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اتصال درست بانك و استارتاپ
 ايده را به محصول تبديل مي كند

شرکت آمازون در حال توسعه سیستمی است که اطالعات 
بانکی افراد را به جای ثبت روی کارت الکترونیک، بر دست 
افراد ذخی��ره کند و به دنبال آن، تکنول��وژی جدیدی برای 
پرداخت وجه خرید با اسکن دست به جای استفاده از کارت 

های بانکی مرسوم شود.
پایگاه خبری »س��ی ان بی س��ی« در گزارش��ی نوش��ت، 
»آمازون« و »ویزا« در حال آزمایش سیس��تمی هس��تند 
که امکان پرداخت وجه در رستوران، فروشگاه و مراکز دیگر 
را تنها با اس��کن کف دست میسر می س��ازد.با توجه به این 
تکنولوژی، دیگر احتیاجی به کارت های بانکی وجود ندارد 
و با اسکن دست در مراکز پرداخت ها صورت می گیرد.ظاهرا 
آمازون در حال تست روش های مختلفی برای پیاده سازی 
سیستم اس��ت، اما در ساده ترین شکل مش��تری یکبار و از 
طریق دس��تگاه های نصب شده در این فروش��گاه ها کارت 
اعتباری خود را با اس��کن کف دست همانند کرده و از آن به 
بعد به جای کش��یدن کارت یا پرداخت با موبایل، تنها کف 

دست خود را روی اسکنر قرار می دهد.
بر اس��اس گزارش ها، داده های جمع آوری ش��ده از پایانه ها 
در فضای ابری آمازون ذخیره ش��ده و کاربران می توانند به 
آنها دسترسی داشته باشند.خرید هوش��مند با کف دست 
مزایای مختلف��ی دارد، برای مثال در صورت جا گذاش��تن 
کارت های بانکی، پرداخت از طریق اس��کن دس��ت صورت 
می گیرد و همچنین فرایند خرید با سرعت بیشتری انجام 
می شود.این شرکت در حال حاضر برنامه های بزرگی را برای 
گسترش فروش��گاههای “Amazon Go” خود دارد که 
به خریداران این امکان را می دهد بدون حضور صندوق دار 
خدمات پرداختی خود را با ن��ام “Amazon Pay” انجام 
دهند.آمازون با استفاده از یک سیستم شناسایی که کارت 
اعتباری را به امضاهای دست منحصر به فرد مرتبط می کند، 
به مش��تریان امکان می دهد با یک حرکت س��اده دس��ت، 
هزینه اقالم را پرداخت کنند.به نق��ل از دیلی میل، آمازون 
با استفاده از یک سیستم شناسایی که کارت اعتباری را به 
امضاهای دس��ت منحصر به فرد مرتبط می کند، به آمازون 
اجازه می دهد تا مشتریان با PALM خود پرداخت هایشان 
را به انجام برس��انند.آمازون در دو فروش��گاه سیاتل خود از 
سیستم جدیدی برای شناس��ایی کف دست رونمایی کرد 
که به مش��تریان امکان می دهد با یک حرکت ساده دست، 
هزینه اقالم را پرداخت کنند. آمازون از سیس��تم تشخیص 
کف دست خود در دو فروشگاه خود رونمایی کرده است.این 
سیستم از یک اسکنر تشکیل شده که “امضای کف دست” 
منحصر به فرد را ایجاد می کند، سپس این به کارت اعتباری 
مشتری متصل می شود و به وی امکان پرداخت هزینه اقالم 

را می دهد.

پرداخت وجه با »کف دست«
 به جای کارت بانکی
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همه گیري ویروس کرونا، باعث اختالل در روند اقتصادي 
جهان شده  و اس��تارتاپ ها نیز از این تأثیر، برکنار نبوده و 
نیستند، بنابراین طبیعي است روند سرمایه گذاري بر روي 
استارتاپ ها نیز شاهد تغییراتي ش��ود و سرمایه گذاران، 
حوزه هاي خاص تري را براي تزریق سرمایه خود انتخاب 

کنند. 
این در حالي اس��ت که بیش از هفت م��اه از ورود ویروس 
کرونا به کشور مي گذرد و تا حدودي مردم و کسب وکارها 
که تازه از ش��وك اتفاقات س��ال 98 خارج ش��ده بودند، 
دست وپنجه نرم کردن با این ویروس را هم یاد گرفته اند. 
کرونا، اگرچه بیشتر، محدودیت و کس��ادي به بار آورده 
اما از طرفي به برخي کس��ب وکارها، فرصت عرض اندام و 
خودنمایي هم داده است. براي مثال با شیوع این بیماري 
در جهان و باال رفتن آمار مبتالیان، سیس��تم آموزش��ي 
کشورها نیز براي جلوگیري از تجمع، مدارس و دانشگاه ها 
را تعطیل کرده و خواس��تار آموزش آنالین ش��ده  است. 
همچنین با خانه نشین شدن مردم، تمایل افراد به استفاده 
از س��رویس هاي آنالین نیز به ش��دت افزایش پیدا کرده 
اس��ت ؛ از خرید مایحتاج منزل و لوازم شخصي گرفته تا 
ویزیت پزشک و برگزاري آنالین رویدادها. حتي در بعضي 
از ش��رکت ها براي ارائه بهتر خدمات، تع��داد کارمندان 
هم افزایش پیدا کرده اس��ت. اما این رش��د، تنها به چند 
حوزه، محدود مي شود و اکثریت استارتاپ ها با ادامه این 

وضعیت، آینده روشني نخواهند داشت. 
طبق آمار اردیبهش��ت ماه س��ازمان فناوري اطالعات، با 
ادامه کرونا در کشور، 61 درصد کسب وکارها قادر به ادامه 
فعالیت نخواهند بود و از آنجا ک��ه درگیر بودن با ویروس 
کرونا در کش��ور، حداقل تا پایان س��ال، محتمل به نظر 
مي رسد، این سوال مطرح مي شود که آینده استارتاپ هاي 
ایراني در ادامه و در نیمه دوم سال 99 چگونه خواهد بود؟ 
آیا اس��تارتاپ ها قادر به ادامه مس��یر در چنین وضعیتي 
هس��تند یا مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلي مي شوند؟ از 
طرف دیگر، حضور بانک ها به عنوان سرمایه گذار در این 
حوزه ها طي چند س��ال گذش��ته پررنگ تر از قبل شده، 
هرچند تاکنون نمونه موفق چشمگیري از این همکاري 

دیده نشده که البته دالیل خاص خود را دارد. 
از این رو، در این میزگرد آنالین از سلس��له نشس��ت هاي 
تخصصي بانکداري و اقتصاد دیجیت��ال که با حضور رضا 
کالنتري نژاد مدیرعامل شرکت دانش بنیان هم آوا، حمید 
علي محمدي مدیرعامل شرکت تکنوتجارت و مهمان روي 
خط حمیدرضا احمدي، بنیان گذار استارتاپ ایوند برگزار 
شد، چالش ها و راهکارهاي پیش روي رشد استارتاپ ها در 
کشور، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه مي خوانید، 

مشروح این گفت وگو است. 
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پيشرويآنهاست؟
كالنترينژاد: سوال دشواري است و نمي توان در مدت 
کوتاه یا چندس��طر به آن پاس��خ داد. تقریب��اً یک دهه از 

عمر آنچه زیست بوم نوآوري یا به تعبیر دیگر، زیست بوم 
اس��تارتاپ مبتني بر اقتصاد دیجیت��ال و خدمات آنالین 
در کش��ور مي نامیم، مي گذرد. اولی��ن جوانه هایي که از 
ابتداي دهه 1390 یا انتهاي دهه 1380 در کش��ور زده 
شد، با گسترش اینترنت کاماًل خودجودش بوده و برخي 
از شرکت هاي بسیار بزرگ کنوني، در همان زمان فعالیت 
خود را ش��روع کرده بودند. این جهت گی��ري در ابتداي 
دهه 1390 با خوش بیني نس��بت به ش��رایط اقتصادي، 
گس��ترش اینترنت و ش��رایط روز آن زمان، دائما توسعه 
یافت و افراد متعدد از گوشه و کنار مانند فعاالن اقتصادي 
داخلي و خارجي کش��ور به آن اضافه شدند. نقاط عطف، 
زماني در ایران اتف��اق افتاد که اولین س��رمایه گذاري ها 
شکل گرفت و بر روي بس��یاري از شرکت هایي که اکنون 
جزء موارد ش��اخص محسوب مي ش��وند، سرمایه گذاري 
انجام ش��د و آنها فرصت رش��د و توس��عه پیدا کردند. در 
میانه دهه 1390، ش��اهد رشد پرش��تاب و مطرح شدن 
برندها و شکل  گیري این زیس��ت بوم بودیم. در سال هاي 
1393 به بعد، با برگزاري رویدادهاي اس��تارتاپ ویکند، 
ادبیات استارتاپي در بدنه دانش��جویان و جوانان، شروع 
به گس��ترش پیدا مي  کن��د و ادبیات رای��ج در این عرصه 
ش��کل مي گیرد زیرا افراد متولد دهه 1360 که غالبا زیر 
30 س��ال و عالقه مند به ش��روع یک کس��ب وکار بودند، 
موجب گس��ترش موجي ش��دند که بدنه اکوسیستم در 
س��طوح پایین تر نیز با استارتاپ کوچک ش��کل بگیرد. 
برخي از آن جوانه ها، اکنون جزء کس��ب وکارهاي خوب 
کشور هس��تند. در حوزه فرهنگي، اس��تارتاپ هاي نوار و 
ایوند از همین جنس هس��تند. بنده از سال 1394 به بعد 
با همین زیست بوم فعالیت داش��تم. مجموع این اتفاقات 
و سیاس��ت گذاري هاي این عرصه، همراهي دولتمردان و 
حمایت معاون��ت علمي فناوري رئیس جمه��ور را از این 
زیست بوم به همراه داشت و از آن زمان به بعد، با سرعت 
باورنکردني ش��اهد رشد مراکز ش��تاب دهي و حمایت از 
توسعه کس��ب وکارها بودیم ؛ به گونه اي که بین سال هاي 
1395 تا کنون، تع��داد آنها بیش از 100 مورد اس��ت و 
موج بزرگي ایجاد شد. طبیعي بود در گام اول، امکان ارائه 
خدمات پایه و بنیادین، هدف اصلي اس��ت و تمام فعاالن 
این حوزه در این جهت حرکت مي کردند اما در دو سه سال 
اخیر، انسجام این شرکت ها، تعمیق، افزایش توان مالي و 
گستروش نیروي انس��اني که بعضا در برخي شرکت هاي 
استارتاپي، به چند هزار نفر مي رسد، موجب شد به سمت 
خدمات نوآورانه بیشتر حرکت کند و فقط محصول پایه 
ارائه نشود. یونیکورن در ایران را چندان متوجه نمي شوم 
اما اگر آنها را شرکت هاي شناخته ش��ده بدانیم، در حال 
ایجاد تمایزهاي فناورانه و نوآورانه هستند و دور جدیدي 
از ظرفیت و ام��کان به کارگیري فناوري های��ن نوین در 
این مجموعه ها ایجاد ش��ده و ظرفیت هاي اقتصادي شان 
به آنها اجازه مي ده��د اقدامات بزرگ ت��ري انجام دهند. 
درباره توس��عه زیس��ت بوم و تثبیت کننده آن در کشور، 
باید عرض کنم بعد از خروج آمری��کا از برجام و تحوالت 

