پرداخت وجه با «کف دست»
به جای کارت بانکی
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 میس��ازد.با توجه به این
تکنولوژی ،دیگر احتیاجی به کارتهای بانکی وجود ندارد
و با اسکن دست در مراکز پرداختها صورت میگیرد.ظاهرا
آمازون در حال تست روشهای مختلفی برای پیادهسازی
سیستم اس��ت ،اما در سادهترین شکل مش��تری یکبار و از
طریق دس��تگاههای نصب شده در این فروش��گاهها 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 میدهد.
بر اس��اس گزارشها ،دادههای جمعآوری ش��ده از پایانهها
در فضای ابری آمازون ذخیره ش��ده و کاربران میتوانند به
آنها دسترسی داشته باشند.خرید هوش��مند با کف دست
مزایای مختلف��ی دارد ،برای مثال در صورت جا گذاش��تن
کارتهای بانکی ،پرداخت از طریق اس��کن دس��ت صورت
میگیرد و همچنین فرایند خرید با سرعت بیشتری انجام
میشود.این شرکت در حال حاضر برنامههای بزرگی را برای
گسترش فروش��گاههای “ ”Amazon Goخود دارد که
به خریداران این امکان را میدهد بدون حضور صندوقدار
خدمات پرداختی خود را با ن��ام “ ”Amazon Payانجام
دهند.آمازون با استفاده از یک سیستم شناسایی که کارت
اعتباری را به امضاهای دست منحصر به فرد مرتبط میکند،
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  PALMخود 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.
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همهگيري ويروس كرونا ،باعث اختالل در روند اقتصادي
جهان شدهو اس��تارتاپها نيز از اين تأثير ،بركنار نبوده و
نيستند ،بنابراين طبيعي است روند سرمايهگذاري بر روي
استارتاپها نيز شاهد تغييراتي ش��ود و سرمايهگذاران،
حوزههاي خاصتري را براي تزريق سرمايه خود انتخاب
كنند.
اين در حالي اس��ت كه بيش از هفتم��اه از ورود ويروس
كرونا به كشور ميگذرد و تا حدودي مردم و كسبوكارها
كه تازه از ش��وك اتفاقات س��ال  98خارج ش��ده بودند،
دستوپنجه نرم كردن با اين ويروس را هم ياد گرفتهاند.
كرونا ،اگرچه بيشتر ،محدوديت و كس��ادي به بار آورده
اما از طرفي به برخي كس��بوكارها ،فرصت عرضاندام و
خودنمايي هم داده است .براي مثال با شيوع اين بيماري
در جهان و باال رفتن آمار مبتاليان ،سيس��تم آموزش��ي
كشورها نيز براي جلوگيري از تجمع ،مدارس و دانشگاهها
را تعطيل كرده و خواس��تار آموزش آنالين ش��ده است.
همچنين با خانهنشين شدن مردم ،تمايل افراد به استفاده
از س��رويسهاي آنالين نيز به ش��دت افزايش پيدا كرده
اس��ت؛ از خريد مايحتاج منزل و لوازم شخصي گرفته تا
ويزيت پزشك و برگزاري آنالين رويدادها .حتي در بعضي
از ش��ركتها براي ارائه بهتر خدمات ،تع��داد كارمندان
هم افزايش پيدا كرده اس��ت .اما اين رش��د ،تنها به چند
حوزه ،محدود ميشود و اكثريت استارتاپها با ادامه اين
وضعيت ،آينده روشني نخواهند داشت.
طبق آمار ارديبهش��تماه س��ازمان فناوري اطالعات ،با
ادامه كرونا در كشور 61 ،درصد كسبوكارها قادر به ادامه
فعاليت نخواهند بود و از آنجا ك��ه درگير بودن با ويروس
كرونا در كش��ور ،حداقل تا پايان س��ال ،محتمل به نظر
ميرسد ،اين سوال مطرح ميشود كه آينده استارتاپهاي
ايراني در ادامه و در نيمه دوم سال  99چگونه خواهد بود؟
آيا اس��تارتاپها قادر به ادامه مس��ير در چنين وضعيتي
هس��تند يا مجبور به تعديل نيرو يا تعطيلي ميشوند؟ از
طرف ديگر ،حضور بانكها به عنوان سرمايهگذار در اين
حوزهها طي چند س��ال گذش��ته پررنگتر از قبل شده،
هرچند تاكنون نمونه موفق چشمگيري از اين همكاري
ديده نشده كه البته داليل خاص خود را دارد.
از اينرو ،در اين ميزگرد آنالين از سلس��له نشس��تهاي
تخصصي بانكداري و اقتصاد ديجيت��ال كه با حضور رضا
كالنترينژاد مديرعامل شركت دانش بنيان همآوا ،حميد
عليمحمدي مديرعامل شركت تكنوتجارت و مهمان روي
خط حميدرضا احمدي ،بنيانگذار استارتاپ ايوند برگزار
شد ،چالشها و راهكارهاي پيشروي رشد استارتاپها در
كشور ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .آنچه ميخوانيد،
مشروح اين گفتوگو است.

حام�ي اي�ن برنام�ه ش�ركت تج�ارت
الكترونيك پارسيان
  جن�اب كالنترين�ژاد لطف� ًا در ابت�دا ،تصويري
از اكوسيس�تم اس�تارتاپي كش�ور ارائ�ه نماييد.
به نظ�ر ش�ما ،در دوران كرونا ك�ه همهجا خصوصا
توس�ط دولتم�ردان ،س�خن از اقتصاد هوش�مند
اس�ت ،اس�تارتاپها براي توس�عه اقتصاد كشور،
چه اقداماتي باي�د انجام دهند و چ�ه چالشهايي
پيشروي آنهاست؟
كالنترينژاد :سوال دشواري است و نميتوان در مدت
كوتاه يا چندس��طر به آن پاس��خ داد .تقريب��اً يك دهه از

عمر آنچه زيستبوم نوآوري يا به تعبير ديگر ،زيستبوم
اس��تارتاپ مبتني بر اقتصاد ديجيت��ال و خدمات آنالين
در كش��ور ميناميم ،ميگذرد .اولي��ن جوانههايي كه از
ابتداي دهه  1390يا انتهاي دهه  1380در كش��ور زده
شد ،با گسترش اينترنت كام ً
ال خودجودش بوده و برخي
از شركتهاي بسيار بزرگ كنوني ،در همان زمان فعاليت
خود را ش��روع كرده بودند .اين جهتگي��ري در ابتداي
دهه  1390با خوشبيني نس��بت به ش��رايط اقتصادي،
گس��ترش اينترنت و ش��رايط روز آن زمان ،دائما توسعه
يافت و افراد متعدد از گوشه و كنار مانند فعاالن اقتصادي
داخلي و خارجي كش��ور به آن اضافه شدند .نقاط عطف،
زماني در ايران اتف��اق افتاد كه اولين س��رمايهگذاريها
شكل گرفت و بر روي بس��ياري از شركتهايي كه اكنون
جزء موارد ش��اخص محسوب ميش��وند ،سرمايهگذاري
انجام ش��د و آنها فرصت رش��د و توس��عه پيدا كردند .در
ميانه دهه  ،1390ش��اهد رشد پرش��تاب و مطرح شدن
برندها و شكلگيري اين زيس��تبوم بوديم .در سالهاي
 1393به بعد ،با برگزاري رويدادهاي اس��تارتاپ ويكند،
ادبيات استارتاپي در بدنه دانش��جويان و جوانان ،شروع
به گس��ترش پيدا ميكن��د و ادبيات راي��ج در اين عرصه
ش��كل ميگيرد زيرا افراد متولد دهه  1360كه غالبا زير
 30س��ال و عالقهمند به ش��روع يك كس��بوكار بودند،
موجب گس��ترش موجي ش��دند كه بدنه اكوسيستم در
س��طوح پايينتر نيز با استارتاپ كوچك ش��كل بگيرد.
برخي از آن جوانهها ،اكنون جزء كس��بوكارهاي خوب
كشور هس��تند .در حوزه فرهنگي ،اس��تارتاپهاي نوار و
ايوند از همين جنس هس��تند .بنده از سال  1394به بعد
با همين زيستبوم فعاليت داش��تم .مجموع اين اتفاقات
و سياس��تگذاريهاي اين عرصه ،همراهي دولتمردان و
حمايت معاون��ت علمي فناوري رئيس جمه��ور را از اين
زيستبوم به همراه داشت و از آن زمان به بعد ،با سرعت
باورنكردني ش��اهد رشد مراكز ش��تابدهي و حمايت از
توسعه كس��بوكارها بوديم؛ بهگونهاي كه بين سالهاي
 1395تا كنون ،تع��داد آنها بيش از  100مورد اس��ت و
موج بزرگي ايجاد شد .طبيعي بود در گام اول ،امكان ارائه
خدمات پايه و بنيادين ،هدف اصلي اس��ت و تمام فعاالن
اين حوزه در اين جهت حركت ميكردند اما در دو سه سال
اخير ،انسجام اين شركتها ،تعميق ،افزايش توان مالي و
گستروش نيروي انس��اني كه بعضا در برخي شركتهاي
استارتاپي ،به چند هزار نفر ميرسد ،موجب شد به سمت
خدمات نوآورانه بيشتر حركت كند و فقط محصول پايه
ارائه نشود .يونيكورن در ايران را چندان متوجه نميشوم
اما اگر آنها را شركتهاي شناختهش��ده بدانيم ،در حال
ايجاد تمايزهاي فناورانه و نوآورانه هستند و دور جديدي
از ظرفيت و ام��كان بهكارگيري فناوريهاي��ن نوين در
اين مجموعهها ايجاد ش��ده و ظرفيتهاي اقتصاديشان
به آنها اجازه ميده��د اقدامات بزرگت��ري انجام دهند.
