللی شناخته شده استانداردهای رعایت به نسبت را الزم

   .نمایند ایجاد خود تولید و عملکرد
 در بازده افزایش و پیچیدگی کاهش موجب استاندارد خروجی های و فرآیندها•

   .می شوند ارزش زنجیره های
 به تأمین کنندگان اطمینان قابلیت بر مبنی را نشانه هایی استانداردها، این•

 .می کنند منتقل زنجیره ها اعضای
 شرکت های برای ارزشمند سرمایه گذاری نوعی استانداردها، این رعایت•

 .می شود محسوب متوسط و کوچک
 روابط به ورود از پیش نیز پیشگام شرکت های و سرمایه گذاران این، بر عالوه•

 اقدام شرکت ها این مالی ثبات ارزیابی به نسبت تأمین کنندگان، با تجاری
   .می کنند
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 سرمایه گذاری در زمینه تعالی سازمانی

 استراتژی های موفقیت آمیز پیاده سازی در اصلی عناصر از یکی عملیاتی، تعالی•
 عنوان به نقش ایفای و شدن بین المللی برای متوسط و کوچک شرکت های
  .است بین المللی ارزش زنجیره های در تأمین کننده

 کیفیت، :از عبارتند عملیات موفقیت آمیز مدیریت تشکیل دهنده اصلی مهارت شش•
  .هزینه و مشتریان به خدمت رسانی چابکی، پاسخ گویی، اطمینان، قابلیت

 ظرفیت یعنی رقابت پذیری، شبکه محورهای قالب در که کلیدی، شایستگی های این•
  ضعف و قوت نقاط منعکس کننده می شوند، دسته بندی تغییر، و اتصال رقابت،

 .هستند رقابت پذیری شبکه در شرکت ها
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 ارتقاء در زنجیره های ارزش

  بین المللی، ارزش زنجیره های به ورود بدو در متوسط، و کوچک شرکت های
  این برای موقعیت این .می گیرند قرار زنجیره پایین سطوح در معموالً

 در می توانند جدید تأمین کنندگان که چرا است، نامطلوب بسیار شرکت ها
  به پایین تر، هزینه های مانند نسبی مزایای ارائه طریق از زنجیره، به ورود

  .شوند شرکت ها این جایگزین راحتی
 در موقعیت بهبود متوسط، و کوچک شرکت های روی پیش چالش مهم ترین

 بیشتر خریداران جذب یا خود ارزش محتوای افزایش طریق از ارزش زنجیره
 .است ارزش زنجیره های در

 پیش فناوری و دانش انتقال برای را جدیدی مسیرهای ارزش، زنجیره های•
 ارتقاء تسهیل نتیجه، در و نوآوری تحریک موجب و داده قرار شرکت ها روی

   .می شوند توانمند شرکت های
   .یابند ارتقاء زنجیره ها این در مختلفی روش های به می توانند شرکت ها•
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 ارتقاء در زنجیره های ارزشانواع 

 تولید روش های ارائه و خروجی ها به ورودی ها کارآمدتر تبدیل :فرآیند ارتقاء•
 .خالقانه تر یا بهتر

 .باالتر یا بهتر کیفیت با محصوالت تولید شامل :محصول ارتقاء•
 مانند پایین افزوده ارزش با کسب وکار کارکردهای از انتقال :کارکرد ارتقاء•

 مانند باالتر افزوده ارزش با فعالیت های به معدنی، مواد استخراج یا مونتاژ
 .توسعه و تحقیق یا بازاریابی

 عنوان به .باالتر افزوده ارزش با ارزش زنجیره های به ارتقاء :زنجیره ارتقاء•
  .الکترونیکی محصوالت زنجیره به نساجی زنجیره از انتقال مثال،

  سیاستی تصمیمات نتیجه در و کشور سطح در معموالً ارزش، زنجیره ارتقاء•
 نوع این .می دهد رخ اقتصاد مختلف بخش های به رقابت انتقال زمینه در

  از متوسط و کوچک شرکت های بهره مندی و تایوان توسعه جریان در ارتقاء
 .داد رخ ارزش زنجیره ارتقاء این
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  در خود ارتقاء مسیر در متوسط و کوچک شرکت های•
  مشکلی با جدید، موقعیت های به دستیابی و ارزش زنجیره های

   .می شوند مواجه «شدن گرفتار» یا «شدن قفل» نام با جدی
  از بزرگی بخش که می شوند مواجه واقعیت این با شرکت ها•

 و بوده مشتریان از اندکی تعداد یا یک به محدود آنها تولیدات
 .شده اند متوقف محدودی، و خاص تولیدی فعالیت انجام در

 توسعه و طراحی قابلیت های از است ممکن شرکت ها این•
 پیشگام، خریدار با رابطه استحکام دلیل به یا نبوده برخوردار

  .است شده تضعیف توسعه، و طراحی زمینه در آنها توانایی های
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 رهایی از موقعیت قفل یا گرفتار شدن

 موجب متنوع سازی که داشت توجه باید البته :بازارها متنوع سازی–
 مدیران شرایط، این در .می شود اطمینان عدم سطوح افزایش

