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 قهیدق12مدت: 

 ی: فاطمیمجر
   یکرباس و یطباخ،ی، غالمینان: هاشمهمایم
 

ر! به یز سالم، شب و روزتان بخیان و هموطنان عزیها، آقام! خانمیالرحالرحمناهلل: بسمیفاطم
 د!یدرجه خوش آمد 180

 
 پیکل

 کنند.یم یباز یاقتصاد ۀدر توسع یها نقش مهمآپاستارت

 ۀعرض یسک دار براینوآورانه اما ر ۀدیک ایشود که حول یگفته م ییآپ به شرکت نوپااستارت
ت ید را عرضه کند که قابلیکسب و کار جد یک الگویخواهد ید میجد یا خدمتیمحصول 

د یکند. شا ینیب کارآفرین ترتیاس بزرگ داشته باشد تا بدیدر مق یتجار یتوسعه و سودآور
ژه یط با آن به وم مرتبید باشد، اما مفاهیات کسب و کار کشورمان جدیآپ درادباستارت ۀواژ

ران سابقه دارد. یها را بر عهده دارند در اآپاستارت یراهبرو  ه یاول یۀها که سرمادهندهشتاب
 یهاشرکتکه ها بودند دهندهن نوع موفق از شتابیاول یعلم و فناور یهاوان گفت پارکتیم
در نقاط مختلف ن یهمچنند. اقتصاد کشور شد ۀو وارد عرص در آنها شکل گرفت یموفق ینوپا 

ن واژه همه یا .بود یمختلف فناور یهاها در حوزهآپاستارت یریگتوان شاهد شکلیمجهان 
فعالند و به طور خاص  ین ارتباطینو یهایفناور ۀاست که در حوز ییهاادآور شرکتیشتر یجا ب
آن حضور ز در ینترنت نیا یهاسکو محل اجتماع انهاست که غولیکون در سانفرانسیلیس ۀدر

 هاآپاستارت ۀن حال خط توسعیدارند. با ا
 یهاز در کشوریرا ن یمتفاوت یهاینگران ،رودیبه شمار م یسازیاز روند جهان یا که بخشیدر دن 

ینگران، یت ملیحاکم یهاینگران،  یو تجار یاقتصاد یهایمختلف به دنبال داشته است. نگران
یجهان یگر عصر کنونید ۀدیشدن مثل هر پد یآپتمختلف استار یهاو جنبه یفرهنگ یها

 مختلف است. یهاملت یبرا یسؤال مهم یساز



 

 

[00:03:51] 
درجه هستم! با افتخار  180 یونیزیتلو ۀر برنامیسردب یفاطم ید مرتضی:           من سیفاطم

ئت همراه یخدمت هم. ین برنامه در خدمت شما هستیئت همراه ایبه اتفاق همکاران و ه
 کنم.یشروع م یهاشم یها را با آقامن صحبت کنم.یقدم عرض مرمَیخ

 هاها، فرصتآپما استارت ۀموضوع امروز برنام یهاشم یآقا
شوند یف مینوپا تعر یهابه عنوان شرکت یبه نوعها آپهاست. استارتآپاستارت یهاو چالش 

شرکتن یابعضًا  .اندها نفوذ کردهجا یلیاند و خآمده در ییاز نوپا یگر تا حدودیکه البته امروز د
 ن مؤسسات ویانگاره نسبت به ا دوبرند. یشبرانه کارشان را جلو میدارند به صورت موفق و پ ها

با اعتقاد ، نگاه مثبت نگرش اول کنند وجود دارد. یکار م یآپکه به صورت استارت ییهاشرکت
تر برساند و تواند به سرعت به اهداف بلندیماست و ما را  یار ثمربخشیند بسیفرآن که یبه ا
دهیها دارد و پروژه فرار اآپمحتاطانه به استارتنگاه نگرش دوم  .باشد ینیکارآفر ۀع کنندیتسر

ن دو تا حوزه یا ۀل شما را درباریخواهم نظر و تحلیند. من میبیم یها و بعضاً نفوذ را در آن جد
 بشنوم.

