
 
)نشان سپاري تجاري ( اقتصاد ایران و صنعت فرانچایز    

Iran’s Economy & Franchise Industry 



 اقتصاد ایران
*تریلیون دالر ١/٧حدود : حجم اقتصاد کشور  

میلیارد دالر ۴۴٠: تولید ناخالص داخلی  
دالر ۵۴١۵: سرانھ تولید ناخالص داخلی  

درصد جمعیت فعال و حدود بیست و ھفت میلیون نفر ۴١: میزان اشتغال   
درصد در بخش خدمات ۵/۴٩*            
درصد در بخش صنعت ۴/٣١*            
درصد در بخش کشاورزی ١٩/١*            

 صادرات و واردات
میلیارد دالر ۵٠: صادرات نفتی*            
میلیارد دالر ۴٧: صادرات غیر نفتی *            

میلیارد دالر ۵۴: واردات *          

ھجدھمین اقتصاد دنیا*   



 برخی از فرصت ھای اقتصادی کشور
میلیون نفری غرب آسیا ۵٠٠حضور در بازار   

 نیروی کار جوان و تحصیل کرده
در زمینھ گردشگری، انرژی، استارت آپ ھا، کسب و ( فرصت ھای متنوع سرمایھ گذاری 

... ) کارھای کوچک و متوسط و  
 بھ صرفھ بودن صادرات 

*ظرفیت ھای بکر و گسترده پیاده سازی ایده ھای نوین تجربھ شده در کسب و کارھای بین المللی  
 تولید قابل توجھ دانش و فرھنگ حمایت از شرکت ھای دانش بنیان، قوانین و فرصت ھای حمایتی 

 
 

 
...مانند تاکسی ھای اینترنتی و *   

 



 برخی از چالش ھای اقتصادی کشور
 جھانی شدن 

 تحریم ھا
*)جوانان، زنان و بازنشستگان(درصدی  ١٢حدودا  بیکاری   
...)ارز خانگی و( تومانی ھزار میلیارد  ١۶٠٠بیش از نقدینگی   

 اقتصاد دولتی 
کاالقاچاق   

پایدارمحدودیت منابع دولتی در ایجاد اشتغال   
تولیدی و صنفیھای کمیت قابل توجھ تعطیلی واحد   

 
 

 ۶: نسبت استاندارد افراد شاغل بھ بازنشستھ * •
 ٠/٩: در ایران •

...و مسایل صندوق ھای بازنشستگی و   



 برخی از راه کار ھای گذار از موانع و حل چالش ھای اقتصادی

 استمرار در توجھ موثر بھ بھبود محیط کسب و کار
 حمایت از کسب و کار ھای کوچک و متوسط و تولیدات صادرات محور

 تقویت فرھنگ مصرف کاالی داخلی
 برخورد ویژه با فساد

 ھدایت ھدفمند نقدینگی سرگردان
 خصوصی سازی اصولی

  

 و مردمی کردن اقتصاد
 

 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

بھ عنوان یکی از راه کار ھای موثر   

  در توسعھ اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد مردمی  
 



در جھان) نشان سپاری(نگاھی بھ صنعت فرانچایز    

 Franchise Industry in Globe 



در جھان) نشان سپاری تجاری(حجم مالی صنعت فرانچایز   

ھزار میلیارد دالر ۵   
 



در ایاالت متحده )نشان سپاری تجاری( صنعت فرانچایز   

نزدیک بھ یک ھزار میلیارد دالر: حجم مالی  

درصد ٣:   GDP سھم از 

میلیون ٨/٣: تعداد اشتغال   







در کانادا )نشان سپاری تجاری( صنعت فرانچایز   

میلیارد دالر ١٠٠نزدیک بھ : حجم مالی  

درصد ۵:   GDP سھم از 

میلیون ٢نزدیک بھ : تعداد اشتغال   

 





دربرزیل) نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

میلیارد دالر ۵٠نزدیک بھ : حجم مالی  

درصد ۶/٢:   GDP سھم از 

میلیون  ١/٢:  تعداد اشتغال   

 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

 در برابر چالش ھا
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

و جھانی شدن   

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

 و تحریم ھا

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

درصدی ١٢و بیکاری حدودا    

)جوانان، زنان و بازنشستگان(   

 

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

ھزار میلیارد تومانی ٢٠٠٠و نقدینگی بیش از    

...)ارز خانگی و(    

 

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

و اقتصاد دولتی    
 

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

و قاچاق کاال   
 

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

و محدودیت منابع دولتی در ایجاد اشتغال پایدار   

 

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

و کمیت قابل توجھ تعطیلی واحد ھای    

تولیدی و صنفی   

 

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

گام ھای اجرایی و عملیاتی    

  

 

 
 



)نشان سپاری تجاری(صنعت فرانچایز    

...و نھاد سازی    

  

 

 
 



 

)نشان سپاری(تشکل ھای ملی و بین المللی فرانچایز    

International & National Franchise associations 







ایران ) سپارینشان (انجمن ملی فرانچایز    



ایران ) سپارینشان (فرانچایز ملی اھداف انجمن    

 دارای توانمندی ھای مرتبطمند و عضو پذیری از میان اشخاص حقیقی و حقوقی عالقھ 
 پیشنھادیارائھ راه کارھای گیربا تعامل با سازمان ھا و نھادھای مسئول و تصمیم 

 ھای مردمی وتصمیم گیران ھای تخصصی بھ منظور باالبردن سطح آگاھیتشکیل کنفرانس ھا و ھمایش
 ھھتوانمندیمشارکت در برگزاری نمایشگاه ھای داخلی و بین المللی با ھدف معرفی نیازھا، 

، برنامھ ھا و اخبار مربوط بھ فعالیت انجمن بھ اعضا آمار، اقداماترسانی و انتشار اطالع          



ایران ) سپارینشان (فرانچایز ملی اھداف انجمن    

 در جھت افزایش نقش و مسئولیت اجتماعی بنگاه ھای اقتصادیتالش         
کوشش اثربخش در جھت برقراری ارتباط پویا و موثر با سایر انجمن ھا و تشکل ھای ملی و بین المللی 

 دوره ھای آموزشیبرگزاری 
 بخشدر جھت یکپارچھ سازی فعالیت ھای ھمسو در سطح کشور و تقویت فعاالن این فعالیت         
ار کنایجاد بانک ھای اطالعاتی الزم از نیازھای داخلی جامعھ و ترسیم امکانات و نیازھای آتی در          

منطقھ ای و جھانی این حوزهبررسی روندھای            



ایران ) سپارینشان (فرانچایز ملی اھداف انجمن    

 تولید ناخالص داخلی توسعھ  جھت در نتایجو تحلیل اطالعات مذکور، انتشار تجزیھ          
 عالقھ مندان و فعاالن این حوزه برای ایجاد بستر حمایتی در حوزه ھای حقوقی و آموزشی 

 منطقھ ای و بین المللی  سطح درظرفیت ھا و فرصت ھای اقتصاد کشور در حوزه نشان سپاری معرفی          
 قانونیمبادی جھت پیگیری امور انجمن از طریق نظارت در راستای تقویت مشارکت و تالش          
ایجاد و تقویت ساختارھای قانونی و ارتقاء آگاھی فنی درزمینھ امور حقوقی و قراردادھا          



ایران ) سپارینشان (انجمن ملی فرانچایز    

... بھ امید سرافرازی و موفقیت روز افزون شما عزیزان    