اقتصادي دو سه س��ال اخیر، در پایین دست زیست بوم، 
یعني کسب وکارهاي کوچک، تحوالت زیادي ایجاد شده 
اس��ت. این تحوالت، لزوما صددرصد مثب��ت نبوده بلکه 
شاخص هاي اقتصادي و تمام ش��دن موج جوانان متولد 
دهه 1360، موجب شده تعداد و جوانه هاي پایین دست، 
کاهش یابد و دسترس��ي ب��ه ایده هایي ک��ه مزیت هاي 
فناورانه، بدعت و خالقانه داش��ته باش��ند، کمتر شود در 
حالي که نهادهاي مدعي حمایت از نوآوري بیشتر شده اند! 
تیم هاي باکیفیت و برخوردار از ظرفیت مناسب و داشتن 
ایده هاي متفاوت و متمایز ب��ا درنظر گرفتن نیازهاي روز 
جامعه در حال کاهش است و پارامترهاي عمومي موجود، 
نیز در ای��ن امر بي تأثیر نیس��ت و روحیه امی��د را از بین 
مي برد. در طول یک دهه گذش��ته، اوج تجلي زیست بوم 
نوآوري که متصل به کس��ب وکار است و به آن زیست بوم 
استارتاپي گفته مي ش��ود، در قالب شکل گیري کارخانه 
نوآوري آزادي با همکاري پارك فناوري پردیس ایجاد شد 
که هم آوا نیز در آن نقش داش��ت و بعد از آن، همین الگو 
گسترش پیدا کرد و اعتبار آن به تمام کساني برمي گردد 
که براي این اکوسیستم زحمت کشیدند. بحث در پیشرو 
بودن یا نبودن آن نیس��ت. امروز شاهد آن هستیم که در 
الیه هاي نوآوري متعدد، ت��الش براي ایجاد کارخانه هاي 
دیگر وجود دارد. در ادامه مس��یر، الزم است بین فرایند 

و زیست بوم نوآوري و اکوسیس��تمي که در آن صرفا باید 
اقتصاد دیجیتال وجود داشته باش��د، تمایز قایل شد. در 
دنیا در نسل هاي جدید ش��رکت هاي استارتاپي، گذشته 
از اقتصاد دیجیتال، شاهد تحوالت بزرگي هستیم و فقط 
منحصر به اقتص��اد دیجیتال نیس��ت. افزایش بهره وري، 
بهبود برخي اقداماتي که قباًل ممکن نبود و هوشمندسازي 
از مهم ترین تحوالتي است که در یکي دو دهه آینده اتفاق 
مي افتد و این امکان عمده اي اس��ت که توسعه دیجیتال 
ایجاد کرده اس��ت. گویي به نقطه اي از تاریخ رسیدیم که 
قادریم با متصل کردن هر آنچه در اطراف مان س��اختیم، 
شبکه عظیمي از برس��اخته هاي به هم متصل ایجاد کنیم 
تا تب��ادل داده و تحلیل و هوشمندس��ازي صورت گیرد. 
این امر، اتفاق بزرگي اس��ت و مهم ترین اتفاق پیش روي 

تمدن بش��ري و به گونه اي تبدیل ش��دن آن چیزي است 
که ما از علوم ش��ناختي تحت عنوان هوش مصنوعي یاد 
گرفتیم. در ایران، به خاطر شرایط موجود، به نظر مي رسد 
توجه به کسب وکارهاي غیر از اقتصاد دیجیتال مبتني بر 

فناوري هاي جدید نیز راهگشاست. 

فكرميكنيدموانعپيشرويرشداستارتاپها
درايراندرمقايسهباسايركشورهاچيست؟

عليمحم�دي: در اکوسیستم استارتاپي کشور، موانع و 
مشکالت تبدیل شدن اس��تارتاپ به یک یونیکورن به دو 
بخش درون س��ازماني و برون س��ازماني تقسیم مي شود. 
مباحث درون سازماني که به تیم استارتاپي بستگي دارد، 
شامل پارامترهاي مختلفي اس��ت که عمده آن به نیروي 
انساني برمي گردد. نظام آموزشي و دانشگاه ها در تربیت 
نیروي انس��اني که آمادگ��ي و مه��ارت الزم براي جذب 
در بازار کار داش��ته باش��د، همچنان ناموفق هستند. ما 
در اس��تارتاپ ها هنوز نیروي انس��اني ماهر که قادر باشد 
مدل هاي کسب وکاري، س��ناریوهاي مالي و بعضا فني را 
درك کنند، کم داریم. یکي از دالیلي که این اکوسیستم، 
افت پیدا ک��رده، این اس��ت ک��ه فارغ التحصیالن جدید 
دانشگاهي، پارامترها و ش��رایط اولیه حاکم بر شکل دهي 
تیم ها را دارا نیستند. مشکل مزمن فرهنگ سازي در ایران، 
کار تیمي است که به فراخور، آن را در تیم هاي استارتاپي 
و قب��ل از آن، در پارك هاي علم و فناوري و ش��رکت هاي 
دانش بنیان نیز شاهد بوده ایم. این موضوع به ضعف ارتباط 
صنعت و دانش��گاه ما برمي گردد. پارامتر درون سازماني 

دیگر، عمدتاً به رهبري تیم ها اختصاص دارد. 
از سوي دیگر، مهم ترین پارامترهاي برون سازماني و جو 
حاکم بر اکوسیستم، بحث عدم ثبات اقتصادي و سیاسي 
کشور است ؛ یعني اگر هر اس��تارتاپي، جذب سرمایه راند 
2 یا 3 را بر اساس یک س��ناریو یا بیزینس پلن انجام داده 
باشد، االن مطمئناً با مشکل مواجه است. با این نرخ دالر 
و جهش دس��تمزدها، گراني و مباحث تبلیغاتي، به هیچ 
عنوان سناریوي مالي را نمي توان پیاده کرد. عماًل وقتي در 
جو نامتعادل، نامتوازن و بي ثبات تصمیم گیري مي شود، 
اینکه بتوان آن را مدیریت کرد، بس��یار دش��وار است. در 
مقایسه با س��ایر کشورها، ما بسیار مش��کل داریم. عالوه 
بر این، قوانین و مقررات، مالیات، بیمه تأمین اجتماعي، 
ثبت ش��رکت، راه ان��دازي کس��ب وکار، فض��اي پیچیده 
کس��ب وکار و نحوه ارائ��ه و فروش محص��ول در مواجهه 
با بازار راکد تورم��ي، پارامترهاي برون س��ازماني متعدد 
و موثر بر رش��د اس��تارتاپ ها هس��تند. همچنین کمبود 
س��رمایه گذار تخصصي حوزه اس��تارتاپ از دیگر عوامل 
است. اگرچه تعداد سرمایه گذارهاي ما زیاد است، اما بعضا 
برخي رفتارها که از آن به عنوان پول پاش��ي یا پول ارزان 
ریختن نام برده مي شود، نه تنها کمکي به این اکوسیستم 
نمي کن��د بلکه تع��داد شکس��ت ها را افزای��ش مي دهد. 
هرجایي که توس��عه نامتوازن بین عوامل درون سازماني 

و برون سازماني وجود داشته باشد، نقطه شکست است. 