درباره توس��عه زيس��تبوم و تثبيتكننده آن در كشور،
بايد عرض كنم بعد از خروج آمري��كا از برجام و تحوالت

اقتصادي دو سه س��ال اخير ،در پاييندست زيستبوم،
يعني كسبوكارهاي كوچك ،تحوالت زيادي ايجاد شده
اس��ت .اين تحوالت ،لزوما صددرصد مثب��ت نبوده بلكه
شاخصهاي اقتصادي و تمام ش��دن موج جوانان متولد
دهه  ،1360موجب شده تعداد و جوانههاي پاييندست،
كاهش يابد و دسترس��ي ب��ه ايدههايي ك��ه مزيتهاي
فناورانه ،بدعت و خالقانه داش��ته باش��ند ،كمتر شود در
حالي كه نهادهاي مدعي حمايت از نوآوري بيشتر شدهاند!
تيمهاي باكيفيت و برخوردار از ظرفيت مناسب و داشتن
ايدههاي متفاوت و متمايز ب��ا درنظر گرفتن نيازهاي روز
جامعه در حال كاهش است و پارامترهاي عمومي موجود،
نيز در اي��ن امر بيتأثير نيس��ت و روحيه امي��د را از بين
ميبرد .در طول يك دهه گذش��ته ،اوج تجلي زيستبوم
نوآوري كه متصل به كس��بوكار است و به آن زيستبوم
استارتاپي گفته ميش��ود ،در قالب شكلگيري كارخانه
نوآوري آزادي با همكاري پارك فناوري پرديس ايجاد شد
كه همآوا نيز در آن نقش داش��ت و بعد از آن ،همين الگو
گسترش پيدا كرد و اعتبار آن به تمام كساني برميگردد
كه براي اين اكوسيستم زحمت كشيدند .بحث در پيشرو
بودن يا نبودن آن نيس��ت .امروز شاهد آن هستيم كه در
اليههاي نوآوري متعدد ،ت�لاش براي ايجاد كارخانههاي
ديگر وجود دارد .در ادامه مس��ير ،الزم است بين فرايند
کالنتری نژاد :در دنيا در نسل هاي
جديد شركت هاي استارتاپي ،گذشته
از اقتصاد ديجيتال ،شاهد تحوالت
بزرگي هستيم و فقط منحصر به
اقتصاد ديجيتال نيست .افزايش
بهره وري ،بهبود برخي اقداماتي كه
قبال ًممكن نبود و هوشمندسازي از
مهم ترين تحوالتي است كه در يكي دو
دهه آينده اتفاق مي افتد و اين امكان
عمده اي است كه توسعه ديجيتال
ايجاد كرده است
و زيست بوم نوآوري و اكوسيس��تمي كه در آن صرفا بايد
اقتصاد ديجيتال وجود داشته باش��د ،تمايز قايل شد .در
دنيا در نسلهاي جديد ش��ركتهاي استارتاپي ،گذشته
از اقتصاد ديجيتال ،شاهد تحوالت بزرگي هستيم و فقط
منحصر به اقتص��اد ديجيتال نيس��ت .افزايش بهرهوري،
بهبود برخي اقداماتي كه قب ً
ال ممكن نبود و هوشمندسازي
از مهمترين تحوالتي است كه در يكي دو دهه آينده اتفاق
ميافتد و اين امكان عمدهاي اس��ت كه توسعه ديجيتال
ايجاد كرده اس��ت .گويي به نقطهاي از تاريخ رسيديم كه
قادريم با متصل كردن هر آنچه در اطرافمان س��اختيم،
شبكه عظيمي از برس��اختههاي بههممتصل ايجاد كنيم
تا تب��ادل داده و تحليل و هوشمندس��ازي صورت گيرد.
اين امر ،اتفاق بزرگي اس��ت و مهمترين اتفاق پيشروي

تمدن بش��ري و بهگونهاي تبديل ش��دن آنچيزي است
كه ما از علوم ش��ناختي تحتعنوان هوش مصنوعي ياد
گرفتيم .در ايران ،بهخاطر شرايط موجود ،به نظر ميرسد
توجه به كسبوكارهاي غير از اقتصاد ديجيتال مبتني بر
فناوريهاي جديد نيز راهگشاست.
  فكر ميكنيد موانع پيشروي رشد استارتاپها
در ايران در مقايسه با ساير كشورها چيست؟
عليمحم�دي :در اكوسيستم استارتاپي كشور ،موانع و
مشكالت تبديل شدن اس��تارتاپ به يك يونيكورن به دو
بخش درونس��ازماني و برونس��ازماني تقسيم ميشود.
مباحث درونسازماني كه به تيم استارتاپي بستگي دارد،
شامل پارامترهاي مختلفي اس��ت كه عمده آن به نيروي
انساني برميگردد .نظام آموزشي و دانشگاهها در تربيت
نيروي انس��اني كه آمادگ��ي و مه��ارت الزم براي جذب
در بازار كار داش��ته باش��د ،همچنان ناموفق هستند .ما
در اس��تارتاپها هنوز نيروي انس��اني ماهر كه قادر باشد
مدلهاي كسبوكاري ،س��ناريوهاي مالي و بعضا فني را
درك كنند ،كم داريم .يكي از داليلي كه اين اكوسيستم،
افت پيدا ك��رده ،اين اس��ت ك��ه فارغالتحصيالن جديد
دانشگاهي ،پارامترها و ش��رايط اوليه حاكم بر شكلدهي
تيمها را دارا نيستند .مشكل مزمن فرهنگسازي در ايران،
كار تيمي است كه به فراخور ،آن را در تيمهاي استارتاپي
و قب��ل از آن ،در پاركهاي علم و فناوري و ش��ركتهاي
دانشبنيان نيز شاهد بودهايم .اين موضوع به ضعف ارتباط
صنعت و دانش��گاه ما برميگردد .پارامتر درونسازماني
ديگر ،عمدتاً به رهبري تيمها اختصاص دارد.
از سوي ديگر ،مهمترين پارامترهاي برونسازماني و جو
حاكم بر اكوسيستم ،بحث عدم ثبات اقتصادي و سياسي
كشور است؛ يعني اگر هر اس��تارتاپي ،جذب سرمايه راند
 2يا  3را بر اساس يك س��ناريو يا بيزينس پلن انجام داده
باشد ،االن مطمئناً با مشكل مواجه است .با اين نرخ دالر
و جهش دس��تمزدها ،گراني و مباحث تبليغاتي ،بههيچ
عنوان سناريوي مالي را نميتوان پياده كرد .عم ً
ال وقتي در
جو نامتعادل ،نامتوازن و بيثبات تصميمگيري ميشود،
اينكه بتوان آن را مديريت كرد ،بس��يار دش��وار است .در
مقايسه با س��اير كشورها ،ما بسيار مش��كل داريم .عالوه
بر اين ،قوانين و مقررات ،ماليات ،بيمه تأمين اجتماعي،
ثبت ش��ركت ،راهان��دازي كس��بوكار ،فض��اي پيچيده
كس��بوكار و نحوه ارائ��ه و فروش محص��ول در مواجهه
با بازار راكد تورم��ي ،پارامترهاي برونس��ازماني متعدد
و موثر بر رش��د اس��تارتاپها هس��تند .همچنين كمبود
س��رمايهگذار تخصصي حوزه اس��تارتاپ از ديگر عوامل
است .اگرچه تعداد سرمايهگذارهاي ما زياد است ،اما بعضا
برخي رفتارها كه از آن به عنوان پولپاش��ي يا پول ارزان
ريختن نام برده ميشود ،نه تنها كمكي به اين اكوسيستم
نميكن��د بلكه تع��داد شكس��تها را افزاي��ش ميدهد.
هرجايي كه توس��عه نامتوازن بين عوامل درونسازماني
و برونسازماني وجود داشته باشد ،نقطه شكست است.

همچنين پيچيدگي فضاي حاكميتي كشور ما بهگونهاي
اس��ت كه در اين حوزه ه��م بازيگ��ران نميتوانند نقش
درس��تي ايفا كنند؛ يعن��ي حتي در ص��ورت ورود ،عم ً
ال
جايي س��رمايهگذاري ميكنيم يا زماني اين كار را انجام
ميدهيم كه نبايد اقدام ميكرديم .نتايج آن االن در حال
روشن شدن است اما طي يك سال آينده ،استارتاپهايي
كه اينگونه جذب س��رمايه كردهاند با مشكالت ديگري
مواجه ميشوند .عامل آخر ،بحث تحريمهاست .اگر يك
اس��تارتاپ در كش��ورهاي اروپايي يا حوزه خليج فارس،
ايدهاي را اجرايي كند ،حداقل با ب��ازار منطقهاي مواجه
است و سناريوهاي مالي را فراتر از كشور خود ميبيند اما
در ايران ،با توجه به تحريمها و عدم تبادالت مالي ،حتي
به كشورهاي همس��ايه نيز نميتوان براي ارائه محصول
چش��م دوخت .در يك جمعبندي بايد ع��رض كنم يك
اس��تارتاپ عم ً
ال بايد تعادلي بين عوامل درونس��ازماني
و برونس��ازماني در محيطي با عدم اطمين��ان باال ايجاد
كند؛ اتفاقي كه طي ماههاي اخير و يك س��ال گذشته به
شدت درگير آن بودهايم .از آنجا كه عوامل برونسازماني
ما واگرايي ايجاد ميكند ،عم ً
ال ايج��اد نقطه تعادل براي
استارتاپهاي ما بسيار مشكل شده است .اينكه محصول
مناسبي توليد كنيم ،تحقيقات بازار خوبي داشته باشيم،
كجا ،به چه ميزان سرماي ه و با چه ميزان تبليغات ،محصول
را النچكنيم ،مباحث رگوالتوري ،قوانين و مقررات و عدم
ثبات اقتصادي را مديريت كنيم ،به اين امر تبديل شده كه
يك استارتاپ در شرايط فعلي بايد هفتخوان رستم را طي
كند تا قادر باش��د افزايش مقياس مناسبي را ارائه نمايد.