 توسعه زمینه در سرمایه گذاری با باید متوسط و کوچک شرکت های
 بهتری آمادگی جدید جایگاه به ورود برای شرکت، سطح شایستگی های

   .کنند اتخاذ راستا این در را آگاهانه تصمیماتی و کنند پیدا
 در آمده دست به توانایی های و دانش از می توانند شرکت ها این مدیران–

  استفاده جدید مشتریان و بازارها به خدمت و محصول ارائه در بازار، یک
 .کنند

 .اخالقی و سبز تولید گسترش–
  شرکت جایگاه ارتقاء برای بازار یک در آمده دست به دانش از استفاده–

 .المللی بین بازارهای با تعامل هنگام دیگر بازار در
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 سواالت مهم برای سیاست گذاران و کارآفرینان

  در ادغام مدیریت به قادر کشورها از برخی دلیل چه به•
 مدیریت به قادر برخی و هستند بین المللی ارزش زنجیره های

 نیستند؟ فرآیند این

 جذب برای بیشتری پتانسیل از اقتصادی، بخش های کدام•
 است؟ برخوردار خارجی مستقیم سرمایه گذاری

  قرار ارزش زنجیره های در جایگاهی چه در ملی تأمین کنندگان•
 این در آنها ارتقاء تعیین کننده عاملی چه و گرفت خواهند

 است؟ زنجیره ها
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سیاست های ملی پس از نگاشت زنجیره های ارزش 
 در مسیر توسعه ظرفیت شرکتها

 شرکت ها خوشه بندی•

 پیوندها توسعه•

 معنوی مالکیت حقوق از صیانت و فناوری و علم از پشتیبانی•

 معنوی مالکیت حقوق چارچوب•

 کارآفرینی ترویج•

 مالی منابع به متوسط و کوچک شرکت های دسترسی تسهیل•

 دیجیتال عصر مزایای از بهره برداری•
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 نگاشتزنجیرهارزشبخشکاکائوکشورغنا
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-نگاشتزنجیرهارزشبخشمحصوالتالکترونیکی
 اندونزی
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 کنیا-نگاشتزنجیرهارزشبخشحبوبات
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 چالشهایبینالمللیشدنشرکتهایکوچکومتوسط
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 شرکت های از درصد 2۰ حدود که است آن نشان دهنده مطالعات•
 این .می شوند مواجه شکست با فعالیت، اول سال از پس جدید
 .می یابد افزایش درصد ۵۰ از بیش به فعالیت سال پنج از پس نسبت

  از می کنند، مبادرت صادرات به که متوسطی و کوچک شرکت های•
 .برخوردارند بقا برای بیشتری شانس

  ایجاد را مشکلی خود خودی به شرکت ها در شکست باالی نرخ•
 از متوسط و کوچک شرکت های خروج باالی نرخ بلکه نمی کند،

 می توانستند شرکت ها این که است نگران کننده دلیل این به بازار،
 .کنند عمل صادرات قهرمان عنوان به یک هر
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  در متوسط و کوچک شرکت های عملکرد موانع بزرگ ترین•
  اداری، مازاد تشریفات نیافته، توسعه  و توسعه حال در کشورهای

 نیروی به دسترسی عدم کار، نیروی مقررات مالیات، باالی نرخ
   .است مالی منابع به دشوار دسترسی و تحصیل کرده کار

  شرکت های از بیشتر درصد 2۰ متوسط، و کوچک شرکت های•
 مالیات، نرخ و اداری تشریفات محدودیت های تأثیر تحت بزرگ

   .می گیرند قرار
  نامتناسب، صورتی به انطباق، هزینه های و تحمیلی روش های•

 .می دهد قرار تأثیر تحت را متوسط و کوچک شرکت های
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 بهبودهای با بیشترین ارزش برای شرکت ها
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 مهمترینچالشهایشرکتهایکوچکومتوسط
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 کسب وکاراطالعات 

  برای گران بسیار و چندملیتی شرکت های برای ارزان•
 :اصلی دسته سه شامل . متوسط و کوچک شرکت های

 صادراتی فرصت های اطالعات به دسترسی و بازار اطالعات–
 کسب وکار مدیریت یا سازمان تجربیات آخرین به مربوط اطالعات–

  مشاوره ای خدمات طریق از انطباق به مربوط اطالعات–
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 غیر تعرفه ایاقدامات 

  فنی الزامات سایر و اجباری و داوطلبانه استانداردهای رعایت به الزام•
  عملکرد زیر، روند با ای، تعرفه غیر اقدام مهمترین عنوان به

 را توزیع و تولید مراحل کلیه در متوسط و کوچک صادرکنندگان
   :می دهد قرار تأثیر تحت
  .مقررات و استانداردها الزامات جزئیات از اطالعات کسب•
  و محصوالت سازگاری به نسبت باید متوسط و کوچک شرکت های•

 .نمایند اقدام الزامات این با انطباق برای خود فرآیندهای
  گواهینامه دریافت منظور به مربوطه الزامات با شرکت انطباق اثبات•