همچنین پیچیدگي فضاي حاکمیتي کشور ما به گونه اي 
اس��ت که در این حوزه ه��م بازیگ��ران نمي توانند نقش 
درس��تي ایفا کنند ؛ یعن��ي حتي در ص��ورت ورود، عماًل 
جایي س��رمایه گذاري مي کنیم یا زماني این کار را انجام 
مي دهیم که نباید اقدام مي کردیم. نتایج آن االن در حال 
روشن شدن است اما طي یک سال آینده، استارتاپ هایي 
که این گونه جذب س��رمایه کرده اند با مشکالت دیگري 
مواجه مي شوند. عامل آخر، بحث تحریم هاست. اگر یک 
اس��تارتاپ در کش��ورهاي اروپایي یا حوزه خلیج فارس، 
ایده اي را اجرایي کند، حداقل با ب��ازار منطقه اي مواجه 
است و سناریوهاي مالي را فراتر از کشور خود مي بیند اما 
در ایران، با توجه به تحریم ها و عدم تبادالت مالي، حتي 
به کشورهاي همس��ایه نیز نمي توان براي ارائه محصول 
چش��م دوخت. در یک جمع بندي باید ع��رض کنم یک 
اس��تارتاپ عماًل باید تعادلي بین عوامل درون س��ازماني 
و برون س��ازماني در محیطي با عدم اطمین��ان باال ایجاد 
کند ؛ اتفاقي که طي ماه هاي اخیر و یک س��ال گذشته به 
شدت درگیر آن بوده ایم. از آنجا که عوامل برون سازماني 
ما واگرایي ایجاد مي کند، عماًل ایج��اد نقطه تعادل براي 
استارتاپ هاي ما بسیار مشکل شده است. اینکه محصول 
مناسبي تولید کنیم، تحقیقات بازار خوبي داشته باشیم، 
کجا، به چه میزان سرمایه  و با چه میزان تبلیغات، محصول 
را النچ  کنیم، مباحث رگوالتوري، قوانین و مقررات و عدم 
ثبات اقتصادي را مدیریت کنیم، به این امر تبدیل شده که 
یک استارتاپ در شرایط فعلي باید هفت خوان رستم را طي 
کند تا قادر باش��د افزایش مقیاس مناسبي را ارائه نماید. 
البته نظرم صددرصد منفي نیست اما فضا نسبت به چند 
سال پیش، سخت تر شده است. اگر سیاستگذاري خوبي 
از طرف دول��ت یا حاکمیت اتفاق نیفت��د، فعالیت در این 
اکوسیستم براي استارتاپ ها، دش��وار خواهد شد. ضمن 
اینکه در base line نیز ایده هاي ن��و کاهش پیدا کرده 

و اکثراً در حال کپي کاري یا تغییر در جزییات هستند. 
براي مقایسه بهتر مثال مي زنم. کش��ور کوچک بحرین، 
ش��رایط را براي راه اندازي یک کس��ب وکار استارتاپي، از 
50 هزار دالر به 100 دالر رسانده اس��ت! معافیت کامل 
را براي نرخ ه��اي مالیاتي اعمال کرده اس��ت. همچنین 
صندوق 100 میلیون دالري براي سرمایه گذاري بر روي 
ایده هاي نو، ایجاد کرده است. نمونه دیگر قزاقستان است 
که سرمایه گذاري هاي زیرس��اختي، یک میلیارد دالري 
انجام مي دهند. البته این موارد، به صورت جسته گریخته 
در کشور ما هم وجود داشته اما یکي از مشکالت این است 
که اگرچه یک زیس��ت بوم نوآوري یا استارتاپي در کشور 
فعالیت مي کند، با این حال، یکپارچه نیست. ما جزایري 
هس��تیم که جداگانه فعالیت مي کنی��م. در برخي موارد 
همگرا مي ش��ویم و در موارد دیگري خیر. معاونت علمي 
فناوري ریاس��ت جمهوري از دیدگاه خودش و با ساختار 
تصمیم گیري خودش در حال گس��ترش این اکوسیستم 
است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نیز از سال ها پیش 
با پارك علم و فناوري در این حوزه فعال بوده اس��ت. در 
دهه اخیر، VCها اضافه ش��ده اند و االن ش��اهد افزایش 
آنها هستیم. همه این بازیگران در این اکوسیستم، جایي 
قرار گرفته اند که مي توانند همگرا شوند و در برخي موارد 
هم همگرا نیس��تند و نقش خودش��ان را بازي مي کنند. 
در مجموع استارتاپ ها و س��رمایه گذاران ما، براي اینکه 
این اکوسیستم را با سرعت بیش��تر پیش ببرند یا با حفظ 
سرعت قبلي، توسعه دهند، راه آساني ندارند اما امیدوارم 
با تصمیماتي که بعضا باید از طریق مقامات باال اتخاذ شود، 

شاهد بازگشت این اکوسیستم به روزهاي خوب باشیم. 
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اتصال درست بانك و استارتاپ، ايده را به محصول تبديل مي كند

عبداله افتاده
90ictnews@gmail.com

کالنتری نژاد: در دنيا در نسل هاي 
جديد شرکت هاي استارتاپي، گذشته 

از اقتصاد ديجيتال، شاهد تحوالت 
بزرگي هستيم و فقط منحصر به 

اقتصاد ديجيتال نيست. افزايش 
بهره وري، بهبود برخي اقداماتي که 
قبالً ممكن نبود و هوشمندسازي از 

مهم ترين تحوالتي است که در يكي دو 
دهه آينده اتفاق مي افتد و اين امكان 

عمده اي است که توسعه ديجيتال 
ايجاد کرده است

 تعدد مراكز نوآوري و شتاب دهنده، از بزرگ ترين آفت هاي اكوسيستم استارتاپي است  
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صحيحاست؟
كالنترين�ژاد:درب��اره تالونگ، آقاي فرش��ید گل زاده 
که از دوس��تان ما هس��تند، فعالیت مي کنند و اظهارنظر 
درباره یک مورد خاص، سخت اس��ت! واقع بیني، بخشي 
از موفقیت اس��ت. همیش��ه این بحث درباره اکوسیستم 
نوآوري وج��ود دارد که در ح��ال فروش امی��د واهي به 
مردم و تیم است. واقعیت این است که امید و واقع بیني، 
در تضاد نیس��تند و مي توان در کنار هم از آنها اس��تفاده 
کرد. امید، یعني مي توان ش��رایط امروز را تغییر داد. اگر 
واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، باید ببینیم چند درصد 
افراد جامعه، حاضر به درگیرشدن فرایندي ماجراجویانه 
هستند که در ایران، با شرایط سخت تر همراه است. وقتي 
در کشور، موجي ایجاد مي ش��ود و موضوعي مد مي شود، 
افراد بدون توجه به محتوا، فرم را کپي مي کنند. مثاًل اگر 
مفهوم بانک را فقط تعدادي ساختمان درنظر بگیریم که 
مشتریان، وارد آن مي ش��وند و عمیقا متوجه فرایندها و 
محتواي دروني اش نباش��یم، واقع بیني نیست. به دالیل 
متعدد تاریخي، س��ریعا چیزي را کپي مي کنیم که فاقد 
محتواست. این تحوالت، فقط در بخش حاکمیت نیست. 
من فکر نمي کنم حاکمیت، خودش شتاب دهنده یا مرکز 
نوآوري تاسیس کرده، شاید نهادهاي اقتصادي که متصل 
به حاکمیت هستند یا بانک ها یا موسس��ات مالي به این 
سمت رفته اند. قضاوت کردن درباره خوب یا بد بودن آن، 
به این موضوع برمي گردد که آیا قادرند محتواي موردنظر 
را ارائه کنند یا خیر. به نظرم، ما نیازمند این حجم از مراکز 
نوآوري و شتاب دهنده نیستیم. علت عدم اقبال جوانان به 
این مراکز در چند سال اخیر، تعدد آنها و عدم امکان ارائه 
سرویس واقعي بوده که به بي اعتمادي متقابل دامن زده 
اس��ت. این امر، بزرگ ترین آفت موجود است. اگر دولت، 
مش��وق گذاش��ته، برخي هم به این س��مت، تمایل پیدا 
کرده اند. وقتي درباره یک شتاب دهنده صحبت مي کنیم، 
یک نهاد سودآور کوتاه مدت یکي دو س��اله نیست اما باز 
هم شاهد شکل گیري تعداد زیاد شتاب دهنده هستیم که 
قادر به تأمین جریان نقدینگي چند سال اول هم نبوده اند. 
فکر مي کنم ما دچار هجوم هیجان زده به سمت موضوعي 
ش��ده ایم که فکر مي کردیم بس��یار جذاب و جالب است 
بدون آنکه از خودمان بپرسیم آیا شخصاً یک کسب وکار 
راه اندازي کرده ایم و مدیر یک شرکت کوچک بوده ایم که 
یک مرکز نوآوري را اداره کنیم. این مشکل، فقط از سمت 
حاکمیت نیست. مشوق هاي حاکمیت در همه جاي دنیا 
وجود دارد، اما همه جا این مشوق ها موجب نمي شود که 
کساني به این حوزه، ورود کنند که قادر به فعالیت مناسب 

در این زمینه نیستند. 

