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پرورشبذرهایامید
ساتدرمسیرپرپیچوتابکاارفررین وراهانادازییاسکسااوکاراساانتریلمریاهاایدهای

شاایدبتانانگفاتایالایادههواانرویاای . درذهلکارفرریلشکلم گیاردکهمانندیسجرقه
قا ایدهایکهدرهالهایازبیموامیدوا. استکهدرقالایسکساوکارعینیتخناهدیارت

هاگاربیمفنکهموکالاساتایادهمانردنصراواالجناباانیباازارنااشادوامیادازفنکا. شدهاست
.ایلایدهبهثوربنشیندخیقارزشوثروتزیادیخناهدداشت

یاهایمر. کارفررینانوننفوراندرابتدایمسیرخنددرنقطهوفرباهناامجساترنگریهساتند
اجراقساوتپارلاال ما. کهسنگبنایتواممسایرایراادوتنساکهکساوکارشاانخناهادباند

دفناااهلحصهایستکهایلایدهشاملیسرناوریجدیدوبهطنرکی استارتفپ ننفورانهباشا
ذهالمریهجسترنگریبرایکارفررینانسانترازقاالخناهادشادوطیافمتنانالسانا ت

هوااانایدهرادرگیرخناهدکارد فیااایالایادهمناسااباازاراساتحفیاامحصانلرناوراناهایکا
تحتنلیدم شندعویکردمناسا خناهدداشاتحمادلدرفمادزای پایادارایالکسااوکارلیسا

لطنرم تنانبرایایلکارتیمسازیکردح
خشا بعدازگذشتلندسالازتأسیسمرکزرشدپارکعیمورناوریشریفمتنجهشدیمب
ادانشارنیاندانشاااهوانعت شا ریفازدرخناستهایپذیرشبرایاستقراردرمرکازکاهعوادتا
غیارازبندندابهمریاهبیانخخاندنرسایدهباندوباهنصارم رسایدساازوکارواایت دیااریباه

ادرمرونعااهایکااهبتناناادنیااازکارفررینااانوناانفورانر. مرکاازرشاادباارایایاالمخاطااااننیااازاساات
ساازینهاادیکاهبتنانادباهپارورشایادههایاساتارتفپ وتیم. مریهجسترنگریبرطرفکناد

نانددرایلجای کهبت. درایلزمانشتابدهندهشریفشکلگررت.کارفررینانننپاکوسکند
برسااندوجای کهبتناندبیمهاراباهاداقل. مریهکییدیبهکوسکارفررینانوننفورانبیاید

ساااالازتأسااایسشاااتابدهنده۷ا نبااااگذشااات. امیااادرادردلواااااانایااادهتقنیاااتکناااد
م تاانانکارنامااهعویکااردفنرابااهدقااتارزیاااب وخروج هااایمنرااقوترربااههایشکسااتدر

رامیاادواریمگاازارشپاای روبتناناادترربااههایارزنااادهایراد. اسااتارتفههای رابررساا کاارد
تررباااهایکاااهاوااال. خاادمتاساااتارتفههاورکاااا ناکنسیسااتمکاااارفررین کشااانرقاااراردهااد

.پرورشبذرهایامیددرجنانانسرزمیلماست
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5وفحه

ازکراشروالشدح

.دانشااهشریفبندهاستارزشفررین شتابدهندهشریفاگام درراستایتکویلزنریره

الیوتقنیاتسالپی مرکزکارفررین دانشااهدرتالشبرایپاسخدادنبهنیازدانشرنیانبرایمسیرفینادهایباهجازاپا21
ومااانزشفودومتاااروی وررهنگساااازیرویاااهکارفرریناناااهتأسااایسشااادهباااندوباااادوکییااادواوهاوااای پیننااادداشاااتااول

.تنانوندسازی

تندشارکتداشاراهانادازیکاهقصادرارخالتحصایالن مرکزرشدباهادفارائاهامکانااتووایاتازدانشارنیانو۱۳۸۲درسال
.وندوقپژوه وننفوریشکلگررتشرکتهابرایتقنیتبازویارائهخدماتمال به۱۳۸۸ایرادشدودرسال

اضا دومنضنالباعثشدایدهتأسایسشاتابدهندهدانشاااه جادیترپیایاریشاند یکا تیمهاای کاهمتق۱۳۹۲درسال
تندوورودبهمرکازرشاددانشاااهبندنادولا اساانم شادهنانزازنصارمهاارت وسااختاریباهانادازهیاسشارکتباال نیسا

 هوچنیلرشداکنسیستمرناوریاطالعاتدرکشنرکاهسارعتترااریشادنایادههاومحصان تراباهطانرمکنااداریارازای
.دادهبند

.لشنندتابتنانندبهیسشرکتننپاتادیم کردندخدماتخاو دریارتکنتاهتریبایددردورهکساوکارهاایلننال

1379کارفررین مرکز

مرکزرشد۱۳۸۲

1388پژوه ورناوریوندوق

مرتو خدماترناوری1392

1393شتابدهندهشریف

مدرسهاشتغالشریف1394

1395پارکعیمورناوری

نایهننفوریشریف1397



فماروارقام
کییدی

نفرساعتمشاوره
وکارگاهفمنزش 

15026

تیمهایخارجشدهمنرق

35 2650+
ایدهثاتشده

50000+ 537
میییننتنمانمیانایل
سرمایهجذبشده

میانایلدرودتیمپذیررتهشده
سهامواگذارشده

+650
جیسهارزیاب 

2+
میییاردتنمان

میانایلارزشگذاری

34
تیمهایسرمایهگذاری

شده
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اثراقتصادی
شتابدهنده
مبراکنسیست
کارفررین 

150
استارتفه

میییاردتنمان+ 650

اقتصادیخیقشدهارزش
نفر+ 1000

اشتغالایرادشده
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مرال
شتابده برنامه

شتابده 

پی شتابده 

دروااانرت کهتاااایمدرساااطح باشاااادکاااهاولنیااااتفن
کهتنسااارارزیاباااانوکویتاااهپاااذیرشتورکااازبااارتنسااا

محصااااااااااانلتشاااااااااااخی دادهشاااااااااااندادرررایناااااااااااد
. پی شااااااااااااتابده پاااااااااااااذیرشخناهاااااااااااادشاااااااااااااد

ماهاهاساتتاا3پی شتابده یسبرنامهداکثر
هاسااتارتفهدرایاالبااازهزمااان بااررویتنسااکهنونناا

.اولیهمحصنلخندمتورکزگردد
ارزیاب ایده

درگاااااااااااااهثاتناااااااااااااماسااااااااااااتارتفههاوبسااااااااااااایت
techpark.sharif.irهاااراساااتارتفهبااارای. م باشاااد

رمثاتنامواردایلسایتشدهواقدامباهتکویالرا
شااااتابدهندهشااااریف. ثاااااتاسااااتارتفهم نوایااااد

بهوااانرتسااایکی اقااادامباااهپاااذیرشاساااتارتفهها
نو کناادوتیمهااادرهرزمااان م تنانناادایاادهخااندرا

.ندثاتکردهوواردررایندارزیاب شتابدهندهگرد

ثاتایده

گاااااااماولارزیاااااااب ایاااااادهاسااااااتارتفههاابهواااااانرت
غیرضاانریم باشااادوتیمهااای کاااهدرایاالمریاااه
تأییااااادم شااااانندباااااهمریاااااهارزیااااااب ضااااانریراه

.م یابند
ن ادرجیسهارزیاب ضنریدرونرت کهجناههایر

دکساااوکاریومکیارهااایتیواا اسااتارتفهبااهتأییاا
. ددارزیابهابرسداتیمواردمریهدومارزیاب م گر

۹اسااتارتفهبااهارائااهکساااوکارخااندوبرنامااهکاااری
دهماههخندبهکویتهایمتشکلازمدیرشاتابدهن
ریفشریفامدیرمرکزرشدرناوریهایپیشررتهشا

ونوایناااادهپااااارکعیاااامورناااااوریدانشااااااهشااااریف
ارتفهدرونرتتأییدکویتهپذیرشااست. م پردازد

باااااارایبهرهمناااااادیازبسااااااتهخاااااادماتوااااااایت وارد
.شتابدهندهشریفم شند

درواااااااااااانرت کهاسااااااااااااتارتفهدرماااااااااااادتزماندوره
پی شاااااتابده باااااهاهااااادافمااااادنصردرتنساااااکه
محصااااانلدساااااتپیاااااداکناااااداوارددورهشاااااتابده 

ماهاه۶دورهشتابده یسبرناماهاداکثر. م گردد
یاساتواسااتارتفهدرایالبرنامااهم بایساتبااررو

رشااداسااتارتفهوررایناادتأساایسشاارکتوجااذب
.سرمایهمتورکزشند

4
2

3
1

رساااالتکااااریشاااتابدهندهشاااریفاکااااه ریساااسفغااااز
. کساااااااوکارباااااارایتیمهااااااایمسااااااتعدودانشاااااا اساااااات
غاازشتابدهندهشریفتالشم کندتاااساتارتفههادرف

ماهااهبااررویتنسااکه9بااهکااارخاانددرررفیناادشااتابده 
ایهوچنایلاساتارتفهه. رناوریومحصنلمتورکازشانند

منرااقخارجشاادهازشااتابدهندهم تناننااددورهسهساااله
ت رشادرادرمرکاازرشادپااارکعیامورناااوریدانشاااهواانع

.شریفاسپریکنندوازخدماتفنبهرهمندشنند
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خدمات
ارائهشدهبهاستارتفهها

تخصی بذرمایه

رضایکارگاه و
فزمایشااه 

رضایاستقراراشتراک 

فمنزشو
منتنرشیپ

دسترس بهشاکهایازکارفرریناناسرمایهگذارانو
رکا ناکنسیستم

9وفحه



تننالرکالیت
ساداستارتفههایشتابدهنده

رناوریاطالعاتو
ترارتالکترونیس

68%

سختارزار

24%

هنشمصننع 

8%
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بنیاناذاراناطالعات
ساداستارتفههایشتابدهنده

سل

50%
45%

35تا25بیل
35بیشتراز

25کوتراز

11وفحه

95%5%

5%

15%

80%

دکتری

کارشناس ارشد

کارشناس 

ی رشتهتحصیتحصیالت

امهندس هنارض

مهندس شیو 

ریزیس

مهندس برق

MBA

مهندس مکانیس

مهندس مناد

مهندس عوران

مهندس کامپینتر

2%

3%

3%

10%

5%

10%

10%

10%

47%
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ضرورتتحقیقاتوشناختبی ترازبازار •

عدمتنجهبهسایررقااورکا ندرایلنزه •

عدمشناختکار اززنریرهارزشونعت •

عدموجندننفوریکار درایده •

مشابهتبانوننههایمنجنداعدمتوایزکار باسایررقاا •

.وجندنوننههایمشابهقای شکستخنردهدرشتابدهنده•

درمریااااااهاولارزیاااااااب پااااااسازثاااااااتایاااااادهدرسااااااایت
شتابدهندهاتیمهاوایدهارائهشادهباراساانمکیارهاای

.اولیهمنردارزیاب قرارم گیرند

د یل
ایدههارداولیه

نداشتلتیمشریف 

48%

عدمشناختکار بازار

19%

ناپختا ایده

9%

سایر

7%

نق مدارک

5%

نداشتلتیم

16%

ثاتشرکتقنق 

4 %

تکراریبندن

1%
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تیم
کمبندناشتیاقاجدیتوتعهدتیم •
نداشتلوقتفزادوکار تیم •
قابلاعتوادناندنتیم •
عدمتوایلبهیادگیریوعدممرب پذیری •
کواندتخص رناوریودان درتیم •
.ناتنان تیمدراجرایبرنامههایاستارتفه•

بازار
نداشتلشناختکار اززنریرهارزشونعت •
نیازبهتحقیقاتوشناختبیشترازبازار •
نداشتلتنجهبهسایررقاا •
پتانسیلکمرروشمحصنل •
.ریسسهایبازار•

سایر
ایدهاستارتفپ ناندهوتنهانیازبهمشاورهداشتهاست •
نوننهمشابهایدهیانوننهمشابهنامنرقایدهمطرحشدهدر•

شتابدهندهوجندداشتهاست 
برایایدهنیازبههزینههای بیشترازتنانشتابدهندهداشتهو•

پذیرشدرشتابدهندهمناساناندهاست 
ایدهنیازیبهدورهشتابده نداشتهوتیمدرمریهجذب•

سرمایهبندهاست 
.تیمازادامهارزیاب ااعالمانصرافکردهاست•

13وفحه

رمریهدومارزیااب بهوانرتمصاااهضانریتایمتنسا
دقیقااه15هااراسااتارتفهدرماادتزمان. کارشناساااناساات

بااهارائااهکساااوکارخااندم پااردازدوپااسازفنکارشناسااان
ابااررناا وکساااوکاریدرقالاااپرساا وپاسااختخصصاا 
.اسانمکیارهایمختیفابهارزیاب تیمم پردازند

د یل
معدمتنانوندیاعضایتیردثاننیهایدهها

25%

د یلرن 

24%

سایرد یل

9%

د یلبازار

9%

ناپختا ایده

7%

انسان مشکالتمناب 

22%

عدمننفوریکار 

6%



گروهسرمایهگذارینیساندیشانکارایا

شرکای
استراتژیسشتابدهندهشریف

منسسههادیاندیشهتنسکهرناورشرکت وان

شرکتسرمایهگذاریخطرپذیررهنواگروهتنسکهبلداشرکتتنسکهکارفررین بهول

شرکتعی بابا

وندوقپژوه ورناوریغیردولت 
وندوقننفوریوشکنرای مکاونتعیو ورناوریریاستجوهنریتنسکهوادراتورناوریشریف

وندوقمال تنسکهتکننلنویایرانسرمایهگذاریخطرپذیراسوارتفهونچرز
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فمنزش
درمنضنعاتمختیف

(نفرساعت)مرونالزماندورههایفمنزش 

15

7 7

13

قنق و

قراردادها

بازاریاب  مناب انسان

16

ارتنسکهکساوک

5

تیمسازیو

شاکهسازی

15

عونم جذبسرمایه

(تاکننن96سال)رراوان دورههایفمنزش 

(ساعت)جیساتمنتنرشیپمرونالزمان

قنق وقراردادها تیمسازیو

شاکهسازی

مناب انسان 

43.9 31.3

100.3
تنسکهکساوکار عونم جذبسرمایه

94 94

بازاریاب 

81.3
43.9

دیخدماتمنتنرشیپشتابدهندهشریفادردوطاقهبن
مشااااورههایرنااا ومشااااورههایمااارتاربااااکسااااوکارباااه

.استارتفههاارائهم گردند

درکنااارارائااهخاادماتمنتنرشاایپبااراساااننیازمناادیهاار
تااایماشاااتابدهندهشاااریفاقااادامباااهبرگااازاریکارگاههاااای
تفمنزش تخصص وعونم درزمینههایگننااگنندرجها
لارتقایسطحدان اعضایاساتارتفههاوساایرمخااطای

.م نواید

15وفحه

قنق وقراردادها تیمسازیو

شاکهسازی

مناب انسان 

2374.2 1695.8

5426.7
تنسکهکساوکار عونم جذبسرمایه

5087.5 5087.5

بازاریاب 

4409.2
2374.2



استارتفه
تریار

رویااداداسااتارتفهتریاااریااسرویاادادفمنزشاا اترویراا و
رقاااااااابت درزمیناااااااههایمختیااااااافتخصصااااااا اساااااااتکاااااااه

فپ شرکتکنندگاندرمادتزمان مکایلباارضاایاساتارت
.ورروتهایکارفررین درونعتفشنام شنند

هاااادفازبرگاااازاریایاااالرویاااادادافشااااناکااااردندانشاااارنیان
دانشاااااهوااانعت شاااریفودیااااردانشاااااههابااااشااارایر
راهاناادازییااساسااتارتفهامهارتهااای زمدرایاالمساایرا

ذاراسارمایهگباهتیمسازیوکارتیو اجذبسرمایهاارائاه
.دننشتلطرحکساوکارومسائلمربنطبهفنم باش

. دورهبرگزارشااااادهاسااااات11اساااااتارتفهتریااااااردرمروااااانال
نزههااایتخصصاا روبااهرومنضاانعاتمحاانریایاالرویااداد

.بندهاند

16وفحه

هنش
مصننع 

رناوری
اطالعات

رناوری
مال 

ترهیزات
پزشک 

رناوری
فزمایشااه 

سالمت
هنشوند

بهینهسازی
مصرففب

انروی



دورهو های
دوستانهاستارتفپ 

دورهواا اسااتارتفههایشااتابدهندهشااریفرویاادادیکااه
باااهوااانرتماهاناااهبااااهااادفشاکهساااازیاساااتارتفههاباااا
 ساااارمایهگذارانخطرپااااذیرورکااااا ناکنسیسااااتموفشاااانای

بی تاااااارمیهوانااااااانرویاااااادادباااااااشااااااتابدهندهشااااااریفو
.استارتفههایفنبرگزارم شند

180+
میهوان

2500+
کنندهشرکت

60+
دورهو 

17وفحه



داستانهای
منرقیت
اسااتارتفه20درایاالبخاا ازمنرقیتهااای

خاااااارجشااااادهازشاااااتابدهندهپاااااارکعیااااامو
.رناوریشریفخناهیمشنید



19وفحه

منتنرجسترنیهنشوندخریدترب

:شکلگیریایده
وقااااالازتااااربامشااااانلکاااااررویایاااادهی۹۲درسااااال

اساینناستارتفپ بهنامنسخهپیچبندیمکاهیاساتنم
فنزمااانبحااثاسااتارتفههابااه. باارایداروخانااههابااند

زشکلامروزدرکشنرمطرحناندوماطروانرابهمرکا
زبعااادا. کاااارفررین دانشاااااهشاااریفارائاااهکاااردهباااندیم

شااروالبااهکااارشااتابدهندهیشااریفاتاایمماااونااناک
.بهعنناناولیلتیمهاواردشتابدهندهشدند

بعاادازماادت ابااهایاالنتیرااهرساایدیمجامکااهیهاادف
نادونسخهپیچاپذیرشاستفادهازایالسارویسراندار

ا. متنقااافشاااد93رکالیاااتماااااوایااالتابساااتان مراااددا
هشااروالبااهبررساا بااراییااارتلایاادهیجدیاادکااردیمکاا
یک ازفنهامنتانرجساتوجنیخریادباندوساپساباا
نبررساا وتحییلهاااامتنجااهشاادیماتوااالمنرقیااتف

تاااااربرادر93بیشاااااتراساااااتودرنهایاااااتادرمهرمااااااه
ساالدر1کوتاراز. شتابدهندهیشاریفشاروالکاردیم

دشااتابدهندهمسااتقربااندیموبعاادازفنبااهمرکاازرشاا
نسالبهدرترجدیددرپارکنقلمکا3ررتیموپساز

.کردیم

لراشتابدهندهشریفح
ازویژگ هااااااایشااااااتابدهندهضاااااانرتیمهااااااایقاااااانیو

اینکااااااهم تنانسااااااتیمدرداخاااااال. متناضاااااا درفنبااااااند
یلدانشااااهرضااای باارایکساااوکارخاانددرکنااارتحصاا

نباتفاااقخاا. داشااتهباشاایمبساایاربااهماااکوااسم کاارد
دیااااریکاااهشاااتابدهندهبااارایماااارقااامزدوانتصاااارفنرا

.نداشتیمفشنای ماباسرمایهگذارمانبند
وارتربیسمنتنرجستوجنبارایخریاداینترنتا باهشا
اربرم رودوشایدبشندگفتمهمتاریلارزشا کاهباهکا
اهم دهدایلاستکهرردبهجایاینکهدرلنادرروشاا

دناااالکااا بااارددیااامحصاانلماانردنصرخااندرادرگنگاال
نصباتنجهبهاینکهنتاای گنگالمخصا)جستوجنکند

رانوااااای … خریاااادنیسااااتوموکاااالاسااااتوبال هاااااو
م تناناااااددرتاااااربجساااااتوجنکنااااادومحصااااانل( دهاااااد

.منردنصرشراپیداکند
:مسیرتربتابهامروز

براباااااریداشاااااتهو ۳تاااااربطااااا ساااااالهایاخیاااااررشاااااد
.درالتنسکهیخدماتخنددربازارکشنرترکیهاست
. محصااااانلجدیااااادماااااارروشااهساااااازمیکسااااایلاسااااات
یاژهمیکسیلرویامنیترروشااههایخندساسیت و
لداردوهونارهتاالشکاردهاساتتاابهتاریلوجدیادتری
.استانداردهایامنیتشاکهرادرخدمات ارائهبدهد

تعدادراند1
جذبسرمایه

لکاربررکا+1,000,000
روزانه

60
نفرهوکار

باعی بابای مصااه

19وفحه
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:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
ادانشاااه م تناناداگربخناهیمنق تیمونق دانشااهرادرنصربایاریمانقا تایمپررناگتراسات ولا قطکاا

اباانییم. نق مؤثریداشتهباشد تاا20دروادنقا دانشارنیاناهواان70دروادنقا دانشاااهو30تاا20ماثال
ا. درواادم تناناادمااؤثرباشااد30 درواادمهاااجرت90تااا80اگااردانشااااههاایچبسااتریرارااراهمنکنااداهرسااالمااثال

درواادوایاالمساادیهخااندم تنانااد20درواادکااهم مانناادام شااند10م کننااد امااااگاارفنبسااتررااراهمشااندافن
.ترغیاکنندهباشد

:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
ندارضاایبهنتیرهرسیدنکارخیی بهجناندگ وپشتکارفدمهابستا داردواگرم خناهنادواردایالانزهشان

.فنبارضایکارکردندریسشرکتخیی متفاوتاست
رشادهاسات بهخاطرشرایراقتصادیواتفاقاتاجتواع وسیاس کشنرارضایمنف وناامیدیبیلبچههابیشت

رادهاامامااااقتصااادایاارانباااهوااهیمشااکالت کااهدارداارریااتبساایارزیااادیباارایکااارفررین وارزشفرریناا داردواراا
ننشاکافرماثرگذارینیزدراینراام تنانادبزر تارباشاد لا. م تناننددربیندمدتبهلحاظمال منتف شنند

تواقتصااادینساااتباااهکشاانرهایتنسااکهیارتهبسااایارزیاااداسااتوهاااماینکااهایاارانکشااانریدرالتنسااکهاسااا
.کوسکردنبهرشداقتصادیکشنردرالتنسکهجذابتراستوسرضایتبیشتریدارد

20وفحه

ت اقتصادایرانباهوهیمشکال
کهدارداارریتبسیارزیادی
برایکارفررین وارزشفررین 

داردواررادم تناننددر
 بیندمدتبهلحاظمال منتف

.شنند
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کنئرا
:شکلگیریایده

نفاااااراز2. شاااااکلگررااااات۹۲-۹۱ایااااادهیکااااانئرادرساااااال
بارایدانشرنیاندانشکدهیکامپینترشاریفمحصانل 
هدادهتصحیحتوریلهاوپرووههایبرنامهننیس تنسک
.بندندوملدرفنسالبهفنتیماضارهشدم

هبهمرورزمانامحصنلباهطنرجادیتریدردانشاکدهبا
اهواااهیگروههاااای۹۳کاااارگررتاااهشااادودرساااال تقریااااا

درساااا ایکااااهتوااااریلبرنامهننیساااا داشااااتنداازایاااال
.سرویساستفادهم کردند

نفااااارهدردورهیدوم4ادرقالاااااایاااااستااااایم۹۴ساااااال
ی اایاادهیاواا. اسااتارتفهتریااارشااریفشاارکتکااردیم

پیادهسااااااازیساااااارویسفماااااانزشتعااااااامی رویهواااااایل
بااهایاالواانرتکااهمخاطاااپااسازیااس. محصاانلبااند

فمااانزشکنتااااهاولیاااهبااااااالکردنتواااریلودساااتباااه
سا یاادکدشدنبهونرتتعامی باسیساتمابرنامهننی

یسبایردودرنهایتاهدفایلبندکهگروه برنامهنن
فماانزشدهاایمتااابااهشاارکتهاباارایاسااتخداممکرراا 

ازهواااانزماااانابحاااثجاااذبنیااارویمتخصااا . شااانند
.برنامهننیسبسیارجدیومنردنیازشرکتهابند

فهباایالایادهمااتنانساتیمرتااهیاولرویاداداساتارت
ادادهتریااارراکساااکناایمویکاا ازامتیااازات کااهبااهماا

. شداضنردرشتابدهندهیشریفبند

ازبندکاهایادهیکیا پاسکدفمنزیماناممحصنلاولیه
انااادک ۹۴ورودباااهشاااتابدهندهیشاااریفدرتابساااتان

.ادامهیارتکنئراتغییرکردوبانام
:مسیرکنئراتابهامروز

سااالدرشااتابدهندهبااندیموازرضاااوخاادمات1اادود
ازشاتابدهندهباهمرکاز95فناستفادهم کاردیموبهاار
یدرمرکااازمحاساااااترضاااا. محاساااااتدانشاااااهررتااایم

۵نفارباه3بیشتریداشتیموتیمتنسکهپیداکاردواز
ادرمرکاازمحاسااااتمسااتقر95تااادیماااه. نفااررساایدیم

. باااندیمودرخناساااتجاباااهجای باااهمرکااازرشااادرادادیااام
باه98اوایلدیماهواردمرکزرشدشدیموتاااواخارساال

.سالدرمرکزرشدمستقربندیم3مدت
قرارمزیتمرکزرشدایلبندکهمکانخنب دراختیارما

نفاارواردمرکاازرشاادشاادیموتاااانتهااای7دادهبااندامااابااا
اوایااال. نفاااررسااایدیم17-18مااادترکالیتوااااندرفنرااااباااه

اباااهدرتااارجدیااادیدرنایاااهینااانفوریشاااریف99ساااال
99سااال. نفاارراداشاات25نقلمکااانکااردیمکااهارریاات

نفاررسایدیمو50به99کنئراخیی بزر شدودراواخر
.نفراست53-54درالاضرتیمکنئرا

باارای(LMS)محصاانلاولیااهیماااسیسااتمکوسفمنزشاا 
.دانشااههاومدارنبند

ورضای براییادگیریارشدررهای
هوارای تنسکهدهندگان

مصااهبامحودباقرتاریزی

تعدادراند1
جذبسرمایه

دانشرنی27،112
کنئراکال 

54
نفرهوکار
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پااس. مشااتریاولمااادانشااااهشااریفبااهسااابم فمااد
ازفناباااهساااراخدانشاااااههاومااادارندیاااارررتااایموباااا

( یک ازمدارناساتعداددرخشاان)1مدرسهیعالمهی 
ااااسم کااااردیمم تاااانانیمباااااهوااااهی. قااااراردادبسااااتیم

اقدانشااههاومدارنکشنرقراردادبانادیم امااایالاتفا
وا نیفتاد زیراسرویسا کاهارائاهم کاردیمسارویسخا

رااروشایاالخاادمتبساایار. بااندونیااازجاادیهوااهناااند
. ساااختباااندونیاااازباااهتغییااارمااادلکسااااوکارداشاااتیم

رایااااانشاااندتااااهواااهازفناساااتفادهLMSتااارجیحدادیااام
.کنندوماازمحصن تدیاردرفمدکساکنیم
ا دانشاااااههایایااالتغییااارباعاااثشااادمااادارنوخصنواااا

500بیشتریمشتریکانئراشانندودراالاضاراادود
ردتااایلامارکواسکا. دانشااهومؤسسهکاربرماهستند

تهبهدانشارنهایخانبدانشاااههایبرتاردسترسا داشا
.مباشیموبتنانیمفنهارابرایکاریاب مکرر کنی

قباارایاینکااهباااشاارکتهادرارتااااطباشاایموازایاالطریاا
. درفماااادداشااااتهباشاااایمامحصاااانلدومرامکرراااا کااااردیم

 باندمحصنلدوممایسسیستممساابقاتبرنامهننیسا
باااااایاااااسساااااریازشااااارکتهاQuera-Contest.باااااهناااااام

سا برگازارتنانستیمارتاااطبایاریمومساابقهیبرنامهننی
قهمسااب. کنیمکهباعثایرادجریاندرفمدیبرایمااشاد

باارایشاارکتهاایاالفوردهراداشااتکااههاامم تنانسااتند
اناررادزیادیرادرزمانکمارزیااب کننادوساطحمهارتشا

مشاااخ شاااندوهااامدرجامکاااهیبرنامهننیساااانبیشاااتر
ساینرابندکهمنقکیاترابارایطراا یا. شناختهشنیم

. محصنلکاریاب برنامهننیس مناسادیدیم

ساااالامتنجاااهشاااادیمکاااهلاااال کوااااندنیااااروی1-2بعاااداز
بامهااااااارتبهطنرجاااااادیوجااااااندداردوتصااااااویمگااااااررتیمبااااااه

نئراایدهایلبندکهدرک. فمنزشهایبرنامهننیس ورودکنیم
ننااهیااسفماانزشراشااروالکناایموبایناایمبااازخنردکاااربرانلا
 بانداستافمنزشاولیهایکهارائهکردیمماان برنامهننیسا

.کهمنرداستقاالخیی خنب قرارگررت
نفااارازکاااربرانایااالدورهراخریاااداری1500اادود97فذرودی

کردناااادوایاااالاتفاااااقمثاتاااا بااااندوباعااااثشاااادبااااهفماااانزش
تررکاربرنامهننیس اکهدرابتداکنارشگذاشتهبندیماجدی

