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فناور ی های مالی ایران
علیرضا جعفر، مدیر برنامه  ریزی پارک علم   و فناوری دانشگاه صنعتی شریف درباره رویکرد 

حمایتی این مجموعه از انتشار کتاب »راهنمای سرمایه گذاری خطرپذیر« می گوید

تولید محتوایی سودمند برای 
اکوسیستم کارآفرینی
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 بهمن 1400

سال پنجم
شماره پنجاه وچهارم

گزارش

نگاهپارکدرجهتآگاهیبخشیحوزهکارآفرینی
کشور

علیرضا جعفر، مدیر برنامه  ریزی پارک علم   و فناوری 
دانشگاه صنعتی شریف درباره نگاه پارک در جهت 
آگاهی بخشــی حــوزه کارآفرینــی کشــور توضیــح 
می دهد: »به عنوان پــارک علم  و فناوری که وابســته 
به محیط دانشگاه است و با توجه به دانش افزایی و 
آگاهی بخشی در محیط اکوسیستمی، باید به دنبال 
تولیــد محتوایــی بــود کــه بتوانــد بــرای اکوسیســتم 
کارآفرینی کشــور ســودمند باشــد و این توجه از بدو 

تأسیس پارک تاکنون پابرجا بوده است.«
طبــق صحبت هــای جعفر، کتــاب مهم تریــن ابزاری 
اســت کــه می توانــد بــا محتــوای خــود بــه بازیگرانی 
که در حــوزه اکوسیســتم کارآفرینی و نوآوری کشــور 
مشغول فعالیت هســتند، جهت بدهد و به تقویت 
آنان کمک کنــد و در ایــن میــان می توان کتــاب را در 
راســتای فعالیت شــرکت هایی که در مجموعه پارک 
عضو هســتند، به عنــوان هدیــه تقدیم آنان کــرد. او 
در تکمیل این بخش می گویــد: »کتاب باارزش ترین 
محتوایــی اســت کــه می توانــد اثربخشــی الزم را در 
فضــای کارآفرینی و نــوآوری ایفــا کند که بــا توجه به 
تجارب مختلــف پارک علــم  و فناوری در ایــن زمینه، 
کتاب هــای »جنــگل بارانی«، »ســاالد اســتارتاپی«، 
»مقدمــه ای بــر تأســیس و اداره شــرکت های نوپا در 
ایــران« و »راهنمــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر« بــه 

چاپ رسیدند.«
مدیــر برنامه  ریــزی پــارک علــم   و فنــاوری دانشــگاه 
صنعتی شــریف به ایــن نکته اشــاره می کند که یک 
کارآفرین از لحظه  شــروع کســب وکار خود تــا زمانی 
که در مسیر پرپیچ  وخم کارآفرینی به رشد و پایداری 
الزم می رســد، با چالش های مختلفی دســت وپنجه 
نرم می کند که یکی از مهم ترین آنها جذب ســرمایه 
مالی الزم برای طی کردن مسیر و رسیدن به موفقیت 
اســت؛ بنابرایــن در ایــن زمینه دانــش مالــی یکی از 
حساس ترین مسائلی اســت که ذهن یک کارآفرین 
را به شــدت به خود درگیر می کند که همین موضوع 
در بعضی از مواقع می تواند به کاهش رغبت اعضای 
یک تیم یا حتی شکست آنان منجر شود. بر همین 
اســاس کتاب راهنمای ســرمایه گذاری خطرپذیر در 
ســال 1400 با توجه به وجود دغدغــه تأمین مالی در 
فضــای اکوسیســتم کارآفرینــی کشــور، بــا همکاری 

مجموعه راه  پرداخت ترجمه و چاپ شد.