البتهفكرميكنمازاينتبوهيجانايجادشده،
رانتبهوجودميآيدوبودجههايخوبيبهافرادي
تخصيصدادهميشودكههزينهآندرجايديگري
صورتميگي�رد.اينفضا،موج�بكاهشانگيزه
فعاالنواقعياينعرصهميشودوازدروديوارواژه
اس�تارتاپبيرونميريزدامابرنامهمشخصيهم

وجودندارد.درستاست؟
كالنترين�ژاد: وقتي جریان هاي عموم��ي اقتصادي به 
خوبي کار نمي کنند و با تعداد زیادي از افراد و نسلي مواجه 
هس��تیم که خواهان اثرگذاري هس��تند، احتمال اینکه 
جذب این فرایندها ش��وند، زیاد اس��ت یا وقتي تصورات 
عمیق منتقل نمي شود و چند صفحه مطالعه نمي کنند، 
از ایجاد استارتاپ صحبت مي کنند در حالي که بسیاري 
افراد، در حال اتالف وقت و عمر خودشان هستند. عوامل 
زیادي در این موضوع تأثیرگذار اس��ت. در ایران، بیش از 
آنکه اعتقاد به کانون هاي کیفي متمرکز داش��ته باشیم، 
عالقه مند ب��ه مس��اوات در ارائه خدمات ب��ه اقصي نقاط 
کشور هستیم. اگر بنده مسوولیت داشتم، تالش مي کردم 
یکي دو کانون در کش��ور ایجاد کنم که تمام عالقه مندان 
آنجا متمرکز شوند. این کار، موجب مي شود افراد بتوانند 
تجربیات خود را منتقل کنند. عدم تمرکز یکي از عوامل 
اصلي انحراف در این عرصه است. بنده شاهد بوده ام یک 
جوان بسیار عالقه مند در منطقه اي با دسترسي پایین ، با 
مشاهده این فضا، وارد فرایند مي شود و بعداً ممکن است 
س��رخورده و منجر به بي اعتباري شود. عدم عالقه مندي 
ما به تشکیل کانون هاي کیفي در گذشته هم اتفاق افتاده 
است. گسترش مراکز دانش��گاهي نیز نمونه اي از همین 
رویکرد است. به جاي آنکه 20   30 دانشگاه باکیفیت باالي 
متمرکز داشته باشیم، اگر اشتباه نکنم تعداد دانشگاه هاي 

ما به اندازه چین است! این امر، نش��ان مي دهد این گونه 
اقدامات، یک رویکرد است. کسي که مرکز نوآوري تاسیس 
مي کند، درون وي باید جوشش وجود داشته باشد که یک 
تیم جوان را همراهي کند تا آنها رویایي را محقق نمایند. 
اگر ب��ه این موضوع به عن��وان یک س��وداگري اقتصادي 
نگاه ش��ود، هرکس مي تواند ورود کند. اینها، ریشه هاي 

فرهنگي هم دارد. 

جنابعليمحم�دي!آقايدكت�ركالنترينژاد
موضوعبازگشتسرمايهوبازهزمانيباالي10سال
رامطرحكردند.سوالايناستكهباتوجهبهنرخ
تورموس�ودس�پردههايبانكي،آيانرخبازگشت
س�رمايهب�رايس�رمايهگذاريدراس�تارتاپها،

توجيهپذيراستياخير؟
عليمحمدي:اجازه بدهید این موضوع را در دو سناریو 
بحث کنم. وقتي اس��تارتاپي را انتخ��اب مي کنید و مدل 
مالي و سناریوهاي درآمدي را بررسي مي کنید، آن چیزي 
که افراد را متقاعد مي کند به اینکه وارد سرمایه گذاري در 
استارتاپ شوند، سناریوي مالي جذاب است. بنابراین قطعاً 
آن استارتاپ نسبت به سود سپرده بانکي و نرخ تورم باید 
دوره بازگشت سرمایه بهتري داش��ته باشد. این موضوع 
درباره اس��تارتاپ هایي صدق مي کند ک��ه عماًل مراحل 
ارزیابي را س��پري مي کنند و منجر به س��رمایه گذاري یا 
اس��تارتاپ هاي موفق مي ش��وند لذا بحث توجیه پذیري، 
روي خود استارتاپ ها از نظر نرخ بازگشت سرمایه مطرح 
نیست، آنجایي که داستان پیچیده مي شود، همان چیزي 

است که دکتر کالنتري نژاد اشاره کردند ؛ یعني چیزي که 
مد مي شود. قرار نیست مدام استارتاپ بخریم یا راه اندازي 
کنیم. اینجا فضایي است که پورتفولیوست و استارتاپ ها 
وجود دارد. حاال نرخ شکست این پورتفولیوست که تعیین 
مي کند میزان سرمایه گذاري روي سبد دارایي استارتاپي 
چگونه بوده اس��ت. نرخ شکست در کش��ور ما و در دنیا، 
باالست و 80 تا 90 درصد استارتاپ هایي که وارد این فضا 
مي شوند، شکست مي خورند. اگر مدیریت ریسک درستي 
انجام نشده باشد، به مشکل مي خوریم. افراد حرفه اي در 
بازار سرمایه، سبدي از سهام هایي برمي دارند که بعضي ها 
پرریسک هستند، برخي ریسک متوسط دارند و تعدادي 
هم ریس��ک کمتري دارند و در نهایت به نقطه تعادلي در 
پورتفو مي رس��ند. آنچه در ایران، قابل مشاهده است این 
اس��ت که مدیریت ریس��ک پورتفولیو لحاظ نمي شود و 
معی��ار، فق��ط جذابیت س��ناریوي مالي اس��ت که چون 
ریس��ک شکس��ت باالتري دارند، با بي ثبات��ي اقتصادي، 

از یک پورتفلیوي 10 اس��تارتاپي، 9 اس��تارتاپ شکست 
مي خورد. اینجاست که توجیه پذیري از بین مي رود. عمده 
شتاب دهنده ها نتوانس��تند حتي اهداف سال هاي اولیه 
خود را محقق سازند. در حال حاضر وقتي با یک استارتاپ 
صحبت مي کنید، نسبت به پنج سال قبل، سوداي اینکه 
یک ش��تاب دهنده، مي تواند موفقیت را تضمین کند، از 
بین رفته است زیرا شتاب دهنده هاي بسیاري تحت تأثیر 
مد رواني جامعه، تاسیس شدند و هدف اولیه آنها، جذب 
استارتاپ هاي بیشتر بود اما شکست هاي مستمر، رخ داد و 
استارتاپ هاي باقي مانده با مشاهده این شکست ها متوجه 
شدند که یک شتاب دهنده صرفا نمي تواند ضامن موفقیت 
باشد. فکر مي کنم این توجیه پذیري به شدت به مدیریت 
پورتفولیو یا مدیریت ریس��ک برمي گردد که اگر درست 

انجام شود، مي تواند جوابگو باشد. 
كالنترين�ژاد:یکي از موضوعات، اس��تفاده از ابزارهاي 
مناسب براي سنجش اس��تارتاپ ها در گام هاي مختلف 
است. بنده، جزء آن دس��ته از کساني هستم که در زمینه 
پذیرش ش��تاب دهنده ها در مجموعه هاي تحت مدیریت 
خودمان، حرکت نمي کنیم. بیزینس پلن و شاخص هاي 
اقتصادي کس��ب وکار در مراحل اولیه مهم اس��ت. براي 
این منظور بای��د از ابزارهاي مختلف اس��تفاده کرد. ما از 
تکنیک هاي حس��ابداري نوآوري در ای��ن مراحل کمک 
مي گیریم اما ای��ن امر، در ش��رایط اقتص��ادي ناپایدار و 
س��وداگري کوتاه مدت، اجازه نمي دهد بیزینس پلن یک 
کسب وکار پاسخگو باش��د. عواملي که بیزینس پلن یک 
کس��ب وکار را متأثر مي کند، آن را از پارامترهاي عمومي 
جامعه مي گیرد اما وقتي در چهار بازار اول ایران یعني بازار 
مسکن، بازار سکه و طال و ارز، بازار بورس و شاید بازار کاال، 
هفته اي سه یا چهار درصد نرخ رش��د وجود دارد، امکان 
رقابت اس��تارتاپ ها با این بازارها وجود ندارد. نرخ س��ود 

بانکي هم اصاًل مبنا نیست. 

باتوجهب�هاينكهبيش�ترش�نوندگانميزگرد،
فعاالنبانكيهستند،سوالبعديرامرتبطبااين
حوزهميپرسم.بانكهادرس�الهاياخيرمراكز
نوآوريمختلف�يرابهطورمس�تقلايج�اديادر
تاسيسآن،مشاركتكردند.فكرميكنيدمكانيزم
مش�اركت،تزريقس�رمايهبهص�ورتخطرپذير،
مكانيزمهايكنترلوحاكميتهايشركتيوحتي
مكانيزمخروجبانكهاازاستارتاپها،بهچهشكل
بايداتف�اقبيفتد؟آيااصاًلاس�تانداردوچارچوب
مش�خصيدردنياوجوددارديابراساسآنچهدر
كش�ورمااتفاقميافتد،خودم�انچارچوبهارا

تعريفميكنيم؟
كالنترين�ژاد: کس��ب وکارهاي بزرگ، الجرم براي بقا، 
نیازمند به کارگیري نوآوري جدید در س��ازمان هستند. 
مي توان گفت در شش هفت س��ال اخیر در دنیا، موجي 
در حوزه نوآوري باز ایجاد ش��ده که از حامل استارتاپ ها 
به عنوان محمل اصلي انتقال نوآوري از بیرون س��ازمان 
به درون سازمان اس��تفاده مي کنند و این امر، به گونه اي 
مش��ارکت بین یک شرکت بزرگ و اس��تارتاپ محسوب 
مي ش��ود. ای��ن موض��وع، ادبیات رایج��ي پیدا ک��رده و 
کتاب هایي در این حوزه منتش��ر شده است. در مجموعه 
هم آوا، س��ال گذش��ته کتابي را در همین زمینه منتشر 

کردی��م. راهکارهای��ي که بانک ه��ا براي ای��ن کار اتخاذ 
مي کنند، مي توان��د از انکوباتور یا ش��تاب دهنده داخلي 
درون سازماني تا مدل برون س��پاري به نهاد تخصصي که 
فرایند را مي شناس��د و نتیجه را به بانک ها ارائه مي کند، 
شامل ش��ود. هر دو مدل در کشور ایجاد ش��ده است. در 
س��ال هاي اخیر، نه فقط در حوزه بانک��ي، بلکه در عرصه 
اپراتورهاي تلف��ن همراه و ش��رکت هاي ب��زرگ، مراکز 