.کنیم
فمنزشهاودورههایجدیدشاروالشادوایالمزیاتراداشات

دازطارفدیاارامساابقاتدرفما. کهدرفمادبیشاتریایراادکارد
ماادکاریاااب هاامدرف. قاباالتنجه نداشااتومقیانپااذیرناااند

دورهیفمنزشا تنلیاد14دراالاضارا. خنب ایرادنو کارد
60شاادهاسااتوپردرفماادتریلمحصاانلکاانئرااسااتکااهاادود

.درفمدمربنطبهفنم شنددرود
نزیجدیدتریلمحصنلراتابستانپارسالدرنزهیدان فما

یاااسبنتکواااپفمااانزشبرنامهننیسااا رابااارای. شاااروالکاااردیم
کهتررباهیخییا Code Upدان فمنزانراهانداختیمبهنام
و99دورهیدومرازمساتان. خنب بندوبازخنردخنب داشت

ودورهیساانمراتابسااتانامسااالباااهوکاااریهوااراه1400بهااار
Queraاولبرگازارما کنیمکاهناامفنباه Schoolتغییارپیادا

.کردهاست
:اهداففیندهکنئرا

هبارایمادرکنئرابهتنسکهیمحصن ت عالقهمندهستیمکا
جامکااااهیبرنامهننیسااااانارزشاراااازودهداشااااتهباشاااادوقصااااد
. داریااملرخااهیفماانزشتااااشااتغالرادرکاانئراتنسااکهدهاایم
ازارهوچناایلام خااناهیمبااهتنسااکهیمحصاانلباااتورکاازباارباا

.خارجازایرانبپردازیم

رایاانشندتاهوهازLMSترجیحدادیم
ارفناستفادهکنندوماازمحصن تدی

.  درفمدکساکنیم
ا ایلتغییرباعثشدمدارنوخصنوا
.ددانشااههایبیشتریمشتریماشنن
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:عالقهمندانبهرضایاستارتفپ تنویهشوابه
تنانناادابتاداکااردررضاایاسااتارتفپ راتررباهکننادتااب

قاالداشاتلتررباهیکااری. شرایررابهخنب درککنناد
.ازشروالاستارتفهم تناندخیی مؤثرباشد

شتابدهندهشریفحلرا
خدمات کهشتابدهندهارائهم دادادرکلبسایارجاذاب

هدرمهمتریلبحاثابحاثرضاایکااراشاتراک باندکا. بند
.داختیارماقرارم دادوباعثم شدکارجدیترجینبرو

ساااعتهداشااتیمواینکااهدرداخاالدانشااااه24رضااایکااار
الناایلرضااای در رضااایکااارجاادیایوجااندداشااتوقاااال

ین دانشااهنداشتیمیااگرهمباندادرهساتههایکاارفرر
ا. بندکاهخییا متفااوتباند دهمادرنطراا شارضااکاامال

.  بندوامکانات زمدراختیارمانقرارداشت
ماانردبعاادیامنتنرهااایمااابندناادکااهبااهرشاادوتنسااکهی

ماابااایادهیفمانزشواردشادیم اماا. ایادهکواسم کردناد
انصرمنتنرهاایالشادکاهلارارویمحصانلقایا اکا هبعدا

پااساسااراخهوااانمحصاانلقایاا . فمااادهباانداکااارنکناایم
.ررتیموبهطنرجدیترفنراادامهدادیم

بهیسسریکارگاههاینزهیمال برگزارم شدکهخیی 
.فشنای بانیازمندیهایواندرزمانکمکوسم کرد

بذرمایااهایکااهباااهمااام دادناادغیرانتفااااع بااندوساااهام 
میییاننتنماانلحااظشاده25دریارتنو شدوتااساقف

باانداعااددیناااندکااهرویفنباارایخندمااانقاانقدرنصاار
بایریم ول کوسجدیایبرایماادرتاأمیلمخاارججهات

.ندطرا اسرورودیزایلبندودرضولخیی پربرکتب
هفتااهدرمیااانبرگاازار1ماانردبعاادیادورهو هااای بااندکااه

ندم شدومهوانهایفنازجنااههایمختیفا م تنانسات
روشابهماکواسکنناد مثالسارمایهگذاریامارکتیناگارا

هوکااااااریبااااااشااااارکتهایبااااازر ودرنتیراااااهایاااااسساااااری
.ارتااطاتشکلم گررت

شااااتابدهندهخییاااا درتصااااویمگیریباااارای
درواقااا راهسااانم. عااادممهااااجرتماااؤثرباااند

بااارای. خییاا جاااذاب راپااای رویماااقااارارداد
دخیی هاایلرضااباهوجاندفمادکاهم تناننا
انهویلجاکارکنند لننرضاایبکاریدرایار

.وجنددارد

ماندندرایرانووایت
:اکنسیستمننفوریازکارفررین 
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مرج تخصص بازیوسرگرم هنین

:شکلگیریایده
دباتنلیدیاساساااببازیوتراریساازیفنوار۹۴اوایلسال

بطاهیهویلترربهباعثشدپ باریمرا. ایلونعتشدیم
اتنلیدکنناااادگانومصاااارفکنندگانواااانعتاسااااااببازیا وااااال

ا. هنشااااوندانهنیساااات مادرهااااانو تنانناااادفنچااااهراکااااهواقکااااا
م خناهنااااادبااااارایررزندانشاااااانخریاااااداریکننااااادوازساااااوت
تتنلیدکنناادهیایرانااا نیاازمکیااااریباارایتنساااکهیمحصااان 

زیهایجدیدمتناسابانیاازمشاتریودررقاباتباااساااببا
.خارج وجندندارد
اباااهایااالایااادهرسااایدهباااندیمکاااهایرااااد۹۵تاااااواسااارساااال

دهوپیتفرماا باااهاادفهنشوندسااازیارتااااطمیااانمصاارفکنن
رایتنلیدکنندهاکنارهمقراردادنمحصن تایران وخارج ب
رایمقایسااهوهوچناایلدادنبااازخنردمااؤثربااهتنلیدکنناادهباا

ارتقاااایویژگ هاااایاساااااببازیهاورقاباااتبااااکاااا یخاااارج ا
امادر. م تناندتأثیرجدیبرونعتاسااببازیایرانباذارد

فنزمااانااسم کااردیمفمااادگ ومهااارت زمباارایراهاناادازی
بااههواایلعیااتابااه. یااساسااتارتفهدرتاایمماااوجااندناادارد

درشاارکتتنسااکهیسااامانههاینرماراازارینااایلپینسااتمو
نفاارپرساانلقاارار100نفاارتااا4جریااانرشاادایاالاسااتارتفهاز

.گررتم
اابااتکابهترربهومهارتهایفمنختهشاده۹۷اوایلزمستان

نادرپای ازف. تصویمبهراهاندازیاستارتفههنینگررتیم
( سبااااک)پااااییزدرمرونعاااهیباشاااااهکسااااوکاردان بنیاااان

میزیاجارهکردهبندیموباضنرلندهوکاارکاارفمنزجانانو
تباازاروعالقهمندبهاکنسیستماستارتفپ مشانلتحقیقا

.جو بندیایدهبندیم

ابااارایپاااذیرششاااتابدهندهیشاااریفاقااادام۹۷درنهایاااتاسااافند
.واردشتابدهندهشدیم۹۸رروردیل۱۸کردیمو

:مسیرهنینتابهامروز
گاااروهتنلیاااداراااروشوتنلیااادمحتااانا3اماااادر۹۸درابتااادایساااال

روشرکالیتم کردیم اماباهمرورتصاویمگاررتیمبهطنرجادیباررا
قیااااام ۷خردادمااااااهاازساااااایتهنیااااانباااااا۲۳روز. متورکااااازباشااااایم

ابهطنرجاادیباارتنسااکهی۹۸طاا سااال. اسااااببازیرونوااای کااردیم
ویااههوکاریهاایاساتراتژیسخاندونفانذباهباازارمتورکازباندیم ازج

رروشااااههنیاانوپیادهسااازیایاادهیسااکنی)هوکاااریباااباااخکتاااب
.اشرکتدرجشننارهیاسااببازیوغیره(بازی

یمباااااشااااینالکروناااااوتعطییاااا شااااکاهیباااااخکتاااااباتصااااویمگااااررت
اتنانساتیم۹۹بهطنرجدیبررروشفنالیلتورکزکنیمودررروردیل

. دوبرابااراهاادافرااروشخااندراتنهااابهواانرتفنالیاالمحقااقکناایم
مردادهواانساالاازمرکازرشاددانشاااهپاذیرشگاررتیموهمزماان

.کلتیمدرگیرکروناشدیم
هواانارهباااورداشااتیممأمنریااتمااارااروشهدروناادوهنشااوندانهی
اساااااببازیاساااتوایااالساااااتواااایزمااااباااابقیاااهیرروشاااااههای

نانبارایرسایدنباهایالارزشاوای ایاسروانشا. اینترنت م شند
. تدرتیمداشتیمکهوایفهیتحقیقدرایلزمینهرابهعهدهداشا

درواقاا . امحصاانلجدیاادهنیااناسااتارراراهاناادازیکااردیم99شااهرینر
هنیااناسااتاربراسااانتسااتهایانرامشاادهایااسبرنامااهباارایخریااد
اساااااببازیبااااهااادفرشااادوپاااروشتنانونااادیهایکندکااااندرکناااار

عالوهباارفناروانشاانانبهواانرت. ساارویسهایدیاااریارائااهم دهااد
.مستوربامادرهادرارتااطاست

راامروزرسالتخندراایلما بینیمکاهخاننادههااخریاداساااببازی
همرورخریااداسااااببازیم تناناادباا. تنهااابااهلشاامساارگرم نایننااد
.باعثرشدوارتقایکندکشند

مصااهباوادقمکصنم 
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کرونااابااهماااایاالدیاادرادادکااهتورکاازرااروشرارویماادل
مااهاهاداف4درنتیرهیایلتورکازاماادر. فنالیلباذاریم

اماههرااکهسارمایهگذارمشاخ کاردهبانداتنها6رروش
.ازطریقرروشفنالیلمحققکردیم

هوچناایلاکروناااباعااثمرازیشاادندانشااااهاعضااایتاایم
ایشاادکااهدرنتیرااهیفنقااادربااندیموقااتبیشااتریراباار

.پیشاردکساوکاراختصاصدهیم
:اهداففیندههنین

م خناهیمبراسانجاذبسارمایهیاخیاررشادداشاته•
.باشیم

اریامنفرروانشنانبهتایماضاارهکاردهایموقصادد10•
ماههکاملتریلبال باازیوسارگرم 6دریسبرنامهی

.رادرنزهیمادروکندکراهاندازیکنیم
3م خااناهیمراهاناادازیهنیناسااتارباارایکندکااانزیاار•

.سالراپی باریم
لراشتابدهندهشریفح

. مااابااهلنااددلیاالقصاادورودبااهشااتابدهندهراداشااتیم
کااهبزر تاریلمزیااتشاتابدهندهباارایماارضااایکااربااند
ساتیمبدوننیازبهپرداختمایاا دررراینادرشادم تنان

ندیفنرامستقرشنیموعاملدومبذرمایهیبسیارارزشو
لبندکهشتابدهندهبهاستارتفههام دادودرکناارایا

.مناردامشاورهوفمنزشهایجذاب هموجندداشت

یهایامروزاگربخناهیمبهتیو کهدرابتادایراهاساتتنوا
اپیشانهادما کنیمکاارخندشاانر اتحاتداشتهباشیماتوا

ماگاارتا تنوایهما کنی. نصاریاسشاتابدهندهجیانبارنااد
امکااااانورودبااااهشاااااتابدهندهیشااااریفرادارنااااادبااااهایااااال

.شتابدهندهواردشنند
اباهخاطرسارمایهیباذریور ضاایدلیلایلپیشنهادنهواررا

اساااتقراراسااات بیکاااهباااهخاطردانااا انااشاااتهیمنجااانددر
. شااتابدهندهوارتااطاااات اساااتکااهدرفنرااااایراااادم شاااند

اااذارشااوازمااان کااهبااهعننانیااساسااتارتفهتازهکاااربااابنیان
ارساالجیانتراساتواحاتم کنیادابسای1کساوکاریکاه

. ذهنتااانشاافافم شااندواشااتااهاتخااندراپیاادام کنیااد
زمااان کااهبااهمشاااورهایمتخصاا منجاانددرشااتابدهنده

.هممراجکهم کنیداهویلاتفاقرخم دهد
ایکا ازمهمتاریلد ییا  امروزماااگاراینرااهساتیماقطکاا

هازکوسمشاورهایشتابدهندهیشریفوارتااطات باندکا
شاااتابدهندهدرماااا. طریاااقایااالشاااتابدهندهشاااکلگررااات

.  ررهنگمشاورهگررتلراایرادکرد
رایملبهعننانمادیرعاملاساتارتفههنیانیاادگاررتمکاهبا

پیشاااااااااررتکسااااااااااوکاردرایااااااااالجایاااااااااااه زماساااااااااتاز
ماادیرعاملهایدیاااریکااهلناادسااالجیاانترازماالهسااتند
بااایااادگیریداشااتهباشاامکااهباارایایاالکااارجیساااتمنصواا 

.یک ازدوستانداشتم
مابهخاطردارمرردایروزیکهدرشتابدهندهمستقرشدی

هزارتنمااانگاالوگیاااهخریاادیمودررضااای  ۵ماالومیعاااد
گفتاایمایاال. کاااریخندمااانبااههوااراهلنگاانهنیاانقااراردادیم

اگلهاباشاروالمااوهنیاناینرااگذاشاتهشادندوهمزماانبا
پارازدرتارکاارماادرتارساازیباند. رشدمابزر ترم شانند

مااااااازودتاااااارازکارکنااااااان. اسااااااااببازیدریااااااسرضااااااایشاااااااد
اتاااا7شاااتابدهندهسااااعت 11واردم شااادیموبچاااههابعضاااا

سخیی خنب داشتوهننزفنروزهارا. شافنرابندند
.بهیادداریم

:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
رماالهواانارهاعتقااادمایاالاسااتکااهبعضاا هابایاادبروناادواگاا

قتاا یااستیااپشخصاایت اسااتکااهو. بوانناادااذیااتم شاانند
دمشااکی رام بینااداناامیاادم شااندوتیااپدیاااریهااموجاان

یاردکاهداردکهوقت مشکلوکوااندیرام بیناداانایازهم گ
تهاردورویکاردبراساانشخصای. برودمشکلرادرساتکناد
.اررادم تنانددرستباشد

ااگرشتابدهندهنانداملکهاماروزدوساتدارمبساا زمقطکا
نونناههایبااارزیرااز. واینرااباشامالهااارقادمعقااتربااندم

ناد بچههایشتابدهندهم شناسامکاهتا اپاالیکاردهبند
امااااواردیاااستااایمشااادندودیدنااادکاااهم شااانددرایااارانهااام

اشااتابدهندهدرایاالمساایریااسکاتااالیز. اثرگااذاربااند گرقطکااا
.مثاتاست

:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
ازیادادرتالشکنیدقالازاینکهکساوکارخندتانراراهبیند
توباکنارکس باشیدکهدرمسیرشروالیساستارتفهاس

ااذارباهعننانیاسمادیرارشاددرکناارفنبنیان. اوزندگ کنیاد
اگاارهوچنااان. باشایدوطکاامدردساارهایایاالمساایررابچشااید

دهرلناا. عالقهمنادبندیاادابعاادکسااوکارخااندراراهبیندازیااد
ابااارایهواااهواااادق بایاااددرنصااارداشاااتکاااهایااالتررباااهلزوماااا

اراارادیهاامبندهاناادکااههاایچترربااهاینداشااتهاندو. نیساات
.استارتفههایمنرق ساختهاند

درلنااااادااااانزهیکییااااادیکسااااااوکارمثااااالماااااال اقااااانق و
اساااتراتژیمشااااورداشاااتهباشاااید فدمااا کاااهباااهشاااواراهااال

وایلپیشنهادنو دهد ول م رهودکهشوااشتااهم روید
اباهشاوانشاانم دهاد زیاردرواقا شاوارا. اشتااهرامستقیوا

اززیااااارساااااؤالررتلتنسااااارفدمهاااااایدلسااااانز. ساااااؤالم بااااارد
.استقاالکنید

یااالا. بااااارااارادمختیااافدراکنسیساااتمارتاااااطداشاااتهباشاااید
ارانارتااطااااتم تنانااادبااااسااارمایهگذارهاامنتنرهااااوبنیانااااذ

وااااحاتوهوزادپنااااداریبااااا. باشااااد... سااااایرکساااااوکارهاو
.بنیاناذارهایدیارخیی قنتقیام تناندباشد
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ااگرشتابدهندهنانداملکهامروزدوستدارم توا
هاینوننه. بسازمواینراباشمالهارقدمعقاتربندم

بارزیراازبچههایشتابدهندهم شناسمکهت 
هاپالیکردهبندند اماواردیستیمشدندودیدندک

اشتابدهندهدر. م شنددرایرانهماثرگذاربند قطکا
.ایلمسیریسکاتالیزگرمثاتاست
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استادبانس
دباهمامان ایلکارشدیمودرنهایتاایلسایتتادیلشا

.استادبانسکننن 
:مسیراستادبانستابهامروز

ات مااراشتابدهندهباسایتقای ومدلکساوکارتاییغ
درپذیررتوایلبیشتربهخاطرتایممااباندوبعادلارخ 

شتابدهندهفنزماان. اتفاقارتاد(Pivot)مسیرکساوکار
هااامخییااا جاااذاببااانداماااازماااان طااان ن درشاااتابدهنده

میییااننتنمااانهاامباادوناینکااهسااهام 25ماناادیمومایاا 
دریاراتکنناداباهمااپرداخاتکردنادوازادودفذرودیمااه
کهسرمایهجذبکاردیماازشاتابدهندهجاداشادیمویاس

ساالبعادامراددباه1درترسوتمیدانولیعصرگاررتیمو
دلیال. ممرکزرشدبرگشتیموتابها نفنرامساتقرهساتی

تمفنهاامایاالبااندکااهاکنسیسااتمشااریفخییاا اکنسیساا
مرکاازرشاادوایتهاااوخاادماتبساایارخاانب . خاانب اساات

هارائهم دهادوارارادبسایارخانب درمرکازرشادمشاانلبا
.کارهستند

:شکلگیریایده
شااااریفبااااندیموMBAماااالوامیاااارهااااردودانشاااارنی

دریاااسرضااااای. همزماااانهاااممشااااانلباااهکااااربااااندیم
امیار. مدوستانهتصویمگررتیمباهمکاریراشروالکنی

وویاادکااهدانشاارنیرشااتهنرماراازاربااندباااهاامسااایت
قاراستادبانسرابا فوردهبندند ول درفمادنداشاتور

مادلدرفمادیماابار94اساتیدتایی م کردندوتاساال
.اسانتاییغاتبند

ایااادهیمااااایلطااانرشاااکلگرراااتکاااهتااادریسخصنوااا 
لیاازیاسااتکااهاکثااربچااههاپااسازشااروالتحصاایلدر
دانشاااهدردرساا کاهنقطااهیقاانتفنهاساتبااهدناااال
فنم رونادیاااازماادارنبااهفنهاااپیشاانهادم شااند امااا

ییمارتادنمادرایلداستانباهخااطرایالنااندکاهباان
متدریسبخ اوای زنادگ ماساتواساتارتفپوانها

مدرابتااداازمااان کااهباااامیاارتصااوی. درایاالاانزهباشااد
گااااااررتیمواردکااااااارشاااااانیمام خناسااااااتیمواردرااااااروش

ردیااملنازمفرایشاا شاانیمکااهررتاایمجیاانوسااایت بااا فو
کاااهدیااادیمایااالااانزهخییااا Redditشاااایهباااا تریلو

برایواااانجاااذابنیساااتوفنرارهااااکاااردیموباااهساااراخ
اساااتادبانسفمااادیمکاااهمافااانلمانااادهباااندوباااهااادی
ورساایدهبااندکااهازتودیاادساارورفنخسااتهشاادهبندنااد

میییااااننبااااهیااااس15تااااا10م خناسااااتندفنرابااااهمایاااا 
. فمنزشااهبفروشند

یمسامانهانتخابفنالیلمک
خصنو 

مصااهبامحوددارستان رراهان 

تعدادراند1
جذبسرمایه

مکیم+350،000
خصنو 

40
نفرهوکار

27وفحه
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لراشتابدهندهشریفح
بااااارای. شااااتابدهندهیشاااااریفجااااازوگزینااااههایمااااااباااااند

شااتابدهندههایدیااارهاامدرخناسااتم ررسااتادیم امااا
شاااتابدهندهی. اولنیاااتمااااشاااتابدهندهیشاااریفباااند

 کااهشاریففنزمااانبااهبینخیااارتا ا نناااند اماااتاااجااای
 م تنانستهوکاریم کردوجیسههاودورههاایمختیفا

.برگزارم کرد
د یلمهمعالقهیماباهشاتابدهندهیشاریفایالمانارد

درداخلدانشاااهشاریفقارارداشاتومااهامرضاای: بند
تشریفرادوساتداشاتیمادرقااالبذرمایاهایکاهپرداخا

م شااادساااهام ازماااانو گرراااتادرفنراااابااادوندغدغاااهو
. فرام کارم کردیم

مرایسشتابدهندهم تناندبهیساستارتفهایلمفهان
". ریامماتنراپذیررتیم لننبهتانبااوردا"انتقالدهدکه

شااتابدهندهیشااریفایاالااسرابااهمااامنتقاالم کاارد 
.پسخندمانهمبایدبهخندمانباورم داشتیم

:ارزشگذاریومیزانسرمایهجذبشده
دردورهو هاااااایدوساااااتانهیشاااااریفازمرونعاااااهیکارایاااااا
ضاانرداشااتندوطاا وااحاتهای کااهداشااتیماازاانزهی
رکالیاااتمااااخنششاااانفمااادواشاااتیاقنشااااندادنااادوباااا

درنهایاااتارویاساااتارتفهماااا. اساااتقاالماااامناجاااهشااادند
.سرمایهگذاریشد

میییاااننتنماااانباااندادر300مایااا سااارمایهگذاریلیااازیااادود
درنهایااتاساااالگذشااتهکااال. درواادساااهامدریااارت 25مقاباال

اق سهامخندرابازخریدکردیمورقریک ازسهامدارانباماابا
امااااهوچناااندرساااازمانهایدیااااربیاااروناز95تااااساااال. مانااد

هیاستارتفهمشانلبهکارباندیمودرفمادمانراوارفتنساک
اپاااسازدریاراااتکامااالسااارمایهاز96کارماااانم کاااردیموساااال

شااااالهایدیارمااااانبیاااارونفماااادیمورویاسااااتادبانستورکااااز
انفااربااهتاایممااااضااارهشاادوبعاادبااهمرورباا2ا95سااال. کااردیم

راجذبسرمایهتعدادنیروهایوانبیشترشدندودراالاضا
.نفرهستیم40دود

ق مسیریکهتاااینراافمادیمواتفاقهاای کاهباهمن
رخدادناااداایااادهفلتریلمسااایرموکااالباااندونقااا 
یشاااتابدهندهواکنسیساااتمشاااریفدرشاااکلگیر

.استادبانسخیی مهمبند
شااتابدهندهیشااریفوورودبااهمنق سااارمایهگذار

.لساهای بندکهایلتیمرابههموولکرد

ماندندرایرانووایتاکنسیستم
:ننفوریازکارفررین 
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سالمسینوا
:شکلگیریایده

باراهاندازییسساایت۹۲ایدهیسالمسینوااواخرسال
مااالودیاااار. خااااریاتحیییااا ومحتااانای شاااکلگررااات

اراعضااایتاایمبااهاانزهیسااینواعالقهمناادبااندیمواخااا
درهوایل. ایلنزهرابهونرتجادیپیایاریم کاردیم

راسااااتاادغدغااااههای شااااکلگررااااتودرنهایااااتتصااااویم
2ایلاباابناابر. گررتیمایدهیسالمساینواراعویا کنایم

خانفرازاعضایتیمایعنا محوادنفترلا وهاادیراسا
لدرادامهاراضیهجکفریبهعننانمسادن. کارشروالشد

همحتاناوماالباهعننانماادیرروابارعواانم وارتااطااتباا
بااااااهایلترتیااسااااااایتاولیااااااهی. تاااااایماضااااااارهشاااااادیم

یلهمزمانباشروالس ودوم. سالمسینواراهاندازیشد
ی جشننارهیراییمرراراساایتراهانادازیورکالیاتاوا

.مافغازشد
درابتاااادایکااااارااسااااتقاالزیااااادیازایاااالپیتفاااارمشااااد 
طنریکاااااهسالمساااااینوادرتواااااامجساااااتوجنهایگنگااااال

عالوهباااارایلادرروز. رتاااااهیاولتاااااساااانمراکساااااکاااارد
روزبعااداز ۱ایعناا ۹۲اختتامیااهیجشااننارهرراارسااال

.هزارورودیبرایسایتگررتیم۳۳شروالکارا

گرداناانبهتدری بااهال سینواورسانهازجویهباازیاراناکار
المسینواوکساوکارهایدیارارتااطگررتیموتنانستیمس

دراااااالاضااااارا. راباااااهجامکاااااهبزر تاااااریمکررااااا کنااااایم
هشادهسالمسینوابیلتوام اهال ساینوایاساسامشناخت

ااسااتواهااال سااینوااخاااارمرباانطبااهرااییمراازسااایتماا
کااها ندراهااال سااینواکوتاارکساا اساات. دناااالم کننااد

.سالمسینوارانشناسد
درواااادشااااریف 50باااارایورودبااااهشااااتابدهندهبایاااادتاااایم

نفر5نفراز2نفردیاربهتیممااضارهشدندکه2م بندا
.واردشتابدهندهشدیم94شریف بندندومادرسال

یدردورهیهفااتموهشااتمجشااننارهیکااارفررین وتنسااکه
تایمبرتارباندیمو3کساوکارشریفشارکتکاردیموجازو

. تنانستیمدیپیمارتخاربایریم
:مسیرسالمسینواتابهامروز

سالجذبسارمایه1ماهبندومابعداز6دورهیشتابده 
ااز95ماااااااهدرشااااااتابدهندهبااااااندیموسااااااال6. داشااااااتیم

اشااتابدهندهبااهمرکاازمحاساااااتشااریفررتاایموبااافنهااا
ارویلننتراریاسمااباا بانداسارورهایوانر. تهاترداشتیم

زساارورهاودیتاساانترهایشاااریفگذاشااتیمودرقااااالفناا
.سالفنرابندیم1دود. رضااستفادهکردیم

مرج فنالیلرییمو
سینوا

مصااهبامهدیسییوان 

25
نفرهوکار

تعدادراند1
جذبسرمایه

رکالکاربر+1،000،000

29وفحه
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ارااسرویسرروشرییمرااستارتزدیمکهم95-96سال
ازنصاااارمااااال نراااااتدادوا نهاااامانحصااااارتسرروشاااا 
بساااااایاریازساااااااریالهایخااااااانا دردساااااااتمرونعاااااااهی

.سالمسینواست
اسااالازدرتااریدرساااختوانمرکاازرشااددانشااااهالزهاار2

مرکاااازشااااهربااااندو. پااااذیرشگااااررتیموخییاااا خاااانببااااند
اواردمرکاازرشااد98سااال. هزینااههاوامکاناااتخاانببااند

ماهپی درمرکزرشدمستقر3شریفشدیمودوداتا
.نفررسیدهاست۲۵نفربه۵اکنننتیممااز. بندیم

مااااه . میییاااننکااااربرتأییدشااادهداریااام1دراااالاضااارا
الفناتفاق کهخیی دناا. میییننبازدیدداریم5-6دود

ایتبااندیمایاالبااندکااهدرتنلیاادمحتااناپربازدیاادتریلساا
. عوادهیساایتهایانزهیساینواخااریهساتند. باشیم

ایررقماایلاساتکاهعالوهبارخاارامرجا راییموساینو
اکاراهساینواپربازدیادتریل95تااساال. ایرانهمهساتیم

ساال5سایتسینوایایرانبندوبااختالفخییا زیااداز
.گذشتهپربازدیدتریلسایتهستیم

:اهداففیندهسالمسینوا
هاادفماااایاالاسااتکااهسالمسااینوابااهمرجاا اواای باادل

ساایت50شندورتاهیفندربایلساایتهایایرانا جازو
.اولباشد
هدرودمحتنایسینوایخاانا راداریامکا90تا80اکننن

هوچناایلاسااک داریاام. درواادبرسااد  ۱م خااناهیمبااه
 درودازبازارتسرروش توامسریالهاینواای ۱دود

میییااااارد ۱خااااانا ورییمهااااایسااااینوای رااکااااهمکااااادل
.تنماناستاتصااکنیم

درااالاضاارادراانزهیپخاا درینتیاانبهاامرکالیاات
. ماااا کنیموم خااااناهیمیکاااا ازبااااازیاراناواااای باشاااایم

ابااسالمساینوا باندهوپخ ینتینبرییمهزارپامنحصارا
.استپربازدیدتریلرییمسینوایایراندرینتینببنده
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سامانهولونقلمنتنریمیاره