 

[00:05:35.] 
رند. ابتدا یک فرصت اجتناب ناپذیها آپم که استارتید بگویسخ به سؤال شما بادر پا: یهاشم

کند ین مورد صحبت مید هر کس در ایست؟ به نظرم بایآپ چف ما از استارتیم تعرینید ببیبا
فراتر  یزیک روش کسب و کار است. چیآپ د. استارتیآپ بگوف خودش را از استارتیابتدا تعر

 ،رندیگیاد میها از کسب و کار است که بر اساس آن جوان یقت مدلیقست. در حین نیاز ا
 ن!ین رشد را داشته باشند. همیشتریب ،نهین هزیندازند. با کمتریرا راه ب یکسب و کار

اد است، یکردن و کار کردن ز یزندگ ید برایام یآپن که در کسب و کار استارتیبه علت ا     
د: یگو یبه شما مل و اقوام یفامن یبدر  ین اآلن جوانیمثاًل همک فرصت است. چرا؟ ین نظر یاز ا

خواهد یکه م یانهین هزیندازم. باالخره کمتریک شغل راه بین باشم و یخواهم کارآفریمن م
کند که امکانات، کارگر ین فکر میک مقدار فراتر برود به ایرد. اگر یا کارگاه   بگیک مغازه ید یبا

 ،ستیا آقازاده نیکند که پدرش پولدار یندازد. چون احساس مینجا راه بیدر ا یو دم و دستگاه
ین جوان میما به ا یوقت یبرود. ول یرا بزند و به سراغ کارمند ینید کارآفریپس بهتر است ق

ن تبلت که یبا هم یتوانیآالت و امکانات هست و منیتر از ماشآپ انسان مهمم در استارتییگو
کند. شما اگر یدا مین شدن پیبه کارآفر یشتریل بینًا تمایقی، ین بشویکارآفر یداردر دست 

 بود( 2014کنم آمار یست فکر مید را خاطرم نید )آمار جدیده شرکت اول جهان را نگاه کنآمار 
 (است ینیک بانک چیکه )شرکت اول درآمد اگر نهم، ده شرکت جهان قرار داشت.  ۀاپل در رتب



 

 

از نظر ارزش باالتر است. پس چرا اپل اپل ، فروش اپل باالتر است. دیکن  سهیمقااپل را با شرکت 
ن خاطر که آن بانک با وجود یادر مقام اول است؟ به  ینیستاده و آن بانک چیگاه نهم ایدر جا

از  یلید خین ماجرا کم کنیاگر آنها را از ا یعنی. دارد یادیامالک و مستغالت زشعب خود 
 یر جهانیما در مس نیبنابراهان در مقام اول تا دهم قرار دارند. ج یآپاستارت یهاشرکت
عمل  یشود به عقب برگرداند و به روش سنتیر است و اقتصاد را نمیناپذم که اجتنابیقراردار

 کرد.
 
[00:07:52.] 

 د!ییشما نظرتان را بفرما یغالم یر است! آقایناپذک فرصت اجتنابید ی: معتقدیفاطم
[00:07:54] 

یآپ مکه از استارت یفینوپا است قطعاً تعر یآپات حاکم بر مسائل استارتیادبچون : یغالم
پا ات نوین ادبیف در این تعریا یدهشکل ید باشد و نظرات مختلف برایف واحد بایک تعریشود 

آپ داشته از استارت یف واحدیکه تعرستم ین بحث نیموافق ان من یاتفاق خواهد افتاد. بنابرا
 یکی .وجود دارددر کشور  ،یآپخصوص بحث استارتدرک یصفر و گاه دیحاال دو د یولم. یباش

و  چالشن ید به ایباک وجه اشتراک دارند. یدگاه یبه نظرم هر دو د .است موافق یکیمخالف و 
م و یباش یموج سوار خوبد یباما  نگاه کرد.ک فرصت یبه عنوان جاد شده یدر کشور اکه   یموج