متعددي در کشور راه اندازي شده است. 
اگر صادقانه به این موضوع ن��گاه کنیم، آنهایي که تالش 
کردن��د این مراکز را درون خودش��ان ی��ا در قالب فضاي 
اش��تراکي ایجاد کنند، به ج��اي اینکه از س��ازوکارهاي 
اصلي نظام نوآوري بهره مند شوند، هرگز منجر به جذب 
تیم هاي خوب یا ثمره مشخصي نشده اند. یکي از مهم ترین 
دالیلش این اس��ت که وقتي اس��تارتاپ قرار است شکل 
بگیرد، نباید از منظر گاو ش��یرده به موضوع نگاه کرد. اگر 
یک بانک بزرگ، به کسب وکارهایي که اطرافش هستند، 
درون سازماني نگاه کند، احتمال اینکه این کار را اشتباه 
انجام دهد، زیاد اس��ت. همان طور که این اش��تباه درباره 
کداك اتفاق افتاد. این ش��رکت در یکي از مراکز نوآوري 
خود، اولین دوربین ه��اي دیجیتال را اختراع و آن را ثبت 
کرد اما مدیران ک��داك معتقد بودند ک��ه هیچ کس گاو 

شیرده خود را دم خوراك گرگ خودش نمي دهد!
موضوعي وجود دارد و آن هم این اس��ت که وقتي به یک 
اس��تارتاپ نگاه مي کنند، مي گویند ای��ن بیزینس الین، 
قرار است حداکثر چقدر درآمد در س��ال ایجاد کند. این 
امر، مي تواند خط��اي محاس��باتي در بیزینس الین هاي 

اصلي یک بانک در سال باشد و موجب کاهش جذابیت و 
مشارکت  شود. از همه مهم تر اینکه آن استارتاپ را درگیر 
فرایندهاي تصمیم گیري اي مي کند که بیشتر از الگوها و 
ذهن هاي جاري و س��اري تبعیت مي کنند و مي خواهند 
نگهدارنده کس��ب وکار باش��ند. بنابراین اگر کسي بگوید 
بانک ها وجود خواهد داشت اما بنکرها دیگر مانند گذشته 
نخواهند بود، احتمال دارد یک بانکدار بگوید لطفاً از اتاق 

من بیرون بروید. 

چقدرايناتفاقاترانمايشيميدانيد؟
كالنترينژاد: این موض��وع را در صحبت هاي قبلي هم 
مطرح کردم. به هرحال، متأس��فانه بانک ها بخش��ي را از 
این منظر ن��گاه مي کنند زیرا باور نمي کنن��د این موارد، 
جنبه هاي اقتصادي بزرگ و قابل توجهي براي آنها دارد. 

ب�اتوج�هب�همحدوديته�ايبان�كمرك�زي،

درخص�وصس�رمايهگذاريبانكه�اومالحظات
بانكدارياس�المي،بهنظرش�ما،بانكهايايران،
چگونهپ�ولس�هامدارانوس�پردهگذارانرادر
حوزهاس�تارتاپها،هزينهميكنند؟سازوكارآن

چگونهاست؟
عليمحمدي: موضوع این اس��ت که ما س��ه موج کلي 
در کشور در حوزه اس��تارتاپ ها در زمینه سرمایه گذاري 
داشتیم: موج اول، با س��رمایه گذاري شخصي شروع شد. 
موج دوم وارد س��رمایه گذاري خطرپذیر )VC( ش��د و 
االن وارد موج س��وم یعني )CVC( هس��تیم. اتفاقي که 
براي بانک ها در حال رخ دادن اس��ت، ش��اید عمیق تر از 
مدل هاي کسب وکار استارتاپ ها باشد. درباره اینکه ما باید 
حساسیت ویژه داشته باشیم که ریسک را کاهش دهیم تا 
حدي در اختیار ماست اما از یک جایي به بعد، اصطالحاً 
وارد کس��ب وکارداري مي ش��ویم ضمن اینکه بانک ها در 
چند س��ال اخیر با چال��ش بزرگ تري مواجه ش��دند که 
بحث اقتصاد دیجیتال یا بانکداري دیجیتال از آنجا ناشي 
مي شود. موضوع این است که با توجه به تغییر و تحوالتي 
که در ذهن مشتریان رخ مي دهد و نیازهاي روزافزون که 
در بازار در حال رخ دادن اس��ت، دیگر نمي توان با سپرده 
تسهیالت یا س��رویس هاي روتین بانکي، مشتري را نگه 
داش��ت. اگر به بازار رقابت��ي در بانک هاي ای��ران و حتي 
بانک هاي بزرگ دنیا نگاه کنید، نه یک مرکز نوآوري بلکه 
چندین مورد را مش��اهده مي کنید مثاًل بانک HSBC از 
جمله بانک هایي است که سه یا چهار مرکز نوآوري در سه 
چهار نقطه دنیا ایجاد کرده است. دلیل آن، یکي مباحث 
فرهنگي متفاوت در نقاط مختلف دنیاست و دیگر اینکه 
سرویس هاي روتین بانکي، دیگر آن مشارکت الزم را براي 
درگیري با مش��تري ایجاد نمي کنند. باید به سمت خلق 
س��رویس هاي غیرمالي گام برداش��ت که ارزش افزوده و 

درگیري با مشتري ایجاد مي کنند. 
بانک ه��اي ایراني، چالش های��ي مانن��د محدودیت هاي 
بانک مرکزي، ن��رخ تورمي ی��ا بازارهاي موازي س��ودده 
و.. . را دارند، اما چالش��ي که بیش از همه در ذهن ش��بکه 
بانکي کش��ور وجود دارد، نوآوري در ارائه س��رویس ها به 
مشتري اس��ت. در اینجا دو اس��تراتژي وجود دارد: یکي 
برون سپاري و دیگري درون سازماني. درباره برون سپاري 
تا آنجایي که بنده در بان��ک تجارت، درگیر بودم و حداقل 
در چهار پنج پروژه مطالعاتي بزرگ ش��بکه بانکي، نقش 
نس��بتاً عمده اي داش��تم، باید عرض کنم وقت��ي در یک 
سازمان عریض و طویل با یک بوروکراسي بسیار پیجیده 
کار مي کنید، تبدیل یک پروژه  که منجر به سرویس هاي 
جدید مي شود به مرحله عمل، به سادگي محقق نخواهد 
شد. بانک ها سال هاست با دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتي، 
قرارداد پژوهشي منعقد مي کنند که نتیجه آن، تبدیل به 
گزارشي مي شود که در قفسه ها خاك مي خورد. این امر به 
این دلیل است که بانک ها براي پیاده سازي سرویس هاي 
نوین، ساختار بسیار پیچیده تري دارند. بنده در بانک هاي 
بزرگ دنیا هم سراغ ندارم س��رویس هاي ویژه و پلن چند 
سال آینده را برون سپاري کنند و در پي آن، یکپارچه سازي 
مناسبي هم انجام ش��ود. همچنین پیچیدگي هاي بانکي 
ما زیاد اس��ت از جمله مباح��ث نرم افزاري، ک��ر بانک ها، 
یکپارچه سازي با س��رویس ها، اینکه بانکداري باز ما هنوز 
به درستي راه نیفتاده، بعضي سرویس هاي آن up است و 
بس��یاري از آنها down، همه اینها به این نتیجه مي رسد 
که برخي بانک ها تصمیم مي گیرند ب��ا توجه به تجربیات 
قبلي شان، این موضوع را به صورت داخلي و درون سازماني 
پیش ببرند. البته این امر بدین معني نیس��ت که بیزینس 
براي شان مهم نیست بلکه آن س��رویس و باقي ماندن در 
چرخه رقابت و درگیر کردن مش��تریان براي آنها اهمیت 
بیش��تري دارد. من فکر مي کنم این قضی��ه براي بانک ها 
خصوصا بانک هاي بزرگ ما، استراتژیک است. اینکه قطعاً 
شکست هایي خواهیم داشت، درست است و ممکن است 
بعضا برنامه ریزي هاي درستي نشده باشد و با جو رواني به 
این س��مت هل داده شده باش��ند، اما بانک هاي ما، چه به 
صورت برون سپاري و چه داخل سازماني، باید به این سمت 
حرکت کنند. بخش س��رویس این نوآوري باز، به س��مت 
بانک میل پیدا مي کند و آنچه قرار است ارائه شود به سمت 
استارتاپ ها و فین تک ها مي رود که از این سرویس ها قرار 
است چه بهره اي ببرند و سایرین را درگیر کنند. لذا معتقدم 
بانک ها براي ایجاد سرویس هاي جدید بانکي، وارد حوزه 
سرمایه گذاري روي استارتاپ ها خواهند شد هرچند شاید 

در وهله بعدي، بحث درآمدزایي هم مطرح باشد. 