:شکلگیریایده
دوسااتقاادیو بااندیماماالاسااروشفذریومازیااار3مااا

ارملوساروشبارقامیرکایارم خنانادیمومازیا. امین 
لدرمرارساااتاندررشاااتهینرمارااازارمشاااانلباااهتحصااای

.بند
روشازنصرکاریملدررضایکساوکارسنت بندماسا

باااااعیاااا بابااااای همبنیاناااااذارتاااارببااااندومازیااااارهاااام
رهمبنیاناااذارادپااردازبااندوبعاادررااتشاااپرکوفنراااد

.نزهیمارکتینگرکالیتم کرد
ازیسروشپیشنهاددادکهاستارتفپ راراهاند۹۴سال
هایدهرابررس کردیمکهمربانطبا6-7درفنزمان. کنیم

نونناااههای ازلنااادیننیکااانرندراروپااااوفمریکااااباااندو
ازایاادهی. م دیاادیمکااهجااایکاادامدرایاارانخااال اساات

مکررااا متخصااا دربازساااازیمناااازلتاااالرساااتیسهای
کااهبااهPostmates))تحنیاالسااری مثاالپسااتمیتس

رایبعادابا. اوبررروختهشادهبانداهواهرابررسا کاردیم
ادهارزیاب ایدههاازقانننپلگراهامدرایلزمینهاستف

شاااااخ امتیاااااز5کااااردیموبااااهایاااادههابااااااسااااتفادهاز
. نفارراهامم سانریدیم3م دادیموارریتخندماان

.درنهایتبهایدهیپستمیتسرسیدیم

سااوت بااند یعناا هااممشااتریاهاام3پسااتمیتسیااسپیتفاارم
لرسااااتیسوهاااامرروشااااندهراهاااادفقاااارارماااا دادکااااهریحااااننو

رساوتمشاتریورروشاندهد. ازایلدساتبندناد... لییینریو
هاایچپیتفاارمدلیاانریفنالیناا 95ایاارانرقیااازیااادبااند ولاا عیااد

. پاااسامااااتصاااویمباااهوروددرفنااانزهگاااررتیم. وجاااندنداشااات
شروالباهرکالیات96واسنپباکسهمدرسال95النپیسفبان

.کرد
یمواولم خناسااتیمشاااکهیلرسااتیک لسااتمایلدرسااتکناا

یبعدشبهمشتریانهمخدماتبدهیم ول هیچکدامسارمایه
رکاربارایهوایلباهایال. کار یاترربهیجذبسرمایهنداشتیم

کااااردیمکااااهیااااسکساااااوکارراازروزاولبااااهشااااکلبنتاسااااتره
راهاندازیکنیمویاسارمایههایکنلاسجاذبکنایمواارفمادت

میااارهدربااازاریعرضااهشااد. راعرضااهکااردیم" میاااره"روزسااایت22
کااههوااانمنقاا باارایفنراهلهااایساانت وجااندداشااتودرفن

یکاراههاوپساتصویمگررتیمبرا. بازارسنت کارپی م ررت
مااااهاولرقااارررتاااهباااندیمساااراخ3. رساااتنرانهاراهانااادازیکنااایم

.منضنعاتاثااتمفهنم
لاااننعوییااااتاجرایااا وهوااااهنا باااامنتنرسااانارهاراداشاااتیما

درتارنو تنانستیمدردانشاااهرکالیاتکنایموبارایهوایلیاس
پیشاانهاد3شااهرینرهوانسااال. دربیااروندانشااااهاجااارهکااردیم

ایتدرنه. هنلدینگمادیراناسرفواورهنوا. سرمایهگذاریگررتیم
95اساافند. ساارفوارویالنپیااسساارمایهگذاریکااردورهنوااارویمااا

باااندکاااهدرخصااانصبذرمایاااهباااارهنوااااوفقاااایزانیاااارکواااانارباااه
.  جو بندیرسیدیم

مصااهباامیراودبرکتیل

170
نفرهوکار

تعدادراند6
جذبسرمایه

سفارشبرابر30
روزانه

95رشدنساتبهاواخرسال
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هااامدرمریاااهیپی باااذریرویمیااااره( مااادیرعاملبهوااال)قاااالترمهنااادنقطا ناااژاد
.سرمایهگذاریکردهبندند
:مسیرمیارهتابهامروز

. نو کارداولیلمحصنلقابلعرضهکهطراا شاداسیساتمپانشننتیفیکیشان کاار
سبااتبرایهویلررتیمسراختیارامویسکانالایرادکردیمبارایمنتنرسانارهاوباایا

پنل. دهیدتیارام بهایشانخارم دادیمکهبرایتانسفرفمدهوبرویدسفرراانرامب
.سوترستنرانهمبسیارسادهبند

ابتانانیمرراینادراب3خندمومازیارهم ررسا ماهاولپیسایستادیمابرایاینکهدقیقاا
اال" اکساپرن"کاهزودمیاارهایسهوکاریبازودرندانرامدادیمبهناام95فبان. کنیم

اساتارتفه26ماهکهازعرضهگذشتهبندا4-5. اضراسنپرنداولفنپرووهاست
رانتاازفنتن. دلینریلستمایلواردبازارشدندوتنران ازایلکساوکارهاایرادشد

.ا نمیارهاالنپیسواسنپباکسباق ماندهاند
میییاننتنماان ازرهنوااو900باایاسجاذبسارمایهی. اساالرنقالکاادهایباند96سال

ازانتهاای. دوردیاارباافنهااتودیادکاردیم3سالا1زانیارسالراشروالکردیمودرایل
برابارشادوماام خناساتیمبارویمساراخجاذب10اسفرروزانهدرمیااره96تاانتهای95

میییااردتنماان کاهخانردیمباهداساتانتحریمهااوازطارفدیااری15-16سرمایهدررنا 
یواتدربازارماشااخ کیفیاتازشااخ ق. مدلماازلحاظماهیت دلارمشکالت بند

درباااازارغاااذاوسااانپرمارکتماااردمباااهدناالررااا نیاااازاولیاااهی. اهویاااتباااا تریداشااات
اارخندشانهستند یعنا اگارتحنیالانراامنشاندامشاتریما رودازیاسرساتنراندی

85. ستبرخالفتصنرکش درایلبازارازسوتمشتریانبهشدتبا . خریدم کند
ولاهدروداررادازقالدرذهنشاانتصاویمم گیرنادکاهازکادامرساتنرانغاذابایرناد
.دلیزیسفارشدهندوخیی ازقابییتجستوجنیپیتفرماستفادهنخناهندکر

نادوبرایهویلایلپیتفرمهایسخردرفمدیمشاخ ساا نهازمشتریانشااندار
خرابشدنیسسفارشبهمکن خرابشدنکلفنخردرفمدیسا نهخناهدباند

(.ررکانسبا ترنساتبهخردهرروش )کهبسیارزیاداست
همایاا درابتاادااتصااویمبااهتغییاارماادلگااررتیموبعاادازفناتصااویمگااررتیمکاا

برابار2اقیوتراباه97درسال. واقک هزینهیجابهجای رابهمشتریارائهدهیم
دروادمشاتریاندرپا ایال80. ارزای دادیموهمزمانمادلراهامتغییاردادیام

ارهتغییراتازمیاارهریازشکردناد اماافنقادرکیفیاتمحصانلماابهتارشادکاهدوبا
.ماهبازگشتند۴هوهیمشتریانوانط 

هماه کاهگذشاتابایادشارکترابااپانل کاهخاندشدرما فوردزنادهناا6درطنل
ایاالرانااداز. اساارمایهیدوربعاادراجااذبکااردیم97درمهرماااهسااال. م داشااتیم

پسازجذبسرمایهادرمهرمااهباهنارخرشاد. مرونعهیادونچرزوفوندجذبشد
2.5اادود(GMV)ازلحاااظارزشناخااال کااا 96ثااابت رساایدیمونساااتبااهسااال

.برابرشدیم
البرابرشدنارزشناخال کا نساتبهسا3راپررشارترشروالکردیمو98سال

روالراداشتیم امازمان کهبرایدورجدیدجذبسرمایهاقدامکردیماکروناشا97
اراجکااهاتفاااقارتاااد1. شااد درواادساافرها20هفتااهروزی1درعاار . ماااهاولواقکااا

. 95اماابرگشاتهباندیمباهرکنردهاایساال99اواسارراروردیل. کاه پیدام کارد
درودنیروهایشرکتراتعدیلکنیم اماادرخارداد80درایلشرایرمرانرشدیم

برابارکالرانادهای راکاهتاافنمنقا جاذبکارده1.5خداراشکرتنانساتیم99سال
لمرونعااهیالاایلشاایو وبانااسسااامانایاالساارمایهراتااأمی. بااندیماجااذبکناایم

ریماارشدخیی خنب داشتیمکهبیشترنتیرهییادگی99ازشهرینرسال. کردند
ازلحااظ1400ا ندرشهرینرساال. ازشرایربندوتغییرمدلمرددیونرتگررت

.هستیم99برابرسال 1.5ارزشناخال کا ا
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:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
کاارخااندموبقیااهیهمبنیاناااذارانخییاا بااهاپااالیکااردنر

نو کااردیموتااا مازیااارهاااممهااااجرتمککااننکاااردوباااه
درودشانبیشتردرایاران5ایرانبرگشت ول دوستانوان

بااااااااهخاطربرجااااااااااماوج96و۹۵ا۹۴ساااااااااالهای. نواندنااااااااد
درITشاااکلگیریاکنسیساااتمرنااااوریانااانفوریوکاااارفررین 

اوج99و۹۸ا۹۷ایاااارانبااااندوکیاااا اناااارویداشااااتیم ولاااا 
نانزاکنسیساتمکاهدرایارانه. ناامیدیوب انرویبندنباند

خییا وجاندنادارد ولا هوااانرضاایمحیطا منجاندخییاا 
.کوسکنندهبند

:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
اکااارفرری ن مساایرزناادگ هوااهازکااارفررین نو گااذردولزومااا

سوکااارفررین بااهونتیاا. ارزشعریاااوغریا خیااقنو کنااد
.تتربیتخیی ربرداردوبخ قابلتنجهفنمنروث اس

اگاااراهااادافماااال . فوازدهااالشااانیدنازدورخااانشاسااات
رارداریداشایدراهبهتریوجندداشتهباشدوزندگ هوهق

رخا ارارادنیستازکارفررین باذردوشایدبهترباشدکهب
.شانسهایدیاریدرزندگ رامنردتنجهقراربدهند

:اهداففیندهمیاره
درواادازبااازارتحنیاال15سااالفینااده5مااادوسااتداریاامتااا

یمهننزازتهرانخارجنشادها. غذایکشنرراداشتهباشیم
م خناهیمانرامدهایم1400ومهمتریلکاریکهدراواخر

یمایلاستکهدراولیلشهرستانعرضهکنیموم خاناه
برابار30تاا20سالفیندهازلحااظراروشناخاال بایل5تا

.بزر شنیم
:رشدمیارهتاامروز

ااماروزمیاارهباهلحااظتعاداد95نسااتباهرصالفخارساال
براباااارشاااادهاسااااتوبااااهلحاااااظارزش30ساااافارشروزانااااها
ا ازنصرتعادادنیاروی. برابرشدهاست80ناخال کا تقریاا

نفاارا30ا96نفااربااندیمافخاار8ا95انسااان درفخاارسااال
نفاااار170نفااااروا ن85ا98نفااااراانتهااااای57ا97انتهااااای

نفاار60نفاارنیروهااایاسااتخدام شاارکتو110هسااتیمکااه
برابار100ازنصارتعادادراننادههام. نیرویرریینسرهستند

.رشدداشتهایم
لراشتابدهندهشریفح

هکواسمابیشتربهدناالشاکهبندیمکهدرجذبسارمای
ندبایااریموعالوهباارفنارضااایکاااریباارایماااخییاا ارزشااو

راااردخییااا مهااامارتاااااط3هوچنااایلاتنانساااتیمباااا. باااند
بایریم مهدیمصاهریاویدعطاریومهندنقطا نژاد

. اشاتندکهبهاندازهیهمبنیاناذاراندرپیشااردکاارتاأثیرد
نقاا ایاالارااراددردورههااایجااذبساارمایهیبعاادیمیاااره

ماااازفمنزشهاااودورههاااخییاا . خییاا پررنااگبااندهاساات
.ماستفادهنو کردیموخیی ضنرریزیک نداشتی
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لذتشنیدنمنسیق فنالیلنناک

:شکلگیریایده
ازساالتحصیالتلیسانسملمهندس کامپینتربندو

.داشتمITدومدانشااهرکالیتهای درنزهی
شروالشداهوکااریمالبااشارکت88اتفاق کهازسال

ی فنتازهتأسیسسیوارایانشریفبندکهمحصنلاوا
ازشاارکتتینبیااننبااندودرواقاا شااروالمساایرکاااریماال

شاایهساختارهایاستیریوینگتینبیننخییا . فنرابند
بااااهکاااااریاسااااتکااااهماااااا نانرااااامماااا دهیموهوااااان

ادهزمینهسازلیزیبندکاهایادهیاوای ناناکراشاکلد
هدفنناکازابتداانزهیمنسایق باندوبخا . است

 مهواا ازفنبااهعالقااهیشخصاا ماالبااهرضااایمنساایق
باااازم گردد لراکاااههویشاااهسااا دیم خریااادموساااک 

اهواهیایلها. م کردمقاننن بهمنسایق گانشبادهم
باعثشدکهایالایادهدرذهالمالجرقاهبزنادوشاروال

هحبهبررس فنکنمکهفیاایلایدهدردنیابندهیان
تاازهSpotifyفنزمانتازهترنداساتریوینگرایا شادهو

2وایاادهرابااادوسااتمعییرضاااجکفااری. شااکلگررتااهبااند
.نفرازدوستاندیارمطرحکردم

لیاهدرنهایتاسکیدوفرشبهمااضارهشدندکهتایماو
.نفرهیماتشکیلشد۴

ماقرارمالقات بامهنادندهایادیپنرگذاشات۹۲ابتدایسال
انوازایدهوحاتکردیموهویلباعاثشادکارماانراباهعنن
. یسهستهیرناوردرمرکزکارفررین شریفشروالکنیم

:مسیرنناکتابهامروز
بعااااادازتأسااااایسشاااااتابدهندهاباااااهعنناناولااااایلتااااایموارد

ابااشتابدهندهشریفشدیموررایندشتابده اکهتقری ااا
فزمننوخطابندابانناکشروالشدومااهامتررباههایخانب 

.داشتیم
النادمااهبعاد. پسازماتربواردشادوبعادلنادتایمدیاار

بادوستاندیونندواردشریفشدندودرقالاسرمایهگذاری
تیموماوحاتکردندوتنارقکردیموازدیونندبذرمایهگارر

.بهعنناناولیلاستارتفهبافنهاهوکاریداشتیم
. شادباایالسارمایهگذاریکاارمااشاتابگرراتوتایمبزر تار

محصانلاولیاهیمااوبساایتنااناکباندکاهدرقالاابرنامااهی
واندرویاااادرامنتشاااارIOSبعاااادااپییکیشاااال. تحااااتوببااااند

روکردیموشروالبهقاراردادبساتلبااخناننادههااوااااناثا
1.5درنهایاتارسایدیمباهجاای کاها نناناک. ناشرانکردیم

.تمیییننکاربرداردوجنایزبسیارزیادیدریارتکردهاس
نااناکامکاااراشاارکتبااهطنررسااو بااهناااممؤسسااهی۹۳فبااان

ماههبهمؤسسهیررهنا ۶ثاتشدودریسبازهیماندگار
.ددیریتالوبعدازفنابهشرکتدان بنیانتادیلش

مصااهبااسانرزازی

30
نفرهوکار

تعدادراند1
جذبسرمایه

کاربر+1،500،000
ماهانه
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باساتقاالخان. اتفاقاتخنب براینناکرخداد۹۴سالا
. ندکاااربرانراداشااتیمکااهبااهدلیلارائااهیخاادماترایاااانباا

هوچنااااایلاناااااناکدرجشاااااننارههایبیلالوییااااا وداخیااااا 
.متعددیبرگزیدهشد

درعیلااالاتفاااقناخنشااایندهاامداشااتیمکااهمهمتااریل
.فنهاجداشدنهمبنیاناذارانمابند

اساتارتزدیاموواردرضاایفنشادیم95رکالیت کهسال
شاارایلبندکهازدایرهیایرانرراتاربارویموشاروالباهانت
ییا ازبیلالویی فثارمنسیق ایران کنیموازفنزمااناخ

ویاهکارهایبازارمنسیق رادرسایرپیتفرمهایخاارج ازج
Spotifyمنتشاااااارکااااااردیمو... فمااااااازونااپاااااالمنزیااااااسوا

نب تنانستیمتاییغااتخانب انراامدهایمابازدیادهایخا
یموبایریمودرفمدزای خنب بارایایالارارادداشاتهباشا

.قنقکپ رایتفنهاراتادموکلایرادکنیم
.نفرههستیم ۳درالاضریستیم

:اهداففیندهنناک
اصبخ عودهایازکارنناکبهانزهیبیلالوییا اختصا

نااناکا ندرمریااهایاسااتکااهنیازمنااد. خناهاادداشاات
.یسرازسرمایهگذاریجدیداستتاکارشتاببایرد

الهاتااا ندرقالاااپیتفاارمجیانررتاایم اماااتررباهیایاالساا
نشااانم دهاادکااهاگااربخااناهیمدرمقاباالرقاااایخااندرراا 

یتفارمبرایگفاتلداشاتهباشایما زماساتتاارراتارازیاسپ
مااادرااالاضااررقاااایجاادیایداریاام ازرادیاان. عواالکناایم

( کاااهخاااارجازایااارانوبااادونمحااادودیترکالیاااتدارد)جااانان
.گررتهتاسایتهایدانیندغیرقاننن 

دانیاااااند. یکااااا ازاهااااادافجااااادیاماحاااااثکپ رایاااااتاسااااات
غیرقاااااااااننن فساااااااایاجاااااااادیبااااااااهوااااااااااانکساااااااااوکارو

اادناناکقصادداردتا. تنلیدکنندگانفثارهنریواردم کناد
 موکلازوقنالایلفسیاهاجیانگیریکنادکاهتااجاایخانب
دیپاای ررتاایموبهواسااطهیرکالیتهااایبیلالوییاا تااااا

.تنانستیمایلکارراانرامدهیم
اکدرکناررضاایسارمایهگذاریایاسساریتغییاررویاهدرنان

ادررضایویادئنخییا داریامتورکا. خناهیمداشت زمشخصا
هم کنیمودرپیتفرمخندمانهمجزومنضانعاتمانردتنجا

.است
لراشتابدهندهشریفح

لیااااازیکاااااهدرشاااااتابدهندهجاااااذابیتداشاااااترضاااااایکاااااار
 ااشااتراک بااندکااهبااهمااادادهشاادودرکناااررضااایریزیکاا
فااوت دوستان کهدرکنارماابندنادباعاثشادندتررباهیمت

.برایماشکلبایرد اررادیمثلخانمناوری
وفنزمااانهناانزرضااایاسااتارتفهخییاا شااکلناررتااهبااند
رکااهترناادناااندودوسااتانباارایبرقااراریارتااااطباااارااراددیااا
هخییا کساوکارهایمنرق داشتندتسهییاریم کردندکا

ابااهتنسااکهیماااکوااسکااردوباعااثشاادمساایرپاای روراباا
.سک وخطایکوتریط کنیم

اضارهشاااادنتیمهااااایدیااااارنیازمناااادیهایجدیاااادرارااااراهم
.م کردوماهمم تنانستیمازفنهااستفادهکنیم

هوچنااایلاضااانرارااارادباااهعننانمشااااورکاااهکواااسم کاااردتاااا
یزیهاادربرنامااهر)بتاانانیمبااهشااکلبهتاارکااارراپاای باااریم

(.طرحکساوکارومااثاستراتژیسکار
اباارایماالجااذابباانداز ضاانردرشااتابدهندهیشااریفکااال

بیشااتریلگروهاا کااهماناادندرشااریفرا۹۵تاااسااال۹۲سااال
سااالبااهبعااداسااک م کااردیمبااه1ترربااهکااردامااابااندیمواز

ندتیمهایجدیدیکهواردم شنندکوسکنایموترربیااتخا
. رامنتقلم کردیم

:ارزشگذاریومیزانسرمایهجذبشده
فنزمااانمحصاانل. ساارمایهگذاریماااتنسااردیونناادانرااامشااد

 ۵. وایرالهمنداشتیموتنهارزومهوتیماطوینانبخ باند
درواادسااهام ۲میییااننتنماااندرمقاباال ۱۶هاازارد رمکااادل
.دریارتکردیم

ا نهاامکااهدربااارهی. بعاادازفناازدرفماادهاهزینااهم کااردیم
تیراهسرمایهگذاریوحاتم کنیمابراسانتررباهباهایالن
.مرسیدهایمکهنیازبهورفهزینههایخیی بزر تریداری

هااازار ۲۵ارزشاولیاااهیناااناکدرزماااانسااارمایهگذاریدیونناااد
.د ربند

:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
نکااردهدلیاالفنبیشااترشخصاا بااند نااهاینکااهسیسااتمکوااس

رداخلهننزد. باشد اماوزنتصویمگیریشخص بیشتربند
ایرانخیی کارهام شندانراامدادکاهدرخاارجازایاراناتفااق

.ارتادهاستوخیی ایدهیننوتازهایبهشوارنو رود
:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 

یکااا ازماااناردیکاااهبااارایشاااروالیاااساساااتارتفهمهاااماسااات
تان دوس. داشتلترربهیکاریقالازشروالاستارتفهاست

مانرد. کهترربهداشاتهباشاندبسایارکوسکننادهخناهنادباند
تنددومتیماست اررادیکهبهعننانبنیاناذارکناارهامهسا

 وازنصاااراخالقااا. بایااادبتنانناااددرکناااارهوااادیارزنااادگ کنناااد
سداشاتهررتاریبایدبتنانندباهمکناربیاینادوپاذیرشریسا

.باشند
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قاضینن
:شکلگیریایده

سااالپاای تحااتنااامشاارکتفیااانشااروالبااه4قاضااینن
نفااربااهعننانهمبنیاناااذارفیااانراشااروال3بااا. کااارکاارد

نفااردیاااربااهعننانسااهامدار1کااردیمودرادامااهیمساایر
نفااارهیمااااشاااکل4باااهماااااضاااارهشااادوهساااتهیاوااای 

.گررت
دوساااات3ساااالپااای کاااهکااااارراشاااروالکاااردیماماااا4

کتوویو بندیمودریسبازهیزمان ت دریاسشار
درنتیرااهاهاامتاانانرناا خندمااانرا. هوکااارهاامبااندیم

.م دانستیموهمازاخالقیاتیکدیارخارداشتیم
رنواایباهمتصویمگررتیمکااریراشاروالکنایم ولا دو
ام خناسااتیم ایاالخییاا بیناادیمتصاانرناااندیمووااررا

.ننالهوکاریراترربهکنیم
ابهایلنکتهاذعانداشاتیمکاهایالمسایرات3هر واا 

ارجفخریلرروات اساتکاهم تانانیمازکاارکارمنادیخا
هرلناااد. شااانیموکسااااوکارخندماااانراداشاااتهباشااایم

ربیشااترنااهوااانایاالبااندکااهاگاارقااراراسااتبااهمساای
کارمناادیادامااهباادهیمانیااازبرطرفنشاادهایدرذهنوااان

.نااشد ول برایتنسکهیفننیزتالشکردیم

. ایاادهداشااتیم4یااا3. مساایرشااروالفیااانکواا متفاااوتبااند
ونقالبهعنناننوننهایک قاضیننبندویکا درانزهیول

.ودرنهایتاقاضیننراانتخابکردیم
نفاراولوتا نفار3یساتفااقخانب کاهارتاادایالباندکاه

نللهارمترربهیمدیریت داشتیمومدیررن ومدیرمحص
بااااااااندیموپایااااااااههایاولیااااااااهازکساااااااااوکارهایمختیاااااااافرا

.م دانستیم
یمباتنجهبهاطالعاتوشناختازباازاراانزهراانتخاابکارد

ودرنهایاااتابااارایورودباااهشاااتابدهندهدرخناساااتدادیااام 
تیملننم خناستیمتیمتشکیلدهیمونیاازباهرضااداشا

کاااهبتااانانیمدورهااامجوااا شااانیمتااااازابتاااداکااااربهوااانرت
.منسرمواونل پی برود
:مسیرقاضیننتابهامروز

ساالتررباهیکااری4-6نفارقاالازشاروالکاار4هرکدامازما
ساااااالدر1. اواردشاااااتابدهندهشااااادیم96ساااااال. داشاااااتیم

شاااتابدهندهباااندیموازخااادماتدانشاااااهوشاااتابدهنده
اازنایااهیناانفوریشااریفخااارج97اسااتفادهکااردیموسااال

.سالاستازنایهبیرونفمدهایم3درالاضرا. شدیم

سامانهاستعالموپرداخت
هنشوند

مصااهباعی عااس 

50
نفرهوکار

تعدادراند0
جذبسرمایه

پرداخت1،500،000
درماه

36وفحه
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:نزهیکی رکالیتدارد3فیاندر

محصاانلداریاامکااهمالکیااتفندراختیااارشاارکت3•
...و24است قاضینناپیشخنان

یسسریپرووهانرامم دهیم پرووهیتهارانمالا•
پرووهیتروی قان فبکلکشنر

بازیهایمنبایل•

ماهیسباریسمحصنلراعرضهم کند10یا9فیانهر
.ولندمحصنلشکستخنردههمداریم

نفااربااهتاایممااااضاااره12تااا10درایاالمساایراهرسااال
.نفرهستیم50شدوا ندود

ف مرنزمهمازجویهدان بنیان تاشنرایوان8یا7
.راگررتهایم

یارادپارتوانپارووهرابارایکساادرفمادایراادکاردیم ز
سااااااالاولنو تنانسااااااتیماز3م دانسااااااتیمکااااااهتااااااا

هگذارقاضاایننانتصاااردرفماادداشااتهباشاایموبااهساارمای
ماادتلااننم دانسااتیمدرکنتاه. نیااازنداشااتهباشاایم

ادرخصنواا. نو تاانانیممحصاانلرابااهدرفماادبرسااانیم ا
.نزهیریلتسزمانخیی مهماست

مااهیسباار6ازنصرتنسکهیکساوکاردرقاضینناهر
.برابرشدهاند2کاربران

میییاااننپرداخاااتدرمااااهداریااامونقطاااهی1.5دراااالاضااارا
سربهساااریراردکاااردهایم ولااا هنااانزمحااادودهیدرفمااادیکاااه

.سهامدارانراخنشحالکنداتفاقنیفتادهاست
لراشتابدهندهشریفح

روقت کارراشروالکاردیمالنادفمانزهازکارهاایقایا رادرنصا
اقاراریک ایلمسدیهبندکهبچههابایادبداننادل. گررتیم زوماا

نیساااتمنراااقباشااایموبچااااههامثااالمااالرکااارنو کردناااادو
امنرقشنیم .م گفتندبایدتوا

2یااا1یکاا ازد یاالانتخااابشااتابدهندهایاالبااندکااههرماااه
یمهایتیمشکستم خنردندایک سرمایهگذارم گررتوت

هواهبچاههایدانشاااهبندنادوفدمهاای. جدیدواردم شدند
.باهنشوباسنادیهمبندند

وقتاا ایاالشکسااتهااتفاااقم ارتااادادرذهاالبچااههاشااکل
شاوانگررتکهماهمموکلاستشکستبخنریموبایادتال
اداشاتلترربااهیکااریواعتوادباا هنفسرابیشاترکنایمووااررا

سادیهیک ازبدیهیاتشاتابدهندهایالم. با جناباننیست
.بند

جزومکدودتیمهای بندیمکهدرزماانورودباهشاتابدهنده
نفرباندیموبعادازایالباازهیلندماهاهادرزماانخاروجباه3

.نفررسیدیم13
نکتاااهیبعااادایااالباااندکاااهیاااسساااریامکاناااات زمباااندکاااه
شااتابدهندهداشاات مثاالکوااسبااهجااذبساارمایه اماااجاازو

سااااالهوچنااااان4اهاااادافاواااای ماااااناااااندوا نهاااامبعااااداز
اسرمایهگذارنداریمودرفمدهای کهایرادکردیمهزینههایما

.راپنش م دهد

ررباهنکتهیبعدمناردیبندکهازبیارونم شانیدیموت
ا. نکاااردهباااندیموساااک کاااردیمفنرااااتررباااهکنااایم ماااثال

م گفتنااادجو هااااایشاااتابدهندهبااااهتیمساااازیکوااااس
م کنناادوایااالیااسمفهااانمانتزاعاا اساااتوماالتررباااه

اباااتیمهااایشکسااتخنردهوااحاتکااردمو. کااردم 2مااثال
لاااانن. نفاااارازبچااااههایفنهااااارابااااهتاااایماضااااارهکااااردم

شاکهساااااازیخییااااا مهااااامباااااندافنزمااااااندورهو هاااااای
یهسااارمایهگذارانم فمدنااادوبالراوااا. دوساااتانهداشاااتیم

مااالوبقیاااهیبنیانااااذارانراجاااذبم کردنااادتاااادرایااال
اطجیساااتشاارکتکناایموبااافنهاااوااحاتکناایموارتااا