البته نظرم صددرصد منفي نيست اما فضا نسبت به چند
سال پيش ،سختتر شده است .اگر سياستگذاري خوبي
از طرف دول��ت يا حاكميت اتفاق نيفت��د ،فعاليت در اين
اكوسيستم براي استارتاپها ،دش��وار خواهد شد .ضمن
اينكه در  base lineنيز ايدههاي ن��و كاهش پيدا كرده
و اكثرا ً در حال كپيكاري يا تغيير در جزييات هستند.
براي مقايسه بهتر مثال ميزنم .كش��ور كوچك بحرين،
ش��رايط را براي راهاندازي يك كس��بوكار استارتاپي ،از
 50هزار دالر به  100دالر رسانده اس��ت! معافيت كامل
را براي نرخه��اي مالياتي اعمال كرده اس��ت .همچنين
صندوق  100ميليون دالري براي سرمايهگذاري بر روي
ايدههاي نو ،ايجاد كرده است .نمونه ديگر قزاقستان است
كه سرمايهگذاريهاي زيرس��اختي ،يك ميليارد دالري
انجام ميدهند .البته اين موارد ،به صورت جستهگريخته
در كشور ما هم وجود داشته اما يكي از مشكالت اين است
كه اگرچه يك زيس��تبوم نوآوري يا استارتاپي در كشور
فعاليت ميكند ،با اين حال ،يكپارچه نيست .ما جزايري
هس��تيم كه جداگانه فعاليت ميكني��م .در برخي موارد
همگرا ميش��ويم و در موارد ديگري خير .معاونت علمي
فناوري رياس��ت جمهوري از ديدگاه خودش و با ساختار
تصميمگيري خودش در حال گس��ترش اين اكوسيستم
است .وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نيز از سالها پيش
با پارك علم و فناوري در اين حوزه فعال بوده اس��ت .در
دهه اخيرVC ،ها اضافه ش��دهاند و االن ش��اهد افزايش
آنها هستيم .همه اين بازيگران در اين اكوسيستم ،جايي
قرار گرفتهاند كه ميتوانند همگرا شوند و در برخي موارد
هم همگرا نيس��تند و نقش خودش��ان را بازي ميكنند.
در مجموع استارتاپها و س��رمايهگذاران ما ،براي اينكه
اين اكوسيستم را با سرعت بيش��تر پيش ببرند يا با حفظ
سرعت قبلي ،توسعه دهند ،راه آساني ندارند اما اميدوارم
با تصميماتي كه بعضا بايد از طريق مقامات باال اتخاذ شود،
شاهد بازگشت اين اكوسيستم به روزهاي خوب باشيم.
  اخبار زيادي از گش�ايش مراكز رشد با مشاركت
بخشهاي مختلف ،حاكميت و سه قوه ميشنويم.
شركت تالونگ در حوزه توليد تخممرغ نيز درحال
ايجاد مركز رشد اس�ت .به نظر شما ورود حاكميت
در اين حوزهه�ا با چ�ه انگيزهاي اتف�اق ميافتد؟
ورود حاكميت در كنار بخ�ش خصوصي را تاكنون
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چقدر موفق ميدانيد؟ آيا روشهاي مورداستفاده
صحيح است؟
كالنترين�ژاد :درب��اره تالونگ ،آقاي فرش��يد گلزاده
كه از دوس��تان ما هس��تند ،فعاليت ميكنند و اظهارنظر
درباره يك مورد خاص ،سخت اس��ت! واقعبيني ،بخشي
از موفقيت اس��ت .هميش��ه اين بحث درباره اكوسيستم
نوآوري وج��ود دارد كه در ح��ال فروش امي��د واهي به
مردم و تيم است .واقعيت اين است كه اميد و واقعبيني،
در تضاد نيس��تند و ميتوان در كنار هم از آنها اس��تفاده
كرد .اميد ،يعني ميتوان ش��رايط امروز را تغيير داد .اگر
واقعبينانه به موضوع نگاه كنيم ،بايد ببينيم چند درصد
افراد جامعه ،حاضر به درگيرشدن فرايندي ماجراجويانه
هستند كه در ايران ،با شرايط سختتر همراه است .وقتي
در كشور ،موجي ايجاد ميش��ود و موضوعي مد ميشود،
افراد بدون توجه به محتوا ،فرم را كپي ميكنند .مث ً
ال اگر
مفهوم بانك را فقط تعدادي ساختمان درنظر بگيريم كه
مشتريان ،وارد آن ميش��وند و عميقا متوجه فرايندها و
محتواي درونياش نباش��يم ،واقعبيني نيست .به داليل
متعدد تاريخي ،س��ريعا چيزي را كپي ميكنيم كه فاقد
محتواست .اين تحوالت ،فقط در بخش حاكميت نيست.
من فكر نميكنم حاكميت ،خودش شتابدهنده يا مركز
نوآوري تاسيس كرده ،شايد نهادهاي اقتصادي كه متصل
به حاكميت هستند يا بانكها يا موسس��ات مالي به اين
سمت رفتهاند .قضاوت كردن درباره خوب يا بد بودن آن،
به اين موضوع برميگردد كه آيا قادرند محتواي موردنظر
را ارائه كنند يا خير .به نظرم ،ما نيازمند اين حجم از مراكز
نوآوري و شتابدهنده نيستيم .علت عدم اقبال جوانان به
اين مراكز در چند سال اخير ،تعدد آنها و عدم امكان ارائه
سرويس واقعي بوده كه به بياعتمادي متقابل دامن زده
اس��ت .اين امر ،بزرگترين آفت موجود است .اگر دولت،
مش��وق گذاش��ته ،برخي هم به اين س��مت ،تمايل پيدا
كردهاند .وقتي درباره يك شتابدهنده صحبت ميكنيم،
يك نهاد سودآور كوتاهمدت يكي دو س��اله نيست اما باز
هم شاهد شكلگيري تعداد زياد شتابدهنده هستيم كه
قادر به تأمين جريان نقدينگي چند سال اول هم نبودهاند.
فكر ميكنم ما دچار هجوم هيجانزده به سمت موضوعي
ش��دهايم كه فكر ميكرديم بس��يار جذاب و جالب است
بدون آنكه از خودمان بپرسيم آيا شخصاً يك كسبوكار
راهاندازي كردهايم و مدير يك شركت كوچك بودهايم كه
يك مركز نوآوري را اداره كنيم .اين مشكل ،فقط از سمت
حاكميت نيست .مشوقهاي حاكميت در همه جاي دنيا
وجود دارد ،اما همهجا اين مشوقها موجب نميشود كه
كساني به اين حوزه ،ورود كنند كه قادر به فعاليت مناسب
در اين زمينه نيستند.
  البته فكر ميكنم از اين تب و هيجان ايجادشده،
رانت بهوجود ميآيد و بودجههاي خوبي به افرادي
تخصيص داده ميشود كه هزينه آن در جاي ديگري
صورت ميگي�رد .اين فضا ،موج�ب كاهش انگيزه
فعاالن واقعي اين عرصه ميشود و از در و ديوار واژه
اس�تارتاپ بيرون ميريزد اما برنامه مشخصي هم
وجود ندارد .درست است؟
كالنترين�ژاد :وقتي جريانهاي عموم��ي اقتصادي به
خوبي كار نميكنند و با تعداد زيادي از افراد و نسلي مواجه
هس��تيم كه خواهان اثرگذاري هس��تند ،احتمال اينكه
جذب اين فرايندها ش��وند ،زياد اس��ت يا وقتي تصورات
عميق منتقل نميشود و چند صفحه مطالعه نميكنند،
از ايجاد استارتاپ صحبت ميكنند در حالي كه بسياري
افراد ،در حال اتالف وقت و عمر خودشان هستند .عوامل
زيادي در اين موضوع تأثيرگذار اس��ت .در ايران ،بيش از
آنكه اعتقاد به كانونهاي كيفي متمركز داش��ته باشيم،
عالقهمند ب��ه مس��اوات در ارائه خدمات ب��ه اقصي نقاط
كشور هستيم .اگر بنده مسووليت داشتم ،تالش ميكردم
يكي دو كانون در كش��ور ايجاد كنم كه تمام عالقهمندان
آنجا متمركز شوند .اين كار ،موجب ميشود افراد بتوانند
تجربيات خود را منتقل كنند .عدم تمركز يكي از عوامل
اصلي انحراف در اين عرصه است .بنده شاهد بودهام يك
جوان بسيار عالقهمند در منطقهاي با دسترسي پايين ،با
مشاهده اين فضا ،وارد فرايند ميشود و بعدا ً ممكن است
س��رخورده و منجر به بياعتباري شود .عدم عالقهمندي
ما به تشكيل كانونهاي كيفي در گذشته هم اتفاق افتاده
است .گسترش مراكز دانش��گاهي نيز نمونهاي از همين
رويكرد است .به جاي آنكه  30 20دانشگاه باكيفيت باالي
متمركز داشته باشيم ،اگر اشتباه نكنم تعداد دانشگاههاي

ما به اندازه چين است! اين امر ،نش��ان ميدهد اينگونه
اقدامات ،يك رويكرد است .كسي كه مركز نوآوري تاسيس
ميكند ،درون وي بايد جوشش وجود داشته باشد كه يك
تيم جوان را همراهي كند تا آنها رويايي را محقق نمايند.
