
 

 

 امل استارتاپ ها با شرکت هاتع تیو شناخت، رمز موفق یآگاه

با توجه به اهدافی که در ویژه نامه سرمایه گذاری خطرپذیر ترسیم کرده بودیم به دنبال بررسی میزان آمادگی اکوسیستم استارتاپی 

گذاری خطرپذیر شرکتی بودیم. برای این امر تصمیم گرفتیم سراغ افرادی برویم که شناخت  و شرکت ها برای ایجاد موج سرمایه

دارند و خوشبختانه توانستیم با ناصر غانم زاده ارتباط بگیریم. او نیاز به معرفی ندارد. غانم زاده تجربه  مناسبی از وضعیت اکوسیستم

های فراوانی در همراهی با اعضای مختلف اکوسیستم استارتاپی کسب کرده است و خودش نیز همواره دانش و تجربیاتش را با دیگران 

 .کوموتیو را هم با آغوش باز پذیرا شد. در ادامه با این مصاحبه همراه باشیدبه اشتراک گذاشته است چنانکه مصاحبه با ا

 کنید؟اید، وضعیت آن را چگونه ارزیابی میبا توجه به تجربیاتی که در اکوسیستم استارتاپی داشته

یستم استارتاپی ایران یک برد؛ یکی از دالیل این است که اکوساکوسیستم استارتاپی بنا به دالیلی در حالت خوف و رجا به سر می

زیر اکوسیستم از اقتصاد کشور است و چون وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست بر اکوسیستم استارتاپی هم تاثیر گذاشته است. 

ی مسکن، طال و دالر هایی که قرار بود وارد حوزه سرمایه گذاری شوند، وارد حوزهوضعیت اقتصادی کشور به شکلی است که پول

ها از خارج به کشور هایی که امکان ورود آنی از سرمایه ها نیز از کشور خارج شد. از سوی دیگر، فرصت جذب پولشدند و بخش

ی سرمایه گذاران نیز اینگونه پیش رفته وجود داشته، به دلیل تحریم و وضعیت اقتصادی داخل از بین رفته است. رفتار محتاطانه

های کنند سرمایه گذاریکنند و سعی میهای جدید ورود نمیبیشترشان به سرمایه گذاریاست که با توجه به محدود بودن سرمایه، 

اند تا میزان و تعداد سرمایه گذاری کم شود. البته سرمایه ی این موارد دست به دست هم دادهقبلی خود را به نتیجه برسانند. همه

رفتیم، در حال راه را پیمودیم، پیش می 95یستم که در سال گیرد؛ اما اگر با همان سرعت رشد اکوسچنان صورت میگذاری هم

 .تر بودبرابر بیش 5تا  4حاضر میزان تعدادی و حجمی سرمایه گذاری حداقل 

، VC های گذشته چه تغییری داشته است؟ چه تغییری در تعدادترکیب سرمایه گذارها نسبت به سال

CVC و انجل داشتیم؟ 

ها به طور تقریبی ی آنتوان گفت تغییر چندانی رخ نداده و فقط متاسفانه تعداد همهندارم؛ ولی میمن عدد و رقمی در این زمینه 

 .تر شده است. انتظار بر باال رفتن آمار و ارقام بوده که متاسفانه عکس آن اتفاق افتاده استکم

را به دنبال داشته آیا افزایش آگاهی نسبت به اکوسیستم استارتاپی، افزایش تمایل به سرمایه گذاری 

 است؟

ی منفی داشتند، محقق شده سال اخیر که اکثرا جنبه 4، 3هایم در بینیکنم و متاسفانه بخش زیادی از پیشمن اینطور فکر نمی

ی ایران های بورسی یک فرمت غیراستاندارد بود و ساختار آن اصال برای سرمایه گذاری جسورانهاست. به عنوان مثال فرمت صندوق

اند و مشکل کردم. نهایتا هم، به جز یکی دو مورد، بیشترشان موفق نبودهبینی نمیها پیشی خوبی برای آناسب نبود و من نتیجهمن

ها، سخت بودن آن هم افراد نیستند بلکه بنا به دالیلی مانند: کند بودن فرآیند بورسی شدن، درست رفتار نکردن متولی صندوق

 .ها و ... این ساختار برای سرمایه گذاری جسورانه مناسب نبوده است GP بودن تعداد دریافت پول از مردم، باال



 

 

 ها به امر سرمایه گذاری مستلزم چه شرایطی است؟در وضعیت موجود، ورود شرکت

ن ورود با زنند چوی کارکرد استارتاپ ها و سرمایه گذاری جسورانه، اتفاق مثبتی را رقم میتحت شرایطی مانند داشتن دانش نحوه