.بایریم
فنشاااااکهبعاااادازلناااادسااااالکااااهباااااهمارتااااااطبرقاااارار

رفناگاا. ماا کنیماتااازهبااهشااکلمکناااداریشااکلم گیاارد
ساااالپااای ناااانداا نمسااادیهیجاااذب3پی زمیناااهی

. سرمایهپرلال تربند
:اهداففیندهقاضینن

.ماهیسبارمحصنلجدیدعرضهکنیم10هر•
ضقاضاایننتاااکنننسااامانهیماادیریتوپرداخااتقااا•

باااندهاساااتوداریااامدرمسااایرتنساااکهیفنبهساااوت
ساااااامانهیتنلیااااادامااااادیریتوپرداخاااااتقااااااضکاااااار

.م کنیم
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:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
دهیمونکتهیاولایلاستکهبرایکساوکارراهانداختلازاولنااهایلباشدکاهداریامخااننادهتشاکیلما 

خییا ایلنااهکواسم کناد. ررداهمم خناهیمتعدادیبچهداشتهباشیموایلبچههامحصن تماهستند
.لال هالشند

یموداشاتلنکتهیدومایلاستکهبایدانتصارداشتهباشیمکهعی رغمسک برایانتخاببهتریلارراددرتا
.بهتریلررتاربایکدیاراموکلاستباشکستمناجهشنیم

نادباهنکتهیسنمایلاستکهمسدیهیمهممنضنالسرمایهگذاراساتکاهازنصارمالسارمایهگذاربایادکواسک
اهزیناههایروزمارهیشاوارابدهاد ایاداگارتیوا م خناهادسارمایهگذاربایارداب. بزر شدنشوا ناهاینکاهواررا

ندسالتیمهای کههیچدرفمدینداشتندوسرمایهگذارگررتندادرایلل. داقلیسدرفمداولیهداشتهباشد
.شکستخنردند

اازجانستررباهاسات راوللنادنفا-وایالبااورباهمااخییا کواسکارد-نکتهیفخارایالاساتکاهمسادیهکاامال
ا نفارمثالخاندانتخاابکنیاد3یا2بهعننانهمبنیاناذاربایدسهامبرابرداشتهباشند یعن اینکهبایداتوا 

خییاا ازتیمهاااایاالکاااررانو کنناادوبعااداز. وبایاادهمخاااننادهوهممکناا وهااموزنخندتااانراانتخااابکنیااد
ادرمساادیهیتقساایمکاااروراامکاااریبااهنساااتمیاازانسااهام. ماادت دلااارلااال م شاانند ازخییاا . خصنوااا

کنایمواررادیکهواردکساوکارم شننداایلنااهرادارندکهلندنفردورهامجوا م شانیمتااکااریراشاروال
.ایلبهنصرملاشتااهتریلنااه استکهم تنانداشت. اگرهمنشداجو م کنیم

خیی ازاررادیکهوارد
راکساوکارم شننداایلنااه
دارندکهلندنفردورهمجو 

م شنیمتاکاریراشروال
م کنیمواگرهمنشداجو 

ایلبهنصرمل. م کنیم
اشتااهتریلنااه استکه

.م تنانداشت
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بهترینن
:شکلگیریایده

رایااادهیبهترینااانازفنرااااشاااکلگرراااتکاااهمااااشاااکار راد
الرضایوبرارس مشااهدهکاردیمکاهاگارراردیباهدناا

یااسخاادمتمناسااادرمنطقااهایبااندنو تنانسااتفنرا
اراار کنیااد. پیااداکنااد نفااردرمحیااهیسااکادتفباد1مااثال

دناالیسفرایشااهخنباسات اماافنچاهراکاهمادنصرش
.استاپیدانو کند

...بهتریننازاینراشروالشد

:مسیربهتریننتابهامروز
هبرنامااهیاولیااهایاالبااندکاا. کارمااانراشااروالکااردیم۹۷فبااان

اگر. یسهدفسهماهونیوهتاانتهایبهولداشتهباشیم
هازارکااربررسایدیمابهترینانرااداماه ۶تاانتهاایبهوالباه

هاازارکاااربر ۸منرااقشاادیمدرانتهااایبهواالبااه. ماا دهیم
ربعااادازاینکاااهمطوااادلشااادیمبهتریناااند. ماهاناااهبرسااایم

جامکهمخاطاداردابهساراخطراا مادلدرفمادیبارایفن
.نفرهبندیم۵درفنزمانیستیم. ررتیم

مااابااهایاالواانرتبااندکااهماادلهایمختیااف۹۸کییاتسااال
درفماااااادیراتسااااااتم کااااااردیمودرنهایااااااتبااااااهجو بناااااادی

.رسیدیم
اتورکزمااانرویپیادهسااازیماادلوگااررتلخروجاا ۹۹سااال

ادتنانساتیمدرفمادمانراارازای دهایموتعاد. مطینببند
میییااانننفااار1.5کااااربرانبهتریناااندرانتهاااایایااالساااالباااه

.ماهانهرسید
ا  ۱۴رشدبهترینندرسال مییینن5ادامهداشتهاماتقریاا

امرونعاهی ماانفرکاربرماهانهداریمودرالاضراتقریاا
.نفرهاست ۶ال ۵۵

تریلرتاهبندیبهتریلومکتار
کساوکارها

مصااهباپنیامصدق

60
نفرهوکار

کاربر5،000،000
ماهانه
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لراشتابدهندهشریفح

کاهدربعادازفناتنانساتیمازارارادی. واردشتابدهندهشدیماانایزهیمافنزمانرضایکاراشتراک ایبندکهشتابدهندهدراختیاارمااقارارما داد۹۷زمان کهدرفبان
ارضاایق ادرشاتابدهندهتنجه رابالشاکهیارتااط شتابدهندهیاتیمفنرابندندهممشنرتبایریم امااهوچناانتأثیرگاذارتریلکواسبارایماارضااباند لاننتقریااا

.اشاالکردهبندیموبذرمایههمناررتیم

اخیی خالصانهتالشم کردوم جنایدبسیارقنتقیابند ای کاهتعادادیایلتیمم بایستازیسطرفدررض. دررضایشتابدهندهضنریستیماجرای کهواقکا
تکنادباندومبهشادیساتاستارتفهم خناهندخیی سری رشدورکتکنندکوسم کردوازطرفدیاراباسیستو درتعاملبندکهبااوجندهواهیاقتضاائاتافنس

.تالشم کردشرایرراتسهیلکند
.مهمتریلنکتهکهم تنانماشارهکنمایلاستکهایلتیماجرای هوکاریخیی جدیباتیمهایشتابدهندهداشت

:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
افنتصنیررناارنا کهدررسانههانشانم دهندنیست دربهدریابدبخت وکی  .نشنیدزوتداردپسناامیداستارتفهاون 
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جسترنگرهنشوندویدئندیدئن

:شکلگیریایده
ابااادوسااتمفقااایررزانااهپنررویدیاادئنشااروال94ازسااال

هدردورهیخدمتساربازیبااهمفشاناشاد. بهکارکردیم
. باااندیموبعااادازفناهوچناااانارتاااااطماااااداماااهداشااات
دیاادئنیکاا ازایاادههایمااابااندکااهبراساااندغدغااههای

ایالدغدغاهکاهمااویادئنهای راکاه. خندماشکلگررت
اد رنزهیم خناستیمدربسترینتینبباینیمخصنوا
نتینبتخصص یاهنشمصننع ابهدلیلرییتربندنی

بااااهرات دردسااااترنناااااندونیااااازبااااندتاااااازابزارهااااای
ادیمختیفبرایدیدنفنهااستفادهشندومشکالتزی

.بههوراهداشت
ایایااادهازاینرااااشاااکلگرراااتکاااهتصاااویمگاااررتیمرضااا

مناسااااا راایرااااادکناااایمباااارایکسااااان کااااهم خناهنااااد
محتاااانایمناسااااادراااانزهیداناااا ورناااا باینناااادتااااا

.ندبتنانندازفنبدوننیازبهپروکس استفادهکن
ایااالایااادهراازمرکااازکاااارفررین دانشاااااهشاااریفشاااروال
کاااردیموخاااندمااالهااامهمزماااانمقطااا دکتااارایهااانش

بااههواایلدلیاالتااا. شااروالکااردم94مصااننع رادرسااال
اااادیدیاااادهاااانشمصااااننع بااااهمنضاااانالداشااااتیمکااااه
دبتاااانانیمبسااااتریایرااااادکناااایمکااااهبهواااانرتهنشااااون

.محتنایمناسارادراختیاراررادقراردهد

اوایااالرقاااریاااسساااریامکانااااتتنساااکهورنااا باااندوخییااا 
بهسااوتهاانشمصااننع نو ررااتونو شاادهاارکاااربریهاار
ویااادئنی راکاااهبخناهااادباااهرات باینااادومحااادودیتزیاااادی

.داشتکهبایدسیستو برایرر فنطرا م شد
:مسیردیدئنتابهامروز

ارشروالکا. مابایسسریتستوایدهایلکارراانرامدادیم
هایلطااانرباااندکاااهلیساااتسااافیدکاااارم کاااردیماایلگنناااهکااا

بررسااا م کاااردیملاااهویااادئنهای راکااااربراندوساااتدارنااادو
ایسیسااتو درسااتکااردهبااندیمکااهبتاانانیمراااتویاادئنه

هیااااینکااهیااسسااریویاادئنهای کاا. یااسکانااالرااضااارهکناایم
ادرادامااه. م دانسااتیمکاااربرانم خناهنااداضااارهم کااردیم

 متنجهشدیمکهاگربخناهیمبااایالمادلاضاارهکردنپای
مبرویمالندودنفرهوکاروزماانبسایارزیاادینیاازخاناهی

.داشت
ررتاایمسااوتهاانشمصااننع وازیااسلیسااتساایاهشااروال
کردیمکهدرفنهوهلیزخنببند بهجزمناردیکاهباهلحااظ
راکویت مشکلداشاتورویهانشمصاننع درایالمسای

اقااادامانراااام2دراداماااهیکاااارادرجهاااتبهااااند. کاااارکاااردیم
سیسااااااااتمجسااااااااتوجنیوانراسااااااااری ترکااااااااردیما: دادیاااااااام

اهاتواناشاتا. الانریتمهاراقنیترکردیمودقترابا باردیم
.رابرایاستفادهیسری تروراتترکاربرکوترکردیم

9
نفرهوکار

تعدادراند0
جذبسرمایه

بازدیدکننده8،000،000
یکتاروزانه

مصااهبامحوندکریویان

41وفحه
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بهشاتابدهنده95اواردمرکزکارفررین شدیمو94سال
اواردمرکاااازرشاااادشاااادیمودرمرکااااز97سااااال. پینسااااتیم

هامخاارج99اواخرساال. محاسااتشریفمستقرشدیم
.شدیم

نخاادماتمااابااراسااانتقاضااابااندومطااابقنیااازمشااتریا
ردیمکاهیساکستنشلاضاارهکا. بهاندوتنسکهپیداکرد

هاااااازارکاااااااربرداردودرهوااااااهیمرورگرهااااااا50ا ناااااادود
یکا ازکااربردیتریلdideoارزوناهی. قابلاساتفادهاسات

.ارزونههایرارس است
اضااارهشااداباادونهاایچتاییغاا 98اپییکیشاالهاامسااال

اسااارویس99اواخااارساااال. هااازارکااااربرگاااررتیم100ااادود
ژهپریویاانمراهاناادازیشاادکااهویژگ هااای راکااهکاااربرانویاا

ادانیاااندکردنامشاااترکشااادن.  زمداشاااتنداداشااات اماااثال
پخ نشااادنتاییااا وهوچنااایلسااارورهایمخصااانصباااه

.خندشان
رکااااالبااااندابااااا96-97ساااارویستاییغااااات هاااامازسااااال

فوانسهاااااایمختیااااافکاااااارکاااااردیموسااااارویستاییغاااااات 
خندماااانراهااامراهانااادازیکاااردیمودراااالاضاااریکااا از

.مناب درفمدماست
ریاممیییاننبازدیدکننادهیمنحصاربهرردروزاناهدا8دود

.میییننویدئنماهیانهدلینرم شند25و

.متغیربندهاست350تا100رتاهیسایتدرالکساهمبیل
نفااار15نفااارشاااروالکاااردیمتااااااادود2باااهلحااااظنفاااراتباااا

ابااااهدلیلکروناااااودورکاااااریبااااه نفاااار9رساااایدیم امااااامرااااددا
.رسیدیم

:بهلحاظفماربازدیدکنندگانروزانه
هزارکاربر10دود: دورهضنردرمرکزکارفررین •
هزارنفر100دود: دورهضنردرشتابدهنده•
هزارنفر600دود: دورهضنردرمرکزرشد•
مییینننفر8دود: ودرالاضر•

:اهداففیندهدیدئن
رشدسرویسپریوینم•
ارزای کیفیتخدماتوتعدادکاربران•
.تورکزبربا بردنکیفیتوویژگ هایوان•

ندهجذبسارمایهوسارمایهگذارینداشاتیموبانتاساترهبا
اوایلخندمانفوردهداشتیموازیسجااباهبعاددرفماد. است

.داشتیموورفتنسکهشد
ارزشمازمان کهدرمرکزرشدباندیموادودلنادوادهازار

ا میییااااردتنمااااانتخوااایلزدهشااااده10کااااربرداشاااتیماتقریاااااا
.است

لراشتابدهندهشریفح
مرتو خدماتهوزمانبااشاتابدهندهراهارتاادهباندو
خییاا رضااایجااذاب باارایماااداشااتوبااهنصرمااانباارای

وسالاولبیشتردناالتسات2در. شروالکارخنببند
نگبررس بخ هایمختیفبندیموسک م کردیمسا

.بناهایاولیهرابچینیم
شتابدهندههامخادماتجاذاب داشاتکاهفنزماانباه
ودردمام خنرد مثلبذرمایهایکهم دادوتعادادینیار
شاادجااذبکااردهبااندیمکااهدررضااایدرتاارکااارفررین نو 
در. کااااااارکااااااردونیااااااازبااااااهرضااااااایبیشااااااتریداشااااااتیم

خیی از. نفررسیدهبند7یا6شتابدهندهاررادتیمبه
کالنهاااودورههااااسااتفادهنکااردیم لااننترربااههای از

.قالازشروالایلکارداشتیم
یکاااا ازخنب هااااایشااااتابدهندهاراااارادیبااااندکااااهفنرااااا

کلفنهابهماکوسم کردندوروابطا شا. مستقربندند
ازخاطرههاااااایفندورانتنلااااادهای باااااندکاااااه. م گررااااات

دورهاااااااامجواااااااا م شاااااااادیماهوچناااااااایلهوای هاااااااااو
.گفتوگنها
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لمنپ 
شکلگیریایده

زانایاسگاروهدانشارنی تیاراما باهنااملترباا۹۵سال
اخلشکلگررتهبندوهدر ایلبندکهبچههای کهد

یدانشااااهساافارشغااذاداشااتندونو خناسااتندازغااذا
هدانشاااااهاساااتفادهکنناااداکاااددریاراااتغاااذاراباااهبقیااا

یااااینکااهاگاارداخاالواطاارافدانشااااهخاادمات. م دادنااد
رایااااااان باااااندادانشاااااکدههاجشااااان وبرناماااااهایبرگااااازار
م کردناااااداشااااایرین ومحصااااان ت رابهوااااانرترایااااااان

.  م دادند
فنساااالرضاااایکسااااوکارهایفنالیااالخییااا داخباااندو
لبساایاریازمرونعااههاداشااتندشااناختهم شاادند مثاا

اتاااازهشاااروالکاااردهبندنااادیاااا ریحاااننازودراااندکاااهتقریااااا
ندنادلییینریااسنپوتپس کاهباهدناالجاذبکااربرب

.وکدهایتخفیف راهمارائهم کردند
 درایلگروهدانشرنی مناردایللنین هاماطالالرساان

اتخفیافبرنادهااساایتهاواپییکیشا لهاوم شداماثال
استقاالخییا خانب وجاندداشاتودردانشاااههای... 

.دیارهمایلگروهایرادشد

درفنزمااانادسترساا بااهتخفیفهااایمرونعااههایفنالیاال
مرونعااههایارائااهیتخفیفهااای. باارایکاااربرانفسااانناااند

گروهااااا مثااااالتخفیفاااااانوناااااتبر ضااااانرداشاااااتند اماااااا
رکساا یعناا اگاا. پیتفرمهااایفنالیاالراپشااتیاان نو کردنااد

م خناساااتازیاااسرساااتنرانیااااازیاااسخااادمات بهوااانرت
ادهضاانریاسااتفادهکنااداازایاالسااایتهایتخفیاافاسااتف
نالیالم کرد امابرایسایتهااپیتفرمهاواپییکیشالهایف
تکنادبستریوجندنداشتکهکااربربتنانادتخفیافدریارا

وجرقااهیایاادهیماااازهواایلمنضاانالوگااروهتیاراماا شااکل
.گررت

رایاادهرابررساا کااردیمونوننااههایخااارج رادیاادیمکااهبااازا
فنلطاااانراسااااتوفیااااابسااااترفنباااارایرشاااادبااااهعننانیااااس

.استارتفهوجندداردیاخیر
درنهایااتاوبسااایت راهاناادازیکااردیمولناادهمتیواا هاام

نفااارباااندیموتااایمراشاااکل4ا۹۶تابساااتان. اضاااارهشااادند
.بندکهسایتطرا وراهاندازیشد۹۶دادیمومرداد

.منپُلدیاربهبازارمکرر شدهبند۹۶مهر

20
نفرهوکار

کاربررکال+3،000،000

تعدادراند0
جذبسرمایه

مرج رایاانکنپلو
ت کدتخفیفرروشااههایاینترن

مصااهبامحودجنادپاکدامل
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هبهمرورخدمتدیاریهامبهوانرتربااتتیاارامیااارزوناهکا
یاالارزونااهبااها. بتناناادرویمرورگاارنصاااشااندااضااارهکااردیم

اواانرتاسااتکااهکاااربرواردهاارسااایتیااارروشااااه کااهشااند
اراگاارکاادتخفیاافرکااال وجااندداشااتهباشاادابهواانرتخندکاا

.نوای دادهم شند
لکوپیلهاااایرروشاااااه داشاااتیموپیااالساااازمان کاااهباااهایااا

واااااانرتاسااااااتکااااااهباااااارایکارمناااااادانوکارکنااااااانسااااااازمانها
رطرااا شاادهتااابااایااسسااریتخفیفاااتاختصاواا باااشاارای

.جذابترودرودهایبا ترخدمات بهایشانارائهشند
اواردمرکزرشدشادیموازاواخارفنساالباهدلیلنیااز98سال

وریبهرضایبیشترجابهجاشدیمودرمحادودهینایاهینانف
شااااریفخندماااااندرتاااارگااااررتیموهوچناااااندرفنرااااامسااااتقر

هازارنفارباندهو100ادود۹۷تعدادکاربرانماااواخار. هستیم
ا .مییینناست3ا نتقریاا

برناااد  ۱تاااا ۵ازنصااارتعااادادشااارکتهاهااامدرابتااادابااااااادود
برنااادمختیااافرسااایده  ۵کاااارکردهباااندیموا نباااهبااای از

.است

:مسیرمنپُلتابهامروز
یمدرابتدایکارهدفایلبندکهجذبکاربرداشتهباش
قوبعاادشبتاانانیمباااشاارکتهامااذاکرهکناایموازطریااا

ازپای . ارائهیخدماتهوکاریمستقیمداشتهباشایم
یوفنکدهایتخفیفراازمناب عونم گاردفوریاپیایار

.منتشرم کردیم
ابااهتعاادادکاااربرمنردنیازمااانرساایدیم ۹۷ابتاادایسااال
ا هنفربندندکهازمانپُلاساتفاد 0 ۲تا 0 ۱روزانهدودا

رهم کردنددرفنزمانباشرکتهایدیارشروالبهماذاک
.کردیم

ان بسااتریکااهماانپُلباارایشاارکتهاداردامکاااناطالالرساا
بروکدهایتخفیفوتاییغاتباهدفارزای جذبکار

رااروشاسااتوبااهننع یااسسیسااتمهوکاااریدررااروش
.محسنبم شند

اتاااازهسیساااتمهوکااااریدرراااروشدیرااا کاااا 98ساااال
.راهاندازیشدهبندوهننزرونوای نشدهبند

ریازنصاارتعاادادکاااربرانهاامرشاادداشااتیمواراارادبیشاات
ااانباتنجاهباهنانالخادماتکاهرای. منپُلرام شناختند

بااندونیااازیبااهورودوثاتنااامنداشااتاسااایتجااذاب 
راربااندومشااابهفندربااازارایاارانناااندوماانرداسااتقاالقاا

.گررتیم

:منپُلفیندهاهداف
بیشتررامنپُلم خناهیماولمریهیدر

رروشااههایوشرکتهاباودهیمگسترش
ازنصروکارکنیمیبیشترومختیفاینترنت 
ومباشیداشتهارزای هوکاربرندهایتعداد
نجندمفنالیلرضایدربتنانیمهمکاربرازنصر
تقنیتهوچنیلا.شنیمشناختهبیشتر

.استمهممابرایجانا کساوکارهای
منپُلشدهجذبسرمایهمیزانوارزشگذاری

استحلقدر
اوایلتا۹۶سالونکردیمسرمایهجذبما

بندندامؤسسوسهامدارکهاررادی۹۷سال
السازوم کردندپشتیاان راهزینههاایل
ردیاوبرسیمدرفمدزای بهتنانستیم۹۷

.ناندسرمایهگذاربهنیازی
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لراشتابدهندهشریفح
تیم ول هامبحثدریارتبذرمایههمبندکهدرپروسهقرارگرر. یک ازمهمتریلد یلمابحثرضایکاریبند. اهننزدرفمدزای ورضایکاریمستقلنداشتیم۹۶سال

.ناررتیمدیارفنرابهدرفمدزای رسیدیموهمشرایرطنریبندکهمنصرفشدیمو
بااردورهوا برگازارم شادکاهارارادمختیافبااهفتاهیاس3یاا2هوچنایلاهار. ازبیلخدماتشتابدهندهارائهیرضایکاریواینترنتباعاثرراهایترشادنکاارمااشاد

تکردنبافنهااشایدبیشتربرایاررادیکهسرمایهگذارگررتندمؤثربند ول فشناشدنادیدناررادووحا. هدفشاکهسازیدعنتم شدندوفنهمترربهیخنب بند
.همترربهیخنب بند

:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
اجها قیواتد ریرخدادو۹۷ساال. اخااارزیاادیازورودسارمایهباهایالانزهباندورضاایمسااعدیباند. زمان کهماشروالکردیماخیی رضایاستارتفپ پررونقبند

ااوضاااال۹۸سااال. خطرپاذیریساارمایهگذارهاکوتاارشاادوناخندفگاااهجانکااارفررین کورنااگترشااد. خییا ازکساااوکارهادلاااررکااندشاادندویسباارهرضااایمنفاا شااکلگرراات
.بدترشد... بهدلیلارزای قیوتهااقط شدناینترنتو

شاروالنو کاردیماشاایدا ناینراانااندیمیااشکساتخنرده۹۶اگرماسال. استاکروناومناردایللنین بهوجندفمدههاستوا نهمکهمشکالتشدیدشد99سال
.جنمهاجرتفنزمانخیی کورنگترشدهبند. بندیم
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شریفگرارینا
:شکلگیریایده

قااالازفنا. بااندکااهواردشااتابدهندهشاادیم96سااال
تیوااا باااندیمکاااهرویمقالاااهواختاااراالکاااارم کاااردیمو

.ترربهایدررضایاستارتفهنداشتیم

( ت رنتنکاتالیساا)باااایاادهیپنشاا هایتصاافیهیهاانا
لکااهباااناانررکااالم شااندوم تناناادف یناادههاراازباای

.بارداکارجدیگرارینافغازشد

:مسیرشریفگراریناتابهامروز
یدایلتیمخنب داشتیموازفزمایشااههایدانشااهبرایتنل

میییننتنماانسارمایههامدر25. محصنلاستفادهم کردیم
درود5شتابدهندهازوندوقمال تنسکهتکننلنویبهازای

.سهامدریارتکردهبندیم
بعاااااادازفناازدانشااااااااههایعیاااااانمپزشااااااک باااااارایکااااااارروی

کااهعفننتهااایبیوارسااتان درخناسااتداشااتیماعفننتهااای 
یاهکاهباهیچلیزازبیلنو ررتند باکتریهاای مثالقاار سا
.ندبررس کردیمونتای خنب گررتیمومنادمااثرگذارب

باااااهواااایلمحصاااانلوارددوربعاااادیجااااذبساااارمایهشاااادیمو
نمیییاااردتنمااانازبخاا واانعتباارایمسااتقلشااد1نزدیااس

.دریارتکردیم
کاهبااخناستیممحصنلرانیوهوانعت کنایمواولایلباارباند

درهواایلروزهااابااندکااهبااه. ایاالررماانلخاااصتنلیاادم شااد
ای شروالپاندم کرونااخانردیموبااتساترویویارونباهنتا

نلعینمپزشک درخناستدادکهمحصا. خیی خنب رسیدیم
انهایازبیوارسات. بهبیوارستانهابرودوبهفنهاکواسکنایم

وبعاادادرسیسااتانوبینلسااتانااهااناز. تهاارانشااروالکااردیم
.سایرنقاطکشنربرایاولیلبارتنزی شد

ادراادودلناادهاازارلیتااررایاااانررسااتادیمکااهدربحااثکروناا
ازفنزمااانادرگیاارمراانزغااذاو. اثرگااذاریخییاا خاانب داشاات

لااننایاالمحصاانلباارایاولاایلبااارتنلیاادشااده. داروهسااتیم
.استامشکالتزیادیداشتهایم

گ بهاندکیفیتزند
نباکوسرناورینان

20
نفرهوکار

تعدادراند2
جذبسرمایه

مصااهبااشکانسزا
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مشاانل98تاا97. کاهدرشاتابدهندهباندیماکااربیشاترفزمایشاااه باند97تا96سال
بااهتنلیااد99تااا98. جااذبساارمایهاقراردادهاااوفمادهسااازیورودبااهمریااهیبعاادبااندیم

تراناااانهاسااارمایهگذاریاثااااتشااارکتادان بنیاااان وورودباااهمرکااازرشااادوراااروشبیشااا
.پرداختیم

زیاادییک ازاشتااهاتواناضارهکردنمحصن تجانا وخارجازایدهمحنریبندوفسیا
لناادیلبااارمحصاان تجااانا راباااهاادف. ازایاالبابااتدیاادیم لااهمااال ولااهخااندتاایم

زبااهنصاارمخارجشاادنا. درفماادزای سااری ترتنسااکهدادیااموضااررهایخییاا بزرگاا دیاادیم
اداخلیابایدایدهمحنریتغییرکندیاکارهایجانا ر. ایدهمحنریبایدیسخرقرمزباشد

اسااتارتفهانرااامندهنااد لااننناشاا ایرادشاادهبااهایاادهمحنریوهسااتهیتاایمفساایا
.م زند

2میییاااردیشااروالکااردیمکااهبااه1میییااننتنمااان باااساارمایهگذاری25بعاادازبذرمایااهی
.میییاردتنمانهمرسید

ارزشگااذاریاسااتارتفهزمااانخااروجاز. اساارمایهیاواای ماااازواانعتبااند98اوایاالسااال
ا نمنضنالایلاساتکاهفیاام خاناهیم. میییننتنمانبند400میییاردو2شتابدهنده

ایاالرکالیااترادرایاارانباااسااختایریهایوزارتبهداشااتادامااهدهاایمیاااخیاارحاگاارمراانز
دنهای رابدهنداهویلا نهمشرکتمیزوماتداروی هستیمامرنزغاذاودارووتنلیا

اگااارندهناااداوقتااا نتااانانیممحصااانل . میییااااردتنمااااناسااات10داریاااموارزشمااااباااا ی
.بههویلدلیلاسنارینهامتفاوتاست. بفروشیماارزشفنررق نکردهاست

لیتاار1درزمااانضاانردرشااتابدهندهرقاارامکاناااتفزمایشااااه داشااتیمولیاازیدرااد
موباهماابهسخت م تنانستیمتنلیدکنیم ول بعدازفنبااکارخاناههای هواهناگکاردی

لیتاار12,000تاااکنننباای از. لیتاارقابییااتتنلیاادداشااتهباشاایم5000کوااسکردناادتاااروزی
.همبهبیوارستانهااهداکردهایم

.نفرهداریم20تا10بنیاناذارشروالکردیمواکنننیستیمبیل4با

:اهداففیندهشریفگرارینا
هدفماارائاهیراهکااریجدیادباهجهاانبارایعفننتهاایمقااوماسات یعنا 

نشا محصنل کاهباهساادهایبیوارساتان اضاارهشاندوبااشاروالکرونااازپ
.محارظبهمحینلضدعفنن تادیلشد

گسااااترشوتکویاااالطیاااافمحصاااان تاماناااادگاریمحصاااانلاعویکااااردبهتاااارو
.تاییغاتبیشتروورودبهبازارهایبیلالویی ازاهدافماست

انیازقصدداریمتنلیدپارلههایضدمیکروبمناسابرایلااانکاادردرماانر
.گسترشدهیم

لراشتابدهندهشریفح
اترربااهکااردهبااندیم درفن. ماااننشااتلمقالااهااختااراالونزههااایدیااارراقاااال