ضــرورتوجــودکتابــیبابیــانســادهدرراســتای
افزایشدانشمالی

علیرضــا جعفر با اشــاره بــه اینکــه محتوا و دانشــی 
کــه بتواند بــه افزایــش آگاهی در حــوزه تأمیــن مالی 
برای شرکت های نوآور منجر شود، از اهمیت باالیی 
برخوردار است، می گوید محتوایی که بتواند با بیانی 
ســاده مبحــث ســرمایه گذاری خطرپذیــر را توضیح 
دهد، شاید فراتر از انگشتان یک دست نرود: »وجود 
فرمول ها و عدد و رقم هــای مرتبط با حــوزه مالی این 
برداشــت را بــرای مخاطــب ایجــاد می کنــد کــه ایــن 

محتوا تنها بــرای مدیران مالــی و افرادی بــا پیش زمینه 
قبلی مفید اســت، ولی در این حوزه به شــدت به کتابی 
نیاز داریم که بتواند در حوزه ســرمایه گذاری خطرپذیر 
با زبانی سلیس، اطالعات الزم را در اختیار افرادی که از 

حوزه دانش مالی آگاهی چندانی ندارند، قرار دهد.«
جعفر صحبت هایــش را در این زمینــه این گونه ادامه 
می دهد: »در حوزه جذب ســرمایه اطالعــات پراکنده 
بســیاری وجــود دارد، در حالــی کــه ایــن اطالعــات 
به صــورت جامــع و کامــل به یــک کارآفریــن نوپــا ارائه 
نمی  شــود؛ بنابراین مهم ترین ویژگی کتاب »راهنمای 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر« آمــوزش مســیر جــذب 
ســرمایه بــه مخاطبــان خــود اســت. دانــش مالــی 
مخاطبــان ایــن حــوزه را تقویــت و یکپارچــه می کند و 
ابهام آنــان را کــه ناشــی از مطالــب پراکنده اســت، به 

حداقل می رساند.«

مخاطبانکتابچهکسانیهستند؟

علیرضــا جعفر بــا بیــان اینکــه این کتــاب همزمــان دو 
دســته از مخاطبانی را کــه در فرایند آغازیــن راه اندازی 
کسب وکار قرار دارند و اشخاص حقیقی یا حقوقی که 
در مجموعه سرمایه گذاری خطرپذیر مشغول فعالیت 
هستند، شامل می شود، توضیح می دهد: »کتاب عالوه 
بر تشــریح ســاده دانــش مالی، بــه کســب مهارت های 
نــرم این حــوزه نیز اشــاره می کند که ســبب اثربخشــی 
دوچندان آن شــده اســت. همچنین بــرای اینکه بتوان 
کسب  وکاری جذاب داشت یا روی چنین کسب وکاری 
ســرمایه گذاری کــرد، رونــد شــناخت و تبدیل شــدن به 
یک کســب وکار جــذاب را با توجــه به معیار هــای نحوه 
درآمدزایی، سودآوری، رشد و شــاخص های دیگر برای 
صاحبــان ایــن اکوسیســتم و ســرمایه گذاران تشــریح 

می کند.«

نمایکلیازوضعیتحوزهسرمایهگذاریخطرپذیر
کشور

مدیر برنامه  ریزی پارک علم   و فناوری دانشگاه صنعتی 
شــریف برای درک بهتر وضعیت حوزه ســرمایه گذاری 
خطرپذیر در کشور، بررسی روند طی شده در سال های 
گذشــته؛ از لحظــه ای کــه ایــن صنعــت کارآفرینــی و 
نوآوری در کشــور مطرح شــد و اولین ســرمایه گذاری ها 
روی اســتارتاپ های برتر صورت گرفت تاکنون را عنوان 
می کنــد و معتقد اســت که ایــن صنعت با رشــد خود، 
مــا را بــه مرحلــه ای رســانده کــه می توانیــم از بهتریــن 
داســتان های  صورت گرفتــه،  ســرمایه گذاری های 