  .شناخته شده نهادهای از فرآیندها و محصوالت
  و داخلی گمرکات توسط شده، اخذ گواهینامه های شناسایی لزوم•

 .مقصد کشورهای گمرکات

books4smes.com 41 



اقدامات غیرتعرفه ای صادرات تولیدات صنعتی و 
 کشاورزی
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نتیجهبررسیهایبانکجهانیدرکشورهایبادرآمد
 پایینومتوسط

  موارد و شرکت ها دارایی های میان تطابق عدم یا «وثیقه شکاف»•
 .است عمیق وثیقه عنوان به بانک ها پذیرش مورد

 را شرکت ها سرمایه از چهارم سه به نزدیک منقول، دارایی های•
  عنوان به را ساختمان و زمین تنها بانک ها اکثر می دهند، تشکیل

   .می دهند قرار پذیرش مورد وام وثیقه
 دارایی های مولد، دارایی های قالب در شرکتها عمده دارایی های طیف•

 مشتریان، از دریافتنی حساب های ماشین آالت، و کاال منقول،
 .است انبار قبض و مشتری رسیدهای

  و شده تبدیل «مرده سرمایه» به منقول دارایی های حاضر، حال در•
  در ورودی عنوان به فقط و داده دست از را بدهی تضمین ظرفیت
 .می شود استفاده آنها از شرکت ها تولیدی فرآیند
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  استاندارد سوابق فاقد معموالً متوسط و کوچک شرکت های•
 کسب وکار برنامه یا اعتماد قابل مالی صورت های حسابداری،

  .هستند اعتبار تأمین برای مناسب
 نتیجه، در و ریسک، افزایش موجب ،«شفافیت عدم» این•

 .می شود دریافتی وام های بهره نرخ افزایش
 خدمات و ابزارها گسترده طیف از کاملی درک و ارزیابی غالباً•

 .ندارد وجود شرکتها سوی از مالی
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 راه حل های تأمین مالی

 .کسب وکار عمومی شرایط بهبود•
 مورد رسمی الزامات تهیه زمینه در متوسط و کوچک شرکت های به کمک•

 .بانک ها نیاز
 .متوسط و کوچک شرکت های برای آسان تر دسترسی با مالی سیستم ایجاد•
  بخش از خارج بازیگرانی مشارکت با ویژه به مالی، تأمین منابع متنوع سازی•

 .مالی
 :طریق از تجارت مالی تأمین منابع به شرکت ها تمامی دسترسی تسهیل•

   اقتصادی، کالن محیط پایداری تضمین–
   نظارتی، و قانونی حمایتی چارچوب های استقرار–
 .معتبر و سالم مالی زیرساخت آوردن فراهم–
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 بازارهای در ویژه به تجاری، بانک های از توجهی قابل بخش کلی، طور به•
 برای تخصصی واحدهای ایجاد و استراتژی ها تدوین به مبادرت نوظهور،

 الزم راستا، این در .نموده اند متوسط و کوچک شرکت های به خدمات رسانی
  و کوچک شرکت های نیازمندی های و مواجهه نحوه از خوبی درک است

  بهترین و مالی نوآوری های زمینه در کافی دانش همچنین و متوسط،
 .باشد داشته وجود متوسط و کوچک شرکت های بانکداری تجارب

 فناوری بر مبتنی روش های و دور راه از بانکداری رویکردهای از استفاده•
 به مقرون و کارآمد روش هایی (تلفنی بانکداری و اینترنتی بانکداری مانند)

 .است متوسط و کوچک مشتریان به خدمات رسانی برای صرفه
  و متوسط و کوچک شرکت های سوی از را زیادی توجه جمع سپاری،•

 .است کرده جلب خود به فناوری، حوزه در ویژه به کارآفرینان،
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 جذاب ابزاری می تواند نیز همتا به همتا وام های شیوه از استفاده•
 متوسط و کوچک شرکت های خرد وام های مالی تأمین برای
  .باشد

 مزایای جمله از سرعت، و بودن صرفه به مقرون انعطاف پذیری،•
  .می رود شمار به کوچک سرمایه های این

  برای جایگزینی یا مکمل عنوان به می تواند نیز جمعی سهام•
  به مخاطره آمیز، سرمایه گذاری های و کسب وکار حامی مؤسسات

  قرار خود فعالیت اولیه مراحل در که شرکت هایی برای ویژه
 .کنند عمل دارند،
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 ویژگیهای زیرساخت های مالی سالم و معتبر

  حسابرسی و حسابداری استانداردهای بهبود•
  با مقابله برای اعتباری اطالعات گذاری اشتراک به و اعتباری اطالعات سیستم های ایجاد•

 وام دهندگان و وام گیرندگان میان اطالعات تقارن عدم مشکالت
  امن معامالت بسترساز قوانین اتخاذ با منقول کاالهای از استفاده با وثیقه تأمین چارچوب های•

 وثیقه ها ثبت در
  مالی ابزارهای ایجاد و خارجی مالی منابع به دسترسی مهارت های و اطالعات شکاف رفع•