زمااااناشاااتابدهندهیشاااریفبااارایرشااادمحصااان تبچاااههااونعت شااادنو
تربیشاا. تنسااکهیکساااوکارخاادماتخاانب مانناادرضااایاسااتقرارارائااهماا داد
ماهااااهی6م خناسااااتیمیااااسکااااارجدیاااادترربااااهکناااایموبایناااایمایاااالدورهی

.شتابده لاننهاست
ینفااربااندیموبااههوااراهدکتاارواادرنژادایکاا ازاساااتیددانشااکده4فنزمااان

.مناداشروالکردیموبهمرورتغییراترخداد
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جالابندکهتیمهای تنانستندسرمایههایخیی با ی جذبکنندوبرایما. بارضایبسیارجدیدیفشناشدیم
ارتفهوخااندمحاایروفشناشاادنبااامفاااهیماساات. تیمهااام تنانسااتندساارمایهبایرناادوایدههایشااانراجیاانبارنااد

کا ازباهنصارمالی. برندسازیایکهبرایتیمهاانرامم شادهامجاذابباند. مااثکارفررین برایملجالابند
.مزایایشتابدهندهابرندسازیومکرر استارتفههادررویدادهایمختیفاست

.ازخدماتشتابدهندهیشریفارضایاستقرارفنبیشترازهوهبرایماجذابومفیدبند
:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
هوچناایلاتیمسااازیمهمتااریلمساادیهی. ماااهفماانزشطاا کننااد۶قااالازشااروالکااارخییاا مهااماسااتکااهااداقل

اگااارهساااتهیتااایمدردورهیشاااتابده بااادبساااتهشاااندااساااتارتفهباااهاتوالزیادشکسااات. اساااتارتفهاسااات
ادرشتابدهندهخیی مهماساتومنتنرهااواعضاای کاهباهتایمم خن.م خنرد اهنادکارگاههایتیمسازیخصنوا

.اضارهشنندبهدقتبایدبررس شنند

48وفحه

قالازشروالکارخیی مهم
ماهفمنزش۶استکهداقل

هوچنیلاتیمسازی. ط کنند
مهمتریلمسدیهیاستارتفه

اگرهستهیتیمدر. است
دورهیشتابده بدبسته

شندااستارتفهبهاتوالزیاد
.شکستم خنرد
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فریسابسپار
:شکلگیریایده

ریشکلگیریایدهازجای شروالشدکهمالدرواااباات
مشانلباهکاارباندمونیاازیدروانعتمطارحشادوماا
بااااداخااالدانشاااااهیاااستااایمتشاااکیلدادیااامتاااابتااانانیم

.ساختمحصنل فننیازرابرطرفکنیم
سااالتنانسااتیم1شااروالکااردیموااارفماادت95ازسااال

همکالساا کااهجواا شاادهبااندیمامهندساا 3بااههوااراه
اولااایلمحصااانلماااارییترهاااایمتخیخااال. مککاااننکنااایم
ااهوبعداقراردادیمنعقدشادبایلدانشا. پی اتییلبند

تررادروااباتریومامرریطرحبندیموتنانستیمریی
.مقیانونعت تنلیدکنیم

:مسیرفریابسپارتابهامروز
محصانلدیاارعاالوهبار2. شارکتتأسایسشاد97سال

. دیمرییتااردرمقیااانفزمایشااااه وواانعت تنلیاادکاار
یمیکاا ازایاالمحصاان تلسااارارتاا بااندکااهتنانساات

درداخاالکشاانرباارایاولاایلبااارباارایگریاادباااتریخااندرو
میییننتنماناز700-800تنلیدکنیموتاا نهمدود

.ایلمحصنلدرفمدداشتیم
محصاااانلساااانمراازاواخاااارپارسااااالشااااروالکااااردیم یااااس
کامپنناااادپییوااااریکااااهباااارایجیاااادودربباااااتریخااااندرو

محصاانلتنلیااد3درمرواانالتاااامااروز. اسااتفادهم شااند
.کردیمودرمقیانونعت بهرروشرساندیم

ورودباااااهشاااااتابدهندههواااااراهباااااامصاااااااهباااااند ولااااا 
هفتاهاواردشاتابدهنده3یاا2بعداز. سختایرانهناند

شاادیمودررضااایفنیااسمیاازبااهمااااختصاااصدادناادو
نرتیسخرتیفلمشترکوکالنهایفمنزشا کاهبهوا

سااالوناایمفنرااابااندیمو1اادود. ماانردیبرگاازارم شااد
بعااااداواردمرکااااازرشااااادشاااادیمودرمرکااااازرشااااادرضاااااای

.داختصاو داشتیموبحثهایفمنزش همبیشترش
اداخلشتابدهندهومرتو خدماتباندیم97تامرداد

روبعاادهاامواردمرکاازرشاادشاادیموتاااکنننفنرااامسااتق
.هستیم

ربنم سازیمحصن تب
پایهپییور

مصااهبااميرسيلجانزاده

7
نفرهوکار

تعدادراند0
جذبسرمایه
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اول. مادرواق براساننیازونعتمحصنلتنلیدکاردیم
مشاااترینیاااازشرامطااارحکاااردوماااامتناسااااباااافننیااااز

وجذببنابرایلادربحثبازاریاب . محصنلتنلیدکردیم
مشااااتریجدیااااددرکااااارماااااشااااتابدهندهتااااأثیرزیااااادی

.نداشت
جذبسرمایهدرکارماسختاست لاننکاارمااتنلیادی
ااراااارادساااارمایهگذارتاااارجیحم دهنااااددر اسااااتومکواااان 
د کارهای نصیرنزهیرنااوریاطالعااتسارمایهگذاریکننا

یماهامبارا. لننریسسکارهایتنلیدیخیی زیاداست
جاااذبسااارمایهگذارباااهلاااال خااانردیموتااااباااهاماااروزدر

.جذبسرمایهمنرقناندیم
شااااااتابدهندهومرکاااااازرشااااااددرشااااااکلگیریارتااااااااطبااااااا

. دندسرمایهگذارانبهماکوسکردناد امااباهنتیراهنرسای
ا97ازبابتمیزانرروشازسال 2.5تااا ندرفمادتقریااا

باااهلحااااظ. برابااارشااادهاسااات3ا96برابااارشااادهوازساااال
ا. نفاارشااروالکااردیم3نیاارویانسااان بااا نفاار7ا نتقریاااا

هستیم امافنلیازیکاهدرذهالمااباندباهخاطرشارایر
.ماهوچنانبهفیندهامیدواریم. کشنرمحققنشد

لراشتابدهندهشریفح
ساااان کااااه. درابتاااادایکااااارب ترربااااهبااااندیموازتأساااایسشاااارکتومسااااائلقاااانق فناطالعااااات نداشااااتیم

شااتابدهندهداشااتایاالبااندکااهایاالاطالعااات زمراباارایتأساایسیااسشاارکتورکااتبااهجیااندراختیااارمااا
.گذاشت

 همشتابدهندهوهممرکزرشدادورههای کهبرایثااتشارکتاامانرمالیاات اساابداریوقراردادهاایقانق
تیاارماابرگزارم کردندخیی بهماکوسکردکاهتررباهودانا  زمراکسااکنایمورضاایاداریایهامکاهدراخ

.گذاشتخیی برایمامفیدبند
ادیادتااقاالازورودباهشاتابدهنده. مزیتدوممشاورههایقنق ومالیات بندندکهخیی بهمااکواسکردناد

کاهروشن نساتباهایالمساائلنداشاتیموایالدیادراشاتابدهندهباهماادادوباعاثشادکاهازخساارتهای 
.موکلبندبهماواردشندجینگیریکند

:اهداففیندهفریابسپار
درواد10تاا5هرسالکهشروالم کنیماابتدایسالاستراتژیرامشخ م کنیم ول بهخاطرشارایربادکشانر

ادراانزهی. فنمحقااقم شااند خییاا خنشبینانااهاسااتکااهرکاارکناایمبااازارماااخییاا وساای خناهاادشااد خصنوااا
للساا ولاا لیازیکااهدرایاللناادساالبااهفنبرخاانردیمایالبااندکاهخییاا ازپارامترهاادسااتماانیسااتوقاباا

یالاساتتنهاالیازیکاهوجاندداردا. درکارمانو شندپی بین کردلاهاتفااق م ارتاد. پی بین همنیست
.کهمابایدانعطافپذیرباشیمومتناساباشرایرازخندمانانعطافنشانبدهیموجینبرویم

.  وجنددارددرزمینهیترهیزاتپزشک ودستااههایدیالیزاکهبرایاولیلباردرکشنرتنلیدم شندارییترهای
وتأییدشدهنوننهیفزمایشااه همساخته. بایدتأییدیهبایریموداریمتالشم کنیممشکالتبرطرفشنند

.است



:استارتفپ رضایبهعالقهمندانبهشواتنویه
تاایممهااماسااتواولاایلمساادیهیمهاامایاالاسااتکااهواااایفمشااخ شااندوسااهام کااهاولکااارتخصاای پیاادا
م کندابراسانمسدنلیتهای باشدکههارساهامداردرطانلساالانراامم دهاد لانندربایلکاارموکالاسات

.یک کناربکشدوانتصارهوانمیزانسهمراداشتهباشد
زیاادباهایدهفلایلاستکهیساستارتفهکهشکلم گیرداسری سارمایهجاذبکناد اماامتأسافانهسارمایهگذار
گررتاهایدهاهویتنو دهدوزمان تنجهم کندکهایدهبهمحصنلتادیلشدهباشدوداقلیستأییدازجاای 

.باشد
اکاملشکلبایردوالزامفنسرمای .هاستایدهفلتریلالتایلاستکهیساستارتفهبایسساختارنساتا

ابااهخاطرکوااندبندجااهایکاهدارناادمتأساا فانهاساتارتفههاسااک م کننادباااهزیناهیخندشااانجیانبروناادومکوان 
اازهمرروم پاشند نباروداول وقت سرمایهجذبشندوسااختارمتشاکی ایراادشاندوسیساتمباافنجیا. عونما

انتیرهاولم شند .مسیوا
تمحصانلیک ازاشکا تماایالباندکاهبااهزیناهیشخصا جیانررتایموکارهاای راکاهم تنانساتیمبارایکیفیا

ادراداماهانرامدهیموترهیزات راکهم تنانساتیمبارایکیفیاتبهتارمحصانلتاأمیلکنایمانکاردیمولانبفنر
اگربهعقابرم گشتیماهواناولکارسرمایهجذبم کردیم. خنردیم

هبایک ازاشکا تماایلبندک
هزینهیشخص جینررتیمو
رایکارهای راکهم تنانستیمب

کیفیتمحصنلانرامدهیمو
مترهیزات راکهم تنانستی
برایکیفیتبهترمحصنل

نتأمیلکنیمانکردیمولنبف
اگربهعقا. رادرادامهخنردیم

برم گشتیماهواناولکار
.سرمایهجذبم کردیم
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رادیس
شکلگیریایده

وقتاا درمراساامدراااالیکاا ازدوسااتانمشاارکت93سااال
. دمکااردهبااندمابااایکاا دیااارازدوسااتانموااحاتم کاار
دباااایشاانم گفااتپاادرشکااهدرشارکتبیوااهکااارم کاار

منضاانالازایاالقااراربااندکااه. مشااکی روبااهروشاادهاساات
ساارقتدربریاازیلاههااایخیابااانزیااادشاادهاسااتوبااه
هواایلسااااشااهرداریبایاادبااهماشاایلهای کااهبااهایاال

.خاطرودمهدیدهاندخسارتپرداختکند
هازفنرای کهمنضنالپاژوه خاندمباتلمقااومباندابا
کااهایاالرکاارارتااادمکااهاگااربتاانانمحصاانل تنلیاادکاارد

جاااایازیلایااالدربهاااایریااازیشااانداایااالمشاااکلااال
هوچناایلابعاادازجسااتوجنومطالکااهمتنجااه. م شااند

لشدمکاهایالمشاکلدرهواهجایدنیااتاادیلباهمکضا
.بزرگ برایشهرداریهاوشرکتهایبیوهشدهاست

مسیررادیستابهامروز
باارایورودبااه96سااال. تحقیقاتوااانشااروالشااد93ازسااال

ودردرایلمریهنیازبهسرمایهداشتیم. بازارفمادهشدیم
نفاارازدوسااتانوانساارمایهگذاریکردناادوعضاان2ایاالزمااان

.تیمشدندوکارتنلیدرافغازکردیم
ادوردومجذبسرمایهانرامشدودرایلزماان97درسال

.ماهدفبزرگ برایخندمشخ کردهبندیم
اسااادمحصاانلوانرابزر تاارکااردیموهوچناایل97درسااال

ساالرقار3باتاالشزیاادادود. ارریتتنلیدرابا بردیم
ایکا ازمؤسسایل1400درساال. رویدریچههاتورکزکاردیم

نااا زمااا. شاارکترابااهعننانماادیرمحصاانلانتخااابکااردیم
ورکااازبیشاااتریداریااامتاااارویگساااترشساااادمحصااان توانت

باندوم خاناهیمباهامیادخادادرB2Gبازاردریچاهها. کنیم
نزههااایمسااکلوراههاااوهویلطاانرترهیاازاتورزشاا وارد

نیاااااازرکالیااااااتداشااااااتهB2CوB2Bشاااااانیمودرنزههااااااای
.باشیم

یهاتنلیدکنندهانناالدریچه
مدرنناننکامپنزیت

مصااهباامیلاسراریی 

52وفحه

تعدادراند2
جذبسرمایه

28
نفرهوکار
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لراشتابدهندهشریفح
نالجانوبسایاریازشاتابدهندههادرسایکلمکیانب قارارم گیرنادکاهبایادخادماتیااسارمایهبدهناد ولا مهمتاریلمنضا. مهمتریلویژگ شتابدهندهاتوسفرفنراسات

باهطنرکی ا. دیدنبقیهیتیمهاکهلقدرتالشم کنندافدمهای شایهخندمانکهناران هاواسترنهایمشابه دارندبسیارکوسکننادهاسات. رضایشتابدهندهاست
.فدمهایکارفرریلکمهستندوضنرتعدادزیادیازفنهادریسمکانبسیاراتفاقخنب است

:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
 بنیاان ول هویشهایلمنضنالدرذهنمبندکهازایرانبرومیااناهحبارایپاساخباههوایلساؤالباامادیرعاملشارکتدان. ملازابتدابهراهاندازیکارشخص عالقهداشتم
:پاسخایشانبهایلشکلبند. کهفنزماندرفنمشانلبندمامشنرتکردم

.اگردرایرانانرویوانایزهیتالشورکالیتنداریاخارجازایرانهمبههویلشکلخناه بندورقرمحیرخندتعن خناهدشد
.شناختلبازارورویههایجدیدیسکشنردیارزمانبراست. سالعقابیفت 6یا5اگررویایکارفررین داریامهاجرتبهیسکشنردیاررقرباعثم شند

سالدرایاران2واستفادهازوایتهایشتابدهندها( سالسربازی2بهجای)درنهایتاتصویمگررتمکهبااستفادهازکوسهای کهامکانپذیراستامانندپرووهینخااان
.سالبهخارجبروم کهخداراشکرکارمانرونقگررتودرایرانماندیم2کارکنمواگرنشدابعداز

:استارتفپ رضایبهعالقهمندانبهشواتنویه
. ندکهشروالنکننداجازهندهندکهترنازمنرقنشدنباعثش. بهکسان کهتازهشروالکردهاندتنویهم کنمترربهکننداتام تنانندجینبروندوترربهبهدستبیاورند

. اجازهندهندکهایدههایشاندرگنرینهیرکرشاانبواناد. شکستدرکارنامهدارند10کارمنرقو4بعدازمدت ام بینند. هرکاریراکها ندوستدارندسری انرامدهند
 برناداایلکارراتازمان کهانایزهبرایاداماهدارنادوازلال هاایجدیادلاذتم. انرام بدهند یامنرقم شنندولذتم برندیانهوجابرایایدههایبعدیبازم شند

.ادامهدهند



54وفحه

:شکلگیریایده
ماااااااالازدورهیلیسااااااااانسبساااااااایارعالقهمناااااااادرضااااااااای

اساااال کاااه87-88اساااتارتفپ وکاااارفررین باااندماتقریااااا
اشااناختهشاادهناااندا هناانزواوهیاسااتارتفههااملزومااا
ارابهدلیلعالقهبهاخاارنزهیتکننلنویدرجهاانارضا

م شاااناختموهویشاااهدوساااتداشاااتملنااایلتررباااهای
.داشتهباشم

فنزمااانیااسپاارووهیشخصاا بااهنااامبرگاادانراهاناادازی
یاسااتارتفپ بااندکااهم خناسااتممرجاا کتابهااا. کااردم

اماااابااارایکتابهاااای IMDbرارسااا باشااادالیااازیمثااال
.رارس 

تااااااادیکاااارراپااای باااردموخییااا هااامرویفنوقاااتو
ادانا وترر باهایانرویگذاشتم امابهدلیلاینکهواقکا
ایااددرزمینااهیکساااوکارنداشااتمونو دانسااتملطاانرب
یمباارایمحصاانلمبازاریاااب کاانماشااراکتجااذبکاانماتاا

واامایاالترربااهباعااثشاادبفه. منرااقنشاادم... بسااازمو
باارایهواایل. لااهضااکفهای دارموبایاادلااهیااادبایاارم

.گررتمMBAتصویمبهادامهتحصیلدررشتهی

راشاااروالکاااردماباااهدلیلعالقهمنااادیامباااهMBAزماااان کاااه
.مکساترربهدرشرکتهایمختیفمشانلبهکارشد

باامدت همدراسنپبندمازمان کهواادمادیریتارتاااط
راخناسااتیمراهاناادازیکناایماتعاادادزیااادی( (CRMمشااتری

بایادتیکتباهپشاتیاان م فمادکاهازجانسباازخنردباندو
ارانمنتهاباهدلیلتعادادباا یفنهااباههوکا. بررس م شد

.زیادینیازبندوهزینهیایلکارتصاعدیبا م ررت
هماالبررساا کااردمکااهدردنیااااسااتارتفههایمشااابهلانناا
مایااالمساااائلرابرطااارفیااااپیایاااریم کننااادومتنجاااهشاااد

راهکارهااااایخندکارسااااازیایاااالعوییاااااتازطریااااقابزارهااااای
منتهاانساخهیایرانا فن. پردازشهنشاوندماتلوجانددارد

وجااااندنداشااااتوراهکارهااااایخااااارج هاااامزبااااانرارساااا را
نایااالنقطاااهفغاااازیشااادبااارایزندهشاااد. پشاااتیاان نو کااارد
. باندمعالوهبرایلانیاازباازارراشاناخته. عالیقکارفررین مل

.بنابرایلاازاسنپبیرونفمدموواکاویسراشروالکردم

سرویسپردازشهنشوندواکاویس
متلرارس 

مصااهبافرمانراطو 

10
نفرهوکار

54وفحه

تعدادراند1
جذبسرمایه
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:مسیرواکاویستابهامروز
.ردیماوایلرقرملوخناهروبرادرمبندیموباننشتلالانریتو کهزبانرارس راتشخی م داداشروالک. نسخهایبسیارابتدای ازواکاویسارائهدادیم۹۶رروردیل

ایاساتراتژیسیموبالندنفارشارکاورفنزمانخیی م خناندیمانوننههایمختیفرابررس م کردیموسک داشتیمباروشهایاستارتفپ محصنلاولیهراخیی زودبا بی
ااستقاالم کردندولال هایرن مختیف همبرایاتصالمحصانلوانباهپیتفارمفنهااداشاتیم. اتوال وحاتکردیم ناهرماپاالیکردنادوپای ما ررتیمتاااینکاهخا. اکثرا

درایالزماانایاس. فقاایمکایلقدسا باهعننانهمبنیانااذارباهتایممااپینساتند۹۶درنتیرهااواخرتابساتان. برادرمهمم خناستنددرنزهیعیمدادهجدیتررکالیتکنند
.نفرهبندیمکهبرایپذیرششتابدهندهیشریفاقدامکردیم4تیم

هاادرارتاااطهاایفمنزشا ولال رهخیی ضنرریزیک درمحلشتابدهندهنداشتیموبیشتربرایجیساتبهفنرام ررتیم اماخندکادراجرای باهطنرمرتاابااماابارایدو
بااهماااایاالمنضاانال. شااتابدهندهباارایمااارروااتفشاانای باااساارمایهگذارهاواراارادررااهایبااندکااهخنشاااختانهنصاارمثاتاا درماانردماااداشااتند. بندناادوازمااادعاانتم کردنااد

شخصا کااردرایلمدتاوحاتهای برایجذبسرمایهبندوشتابدهندهبهماسرمایهگذارمکرر م کرد ول ماباابندجاهی. اعتوادبهنفسبیشتریبرایادامهیکارم داد
.راپی م بردیموهزینههاراپاییلناهم داشتیم

انداشتلکاداقتصاادیماارابارایوادوررا. بندیم... لننشرکتراثاتکردهبندیموترربهیکارهایاداریرانداشتیماهویشهدلارلال هایبیوهامالیاتو اکتنردلاارمثال
ادرتانانمااناا. مشکلم کرد مرکاز۹۷یاردرنهایاتت. ندبرایودورکداقتصادینیازبهاجارهنامهیرسو بندکهشاتابدهندهنو تنانساتباهماابدهادواجاارهیدرتارهاماواال

.رشدشریفماراپذیرشکردوتنانستیماجارهنامهرادریارتکنیموباداشتلکداقتصادیراتتربهمشتریانوانخدماتارائهکنیم
ماالدردورهو هااای. بااازیادشاادنکارهاااتصااویمبااهجااذباراارادجدیاادیگااررتیم. نفاارپارهوقااتبااهماااکوااسم کردنااد2-3نفاارهیثابااتبااندیمو4درایاالزماااناهناانزیااستاایم

.استارتفپ زیادیبهعننانمرب رکالبندمکهبهملکوسکردشاکهیدوستانوفشنایانبزر تریداشتهباشم
ممتناسااشاندوتاالشداشاتیبادرهویلدوراناماباشرکتهایخنب همکارکردیمکهم خناستندگزارشهای ازفنچهمخاطاانشاندرشاکههایاجتوااع م گنینادداشاته

.بانیازوخناستهیفنهاخدماتبدهیم
لرراینادرادلاارمشاکالتعریااوغریا پای م فمادکاهایا. بهدلیلارزای هزینههاتصویمبهجذبسرمایهگررتیم ول خیی طنلکشیدتاگزیناهیمناسااراپیاداکنایم

.درنهایتایک ازفشنایانخندمانباعددیکو کوترازپیشنهادماادرقالاسرمایهگذارررشتهباارزشگذاریخنبسرمایهگذاریکرد. وقفهکردهبند
ا ابااراییکاا . بااهتنسااکهیمحصاان تجدیاادابهینااهکردنکارهاااوجااذبمشااتریانجدیاادپاارداختیم. سااالبعاادازفنامرونعااهرابااههواایلواانرتپاای بااردیم2تااااادودا ازمااثال

.  شاندعوانم فنهااهامبررسابارمشتریانمالالش جدیدرشاکههایاجتواع بهوجندفمدوازماخناستندگزارش تحییی بهایشاانبادهیمتاااثرگاذاریاقاداماتتایمروا
رابرخا ازمشاتریانوانتوایالداشاتندنرمارازارخندماان. یک ازبانسهایبزر هوکاریکردیمولتباتهنشوندیتنساکهدادیامهویلطنرباوادمدیریتارتااطبامشتری

.ارم بایستنحنهیقیوتگذاریرابازناریم کردیماتغییرات درزیرساختکدهام دادیمومنارددی. رویسرورفنهانصاکنیمکهلال هایجالا برایماداشت



لراشتابدهندهشریفح
ضااانرمااالدررویااادادهایاساااتارتفپ اررواااتهایمرب گاااریا
شاکهسااازیوفشاانای بااافدمهااایزیااادیکااههرکاادامدرمرایاا 
بااهواکاویااسکوااسکردناادبااهدلیاالضاانرمااادرشااتابدهندهی

.شریفبندهاست
هوچناایلاعتااااروتأییاادیکااهایاالضاانرباارایمااافورداباعااث
تقنیااتاعتوادبااهنفسودلارماا باانداهاامباارایماااوهاامباارای

.مشتریانوان
ه رضااایکاااریکااهدراختیااارماااقاارارگررتااهبااندبساایاربااهکااا

درعیلااالاجاادیت زمراباارایادامااه. هزینااههایماااکوااسکاارد
نددادنرکالیتهایوانایرادکرداجانبسایارپرشانروهیراانبا

.وتیمهارویکردیوویوانهداشتند
:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 

درواادتصااویمشخصاا ماالباار ۷اگااربخااناهمنسااات بااانیما
انشاااهوماندنبنده امابایدقانلکنمکاهتاأثیراکنسیساتمد

.شتابدهندهبسیارکییدیبندهاست
تمماالازابتاادابااهکااارفررین عالقااهداشااتموهویشااهم خناساا

کاااارفرریلبشااانمورکااارم کاااردماگااارمهااااجرتکااانمام تااانانم
انو تانانمکاارفررین کانمیااا داقلباهتحصیلکنم امااتوا 

ممااالرکااارمااا کن. ایااالزودییاااابااااایااالکیفیاااتنو تنانساااتم
دکاهمهاجرتیسریسسبسیاربزر بهزندگ ماااضاارهم کنا

اباعاااثم شااانددیاااارباااهرات نشاااندریساااسهایکاااارفررین ر
مااادیریتکااارد امااااوقتااا درکشااانرخاااندتودرکناااارخااااننادهو
. عزیزانااااتهساااات ابهتاااارم تاااانان درایاااالزمینااااهرشاااادکناااا 
اانلدرنتیرهاکییتایالتصاویمباهنصارمشخصا اسات امااق

دارمکااااهمحاااایراواااایخیزامساااااعدووااااایتارباااارایهاااارکااااار
.ننفورانهایامیدواریایرادم کند

:تفپ استاررضایبهعالقهمندانبهشواتنویه
دوتنواایهدارمکاااهشاااایدباااههااامووااالباشاااند 

دمهااایکاا اینکااهشاااکهیارتااااط بسااازندوباااف
سااانداارتاااااطبرقااارارکننااادامشااانرتبایرنااادوبپر

نصااااربدهناااادودرجو هاااااارضاااااهایتخصصاااا ا
هازبااا خر. رضاااهایماارتارضاانرداشااتهباشااند

دلایااالضااانرلیزهاااای درم فیااادکاااههویشاااه
1موکالاساتدرمیاانرفهاای. ارزشونداست

نفاارجرقااهایدرذهاالفدمبخاانردوهوااهیایلهااا
.م تناندارزشوندباشد

هوااااانطنرکااااه. دوماینکااااهترربااااهکساااااکننااااد
یزهاااگفااتمادراولاایلترربااهیکااارفررین خییاا ل

انو دانستمبازاریاب ی. نو دانستم عنا لاهمثال
دهدی. ولاننهبراییسسایتمخاطاپیداکنم

بندمیسماهنامهیداستانمالهوشهریوجاند
اکسااان کااهایاالرام خنان. دارد ناادگفااتماتوااا 

شارنتوانگاررتمگفاتمدان. مخاطاملباشند
. هستمویسسایتدارمم خناهمفگه بادهم

انارمکی مکاتاهکردموخالوهیستسوفحهبا
عاادهای. طرااا کااردموباادهاامناااندpaintاراازار

ا. فمدناااادودیدنااااد رواباااارعواااانم ماهنامااااهبعاااادا
.خیرپرسیدم خناه تودیدکن یانهکهگفتم
کاراربعدهادرشرکتهادیدمتأثیربازاریااب باهت

بارایهوایلتنوایهی. وجینیلشمباندناسات
ین ملباهکاارکردنوکسااتررباهقاالازکاارفرر

.است

:اهداففیندهواکاویس
گااااه باااهایااالرکااارمااا کنیمکاااهشاااایدخااانبباشااادباااه

دیهیشاارکتبزر تااریبپینناادیمابهخصاانصاینکااهمساا
هنشمصننع دیاردربازارماجااارتاادهومرونعاههای

لدرالاضرامشان. پیشروبهایلنزهورودکردهاند
.بررس هستیمکهلهراهی برایمابهینهاست

بااندنکاارماااامساایرمحصاانلB2Bبارایتنسااکهابااهدلیل
بااتنجاهدرنتیراها. بهنیازمشتریانبسیاروابستهاست

باااهمشاااکالت کاااهکسااااوکارهاینرمارااازاریدرساااالهای
هایماخیرداشتهاندابهتحییلرمبازارخندمانپرداختا

وتاااالشداریااامیاااسقااادمجیااانترازنیاااازمشاااتریراهااام
باینااااااایمتاااااااابتااااااانانیمبااااااارایبهرهگیاااااااریاااااااداکثریاز

.تنانوندیهایخندمانبهفنهامشنرتدهیم
ادرالتنسکهیراهکارهایاستفادهازپردازشمت لمثال
ریتهستیم ابزارهای برایثااتنصاراتمشاتریانامادی

...نصراتو

ارزشگذاریواکاویسلقدربندهح

معاادددقیقاا کااهقابلاتکاااباشااددرااالاضاارنو تاانان
ابرابرشدنمقیانبرایماارخدادهوتقری10بانیم اما ااا

.میییاردتنمانارزشگذاریماست10

56وفحه



57وفحه

بینپرینتر
:شکلگیریایده

 ازیکا. ایدهیکاردریسجیساهیدوساتانهشاکلگررات
دوساااااتانماااااادردانشاااااااهشاااااهیدبهشااااات درپااااارووهای
هوکاااااااریداشااااااتندودرفنجیسااااااهدرماااااانرددسااااااتااه

