
 

 

 یجمع یمال نیتوان تام ییگندم، بستر شکوفا

طح افزایی از یک ارتباط دوطرفه تا سکند. همبهتری برای دستیابی به موفقیت پیشنهاد میافزایی همواره مسیر هم

های آن مندی از ظرفیتیک جامعه قابل گسترش است و روز به روز شاهد پیدایش ابزارهای جدیدی برای بهره

ی مانند حمایت های مختلفیکی از این ابزارهاست که در حوزه (Crowdfunding) هستیم. تامین مالی جمعی

های اخیر شاهد اندازی کسب و کارهای نوپا و همچنین امور خیریه مورد استفاده قرار گرفته است. در سالاز راه

 قرار  های نام آشنایی هستیم که با پیش زمینه و رویکردهای متفاوت کاربرد این ابزار را در دستور کاررشد مجموعه

های درس اقتصاد اش در مباحث و کالساندازشراه هاست که ایدهمجموعه این از یکی گندم استارتاپ. اندداده

 وراللهی،ن رضا با اکوموتیو گفتگوی در. دارد اقتصادی مشکالت حل برای بلندی  هایافق رو این از و  ریشه داشته

ه گاه شویم. در ادامآ گندم هایماموریت و جمعی مالی تامین هوای و حال از بیشتر کردیم سعی گندم، بنیانگذارهم

 .با این گفتگو همراه باشید

 .شروع کنیم Crowdfunding از حوزه فعالیت گندم یعنی

 Crowdfunding وری آکه بایستی مشخص باشد مبلغ جمعروش تامین مالی با سه ویژگی خاص است. اول این

 crowdfunding ، اینخواهیم به فقرا کمک کنیمگویید میشده کجا قرار است خرج شود؟ وقتی شما می

خواهیم به زنان سرپرست کنید. مثالً میشود. باید دقیقا مشخص کنید که منابع را کجا خرج میمحسوب نمی

که مبلغ آن باید مشخص تهران کمک کنیم؛ یعنی دقیقاً حوزه باید مشخص باشد. دوم این 02ی خانوار منطقه

شد؛ یعنی موعد آن بایستی مشخص باشد. گندم هم این سه با open end که نبایدباشد. سومین ویژگی هم این

 .کندویژگی را رعایت می

 تکیه کرده است؟ Crowdfunding گندم چقدر بر

ند ها برای خودشان قائل هستای که شرکتوکارهایی مثل این بیشتر به مسئولیت اجتماعیی گندم یا کسبایده

دهند به این نحو هم در جامعه اثرگذاری بر کاری که انجام می ها تمایل دارند عالوهگردد. خیلی از شرکتبرمی

 crowdfonding زدایی، های این اثرگذاری در مباحثی مانند فقرزدایی یا محرومیتداشته باشند. یکی از راه

است. روزانه شاهد مشکالت زیادی هستیم مثل فقیری که کنار خیابان  Donation )تامین مالی جمعی( در حوزه

مک توانیم کافتد و خب دوست داریم به نحوی کمک کنیم؛ ولی چگونه میته یا اتفاقاتی که در جامعه مینشس

ترین مشکلی که وجود دارد همین تأمین مالی کنیم یا اگر مبلغی نیاز است تأمین مالی کنیم؟ ما دیدیم بزرگ

أمین مالی انجام دهیم و این منابع در فضای مجازی ت crowdfunding ی اولیه این بود که از طریقاست. ایده

را به مشکالتی که وجود دارد تخصیص دهیم. سؤالی که در آن برهه مطرح شد این بود که روی چه مشکالتی 

توان زایی فعالیت کنیم و جلوتر که رفتیم متوجه شدیم صرفاً نمیی اشتغالدست بگذاریم؟ اول گفتیم فقط در حوزه

 .و... اضافه شدند مهارت افزایی های دیگری مثل سالمت وکم حوزهروی این حوزه کار کرد و کم 



 

 

 

های مشابه این های دغدغه مندی بودند یا اینکه تحت تاثیر نمونهافرادی که گندم را کلید زدند آدم

 کار را شروع کردند؟

ن رد آشنا شدم. ایها یا همان اعتبارات خکردیتحین تحصیل در رشته اقتصاد بود که با مدل فقرزدایی با میکرو

مدل برای اولین بار توسط یک اقتصاددان به نام محمد یونس در بنگالدش پیاده سازی شده است. او مشاهده کرده 

هند، خواهند آن را پس دگیرند و زمانی که میی خیلی باال میها پولی با بهرهبود که زنان فقیر بنگالدش از بانک