 متوسط و کوچک شرکت های شفافیت عدم ریسک کاهش دهنده
 اطمینان حصول و مالی تأمین قبول قابل طرح های تدوین برای شرکت ها آماده سازی و آموزش•

 وام اخذ پیچیده رویه های کردن طی زمینه در آنها قابلیت از
  قبض قانونی شناسایی طریق از لیزینگ کنار در سرمایه نوعی عنوان به انبار قبض از استفاده•

 و بانک ها شدید حمایت انبارها، بازرسی و دولتی مجوزهای دریافت وثیقه، عنوان به انبار
 شفافیت مبنای عنوان به کارآمد و مشکل بدون تبادل اصلی، محصوالت تولیدکننده شرکت های

 .انبار قبض های کردن الکترونیکی طریق از بانکی کارآمد عملیات و قیمت ها
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 کار ماهرنیروی 

 مهارت های سطح از برخودار کارگران استخدام کسب وکار، محیط مداوم تغییرات نتیجه در•
 این .است دشوار کارفرمایان برای داخلی، آموزش های طریق از انسانی منابع توسعه یا و مناسب
 .دارد همراه به بیشتری دشواری متوسط، و کوچک شرکت های برای چالش 

 نیاز مورد مهارت های با کشورها آموزشی نظام در شده ارائه مهارت های میان تطابق عدم•
 موجب معموالً  ناسازگاری، این .می رود شمار به اقتصادی ناکارآمدی منبع مهم ترین شرکت ها،

  فارغ التحصیالن میان در بیکاری باالی نرخ شاهد آن در که می شود متناقض شرایطی ایجاد
 .هستیم ویژه مهارت های با کار نیروی کمبود از کارآفرینان شکایت حال، عین در و جوان

  .کار بازار در موجود مهارت های ترکیب برای کار حین های آموزش نداشتن•
 تقویت موجب می تواند افقی شبکه های قالب در خصوصی و دولتی بخش های بازیگران همکاری•

 شبکه ها این حال، عین در .شود آموزشی برنامه های در متوسط و کوچک شرکت های مشارکت
 توسعه و تحقیق فعالیت های ترویج به نتیجه در و آورده فراهم دانش تبادل برای را فرصت هایی

 می کنند کمک مشترک
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 یلجستیکخدمات 

 کوچک یا بزرگ از اعم اقتصادی، و تولیدی فعالیت هر از مهمی بخش لجستیک، مدیریت•
  .است

 و شرکت ها رقابت پذیری تهدید موجب می تواند لجستیک فرآیند روی بر نامناسب مدیریت•
 ارزش زنجیره های در مشارکت و خریداران و تأمین کنندگان به آنها دسترسی از ممانعت

 .شود بین المللی
 نشان لجستیک زمینه در متوسط و کوچک شرکت های هزینه های به مربوط مطالعات•

 .است بزرگ شرکت های از بیشتر مراتب به شرکت ها این لجستیک هزینه که می دهد
 لجستیک سیستم یک اساسی عناصر سرعت، و پیش بینی پذیری معامالت، پایین هزینه های•

  و دولتی نهادهای هدف گذاری مستلزم اهداف، این به دستیابی .می دهند تشکیل را بهینه
 لجستیک شیوه های حمل ونقل، خدمات زیرساخت های ارتقاء زمینه در خصوصی بخش

 .است تجارت تسهیل رویه های و کسب وکار
 را کشور یک در لجستیکی مطلوب عملکرد زمینه کارآمد، و مدرن حمل ونقل زیرساخت•

 ویژه به زیرساخت ها، زمینه در چشم گیر سرمایه گذاری های مستلزم امر، این .می آورد فراهم
 .است نوظهور اقتصادهای و توسعه حال در کشورهای در

books4smes.com 50 



 در رقابت پذیری و لجستیک فعال سیاست های لزوم بر التین آمریکای اقتصادی چشم انداز در•
   .است شده تأکید کوتاه مدت

 کارایی افزایش مدرن، ذخیره سازی تأسیسات ایجاد به می توان سیاست ها این جمله از•
 و لجستیک در ارتباطاتی و اطالعاتی فناوری های از استفاده گواهینامه ها، صدور و گمرکات

 بخش در رقابت ترویج و مناسب حمل ونقل و جابجایی برای الزم استانداردهای پیاده سازی
 .نمود اشاره ا حمل ونقل،

 فرآیند به تجاری آئین نامه های و رویه ها گمرکات، پیش بینی قابلیت و شفافیت بهبود•
 .کند می کمک متوسط و کوچک شرکت های بین المللی سازی

 تجارت جریان در شرکت ها مشارکت احتمال افزایش موجب تجاری تسهیل توافقات اجرای•
 می قرار کوچک تر شرکت های اختیار در را ویژه ای مزایای اقدامات، این از برخی و شود می

   .دهد
 متمرکز صورت به لجستیکی خدمات و فعالیت ها آنها در که نقاطی یا لجستیکی مراکز توسعه•

 در کوچک مقیاس های به دستیابی در متوسط و کوچک شرکت های به می تواند می شود، ارائه
 .کند کمک مشکالت بر غلبه و لجستیک
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 فناوری