موفقیت آمیزی را داشته باشیم.
به گفته علیرضا جعفر، وضعیت حوزه ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر در ســال جــاری بــه لحــاظ تعــداد نهادهای 
ســرمایه گذاری و تنــوع آنهــا در حوزه هــای مختلــف 
تخصصــی و عمومــی از وضعیــت مناســبی برخــوردار 
است، اما از لحاظ پراکندگی جغرافیایی با ضعف هایی 
مواجــه هســتیم؛ چراکــه شــرکت های ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر بیشــتر در تهــران یــا کالن شــهر ها تجمــع 
کرده اند: »این حوزه همچنان به لحاظ کیفیت نیازمند 
تالش و تمرکز بیشتری است؛ چراکه هنگامی که یکی از 

علیرضا جعفر، 
مدیر برنامه  ریزی 
پارک علم   و فناوری 
دانشگاه صنعتی 
شریف: »به عنوان 
پارک علم  و فناوری 
که وابسته به 
محیط دانشگاه 
است و با توجه 
به دانش افزایی 
و آگاهی بخشی 
در محیط 
اکوسیستمی، 
باید به دنبال 
تولید محتوایی 
بود که بتواند 
برای اکوسیستم 
کارآفرینی کشور 
سودمند باشد و 
این توجه از بدو 
تأسیس پارک 
تاکنون پابرجا بوده 
است«
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نهادهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری الزم را در زمینه 
فعالیــت خــود انجــام نمی دهــد، نشــان دهنده ضعف 
بــه لحــاظ کیفــی اســت. همچنیــن وجــود چالش های 
اقتصادی سال های گذشته کشور سبب کاهش رغبت 

این نوع سرمایه گذاری ها شده است.«

موانعموجوددرحوزهسرمایهگذاریخطرپذیر

علیرضــا جعفر بــا بیــان اینکــه همچنــان شــرکت های 
بالــغ وارد عرصــه ســرمایه گذاری خطرپذیــر نشــده اند 
و از مجموعه هــای دولتــی نیــز تنهــا بخشــی از بدنــه 
دولــت نقش آفرینی هایــی در ایــن حــوزه دارد، در 
این بــاره می افزایــد: »نقش آ فرینــی شــرکت های بزرگ 
در اکوسیســتم های کارآفرینــی در ســطح دنیــا تقریبــاً 
40 درصد اکوسیستم یک کشــور را دربر می گیرد؛ این 
در حالی اســت که در ایــران نقش آفرینی اســتارتاپ ها 
و شــرکت های در حال رشــد در اکوسیســتم کارآفرینی 

بیشتر از شرکت های بالغ است.«
در ادامه جعفــر مهم ترین دلیلــی را که بــرای این اتفاق 
می تــوان عنــوان کــرد، تفکــر ســرمایه گذاری بــه شــیوه 
ســنتی مطرح می کنــد و توضیــح می دهــد: »همچنان 
شرکت های بالغ کشــور با نگاه ســنتی و محافظه کارانه 
در حوزه هــای کارآفرینــی کــه بــا ریســک باالیــی همراه 
هستند، اقدام به سرمایه گذاری می کنند؛ در حالی که 
این نگاه در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر به این شکل 
وجود ندارد و کامالً باید آگاه بود که وارد جریانی از این 
مــدل از ســرمایه گذاری شــده ایم کــه با ریســک باالیی 
همراه اســت و باید بــا روحیــه جســورانه و کنجکاوانه، 
ریســک های این حوزه را پذیرفت و پــس از آن اقدام به 