حمد یونس بانکی به نام بانک گرامین تأسیس کرد و پول را با بهره کمی به ماند. مچیزی برای خودشان باقی نمی

گرفت. همین باعث شده بود فقر به شدت در بنگالدش آن را پس می بلند مدت مرور و در داد و بهاین زنان می

ی دیگر را در ذهن ما ایجاد کرد. از سو Crowdfunding یکاهش پیدا کند. مواجهه با این مورد اولین جرقه

کردند. مثالً ماه رمضان اعالم دیدم که به سبک خودشان به این موضوعات کمک میهای جنوب شهر را میزورخانه

دفعه صد نفر کمک خواهیم یک زندانی آزاد کنیم و ده میلیون تومان پول نیاز داریم، یککردند که ما میمی

مان باعث شد موضوع را های اجتماعیر کنار دغدغهشد. این دو مورد دکردند و زندانی همان شب آزاد میمی

رو شدیم. یکی موضوع مسئولیت اجتماعی که بحث آن در اقتصاد پیگیری کنیم. هنگام جستجو با دو قضیه روبه

هایی که با توجه به توانایی .crowdfunding هم خیلی داغ است و دیگری بحث تأمین مالی جمعی یا همان

 .ها را در قالب یک استارتاپ پیگیری کنیمیده به کار گیری این روشداشتیم تصمیم گرفتیم ا

 مواجهه شما با فقر به چه صورت است؟

خواهیم با آن مواجه شویم. رویکردی که وجود دارد ما باید دیدگاهمان را نسبت به فقر تعریف کنیم که چگونه می

ی کودکان کار اصالً به این معتقد نیستم که حوزه این است که به جای ماهی دادن، ماهیگیری یاد بدهیم. مثالً در

توانیم مهارت یاد بدهیم. در گندم تمایل داریم های حمایتی استفاده کنیم و باید تا جایی که میفقط از سیاست

که ای تعریف کنیم که مشکل شخص برای همیشه حل شود؛ نه اینها را به گونهزایی برویم و پروژهبه سمت اشتغال

 .ر مقطعی این اتفاق بیافتدبه طو

 هسته اولیه تیم چه کسانی بودند؟ اولین قدمی که برداشتید چه بود؟

 اندلیسانس هم مدیریت تکنولوژی عالمه خواندهشریف هستند و فوق IT آقای محمود کالنتری که فارغ التحصیل

ان مطرح گذارآن را با یکی از سرمایهلیسانس اقتصاد تهران هستم. بعد از مدتی مطالعه و تکمیل ایده و من که فوق

 .کردیم که خوشبختانه در همان قدم اول مورد استقبال قرار گرفت

 چه مقدار سرمایه گرفتید و به ازای چه درصدی این اتفاق افتاد؟



 

 

ابتدا باید بگویم که چند نفر جوان این کار را راه انداختند و واقعاً این کار را از صفر شروع کردند؛ حتی 

درصد سهام ما را در  53گذار در حال حاضر تقریباً ای هم به آن معنا در کنار ما وجود نبود. سرمایهدهندهبشتا

گذارهای دیگری جذب کنیم درصدد این هستیم که خواهیم سرمایهکه میاختیار دارد که البته به خاطر این

 .درصد تقلیل دهیم 02سهمش را به 

 اید؟گذار جدیدی هم صحبت کردهبا سرمایه

ت های صد یا دویستری جذب کنیم. چون با رقمهای درشتهایی داشتیم تا بتوانیم سرمایهبله با چند جا صحبت

بلیغات گرافیک، اینفوگرافیک و تتوان کار را جلو برد. اگر بخواهید یک کمپین داشته باشید که موشنمیلیون نمی

ی موفق در گندم پروژه 52میلیون تومان هزینه دارد. ما تا به اآلن حدود  02باشد، هر پروژه حدود  ای داشتهشبکه

میلیون تومان  022اش بیش از خواستیم کمپین خوبی برگزار کنیم مجموعه هزنیهایم. میبینید که اگر میداشته

 .شدمی

 شوند؟های گندم چگونه تعریف میپروژه

تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی داشته باشد. اشخاص حقیقی مثل که خود این بانی می هر پروژه یک بانی دارد

 crowd ها اصطالحاً کنند نسبت به آنها یا حتی مردم عادی که احساس میها، مسئولین خیریهسلبریتی

judgement وت جمعی اتوانند به گندم بیایند و پروژه تعریف کنند. اگر این قضیا قضاوت جمعی خوبی هست، می

آوری شده را به موضوع توانید پروژه تعریف کنید و مبالغی که جمعخوب نسبت به شما وجود داشته باشد می

که این پول تخصیص پیدا کرد، باید گزارش مربوط به صرف این مبلغ ارائه گردد. مربوطه تخصیص دهید. بعد از این

شود یا اگر کاری انجام شده است، مستندی از آن در قالب مثالً اگر چیزی خریداری شده حتماً فاکتور آن ارائه 

 ایم در سیستمی که داریم تا حد ممکن شفافیت وجود داشته باشد چرا که درفیلم یا عکس تهیه شود. سعی کرده

Crowdfunding  ،بحث است مهمتر آن از آنچه و است مالی تأمین اولی دو رکن اساسی وجود دارد crowd 

judgement آیدشفافیت و جلب اعتماد مردم به دست می که با. 