علی محمدی: در مقايسه با ساير کشورها، ما 
بسيار مشكل داريم. عالوه بر اين، قوانين و 
مقررات، ماليات، بيمه تأمين اجتماعي، ثبت 

شرکت، راه اندازي کسب وکار، فضاي پيچيده 
کسب وکار و نحوه ارائه و فروش محصول در 
مواجهه با بازار راکد تورمي، پارامترهاي برون 

سازماني متعدد و موثر بر رشد استارتاپ 
ها هستند. همچنين کمبود سرمايه گذار 

تخصصي حوزه استارتاپ از ديگر عوامل است

کالنتری نژاد: من فكر نمي کنم حاکميت، 
خودش شتاب دهنده يا مرکز نوآوري تاسيس 
کرده، شايد نهادهاي اقتصادي که متصل به 
حاکميت هستند يا بانك ها يا موسسات مالي 
به اين سمت رفته اند. قضاوت کردن درباره 

خوب يا بد بودن آن، به اين موضوع برمي گردد 
که آيا قادرند محتواي موردنظر را ارائه کنند 
يا خير. به نظرم، ما نيازمند اين حجم از مراکز 

نوآوري و شتاب دهنده نيستيم
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آقايمهندساحمدينيزبهعنوانميهمانروي
خطبرنامه،درجمعماحضوردارند.ايشان،همان
اوايلكهبحثاس�تارتاپمطرحب�ود،باتعدادي
ازجواناندراي�نعرصه،درش�هرهايمختلف،
اس�تارتاپويكندوايونتهاييبرگزارميكردند.
متأس�فانهاتفاقاتيافتادك�هاي�نرويدادها،در
دانشگاههاوسايرمراكزشناسايينخبههاياين
عرصهتداومپيدانكرد.جناباحمدي!بفرماييد

چرااينمسيرمتوقفشد؟
احمدي: اس��تارتاپ ویکند، رویدادي بود ک��ه تقرییبا 
ماهانه یا دوماهانه از چهارش��نبه تا جمع��ه عصر برگزار 
مي ش��د، حدود 100 کارآفریِن جواِن تازه کار، ایده ها را 
مطرح مي کردند و در اس��تارتاپ ویکند، گروه تش��کیل 
مي دادند، با کم��ک مربیان باتجربه، ایده ه��ا را پخته تر 
کرده و طرح اولیه مي دادند، در روز آخر، توس��ط داوران 
قضاوت مي ش��دند و برنده  مشخص مي شد. البته سکه و 
خودرو در کار نب��ود بلکه رقابت  و تعیین برنده، بیش��تر 
به خاطر شور و هیجان رویداد بود. اصل استارتاپ ویکند 
براي این بود که افراد آنچه در ذهن شان است، روي کاغذ 
بیاورند و بیان کنند و با تیم هاي مختلف آش��نا شوند و 
اصطالحاً کارآفریني را مزه کنند. اس��تارتاپ ویکند، در 
تهران و سایر ش��هرها، بس��یار جذاب و پرطرفدار بود و 
100 بار در شهرهاي دیگر مانند بیرجند )3 بار(، اصفهان 
)10 بار( و سایر شهرها برگزار شد. در شهرهاي کوچک و 
بزرگ، افرادي که داوطلب بودند، براي برگزاري آن اقدام 
مي کردند. نکته مهم اینکه استارتاپ ویکند یک رویداد 
بین المللي بود و در س��یاتل آمریکا از طریق شرکتي که 
مرکزش در آنجا قرار داشت، توس��عه پیدا مي کرد. هیچ 
پولي ردوبدل نمي شد و به همین دلیل تحریم ها، در این 
زمینه تأثیرگذار نبود و ما best practiceهاي دنیا را 
در تهران و سایر شهرها برگزار مي کردیم و این رویدادها 
در داخل کشور، دقیقا همان گونه اي بود که مثاًل در لندن، 
برلین یا نیویورك برگزار مي شد. نکته منفي این جذابیت 
و بزرگ ش��دن آن، این بود که زیر ذره بین قرار گرفت و 
مسائل امنیتي مانند اینکه چرا یک رویداد خارجي باید تا 
این میزان در داخل کشور برگزار شود، گریبانگیر آن شد 
و اصطالحاً قضیه، به سمت سیاسي شدن پیش رفت. در 
حالي که برگزارکنندگان و داوطلبان، اصاًل نگاه سیاسي 
نداش��تند و به همین خاطر رابط��ه بین ایران و س��ایر 

کشورها، به تدریج قطع شد و از بین رفت. 

متأس�فانهجايخاليايناس�تارتاپويكندها
كاماًلحسميشود.شمادراكوسيستماستارتاپي
ايران،جاييبراييونيكورنش�دناستارتاپها

ميبينيد؟
احمدي:بل��ه. البته طب��ق صحبت هاي مطرح ش��ده در 
میزگرد، یونیکورن ش��دن، معاني متفاوتي در کشورهاي 
مختلف دارد. به نظرم تمرکز اکوسیس��تم باید بر سر قیف 
باش��د نه ته آن. از منظر ته قیف، ممکن است تا چند سال 
آینده، دیجي کاال، تپسي، کافه بازار، آپارات و.. . وارد بورس 
شوند و بر اساس تعاریف، یونیکورن محسوب شوند اما آنچه 
در حال از بین رفتن است، سر قیف است و کارآفریناني که 
باید ماجرا را ش��روع کنند که مثاًل 10 سال دیگر، شانس 
ورود به بورس را داش��ته باشند. اگر چند س��ال آینده، در 
ایران فقط چند ش��رکت یونیکورن داشته باشیم و هزاران 
شرکت کوچک و متوسط که وجود دارند، از بین بروند، در 
نهایت بازي را باخته ایم. چیزي ک��ه اقتصاد یک جامعه را 
پویاتر مي کند، این است که ده ها هزار و صدها هزار شرکت 
کوچک و متوسط باشند که مالیات بدهند و استخدام کنند 

تا اینکه فقط پنج شرکت یونیکورن داشته باشیم. 

اگردربارهموضوعاتيكهتااينلحظهدرميزگرد
مطرحشد،نكتهايداريد،بفرماييد.

احمدي:چیزي که کمتر درباره آن صحبت مي کنیم، این 
است که شرایط کالن کش��ور باعث ناامیدي مي شود در 
حالي که ما عملکرد شتاب دهند ه ها را زیر سوال مي بریم. 
البته باید عملکردشان بهتر باشد. اگر دقت کنیم از سال 
90 تا 95 که اس��تارتاپ هاي کوچک با رش��د زیاد شکل 
 گرفتن��د، از نظر اقتصادي در حال رش��د بودی��م و امید 
وجود داشت و روابط ایران با سایر کشورها رو به بهبودي 
بود. حتي اس��تارتاپ هایي که خودمان برگزار مي کردیم 
به اندازه اینکه کش��ور در حال رش��د بود، موثر نبود. در 
س��ال هاي اخیر، مس��ائلي مانند تورم، مهاجرت، تحریم 
و.. . بیش��تر تأثیرگذار اس��ت تا اینکه یک شتاب دهنده، 

موثر باش��د. درباره کرون��ا هم همین ط��ور. درخصوص 
استارتاپ ایوند هم باید عرض کنم این استارتاپ از آنجا 
که ش��کل گرفت که ما در کانون کارآفریني، رویدادهاي 
استارتاپي زیاد برگزار مي کردیم و ایوند را طراحي کردیم 
تا زیرس��اخت معرفي و ثبت نام در یک روی��داد را براي 
برگزارکنندگان تسهیل نماییم. در سال 98، حدود 600 
تا 700 هزار نفر از ایوند استفاده مي کنند تا در رویدادهاي 
مختلف ثبت نام کنن��د. این اب��زار در دوران کرونا، براي 
رویدادهاي مجازي تداوم دارد ک��ه در حال حاضر با نرخ 
باالیي در حال رشد است. خوشبختانه براي استارتاپ ها 
در دوران کرونا، علي رغم، مش��کالت آن، مزیت هایي هم 
ایجاد شده است از جمله اینکه راحت تر از کسب وکارهاي 
دیگر مي توانند دورکاري کنند. ما از ابتداي س��ال، کاماًل 
دورکار هستیم و فضایي را براي برخي جلسات حضوري، 
اج��اره کرده ایم. نرم افزار براي همه مهم ش��ده اس��ت و 
تا وقتي ک��ه ایراني ه��ا، از اینترنت اس��تفاده مي کنند و 
اعتمادشان به آن تداوم دارد، استارتاپ ها، جایي در ایران 
خواهند داشت ؛ هرچند وضعیت نامساعد و ناامیدي هم 
وجود داشته باش��د. وقتي مردم س��فارش ها، تفریحات 
و آموزش را اینترنتي انجام دهن��د، مي توان گفت وضع 
استارتاپ ها نسبت به س��ایر صنایع تا حدي بهتر است. 
اگر اعتماد ب��ه ابزارهاي اینترنتي از بی��ن برود، آن موقع 

استارتاپ ها به خطر مي افتند. 