  به بالقوه فناوری های از متوسط، و کوچک شرکت های از بسیاری•
 شرکت ها این درگیری پایین سطح .نمی کنند استفاده کامل صورت

  وجود به آنها رقابت پذیری بهبود راه سر بر جدی مانعی فناوری، با
 شرکت ها این هزینه های افزایش و ناکارآمدی موجب که می آورد
 .می شود

 برای متوسط و کوچک شرکت های تمایل عدم عمده تنگنای پنج•
  :فناوری اتخاذ و سرمایه گذاری

 .هزینه–
   ماهر انسانی منابع کمبود–
 فناوری از ناشی منافع از آگاهی سطح بودن پایین–
 محرمانگی و داده ها امنیت–
 اساسی زیرساخت های کفایت عدم–
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 نوآوری

 نوآوری زمینه در بهتری عملکرد متوسط، و کوچک شرکت های•
  خاص بازارهایی در غالباً که چرا دارند، بزرگ شرکت های به نسبت

  .دارند خود مشتریان با مستقیمی ارتباط و می کنند فعالیت
  محدودیت دلیل به متوسط، و کوچک شرکت های حال، عین در•

 .هستند مواجه نوآوری مسیر در زیادی موانع با قابلیت ها، و منابع
 به شرکت ها نوآوری فرآیند در مهمی عامل توسعه، و تحقیق فرآیند•

  ایجاد موجب توسعه، و تحقیق فعالیت های که چرا می رود، شمار
   .می شود نوآوری و فناوری مسیر در نیاز مورد شایستگی های

  و کوچک شرکت های میان سیستماتیک تفاوت هایی وجود، این با•
 .دارد وجود داخلی توسعه و تحقیق زمینه در بزرگ
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 مختلف شیوه های از استفاده با می توانند متوسط و کوچک شرکت های•
 .کنند جبران را داخلی توسعه و تحقیق واحدهای فقدان نوآوری، مدیریت

  و گروهی کار انسانی، منابع مدیریت شامل نوآوری، مدیریت شیوه های این
  و آکادمیک دانش با فناوری منابع تکمیل برای خارجی دانش از استفاده
 .است تخصصی تحقیقاتی مؤسسات مشاوره

 شرکت های در نوآوری گسترش می تواند آنها همکاری بسترهای و خوشه ها•
   .کنند تسهیل را متوسط و کوچک

 پیگیری در می تواند مشابه مجموعه های و رقبا با شرکت ها همکاری•
 گذاری اشتراک به و بزرگ مقیاس در توسعه و تحقیق پروژه های

 .باشد مؤثر مرتبط، فناوری ریسک های
  و کوچک شرکت های توسعه مسیر در مهم عاملی کارآفرینی، ظرفیت های
 .است متوسط
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  در مدیران ناتوانی دلیل به متوسط و کوچک شرکت های از بسیاری•
 توسعه زمینه در محدودیتهایی با استراتژی ها اجرای و تدوین

  حیطه گسترش جدید، فناوری های و استراتژی اتخاذ فعالیت ها،
 جدیدروبرو بازارهای در سرمایه گذاری یا جدید بخش های به فعالیت
  .هستند

  است، بهره وری تعیین کننده اصلی عامل موفق، مدیریت که آنجا از•
 صحیح مدیریت مهارت های انتقال چگونگی تعیین دنبال به محققان

  .هستند کسب وکارها عملکرد بهبود هدف با کارآفرینان به
 برنامه های اثربخشی سنجش برای متعددی بررسی های و مطالعات•

 نقاط در متوسط و کوچک شرکت های مدیران برای مختلف آموزشی
 .است آمده در اجرا مرحله به جهان مختلف
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 اکوسیستمهایجدیدکسبوکاردرعصردیجیتال
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  اقتصاد رشد و دیجیتالی شدن نتیجه در کسب وکارها، فعالیت شیوه•
 تغییر، این مدیریت .است تحول و تغییر حال در سرعت به پلتفرم،
  .است قدرتمند کسب و کار اکوسیستم یک مستلزم

  و فکری رهبران دیدگاه های آکادمیک، دانش داده ها، وتحلیل تجزیه•
 سیاست گذاران، راهنمایی برای ضروری ابزارهایی موردی، مطالعات

  در سرمایه گذاری و تجارت پشتیبان مؤسسات و کسب و کارها
 کوچک شرکت های نیاز مورد کسب و کار اکوسیستم طراحی راستای

 .می روند شمار به متوسط، و
  موفقیت به دستیابی برای نیستند، سازگاری به قادر که شرکتهایی•

 .بود خواهند مواجه بیشتری دشواری با دیجیتال، عصر در
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 را متوسط و کوچک شرکت های دیجیتال، عصر در رقابت پذیری چشم انداز•
 انقالبیون) کنند عمل احتیاط با تحوالت، مسیر در که می کند ترغیب
 مشارکت برای را خود آغوش بگیرند، آغوش در را فناوری و داده ها ،(محتاط

 آنها، بودن جدید به توجه با حال، عین در و کنند باز جدید نوآوری های و
 .باشند داشته نظر مد را آن به مربوط ریسک های

