
 

 

 یشرکت ریگذار خطرپذ هیها به عنوان سرمااز تعامل با استارتاپ ناتکیس اتیتجرب

کنند. این حالت از سرمایه گذاری گذاری جسورانه در استارتاپ ها میها خود اقدام به تأمین سرمایه جهت سرمایهگاهی اوقات بنگاه

کند که دانش، تخصص و دسترسی بنگاه به بازار با استارتاپ به اشتراک گذاشته شود و روند رشدش تسهیل گردد. البته کمک می

یر شرکتی هنوز آنچنان که باید در ایران جا نیفتاده است؛ اما مجموعه هایی هستند که آن را پیگیری مفهوم سرمایه گذاری خطرپذ

کنند. سیناتک یکی از این مجموعه ها است که توسط هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا بنا نهاده شده است. برای آشنایی با می

رینی ایران داشته اند با یاسر زاهدی، مدیر تحقیق و توسعه هلدینگ مالی و و تجربیاتی که از فعالیت در اکوسیستم کارآف CVC این

ایم که محتوای آن را با شما به اشتراک سرمایه گذاری سینا، و میثم زرگرپور، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سیناتک، گفتگویی داشته

 :گذاریممی

 کند؟دنبال میسیناتک با چه هدفی تاسیس شد و در چه چارچوبی این اهداف را 

های خدمات مالی، سرمایه های هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا است. این هلدینگ در حوزهزاهدی: سیناتک یکی از زیرمجموعه

 .گذاری و بیمه فعالیت دارد و مالکیت برندهای نظیر گارگزاری بهگزین، بیمه سینا، لیزینگ سینا و سیناتک را در اختیار دارد

توان به این موضوع پرداخت را در ی موضوع نوآوری در فناوری مالی )فین تک( و اشکال مختلفی که میمطالعه 1394ما از سال 

 خدمات ارزش شبکه در نوآوری را به عنوان ابزار اجرای  CVC دستور کار قرار دادیم. و در نهایت با انتخاب رویکرد نوآوری باز، راهکار

 .کردیم انتخاب هلدینگ مالی

 ل سی وی سی را انتخاب کردید؟چرا مد

زاهدی: با مطالعاتی که انجام شد، در کنار تامین سرمایه که نیاز اصلی استارتاپ است، دسترسی به بازار، متخصصین کسب و کار و 

مل زیرساخت های فنی را به عنوان مهمترین انتظارات استارتاپ از بنگاه شناسایی کردیم. شبکه ارزش خدمات مالی سیناتک که شا

هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا، بیمه سینا، کارگزاری بهگزین، لیزینگ سینا، بانک سینا و گروه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 ارزش یشبکه باشد، سبب شده است که سیناتک دسترسی خوبی به بازار، متخصصین کسب و کار و زیرساختهای فنی سینا می

ضوع متخصصین کسب و کار هم عالوه بر ظرفیتی که در خود هلدینگ وجود دارد، سعی کردیم با مو برای. باشد داشته مالی خدمات

 VC را از CVC ای است کهی ارتباطات سیناتک ظرفیت مناسبی ایجاد کنیم. توانایی تامین این موارد، ویژگیگسترش شبکه

 .کندمتمایز می

CVC بودن چه تفاوتی در عملکرد شما نسبت به VC کند؟یایجاد م 

های دهند. استراتژیها هم انجام میVC دهیم، کاری است کهانجام می CVC درصد از کاری که ما به عنوان 10زرگرپور: شاید تنها 

ها CVC شود. مثالًهایی دارد و این باعث رویکردهای مختلفی در تعامل با استارتاپ ها میها تفاوتVC ها باCVC سرمایه گذاری

ها ممکن است VC ها دارند و دیگر اینکه برای ما بازدهی مالی در مقایسه باVC تری با استارتاپ ها نسبت بهالنیی طومعموال رابطه

 .تری داشته باشداهمیت پایین



 

 

های سازمانی ما توسط استارتاپ درک شود، اهمیت دارد. همکاری برای ما توانایی تعامل مناسب تیم و سیناتک و اینکه درخواست

 این و  های مشخصی مانند حسابرسی ارائه دهیمی نهادی مانند سیناتک، الزاماتی دارد؛ مثالً ما باید گزارشیک مجموعه استارتاپ با

 .کند درک را هامحدودیت این هم استارتاپ داریم انتظار و خواهیممی نیز استارتاپ از را

توانیم به کنیم و نمیکنیم؛ چرا که ما تخصصی کار میابی میی ارزش خود ارزیدر مراحل انتخاب هم جایگاه استارتاپ را در زنجیره

