
 

 

 مکارم یها از زبان مصطفها و شتاب دهندهاستارتاپ یایدن

تی هایی را با رنگ و بوی نفکردیم، فقط نام شرکتهای بزرگ اقتصادی دنیا نگاه میسال قبل به شرکت 01وقتی 

این طالی سیاه مهارنشدنی به  شان روی هم چرخ اقتصاد دنیا را با طعم نفت،هایی که همهدیدیم. شرکتمی

 هایهای نوین این کسب و کارهای نوپا هستند که در حوزهآوردند. اما امروزه با توسعه و رشد فناوریگردش در می

ترین کرد روزی گوگل به یکی از بزرگاند. چه کسی فکر میهای بزرگ اقتصادی دنیا بدل شدهفناورانه به غول

های دانست سرنوشت لری پیج و سرگئی، سالبستر وب تبدیل شود؟ آیا کسی میهای اقتصادی دنیا در قدرت

دانست دانشجویان دکترای دانشگاه استنفورد چه اندازی گوگل چه خواهد شد؟ کسی چه میکوتاهی بعد از راه

ر قالب انتهایی را به دنیای فناوری معرفی خواهند کرد! امروز کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری دغول بی

کند ها در دنیا همچون موتور اقتصادی قوی عمل میدهندهآپی و تحت حمایت و هدایت شتاب های استارتگروه

که نبض بازارهای جهانی را به دست گرفته است. مهندس مصطفی مکارم، مدیرعامل شتاب دهنده کسب و کار 

های کسب و دهندهها و شتابی استارت آپفردوسی، در مصاحبه ای که با روزنامه خراسان داشته است از دنیا

 .کارهای نوپا در ایران و جهان سخن گفته است. این مصاحبه توسط اکوموتیو بازنشر داده شده است

 .ها بگویید. اتفاقی نو که تاریخچه ورود آن به ایران چندان با قدمت هم نیستکمی از استارت آپ

ردش عوض شد. با تغییر از عصر صنعتی به عصر فراصنعتی، در سال پیش، رویک 01-01های اقتصادی از فعالیت

ادی نبود. های اقتصفضای اقتصادی، اتفاق جدیدی افتاد و دیگر تولید انبوه و پرتیراژ، پاسخگوی اساسی برای بحث

 زجا به وجود آمد این بود که کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که کشورهایی که بتوانند اتغییری که آن

توانند به فرایند اقتصادی سال اول( عبور کنند و وارد فرایند سوددهی شوند، می 1تا  3پیک اول عمر شرکتی )

کشور کمک کنند و میزان اشتغال را باال ببرند، اشتغال که باال برود گردش مالی و ثروت درون سیستمی نیز 

روش ها که بتوانند فن سیستمی را افزایش دهند، آنتوانند ثروت دروها میافزایش می یابد. بعد دیدند کدام شرکت

هایی شان یک سطح باالتر است. به همین دلیل روی شرکتهایی که فناوریخارج از کشور داشته باشند؛ شرکت

 ...گذاری کردندهای جدید فعال است، سرمایهکه در فناوری

 ا فراگیر شدن تکنولوژی؟پس تغییر رویکرد اقتصاد از شکل صنعتی به فراصنعتی همزمان شد ب

 .دقیقا. خصوصا تکنولوژِی کامپیوتر

 هایی با فناوری جدید فعال شدند؟و شرکت

آید در آن ای را که زود به دنیا میاین اتفاق سبب شد تا مراکز رشد فعال شوند. انکوباتور، دستگاهی است که بچه

تاثیر  های جدید مثلی چی؟ یعنی گفتند با این فناوریها فعال کردند. یعندهند. انکوباتورها را برای شرکتقرار می



 

 

کنند تا هستند که به بچه محبت و کمک می کنیم. انکوباتورها مثل یک مادر مهربانها عمل میانکوباتورها بر بچه

 .کنند. این فضاها برای کسب و کارهای نوپا ایجاد شدزمانی که قوی شود و بعد او را راهی جامعه می

 این اتفاق افتاد درست است؟ 07ن هم از اواخر دهه و در ایرا

بتنی هایی را که مهای علم و فناوری ایجاد شد. برای این که بتوانند شرکتبله. مراکز رشد، انکوباتورها و بعد پارک

های مختلفی کم کم شکل های جدید است، هدایت کنند. این فضا که به وجود آمد، مجموعهبر نوآوری و ایده