اگر ب��ه اين موضوع به عن��وان يك س��وداگري اقتصادي
نگاه ش��ود ،هركس ميتواند ورود كند .اينها ،ريشههاي
فرهنگي هم دارد.
  جناب عليمحم�دي! آقاي دكت�ر كالنترينژاد
موضوع بازگشت سرمايه و بازه زماني باالي  10سال
را مطرح كردند .سوال اين است كه با توجه به نرخ
تورم و س�ود س�پردههاي بانكي ،آيا نرخ بازگشت
س�رمايه ب�راي س�رمايهگذاري در اس�تارتاپها،
توجيهپذير است يا خير؟
عليمحمدي :اجازه بدهيد اين موضوع را در دو سناريو
بحث كنم .وقتي اس��تارتاپي را انتخ��اب ميكنيد و مدل
مالي و سناريوهاي درآمدي را بررسي ميكنيد ،آن چيزي
كه افراد را متقاعد ميكند به اينكه وارد سرمايهگذاري در
استارتاپ شوند ،سناريوي مالي جذاب است .بنابراين قطعاً
آن استارتاپ نسبت به سود سپرده بانكي و نرخ تورم بايد
دوره بازگشت سرمايه بهتري داش��ته باشد .اين موضوع
درباره اس��تارتاپهايي صدق ميكند ك��ه عم ً
ال مراحل
ارزيابي را س��پري ميكنند و منجر به س��رمايهگذاري يا
اس��تارتاپهاي موفق ميش��وند لذا بحث توجيهپذيري،
روي خود استارتاپها از نظر نرخ بازگشت سرمايه مطرح
نيست ،آنجايي كه داستان پيچيده ميشود ،همان چيزي
علیمحمدی:درمقايسهباسايركشورها،ما
بسيار مشكل داريم .عالوه بر اين ،قوانين و
مقررات،ماليات،بيمهتأميناجتماعي،ثبت
شركت ،راهاندازي كسب وكار ،فضاي پيچيده
كسب وكار و نحوه ارائه و فروش محصول در
مواجهه با بازار راكد تورمي ،پارامترهاي برون
سازمانيمتعدد وموثر بررشداستارتاپ
هاهستند.همچنينكمبودسرمايهگذار
تخصصي حوزهاستارتاپاز ديگر عواملاست
است كه دكتر كالنترينژاد اشاره كردند؛ يعني چيزي كه
مد ميشود .قرار نيست مدام استارتاپ بخريم يا راهاندازي
كنيم .اينجا فضايي است كه پورتفوليوست و استارتاپها
وجود دارد .حاال نرخ شكست اين پورتفوليوست كه تعيين
ميكند ميزان سرمايهگذاري روي سبد دارايي استارتاپي
چگونه بوده اس��ت .نرخ شكست در كش��ور ما و در دنيا،
باالست و  80تا  90درصد استارتاپهايي كه وارد اين فضا
ميشوند ،شكست ميخورند .اگر مديريت ريسك درستي
انجام نشده باشد ،به مشكل ميخوريم .افراد حرفهاي در
بازار سرمايه ،سبدي از سهامهايي برميدارند كه بعضيها
پرريسك هستند ،برخي ريسك متوسط دارند و تعدادي
هم ريس��ك كمتري دارند و در نهايت به نقطه تعادلي در
پورتفو ميرس��ند .آنچه در ايران ،قابل مشاهده است اين
اس��ت كه مديريت ريس��ك پورتفوليو لحاظ نميشود و
معي��ار ،فق��ط جذابيت س��ناريوي مالي اس��ت كه چون
ريس��ك شكس��ت باالتري دارند ،با بيثبات��ي اقتصادي،

از يك پورتفليوي  10اس��تارتاپي 9 ،اس��تارتاپ شكست
ميخورد .اينجاست كه توجيهپذيري از بين ميرود .عمده
شتابدهندهها نتوانس��تند حتي اهداف سالهاي اوليه
خود را محقق سازند .در حال حاضر وقتي با يك استارتاپ
صحبت ميكنيد ،نسبت به پنج سال قبل ،سوداي اينكه
يك ش��تابدهنده ،ميتواند موفقيت را تضمين كند ،از
بين رفته است زيرا شتابدهندههاي بسياري تحتتأثير
مد رواني جامعه ،تاسيس شدند و هدف اوليه آنها ،جذب
استارتاپهاي بيشتر بود اما شكستهاي مستمر ،رخ داد و
استارتاپهاي باقيمانده با مشاهده اين شكستها متوجه
شدند كه يك شتابدهنده صرفا نميتواند ضامن موفقيت
باشد .فكر ميكنم اين توجيهپذيري به شدت به مديريت
پورتفوليو يا مديريت ريس��ك برميگردد كه اگر درست
انجام شود ،ميتواند جوابگو باشد.
كالنترين�ژاد :يكي از موضوعات ،اس��تفاده از ابزارهاي
مناسب براي سنجش اس��تارتاپها در گامهاي مختلف
است .بنده ،جزء آن دس��ته از كساني هستم كه در زمينه
پذيرش ش��تابدهندهها در مجموعههاي تحتمديريت
خودمان ،حركت نميكنيم .بيزينس پلن و شاخصهاي
اقتصادي كس��بوكار در مراحل اوليه مهم اس��ت .براي
اين منظور باي��د از ابزارهاي مختلف اس��تفاده كرد .ما از
تكنيكهاي حس��ابداري نوآوري در اي��ن مراحل كمك
ميگيريم اما اي��ن امر ،در ش��رايط اقتص��ادي ناپايدار و
س��وداگري كوتاهمدت ،اجازه نميدهد بيزينس پلن يك
كسبوكار پاسخگو باش��د .عواملي كه بيزينس پلن يك
كس��بوكار را متأثر ميكند ،آن را از پارامترهاي عمومي
جامعه ميگيرد اما وقتي در چهار بازار اول ايران يعني بازار
مسكن ،بازار سكه و طال و ارز ،بازار بورس و شايد بازار كاال،
هفتهاي سه يا چهار درصد نرخ رش��د وجود دارد ،امكان
رقابت اس��تارتاپها با اين بازارها وجود ندارد .نرخ س��ود
بانكي هم اص ً
ال مبنا نيست.
با توجه ب�ه اينكه بيش�تر ش�نوندگان ميزگرد،
فعاالن بانكي هستند ،سوال بعدي را مرتبط با اين
حوزه ميپرسم .بانكها در س�الهاي اخير مراكز
نوآوري مختلف�ي را به طور مس�تقل ايج�اد يا در
تاسيس آن ،مشاركت كردند .فكر ميكنيد مكانيزم
مش�اركت ،تزريق س�رمايه به ص�ورت خطرپذير،
مكانيزمهاي كنترل و حاكميتهاي شركتي و حتي
مكانيزم خروج بانكها از استارتاپها ،به چه شكل
بايد اتف�اق بيفتد؟ آيا اص ً
ال اس�تاندارد و چارچوب
مش�خصي در دنيا وجود دارد يا بر اساس آنچه در
كش�ور ما اتفاق ميافتد ،خودم�ان چارچوبها را
تعريف ميكنيم؟
كالنترين�ژاد :كس��بوكارهاي بزرگ ،الجرم براي بقا،
نيازمند بهكارگيري نوآوري جديد در س��ازمان هستند.
ميتوان گفت در شش هفت س��ال اخير در دنيا ،موجي
در حوزه نوآوري باز ايجاد ش��ده كه از حامل استارتاپها
به عنوان محمل اصلي انتقال نوآوري از بيرون س��ازمان
به درون سازمان اس��تفاده ميكنند و اين امر ،بهگونهاي
مش��اركت بين يك شركت بزرگ و اس��تارتاپ محسوب
ميش��ود .اي��ن موض��وع ،ادبيات رايج��ي پيدا ك��رده و
كتابهايي در اين حوزه منتش��ر شده است .در مجموعه
همآوا ،س��ال گذش��ته كتابي را در همين زمينه منتشر

كردي��م .راهكارهاي��ي كه بانكه��ا براي اي��ن كار اتخاذ
ميكنند ،ميتوان��د از انكوباتور يا ش��تابدهنده داخلي
درونسازماني تا مدل برونس��پاري به نهاد تخصصي كه
فرايند را ميشناس��د و نتيجه را به بانكها ارائه ميكند،
شامل ش��ود .هر دو مدل در كشور ايجاد ش��ده است .در
س��الهاي اخير ،نه فقط در حوزه بانك��ي ،بلكه در عرصه
اپراتورهاي تلف��ن همراه و ش��ركتهاي ب��زرگ ،مراكز
متعددي در كشور راهاندازي شده است.