  و عظیم داده ها سه بعدی، چاپ پیشرفته، رباتیک نظیر جدید، فناوری های•
   .کرده اند تغییر دستخوش را شرکت ها کار روش سرعت به اشیاء اینترنت

 انقالب عنوان به آن از بسیاری که است گونه ای به تحوالت این ماهیت•
 اکوسیستم یک نیازمند تغییر، این مدیریت .می کنند تعبیر چهارم صنعتی

 .است قوی کسب و کار
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 کسب وکاراکوسیستم های تأثیر انقالب های صنعتی بر 
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 سه جنبه اصلی در اکوسیستم جدید

 آنها به پلتفرم ها طریق از عظیم داده ها به معروف اطالعات، از زیادی مقادیر جمع آوری :اطالعات•
 .آورند دست به باال دقت و سرعت با و متنوع سطوح در بازار، از را ارزنده دانشی تا می دهد اجازه

 تحلیل برای جدید روش هایی ایجاد موجب مشتری، سوابق همانند بازارها، به مربوط اطالعات
 را جدید شیوه هایی اطالعات، این همچنین .است شده فروشندگان و خریداران مطابقت و بازار
 توسط آنالین رتبه بندی سیستم های طریق از خدمات و محصوالت کیفیت دادن نشان برای

 .است آورده وجود به سنتی، کیفیت زیرساخت سیستم طریق از نه و مصرف کنندگان
  و اقتصادی مجموعه های به دسترسی دیجیتال، پلتفرم های :مالی منابع و جدید مالی ابزارهای•

  فناوری بر مبتنی ابزارهای طریق از دیجیتال، پلتفرم های هم اکنون .کرده اند تسهیل نیز را مالی
 متوسط و کوچک شرکت های مالی تأمین برای را مختلفی روش های ارتباطات، و اطالعات

 .نیست انجام قابل سنتی بانکداری در آنها از بسیاری که داده اند توسعه
 هزینه کاهش موجب دیجیتال پلتفرم های نهایت، در : شدن دیجیتالی مسیر در لجستیک،•

 بهتر مدیریت امکان امر، این .شده اند آنها سرعت و اطمینان قابلیت افزایش و لجستیک خدمات
 قرار متوسط و کوچک شرکت های اختیار در را نهاده ها هزینه های کاهش و تأمین زنجیره بر

 .می دهد
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 اکوسیستم کسب و کار مبتنی بر اقتصاد پلتفرم ها

  به کسب و کار اکوسیستم تحول و تغییر عامل مهم ترین آنالین پلتفرم های•
 .می روند شمار

 رقابت پذیری شبکه از بخشی مدت هاست که ارتباط، و اتصال محور•
 در را شرکت ها توانایی می دهد، تشکیل را متوسط و کوچک شرکت های

 با مؤسسات سایر و کسب و کارها مشتریان، با «تعامل» و «اتصال» زمینه
  .می کند تعیین ارتباطات و اطالعات فناوری از بهره گیری

   .است شده شگرف تحوالتی دستخوش آنالین پلتفرم های ظهور با محور این•
 زیادی حد تا تغییرات، این کنترل در متوسط و کوچک شرکت های توانایی•

 .باشد آنها آتی عملکرد تعیین کننده می تواند
 پیشنهادات از بهره مندی منظور به باید متوسط و کوچک کسب وکارهای•

  داشته کافی دسترسی حمل و نقل شبکه های و اینترنت به جدید، دیجیتالی
   .باشند
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 انواع پلتفرم ها

 (B2C) مصرف کننده با بنگاه یا (B2B) بنگاه با بنگاه مدل•
 موجودی یا بازارگاه بر مبتنی مدل•
  قابل مختلف ارزش های مدل، این در :گسترده مبادالت مدل•

 :است مبادله
 .ایربی ان بی و اوبر مانند :خدمات–
 .ای بی و آمازون مانند :محصول بازارگاه–
 .پی پل مانند :پرداخت خدمات–
 .کیک استارتر مانند :سرمایه گذاری–
 .واتس اپ مانند :ارتباطات–
 .فیسبوک مانند :اجتماعی تعامالت–
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 پرداخت های موبایلی: ابزارهای مالی جدید

  تسهیل توجهی قابل طرز به را متوسط و کوچک شرکت های تجاری معامالت•
   .کرده اند

  در متوسط و کوچک شرکت های از درصد 9 به نزدیک ،ITC مؤسسه آمار اساس بر•
  الکترونیکی تجارت معامالت برای موبایلی پرداخت های از توسعه حال در کشورهای

  که می رسد درصد 22 به آفریقایی کشورهای در نسبت این و می کنند استفاده خود
   .است اندک بسیار سهمی توسعه یافته، کشورهای با مقایسه در هم باز
  حساب ها، صورت و حقوق پرداخت های از زیادی حجم توسعه یافته، کشورهای در•

 .می شود انجام موبایلی برنامه های این بستر بر حمل ونقل هزینه های و خرده فروشی
 قابل کاهش موجب تجاری، معامالت انجام برای پلتفرم ها این بودن دسترس در•