ی ارزش ما باشد، به همین دلیل شاید کنیم که مرتبط به زنجیرههایی را انتخاب میهای مختلف ورود کنیم. ولی در کل طرححوزه

 .ا فین تکی تلقی کنیمی ارزش ما کند، آن رتواند به زنجیرهطرحی ظاهرا فین تکی نباشد ولی به دلیل کمکی که می

 دهد؟سیناتک در چه مراحلی و تا چه سقفی سرمایه گذاری انجام می

سرمایه گذاری کنیم. سقف سرمایه گذاری برای ما محدودیت معناداری  Seed زاهدی: اولویت ما این است که در مراحل بعد از

 .مند شویمی بهرهتوانیم از ظرفیت شرکایمان در تامین مالنیست چرا که در صورت لزوم می

اند های پرداخت شکل گرفتههای زیادی در بحث درگاهمشکلی که در سرمایه گذاری داریم دستیابی به تیم های خوب است. مثالً تیم

 .اند مانده مغفول نسبتا بندیرتبه و  های دیگر مانند بیمه، بانکداری، بازار سرمایه، حسابداری و حسابرسیاما بسیاری از فرصت

 خورد؟مل سیناتک با استارتاپ ها چگونه استارت میتعا

ی فین تک استارتاپ خوب، کم است و از طرفی هم به دلیل این که ما تمایل به تعامل با حجم باالی زرگرپور: به دلیل اینکه در حوزه

ها به دنبال در رویدادها و نمایشگاه برد( اغلب خودمانی بسیار زیادی میاستارتاپ ها نداریم )زیرا بررسی هر استارتاپ زمان و هزینه

 .رویم. البته امکان ثبت درخواست بررسی از طریق وبسایت سیناتک هم وجود دارداستارتاپ موردنظر خود می

 اید به چه شکل بوده است؟تعامالتی که با دیگر اعضای اکوسیستم داشته

های علم و فناوری، شتاب دهنده ها، ریم؛ به همین دلیل با پارکزاهدی: رویکرد ما شبکه سازی است تا از توانایی دیگران کمک بگی

 .کنیمها شرکت میها در ارتباطیم و در نشستها و حتی رسانهها، پژوهشکدهمعاونت علمی، دانشگاه

 در اکوسیستم وجود دارد؟ CVC با توجه به این تعامالت، به نظرتان درک مناسبی از

تم خیلی با تفاوت دیدگاه مواجه نشدیم. خیلی از شتاب دهنده ها طی یک سال اخیر به سمت زاهدی: در تعامل با ارکان اکوسیس

پ هایی که بندند و شما را به مجموعه استارتانوآوری بنگاهی پیش رفتند؛ به طوری که به عنوان یک منبع بیرونی با شما قرارداد می

 CVC در این زمینه مشکل داشتیم و سعی کردیم در رویدادها، به تعریفکنند ولی با استارتاپ ها ی خود دارند، معرفی میدر شبکه

 .و عملکرد آن بپردازیم

 چگونه است؟ CVC وضعیت درک استارتاپ ها از

دانند که سرمایه ها نمیزاهدی: یکی از مشکالتی که وجود دارد عدم شناخت سرمایه گذاران مختلف توسط استارتاپ ها است. آن

خواهند برای جذب سرمایه هر یک انتظارات متفاوتی از استارتاپ دارند. مثالش هم این که هر وقت می VC و CVCگذاران فرشته، 

 .دهنداند برای سرمایه گذارهای مختلف ارائه میداشته Demo Day اقدام کنند همان چیزی را که در



 

 

 VC د دیگر هم به این دلیل که پیش از آن با یکدرص 10درصد استارتاپ ها درک مناسبی از یک بنگاه سرمایه گذاری ندارند.  90

گیری های تصمیممتعلق به یک بنگاه کار کرده بودند و این مسیر را یک بار طی کرده بودند، با آن آشنایی داشتند. استارتاپ ها با مالک

که فاکتورهای دیگری هم برای بررسی  دهد در حالیانواع سرمایه گذارها آشنایی مناسبی ندارند و تنها تامین مالی را مدنظر قرار می

 .وجود دارد

  ، چرا؟کنندهای بزرگ خودداری میمعموال استارتاپ ها از تعامل با شرکت

زاهدی: یک دلیل ترس از دست دادن استقالل خود و دیگری ترس لو رفتن ایده است که البته برای این مورد مسائل حقوقی درنظر 

ها بیشتر ترین تاثیر را دارد و بنگاهگرفته شده است. مضاف بر مسائل حقوقی الزم به ذکر است که ایده در جذاب بودن استارتاپ، کم