باهماا.بینپرینترکهمنضنالایلطرحبنداتنضیحدادناد
گفتنااااادتراااااارب درایااااالزمیناااااهوجاااااندداردوفیااااااشاااااوا

ایاتام تنانیدکوک بکنیادحمااعالقهمنادشادیمودرنه
موشاروالبارردیازدانشااهشهیدبهشت ارتااطگاررتی

دانشااااهشاااهید. بااهناانفوریوکاااردرایااالزمینااهکااردیم
ماهانصرافازپرووهرااعالمکردوپارووه3بهشت بعداز

رامتنقاافکردنااد اماااماااکااارراادامااهدادیااموباارساااخت
.دیمیسنوننهیاولیهازدستااهبینپرینترمتورکزش

:مسیربینپرینترتابهامروز
ایاتابرساختنوننهیاولیهتورکزداشتیمودرنه96درسال

درایاالرااااز. درنوایشااااه ازنوننااهیاولیااهرونواااای کااردیم
فادهازابتدای ابهجایرروشدستااهبرارائهیخدمتبااست

.دستااهبهتعدادیمشتریتورکزداشتیم
زاولاایلرااروشدسااتااهراترربااهکااردیمونوننااهایا۹۷سااال

هبعاداازایلسالبا. دستااهرابهونرتونعت تنلیدکردیم
رکالیتتحقیاقوتنساکهیمااباهادیجادیباندکاههرساال

.یسنسخهیجدیدازدستااهساختهوروانهیبازارم شد
بهوااانرت98تنلیااادماااناداولیاااهی زمبااارایدساااتااهازساااال

ماااادهبااارایتنلیااادبارتهاااای18تااااکننن. جااادیپیایاااریشاااد
.مختیفتنلیدکردهایم

اوشااروالبااهتنلیاادبارااتبااااسااتفادهازدسااتااهه99ازسااال
او. منادیکهخندمانساختهبندیماکردیم اردازایلسالعوال
.نزهیپرینتبارتهایمختیفشدیم

اتورکااااازاوااااای مااااااپیننااااادانساااااان وفزماااااای 1400درساااااال
.بارتهایتنلیدشدهبرایانساناست

پیتفرمپرینتسهبعدی
زیست 

(امیدفررینان)

مصااهبامریداجسینعی 
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جذبسرمایه



58وفحه

:اهداففیندهبینپرینتر
هاااادفاواااای ماااااتنسااااکهیبارتهااااایمختیاااافازجویااااه

اهوچنااایلابااا. پریناااتاساااتخناناقرنیاااهوپنساااتاسااات
رتنجااهبااهایاالکااهدربااازارایاارانازلحاااظشناختهشاادند
تااهجایااهمناسا هستیمادرنصرداریمبرارائاهیدسا

.بهخارجازکشنرنیزتورکزداشتهباشیم
:ارزشگذاریومیزانسرمایهجذبشده

میییاانن500ازساارمایهگذارررشااتهبااهمیاازان98ماااسااال
98ارزشمااااادرسااااال. تنمااااانجااااذبساااارمایهداشااااتیم

ا .میییاردتنمانبرفوردشدهبند2دودا

لراشتابدهندهشریفح
دهرلنا. تیممارن بندوهوهازبچههایشاریفباندیم

کااههوکااارانساااابقهیکااارداشاااتندودرجاهااایمختیاااف
کااااارکردهبندنااااد اماااااترربااااهیادارهییااااسکساااااوکاررا

مکااررامهمتریلانایزهیماایلبندکهبتنانی. نداشتیم
.ادارهواسکیلفهکنیموبزر تربشنیم

واردمرکاازرشاادشاادیموهمزمااانبااهپیشاانهاد97سااال
مرکاازرشاادبااهشااتابدهندهیشااریفبخاا سااختارزار

ا. ورودکردیم ماهباایالشاتابدهندههوکااری6-7تقریاا
.داشتیم

درروزهااایاولاعواادهیتورکاازماااباارایاالبااندکااهمسااائل
روشمربنطبهنیرویانسان امدیریتمال ابازاریاب ارا

بد. ریمراکهبرایگسترشکارنیازداشتیمایادبای... و
ردنددوستانباتراربمختیفبهماکوسم ک! همناند

لیااازیکاااه. ویاااادگیریخااانب درشاااتابدهندهداشاااتیم
خییاا جااذاببااندایاالبااندکااهفنزمااانشااتابدهندهدر
بخاا سااختارزارسااااختارمشخصاا نداشاااتوماااجااازو

یوا کارهابهایلترتیابندکههرت. تیمهایاولبندیم
یاااسمسااادنلداشاااتوفنمسااادنلبااااماااادرلحصاااهیااااد

رادلین بهنحنیبندکهماهمزماانباافنارا. م گررت
ادربخااا  یاااادم گاااررتیمودرهااارساااؤال کاااهبااانداماااثال

.یمبازاریاب ومااثمال اهوراه براییادگیریداشت

:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
ونفردیارکاهکاارراباامااشاروالکردناداا نجاداشادند2

رشاارر بهطنرکی ارکرنو کنمشاتابدهندهتاأثی. ررتند
پ واکنسیساااتماساااتارتف. بااارایااالتصاااویمداشاااتهباشاااد

دان بنیااااانباااااتنجااااهبااااهتاییغاااااتوخاااادمات کااااهارائااااه
.  م دهنداجذابیتدارند

:استارتفپ رضایبهعالقهمندانبهشواتنویه
اسااتارتفههاشکسااتم خنرناادودردروااد97درفمریکااا

بههیچوجااااهتنواااایه. اسااااتدروااااد99.9ایاااارانایاااالعاااادد
نوااا کنماساااتارتفهراهانااادازیکنیاااد مااااراینکاااهازتااانان
مااال اوایااتخاااننادگ ووایااترواناا مناسااابرخاانردار
باشااایدواگاااراساااتارتفهشاااواشکساااتبخااانرداارساااارده

هاگرهوهیایلهاراداریاداکااریرابااعیامباهاینکا. نشنید
راهانااادازیکسااااوکاردرایااارانرراینااادساااخت دارداشاااروال

.کنید



59وفحه

طرابتکارونعترا
:شکلگیریایده

مااالوهمبنیاناااذارمدردانشاااااهشااریففشااانا96سااال
مااشدیموپایاننامهیارشدملدرزمیناهیکااریکنانن 
همااابااندوایشاااندرفزمایشااااهدرزمینااهیالکترونیااسباا

ندنزهیپایاننامهیارشدملنزهایبا. کوسم کردند
ارکااهکاااربردواانعت زیااادیداشااتوبحثاا کااهرویفنکاا
هدرم کردیمسنسنرهایانادازهگیریگشاتاورتنانباندکا

درنهایاااتادرهواااان. وااانای ماااادرخییااا کااااربردداشااات
فزمایشااااهایاادهیاولیااهیماااشااکلگررااتورویفنکااار
ازکاردیمکااهلیاازیکااهدرنهایاتدربااازاروواانعتمنردنیاا
ای استاشکلوشوایلتراریبهخاندبایاردونونناهه

نسارایالایادهیاولیاهت. رابرایارائهبهبازارتنلیدکنایم
لاانن. دوسااتوانمطاارحشاادوشااروالکااردیمبااهبازاریاااب 

ذاتکااارهاامواانعت بااندادرهوااانمحاایرفزمایشااااهو
محیرهااااای کااااهدانشااااااهدراختیااااارماااااقااااراردادهبااااند

هتااااینکاا. بهواانرتدانشاارنی کارمااانراجیاانم بااردیم
نیاااازباااهتحقیقااااتباااازارپیاااداکاااردیمکاااهاولبهوااانرت
انفااارادیکاااارراجیااانم باااردیموبعااادابااااشاااتابدهندهی
شااااریفبخاااا سااااختارزارفشااااناشاااادیموازخاااادمات

.منتنرینگاستفادهکردیم

مفنهابهمااکواسم کردنادکاهبتانانیمباازارونیازهااورا
بااازاررابشناساایموازهواایلمریااهارزیاب هایوااانراانرااام
ادادیموشکلوشوایلبازاریمحصن تبهوجاندفمادکاهبا
ایاااسمحصااانلبتااانانیمواردوااانعتشااانیموبتاااانانیمفنر

.تنلیدکنیموکارهایتراریسازیفنراانرامدهیم
2بحااثکارهااایتحقیااقوتنسااکهانرااامنشاادهبااندواادود

ونناهیسالدرگیرایلمسدیهبندیمکهبتنانیمهواانیاسن
اولیااااهراتنلیاااادکناااایمکااااهبااااهاااادیبرساااادکااااهدرواااانعت
قابلپاااااذیرشباشااااادودرهواااااانساااااالاولدرقالااااااطااااارح

مبااهتراریسااازیتنانسااتیمباااامکاناااتمحاادودیکااهداشااتی
.نتیرهبرسیم

تنسکهترهیزات
مانیتنرینگ

ونعت وفنالیل
مصااهبامحودسواواتیان
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59وفحه



60وفحه

:مسیرابتکارونعتتابهامروز
محصنلاولیهیمانردنصرمااشاکلوشاوایل97اواخرسال

شاتریرن بهخندگررتوتنانستیممحصنلرابهلنادم
مااااادنصرمانارائاااااهدهااااایموازفنرای کاااااهمحصااااانلبسااااایار

نلسفارش سازیشدهبندوهرمشتریم خناستمحصا
خاااصخااندشراداشااتهباشاادومحصاانلعواانم ناااندادر
تاااالشباااندیمکاااهباااهیاااسمحصااانلقابااالتکاااراروعوااانم 

.برسیم
سااالوناایماولایاالقضاایهتااااادخییاا خاانب 1درهوااان

. درفمااااااادکاااااااهرویلاااااااهمحصااااااانل بایااااااادتورکااااااازکنااااااایم
تشااتابدهندهیشااریفامکانااات کااهدراختیااارماااگذاشاا

تهباشایمدرترکاربندکهبتنانیمباامشاتریانارتاااطداشا
وتحااااتعناااانانوایااااتمااااال مایااااا هاااامدراختیااااارمااااا

ابیشتریلسرمایهراخندمانگذاشتی .مقرارداد اماعوال
رادرشااتابدهندهشااروالکااردیموازهوااانسااال98سااال

هدرواردبااازارشاادهبااندیموداشااتیمسااادمحصاان ت راکاا
داماانزهیگشتاورساانر باانداانتخااابم کااردیمکااهدرکاا
نلیاادزمینااهجیاانباارویموبتاانانیممحصاانلتکرارپااذیریرات

.کنیم

ایرضاااایرایااااان کاااهدراختیاااارمااااگذاشاااتهبندنااادورضااا
کارگاااااه کااااهباااارایفزمای هایوااااانوسااااک وخطایمااااادر
هاختیااارماااقاارارگررااتخییاا مااؤثربااندوروناادرساایدنباا

.محصنلمنردنصرمانراتسهیلکرد
تنانسااااتیممحصاااانل رادرواااانعتاباااازاردقیااااق98سااااال

اااهگشتاورسنر کاهمادنصرمانبانداتنساکهدهایموجای
. خندمااانرابااهدسااتفوریااموبااهیااسثااااتبااازاربرساایم

واردیسمحصنلجدید98محصنلراعن کردیموسال
.ایلمحصنلهمورونهایمختیف داشت. شدیم

بیشااااتریلکاااااریکااااهشااااتابدهندهباااارایماااااانرااااامدادا
2تاا1رروتهایزمان وهزیناههای باندکاهدرفنباازهی

هوچنااااایلوجاااااند. ساااااالنداشاااااتیمکاااااهتاااااأمین کنااااایم
تسااهییارباارایمااامطیاانببااندکااهااداقلهزینااههایمااا

اعثبحثمشاورهورضایاستقرارهمب. کاه پیداکند
درکالابارایماا. م شدخیی ازهزینههایمااکااه یاباد

رنخییاا خاانببااندکااهم تنانسااتیمدرکناااراینکااهدانشاا
باااندیمایااادهیخندماااانراگساااترشدهااایمودرباااازارباااه
ارااروشبرسااانیمودرواانرتنیااازبااهجااذبساارمایهبااهماا

منیازباهدرتارمساتقلپیاداکاردی98-99سال. شندکوس
ماااه6ودرخناسااتورودبااهمرکاازرشاادرادادیاامکااهاادود
.مایلپروسهطنلکشیدودرنهایتواردمرکزرشدشدی

متن نمونه

خدمات کهپاارکدرقالاامرکازرشادباهمااما داداخادمات
مشااااورهایکاااهاساااتفادهم کاااردیموکالنهاااایفمنزشااا و
تدورههاخیی مفیدبندوبیشتریلاثاریکاهبارایمااداشا
یا ازایرادیسرضایریزیکا وسااختاراساتقرارباندکاهخی

راینصرهزینههاباهمااکواسکاردویاسرضاایقابلاعتواادبا
.مشتریماایرادم کرد

. اکاردرضارابزر ترکردیمونیارویانساان مااارازای پیاد
واننیرویانسان تواموقاتناداریموبارایاینکاههزیناههای

راتاااااجااااایموکاااالکاااااه دهاااایمنیروهایوااااانرابهواااانرت
ادانشارنهساتندو یاسپرووهایاستخدامم کنیمکهبعضا

اکارهااایاواای راانرااام ساارینیروهااایکاااریمااااکااهطایعتااا
م دهناااااداشااااارکتهایبیرونااااا هساااااتندکاااااهباااااافنهاااااادر

برخاااا ازشاااارکتهاوبرخاااا ازاشااااخاصقیقاااا . ارتااااااطیم
هساااااتندکاااااهکااااالکارماااااانرابهوااااانرتیسجااااااباااااهفنهاااااا

کاردیمایلیساستراتژیبندکهساک . برونسپاریم کنیم
ربافنجینبرویموخیی دربحثکاه هزینههایمااماؤث

.ستابندهو
ابااهایاالمریااهرساایدیمکااهواردمریااهیجااذب ا نتقریاااا

رایبهایلدلیلکاههزیناههایاولیاهایکاهبا. سرمایهشنیم
کااارنیاااازداریااامزیااااداساااتوبهوااانرتپااارووهایوسفارشااا 
بااا.داریاامپاای م بااریموایاالمساادیهخییاا زمااانبراساات

ا تنجاااهباااهرقااااایخاااارج ایکاااهداریااامومشاااتریانماااااکثااارا
شاارکتهایتنلیاادیهسااتنداایاالهزینااههاشااایددرفینااده
باارایفنهاااامهااامنااشاادورسااایدیمباااهجااای کاااها نرقااار

موهزینااهیمااناداولیااهباادهیموبتاانانیمتنلیاادانااانهکناای
ساااااارمایهدرگااااااردشماااااااتااااااأمیلشااااااندوبتاااااانانیمرضااااااای

.استقرارمانراگسترشدهیم
دتصااانیریکاااهدرباااازاربااارایمااااباااهخاطرمحصااانل کاااهتنلیااا
ل کاردیمایراادشادهاباعاثشاادهبتانانیمبااهوایلمحصاان

ایاریمکهتاا نتنانستیمتنلیدکنیممشتریهایجدیادب
.وبحثوادراترااستارتبزنیم



:اهداففیندهابتکارونعت
ههدفاوی ماتنلیدانانهووادراتاستکاهایالدوبا

هاامتنیاادهشاادهاند ولاا بخاا زیااادیازراامرااروش
بااا یماادنصرماااازوااادراتاسااتوبخاا دیااارقسااوت 

.استکهدرونعتبهایلمحصنلنیازدارند
. یمدرکنارارزای کیفیاتباهدناالجاذبسارمایههسات

ا نمشاااتریهامحصااانلمشاااابهراازکشااانرهایخااااارج 
تااأمیلم کنناادومااادرااالاضاارمحصاانلراباااقیواات

.پاییلتروکیفیتخیی با تریتنلیدم کنیم
باااازهیساااندمحصااانلکاااهیاااسمحصااانلدارایتکننلااانوی

درواد100-150محسنبم شنداداقلیاسباازهیساند
لاماانردانتصاااراساات امااابااهدلیلرااروشپاااییلسااالقااا

اساندبهدلیلعدمتثایترن وهوچنیلعدمتاییغات
.خیی زیادینداشتیم

امسااالراام. برابااریاساات2هاادفسااالجدیاادرااروش
میییاااننتنمااااناساااتو700تاااا600ماااال راااروشااادود

میییاانن500میییاااردو1م خااناهیمباااجااذبساارمایهبااه
.تنمانبرسیم

لراشتابدهندهشریفح
لداشات: د یلمهمبارایانتخاابشاتابدهندهیشاریف

ورضااایکاااریاارائااهیمشاااورههایکارشناسااانومنتنرهااا
حایراستفادهازترربهیاررادیکهتررباهیرکالیاتدرم

.تراریراداشتندیادان فنراداشتند
اطااترضایشرکتهایدان بنیانرضای اساتکاهارتا

ودولت فنزیاداستواکثرمشتریهادولتاساازمانها
لارگانهااایباازر اسااتوفشاانابااندناراارادباااسااازوکارایاا
لمرونعااههاخییاا بااهماااکوااسم کناادتااابتاانانیمدراا

مشااکالتبااافنهااامشاانرتکناایموتااابااهامااروزایاالاماار
رهدورههاای کاهدرقالاامشااو. خیی برایمامفیدبانده

بااارایماااام گذاشاااتندودردساااترنباااندناسااااتیدایااال
.دورههانیزبسیارکوسکنندهبندند

اباهعننانیاسنقطهضاکفبارایمرونعاههای مثالپااارک
ادروا ادراتونای دان بنیانونایع هستندکاهواررا

یااازهم تناننااادیاااسمزیاااتاقتصاااادیداشاااتهباشاااندوانا
هیایرادکنندکهبهرکالیتخندادامهدهند امادرزمینا

واااادراتخییااا کااامکاااارم شاااندوهوچناااانجاااایکاااارو
.وایتدارد

گااااه درکشااانردررضاااایدان بنیااااننو شااانددرفماااد
خییاا زیااادیداشااتوهرلقاادررااردجیاانتربااروداسااقف
تداردوسقف بساتهاسات لاننکشانرکشانرینیسا
ادیکااهزیااادواانعت باشاادوبتناناادکشاا واانعت زیااا

رداشاااتهباشااادومحصاااان ترابتااانانبهوااانرتانااااانهد
.کشنررروختوتنق رشدزیادیداشت

وشبنابرایلارروشدربازارداخلباایلشرایررامرار
رکاامنساااتبااهزوااتوهزینااههانو واارردکااهرقاارد
رداخلکشنراداماهدادوانایازهیراردرابارایاداماهمسای

بههویلونرتبدونوادراتکمم کند 

کشانرمثالایاران100اماوقت وادراتباشدام شندباا
برابارم شاندوانایازهی100درارتااطبندورامراروش

.تالشوماندنخیی زیادم شند
وایتهاااااای ازجااااانسمشااااااورهاسیاساااااتگذاریبااااارای

محلطاااانریدریوااااادرات زماسااااتالطاااانریوااااادرکناااا
رابایادمحایلهایبرگشتپنلوتاییغاتبهمشکلنخنر

بااهعننانراهاردهااابااهشاارکتهافماانزشبدهناادواگااربااه
.زیرساختنیازاستاایرادورراهمشند

اکهمکاونتعیو هویلکاررام کند ول اثربخش ایر
ادیبنابرایلابایدارار. دورههایشتابدهندهدارنداندارد

رابیاورناااااادکااااااهالفاااااااایوااااااادراتراباااااارایشاااااارکتهای
دان بنیاااانااانزهیتکننلااانویباااازکننااادوراهکاااارارائاااه
وندهنادکاهبتناننادواادرکننادودرکشانرهایدیااربااد

.دردسربرایمحصن تخندبازارایرادکنند
ایااالخاااردرشااارکتهایدان بنیااااندیااادهم شاااندکاااه

بااااهخاطرورااااروشفنهااااارااااروشداخیاااا زیااااادیندارنااااد
لدروانعت ناااندنکشانروناااندنیااززیااادباهفنمحصاان
ازیااادشااند ولاا درکشاانرهایدی ااارکشاانرنو تنانااداوااال

ایبرابرنساتبهسایرشارکته10مزیترقابت بی از
.خارج دارند

بااهنصااارمفدمهااااشاااتابدهندهرام ساااازندوایااالنشااااط
نیاارویانسااان کااهشااتابدهندهرابااهوجااندفوردهاساات
زباعااثترغیااامااابااهادامااهم شاانددرواانرت کهداریااما

.جیاخندمانهزینهم کنیم
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:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 
ااکنسیستموشتابدهندهمؤثرباندهاسات نفارازوقتا کاهشاوام بینیادلناد. قطکا

تندوشواوایتم کننادوتا اگارکااریازدستشاانبرنیایاداشاننندهیخانب هسا
یشایدکلکاار.بهرفشواگنشم دهندیابرایرفهایشواراهکارارائهم دهند

کااهیااسشااتابدهندهم تناناادانرااامدهاادوهاایچهزینااهایهاامنداشااتهباشاادهواایل
ایاالروالباعااثم شااندکااهااداقلیااسگاانششااننای وجااندداشااتهباشاادکااه. باشااد

سمقادارشاندانایازهپیاداکنیادویابشنندوازوحاتهایشواتحییالبایاردوباعاث
سااتکااهباارایمشااکالت کااهماا بینمراهاالوراهکااارارائااههنفاار1امیاادوارباشاایدکااه

اباهمسایرخانداداماهدهادادرایالقساوتخییا . بدهد نقا شاتابدهندهاگارواقکاا
.مهماست

:استارتفپ رضایبهعالقهمندانبهشواتنویه
ا اب گااادارباااهفبنزننااادوتواااا اگااارم خناهنااادداخااالایااارانشاااروالکننااادااواااال

نرتتحقیقاتبازارراانرامدهنداازاررادیکهدرایلزمینهتخص دارنادمشا
طانریباهبایرندابامنتنرهادرارتاااطباشاندوگامباهگامباافنهااجیانبیاینادو

ناد مثالگامهایسنریدهبردار. بازارنااهنکنندکهم شندیسشاهپنلدارشد
ارهااراازنقطاهیوافرایالک. طفی کهفنرابزر م کنندوباهبیانخم رساانند

انرااامدهناادنااهاینکااهمتحواالهزینااههایزیااادیشاانندوسااپساسااراخمنتاانر
.درفخرهمبهخداتنکلکنند. بروند
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فپیشررتهشریمناد

:شکلگیریایده
اندرابتاادایکااارامااابااهدناالایاادههای بااندیمکااهدرایاار

مصاارفزیااادیدارد ولاا درکشاانرماااجاازوتکننلنویهااای
کتاارماالود. وارداتاا باشاادیاااهناانزتنسااکهنیارتااهباشااد
دوراناا راباارای2گااندرزیبنیاناااذارمرونعااهبااندیموهاار

هدکتااارایااااررواااتمطالکاااات درکشااانرهایدیاااارگذراناااد
بااااهااادفایراااادارتاااااطبااایلتخصااا خندماااان. باااندیم

وزنااااادگ روزمااااارهیماااااردمباااااانااااااننمنادشاااااروالکاااااردیم 
ند سااانتزهایناننمتریاااال کاااهکاربردهاااایمختیااافداشااات

کاردیموررویایلهااکاا. ازجویهدرسینلهایخنرشایدی
ولندجیسهیخیی خنبدرشتابدهندهتشاکیلشاد

. زماستازفقایدکترنصریخیی تشکرکنم
رادرمشاااورههابااهمااام گفتناادکااهتااالشکناایمخندمااان
ابا اایالبهسنتزیسسریناننمنادمحادودنکنایمانهایتاا
EPPدیااادگاهوتررباااههایقایااا ساااراخپییواااریباااهناااام

.ررتیموفنراتنسکهدادیم

س س در200-300ازیسرفکتنرکنلسفزمایشااه درد
اواافهانشااروالکااردیماتسااتهاراانرااامدادیااموبعاادایااس

لیتااریساااختیموتسااتهاپااانشاادندو13رفکتانربزر تاار
تالارریات1لیتاروروزاناه500ا نیسرفکتنربزر دراد

.تنلیدداریم
کاهدرواق مهمتریللیزیکهاولشکلم گیردتیو است

اگاااریاااستااایمخییااا خااانبتشاااکیلبدهیااادو. شاااواداریاااد
تخصاا هاراکنااارهواادیاربچینیااداکااارازهواااناولشااروال

.م شند
:مسیرمنادپیشررتهشریفتابهامروز

بعااادازتشاااکیلتااایما. اواردشاااتابدهندهشااادیم96ساااال
نعت بهدناالتأمیلسرمایهبرایسااختیاسرفکتانرنیوهوا

میییاااااااننتنماااااااان بذرمایاااااااهی۱۵کواااااااس. کنلاااااااسباااااااندیم
رمایهشتابدهندهخیی خنببندوسک داشتیمتاایلس

ادساتوزد. راتاادامکاانمادیریتکنایمتااهادرنارود یماثال
اا ایلپنلورفمطالکهوطر. برایخندمانبرنو داشتیم

ازوااندوق کااهشااتابدهندهمکرراا ۹۷شاادواواساارسااال
. مکاااردهباااندوامقر الحسااانهگاااررتیمورفکتااانرراسااااختی

رمایهبهایلنتیرهرسایدیمکاهدیاارم تانانیمسا۹۸اوایل
.جذبکنیم

کنندهتنلید
ناننمحصن ت

سازگارباطایعت
مصااهبااسواعیلننری

10
نفرهوکار

تعدادراند2
جذبسرمایه
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دربرنامهیدورهو هاایشاتابدهندهشارکتکاردهباندیم
سارمایهگذارباهماا10کهکارماکو باهلشامفمادوادود

مراجکاااهکردنااادوبااااجزئیااااتررتااایمجیااانوبااادتریلنااانال
گروهااااا بندنااااادکاااااهرراااااهی. سااااارمایهراجاااااذبکاااااردیم

واوی شاننزهیدیاریبندوخیی خنبرفم زدند
التایی م کردند ول یاسلیازواها وپان باندوکالسا

دلماا. ماااراساانزاندندباادوناینکااهپاانل داشااتهباشااند۹۹
کااااریایشاااانایااالباااندکاااهمااااراجاااذبکننااادوبااااوایااات
قخندشانبفروشندبهیسسرمایهگذاردیااروازفنهااا

ارهویاادیم سااالطاانلکشاایدتااا1. جااذببایرناادومااابعاادا
سارمایهیجدیادیگاررتیم۹۹قط رابطهکنیموفخارساال
وقتااا بااااایااالگاااروهشاااروال. کاااهسااارمایهیهنشاااوندباااند

. دکردیماخیی کاربهتارشادووعادههاباهمنق محقاقشا
اکااهوقتا پیشاررتکااررادیدناداتا ساقفسارمایهایر

اراازای دادناادتاااوضاا بااهدروااد30وااحاتکااردهبااندیم
تنلیاااداولیاااهدراااالانرااااماساااتو. الاااتکنااانن رساااید

مریهیدومجاذبسارمایهراداریامکاههادففنارازای 
.ارریتوپایداریتنلیداست

دیمدرنیرویانسان خیی رشدنداشاتیم لاننساک کار
راتادیکهموکلاستهزینههاکاه یابدوسیساتم
. شاااداتنماتیاااسکنااایمتااااباااهنیااارویانساااان کوتااارنیاااازبا
10میبهسوتکنترلدقیقوهنشوندسازیررتیمویست

.تشکیلدادیمنفره

:منادپیشررتهشریفاهداففینده
هاادفایاالاساات. ارریااتا نپاسااخانینیااازداخاالنیساات

 کهکهارزای ارریتداشتهباشیم لراکهت اگرازجای
برابارارازای ارریاتدهایماهوچنااننیاازوجاند10هستیم

ی بعدازفناقصدایرادتننالدرمحصن تازلحاظتنز. دارد
یااروقتاا تنزیاا اناادازهولاااال محصاان تتغی. اناادازهداریاام

.کندازمینههایکاربریهمتغییرم کند
لراشتابدهندهشریفح

هدانشاارنهای بااندیمکااهازپشااتمیاازدانشااااهبیاارونفمااد
ازرضاااااایکاااااارومااااادل. باااااندیموایااااادههای هااااامداشاااااتیم

دورههاااای کاااه. کسااااوکاردورباااندیموهااایچنو دانساااتیم
م گذاشااااتندومنتنرشاااایپهاخییاااا بااااهماااااکوااااسکردناااادو

تانهرضای خیی دوس. شتابدهندهبرایمادرکلجذاببند
.داشتوبدونلشمداشتبهماکوسم شد

وفقایدراجا ودکتارنصاریبسایارباهبچاههاکواسم کردناد
ایبااوجاندمشاایهه. برایماجیسااتخصنوا م گذاشاتند

زیاااادیکاااهداشاااتندامااااراراهنواااای م کردنااادوداشاااتههای
.ارزشوندخندرادراختیارمام گذاشتند

رضاای کاهبااهماادادهبندناادکواپاناارویباندوازمزیتهااای
ایاالرضاااایاالبااندکااهخااندشمثاالیااسکااالندرنبااندو