 ب .است شده پول بین المللی انتقال و نقل هزینه های توجه
  مختلف حساب های به وجوه انتقال و نقل امکان دیجیتالی، پلتفرم های این از برخی•

 .می آورند فراهم را شرکت ها و افراد میان بین المللی
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 کنون تا 2۰1۶ سپتامبر از علی بابا، الکترونیکی پرداخت پلتفرم•
  4 از بیش اختیار در وام قالب در را دالر میلیارد 1۰۰ از بیش

 توسعه حال در کشورهای در متوسط و کوچک شرکت میلیون
 .است داده قرار

  برای را الزم شرایط ،جمع سپاری بستر ایجاد طریق از پلتفرم ها•
 و کرده فراهم مردم عموم برای کسب وکارها ایده های تشریح
  قرار استارت آپ شرکت های اختیار در را نیاز مورد سرمایه

 .می دهند
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در مسیر دیجیتالی شدن: لجستیک  

  زمینی، ریلی، بین المللی حمل ونقل باربری، شامل لجستیک عمده خدمات•
  ارائه شده تخصصی خدمات جمله از سریع، پست خدمات و هوایی و دریایی

 لجستیک علی بابا یا لجستیک آمازون مانند آنالین لجستیک پلتفرم های در
   .می روند شمار به

 با برابر جهان در لجستیک بزرگ شرکت 1۰ سالیانه درآمد ،2۰1۷ سال در•
 .است بوده دالر میلیارد ۷/229

 بازیگران مشارکت برای را مناسبی حمایتی شرایط دیجیتال، بستر این•
   .می آورد فراهم جهانی، و محلی بازارهای به آنها دسترسی و بازار در کوچک

 محصوالت موقع به تحویل موجب دسترس، در و مناسب لجستیک خدمات•
  سهم افزایش و مشتری وفاداری به دستیابی کلید خود امر، این و می شود

 .می آید شمار به بازار
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 لجستیک خدمات زمینه در مختلفی کارکردهای دیجیتال، پلتفرم سیستم های•
  ردیابی تا گرفته انبار مدیریت و الکترونیکی واحد پنجره های امکانات از که دارند

   .می دهد قرار پوشش تحت را مشتریان با ارتباط و محصول حرکت جریان
 خدمات ارائه حوزه در بیشتر بهره وری و رشد موجب دیجیتال، پلتفرم های توسعه•

  شده خدمات این به متوسط و کوچک شرکت های دسترسی افزایش و لجستیک
 .است

  کنترل انبارداری، حمل ونقل، زمینه های در لجستیک، خدمات ارائه دهندگان•
 .دارند تخصص کاال تحویل و بسته بندی موجودی،

 تجارت حجم افزایش با مستقیمی همبستگی کارآمد، و رقابتی لجستیک خدمات•
  زنجیره از جدایی ناپذیر بخشی لجستیک، خدمات واقع، در .دارد اقتصادی رشد و

 را مشتریان به مطلوب زمان در و هزینه با مناسب کاالهای تحویل و است ارزش
 .می کند تضمین

books4smes.com 66 



 کاال نهایی قیمت از درصد 2۶ متوسط، طور به لجستیک، هزینه های•
  دو نسبت، این که می دهد تشکیل را توسعه حال در کشورهای در

   .است (درصد 14) توسعه یافته کشورهای برابر
 فاقد اصوالً یا اندک دارایی هایی دارای لجستیک، پلتفرم های اکثر•

  دارایی لزوماً شرکت ها این دیگر، عبارت به .هستند ثابت دارایی
  ارائه برای دیجیتال فناوری از و ندارند حمل ونقل برای فیزیکی

 ظرفیت های اساس بر بار حمل کیفیت یا بار نرخ مقایسه معیارهای
  .می کنند استفاده فیزیکی دنیای در موجود

 کارگزاری بر بیشتر بنگاهی، بین معامالت در لجستیکی پلتفرم های•
 بسترهای طریق از حمل ونقل زنجیره های هماهنگی و بار حمل

 .دارند تمرکز ارتباطات، و اطالعات فناوری بر مبتنی
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 پیگیری و ردیابی فناوری های از بهره گیری با لجستیک، شرکت های•
  شدن دیجیتالی از را بهره برداری بیشترین محصوالت، تحویل

  .داشته اند حمل ونقل خدمات
 از رشته ای ایجاد موجب محصوالت، الکترونیکی ردیابی قابلیت•

  به دسترسی در شفافیت افزایش و ارزش زنجیره طول در داده ها
 حائز بسیار متوسط و کوچک شرکت های برای امر، این .می شود بازار

  .است اهمیت
 غیرمتمرکز داده ای ساختار ایجاد و بلوکی، زنجیره فناوری تحوالت•

 حمل فرآیند بهتر پیگیری و ردیابی به شده، رمزگذاری معامالت از
 .می کند کمک کاال تحویل و نقل و
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 استفادهازفناوریزنجیرهبلوکیدرحوزهلجستیک