آقاياحم�دي،موضوعرااززاوي�هكرونامطرح
كردند.البت�هدرمقدم�هاينميزگردهماش�اره
كرديمكهتقريبًا60درصداس�تارتاپها،درنيمه
دومس�الجاري،وضعخوبينخواهندداش�تو
احتماالًادامهمسيربرايآنهاسختباشد.جناب
كالنترينژاد!اگرهمين»عص�رپرداخت«رايك
استارتاپدرحوزهرسانهمحس�وبكنيم،كرونا
بهماكمككردميزگردهاراازابتدايشيوعآن،با
همكاريميهمانان،بهصورتغيرحضوريبرگزار
كنيماماباتوجهآش�نايينزدي�كحضرتعاليبا
شرايطاستارتاپها،مستحضرهستيدكهبرخي
ازآنهابهخاطركرونا،دچارآسيبشدند.آيادولت
ازآنهاحمايتكردياخي�ر؟البتهآقايناظميدر
س�ازمانفناورياطالعات،اقداماتيانجامدادند
امااينكهدرمجموعچهحمايتهاييانجامشده،

بهتراستاززبانشمابشنويم.
كالنترين�ژاد: بنده از تحقق وعده ه��ا به تک تک افراد 
اطالعي ندارم ام��ا در زمینه مراکز کار اش��تراکي که ما 
درگیر آن هس��تیم، معاون��ت علمي پیش��نهاد داد که 
مقداري از هزینه ه��اي این مراکز را جب��ران کند. ما در 
دوراني ق��رار گرفتیم ک��ه ؟؟؟؟؟؟؟؟ )دقیقه 1:18:44( 
موفق هس��تند و کس��اني که نیاز به touch دارند و در 
تماس هستند، آس��یب مي بینند. ما هنوز به غیر از یک 

پرداخت که صن��دوق نوآوري و ش��کوفایي در قالب وام 
به خاطر کرون��ا به ما ارائه ک��رد، دریافتي نداش��تیم اما 
قرارداده��ا را براي حمای��ت با ما منعقد کردن��د. درباره 
اس��تارتاپ هاي آس��یب دیده، با طیف وس��یعي مواجه 
هستیم. درس��ت اس��ت که تقاضا براي خدمات آنالین 
افزایش یافت اما واقعیت این است که کساني بیشترین 
صید را از این بازار کردند که آماده بودند و ابزار داشتند. 
س��هم آنهایي که کوچک بودند، چن��دان افزایش پیدا 
نکرد. دلیلش این بود که بس��یاري از این اس��تارتاپ ها، 
امکان جذب س��رمایه نداش��تند و نیازهاي اولیه خود را 
نمي توانستند مرتفع کنند. آنچه بنده از دولت مشاهده 

کردم، در مجموع موثر نبوده اس��ت و نتوانس��ته به یک 
استارتاپ آسیب دیده کمک کند که آسیب نبیند. البته 
ثبت نام ها زیاد بوده و فرم هاي بس��یاري تکمیل شده اما 
اینکه به نتیجه نهایي، منجر شود، قابل توجه نبوده است. 

س�ازمانتأميناجتماعيه�مقولهاييدرباره
بيمهبيكاريب�هكارآفرينانيكهتوانس�تهبودند
كاركن�انخ�ودراحفظكنن�د،دادهب�ودامااين
موضوعني�زتحققنياف�ت.درمجموعهخودمان
يعنيهفتهنام�هعصرارتب�اطوروزنامهپيروزي،
پيگيريازطرفصاح�بامتي�ازمجموعهانجام
شدكهدرخواس�تهاپذيرفتهش�دهامابانكها
ضمانتنامههاييميخواهندكهب�هراحتيقابل
ارايهنيستواگرش�خصيچنينضمانتنامهاي

داشتچرابايددرخواستوامدهد.
كالنترين�ژاد: اتفاقاً همی��ن موضوع را مي خواس��تم 
عرض کنم. وقتي قرار است دست یک نفر را بگیرید، اول 
دس��تش را بگیر، بعد کت خاك گرفت��ه اش را تکان بده، 
بعداً بگو حساب ما چقدر مي ش��ود! متأسفانه بسیاري از 
این وام ها، به خاطر نوع ضمانت آنها، امکان تحقق ندارد. 
اگر چند جوان، منزل چندمیلیاردي داش��تند، تقاضاي 
وام نمي کردند، همان را مي فروختند و خرج مي کردند. 

جنابمهن�دسعليمحم�دي!اخيراًش�مادر
تكنوتجارت،مركزنوآوري»تيوين«راتاس�يس
كرديد.ظاهراًنس�بتبهرقبايب�زرگوكوچك
بانكي،فعاليتش�ماخيليديرآغازشد.االندر
چهمرحلهايهستيدوچطوربرايازدستندادن

بازار،اصطالحًاميانبرميزنيد؟
عليمحمدي: اینکه ما دیرتر به دوس��تان بانکي اضافه 
ش��دیم، مفهومش این نبود که ما کاري انج��ام ندادیم. 
ما بین 9 م��اه تا یک س��ال، مش��غول طراح��ي فرایند، 
س��اختار و اس��تراتژي این مرکز بودی��م. طبق صحبت 
آقاي کالنتري نژاد که تأکید کردن��د وارد جو و مد رواني 
نشویم، ما نیز سعي کردیم با مطالعه دقیق ورود کنیم و 
به یک ساختار کارآمد برسیم. اس��تراتژي ها ما به وضوح 
مش��خص اس��ت. ما قطعاً یک CVC صرف هس��تیم و 
به هیچ عنوان یک اس��تارتاپ را نمي  خریم که بفروشیم 
یا بزرگ کنیم. حتماً اس��تارتاپي که مي خریم در زنجیره 
ارزش بانک یا مشتریان بانک است. نکته دیگري که روي 
آن، وقت گذاش��تیم، طراحي یک زنجیره ارزش است. ما 
در بازار استارتاپي ایران، سرچ عام از استارتاپ ها نداریم 
بنابراین یک زنجیره ارزش دقیق از بخشي از بازار که نیاز 
فعلي بانک را پوشش دهد طراحي شده است. این زنجیره 
ارزش، ش��امل بلوك هاي مختلفي است و در حال حاضر 
مشغول تکمیل این بلوك ها هستیم ؛ یعني استارتاپ هایي 
که انتخاب مي کنی��م همگي در مجم��وع در قالب یک 
زنجیره ارزش کار مي کنند و به خروجي حساب شده اي 
خواهند رس��ید. براي ما خیلي مهم بود که آن پورتفولیو 
یا پورتفویي که قباًل عرض کردم، از س��مت تکنو انتخاب 
نش��ود و در یک زنجیره ارزش قرار  گیرد. در حال حاضر، 
بیش از 400 میلیارد تومان، تقاضاي سرمایه گذاري آمده 
است و حدود 93 یا 94 طرح، بررسي شده و حدود هفت 
یا هشت اس��تارتاپ در مرحله نهایي سازي است و شش 
اس��تارتاپ نیز در مرحله ارزیابي و گ��زارش تحلیل بازار 
است. اگر طبق برنامه پیش برویم، انتهاي امسال به نتیجه 
و خروجي قابل قبولي از پورتفولیو مي رسیم که بتوانیم آن 
سرویس هاي خاصي که در زنجیره ارزش طراحي شده، 
ارائه دهیم. حس عقب بودن از بازار نداریم چون استراتژي 
خاص خودمان را داریم و با یک برنامه از پیش  تعیین شده، 
حرکت مي کنیم. اگر بتوانیم زنجیره ارزش را درس��ت به 

هم متصل کنیم، به نتیجه قابل قبولي خواهیم رسید. 

درجم�عش�نوندگانميزگ�رد،آق�ايدكت�ر
تركتبري�زي،عضوهي�اتمديرهبان�كتجارت
حضوردارند.آقايدكتر!لطفًادرخصوصضرورت
حضوربانكهادرايجادمراكزاس�تارتاپي،نكات

مدنظرتانرابفرماييد.
تركتبري�زي: جن��اب کالنتري ن��ژاد در ابت��داي 
صحبت شان اشاره داشتند که ما همگي به این سمت تب 
کردیم و به دنبال ایجاد مراکز نوآوري هستیم. بنده براي 
حوزه هاي دیگر نمي توانم اظهارنظر کنم اما درخصوص 
بانک ها، ن��کات، دالی��ل و ضرورت هاي ای��ن موضوع را 
عرض مي کنم. واقعیت این اس��ت که یکي از موضوعات 

اصلي ما در بانک ها، پیچیدگي هاي موجود است ؛ یعني 
استارتاپ ها به سادگي نمي توانند حتي براي تست هاي 
اولیه محصول وارد بانک ش��وند. اگر این مراکز را ایجاد 
کنیم، براي این است که دوس��تان جوان استارتاپي، به 
تولید محصوالت��ي براي بانک ها کم��ک کنند و در کنار 
شرکت هاي بانک ها، کارشناسان بانکي حضور پیدا کرده 
و در مواقع لزوم از کس��اني که در حوزه PSP وابسته به 
بانک ها، سامانه هاي کربنکینگ و فعاالن حوزه کسب وکار 
بانک ها مشغول هستند، کمک بگیرند و قابلیت محصول 
خود را تس��ت کنند. البته بنده نمي گویم که لزوما بانک 
این مراکز را ایجاد کند، هرچند بان��ک هم این مراکز را 
ایجاد کند، خیلي خوب است. در مجموع حضور بانک در 
این مراکز و هزینه کرد براي آنها، کمک مي کند سرعت 
رش��د محصوالت این استارتاپ ها بیش��تر شود و زودتر 
به محصول نهایي برس��د. این امر، مسوولیت اجتماعي 
بانک ها نیز محسوب مي ش��ود و در کنار تمام فعالیت ها 
براي س��ودآوري به عنوان یک موسس��ه انتفاعي، باید 
جوانان کش��ور را کمک کنند تا آنها بتوانند محصوالت 
خود را در حوزه هاي بانکي توس��عه دهند. همه بانک ها، 
از بانک دیجیت��ال صحب��ت مي کنند. در ای��ن حالت، 
محصوالت سمت مش��تري باید توسط فین تک ها تولید 
شود ؛ محصوالت جدیدي که بانک، ذیربط نیست و فقط 
دیتابیس را نگه مي دارد و پشت قضیه است. این امر، آینده 
بانک است و اگر کمک نکنیم که این محصوالت ساخته 
شود، همین وضعیت سنتي را پیش مي بریم. اگر دنبال 
تکنولوژي ها، محصوالت و سرویس هاي جدید نباشیم، 
مدام در حال حفظ وضعیت فعلي هس��تیم در حالي که 
باید به وضعیت جدید فکر کنی��م. این مراکز مي تواند به 
حوزه بانک دیجیتال کمک کند که نیاز به استارتا پ ها و 
فین تک هاي قوي دارد تا در کنار بانک ها فعالیت کنند و 
بانک ها هم در کنار آنها باشند و به یکدیگر متصل شوند. 
اینها در آینده س��ودآور خواهند بود حتي اگر پنج تا 10 
درصد آنها هم به سودآوري برسند، براي بانک، کشور و 
آن استارتاپ آینده خوبي را به همراه خواهد داشت. بنده 
هم در بانک قبلي و هم در بانک فعلي که مسوولیت دارم، 
توصیه کردم که نباید به هزینه ک��رد فکر کرد چون اگر 
درست سرمایه گذاري شود حتماً براي ارائه سرویس هاي 
بهتر به مشتري، به نفع بانک است. رسوب این متخصصان 
داخلي ب��ا اتکا ب��ه یک موسس��ه انتفاعي مانن��د بانک، 

مي تواند ایده ها را به محصول تبدیل کند. 