.لکردکارکردنکنارتیمهایدیارترربیاتزیادیبهمامنتق

:کارفررین ازننفوریاکنسیستموایتوایراندرماندن
اکردمدراالراتزموبرگشتمفلواناز۹۵سالکهزمان مل
روتریست وداشتمپسادکتریپذیرشدانشااه3از

مهوفمریکاازهماروپااازهمبنداشدهپیدابرایمشای 
.لیلاز

دیدهرارضافنلننبوانم ایراندرنو کردمرکراول
یزهیاناایرانکساوکاررضایبافشنای ازبعدول بندم 
.ناندیرب تأثاکنسیستمبهطنرکی اوشدبیشترماندن
وکارکسارضایبااینکهازپسکهبندایلاولدلیلول 
جانبهراماندنسخت هایگررتمتصویمشدمافشنا
انهوچنول شدهام پشیوانهمباریلند.بوانموبخرم
.م دهمادامه

:استارتفپ رضایبهعالقهمندانبهشواتنویه

.ازیدبسخنبخیی تیمیساولکهاستایلملتنویهی
ازعدبشاید.باشدشواکنارعوریسکهم خناهیدشریک 
اگر.استکاریشریسهویلانتخابمهمتریلازدواج

بهشدیدیخیی اوطکاکنااشداکارمناساشریکتان
اکهم فیدوجند .ریختخناهدهمبهراکارکال
ابهگرمرریقهیچوقتاستامهمبسیارساختلخنبتیم
اشواگیستانو اهدنخنشوابرایمناسا همتیو لزوما

مسیردر.باشیدایدهوسییقهتخص ادناال.بند
انتخابراکس پسا.داشتخناهیدبسیاریسخت های

هدفیسبرایوباشدام وهودلشواباکهکنید
.برناد

کهباشندمطودلشریفشتابدهندهیاستارتفههای
لبهتریانتخابدناالپسا.داشتخناهندسرمایهجذب
رس بردقیقراشواسرمایهگذارکههوانطنرباشید گزینه
وقتهیچ.کنیدوحاتومشنرتقای تیمهایبا.م کند

.نکنیدکارهستیداول ترربهیکهسرمایهگذاریبا
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دیداب
:شکلگیریایده

هباهبعدازمنرقیتهاایتحصایی وتحقیقاات اایالایاد
ابا. ذهنمرسیدکهکاریانرامدهمکاهایراادارزشکناد
ردمودوستانمیسشارکتدرزمیناهیاپتیاستأسایسکا

سالمتنجهشادم4بعداز. درمرکزرشدمستقرشدیم
جاداکهایلکاربارویاتمسازگارنیستوازفنشارکت

الاتاااااهدوساااااتانمهوچناااااانمشاااااانلرکالیااااات. شااااادم
دمبعدازایلترربهاازطرفدوست دعنتشا. هستند

کهدرساختیساسپیکراکهودارارقاردریاسجهات
سایاادهیجااذاب بااندوبااهیاا. م ررسااتدامشااارکتکاانم
.تیمقنیرن نیازداشت

:مسیردیدابتابهامروز
ساااالبعاااداز4ساااالتحقیاااقوکااااررویپااارووهو2بعاااداز

تأسااایسشااارکتاولاشااارکتدومراتأسااایسکاااردمودر
ونوننااههایاولیااهساااختیم. شااتابدهندهمسااتقرشاادیم

ماااااهبعاااادازورودبااااه6. بااااهدناالجااااذبساااارمایهبااااندیم
شااااتابدهندهاشاااارکتبهواااالباااااماااادیریتجنااااابفقااااای

ندنادمهندنقطا نژادسرمایهگذاریکردند ول مکتقادب
نرق کهبعیداستایلمحصنلبهتنهای باهکسااوکارما

.تادیلشند
هیایاد. باایالایادهباهدناالسااختمحصانلبعادیررتایم

رهانااوی ساختدستااه بندکهتصنیرهنلنگراریسد
اشااتهایاالمحصاانلم تناناادکاااربردتاییغااات د. ایرااادکنااد

.باشد
2ساااالبعااادازتأسااایسشااارکتدوماماااا2درایااالزماااانا

محصاااانلخاااااصداشاااااتیمکااااهراااااروشخاااانب داشاااااتندو
اتم تنانساااتیمباااهیاااسشااارکتمنراااقدرااانزهیتاییغااا

.تادیلشنیم

پیتفرمایرادتننلودابا
یساستفادهازرناوریاولتراسنن

مصااهبارضامنتصرینویل
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تنلیااددرایاالزمااانایکاا ازمشااتریاناواای اکااهباارای. هوااهگیریبیواااریکروناااباعااثشاادبااازارتاییغاااتکمرونااقشااند
ندناددستااهبهماپی پرداختهمدادهبنداازخریدمنصرفشد لراکهبازارهدففنهانوایشاااههاورروشاااههاب

.کهبهدلیلکروناتعطیلیاکمکارشدند
ماااتاایم. سااالسااک داشااتیممحصاانلوانرابفروشاایمتااااینکااهراهجدیاادیبااهنصرمااانرسااید1بعاادازایاالشاارایراتااا

مبسازیماپیدامستعدیداشتیم پساتالشکردیممحصن تدیاریراکهم تنانیمباتکیهبردان رن اعضایتی
بااهکارمااانمااادوبااارهباااایاادهیتادیلشاادنبااهُهیاادینگتکننلاانوی. کناایمولشااماندازکساااوکارمانراوساای تربایناایم

.ادامهدادیم
.ندیک ازتنانای هایاعضایتیمایلاستکهبهخنب م تنانندایدهیخندراتنضیحدهندوازطرحخنددراالکن

سااالوناایمبعاادازدوراولجااذبساارمایهااواساارسااالاولشااینالکروناااساارمایهیدومرا1باااتکیااهبااههواایلتنانااای ا
اوای باایلایدهکهتادیلبهُهیدینگشنیموهریسازمحصان ترابعادازرسایدنباهبیانخازبدناهی. جذبکردیم

.شرکتجداکنیموبهیسشرکتزیرمرونعهبسپاریم
ذبرویایالمحصانلهامتنانساتیمجا. پرووهیبعدیکهتعریفکردیماسااختمحصانل درانزهیدندانپزشاک باند

ادرکاربررویایلمحصانلباهعهادهییاسشارکتزیرمرونعاهیدیاداباساتودرهوایلراسات. سرمایهداشتهباشیم
.الجدای محصن تهنلنرلواسپیکرهمهستیم

لراشتابدهندهشریفح
. نیمم دانستمکهاگرواردشتابدهندهشانیماازکوسهاای درجهاترشادوبزر تارشادنکسااوکاربهرهمنادم شا
یاارهوچنیلاضانرارارادخاارهوکارشاناناکسااوکارهایننپاایدیااروهویلطانرایراادارتاااطبااسارمایهگذارانازد

.مزایای بندندکهضنردرشتابدهندهرابرایماجذابم کرد

:ن ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفرری
یمدربااهدلیلشاارایربساایارخاانب کااهباارایادامااهتحصاای

یاردانشااهپرینستننوجندداشتااگردرایرانراها غ
اازایرانما ررتم امااایال ازدرنخناندننداشتماقطکا
دوایدهدرذهنمشکلگررتاهباندکاهم تاناناینراامانا

کارکردومرونعههای همهساتندکاهدرایالراهکواس
.م کنند

بخشااا ازتصاااویمباااهمانااادنوسااااختلاوااالدیااادن
ختاهنوننههایمنرقازکسان بندکهکسااوکارراهاندا

بندناادوبخاا مهواا هاامبااهوایتهااایمرکاازرشاادو
.شتابدهندهمربنطم شند

:استارتفپ رضایبهعالقهمندانبهشواتنویه
سااکارفررین منضنع نیستکهبرایهواهیارارادمنا

ایااااالمنضااااانالباااااهدلیلتفااااااوتدررویااااااتو. باشاااااد
اسااترنوابهامااات کااهدرایاال. خصنواایاتفدمهاساات

راهوجاااندداردبسااایارزیااااداساااتوبایااادارااارادتناناااای 
.مقابیهباایلشرایرراداشتهباشند

تندتنویهم کنمکسان کهتاازهقادمدرایالراهگذاشا
. یرنادتاجای کهم تنانندباافدمهاایمختیافارتاااطبا

نوننااااههایمنرااااقرادناااااالکنناااادوازترربیاااااتفنهااااا
ادراااال. اساااتفادهکنناااد هوچنااایلفمنزشپاااذیرودائواااا
.یادگیریباشند
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ستپیت
:شکلگیریایده

عضنشتابدهندهیشریفشادیموایادهاز۹۷ازسال
دورودانشاکدهیعوارانباندازسوتبچههایسانر 

.وملفنزمانعضنمرونعهناندم
وبعادازاینکاهتصااویرماااهنارهایبارایبخا کشاااورزی
رامحاایرزیسااترایاااانشاادوناساااوایساااایاالتصاااویر
فاا منتشاارورایاااانکردنااداشاارکتهایخصنواا مختی

ابااابندجااههایدولتاا رشاا ددردنیاااشااکلگررااتواکثاارا
درایااارانهااامپژوهشاااااهرضاااای ایاااراندرایااال. کردناااد

متاانزهرکالیتداردوبهکواسبچاههاتصاویمگاررتی
.لنیلکاریرادرایرانشروالکنیم

اازفباااانمااااهباااندکاااهمااالهااامباااهمرونعاااهبااارای تقریاااا
.بخ نرمارزاریاضارهشدم

:مسیرستپیتتابهامروز
رکتررتیمجینترودیدیمکهخیی تغییاراتاساسا درشا

داریاااااموخییااااا ازهمبنیانااااااذارانجاااااداشااااادندومسااااایر
.رداستارتفپواناززمان کهدرشتابدهندهبنداتغییرک
عاداب. درابتدااقراربندیسشرکتخدمات مااهنارهباشایم

هایباشیمتصویمگررتیمیسپیتفرمتحییلتصاویرماهنار
ومراااانرباااندیمبااارایایااالکاااارهواااهیزمیناااههاراپنشااا 

ازهانشمصاننع انرمارازاراوئندیتاابیساسانر : دهیم
تغییاااراتزیاااادیدادیاااموبچاااههایهااانش. دوروکشااااورزی

مصااااننع باااااهمرونعااااهاضاااااارهشاااادندوتااااایمنرمارااااازاررا
قدرتونااااادترکاااااردیموبخااااا کشااااااورزیرااضاااااارهکاااااردیما

ابعااداز... دوروتاایمرااروشوازساانر  سااالا1تاااتقریاااا
روالشرکتراثاتکردیموبهعننانیاسشارکتشا۹۸سال

.بهرکالیتکردیم
ادان بنیااانشاادیمویااسدورهخااارجازدانشااااه۹۹سااال
هیااسدورههاامررتاایمدانشااااهتهاارانوبعاادادوبااار. بااندیم

وتیما نهمتاازهدوباارهپاذیرشگارر. شریفبهبرگشتیم
درساااااختوانادرساااااختوانجدیاااادپااااارکعیاااامورناااااوری

.هنارضامستقرهستیم
ماهطنلکشایدکاهنهاای ۳فذرماهجذبسرمایهداشتیمو

.دوسرمایهواردمرونعهشدنش

سامانههنشوندپای 
زمیلهایکشاورزی

مصااهباعی رضااج تاار
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اکهبیشترکارمادربخ کشاورزیهماست)بخ تصاویرماهنارهای زمیلدارهااابارای. وابستهبهدولتاست یعن خیی برایکشااورزخاردرایادهایناداریم( مخصنوا
.کشتوونعتهایاسازمانهای مثلوندوقبیوهکهمیییننهکتاریتحتپنش داردام تنانیممفیدباشیم

مانهایپیاتسالبهساالتنانسااتهبخشا ازپرووههاایسااازبادونهایچرانتاا سات. یکا ازمهمتاریلمکیارهاایرشاادماابحاثبرندسااازیدرساازمانهایدولتا باندهاساات
. رابانادیمرقریسشرکتخیی کنلسهستیمکهبهفناعتوادشدهوتنانساتیمخییا خانبدردلساازمانهایدولتا نفانذکنایموقراردادهاایخانب . دولت رابایرد

 باههوچنایلادسترسا دهبانسلانرامکارهرکدامازایلقراردادهااباعاثشادهکاهبرنادماادرساازمانهایدولتا خییا سارزبانهاابیفتادوایالیکا ازنقااطرشادماا
.دادههایخنببهماکوسزیادیکردهاست

یماازنصاارنیاارویانسااان ورااروشتنانسااتیمتنسااکهداشااتهباشاایم ولاا ازنصاارتعاادادمشااتریبااههاادر کااهداشاات. ترابایااتاطالعاااتداریاام200درااالاضاارااادود
یهادفمااکشاتووانعتهابندناد ولا دربخا دولتا قادرتبیشاتریپیاداکاردیمتااانزه. خیی سارمایهگذاریکاردیم ولا محقاقنشادB2Bرویبخ . نرسیدیم

.منردعالقهمان
.تنانستیماولیلسازماندولت راجذبکنیم۹۹تا۹۷زمانضنردرشتابدهندهایسهستهیخیی کنلسبندیمکهکارعیو انرامم دادیم ول درسال

ساازمان کاه2. پارووهداریام7یاا6بااهرکادامازایالساازمانها. سازماندولتا پارووهگاررتیموباهاتواامرسااندیموپرووههاایجدیادفمدهاناد3امااز  ۱۴سالتاا ندر
هاایمااباندکاهباهفنهاابرسایمایکا واندوقبیواهیکشااورزیباندودیااریساازمانفاظKPIخیی برایمااهویتداشتنددرایالانزهوبهشادتمفیادبندنادوجازو

هامدرانزهیکا یک درنزهیاطالعات دادههایخندکشااورزانابحاثخساارتوخییا ازماناردیکاهبااخاندکشااورزدرارتاااطاساتبارایماااهویاتداشاتای. نااتات
اساال تقر. یمبادهبیواریهادرکشاورزیبندکههردوراتنانستیمهمقراردادباندیماهمبهدیتاهادسترس داشاتهباشایموهامدیتاادراختیارشاانقارار ساازمان2یااا

ابا3درالاضرابا. عویکردماناستکهبهفنهابرسیمکییدیدولت درشاخ های سازماندیاردرالمذاکرههستیم۴سازماندولت قراردادبستیموا نتقریاا
.نفرنیروداریم21درالاضرادود. کهقراردادباندیم

:ارزشگذاریومیزانسرمایهجذبشده
ا  ۵منتنرهایشتابدهندهماراارزشگذاریکردنادوارزشمااادود۹۸اوایلسال . میییااردتنمااناسات10میییاننتنماانتخوایلزدهشادوا نارزششارکتمااادودا

لسارمایهگذارماابخا خصنوا باند یعنا ازدوساتان بندنادکاهدرانزهیوانای سانای.میییااردوانرتپاذیررت6.7زمان کهجذبسرمایهانراامدادیامارویارزش
نداعالقااهیفنهاااهاامباامورکالیااتم کنناادوکارخانااهداردراانزهیراان دهسااتندوبیشااتربااهخاطررسااالتاجتواااع ایکااهدراانزهیکشاااورزیم تاانانیمداشااتهباشاای

.سرمایهگذاریانرامشد
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لراشتابدهندهشریفح
مااه3واردشتابدهندهشدهبندومال۹۷ستپیتمرداد

مااااهدرشاااتابدهنده9ااادود. بعااادباااهتااایماضاااارهشااادم
.بندیم

منتنرهاااخییاا تأثیرگااذاربندنااد لااننمااادرنزههااایرناا 
هماناردمثلبرنامهننیس اتخصص عورانامناب افبوبقی

خییااااا قدرتونااااادیم ولااااا دربحثهاااااایماااااال وقااااانق ا
رهوکساااوکاریارشاادشاارکتاارتااااطباایلاراارادتاایمامااذاک

نادهترربهاینداشتیموراهنوای فنهابهشادتکوسکن... 
.بند

بااهازنصاارمااال هااممایاا بذرمایااهکوااسم کاارد ولاا نسااات
باههاماماابااز. ماال مشابهدردنیاخیی عددجدیایناند

نساتجاهایدیارکوسهاایشاتابدهندهیشاریفخییا 
.دل تربند

اررضااایشااتابدهندهبساایارعااال بااند یااسجاانررضااایکاا
بااااارایمااااااو. اشاااااتراک دوساااااتانهیعیوااااا وخصنوااااا باااااند

کااااااهبیشااااااترمان)تیمهااااااای کااااااهفنراااااااضاااااانرداشااااااتند
سخنب داشتواسانهوادل ( همدانشااه بندیم

درانارویمثاتا . بیلهوهیبچههایتیمهاخیی قانیباند
.فنرضاوجندداشتوخیی دوستداشتن بند

بهتاااااااریلخااااااااطرات کاااااااهدارمازدورهو هاااااااای باااااااندکاااااااه
ساااارمایهگذارهام فمدناااادوخییاااا جاااانباااارایارتااااااطگااااررتل

تباادورهمم نشساتیموبااواحا. وویو ودوستانهبند
اباا. سایرارراداسترنکامم شاد سارمایهگذار40مااادودا

.مالقاتومذاکرهکردیم

ماناادندرایاارانووایااتاکنسیسااتمناانفوریاز
:کارفررین 

ادرشرایرایرانهیچعامی ازاکنسیسا تمقیقتا
راازهارنصاردرشارایاساتبرماتاأثیرینداشاته

هکاهسخت هستیموتنهارایدهیکارماایلبند
نفار ۲تنانستیمشارکت ایراادکنایمکاهاداقل

ازبچاااههای کاااهم خناهناااددرایااارانکاااارکننااادا
ازاراانزهینرماراازاریباا. بتنانناادباااماااجیاانبرونااد

تهاند بهتریداردوشرکتهایبیشتریشاکلگرر
امااااااااانزهیکشاااااورزیاساااانر ازدوروماااانارد

ارضایکارجدیایندارد .مشابهواقکا
:فپ استارترضایبهعالقهمندانبهشواتنویه

یخیی ساختاساتاگاربخاناهمباانیمازنقطاه
. مشخصااااا شاااااروالکنیااااادوباااااههااااادفبرساااااید
برنامااااهریزیبیندماااادتداشااااتلسااااختاسااااتو
اتفاقاااتعریاوغریااازیااادرخم دهااد امااااگاار
اکسااااااااوکاریراه باااااااههرالم خناهنااااااادتواااااااا
بیندازنااااداپینسااااتلبااااهشااااتابدهندهیشااااریف

اتنویهیملاست .قطکا

:مسیرستپیتتابهامروز

کهشاروالکاردیمابااتنجاهباهانزهیتخصصا مان۹۷سال
یلدرتکننلنویواینکهدراالپیادهساازییکا ازجدیادتر

.نزههایکاریبندیمادلارسخت هایزیادیشدیم

یباااهدلیلنااااندسااااختارمناساااابااارایتنساااکهیرناوریهاااا
جدیداامکااناقادامبارایاخاذمرنزهاایقااننن نداشاتیمو

. یمباهعیتنداشااتلمراانزنو تنانسااتیمساارمایهجااذبکناا
بااااااهنالااااااارعواااااادهیاناااااارویماااااااواااااارفایرااااااادساااااااختارو

ساااالخااادمات2ررهنگساااازیشاااد یعنااا تااا باااهبرخااا 
تهرایااندادیامتاابتانانیمدرنهایاتپارووهایبااایشاانداشا

ااداقل۱ ۱۴برناماهیاوای مااایالباندکاهتااساال. باشیم
بهیکا ازکشانرهایهوساایهخادماتبادهیمودرفمادارزی

ولا درایالمادتپیشاررتخانب داشاتیم . داشتهباشیم
ایاااالوایااااتناررتلازنهادهاااااینصااااارت باعااااثمشااااکالت

تااا درنوایشاااااهباکنتااالفذربایراااانشااارکت. زیاااادیباااند
کاااااردیموخییااااا منراااااقباااااندیم اماااااامتأسااااافانهسااااارمایه

وازمااااا( قااااالازکرونااااا)بااااند۹۸فنزمااااانسااااال. نداشااااتیم
دخناساااتندزماااانبیشاااتریدرفذربایراااانبواااانیموقاااراربااان

وزارتارتااطااااتپنشااا هزیناااهایبااارایمااااداشاااتهباشاااد 
منتهاااازماااخناسااتهشاادخندمااانپرداخااتکناایمودرزمااان

.ادهاستدیاریبهمابرگردانند اماایلاتفاقتاکننننیفت

بااااهدلیلماهیااااتکااااارماااااالنانچااااهنتاااانانیمبااااهبازارهااااای
مبیلالوییاااا ورودکناااایماقابییااااتمقیانپااااذیرینخااااناهی

.داشت
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باهاستارتفههای خناهیمشنیدکهتصویم

.انحاللمرونعهخندگررتهاند
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اپراتنرمرازیهنشونددیالن 

:شکلگیریایده
بااااههوااااراهدوسااااتمفقااااایساااارادخطیااااریدر۹۴تیرماااااه

رایدانشااااهبااندیموبااهرکاارراهاناادازییااسکساااوکارباا
سااال بااندوارد1زمااان بااندکااههااردوا. خندمااانبااندیم

دیمنزهیهنشمصننع شدهبندیموبهایلرکرارتاا
یاااسساااریکارهااااای کاااهدراااانزهیهااانشمصااااننع در
زمینااااااهیپااااااردازشمااااااتلزبااااااانرارساااااا درسااااااایتهاو

حاااتشااااکههایاجتوااااع بتااانانیمپیادهساااازیکنااایموت
.قالامحصنل ارائهدهیم

شروالشدوبحثاول کهدنااالفن۹۵ایدهکارازتیرماه
. ببندبندیمبحثرییترکردنمحتنایمتن دررضایو

بااااشااارکتهای کاااارم کاااردیمکاااهدغدغاااهیفنهااااایااال
رویسوانبهایلرکرارتادیمکهم تنانیمس. مسدیهبند

راازهویلجاااااشااااروالکناااایمودرابتاااادابااااهنصرمااااانکااااار
.سادهایبند

اولاایلاسااتارتفپ کااهبااهفنخاادماتدادیااماسااتارتفه
پاااااپینندراااانزهیطاااارزپخااااتغااااذاهایمختیاااافبااااندو
رکاربرهاااازیااارپساااتهایفنکامناااتم گذاشاااتندورییتااا

کااردنایاالکامنتهااالیاازیبااندکااهم خناسااتباارایفن
کارمااانراQuiz of Kingsهزینااهکناادوبعاادازفنبااابااازی

.ادامهدادیم

:مسیردیالن تابهامروز
نابندکهباشتابدهندهشریفوتیمفنفشا95نال سال

. مشدیموواردمرتو خدماترناوریدانشااهشریفشدی
وکارمااانرادرقالااامنتنرشاایپهاومشاااورههاپاای بااردیم

ناسایماتنانستیمخیی ازقسوتهایکساوکاررابهتاربش
پی زمینااهیهااردویمااارناا بااندوبااانزههااایکساااوکار
سخییاا فشاانای نداشااتیموشااتابدهندهخییاا بااهماااکواا

.کرد
اواخرمردادکهبرایجذبسارمایهدوراولباا۹۶ابتدایسال

ماهبندوتا۹اسوارتفهشروالکردیماررایندجذبسرمایه
فهانتهاااایساااالتنانساااتیمسااارمایهبایاااریمووارداساااوارت

دهدرنوایشاااااهالکاماااپشااارکتکاااردیموجاااایزهبرنااا. شاانیم
.شدیموتنانستیمتعدادیمشتریجذبکنیم

(Pivot)زماااان کاااهوارداساااوارتفهشااادیمباااهرکااارلااارخ 
ارائااهارتااادیمکااهمحصاان تمتفاااوت باارایبازارهااایمتفاااوت

۹۶زمانورودمحصنلنسخهیاولیهداشتیمابهول. بدهیم
مشاتریمااQuiz of Kingsوارداساوارتفهشادیمفنزماان

باالال هاای۹۶تاساال. بندوازخدماتمااستفادهم کرد
اساسااا درااانزهیکامنتمااااینرروباااروشااادیماکااااریکاااهماااا
م کااردیملناادخصنواایتبرجسااتهداشااتکااهادامااهراهاام

.برایماسختم کرد

مصااهبااوداسدی
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ویماااداشااتیمدربااارهییااسمحصاانل کااهبااهلحاااظتکننلاان
High-Techنبندواحاتم کاردیموازطررا مشاتریانف

 سازمانهابندندومشابهفندرایرانناندانوننهیخاارج
هااامکااامباااندوتررباااهیاساااتفادهازمحصااانلدرجامکاااهی

.هدفماوجندنداشت
وقتااااا واردباااااازارشااااادیموبااااااجاهاااااایمختیااااافازجویاااااه

کساوکارمطرح۳۵تا... دیر کا اایرانسلاهوراهاولو
شا پی ررتیموبهخیی ازایالشارکتهانساخهیفزمای

دادیاااماماااادرنهایاااتباااهایااالجو بنااادیرسااایدیمکاااهایااال
محصاانلدرسااتاسااتمشااکلرااالم کناادامااادغدغااهی

 هوچنیلوبسرویسهای. اوی ایلکساوکارهانیست
یتارارائهم دادیمکهمحادودبندنادام تانانیممحتاناراری

کناااااایمادرشاااااااکههایاجتواااااااع رواااااادکناااااایمکااااااهلااااااه
روحاتهای دربارهیکسااوکارشاوام شاندولقادرنصا
وامثاتومنف وجندداردالهجناههای ازکسااوکارشا

...مثاتومنف استو
نکتااااهایاااالبااااندکااااهخییاااا ازماااادیرانایاااالکساااااوکارها

کاهم دانستندول بالال هاایبزر تاریروباروهساتند
ایالدغدغاهیاواای فنهاانیساتبااههوایلدلیالتصااویم

رویموگررتیمکو محصنلراتغییردهیموبیشترجینبا
محصاانلکاماالتریدرهواایلنزههاااولاا کواا متفاااوتتر

.ارائهدهیم

تنانیمیک ازمحصن ت کهبهنصرم رسیدکهسری ترب
تهبااهفنبرساایموم تناناادارزشبیشااتریباارایماااداشاا
. دباشدبحثلتباتهابندکهدردنیاهمرایا شادهبان
نرلتباتهااااای کااااهبتناننااااددربخاااا پشااااتیاان بااااهط

خندکاااااربخشاااا ازمکالواااااتراانرااااامدهناااادوهزینااااهی
درپشاااتیاان شااارکتهاراکااااه دهنااادوم تنانساااتند
یاایسرضاایمراازیبارایکسااوکارهاسارنخایراادکنناد

.سرنخهاراپیایریکنند
م خناسااتیمیااسمنتاانرساااختلتباااتارائااهدهاایمکااه
هرکساوکاریدوستداشتبیایادواردشاندولتباات

رکااااارم کاااااردیم. خاااااندرابساااااازدوفنرااساااااتفادهکناااااد
ویسم تانانیمبااهکساااوکارهایمختیاافوبیشااتریساار

.ارائهدهیموباایلرکروارداسوارتفهشدیم
وارداسوارتفهشدیمادرتوامررفیندلارخ ۹۶بهول

(Pivot)لتباااتاولیااهراانتهااای. اسااوارتفهکنااارمااابااند
تنانساااتیمباااا بیااااوریمواولااایل۹۶اردیاهشاااتماهساااال

باه. )دکساوکاریکهرویفنتستکردیمسالمسینوابن
ههوراهورضایتکاربرانراب( عننانپشتیاانسالمسینوا

.داشت
اولااایلبااااردر. مطااارحشاااددیاااالن ایااالمحصااانلباااهناااام

رونواااای شااادورتااااهکسااااکاااردیمافگااااه ۹۶الکاماااپ
اخاانب ایرااادشااد دباا ۱۷ ۲بعاادازفندرجیااتکس. نساااتا

هااامارائاااهدادیاااموبازخنردهاااایاولیاااهخییااا خااانبباااندو
وباروامیدواربندیممشکالت کهدرکامنتمااینرباافنهاار
رلنادبندیمدردیالن کمترباشدامااجیانترکاهررتایمه

ندبازاربزر ترشدهبندامادیادیممشاکالتهوچناانوجا
دارداخییااااا ازمشاااااتریهااعتواااااادنو کردناااااداخیی هاااااا

انسااانپشااتیاان برایشااانمهاامبااندکااهنرماراازارنااشاادو
مااباشداارائهییسمنتنرلتباتبهشکی کاهدرذهال

.بندبههرکساوکاریسختبند

اساااااتارتفهوساااااایتبندنااااادکاااااهاز۲۴نزدیاااااس۹۶ساااااال
.دیالن استفادهم کردند

درفماااااداوااااالشااااادولااااا ناااااهفنچاااااهمااااادنصرمااااااباااااندو
 هامکسااوکارهایخاارج. م تنانستیمبهفنتکیهکنایم

دباهویللال هاروباروبندنادودرفمادفنلناان نداشاتن
.وعونماستراتژیهایفنهابحثجذببند

استبهایلرکرارتادیمکهنیازبهدوردومسرمایهگذاری
ذبوبدونسرمایهنو تنانیمادامهدهیموررتیمبرایجا

ردرنهایااتیااسهمساارمایهگذاریتنساا. ساارمایهگذاربعاادی
فن. ساارمایهگذاریرایااانوکااارگزاریخاانارزم واانرتگرراات

زماااااانداشاااااتیمنساااااخهایرارویکاااااارگزاریرااااااراب پیااااااده
زماام کردیمونیچمارکاترامشاخ کاردهباندیموتورکا
بااند۹۸رویکاارگزاریوباازارباانرنباندولا درنهایااتپااییز