 .گیرندهای فکری استارتاپ تصمیم به سرمایه گذاری روی آن میبر اساس دارایی

ی موضوع تا زمان تصمیم گیری یک موضوع دیگر صبر کم استارتاپ ها است. فرآیند بررسی استارتاپ زمان بر است و از طرح اولیه

 .شودگیری استارتاپ ها میماه زمان الزم است. این شرایط سبب جبهه 7، 6برای سرمایه گذاری 

کند، درحالی شود. استارتاپ این را ضعف خود تلقی میی دیگر هم زمانی است که استارتاپ از سمت بنگاه پذیرفته نمییک مسئله 

ها و یا همسو نبودن اهداف و عالیق استارتاپ ها، الزاما به دلیل ضعف استارتاپ نیست بلکه به دلیل تفاوت اولویتکه این رد شدن آن

 .و بنگاه است

CVC  چه رفتارهایی دارد که استارتاپ ها باید آن را درک کنند؟ 

است. متاسفانه استارتاپ ها مقداری دیر شروع  به دلیل وجود بوروکراسی گیری پیچیدهزرگرپور: اولین مسئله، داشتن ساختار تصمیم

ها را درک کنند. از CVC کنند؛ به همین دلیل صبر ندارند ولی نیاز است تا استارتاپ ها مراحل بوروکراتیکبه جذب سرمایه می

گذارند؛ ها فقط پول در اختیار استارتاپ ها نمیCVC .صرفا به دلیل مسائل مالی کار درستی نیست هاCVC طرفی رفتن به سمت

 .ها دارندVC باالتری نسبت به "دسترسی به بازار"ها آن

 مناسبی را برای همکاری انتخاب کنند؟ CVC استارتاپ ها چگونه

ی ارزش خود چه عملکردهایی داشته اند؛ در راستای زنجیرهروی مجموعه مهم نیست؛ باید دید  CVC زرگرپور: فقط بودن برچسب

ها CVC است. در اصل CVC تریننداریم و احتماال سیناتک اولین یا الاقل جدی CVC کنم به شکل رسمیبه همین دلیل فکر می

هایی به . البته مجموعهها، سرویس گرفتن است تا رشد دادن به استارتاپVC ترین دخالت را بر استارتاپ دارند و هدف برخالفکم

 .ها نیستCVC ظاهر شده اند ولی عملکردشان شبیه CVC اسم

توان برای آن چارچوب خاصی مشخص کرد چرا که ما صرفا ی یادگیری و تطابق است. نمیدر ایران در مرحله CVC در حال حاضر

گیرد، اینکه ها قرار میی بنگاههداف مختلف مورد استفادهایم و این مفاهیم با اهای بین المللی دریافت کردهمفاهیمی را از اکوسیستم

 .این مفاهیم نهایتا به چه صورت بروز پیدا کنند بستگی به شرایط اکوسیستم خودمان دارد



 

 

 دهد؟ی عملکرد سی وی سی در آن را تحت تاثیر قرار میچه چیزی اکوسیستم ایران و نحوه

ی اکوسیستم وجود دارد که سرمایه های کلی دربارهه هستند و لذا یک سری فکتزرگرپور: در اکوسیستم همه چیز به هم وابست

 .دهدگذاری را هم تحت تاثیر قرار می

کنند با خواندن یک مسئله کم سوادی و بی سوادی اکوسیستم است. همه فکر می کنند شناخت کافی دارند، مثال استارتاپ ها فکر می

کنند. ما به دنبال این هستیم که با سرعت یاد بگیریم وزشی درک کاملی از استارتاپ پیدا مییکی دو کتاب یا حضور در چند دوره آم

سال است. برای موفقیت دانش مناسب از حوزه  40که این امکان پذیر نیست. حتی در آمریکا میانگین سن کارآفرینان موفق باالی 

 .آیدکسب و کار الزم است که جز با تجربه به دست نمی

ها نسبتا وضع خوبی دارند اما اگر شتاب دهنده ها را بررسی کنیم VC .ی در اکوسیستم محدود به استارتاپ ها نیستکم سواد

 .ها بسیاری از الزامات را ندارندبینیم که استارتاپ های خارج شده از آنمی

گیرد اما برای مراحل بعدی سرمایه یی دیگر این است که سرمایه گذاری مناسبی در مراحل اولیه رشد استارتاپ ها صورت ممسئله

کافی وجود ندارد و ساختارهایی نیستند که بتوانند در این مراحل استارتاپ ها را حمایت کنند. اصالح این وضعیت نیازمند این است 

 .ایه گذاری کنندهای باالتری را روی استارتاپ ها سرمتوانند رقمتر به این حوزه ورود کنند که میکه برخی سرمایه گذاران سنتی

  

 


