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معرفیاستارتآپها

برترین اکوسیستم های استارت آپی در جهان

ولی سیلیکون  قطعا  تاکنون  و  دارد  زیادی  رونق  استارت آپ ها  دنیای  روز ها   این 

اما  است  شناخته شده  جهان  در  استارت آپ ها  اصلی  قطب  عنوان  به   Silicon Valley

دیگر شهر ها، میدان رقابت را ترک نکرده اند و تالش زیادی می کنند تا تاج پادشاهی 
جدید  رتبه بندی   ،Startup Genome وب سایت  بردارند.  ولی  سیلیکون  سر  از  را 
"گزارش جهانی سال 2017 از اکوسیستم استارت آپ ها " را منتشر کرده است و در آن 

گزارش  این  است.  شده  اشاره  دارند  حضور  رقابت  میدان  این  در  که  شهر هایی  تمام  به 
استارت آپ  هزار   10 بررسی  متخصصان،  تحقیق  سال  یک  بر اساس  صفحه ای،   150
و  رسمی  گزارش  سومین  این  است.  شده  منتشر  و  گرفته  انجام  مرتبط  شرکت   300 و 
جامع وب سایت Startup Genome است که با جمع آوری حجم عظیمی از اطالعات و 
گفت وگو با کارآفرینان مختلف انجام شده است. وب سایت Startup Genome، میزان 
آمادگی شهر های مختلف برای شکل گیری و توسعه استارت آپ ها را از طریق بررسی 
8 فاکتور مختلف، تخمین زده است. این فاکتور ها عبارتند از: سرمایه گذاری مالی، میزان 
دسترسی به بازار، میزان اتصال به جامعه جهانی، تعداد استعداد های بالقوه متخصص، 
بزرگ  فعالیت شرکت های  میزان  منابع،  جذب  میزان  استارت آپ ها،  شکل گیری  تجربه 
از  عبارتند  لیست  این  در  برتر  منطقه  سه  موسسان.  استراتژی  و  همتی  بلند  میزان  و 
مشخص  از  فراتر  اطالعاتی  حاوی  گزارش  این  اما  لندن،  و  نیویورک  ولی،  سیلیکون 
مصاحبه ای،  در   Startup Genome وب سایت  مدیریت  است.  برتر  شهر  سه  کردن 
جزئیات بیشتری درباره این گزارش افشا کرده است که در ادامه خالصه آن را می خوانید. 
طبق گفته مدیرعامل این شرکت، نفوذ آمریکا در شهر های آسیایی و اروپایی رو به افول 
شهر   20 بین  در  را  رکود  میزان  بیشترین  شیکاگو  و  لس آنجلس  شهر های  مثال  است. 
جامعه  به  اتصال  فاکتور "  کمبود  دلیل  به  رکود  این  بیشتر  که  داشته اند  لیست  این  اول 
جهانی" بوده است.  سیلیکون ولی هنوز سرآمد دیگر منطقه هاست، با این وجود فاکتور" 
تعداد استعداد های متخصص" این شهر هنوز از سنگاپور عقب تر است. وجود حقوق های 
استعداد های  جذب  در  نوپا  استارت آپ های  توانایی  عدم  همچنین  و  باال  درخواستی 
این  در  را  ولی  سیلیکون  که  است  دالیلی  از  شکل گیری،  اولیه  مراحل  در  متخصص 
زمینه کمی به عقب می راند. مونترآل و سائوپائولو دو شهری هستند که نسبت به سال 
پیش پیشرفت زیادی داشته اند و اکوسیستم های مناسب تری برای استارت آپ ها فراهم 
کرده اند. شهر تورنتو نیز خود را باال کشیده و حاال به دلیل اتصال باال به جامعه جهانی، 
جذب  در  نوپا  استارت آپ های  توانایی  عدم  مشکل  دارد.  قرار  لیست  این   16 جایگاه  در 
استعداد های متخصص نیز در این شهر وجود دارد. جایگاه شهر های اروپایی در لیست 
(یازدهم)  پاریس  (هفتم)،  برلین  (سوم)،  است.لندن  توجه  قابل  لیست  برتر  شهر  بیست 
استکهلم (چهاردهم) و آمستردام (نوزدهم). شهر لندن با جهش سه پله ای نسبت به سال 
فضای  توانست  استارت آپ ها،  تجارب  و  سرمایه گذاری  فاکتور های  توسعه  با  و  گذشته 
بهتری برای رشد استارت آپ ها نسبت به سال 2015 فراهم کند. لندن، با وجود 4300 تا 
5900 استارت آپ، هنوز پایتخت تکنولوژی اروپا و یکی از چهار شهر برتر دنیا در زمینه 

بازدهی استارت آپ های نوپاست.
ارتقـاء جایـگاه شـهر  امسـال،  گـزارش  اعـالم شـده در  نتایـج  از جالب تریـن  یکـی 
اسـتکهلم بوده اسـت. این شـهر که تا سـال گذشـته در رده هایی پایین تر از 20 شـهر 
برتـر قرار داشـت، امسـال جایگاه 14 لیسـت را از آن خود کـرد. فاکتور هایی که شـهر 
اسـتکهلم را بـاال کشـیدند میـزان اتصـال بـه جامعـه جهانـی، کیفیت سـرمایه گذاری 
و بازدهـی بـاال بـوده اسـت. دو نمونـه از اسـتارت آپ های موفقـی کـه در ایـن شـهر 
ریشـه دارد، Spotify و King اسـت. King شـرکت سـازنده بازی فوق العـاده محبوب 

Candy Crush اسـت.

جـــدول

1- پست الکترونیکی گوگل- آبگیر و بر که 2- سازمان فضایی آمریکا- علم 
فناوری اطالعات 3- نام دیگر ســتاره زهره یا ناهید- تازه و جدید- الفبای 
موسیقی 4- ازضمایر فاعلی- انسان آهنی- باال پوش 5- از انواع قرص های 
روان گردان- از ماه های فرانســوی- از انواع ســبزیجات 6- اززبان های 
برنامه نویســی- از انواع حشرات موذی که باعث گزیدگی می شود- واحد 
انتقال دهنــده صفات ارثی 7- به نظریاتی کــه در دنیای دیجیتالی در زیر 
پست ها می گذارند گفته می شود- پیر و قدیمی 8- واحد پول کشور ژاپن- از 
شرکت های معروف اینترنتی 9- از سنگ های قیمتی که رنگ سبز دارد- از 
بین بردن سایت های اینترنتی- القابی که در انگلستان به اعضای مجلس و 
بزرگان جامعه می دادند 10- عدد دایره- از حیوانات بومی استرالیا- از حروف 

ندا 11- از بد افزارها- از بنیانگذاران تورنت
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