جنابتبريزي!البتهاحس�اسميكنمايننسل
Z،روحياتمتفاوتترينسبتبهنسلقبلدارند.
چس�باندنايننس�ل،بهبانكها،ش�رايطخاص
خ�ودراميطلبد.بس�ياريازآنه�امتخصصاني
هس�تندكهكارخ�ودرابلدندامااگ�ريكمقدار
ب�اآنهابدرفتاريش�ودودرس�تتعاملنش�ود،

مهاجرتكردهيابررويپروژههايخارجازكشور
كارميكنندوي�اتعامالتخودراباش�ركتهاي
خارجيبرقرارميس�ازند.دراي�نزمينه،بهنظر
ميرس�دمراكزن�وآوريبايدمس�يرراراحتتر
وبازتربگذارند.ش�خصًاب�اتوجهب�هفعاليتدر
ح�وزهبانك�ي،اس�تارتاپيرازيرنظري�كمركز
نوآوريدراينحوزه،مشاهدهنكردمكهمحصول
خوبيراارائ�هدهد.البتهخواه�شميكنمآقاي
كالنترينژاددرسوالبعدي،اشارهكنندكهچقدر
زمانبايدمتصورش�ويمكهيكاستارتاپازايده
بهمحصولبرس�دوازآنجابهرش�دويونيكورن

ختمش�ود.هرچندوقت�يازيونيك�ورنصحبت
ميش�ود،بااينن�رخدالر،تنآدمميل�رزدوبه
اينسادگيهانيس�ت.جنابتبريزي!شماكهدر
حوزهسياستگذاريبانكهستيد،لطفًاروياين

موضوعبيشترفكركنيد.
تركتبري�زي:واقعاً این جوانان، اص��اًل حال و حوصله 
اینک��ه وارد این فرایندهاي پیچیده ش��وند، ندارند! قرار 
اس��ت ما، کس��ب وکارها و آي تي ما ش��بیه آنها شوند و 
چابک شوند! قرار نیست آنها شبیه ما شوند. در جلسات 
مختلفي با این دوستان، مالحظه کردم که وقتي فرایندها 
را توضیح مي دهیم، به آنها برمي خورد که چرا باید براي 
ای��ن موضوعات، آن قدر جلس��ه بگذاریم. س��عي ما این 
بوده که فضا را آماده کنیم و جوانان را درگیر موضوعات 
داخلي خودمان نکنیم. چس��باندن به بانک یعني اینکه 
هر سرویسي را تمایل دارند سریع تر از واحدهاي داخلي 
بانک بگیرند. ما اگر بخواهیم محصول��ي در بانک تولید 
کنیم، در بخش کس��ب وکار، آي ت��ي و.. . مدت ها با هم 
جلس��ه مي گذاریم اما جوانان اس��تارتاپي معتقدند این 
توانایي را دارند که سریع تر فعالیت کنند. ما باید فضا را 
فراهم و از آنها حمایت کنیم و خیلي کاري به کارش��ان 
نداش��ته باش��یم! آنها جور دیگري فک��ر کرده اند، جور 
دیگري دیده اند و جور دیگري فعالیت کرده اند تا بتوانند 
اقدامات شان را به طور عملي، اجرایي و تجربي در بانک ها 

پیاده سازي کنند. 

جنابكالنترين�ژاد!بهعنوانآخرينس�وال،
صحبتازپ�ولهوش�منددرحوزهاس�تارتاپي،
زيادمطرحميشود.لطفًابفرماييدپولهوشمند
چيستونقشآندررش�دوتوسعهاستارتاپها
كجاس�ت؟آيامادراي�ران،آنقدرپ�ولودانش
نداريمكهجايگاهخوبيدراكوسيستماستارتاپي
بينالمللداشتهباشيم.اينمشكالتازكجاناشي
ميشود؟همچنيناگرنكتهپايانيبرايجمعبندي

مدنظرداريد،بفرماييد.
كالنترينژاد: بهتر اس��ت بگویم از س��رمایه هوشمند 
صحبت مي کنیم. استارتاپ ها براي رش��د به چهار نوع 
سرمایه نیاز دارند: سرمایه دانشي، س��رمایه اجتماعي، 
سرمایه نمادین و سرمایه نقدي. اگر سرمایه نقدي همراه 
با سه سرمایه دیگر باشد، این س��رمایه، هوشمند است ؛ 
مشروط بر اینکه این سرمایه از طرف کسي باشد که حوزه 
تخصصي را مي شناسد، تجربه دارد، کار استارتاپي کرده، 
فرایندها را مي شناس��د و به خوبي مي دان��د که چگونه 
مي توان با آن تعامل ک��رد. نکاتي که آقاي دکتر تبریزي 
فرمودند، کاماًل درست است. حتماً همه اکوسیستم هاي 
نوآوري کش��ور از حضور فعاالن اس��تارتاپي، اس��تقبال 
مي کنند و اگر بنده درب��اره تعداد مراکز نوآوري صحبت 
کردم، منظورم در سطح کالن و کل مراکز نوآوري بود که 

در سطح کشور فعال هستند. 

آقايمهن�دسعليمحم�دي!جنابعاليهمبه
عنوانس�والپايان�يبفرمايي�دكهچرابيش�تر
اس�تارتاپهايبانكيدرحوزهپرداخت،متمركز
ش�دهاند؟همچنيننكاتوجمعبنديخودتانرا

ازمباحثميزگردارائهنماييد.
عليمحم�دي:ای��ن موضوع، بیش��تر ب��ه PSPهاي ما 
برمي گردد که از چندین سال پیش وجود داشتند و مباحث 
رگوالتوري آنها، حل شده بود. در پنج شش سال اخیر، نرخ 
صدور قابل توجه کارت هاي بانکي، رمزهاي دوم، تبلیغات 
گسترده توس��ط اپلیکیش��ن هایي مانند 780، فعالیت از 
طریق USSD، خلق اس��تارتاپ هایي که »آپ« از اولین 
نمونه هاي آن بود و نیز بحث سودآوري زیاد استارتاپ هاي 
حوزه پرداخ��ت طي چند س��ال، تمرکز را بیش��تر به این 
س��مت برد که ایده هاي حوزه پرداخت، در استارتاپ هاي 
بانکي، نمود بیش��تري داش��ته باش��د. همچنین قوانین، 
رگوالتوري، زیرس��اخت، کانال ها و ایجاد رمز دوم از سوي 
بانک ها، USSD، گسترش اینترنت، بازار و فرهنگ سازي، 
استارتاپ ها را به س��مت پرداخت الکترونیک سوق داد. به 
نظر من، حوزه پرداخ��ت، طي یکي دو س��ال آینده، براي 
اس��تارتاپ هایي که قصد ورود به عرصه بانکي دارند، حوزه 
جذاب��ي نخواهد بود و در حال رس��یدن به مرز اش��باع در 
این زمینه هس��تیم. سال هاي آینده، اس��تارتاپ ها باید به 
سمت حوزه هاي دیگري از فین تک بروند مانند رگ تک و 
اینشورتک. اینها حوزه هایي هستند که مي تواند جذابیت 

بیشتري تولید کند و سودآوري بهتري داشته باشد. 

احمدي: چيزي که کمتر درباره آن صحبت 
مي کنيم، اين است که شرايط کالن کشور 

باعث نااميدي مي شود در حالي که ما 
عملكرد شتاب دهند ه ها را زير سوال 
مي بريم. البته بايد عملكردشان بهتر 

باشد. اگر دقت کنيم از سال 90 تا 95 
که استارتاپ هاي کوچك با رشد زياد 

شكل  گرفتند، از نظر اقتصادي در حال 
رشد بوديم و اميد وجود داشت و روابط 
ايران با ساير کشورها رو به بهبودي بود. 
حتي استارتاپ هايي که خودمان برگزار 
مي کرديم به اندازه اينكه کشور در حال 

رشد بود، موثر نبود

ترک تبريزی: واقعيت اين است که يكي از 
موضوعات اصلي ما در بانك ها، پيچيدگي هاي 
موجود است ؛ يعني استارتاپ ها به سادگي نمي 

توانند حتي براي تست هاي اوليه محصول 
وارد بانك شوند. اگر اين مراکز را ايجاد کنيم، 
براي اين است که دوستان جوان استارتاپي، 
به توليد محصوالتي براي بانك ها کمك کنند 
و در کنار شرکت هاي بانك ها، کارشناسان 
بانكي حضور پيدا کرده و در مواقع لزوم از 
کساني که در حوزه PSP وابسته به بانك ها، 
سامانه هاي کربنكينگ و فعاالن حوزه کسب 
وکار بانك ها مشغول هستند، کمك بگيرند و 

قابليت محصول خود را تست کنند