 کنید؟ای برای کرمانشاه تعریف شود را چگونه مدیریت میکه مثالً چه پروژهاین

ها به صورت واقع بینانه تعریف شوند. جور مواقع نقش مشاور را بازی کنیم تا این پروژهکنیم در اینما سعی می

ای که  crowd judgement میلیونی تعریف کند؛ ولی 32ی روژهخواهد پآید و میمثالً شخصی پیش ما می

کنیم این را با خود شخص حل کنیم و تا حد میلیون نیست. ما سعی می 02روی آن شخص وجود دارد بیش از 

 .تری برای پروژه تعیین کندبینانهممکن او را اقناع کنیم که عدد واقع

 

 



 

 

 

 قدار پول جمع شده است؟های گندم چه مقدار است و چه مپروژه آورده

تی آل است. وقکمپینی که گفتم برای حالت ایده ایم. البته آن هزینهمیلیون تومان جمع کرده 522تا اآلن حدود 

 522ی کمپین باشد. اگر درصد این مقدار هزینه 02 اید، منطقی این است که حداقلمیلیون جمع کرده 522شما 

ای؛ اما ما زیاد ی کمپین بوده است، موفق عمل کردهمیلیون تومان هزینه 02 میلیون تومان پول جمع کردی و

 ها را پوشش دهیم. کالً برایهای دیگری هم داریم که باید آنها هزینه کنیم چرا که هزینهتوانیم برای کمپیننمی

یم ولی اگر میلیون تومان هزینه کرد 02سازی با توجه به این مقدار پولی که جمع شده است، حدود کمپین

 .میلیون تومان جمع شده بود 022میلیون،  522میلیون هزینه کنیم، شک نکنید که به جای  02 توانستیممی

 هایی که انجام شده تقریباً مشکالت چند نفر را مرتفع نموده است؟پروژه

آمیز به صورت موفقیتپروژه هم در گندم  52نفر به گندم اعتماد کردند و پول پرداخت کردند. حدود  5222تقریباً 

های مختلف متفاوت ها تأثیرگذاری داشتند در پروژهها روی آناجرایی شده است. تعداد افرادی هم که پروژه

 .نفر از این کودکان، لوازم و تحریر تهیه شده است 322هستند؛ برای مثال در یک پروژه کودکان کار برای حدود 

 به کارکرده است؟در داخل کشور کسی مشابه کار شما شروع 

ک ها یشروع به کارکرده بودند. ما سعی کردیم با این مهربانانه یا دونیت های دیگری نظیرزودتر از ما مجموعه

که  ایکنیم دقیقا برای پروژهمان این بود که تمامی وجهی که دریافت میوجه تمایز ایجاد کنیم، در واقع برنامه

یعنی در مدل کسب و کارمان تاکید بر ؛ های خود گندم نشودرف هزینهتعریف شده هزینه شود و چیزی از آن ص

ی کنیم، اگر کسکه کارمزدی دریافت نمیهای مردمی با کارمزد صفر دریافت گردد. در کنار ایناین است که کمک

عهده  کند خودش نتواند کار اجرایی آن را انجام دهد، خودمان کار اجرایی پروژه را برکه پروژه را تعریف می

 .دهندها این کار را انجام نمی crowdfunding کدام ازگیریم در حالی که هیچمی

 اید؟در مدل کسب و کارتان چه چیزی را جایگزین کارمزد کرده

هاست؛ مثال شرکتی تمایل دارد به فقرا کمک کند و مدل درآمدی ما بیشتر متوجه مسئولیت اجتماعی شرکت

انیم تواست تا به نحوی اقدامات خود را به رخ بکشد. ما میین موضوع در نظر گرفتهای هم برای تبلیغات اهزینه

 .ها را در این امر یاری کنیم و از این طریق کسب درآمد داشته باشیماین شرکت

العاده بکری است که در ایران خیلی مطرح نیست و ما جزو خواهیم به آن یورش ببریم بازار فوقبازاری که می