م. قطعًا یاستفاده کن یجاد شده به نحو احسن به نفع منافع ملیکه ا ییهافرصتن یااز عمالً 
 یاسی، سی، اجتماعیاز ابعاد مختلف فرهنگممکن است که  ییهادغدغه .وجود دارد ییهادغدغه

جاد شده استفاده یکه ا یگر هنر ماست که چگونه از فرصتید یول .بحث شودآنها  یرو یتیو امن
و  ینگاه بومک نوع ین یا .دارم  ینگاه سوممن د یکه شما فرمود یو نگاهد عالوه بر آن .میکن
در جهت جاد شده به نحو احسن به عنوان فرصت یا م از چالشیاست که بتوانبه مسائل انه یم

 م.یکشورمان استفاده کن یاقتصاد یبرداربهره
[00:09:28.] 

چ کدام از ما مسئلهینه هین زمیار دکنم یفکر نمها قطعاً فرصت هستند و آپ: استارتیطباخ
ها آپاستارت ۀد قدرت و ثروت به حوزیتول ۀن است که چرخیم. علتش هم ایداشته باش یا

و  ینیکارآفر یهاهحوزدر جهان را  ۀندیفناور هستند که آ یهاشرکتن یامنتقل شده است. 
عتاً از آن به بعد بود یبدا شد. طیکشور ما پدر نفت  ید ثروت و قدرت در دست دارند. زمانیتول

استفاده از قدرت  ،ن صنعت داخل کشور یکردن ا یشدن نفت و بوم یکه ما جنگ را بر سر مل
 و قدرت مردمانمان یارز مل ت،یت حاکمیتقو ینفت برا



 

 

 ۀاطالعات سه برابر حوز یفناور ۀحوزدر ییافزام. آن زمان گذشت. اآلن سرعت ثروتیشروع کرد
تیعتاً حاکمین حوزه به شدت باال رفته و طبیا یتو یگذارهیسرما  ت. سا ینفت و گاز و انرژ

داشته باشند و بتوانند  یخوب ین حوزه آمادگیت و کنترل ایری، مدیزیربرنامه یکه برا ییها
ن موج یت کنند و به این حوزه کمک کنند، هدایا یتو ییافزاقدرت یرا برا خود  فناور ۀبدن

نفت و گاز  ۀن حوزیبکه  یکسانعتاً یطب یا موفق خواهند بود. ولافزا جهت بدهند، آنهقدرت
 رند.یگیم میشان تصمیگران برایر شوند دیغافلگ

[00:10:49.] 
 ممنونم. یلیار خوب، خی: بسیفاطم

[00:10:51] 
فرصت هستند. به هر  یها عمالً نوعآپتوان گفت استارتیکنم می:      بنده هم فکر میکرباس
روزمره با آن  یهاکار یفضادر که مردم ما  ید به مسائلیک نوع نگاه جدیگفت    توانیحال م

رمان در نظر کشو یآپاستارت یگسترش فضا ید برایرا هم با یم. اما مسائلیمواجه هستند دار
که  یزیاز آن چ یترف گستردهیدارد. تعر یاف گستردهیآپتعرمن استارتم. به نظر یداشته باش

ن است که یم اینیبیجامعه مدر که ما  یزیاآلن چ شود.یما با آن شناخته م ۀجامعدر اآلن 
شود به یآپ شناخته مکه به عنوان استارت یزیچ یعنیاند.  ها محدود شدهآپمعموالً استارت

 محدود شده است. کیانفورمات ۀحوزدر  خدمات  ۀتر به حوزبه صورت خاصو  ک یانفورمات ۀحوز
کند. یتکدارد کار میع هایصنا ۀدر حوز است که  یشود شرکتیثال زده من اپل که میمثالً هم

یت میم فعالیلوتک دار یفضادر م و یتک را رها کردیع هایتوان گفت ما صنایدر واقع م یول
 م.یکن
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