اگر صادقانه به اين موضوع ن��گاه كنيم ،آنهايي كه تالش
كردن��د اين مراكز را درون خودش��ان ي��ا در قالب فضاي
اش��تراكي ايجاد كنند ،به ج��اي اينكه از س��ازوكارهاي
اصلي نظام نوآوري بهرهمند شوند ،هرگز منجر به جذب
تيمهاي خوب يا ثمره مشخصي نشدهاند .يكي از مهمترين
داليلش اين اس��ت كه وقتي اس��تارتاپ قرار است شكل
بگيرد ،نبايد از منظر گاو ش��يرده به موضوع نگاه كرد .اگر
يك بانك بزرگ ،به كسبوكارهايي كه اطرافش هستند،
درونسازماني نگاه كند ،احتمال اينكه اين كار را اشتباه
انجام دهد ،زياد اس��ت .همانطور كه اين اش��تباه درباره
كداك اتفاق افتاد .اين ش��ركت در يكي از مراكز نوآوري
خود ،اولين دوربينه��اي ديجيتال را اختراع و آن را ثبت
كرد اما مديران ك��داك معتقد بودند ك��ه هيچكس گاو
شيرده خود را دم خوراك گرگ خودش نميدهد!
موضوعي وجود دارد و آن هم اين اس��ت كه وقتي به يك
اس��تارتاپ نگاه ميكنند ،ميگويند اي��ن بيزينسالين،
قرار است حداكثر چقدر درآمد در س��ال ايجاد كند .اين
امر ،ميتواند خط��اي محاس��باتي در بيزينسالينهاي
کالنترینژاد:منفكرنميكنمحاكميت،
خودششتابدهندهيامركزنوآوريتاسيس
كرده،شايدنهادهاياقتصاديكهمتصلبه
حاكميتهستنديابانكهاياموسساتمالي
بهاينسمترفتهاند.قضاوتكردندرباره
خوبيابدبودنآن،بهاينموضوعبرميگردد
كهآياقادرندمحتوايموردنظرراارائهكنند
ياخير.بهنظرم،مانيازمنداينحجمازمراكز
نوآوريوشتابدهندهنيستيم
اصلي يك بانك در سال باشد و موجب كاهش جذابيت و
مشاركتشود .از همه مهمتر اينكه آن استارتاپ را درگير
فرايندهاي تصميمگيرياي ميكند كه بيشتر از الگوها و
ذهنهاي جاري و س��اري تبعيت ميكنند و ميخواهند
نگهدارنده كس��بوكار باش��ند .بنابراين اگر كسي بگويد
بانكها وجود خواهد داشت اما بنكرها ديگر مانند گذشته
نخواهند بود ،احتمال دارد يك بانكدار بگويد لطفاً از اتاق
من بيرون برويد.
  چقدر اين اتفاقات را نمايشي ميدانيد؟
كالنترينژاد :اين موض��وع را در صحبتهاي قبلي هم
مطرح كردم .بههرحال ،متأس��فانه بانكها بخش��ي را از
اين منظر ن��گاه ميكنند زيرا باور نميكنن��د اين موارد،
جنبههاي اقتصادي بزرگ و قابلتوجهي براي آنها دارد.
ب�ا توج�ه ب�ه محدوديته�اي بان�ك مرك�زي،
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درخص�وص س�رمايهگذاري بانكه�ا و مالحظات
بانكداري اسلامي ،به نظر ش�ما ،بانكهاي ايران،
چگونه پ�ول س�هامداران و س�پردهگذاران را در
حوزه اس�تارتاپها ،هزينه ميكنند؟ سازوكار آن
چگونه است؟
عليمحمدي :موضوع اين اس��ت كه ما س��ه موج كلي
در كشور در حوزه اس��تارتاپها در زمينه سرمايهگذاري
داشتيم :موج اول ،با س��رمايهگذاري شخصي شروع شد.
موج دوم وارد س��رمايهگذاري خطرپذير ( )VCش��د و
االن وارد موج س��وم يعني ( )CVCهس��تيم .اتفاقي كه
براي بانكها در حال رخ دادن اس��ت ،ش��ايد عميقتر از
مدلهاي كسبوكار استارتاپها باشد .درباره اينكه ما بايد
حساسيت ويژه داشته باشيم كه ريسك را كاهش دهيم تا
حدي در اختيار ماست اما از يك جايي به بعد ،اصطالحاً
وارد كس��بوكارداري ميش��ويم ضمن اينكه بانكها در
چند س��ال اخير با چال��ش بزرگتري مواجه ش��دند كه
بحث اقتصاد ديجيتال يا بانكداري ديجيتال از آنجا ناشي
ميشود .موضوع اين است كه با توجه به تغيير و تحوالتي
كه در ذهن مشتريان رخ ميدهد و نيازهاي روزافزون كه
در بازار در حال رخ دادن اس��ت ،ديگر نميتوان با سپرده
تسهيالت يا س��رويسهاي روتين بانكي ،مشتري را نگه
داش��ت .اگر به بازار رقابت��ي در بانكهاي اي��ران و حتي
بانكهاي بزرگ دنيا نگاه كنيد ،نه يك مركز نوآوري بلكه
چندين مورد را مش��اهده ميكنيد مث ً
ال بانك  HSBCاز
جمله بانكهايي است كه سه يا چهار مركز نوآوري در سه
چهار نقطه دنيا ايجاد كرده است .دليل آن ،يكي مباحث
فرهنگي متفاوت در نقاط مختلف دنياست و ديگر اينكه
سرويسهاي روتين بانكي ،ديگر آن مشاركت الزم را براي
درگيري با مش��تري ايجاد نميكنند .بايد به سمت خلق
س��رويسهاي غيرمالي گام برداش��ت كه ارزش افزوده و
درگيري با مشتري ايجاد ميكنند.
بانكه��اي ايراني ،چالشهاي��ي مانن��د محدوديتهاي
بانك مركزي ،ن��رخ تورمي ي��ا بازارهاي موازي س��ودده
و . ..را دارند ،اما چالش��ي كه بيش از همه در ذهن ش��بكه
بانكي كش��ور وجود دارد ،نوآوري در ارائه س��رويسها به
مشتري اس��ت .در اينجا دو اس��تراتژي وجود دارد :يكي
برونسپاري و ديگري درونسازماني .درباره برونسپاري
تا آنجايي كه بنده در بان��ك تجارت ،درگير بودم و حداقل
در چهار پنج پروژه مطالعاتي بزرگ ش��بكه بانكي ،نقش
نس��بتاً عمدهاي داش��تم ،بايد عرض كنم وقت��ي در يك
سازمان عريض و طويل با يك بوروكراسي بسيار پيجيده
كار ميكنيد ،تبديل يك پروژه كه منجر به سرويسهاي
جديد ميشود به مرحله عمل ،به سادگي محقق نخواهد
شد .بانكها سالهاست با دانشگاهها يا مراكز تحقيقاتي،
قرارداد پژوهشي منعقد ميكنند كه نتيجه آن ،تبديل به
گزارشي ميشود كه در قفسهها خاك ميخورد .اين امر به
اين دليل است كه بانكها براي پيادهسازي سرويسهاي
نوين ،ساختار بسيار پيچيدهتري دارند .بنده در بانكهاي
بزرگ دنيا هم سراغ ندارم س��رويسهاي ويژه و پلن چند
سال آينده را برونسپاري كنند و در پي آن ،يكپارچهسازي
مناسبي هم انجام ش��ود .همچنين پيچيدگيهاي بانكي
ما زياد اس��ت از جمله مباح��ث نرمافزاري ،ك��ر بانكها،
يكپارچهسازي با س��رويسها ،اينكه بانكداري باز ما هنوز
به درستي راه نيفتاده ،بعضي سرويسهاي آن  upاست و
بس��ياري از آنها  ،downهمه اينها به اين نتيجه ميرسد
كه برخي بانكها تصميم ميگيرند ب��ا توجه به تجربيات
قبليشان ،اين موضوع را به صورت داخلي و درونسازماني
پيش ببرند .البته اين امر بدين معني نيس��ت كه بيزينس
برايشان مهم نيست بلكه آن س��رويس و باقي ماندن در
چرخه رقابت و درگير كردن مش��تريان براي آنها اهميت
بيش��تري دارد .من فكر ميكنم اين قضي��ه براي بانكها
خصوصا بانكهاي بزرگ ما ،استراتژيك است .اينكه قطعاً
شكستهايي خواهيم داشت ،درست است و ممكن است
بعضا برنامهريزيهاي درستي نشده باشد و با جو رواني به
اين س��مت هل داده شده باش��ند ،اما بانكهاي ما ،چه به
صورت برونسپاري و چه داخل سازماني ،بايد به اين سمت
حركت كنند .بخش س��رويس اين نوآوري باز ،به س��مت
بانك ميل پيدا ميكند و آنچه قرار است ارائه شود به سمت
استارتاپها و فينتكها ميرود كه از اين سرويسها قرار
است چه بهرهاي ببرند و سايرين را درگير كنند .لذا معتقدم
بانكها براي ايجاد سرويسهاي جديد بانكي ،وارد حوزه
سرمايهگذاري روي استارتاپها خواهند شد هرچند شايد
در وهله بعدي ،بحث درآمدزايي هم مطرح باشد.