 .های فناوراز واحدهای فناور تا شرکتگرفت؛ 

 کردروی تغییر یک به مسئله این با مواجهه در دنیا بعد، به جایی یک از اما  این موضوع در دنیا هم اتفاق افتاد

 با محصول یا فناوری یک بلوغ بین فاصله مدرن های فناوری و تی آی هایحوزه در که این آن و رسید اساسی

اه شده است و به همین دلیل به فکر افتادند تا فاصله انکوباتوری پنج ساله را کم کنند و کوت خیلی افولش فاصله

ها به محصول افتادند و همان موقع بود که به جای انکوباتورها های جدید و تبدیل سریع آناز آن طرف، در پی ایده

 .تر از انکوباتور باشدرفتند به سمت یک چیزی که خیلی سریع

 ها ایجاد شدند؟دهندهه شتابجا بود کآن 

 .بله دقیقا

 دهنده ماهیتاً چه تفاوتی با انکوباتورها دارند؟حاال این شتاب

 رویه تغییر این. است منضبط سختگیرو پدر و مهربان مادر یک فرق  ها با انکوباتورها،ماننددهندهببینید فرق شتاب

. حاال استارت آپ چیست؟ استارت آپ یک واحد شود ایجاد «آپ استارت» نام به جدیدی مفهوم که شد باعث

شان با یک ایده مشخص ایجاد غیرحقوقی است که از کنار هم قرار گرفتن تعدادی از افراد دور هم و تیم شدن

 .شودمی

 فرق یک استارت آپ با یک شرکت در چیست؟

اش پاسخ مناسبی برای آن نیاز نباشد و که استارت آپ ممکن است ایدهشرکت به یک قوام رسیده است. حال آن

 .نتواند ثروت تولید کند

 آفرینی آن است؟توان گفت عامل اصلی برای موفقیت یک استارت آپ ارزش آفرینی و ثروتپس می

انمند است که هنوز بلوغ کافی برای کار حقوقی ندارند. های خوش ایده و توها یک کلنی از آدمدقیقا. استارت آپ

 .شونداما به واسطه آن انگیزه و فکر خوبشان، کنار هم جمع می



 

 

 شود؟هایی که وجهه حقوقی ندارند، توسط کدام نهاد انجام میحمایت از این استارت آپ

 لذا  گیردحمایتی صورت نمی ها جنبه حقوقی ندارند، پس به صورت مستقیم از آن هاچون این استارت آپ -

 حتما باید که را ها آپ استارت این که هستند مراکزی هادهندهشتاب. شدند فعال هادهندهشتاب که بود جااین

 ابلق ایده یک دوم و( نفر چهار حداکثر و نفر دو حداقل) باشند تیم یک که آن اول باشند؛ داشته مهم ویژگی دو

 ...دهندمایت و هدایت خودشان قرار میح تحت باشد، داشته شدن بزرگ

 این ایده یا محصول تا چه حد باید قابلیت بزرگ شدن داشته باشد؟

قدر بزرگ باشد که بتواند یک جریان نقدینگی پایدار برای استارت آپ به همراه ببینید باید ایده یا محصول آن

 .داشته باشد

با کمترین هزینه یک ایده را تبدیل به یک ویژگی یک استارت آپ این است که در کمترین زمان و 

رود. چون محصول می کند اما این مسئله یک خطر دارد و آن، این که احتمال شکست خیلی باال می

ذاری گها سرمایهکنند. پس چرا باید بیایند و روی استارت آپگذاری میروی یک ایده و کار نوپا سرمایه

 کنند؟

هایی که تیم خوبی روی آن کار می کند و ایده ی هستند که حاضرند روی ایدهها، بسترهایدهندهببینید شتاب

ت گوید درسدهنده با خودش میگذاری کنند. چون شتابقابلیت بزرگ شدن دارد، با ریسک بسیار باال سرمایه

قدر آن دهای مختلف، آن تیم یا استارت آپی که موفق شواست درصد موفقیت من خیلی پایین است اما از بین تیم

 .دکنام، جبران میهایی را که برای بقیه گذاشتهکند که تمام سرمایهاز نظر اقتصادی برای من ارزش ایجاد می

های فعال و موفق در منطقه شرق کشور است. آیا دهندهدهنده فردوسی یکی از شتابشتاب

خاص اقتصادی برای  ها وجود دارد؟ یعنی ظرفیتدهندههای جغرافیایی خاصی برای شتابظرفیت

 ها در منطقه شرق کشور وجود دارد؟دهندهها و به تبع آن شتابفعالیت استارت آپ

ها درست نگاه کند و از هم باید به آن ها و تهدیدها دارد و یک استارت آپهمیشه هر اقلیمی یک سری فرصت