 زنجیره های پیچیدگی کاهش به می تواند نیز لجستیک خدمات حوزه در بلوکی زنجیره فناوری•
 و حمل ونقل عملیات هزینه و زمان نتیجه، در و کرده کمک مربوطه تشریفات تسهیل و تأمین

   .دهد کاهش را لجستیک
 تشریفات به نیاز می تواند مرزها در نظارتی دستگاه های توسط فناوری این از استفاده تصویب•

   .سازد مرتفع را اسنادی الزامات و دست وپاگیر رویه های کاغذبازی، دستی،
 میان لحظه ای صورت به الکترونیکی مجوزهای و گواهینامه ها قبیل از اطالعاتی فناوری، این با•

 .می شود گذاشته اشتراک به مجاز، اشخاص کلیه
 دالر میلیاردها  جویی صرفه موجب می تواند کالن سطح در دیجیتال پلتفرم های این از استفاده•

 .شود تجاری شرکای میان اطالعات جریان بهبود و شفافیت نتیجه در حمل ونقل، صنعت در
 IBM شرکت مشترک پلتفرم به می توان بلوکی زنجیره فناوری کاربرد این از نمونه ای عنوان به•

 کانتینر میلیون دهه ها کاغذی مستندات که نمود اشاره Maersk حمل ونقل شرکت و
  .می شود پیگیری و مدیریت جهان سراسر در حمل ونقل
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 ، گران ترین بخش لجستیک«بخش انتهایی مسیر»
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ک مایل پایانی( سیر )ی  بخش انتهایی م

 ونقل و ارتباطاتهای حملآخرین حلقه زنجیره شبکه



  اهمیت مسیر اولیه بخش اندازه به نیز مسیر انتهایی بخش مشکالت•
  .دارند

 تأمین کننده عنوان به متوسط و کوچک شرکت های اینکه به توجه با•
 بخش گرفته اند، قرار دورافتاده مناطق در معموالً  نهایی، کاربر و

 قرار توجه مورد منظر دو از می توان را مسیر پایانی مایل و انتهایی
   .داد

 خریداری را نهاده ها متوسط، و کوچک شرکت یک که هنگامی•
 بخش و حلقه آخرین باید شرکت به آنها رساندن برای می کند،
   کند طی را مسیر انتهایی

 بخش این می رساند، فروش به را خود خدمات و کاال که هنگامی و•
 .می شود تبدیل مسیر اولیه بخش به حمل ونقل، زنجیره از
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  4صنعت نسل حل مشکالت آخرین بخش مسیر با 

  این که می گیرد شکل جدیدی فناوری های بر مبتنی 4/۰ نسل صنعت•
  جمله از موجود، زیرساخت های خأل کردن پر به می توانند فناوری ها

  و خانواده ها ساختن متصل و مسیر بخش آخرین به مربوط شکاف های
 مراکز یا زیرساخت ها به دوردست مناطق متوسط و کوچک شرکت های

   .کنند کمک تصمیم،
 می تواند سرنشین، بدون هواپیماهای و پهپادها از استفاده نمونه، عنوان به•

 به نیاز بدون را مسیر انتهایی بخش در اتصال نیاز از بخشی
   .کند تأمین گسترده، سرمایه گذاری های

  به که مناطقی در را اینترنتی اتصال ایجاد امکان ماهواره ها، و بالن ها امروزه•
   .می کنند مهیا ندارند، دسترسی نوری فیبر کابل های

  مراحل در هنوز تسهیل کننده، فناوری های این از بسیاری وجود، این با•
 .دارند قرار خود اولیه و آزمایشی
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 رواجقانونیتوزیعتوسطپهپاددررواندا

 برای زیپ الین بین المللی شرکت با ،2۰1۶ سال در رواندا دولت•
 انتقال حوزه به جدید سرنشین بدون هواپیمای فروند یک تخصیص

  .شد همکاری وارد پزشکی، خدمات و خود
  و غربی رواندای منطقه در بیمارستان 21 به طرح، این از استفاده با•

   .می شود خدمات رسانی کشور این شرقی نیمه در توزیع مرکز یک
 به نیاز پیامک، ارسال با مراکز، این در پزشکی خدمات کارکنان•

 چند عرض در .می کنند اعالم را اورژانسی ملزومات سایر و خون
  مورد محل به توزیع مرکز از مربوطه بسته حامل پهپاد یک دقیقه،

  از استفاده با بسته مقصد، به پهپاد رسیدن از پس .می شود اعزام نیاز
   .می شود رها مشخص شده ای محوطه در نجات چتر
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  زیرساخت های ایجاد به پهپاد، کاربرد بر مبتنی نوآوری این•
 ملزومات حمل ونقل طرح، این اجرای .دارد احتیاج اندکی بسیار

 به می انجامید، طول به ساعت ها این از پیش تا که را اورژانسی
 متعددی افراد نجات موجب و داده کاهش دقیقه ۳۰ از کمتر
 .است شده

 فعالیت مقررات تدوین به اقدام رواندا دولت راستا، همین در•
 نموده نیز شرکت ها و افراد برای کشور هوایی فضای در پهپادها

  .است
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 پایان

books4smes.com 75 