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آقاي مهندس احمدي نيز به عنوان ميهمان روي
خط برنامه ،در جمع ما حضور دارند .ايشان ،همان
اوايل كه بحث اس�تارتاپ مطرح ب�ود ،با تعدادي
از جوانان در اي�ن عرصه ،در ش�هرهاي مختلف،
اس�تارتاپ ويكند و ايونتهايي برگزار ميكردند.
متأس�فانه اتفاقاتي افتاد ك�ه اي�ن رويدادها ،در
دانشگاهها و ساير مراكز شناسايي نخبههاي اين
عرصه تداوم پيدا نكرد .جناب احمدي! بفرماييد
چرا اين مسير متوقف شد؟
احمدي :اس��تارتاپويكند ،رويدادي بود ك��ه تقرييبا
ماهانه يا دوماهانه از چهارش��نبه تا جمع��ه عصر برگزار
جوان تازهكار ،ايدهها را
كارآفرين
ميش��د ،حدود 100
ِ
ِ
مطرح ميكردند و در اس��تارتاپ ويكند ،گروه تش��كيل
ميدادند ،با كم��ك مربيان باتجربه ،ايدهه��ا را پختهتر
كرده و طرح اوليه ميدادند ،در روز آخر ،توس��ط داوران
قضاوت ميش��دند و برنده مشخص ميشد .البته سكه و
خودرو در كار نب��ود بلكه رقابت و تعيين برنده ،بيش��تر
بهخاطر شور و هيجان رويداد بود .اصل استارتاپ ويكند
براي اين بود كه افراد آنچه در ذهنشان است ،روي كاغذ
بياورند و بيان كنند و با تيمهاي مختلف آش��نا شوند و
اصطالحاً كارآفريني را مزه كنند .اس��تارتاپ ويكند ،در
تهران و ساير ش��هرها ،بس��يار جذاب و پرطرفدار بود و
 100بار در شهرهاي ديگر مانند بيرجند ( 3بار) ،اصفهان
( 10بار) و ساير شهرها برگزار شد .در شهرهاي كوچك و
بزرگ ،افرادي كه داوطلب بودند ،براي برگزاري آن اقدام
ميكردند .نكته مهم اينكه استارتاپ ويكند يك رويداد
بينالمللي بود و در س��ياتل آمريكا از طريق شركتي كه
مركزش در آنجا قرار داشت ،توس��عه پيدا ميكرد .هيچ
پولي ردوبدل نميشد و به همين دليل تحريمها ،در اين
زمينه تأثيرگذار نبود و ما best practiceهاي دنيا را
در تهران و ساير شهرها برگزار ميكرديم و اين رويدادها
در داخل كشور ،دقيقا همانگونهاي بود كه مث ً
ال در لندن،
برلين يا نيويورك برگزار ميشد .نكته منفي اين جذابيت
و بزرگ ش��دن آن ،اين بود كه زير ذرهبين قرار گرفت و
مسائل امنيتي مانند اينكه چرا يك رويداد خارجي بايد تا
اين ميزان در داخل كشور برگزار شود ،گريبانگير آن شد
و اصطالحاً قضيه ،به سمت سياسي شدن پيش رفت .در
حالي كه برگزاركنندگان و داوطلبان ،اص ً
ال نگاه سياسي
نداش��تند و به همين خاطر رابط��ه بين ايران و س��اير
كشورها ،بهتدريج قطع شد و از بين رفت.
متأس�فانه جاي خالي اين اس�تارتاپ ويكندها
كام ً
ال حس ميشود .شما در اكوسيستم استارتاپي
ايران ،جايي براي يونيكورن ش�دن استارتاپها
ميبينيد؟
احمدي :بل��ه .البته طب��ق صحبتهاي مطرحش��ده در
ميزگرد ،يونيكورن ش��دن ،معاني متفاوتي در كشورهاي
مختلف دارد .به نظرم تمركز اكوسيس��تم بايد بر سر قيف
باش��د نه ته آن .از منظر ته قيف ،ممكن است تا چند سال
آينده ،ديجيكاال ،تپسي ،كافهبازار ،آپارات و . ..وارد بورس
شوند و بر اساس تعاريف ،يونيكورن محسوب شوند اما آنچه
در حال از بين رفتن است ،سر قيف است و كارآفريناني كه
بايد ماجرا را ش��روع كنند كه مث ً
ال  10سال ديگر ،شانس
ورود به بورس را داش��ته باشند .اگر چند س��ال آينده ،در
ايران فقط چند ش��ركت يونيكورن داشته باشيم و هزاران
شركت كوچك و متوسط كه وجود دارند ،از بين بروند ،در
نهايت بازي را باختهايم .چيزي ك��ه اقتصاد يك جامعه را
پوياتر ميكند ،اين است كه دهها هزار و صدها هزار شركت
كوچك و متوسط باشند كه ماليات بدهند و استخدام كنند
تا اينكه فقط پنج شركت يونيكورن داشته باشيم.
  اگر درباره موضوعاتي كه تا اين لحظه در ميزگرد
مطرح شد ،نكتهاي داريد ،بفرماييد.
احمدي :چيزي كه كمتر درباره آن صحبت ميكنيم ،اين
است كه شرايط كالن كش��ور باعث نااميدي ميشود در
حالي كه ما عملكرد شتابدهندهها را زير سوال ميبريم.
البته بايد عملكردشان بهتر باشد .اگر دقت كنيم از سال
 90تا  95كه اس��تارتاپهاي كوچك با رش��د زياد شكل
گرفتن��د ،از نظر اقتصادي در حال رش��د بودي��م و اميد
وجود داشت و روابط ايران با ساير كشورها رو به بهبودي
بود .حتي اس��تارتاپهايي كه خودمان برگزار ميكرديم
به اندازه اينكه كش��ور در حال رش��د بود ،موثر نبود .در
س��الهاي اخير ،مس��ائلي مانند تورم ،مهاجرت ،تحريم
و . ..بيش��تر تأثيرگذار اس��ت تا اينكه يك شتابدهنده،

موثر باش��د .درباره كرون��ا هم همينط��ور .درخصوص
استارتاپ ايوند هم بايد عرض كنم اين استارتاپ از آنجا
كه ش��كل گرفت كه ما در كانون كارآفريني ،رويدادهاي
استارتاپي زياد برگزار ميكرديم و ايوند را طراحي كرديم
تا زيرس��اخت معرفي و ثبتنام در يك روي��داد را براي
برگزاركنندگان تسهيل نماييم .در سال  ،98حدود 600
تا  700هزار نفر از ايوند استفاده ميكنند تا در رويدادهاي
مختلف ثبتنام كنن��د .اين اب��زار در دوران كرونا ،براي
رويدادهاي مجازي تداوم دارد ك��ه در حال حاضر با نرخ
بااليي در حال رشد است .خوشبختانه براي استارتاپها
در دوران كرونا ،عليرغم ،مش��كالت آن ،مزيتهايي هم
ايجاد شده است از جمله اينكه راحتتر از كسبوكارهاي
ديگر ميتوانند دوركاري كنند .ما از ابتداي س��ال ،كام ً
ال
دوركار هستيم و فضايي را براي برخي جلسات حضوري،
اج��اره كردهايم .نرمافزار براي همه مهم ش��ده اس��ت و
تا وقتي ك��ه ايرانيه��ا ،از اينترنت اس��تفاده ميكنند و
اعتمادشان به آن تداوم دارد ،استارتاپها ،جايي در ايران
خواهند داشت؛ هرچند وضعيت نامساعد و نااميدي هم
وجود داشته باش��د .وقتي مردم س��فارشها ،تفريحات
و آموزش را اينترنتي انجام دهن��د ،ميتوان گفت وضع
استارتاپها نسبت به س��اير صنايع تا حدي بهتر است.
اگر اعتماد ب��ه ابزارهاي اينترنتي از بي��ن برود ،آنموقع
استارتاپها به خطر ميافتند.
آقاي احم�دي ،موضوع را از زاوي�ه كرونا مطرح
كردند .البت�ه در مقدم�ه اين ميزگرد هم اش�اره
كرديم كه تقريب ًا  60درصد اس�تارتاپها ،در نيمه
دوم س�ال جاري ،وضع خوبي نخواهند داش�ت و
احتماالً ادامه مسير براي آنها سخت باشد .جناب
كالنترينژاد! اگر همين «عص�ر پرداخت» را يك
استارتاپ در حوزه رسانه محس�وب كنيم ،كرونا
به ما كمك كرد ميزگردها را از ابتداي شيوع آن ،با
همكاري ميهمانان ،به صورت غيرحضوري برگزار
كنيم اما با توجه آش�نايي نزدي�ك حضرتعالي با
شرايط استارتاپها ،مستحضر هستيد كه برخي
از آنها بهخاطر كرونا ،دچار آسيب شدند .آيا دولت
از آنها حمايت كرد يا خي�ر؟ البته آقاي ناظمي در
س�ازمان فناوري اطالعات ،اقداماتي انجام دادند
اما اينكه در مجموع چه حمايتهايي انجام شده،
بهتر است از زبان شما بشنويم.