توانید در شمال کشور باشید و به نمی ها استفاده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. به عنوان مثال شمافرصت

ارهای ای هست که نگاه به کسب و کگردشگری دقت نکنید، در جنوب باشید و به شیالت دقت نکنید و... ولی نکته

 ...مدرن مبتنی بر لوکیشن خودت یک اولویت است اما محصول را هم نباید فقط برای اقلیم خودت بسازی

 ی اقلیم دیگر؟یعنی ممکن است محصولی بسازی برا

 .کندهایشان را فراگیر میها و فعالیتآفرین است و استارت آپبله. این است که ارزش



 

 

دانید طور که میهای بالقوه فراوانی در حوزه کسب و کارهای نوپا دارد و خب همانمنطقه شرق کشور ظرفیت

دهنده فردوسی یکی ه وجود دارد. شتابظرفیت های انسانی باالیی در حوزه کسب و کارهای فناورانه در این منطق

 .ها( فعال استهایی است که در فضای هدایت و حمایت از کسب و کارهای نوپا )استارت آپاز مجموعه

دهنده فردوسی با یک چشم انداز آغاز کردیم و آن هم تبدیل شدن به مورد اعتمادترین مرکز برای ما در شتاب

 انداز، حیطه فعالیتزبان است. ما با این چشمشرق کشور و کشورهای فارسی ها درکسب و کارهای نو و استارت آپ

دهی طراحی کردیم و هم اکنون هم توانستیم چند دوره از گذاری شتابخودمان را به صورت لوکیشن سرمایه

 .کشف و شتاب را برگزار کنیم

 دهنده فردوسی چیست؟های فعالیتی شتابحوزه

ها و های جدید، سرگرمی و بازیرسانی و رسانهرا گذاشتیم؛ آموزش و محتوا، اطالع ما بر چهار موضوع تمرکزمان

 .های عمومی و شهریفناوری

 دهنده فردوسی شود، چه مراحلی را باید طی کند؟استارت آپی بخواهد وارد شتاب اگر یک مجموعه

ده، کنند. ما تیم، اینام میبه سایت ما ثبتدهیم و افراد با مراجعه ببینید ما یک فرایند داریم. ابتدا فراخوان می

کنیم و در نهایت در جلسه انتخاب استارت آپ خودشان را عرضه هایشان را ارزیابی میدموی اولیه و زیرساخت

شوند. دوره کشف یک دوره دو ماهه است که ما سعی کنند و اگر مورد تایید قرار گرفتند، وارد دوره کشف میمی

کنیم  گذاریها سرمایهتوانیم روی آنتواند با ما همکاری کند و ما میدت ببینیم آیا این تیم میکنیم در این ممی

 .شودیا نه؟ و کار دوم هم آن است که الگوی کسب و کار استخراج و بعد محصول اولیه یا همان دموی کار آماده می

 شوید؟و بعد واحد مرحله شتاب می

میلیون  01گیریم درصد از سهمی که می 01هاست که در ازای گذاری روی تیمهبله. دوره شتاب، دوره اصلی سرمای

 حضور تومان، میلیون 01  شود. در کناردهیم. این اعتبار همگی خرج توسعه کسب و کار میبه استارت آپ می

 به آن معرفی خودش، با مرتبط هایبیزینس با ارتباط ها،نمایشگاه در حضور تخصصی، جلسات متخصص،

 .گذاری و... از دیگر خدمات ماستهای سرمایهگذاران و صندوقسرمایه

 گذاری کند؟گذار وجود دارد که بخواهد روی یک استارت آپ سرمایهچه توجیهی برای سرمایه

شرکت برتر، فقط یکی، دو تا نفتی  01نفتی بودند اما االن از  شرکت 9شرکت برتر،  01ببینید زمانی در دنیا از 

گذاران که بهترین جا برای های دیگر فناورانه است. این پالس خوبی است برای سرمایهمه حوزهاست و ه

 .هاستشان استارت آپگذاری بخشی از سرمایهسرمایه



 

 

 گذار چند درصد سهام را باید بگیرد؟یک سرمایه

ت آپ را بگیرد چون با درصد سهام یک استار 31تا  01گذار باید نهایت ما معتقدیم در مرحله اول، یک سرمایه

که صاحبان استارت آپ حس مالکیت خود را از دست ندهند و می شود. چرا؟ برای این 51درصد ما نهایت  01

 .مالک اصلی باشند

 