سرمایه گذاری کرد.«

اقــدامبــهتوانمندســازیمدیــرانوسیاســتگذاران
اینحوزه

به گفته مدیر برنامه  ریزی پارک علم   و فناوری دانشگاه 
صنعتــی شــریف، آشــنایی بدنــه دولتــی بــا مباحــث 
سرمایه گذاری خطرپذیر آنچنان عمیق نیست؛ چراکه 
وقتــی بــه شــیوه نامه ها و آیین نامه هــا نــگاه می کنیــم، 
 اقدامــات اتخاذشــده در ســطح واژه هــا و کلمــات باقــی 
می مانند و هیچ گاه از آن فراتر نمی رونــد. از طرف دیگر 
به دلیــل عــدم آشــنایی الزم نهادهــای دولتــی در حوزه 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر، به صــورت مســتقیم اقدام 
بــه ورود در ایــن حــوزه می کننــد کــه تصمیم نادرســتی 
برای یک نهــاد دولتی به حســاب می آید کــه نمونه آن 
ســهام داری مجموعه هــای دولتــی اســت کــه می تــوان 
به عنــوان یــک پدیــده شکســت خورده در کشــور از آن 

یاد کرد.     
جعفــر در ادامــه صحبت هایــش می گویــد: »در یــک 
دهه گذشــته روی افزایش سطح دانش سرمایه گذاری 
خطرپذیــر کارآفرینان تالش هایــی - هرچند به صورت 
پراکنــده - صــورت گرفتــه؛ بــا ایــن حــال امــروز نیــاز 
داریــم کــه آموزش هایــی را به بخشــی از بدنــه دولت و 
قسمت ســنتی بخش  خصوصی کشــور در این زمینه 
ارائــه بدهیــم تــا بــا نــگاه واقع بینانه تــری در ایــن حوزه 

تصمیم گیری کنند.«

واحدســرمایهگذاریپارکعلموفناوریدانشگاه
صنعتیشریف

علیرضــا جعفــر با بیــان اینکــه واحد ســرمایه گذاری 
پارک علم   و فناوری دانشگاه صنعتی شریف از سال 
1399 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و این 
واحد متشــکل از یک تیم قــوی و حرفــه ای با حضور 
افــرادی کــه دانــش الزم را در حــوزه ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر و اکوسیســتم کارآفرینــی کشــور دارنــد، 
عملکــرد مناســبی را از خود نشــان داده، با اشــاره به 
شیوه ســرمایه گذاری این مجموعه توضیح می دهد: 
»واحــد ســرمایه گذاری پــارک به عنــوان یــک هــاب و 
متشــکل از شــبکه قــوی از ســرمایه گذاران مختلــف 
است که یک کســب وکار عضو پارک هنگام مراجعه 
از لحاظ اینکه آیا این کسب وکار به دریافت سرمایه 
از خــارج از مجموعــه خــود نیــاز دارد یــا اینکــه کدام 
شــرکت ســرمایه گذاری بــرای این نــوع از کســب وکار 
مناسب اســت، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد، 
بــه همین دلیــل به نوعــی می تــوان گفت با ایــن مدل 
از ســرمایه گذاری، پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
صنعتی شریف حتی یک ریال نیز روی کسب وکارها 

سرمایه گذاری نکرده است.«
مدیــر برنامه  ریــزی پــارک علــم   و فنــاوری دانشــگاه 
صنعتی شریف با اشاره به اینکه تمامی استارتاپ ها 
و آن دســت از کســب وکارهایی کــه در مرکــز رشــد 
پــارک قــرار دارنــد و شــرکت های رشــدیافته ای که در 
ناحیه نوآوری پارک مستقر هستند، مخاطب واحد 
سرمایه گذاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی 
شریف به شمار می آیند، به آماری از این واحد اشاره 
کــرده و توضیــح می دهــد: »تاکنــون 34 اســتارتاپ، 
موفق بــه جذب ســرمایه از شــتاب دهنده پــارک علم 
و فنــاوری شــریف شــده اند کــه میانگیــن ارزش ایــن 
استارتاپ ها در زمان جذب سرمایه حدود دو میلیارد 
تومــان تخمیــن زده می شــود؛ البتــه اســتارتاپ های 
فوق به صــورت میانگیــن، 26 درصد از ســهام خود را 
برای جذب سرمایه به شرکت ســرمایه گذاری واگذار 
کرده اند. در سال گذشته شش اســتارتاپ به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم از خدمــات و حمایت های 
واحد ســرمایه گذاری پارک اســتفاده کرده اند و موفق 