كالنترين�ژاد :بنده از تحقق وعدهه��ا به تكتك افراد
اطالعي ندارم ام��ا در زمينه مراكز كار اش��تراكي كه ما
درگير آن هس��تيم ،معاون��ت علمي پيش��نهاد داد كه
مقداري از هزينهه��اي اين مراكز را جب��ران كند .ما در
دوراني ق��رار گرفتيم ك��ه ؟؟؟؟؟؟؟؟ (دقيقه )1:18:44
موفق هس��تند و كس��اني كه نياز به  touchدارند و در
تماس هستند ،آس��يب ميبينند .ما هنوز به غير از يك
ترکتبریزی:واقعيتايناستكهيكياز
موضوعاتاصليمادربانكها،پيچيدگيهاي
موجوداست؛يعنياستارتاپهابهسادگينمي
توانندحتيبرايتستهاياوليهمحصول
واردبانكشوند.اگراينمراكزراايجادكنيم،
برايايناستكهدوستانجواناستارتاپي،
بهتوليدمحصوالتيبرايبانكهاكمككنند
ودركنارشركتهايبانكها،كارشناسان
بانكيحضورپيداكردهودرمواقعلزوماز
كسانيكهدرحوزه PSPوابستهبهبانكها،
سامانههايكربنكينگوفعاالنحوزهكسب
وكاربانكهامشغولهستند،كمكبگيرندو
قابليتمحصولخودراتستكنند
پرداخت كه صن��دوق نوآوري و ش��كوفايي در قالب وام
بهخاطر كرون��ا به ما ارائه ك��رد ،دريافتي نداش��تيم اما
قرارداده��ا را براي حماي��ت با ما منعقد كردن��د .درباره
اس��تارتاپهاي آس��يبديده ،با طيف وس��يعي مواجه
هستيم .درس��ت اس��ت كه تقاضا براي خدمات آنالين
افزايش يافت اما واقعيت اين است كه كساني بيشترين
صيد را از اين بازار كردند كه آماده بودند و ابزار داشتند.
س��هم آنهايي كه كوچك بودند ،چن��دان افزايش پيدا
نكرد .دليلش اين بود كه بس��ياري از اين اس��تارتاپها،
امكان جذب س��رمايه نداش��تند و نيازهاي اوليه خود را
نميتوانستند مرتفع كنند .آنچه بنده از دولت مشاهده

كردم ،در مجموع موثر نبوده اس��ت و نتوانس��ته به يك
استارتاپ آسيبديده كمك كند كه آسيب نبيند .البته
ثبتنامها زياد بوده و فرمهاي بس��ياري تكميل شده اما
اينكه به نتيجه نهايي ،منجر شود ،قابل توجه نبوده است.
س�ازمان تأمين اجتماعي ه�م قولهايي درباره
بيمه بيكاري ب�ه كارآفريناني كه توانس�ته بودند
كاركن�ان خ�ود را حفظ كنن�د ،داده ب�ود اما اين
موضوع ني�ز تحقق نياف�ت .در مجموعه خودمان
يعني هفتهنام�ه عصر ارتب�اط و روزنامه پيروزي،
پيگيري از طرف صاح�ب امتي�از مجموعه انجام
شد كه درخواس�تها پذيرفته ش�ده اما بانكها
ضمانتنامههايي ميخواهند كه ب�ه راحتي قابل
ارايه نيست و اگر ش�خصي چنين ضمانت نامهاي
داشت چرا بايد درخواست وام دهد.
كالنترين�ژاد :اتفاقاً همي��ن موضوع را ميخواس��تم
عرض كنم .وقتي قرار است دست يك نفر را بگيريد ،اول
دس��تش را بگير ،بعد كت خاكگرفت��هاش را تكان بده،
بعدا ً بگو حساب ما چقدر ميش��ود! متأسفانه بسياري از
اين وامها ،بهخاطر نوع ضمانت آنها ،امكان تحقق ندارد.
اگر چند جوان ،منزل چندميلياردي داش��تند ،تقاضاي
وام نميكردند ،همان را ميفروختند و خرج ميكردند.
جناب مهن�دس عليمحم�دي! اخيرا ً ش�ما در
تكنوتجارت ،مركز نوآوري «تيوين» را تاس�يس
كرديد .ظاهرا ً نس�بت به رقباي ب�زرگ و كوچك
بانكي ،فعاليت ش�ما خيلي دير آغاز شد .االن در
چه مرحلهاي هستيد و چطور براي از دست ندادن
بازار ،اصطالح ًا ميانبر ميزنيد؟
عليمحمدي :اينكه ما ديرتر به دوس��تان بانكي اضافه
ش��ديم ،مفهومش اين نبود كه ما كاري انج��ام نداديم.
ما بين  9م��اه تا يك س��ال ،مش��غول طراح��ي فرايند،
س��اختار و اس��تراتژي اين مركز بودي��م .طبق صحبت
آقاي كالنترينژاد كه تأكيد كردن��د وارد جو و مد رواني
نشويم ،ما نيز سعي كرديم با مطالعه دقيق ورود كنيم و
به يك ساختار كارآمد برسيم .اس��تراتژيها ما به وضوح
مش��خص اس��ت .ما قطعاً يك  CVCصرف هس��تيم و
بههيچ عنوان يك اس��تارتاپ را نميخريم كه بفروشيم
يا بزرگ كنيم .حتماً اس��تارتاپي كه ميخريم در زنجيره
ارزش بانك يا مشتريان بانك است .نكته ديگري كه روي
آن ،وقت گذاش��تيم ،طراحي يك زنجيره ارزش است .ما
در بازار استارتاپي ايران ،سرچ عام از استارتاپها نداريم
بنابراين يك زنجيره ارزش دقيق از بخشي از بازار كه نياز
فعلي بانك را پوشش دهد طراحي شده است .اين زنجيره
ارزش ،ش��امل بلوكهاي مختلفي است و در حال حاضر
مشغول تكميل اين بلوكها هستيم؛ يعني استارتاپهايي
كه انتخاب ميكني��م همگي در مجم��وع در قالب يك
زنجيره ارزش كار ميكنند و به خروجي حسابشدهاي
خواهند رس��يد .براي ما خيلي مهم بود كه آن پورتفوليو
يا پورتفويي كه قب ً
ال عرض كردم ،از س��مت تكنو انتخاب
نش��ود و در يك زنجيره ارزش قرارگيرد .در حال حاضر،
بيش از  400ميليارد تومان ،تقاضاي سرمايهگذاري آمده
است و حدود  93يا  94طرح ،بررسي شده و حدود هفت
يا هشت اس��تارتاپ در مرحله نهاييسازي است و شش
اس��تارتاپ نيز در مرحله ارزيابي و گ��زارش تحليل بازار
است .اگر طبق برنامه پيش برويم ،انتهاي امسال به نتيجه
و خروجي قابل قبولي از پورتفوليو ميرسيم كه بتوانيم آن
سرويسهاي خاصي كه در زنجيره ارزش طراحي شده،
ارائه دهيم .حس عقب بودن از بازار نداريم چون استراتژي
خاص خودمان را داريم و با يك برنامه از پيشتعيينشده،
حركت ميكنيم .اگر بتوانيم زنجيره ارزش را درس��ت به
هم متصل كنيم ،به نتيجه قابلقبولي خواهيم رسيد.
  در جم�ع ش�نوندگان ميزگ�رد ،آق�اي دكت�ر
تركتبري�زي ،عضو هي�ات مديره بان�ك تجارت
حضور دارند .آقاي دكتر! لطف ًا درخصوص ضرورت
حضور بانكها در ايجاد مراكز اس�تارتاپي ،نكات
مدنظرتان را بفرماييد.
تر كتبري�زي :جن��اب كالنتر ين��ژاد در ابت��داي
صحبتشان اشاره داشتند كه ما همگي به اين سمت تب
كرديم و به دنبال ايجاد مراكز نوآوري هستيم .بنده براي
حوزههاي ديگر نميتوانم اظهارنظر كنم اما درخصوص
بانكها ،ن��كات ،دالي��ل و ضرورتهاي اي��ن موضوع را
عرض ميكنم .واقعيت اين اس��ت كه يكي از موضوعات

اصلي ما در بانكها ،پيچيدگيهاي موجود است؛ يعني
استارتاپها به سادگي نميتوانند حتي براي تستهاي
اوليه محصول وارد بانك ش��وند .اگر اين مراكز را ايجاد
كنيم ،براي اين است كه دوس��تان جوان استارتاپي ،به
توليد محصوالت��ي براي بانكها كم��ك كنند و در كنار
شركتهاي بانكها ،كارشناسان بانكي حضور پيدا كرده
و در مواقع لزوم از كس��اني كه در حوزه  PSPوابسته به
بانكها ،سامانههاي كربنكينگ و فعاالن حوزه كسبوكار
بانكها مشغول هستند ،كمك بگيرند و قابليت محصول
خود را تس��ت كنند .البته بنده نميگويم كه لزوما بانك
اين مراكز را ايجاد كند ،هرچند بان��ك هم اين مراكز را
ايجاد كند ،خيلي خوب است .در مجموع حضور بانك در
اين مراكز و هزينهكرد براي آنها ،كمك ميكند سرعت
رش��د محصوالت اين استارتاپها بيش��تر شود و زودتر
به محصول نهايي برس��د .اين امر ،مسووليت اجتماعي
بانكها نيز محسوب ميش��ود و در كنار تمام فعاليتها
براي س��ودآوري به عنوان يك موسس��ه انتفاعي ،بايد
جوانان كش��ور را كمك كنند تا آنها بتوانند محصوالت
خود را در حوزههاي بانكي توس��عه دهند .همه بانكها،
از بانك ديجيت��ال صحب��ت ميكنند .در اي��ن حالت،
محصوالت سمت مش��تري بايد توسط فينتكها توليد
شود؛ محصوالت جديدي كه بانك ،ذيربط نيست و فقط
ديتابيس را نگهميدارد و پشت قضيه است .اين امر ،آينده
بانك است و اگر كمك نكنيم كه اين محصوالت ساخته
شود ،همين وضعيت سنتي را پيش ميبريم .اگر دنبال
تكنولوژيها ،محصوالت و سرويسهاي جديد نباشيم،
مدام در حال حفظ وضعيت فعلي هس��تيم در حالي كه
بايد به وضعيت جديد فكر كني��م .اين مراكز ميتواند به
حوزه بانك ديجيتال كمك كند كه نياز به استارتاپها و
فينتكهاي قوي دارد تا در كنار بانكها فعاليت كنند و
بانكها هم در كنار آنها باشند و به يكديگر متصل شوند.