بینی توان دقیق تخمین زد. مبلغی را که از حجم بازار پیشکه حجم این بازار چقدر است را نمیا هستیم. اینهاولین

کنند و آن هم به طور تخمینی است های مختلف کمک میکردیم مبلغی است که در کشور، مردم از طریق ارگان



 

 

ماهیت ما این است که این بازار را گسترش میلیارد تومان در سال است.  02که اگر اشتباه نکنم رقمی در حدود 

 .ناپذیر استکه سهمی از این بازار را برداریم هر چند که این موضوع تا حدی اجتنابدهیم نه این

بینی کرده بودید یا بعدها به در شروع کار هم مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک منبع درآمدی پیش

 تان اضافه شد؟برنامه

هایمان بود چون از زمان شروع کار با خودمان عهد کردیم به پول مردم دست نزنیم. وقتی و برنامهاز همان ابتدا جز

 گفتند ازها هم در آن زمان میخواهید درآمد کسب کنید؟ بعضیخواهید کارمزد بگیرید، چگونه میکه شما نمی

. در تواند پوشش دهدما را هم نمیهای پول رسوب بانکی استفاده کنید که البته پول زیادی نیست و حتی هزینه

نامه در دست امضا داریم که گذار تکیه کردیم و برای ادامه راه هم چندین تفاهمهای مالی سرمایهابتدا به حمایت

 .را به دست بگیریم مسئولیت اجتماعی چند شرکت

 انجام داده ها فعالیت متمرکزیوکاری هست که در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتدر ایران کسب 

 باشد؟

د با آن های اقتصاتوان گفت نه. مسئولیت اجتماعی اصطالحی است که بیشتر بچهدر ایران تقریباً و مساحمتا می

ثراً ها، اکسر و کار دارند و در ایران هنوز افراد زیادی نیستند که با این حوزه و ادبیاتِ آن آشنا باشند. خود شرکت

سازی کنند و مسئولیت اجتماعیشان را انجام دهند لذا ما وارد شدیم ها کمپینبرای آننیروی این کار را ندارند که 

 .تا این وظیفه را بر عهده بگیریم

کنید و افراد تأثیرگذار را به چه صورت جذب را چگونه مدیریت می crowd judgement بحث

 کنید؟می

عی عتماد شده است و توانسته تأثیرگذار باشد. ما سباید ببینم که چه اتفاقی افتاده است که به یک اینفلوئنسر ا

 که روی یک نفرنام کارکنیم. چرا که معتقدیم مشهور بودن با اینکردیم تا جایی که امکان دارد با افراد خوش

crowd judgement  وجود داشته باشد، متفاوت است. ممکن است یک نفر آدم مشهوری باشد اما این شهرت

که این اعتماد چگونه برای شخصی به وجود آمده ارهای عجیب و غریب در اینستاگرام باشد. اینی کمثالً به واسطه

ی که شفافی است. مثالً در همین قضیهاست هم به خاطر این است که آن شخص انسان متعهد، شریف و مهمتر این

 لی متأسفانه گزارش کاری بهو با نیت خیر و انسان دوستانه( کردند )ها پول جمع کرمانشاه، خیلی از سلبریتی

ای پیش بیاید مردم دیگر حاضر نباشند دست مردم ان چنان نرسید و ممکن است اگر خدایی نکرده دوباره حادثه

ها اعتماد کنند. در گندم بیشترین تمرکزمان روی همین شفافیت است که مردم بدانند پولی که به سلبریتی

 .شودکنند کجا هزینه میپرداخت می

 



 

 

 اید؟ه امروز با چه افرادی همکاری داشتهتا ب

ها. مثالً از افراد معروف اگر بخواهم مثال بزنم اولین ها و شرکتکنیم، افراد مشهور، خیریهبا سه گروه کار می

های بعدی هم افرادی ای که شروع کردیم خانم آزاده آل ایوب )خاله نرگس( با ما همکاری داشتند. در پروژهپروژه

خانم فضه سادات حسینی، آقای فرشاد احمدزاده و... هم  االسالم علی سرلک،مثل آقای کمال کامیابی نیا، حجت

ها هم این بوده است که ابتدا جایگاهمان را ها همکاری داشتیم. رویکردمان برای همکاری با شرکتبودند که با آن

ی هها بتوانند به ما اعتماد کنند و مسئولیت اجتماعی خود را به عهدسازی انجام دهیم تا شرکتتثبت کنیم و برند

 .ما بگذارند

توانند برای ها توسط افرادی تعریف شود که خودشان میچقدر به این موضوع تمایل دارید که پروژه