به جذب سرمایه شده اند.«
طبق صحبت های علیرضا جعفر، یکی از مهم ترین 
چشــم اندازهای واحــد ســرمایه گذاری پــارک علــم و 
فناوری شــریف بســط دادن خدمات خود بــه تمامی 
کســب وکارهای مســتقر در پــارک؛ اعــم از اینکــه در 
چــه مرحله ای از رشــد قــرار دارنــد، اســت. همچنین 
تنوع بخشی به مسیر جذب سرمایه کسب وکارهای 
فنــاور بــا اســتفاده از انــواع روش هــای تأمیــن مالــی، 
جدای از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر مانند 
سرمایه گذاران فرشته، پلتفرم های تأمین مالی جمعی 
و سازوکارهایی که برای بورس و فرابورس در این زمینه 
وجود دارد، می تواند از دیگر برنامه های این واحد به 
حســاب آید و هــدف نهایی ایــن واحد این اســت که 
بتواند در آینــده نزدیک به عنوان یــک مرجع کلیدی 

برای سرمایه گذاران خطرپذیر کشور تلقی شود.« 

علیرضا جعفر: 
کتاب »راهنمای 
سرمایه گذاری 
خطرپذیر« عالوه 
بر تشریح ساده 
دانش مالی، به 
کسب مهارت های 
نرم این حوزه نیز 
اشاره می کند که 
سبب اثربخشی 
دوچندان آن شده 
است

کتاب راهنمــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر یکی از شناخته شــده ترین 
کتاب هایی است که در حوزه ســرمایه گذاری خطرپذیر به رشته تحریر 
درآمده اســت. بردلــی مایلز نویســنده کتاب، خــود بــرای ورود به این 
صنعت بــا چالش هــای فراوانــی مواجه شــده و هدفش این بــوده که 
بتواند یک راهنمای ساده و سرراســت برای افرادی بنویسد که به حوزه 
سرمایه گذاری خطرپذیر عالقه داشــته اما نمی دانند باید از کجا شروع 
کنند و برای موفقیت در این حوزه چه مهارت ها و دانشی داشته باشند.

این کتاب به شما می آموزد چگونه مانند يک سرمايه گذار حرفه ای فکر 
کنید. خواه هدف تان ورود به صنعت جذاب سرمايه گذاری خطرپذیر 
باشد، خواه تامين سرمايه برای استارت آپی كه ماه ها يا حتی سال ها در 

فكرش بوده ايد، اين كتاب برایتان بسیار مفید خواهد بود.
اين كتاب برای كسانی است كه می خواهند درباره دنيای پيچیده و مبهم 
سرمایه گذاری خطرپذیر کمی بیش از حد معمول بدانند و پیش از این 
هیچ وقت کتاب راهنمای کارآمدی که همــه مطالب را به طور جامع در 
یک نوشته ساده و روان گردآوری كرده باشد، نيافته اند. کتاب راهنمای 
سرمایه گذاری خطرپذیر درباره انواع ســرمایه گذارانی که با آنها برخورد 
خواهید داشت، صحبت کرده و به این سؤال پاسخ داده است که چرا هر 
سرمایه گذار خطرپذیری در هر کسب وکاری سرمایه گذاری نمی کند. شما 
با مطالعه این کتاب، یاد می گیرید چطور مثل یک حرفه ای شرکت هایی 
که برایتــان جذاب هســتند را نقد و بررســی کنید و طرح شــرکت های 
دلخواه تان را به ســرمایه گذاران خطرپذیــر ارائه دهیــد. همچنین یاد 

می گیرید کسب وکارها را مانند یک سرمایه گذار، ارزشگذاری کنید.
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