اينها در آينده س��ودآور خواهند بود حتي اگر پنج تا 10
درصد آنها هم به سودآوري برسند ،براي بانك ،كشور و
آن استارتاپ آينده خوبي را به همراه خواهد داشت .بنده
هم در بانك قبلي و هم در بانك فعلي كه مسووليت دارم،
توصيه كردم كه نبايد به هزينهك��رد فكر كرد چون اگر
درست سرمايهگذاري شود حتماً براي ارائه سرويسهاي
بهتر به مشتري ،به نفع بانك است .رسوب اين متخصصان
داخلي ب��ا اتكا ب��ه يك موسس��ه انتفاعي مانن��د بانك،
ميتواند ايدهها را به محصول تبديل كند.
جناب تبريزي! البته احس�اس ميكنم اين نسل
ل دارند.
 ،Zروحيات متفاوتتري نسبت به نسل قب 
چس�باندن اين نس�ل ،به بانكها ،ش�رايط خاص
خ�ود را ميطلبد .بس�ياري از آنه�ا متخصصاني
هس�تند كه كار خ�ود را بلدند اما اگ�ر يك مقدار
ب�ا آنها بدرفتاري ش�ود و درس�ت تعامل نش�ود،
احمدي:چيزيكهكمتردربارهآنصحبت
ميكنيم،ايناستكهشرايطكالنكشور
باعثنااميديميشوددرحاليكهما
دههارازيرسوال
عملكردشتابدهن 
ميبريم.البتهبايدعملكردشانبهتر
باشد .اگر دقت كنيم از سال 90تا95
كهاستارتاپهايكوچكبارشدزياد
شكلگرفتند،ازنظراقتصاديدرحال
رشد بوديم و اميد وجود داشت و روابط
ايرانباسايركشورهاروبهبهبوديبود.
حتياستارتاپهاييكهخودمانبرگزار
ميكرديمبهاندازهاينكهكشوردرحال
رشدبود،موثرنبود
مهاجرت كرده يا بر روي پروژههاي خارج از كشور
كار ميكنند و ي�ا تعامالت خود را با ش�ركتهاي
خارجي برقرار ميس�ازند .در اي�ن زمينه ،بهنظر
ميرس�د مراكز ن�وآوري بايد مس�ير را راحتتر
و بازتر بگذارند .ش�خص ًا ب�ا توجه ب�ه فعاليت در
ح�وزه بانك�ي ،اس�تارتاپي را زيرنظر ي�ك مركز
نوآوري در اين حوزه ،مشاهده نكردم كه محصول
خوبي را ارائ�ه دهد .البته خواه�ش ميكنم آقاي
كالنترينژاد در سوال بعدي ،اشاره كنند كه چقدر
زمان بايد متصور ش�ويم كه يك استارتاپ از ايده
به محصول برس�د و از آنجا به رش�د و يونيكورن

ختم ش�ود .هرچند وقت�ي از يونيك�ورن صحبت
ميش�ود ،با اين ن�رخ دالر ،تن آدم ميل�رزد و به
اين سادگيها نيس�ت .جناب تبريزي! شما كه در
حوزه سياستگذاري بانك هستيد ،لطف ًا روي اين
موضوع بيشتر فكر كنيد.
تركتبري�زي :واقعاً اين جوانان ،اص� ً
لا حال و حوصله
اينك��ه وارد اين فرايندهاي پيچيده ش��وند ،ندارند! قرار
اس��ت ما ،كس��بوكارها و آيتي ما ش��بيه آنها شوند و
چابك شوند! قرار نيست آنها شبيه ما شوند .در جلسات
مختلفي با اين دوستان ،مالحظه كردم كه وقتي فرايندها
را توضيح ميدهيم ،به آنها برميخورد كه چرا بايد براي
اي��ن موضوعات ،آنقدر جلس��ه بگذاريم .س��عي ما اين
بوده كه فضا را آماده كنيم و جوانان را درگير موضوعات
داخلي خودمان نكنيم .چس��باندن به بانك يعني اينكه
هر سرويسي را تمايل دارند سريعتر از واحدهاي داخلي
بانك بگيرند .ما اگر بخواهيم محصول��ي در بانك توليد
كنيم ،در بخش كس��بوكار ،آيت��ي و . ..مدتها با هم
جلس��ه ميگذاريم اما جوانان اس��تارتاپي معتقدند اين
توانايي را دارند كه سريعتر فعاليت كنند .ما بايد فضا را
فراهم و از آنها حمايت كنيم و خيلي كاري به كارش��ان
نداش��ته باش��يم! آنها جور ديگري فك��ر كردهاند ،جور
ديگري ديدهاند و جور ديگري فعاليت كردهاند تا بتوانند
اقداماتشان را به طور عملي ،اجرايي و تجربي در بانكها
پيادهسازي كنند.
  جناب كالنترين�ژاد! به عنوان آخرين س�وال،
صحبت از پ�ول هوش�مند در حوزه اس�تارتاپي،
زياد مطرح ميشود .لطف ًا بفرماييد پول هوشمند
چيست و نقش آن در رش�د و توسعه استارتاپها
كجاس�ت؟ آيا ما در اي�ران ،آنقدر پ�ول و دانش
نداريم كه جايگاه خوبي در اكوسيستم استارتاپي
بينالملل داشته باشيم .اين مشكالت از كجا ناشي
ميشود؟ همچنين اگر نكت ه پاياني براي جمعبندي
مدنظر داريد ،بفرماييد.
كالنترينژاد :بهتر اس��ت بگويم از س��رمايه هوشمند
صحبت ميكنيم .استارتاپها براي رش��د به چهار نوع
سرمايه نياز دارند :سرمايه دانشي ،س��رمايه اجتماعي،
سرمايه نمادين و سرمايه نقدي .اگر سرمايه نقدي همراه
با سه سرمايه ديگر باشد ،اين س��رمايه ،هوشمند است؛
مشروط بر اينكه اين سرمايه از طرف كسي باشد كه حوزه
تخصصي را ميشناسد ،تجربه دارد ،كار استارتاپي كرده،
فرايندها را ميشناس��د و به خوبي ميدان��د كه چگونه
ميتوان با آن تعامل ك��رد .نكاتي كه آقاي دكتر تبريزي
فرمودند ،كام ً
ال درست است .حتماً همه اكوسيستمهاي
نوآوري كش��ور از حضور فعاالن اس��تارتاپي ،اس��تقبال
ميكنند و اگر بنده درب��اره تعداد مراكز نوآوري صحبت
كردم ،منظورم در سطح كالن و كل مراكز نوآوري بود كه
در سطح كشور فعال هستند.
آقاي مهن�دس عليمحم�دي! جنابعالي هم به
عنوان س�وال پايان�ي بفرمايي�د كه چرا بيش�تر
اس�تارتاپهاي بانكي در حوزه پرداخت ،متمركز
ش�دهاند؟ همچنين نكات و جمعبندي خودتان را
از مباحث ميزگرد ارائه نماييد.
عليمحم�دي :اي��ن موضوع ،بيش��تر ب��ه PSPهاي ما
برميگردد كه از چندين سال پيش وجود داشتند و مباحث
رگوالتوري آنها ،حل شده بود .در پنج شش سال اخير ،نرخ
صدور قابلتوجه كارتهاي بانكي ،رمزهاي دوم ،تبليغات
گسترده توس��ط اپليكيش��نهايي مانند  ،780فعاليت از
طريق  ،USSDخلق اس��تارتاپهايي كه «آپ» از اولين
نمونههاي آن بود و نيز بحث سودآوري زياد استارتاپهاي
حوزه پرداخ��ت طي چند س��ال ،تمركز را بيش��تر به اين
س��مت برد كه ايدههاي حوزه پرداخت ،در استارتاپهاي
بانكي ،نمود بيش��تري داش��ته باش��د .همچنين قوانين،
رگوالتوري ،زيرس��اخت ،كانالها و ايجاد رمز دوم از سوي
بانكها ،USSD ،گسترش اينترنت ،بازار و فرهنگسازي،
استارتاپها را به س��مت پرداخت الكترونيك سوق داد .به
نظر من ،حوزه پرداخ��ت ،طي يكي دو س��ال آينده ،براي
اس��تارتاپهايي كه قصد ورود به عرصه بانكي دارند ،حوزه
جذاب��ي نخواهد بود و در حال رس��يدن به مرز اش��باع در
اين زمينه هس��تيم .سالهاي آينده ،اس��تارتاپها بايد به
سمت حوزههاي ديگري از فينتك بروند مانند رگتك و
اينشورتك .اينها حوزههايي هستند كه ميتواند جذابيت
بيشتري توليد كند و سودآوري بهتري داشته باشد.