 حل آن پروژه خدمتی ارائه دهند؟

سنجی ی شنواییهایی که در حوزهها دقیقاً روی این موضوع متمرکز هستیم. مثالً برای پروژهبا توجه به جنس پروژه

 .کندسنجی فعالیت میی شنواییبه سراغ بنیاد بخشش برویم که روی همین زمینه داریم، قرار است

 تا به اینجای کار با چه مشکالتی دست و پنجه نرم کردید؟

در کشور ما هنوز به درستی تعریف  crowdfunding یکی از مشکالتی که وجود دارد بحث مجوزهاست چرا که

های سنتی بودند عادت ها و خیریهنوز به فضای سنتی که صندوقکه مردم هنشده است. همچنین به خاطر این

 .سازی صورت گیرددارند، خیلی به فضای جدید ایجاد شده اعتماد ندارند و باید برای این مسئله فرهنگ

ز ها، اتکتر شود، شاید مثل بحث فینای که وجود دارد این است که اگر این حوزه یک مقدار بزرگیک نگرانی

 ها، در عرضتکی فینهای قدرتمند تحت فشار قرار بگیریم. مثالً در همین حوزهت و به طور کلی ارگانطرف دول

کردیم، مشکالت زیادی به وجود آمد. چرا که ها کار میها فیلتر شدند و برای ما که با چند تا از آندو روز اکثر آن

کردند و دیگر لزومی نبود که از درگاه بانکی نمیها به خاطر ماهیت خیریه بودن، از ما کارمزدی کسر تکفین

 .ها مجبور به این کار شدیماستفاده کنیم؛ اما با فیلتر شدن آن

 اید؟حمایتی هم از جانب نهادهای رسمی و دولتی دریافت کرده

اند. مشکل اصلی این است که هیچ حمایتی صورت نگرفته است. حتی بعضی مواقع چوب الی چرخ هم گذاشته

ن اگر ها اینترنتی است، مها وجود ندارد. با توجه به این که بستر اکثر استارتاپولی خاصی برای بحث استارتاپمت

گری داشته باشند. مثالً کردم که نقش تسهیلها ایجاد میجای وزارت ارتباطات بودم معاونتی برای استارتاپ

کزی است و خب طبیعی است که این استارتاپ ها ها دارند، مشکلشان با بانک مرتکترین مشکلی که فیناصلی

 .ها را پیگیری کندتواند حقوق آنزنی با بانک مرکزی را ندارند؛ اما اگر معاونتی در وزارتخانه باشد میقدرت چانه



 

 

کاری ای برای همهایی مثل هالل احمر یا بهزیستی دارید، عالقهآیا با توجه به بازار مشترکی که با ارگان 

 ها دارید؟با آن

طرفه است. این ای وجود ندارد و این دوستی در واقع دوستی یکها عالقهمیل از طرف ما هست اما از طرف آن

های دیگر هستند و هر جا بخواهند از بودجه نفتی استفاده مسئله هم طبیعی است تا جایی که تحت حمایت

 .هایی مثل ما ندارند crowdfunding کنند، نیازی بهمی

 کنید یا کانال دیگری هم برای ارتباط با مخاطبان دارید؟ا از طریق سایت فعالیت میتنه

ی ابتدایی، اپلیکیشن را هم در نظر داشتیم؛ اما وقتی دیدیم فضای مجازی این مقدار قدرتمند است و ما در برنامه

را برای  USSD از سایت، ماای مثل تلگرام داریم، تصمیم گرفتیم اپلیکیشن را فعال کنار بگذاریم. غیر شبکه

ایم و همچنین کانال تلگرامی گندم را داریم که از کسانی که شاید گوشی هوشمند نداشته باشند در نظر گرفته

 .کنیمطریق آن با مردم ارتباط برقرار می

 در نهایت اینکه دوست دارید مردم گندم را به چه چیزی بشناسند؟

ردیم این دو کتوانستیم گندم را به مردم بشناسانیم، سعی میداشتیم و میی تبلیغاتی خوبی در گندم اگر بودجه

تیم  که خودمانکنیم و اینگیریم کارمزدی کسر نمیویژگی را به مردم منتقل کنیم که ما از پولی که از شما می

روه هستند، یک گ ها به سرانجام برسند. منهای دوستانی که در تیم اجرایی گندماجرایی داریم که حتماً این کمک

ی اقتصاد دانشگاه تهران داریم که از کسانی تشکیل شده که حاضرند ی دانشجویی به اسم غدیر در دانشکدهخیریه

زده بروند و بدین صورت در کارهای اجرایی به ما کمک داشتی مثالً برای یک ماه به مناطق زلزلهبدون هیچ چشم

 .کنند

 

 

 