 .آوردفرضیات نادرست، سرخوردگی به همراه می

آموزی ی زمانی و پولی تجربهچنین تشکیل استارتاپ نیاز به دانش دارد که متاسفانه اکثرا حاضر نیستند هزینهسرمایه گذاری و هم

د و در نتیجه از زمان بستن قرارداد تا تعامل روند و با مفاهیم پایه آشنا نیستنخوانند، دوره نمیرا بپردازند و در این حوزه کتاب نمی

 .شوندبا استارتاپ ها دچار اشتباه می

 چه راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

های با کیفیت و درجه یک در سطح آید، بخشی از آن با گذراندن دورهبخشی از آن دانشی است که با خواندن کتاب به دست می

تواند برای از افراد داخل کشور و در نهایت کسب تجربه به شکل فردی است. از طرفی هم دولت میجهانی، بخشی دیگر کسب تجربه 

هایی که تاکنون برگزار شده کیفیت کمک کند؛ اما کنفرانس -های با کیفیتهای آموزشی سطح باال و کنفرانسدوره -حل این مسئله

های ی پیشرو جهان حضور دارند و خودشان هم نقشرمایه گذاری جسورانههای ساند و نیاز داریم افرادی که در شرکتپایینی داشته

 .ها به اکوسیستم ایران منتقل شودها دعوت شوند و دانش آناصلی را بر عهده دارند به این کنفرانس

 توان از تجربیات داخلی برای بهبود وضع موجود استفاده کرد؟چگونه می

های زیادی داشته اند، داشته با استارتاپ ها و سرمایه گذارهایی که تعداد سرمایه گذاریتری ها باید تعامل بیش VC به نظر من

 .تر باشدی آموزش و انتقال دانش باید فعالدر حوزه VC کنم که انجمنتر بشناسند؛ همچنین فکر میها را بیشباشند و آن

 رند؟ها چه چالشی پیش رو داها چه شرایطی را متصور هستید؟ آن CVC برای

VC ها معموال از یک طرف با استارتاپ ها و از طرف دیگر با منبع پول در ارتباط هستند که معموال LP  ها نقش این منبع را ایفا

 CVC شود. درانجام می CVC ها این شرایط متفاوت است و تامین از سوی شرکت مادر VC Corporate یا CVC کنند. درمی

گیری از شرکت مادر نیست و قدرت استقالل دارند )زیرا اغلب به این شکل نیست(؛ ه مشکل تصمیمگذاریم کها فرض را بر این می

 .ترین چالش، شناخت خوب از اکوسیستم استارتاپی استبا این فرض بزرگ

 شود؟این شناخت چه مواردی را شامل می

که دهند(، نوع قرارداد و اینبه دخالت زیاد نشان می ی دخالت در استارتاپ ها )که بعضا عالقهشناخت از میزان سهام خواستن، نحوه

ی اول اهمیت دارد. استارتاپ ها هم از طرف دیگر باید بدانند چه تفکری بدانند احتمال شکست، باال است و پورتفولیوسازی در درجه

 .اش از این کار چیستبر شرکت سرمایه گذار حاکم است و هدف واقعی



 

 

 ها دارند؟ CVC برای ورود هایی ظرفیت مناسبیچه حوزه

ها به شوند چرا که نسبت به آن شناخت مناسبی دارند. اخیرا شرکتهای فعالیت مرتبط به خودشان میها معموال وارد حوزهشرکت

، هوش مصنوعی، آموزش، سالمت، فین تک، بالک چین و ... که هم در کشور ما و هم در جهان ترند هستند، IOT هایی مانندحوزه

 .شودهای روز دنیا پرداخته میشوند؛ که البته در کشور ما با تاخیر به بحثمی وارد

 ها به عنوان سرمایه گذار وجود دارد؟چقدر پذیرش از سمت استارتاپ ها برای تعامل با شرکت

بی نسبت به این موضوع اند و لذا دید مناسای منجر به شکست استارتاپ ها شدهجا و رفتار غیرحرفهها با دخالت بیبعضی از شرکت

دهم، مگر اینکه آن شرکت ها برای جذب سرمایه را نمیشکل نگرفته است. به طور کلی به استارتاپ ها پیشنهاد تعامل با شرکت

 .ی خوبی ندارندهای اول اغلب نتیجهی کاری خود داشته باشد؛ چون تجربهچندین تجربه موفق در پرونده

 