.کهاستارتفهرامنحلکردیم
:شدند یلمنحل

ا(Co-Invest)زمااان کااههمساارمایهگذاری• گااررتیماوااال
.برایماجذابناند

فنزماااااانهمزماااااانلناااااداساااااتارتفهااااانزهیهااااانش•
امصااننع همپااایمااادوراولساارمایهگررتااهبندنااداماا
هیچکااادامنتنانساااتیممااادلدرفمااادیمناسااااطراااا 
کناایمکااهتاا رویکاغااذوتداانریاعاادادوارقااامفنبااه

.همبخنرد
.درعولهیچکدامازتخویلهایمامحققنو شد•
ندهتیواا داشااتیمکااهبهشاادتبااهلحاااظمختیاافررساا•

تباندشدهبنداایلتیمبهدناالپیداکردننیچمارکا
اهرماااهرویبازارهااایمختیااف وایاالیعناا بازههااایمااثال

ساالمادامدر1کارکنیموتایمراسارخنردهم کاردکاه
.التستنزههایمختیفبندیم

لااانن. نیساااتB2Cایااالکاااارباااهرات کااااردرااانزهی•
اساتبایادقاراردادبساتهشانداB2Bکساوکارنزهی

کاااررناا زیااادیم بااردوبایااداوایاالکااارباادوندریاراات
هیچهزینهایانراامشاندتاااعتواادطارفمقابالجیاا
دهشندوتیمراهمبهلحاظمال وهمانایزهایررسن

.م کرد
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گزاریتنانستهبندیمیسمحصنلرارقربراییاسکاار•
تسااااااتکناااااایمودرجااااااایدیاااااااربااااااههواااااایلشااااااکل

زبااهقابلاسااتفادهناااندابااراییااسکااارگزاریدیااارنیااا
سفارش ساااااااازیداشاااااااتومشاااااااتریانابتااااااادایکاااااااار

.نو پذیررتندهزینهایبپردازند
یساارمایهگذارکااهبهواانرتمشااترکساارمایهگذار2بااا•

کااردهبندناادمناجااهشاادیمکااهباااهمقااراردادداشااتندو
هرکااااادامباااااهتنهای هااااامباااااامااااااروابطااااا داشاااااتندو

ابارکمترربا مابندکهوقاتزیاادیبارایشاناخترو
هباعثناذاشتیموایلیک ازمهمتریلنکات بندک

.انحاللتیمماشد
شاارکتساارمایهگذار2لااننازایرااادارتااااطجدیاادبااا•

م ترساااااایدماتصااااااویمگااااااررتیمیکاااااا ازشاااااارکتها
باااااااااااهعنناننواینااااااااااادهواردهیدتمااااااااااادیرهشاااااااااااندو
بسااارمایهگذاریاشاااتااه راباااهعنناننواینااادهانتخاااا

.کردیم
نتنانسااااااااتیمازپتانساااااااایلکااااااااارگزاریکااااااااهرویمااااااااا•

وسااارمایهگذاریکاااردهبااااندبهدرسااات کواااسبایااااریم
خ اسااتفادهکناایماماااشااایدبااهدلیاالکمترربااا شاا

.بندهبند
جدیااادرسااایدیمکاااهم تنانسااات(Pivot)باااهلااارخ •

خیی خنبباشدوبااوجندایالهیدتمادیرهایکاهدر
فنشااارایرم تنانساااتدرنزههاااایمختیااافباااهماااا

ادرنزهی دربحثمرنزهااواB2Cکوسکندخصنوا
امنراداریادرنزههایمال م تنانستسکنیپرش
تباشاادامااابااهدلیلعاادمتنانااای درماادیریتارتااطااا

.باعثشدایلرروتهاشکلنایرد
نقطااهیفخاارریسااسخااندمحصاانلبااندکااهازفنغاراال•

لبااندیمامهمتااریلاینکااهباارایتنسااکهییااسمحصاان
High-Techباااراییاااسمشاااتریخااااصبایااادهزیناااهی

نمنحالکارد. زیادیونرتبایردلهمال ولهزماان 
خاندبرخالفنصرسرمایهگذارانبنداماتصاویمنهاای 

.مابند

لراشتابدهندهشریفح
ارنااا باااندوعالقاااهداشاااتیمو زمیناااهیکااااریمااااکاااامال
ازسراددانشرنیشریفبندوگفتجای اساتکاه
رکارهایمشابهماوایتم کندایادم دهدومشاو
ماستابرویمفنرابهمااکواسم کنادامالهامگفات

ودرواقاا جناااهیفماانزشکساااوکاروشاااکه. باارویم
.ارتااطاتبرایمامهمبند

ارراوقت درکناراررادیکهقالازشوالندبارایالکا
ریاداانرامدادندکارم کنیادم تنانیادراهنواای بای

نتیرااهیکارتااانرالااسکنیاادالال هاااراباااهماال
اکنیدوایالجانسیاادگیریبارایماامهامباندوواقکا ا

.هماتفاقارتاد
مهمتریللیزیکهشاتابدهندهبارایمااداشاتایال
مبندکهبهماجراتدادکهبرویمدرانزهایکاارکنای

کاهتخصا ماانیساتاکواسباهجاذبسارمایهاایال
رروااااتراهاااامبااااهمااااادادوبااااامنتنرشاااایپهای کااااه
فداشااتتنانسااتکارمااانراتقنیااتکناادونقاااطضااک

مااااراباااهماااانشااااندادوهویلکاااهنقااااطضاااکفتانرا
.بدانیدم تنانیدبرویدوفنرالکنید

نراامارتااطات کهشتابدهندهایرادکرداولکاارراا
ماانو خناساتیمساوتجاذبسارمایهبارویم. م داد

امااااشاااتابدهندهمااااراهااالدادوجیساااهیاولخااانب
وپی نررتومتنجهشادیمکاهمساالهجادیاسات

.بایدفنرالکرد

ماناااادندرایاااارانووایااااتاکنسیسااااتمناااانفوریاز
:کارفررین 

دبواانیمقصداپالیداشتیمبعدتصویمگررتیمارشا
نودکتااراباارویماساارادبعاادازانحاااللدیااالن ازایاارا

ررااتولاا خااندمبعاادازانحاااللدیااالن بااایااساوااد
ساالپای نااندو2اسدیجدیدروبروبندمکاهرارد

وکارورقریسدولنپرناندوکس بندکهکو کسا
باندجیسهررتلبیدبندوبرناماهیماال طراا کارده

وساارمایهجااذبکااردهبااندورااروشانرااامدادهبااندو
ساااالتررباااهباعاااثشااادرویپیاااهایکاااها ن3ایااال

خناهادهستمبایستموایلپیهخیی با ترازپیهای
باااااندکاااااهاگااااارباااااهشاااااتابدهندهشاااااریفنوااااا ررتم
م ایساااتادمونکتاااهیمهوااا بااارایمااالباااندوازایااال

.ممدلفدمهای هستمکهمکتقدمبوانیموبسازی
: استارتفپرضایبهعالقهمندانبهشواتنویه

اتنوااایهمااا کنمهااایچوقاااتخندشاااانرادرگیااار اکیااادا
اوااااطالاتاکنسیسااااتماسااااتارتفپ یااااااسااااتارتفه

.نکنندمابهشدتازفنضربهخنردیم
ررتمهمتریللیزایلاستکهکساوکارشاواپیشا
اروکنادوپیشااررتیعناا رساایدنباهیااسدرفماادپایااد

شااارایرشاااروالرشااادوایااالرادرنصاااربایرنااادوپااای 
خییا وقتهااوارفایالاواطالاتباعاثراه. بروند

همگمکردنوعقاارتادنم شندوتنهالیزیکهم
.استوالحکساوکاراست
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یتو پیتفرممکامالتالانرکلکنانت

:شکلگیریایده
مهندساا واانای شااریفهسااتموارشااد90ماالورودی

MBAدرگیااااااااار91ازسااااااااال. مااااااااال دانشااااااااااهتهاااااااااران
اسااااااااتارتفههایمختیاااااااافبااااااااندموهناااااااانزفنزمااااااااان

مسااایرمااانازیدر2. شاااتابدهندهتأسااایسنشااادهباااند
7زندگ ملشکلگررتکاهیکا ازفنهاامنرارشادباه
7شکسااتدراسااتارتفههایمختیاافتااااینکااهپااساز

اُمااایلشکساااتباااهایااالجو بنااادیرسااایدممااالبااادرد
استارتفهراهاناداختلنو خانرموازمسایرجاداشادم

یکااا ازسااارمایهگذارهای کاااهدر. ورراااتمکارمنااادشااادم
رونااادکاااارباااافنهاااافشاااناشااادمشااارکتتاااأمیلسااارمایه

ایهلنتااننپارساایانبااندوماالواردشاارکتتااأمیلساارم
.لنتننشدموشروالبهکارکردم

واردفنشدممسیربنرنایران91مسیردوم کهسال
ماالهویشااهبااهباانرنعالقهمناادبااندموبااهماارور. بااند

ایااال. رکالیااترراااهایراباااهعننانتحیییااااراداماااهدادم
دمساایروترربااهیاسااتارتفپ کوااسکردناادکااهماالوار
هشاارکتتااأمیلساارمایهلنتااننشاانمودروااندوق کاا

ابااااانااااامرویاااا لنتااااننشااااناختهشاااادبااااا نفاااار2بعاااادا
.کارشناندیارایلوندوقراراهاندازیکردیم

:مسیرکنانتکلتابهامروز
ساااالدرشاااتابدهندهشاااریف1باااهمااادت96تاااا95ازساااال

بااندیمکااهخییاا بااهماااکوااسکااردوبعاادازفنرهنوااارویمااا
.سرمایهگذاریکرد

یدرکناناااااتکلپیتفرمااااا داشاااااتیمکاااااهارااااارادبتناننااااادبااااارا
رااان خندشااانالااانریتممکااامالت بننیسااندواجااراکنناادوم

ازفنبعااد. زبااانبرنامهننیساا پااایتنننیااازداشاات. هاامباشااد
 الانریتمسااازطرااا کااردیمکاااهباادونداناا برنامهننیسااا

روواداکاردم تنانیدالانریتممکامالت بننیسیدوبسیارس
.ماههرشداستارتفهمانشروالشد4-5کهدربازهیزمان 

تکنانااتکلدرقالاااشاارکتبرکااهسااازرناااوریثااا۹۶سااال
سااال1. شاادوبعاادازفنمحصاانلکنانااتکلدان بنیااانشااد
ابااازار۹۸ساااک وخطااااکاااردیمبااارایتنلیااادمحصااانلوساااال

ندرمهااروفبااانوفذرباادو. الانریتمسااازمانرامکرراا کااردیم
ثاتنامدرروزکاه2سالبه2ثاتنامدر50هیچتاییغ از

یاا امیرع. نسااخهباااامضاااپسااتم کردناادرساایدیم2بایااددر
امحواادزادههمبنیاناااذاربااندوتواااماماانررناا اسااتارتفهر

.انرامم داد

مصااهباامددادی
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تاااااااینکاااااهیاااااسروزساااااازمانبااااانرنناماااااهزدباااااههواااااهی
کاااهادعاااایمکاااامالتquantcan.irکارگزاریهااااکاااهساااامانه

ینگوالانریتو برایکااربرانداردکالهبارداریازنانالریشا
رازطریااقمرکاازکنتاارلونصااارتباا. ویااهیسااایاریاساات

پیایاااریواعتااارا ( مکناااا)امنیاااتاطالعااااتباااازارسااارمایه
وکردیمودرخناستجیسهکردیموبارساردریاراتمرانز

.ادامهیکاربالال هایجدیمناجهشدیم
مسیردیاریکاهازروزیکاهشاروالباهکاارکاردیمدرذهال
لماایرادشدایلسؤالبندکاهدرباازاربانرنایارانبااایا
روضکیتالانریتممکاامالت جانابم دهادیااناهوازنصا

.ماجناببیهبند
هشااروالکااردیمبااهطرااا کااردنالانریتمهااایمکااامالت باا

عناانانمشااتریمحصاانلخندمااانورویمحصاانلخندمااان
.یسالانریتممکامالت ننشتیم

ورونمختیاافازایاالالااانریتمایرادشاادهاسااتو۴امااروز
بااازاردرباازاروالاساتریتاساتفادهم شاندکاهبزر تاریل

مکامیااهرابسااتیمکااههاایچ100مااال دنیاسااتنزدیااسبااه
ااد. یسازفنهاتادیلبهضررنشدهاست اماهشرکتعوال

کنادرکالیتنداداماتیمماهوچنانرویالانریتمکاارم 
.امادرنهقالاشرکتکنانتکلودرخارجازایران

نفرهامرسایدوداشاتتنساکهپیادام کارد18شرکتبه
اکنلسشدیمتابهاماروزودراالاضارمالو امامرددا

لسامیرعی ولندتلدیارازبچههادرقالایستیمکن
.نفرهونهدرقالاشرکتباهمماندهایم5

لراشتابدهندهشریفح
کسااا کاااهم خناهاااداساااتارتفهبزنااادخاااندشناایااادروی

وقتااااااا کسااااااا رویشاااااااوا. خاااااااندشسااااااارمایهگذاریکناااااااد
هبااهسارمایهگذاریم کنادیسبااارتأییادم شانیدوکساا کا
راادعننانسرمایهگذارم فیدرقرپانلنوا فوردشااکهایای

.م شندکهارزشایرادم کند
شتابدهندهازنصرمال کوسزیاادینو کنادولا خادمات
توشاکهم دهدکهخیی برایمابااهویاتبانداازخادما
ادردیارشریفدورهو های بندکهمهواانداشاتندتقریاا ا
هواه. هوهیایننتهاشرکتکردموازهوهاساتفادهکاردم

.برایملمفیدبند
:ازکالنهالنددورهخنبیادماست

دورهیانناالقراردادهافقایدراج •
دورهیارزشگذاریاستارتفههامحودرضارر •

:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
هامیاسهنارم: اساتینجابزم گنیاد. تورکزخیی مهماست

کاااهیاااسکاااارفرریلبایااادداشاااتهباشااادایااالاساااتکاااهباااه
هویشاااه. ررواااتهایخااانب کاااهخیاااقم شاااندناااهبانیاااد

مباهشنیدهایمتورکزبسایارمهاماساتواماروزناااهما کن
اهرلاااهمااااباااهدسااات جاااای کاااهایساااتادیمومااا بینمواقکاااا
هفوردیااماواالتورکاازاسااتوهرجاااتورکزمااانبیشااترشااد

.فنراهوانجای استکهبردیم

یارهویشهشنیدهایمتورکزبس
مهماستوامروزنااهم کنم
ینمبهجای کهایستادیموم ب

اهرلهمابهدستفوردیم واقکا
اولتورکزاستوهرجا
تورکزمانبیشترشدهفنرا
.هوانجای استکهبردیم
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اپییکیشلتقنیمتسکنک

:شکلگیریایده
ایلاساننیازبرایشخ خاندمکاهخییا 94سال

3دراینکاهبتانانیم. سرمشینخبندبهوجندفمادهباند
باااثانیااهوایفااهیخندمااانرادرپیتفرماا ایرااادکناایمو

تنجااااهبااااهتصاااانیرذهناااا کااااهازساااااعتداشااااتیمادور
سااااعتمچااا کارهایواااانرابچینااایموایااادهیتساااکنک

.شکلگررت
پیادهسااااازیایاااادهیرادرشااااتابدهندهشااااریفشااااروال

ماااهعرضااهشاادوپااسازفنمساایر4-5کااردیموپااساز
.بهاندراادامهدادیم

2نفربندیماعی زارعانومهادیبااختریا2مادرابتدا
اهمدوست کهازراهنوای ودبیرستاندرتیزهنشاانبا
شادازبندیماکارشناس نرمارزارامیرکایارخنانادیموار

همجداشدیماعی ررتهنشمصننع شریفومل
مساااایرماااادیریتراادامااااهدادمودوبااااارهباااارایایاااادهی

ا نعیااا درشااارکت. تساااکنکباااههاااممیحاااقشااادیم
.سحابپردازمشانلبهکاراست

:مسیرتسکنکتابهامروز
امسیرخنب راط کردیم وازبامدیریتخانمناوریواقکا

مشاااورهایمختیاافدرفنروزهااااسااتفادهم کااردیمااعااماز
ولااا بزرگتاااریل... و(Pitch-deck)مااادلکسااااوکاروارائاااه

رایمشااکلماااایاادهفلگرایاا بااندوتسااکنکترربااهخاانب باا
.لایلمشکلشد

ساالبعاادازشاروالدرشاتابدهندهاسااتارتفه1متاسافانه
ازاررهاشدهبندورقربهعننانیسابزارسندمنددرکاراهبا

تسااکنک هامساایرهای. بااهیاااتناااات خااندشادامااهداد
 ودیاااریراپاای گررتناادایکاا ازمااادرشاارکتهایتپساا

رازباندتاااینکاهتاناسراراهاناداختویکا دیاا... تدبیرو
...مامدیردوفپسسحابپردازبندو

ماااااررایناااادخااااروجوجااااذبساااارمایهنداشااااتیموتسااااکنک
ارزشگذاریهمنشدلذاتخوین ازارزشا نهامناداریما

میییاااننتنماااانهاااماساااکیل200شاااایددربهتاااریلالااات
 لنادنکردیموا نکسا رویاپییکیشالکاارنو کناداولا

اسااااااتارتفهبااااااهماااااااپیشاااااانهاداسااااااتفادهازتسااااااکنکدر
النادمشاارکتکییادیشا کلکارهایشانرادادهاندواتواا 

.دهیم

مصااهبامهدیباختری
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لراشتابدهندهشریفح
اشاروالبادونشاتابدهندهبارایتیمهاااخییا ساختاساتاناهم داننادبااهلاهساوت بایادبروناداناهم ت نانناادکاال

.هزینههایاولیهراپنش دهندونهبهتنهای م تنانندمحصنلرابهبینخبرسانند
اازتوامخدماتشتابدهندهدرهرزمینهایاستفادهم کردیماازانناالجیساتفمنزش مادلماال اا ختیاارماتقریاا

هوچنیلازدورهو بااسارمایهگذارهاباهشادتاساتقاالکاردیموهنارواحات... و(Pitch-deck)خریدسهاماارائه
دارزشاوندیشاکهیبسیارخنب دراکنسیستمبهدستفوردیاموبااارارا. کردنجینیسرمایهگذارراهمیادگررتیم

.مثلمهدیمصاهریفشناشدیمکههویلا نهمایلفشنای ادامهدارشدهاست
ایک ازشیریلتریلدورههایزندگ رادرکنارتیمهایدیدئناویدورییماهوتاالدنگیوزو وهارروزگذراندیم... واقکا

شاکلفنپرازخاطراتاستارتفپ جذاباستادرابتداتیمهاقدریازهمدوربندندولا باهمارورارتاااطتناااتنا 
ندیک ازجذابتریلخاطراتماساختاستاهمنشلبارایتیمهاایدیااربا. گررتکهتاهویلامروزهمادامهدارد

.کهدرفمدخنب همداشت
:ماندندرایرانووایتاکنسیستمننفوریازکارفررین 

کردرکارفررین لیزیبندکاهاگاردرایارانبساترشناانداما ررتمیاسجاایدیااردنیااانراام ما دادمامااخداراشا
.ایرانپیدای کردم

:تنویهشوابهعالقهمندانبهرضایاستارتفپ 
.تنویهیملبرایاررادیکهبهایلراهواردم شنندثااتقدماثااتقدموثااتقدماست

هوینطاانرناهداشااتلتورکاازدریااسکاااروعاادمانراااملناادکاااربااهواانرتماانازیکااهتنهاااعاماالمنرقیااتوشکساات
اهارلیازیکاهدرایالمسا. نقا اکنسیساتمدرایالمسایربسایارکییادیاسات. استارتفههاهویلاسات یراوان 

ساااختهم شااندتااأثیراکنسیسااتمبااهطاانرجاادیدرفنمشااهنداسااتومهمتااریلفنایرااادمشااارکتهایکییاادیو
.استراتژیساست

اما کنیمماباایالتررباهیاادگاررتیملانناهیاساساتارتفهباهنقطاهیشکساتنزدیاسم شاندوتواامتالشاوانر
الااال یاادگیریمال درروزهاایدوبارهتکرارنکنیمابههوراهتواملیزهایروتیلدیاریکهبقیهیاادگررتنادوواقکاا

اوقت خندتانمسدنلکاری. تسکنکلندیلبرابرکارکردندربزر تریلشرکتهایاستارتفپ بند باشیدارشدکال
اوقت دریسشتابدهندهپرازبچههاینخاهباشید. کردنبدیه تریلنیازروزانهم شند .مخصنوا

اوقت خندت یمسدنلکارانکال
لارشدکردنبدیه تریدباشی

ا. نیازروزانهم شند مخصنوا
وقت دریسشتابدهندهپراز

.دبچههاینخاهباشی
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بنجیس
:شکلگیریایده

تااا. ماالماادرندورههااایررااهایتداااترکااندکهسااتم
پینترالوپیااادجهااان شاایو ررااتمودانشااااهرشااتهکااام

دمخناندموبعدازفنسراختداترولیازیکاهرکارم کار
ولااننکااامپینترخناناادهبااندم. بااهفنعالقااهدارمررااتم

زفنفدمهای کهگرای بهکارخالقانهدارندم تنانندا
ایاالشاادکااهدرایاالاانزههااممقااداریکااار. بهاارهبارنااد

.یرهکردممثلساختاپییکیشلابازیاشایهسازوغ
وبسایتکاندکداشات۹۳بانسپاسارگادابتدایسال

وازمابرایهوکاریدرایلپارووهدعانتشادوتعادادی
یداسااتانهایماااباارمانااا. داسااتانباارایفنهاااساااختیم

انسملمدیرپرووهسایتکندکب. رناوریوتعاملبند
.بندم

تااانیاینترناااتم گشاااتمادیااادمیاااسگاااروهدیاااارهااام
مازهستندکهداستانتعاامی م ساازندومتنجاهشاد

یمبااهمقارارگذاشات. بچههایدانشااهشریفهساتند
. مودوستداشتمبافنهافشناشنموباهمتیمشادی
ررام خناسااتیمبااهفواتااسبپینناادیمکااهبرخاا شاارای

.دوستنداشتیم

:مسیربنجیستابهامروز
هیکاا ازبچااههایتاایمشااریف بااندوبااهماااپیشاانهاددادباا

نمدرفنرابافقاایساین وخاا. شتابدهندهشریفبرویم
ناواااریواااحاتکاااردیماازایااادهیماااااساااتقاالشااادووارد

الیااساپییکیشاالطرااا کااردیموساا. شااتابدهندهشاادیم
.اپییکیشلبرگزیدهیکارهبازارشدیم95

هاازار100میییااننو2هزارتنمااانپاانلبااهبرنامااهننیسو800
اپییکیشالرادرکاراه95تیار31تنمانبهتصنیرسازدادیما

16رقااارازکاراااهباااازار95تااااپایاااانتیااار. باااازارعرضاااهکاااردیم
درواادبااهکارااهبااازارو40میییااننتنماااندرفماادداشااتیمکااه

.بقیهبهخندمانرسید
میییااننتنمااان12سااال1بااایااساپییکیشاالویااسقصااهدر

.درفمدداشتیم
واردشااتابدهندهشاادیمولاا پاای ازورودبااه94اساافند

هازشتابدهندههمقصهوتصنیرداشتیمابابذرمایاهایکا
.مشتابدهندهدریارتکردیمررتیموکامپینترخریدی

. اختیمتیراباامنتانربازیساازیاننیت اپییکیشالراسا31تا
رضااایشااتابدهندهبااازبااندوهاارجااابااهمشااکلم خاانردیم

.سرمیزبچههام ررتیموکوسم خناستیم

رسانهایتعامی باهدف
تیفیقفمنزشوسرگرم 

مصااهبافرشوادقیانقیق 
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اداشتیمزیادیمشکالتمسیردر.کردیمثاتراشرکتسپسوشدندجداماتیمازنفر2مسیرمیانهیدر .ندادرامانراکارول گررتپنلبرنامهننیسهاازیک مثال
برایدوستانکهزمان در.گررتمیادکدننیس خندموررتم۹۷سالملکهشدایلطنر.خناستماازفنهابرگرداندنبرای(۹۶سال)تنمانمییینن۳۷ودزدیدرامالنازم
.ننشتماپییکیشل11ملم گذاشتنداوقتماه3اپییکیشلیس

ول فوردخناهدرشارمابههویشهخارجوداخلازتحریمرهویدمفنرا.داشتیماپییکیشلیسازدرفمدماهدرد ر116کردذفرامابندنایران خاطربهگنگلکهزمان 
.م کنمرکالیتنزهایلدرا نوفمنزش اپییکیشلهایبهفوردمرویکهبندشدهشروالتازهکرونا.ناندلارهای
ا .هستیمارزیدرفمدایرادیاومهاجرتگزینههایبررس برایتالشدررکال

تنسکهگروهقالادرداشتیمفمنزش رکنرد5000وکردیمعرضهاولهوراهبرایهمپرووهیس.کردیمکارمرازیفمنزشرویامسالوهستممشانلرناههفتهدرروز3
.داشتیمسازمانهاسایربرایهمپرووهتعدادی.نشامدیریت

.م کنماجرانوای بچههابرایجوکههرکندکانبیوارستانهایدرهم86سالاز.م کنمفمنزش اپییکیشلهایورفراوقتمبقیهی
یرمستکننلنویبهسالهاایلدرهمماواستفمنزش محتناینیازمندهمعراقلنناستلطنرعراقبهکوسفمنزش محتنایوادراتامکانباینیمکردیموحات
.استانرامقابللهکاریم رهویمواستراتترا نوشدیم

.بنددرود35درازایتنمانمییینن600ا97و96سالهایسرمایهگذاریبحث.نکردیمجذبسرمایهوم شدتنمانمیییارد1زیردرفمدمانایبرماارزشگذاریتخویل
.نو کنمتنویهراسرمایهپذیریخیی خندممل.ماندهامملرقراستارتفهایلازا نامااستبیشترکننن ارزشباشدتیماگر

نفکوانهبیام کنیمدرکراهودیارسختخیی داریماارتااط مشکلسرمایهگذاریدرلهتیو کاردرلهواقک مکنایبهاستاارتااط مشکلمامشکلبزر تریل
.کنیمدرکنیست
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لراشتابدهندهشریفح
سالا واردشاتابدهندهشادموبارایم30ملدر. انایزهیاولیهیمارضایکاریبندواینکهم دانستیمبیدنیستیم

یملاننایلیادگیریهممستقیمبندلننکارگاههایخیی خنب برگازارم شادوهامغیرمساتق. کی یادگیریداشت
.زیستکردندرفنرضاکوسم کرددرککارفررین داشتهباشیم

ادراالیاادگیریبندناد واگارشتابدهندهیادگیرندهبندنرایادم دادلنندررضای قرارم گررتیادکاهفدمهاادائواا
.لیزیبهخندتاناضارهنو کردیدازجو جام ماندید

.رضایکاریوارتااطباسرمایهگذاراناتفاقخنب بنداخندرضایشتابدهندههمخیی برایملمفیدبند

:استارتفپ رضایبهعالقهمندانبهشواتنویه
اونکنندراکارایلسرمایهجذببهقصد اگروکندرشدخندشپنلبالطنرکارکهبچینندماناایلبررابرنامهتواما
ا جذباالدنبهبندسرمایهبهنیازرقیاگذاشتلجابرایوشدجدیمحصنلازاستقاالوبازارشداواردرقیا بعدا

.بروندسرمایه
ا یاده سازماندوسازمان ررتار.دهندتشکیلخنب تیمبتنانندبعدهاکهکنندورفوقتخندفمنزشرویتوا

.کنندتنجهررتاریوررهنا ازنصرشدنهواهنگرویتیمبهجدیدرردهرجذبهناامدروبایرند
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سرمایهگذاران
برخ ازاستارتفههایشتابدهنده

دیالن  ربینپرینت شریف
گرارینا

منادپیشررتههنین
شریف

دیداب نبهترین میارهرادیس

سرمایهگذاریشرکت سرمایهگذارررشته سایرنزههاوونای 

استادبانس سالمسینواترب واکاویسنناککنانتکلکنئرا ستپیت

شرکت
فوند

درایاااااااالقسااااااااوتساااااااارمایهگذارانبرخاااااااا از
اسااااااتارتفههایشااااااتابدهندهاکااااااهدرایاااااال
گااازارشداساااتانفنهاااارامطالکاااهکردیااادافورده

.شدهاست
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د یلجذابیت
شتابدهنده

مشاورهقنق 

رضایکاری
ارتااطات

اتوسفرفراموررهای

بذرمایه

منتنرها

یارتلدوستانقنیوررهای

جذبسرمایه

کارگاههایفمنزش 

دورهو هایدوستانهشتابدهنده امکاناترات 

اینترنتررهای
برنددانشااهشریف

تقنیتاعتوادبهنفس

جدیترشدنکارها

لدرنگررتلازترربهشکستسایری

سرمایهگذاران

عدمسهامداریدراستارتفه

کساوکارکنارتحصیل

کوسبدونلشمداشت

ریفتحییی برد یالانتخاابشاتابدهندهشا
ازدیداستارتفههاباراساانمیازانتکارارهار

عاملاثرگذار
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