
  

 جوادیای از سخنرانی آقای دکتر حکیمخالصه

حکیم  دکتر  فناوریآقای  صبح  دورهمی  ششمین  در  تایرخ    جوادی  شرکت   شهيرورماه۱۵در  میزبانی  به 

کارآفيرن، امین  خود  عصر  تجبریات  بیان  پرداختند.  زیرساخت  ی  حوزه  در   به  اطالعات  فناوری  اهم های 

 گردد.در ادامه اشاره می  ،موارد مطرح شده در سخنرانی ایشان

 حوزه فناوری اطالعات موفق در  تجبریات

حوزه   در  بنده  تجبریات  به  توجه  مخابرا با  و  نو ت،  الکترونیک  مفهوم  حوزه  با  آن  در  بار  اولین  برای  آوری 

نوآوری به شکلی که امروزه مورد توجه است، مطرح نبوده است. اولین شنایی پیدا کردم. در آن زمان بحث  آ 

اتفاقی که برای بنده در آن زمان افتاد، و باعث ایجاد تحولی در نگرش شد، ایجاد اولین صنعت تولید بدون  

، افتخار خود را  صنایع در آن موقعاین مفهوم خیلی جدید بود. معموال    ،کارخانه در کشور بود. در آن زمان

شود داشته باشند. اما در آن زمان مفهومی را شروع کردیم که می تند که ماشین آالت خود را  دانساین می 

محیط یک  حتیدر  بسته    ،  میکامال  صنعت،  از  بعضیتوان  که  کرد  دعوت  داخلی  را گران  کارها  و  بیایند  ها 

خوبی   چارچوب  زمان  آن  در  دهند.  ارتباط  انجام  و  از  شد،  حداقل  برقرار  با  توانستیم  ما  شرکت   ۵۰۰شاید 

سپاری کردیم.  این مفهم توانستیم برونمختلف به صورت مشترک کار انجام دهیم و هر بخشی را که می 

توان گفت،  های صنعتی وزارت دفاع گسترش پیدا کرد. در واقع میدر بخش زیادی از وزارت دفاع و مجموعه 

ظرمی  از مجموعه و سازمان  فیتتوان با  که بیرون  کرد.  استهایی  کار  که هر  ،  کرد  این نکته توجه  باید به 

 سپاری کنیم.شود بخش خصوصی و به ویژه دوستان صنعتی کار بکنند، برون چیزی را که می 

می  آنجا  در  که  بود  ارتباطات  وزارت  به  مبروط  بعدی  زیرساختتجبره  می بایست  تهیه  که هایی  شود 

رویم این مفاهیم در ادبیات مدیيرت و البته هرچه پیش می ست پایه و اساس خیلی از کارها باشد.  توانمی 

می بحث  استفاده  مفاهیم  این  از  هم  ما  و  کرد  پیدا  توسعه  نوآوری  شرکت های  را  کردیم،  زیادی  های 

می  آنشناسایی  از  و  می کردیم  حمایت  مدل  کردیم.  ها  امروز  که  است  ذکر  به  الزم  جا البته  حمایت  های 

 کنند.  حمایت می نیز از این امر ها در این زمینه شکل گرفته است و بانک نیز  هاییتر است، چارچوب افتاده 

گذار خوب پیدا شود، و ایده خوب هم پیدا شود، این است که اگر ما فکر کنیم سرمایه   ،  نکته بعدی قابل ذکر

تک جدید را شکل دهیم. اما واقعیت این است  آپ و فین توانیم یک صنعت و استارتفقیم و میعمال ما مو

اینگذار به یک سمت میکه سرمایه  است به یک مسیر دیگر. در  ایده  که دارای  ی مرگ  جا درهرود و فردی 

می عمیق  سرمایه تر  معموال  میشود.  فرار  یرسک  از  ایدهگذار  صاحب  و  یر  نیز   کند  است.  دنبال  کردن  سک 

 شوند. جهت نمی این دو با هم فاصله دارند و این بردارها با هم همسو و هم

ها از یرسک کردن فراری هستند. اولین چیزی که گذاری از جنس بانک نیز، معموال بانکی سرمایه در حوزه

می  می محاسبه  شاید  است.  چقدر  ما  یرسک  که  است  این  یرسک شود  بین  تعادلی  یک  و  بایست  پذیری 

یرسک  ازطرفی  و  کسی می سودآوری  چه  اینکه  بگیرد.  صورت  بپذیرد.گيرزی  را  یرسک  شرکت   تواند  های  آیا 

ها با شکست مواجه  به همین دلیل است که بسیاری از پروژهها بشوند.  توانند وارد این داستان بیمه می 

 شوند. می 

فین بازار  در  امروز  که  استارتچیزی  و  و آپتک  گرایش  بیشتيرن  که  است  این  است  مطرح  دنیا  در  آن  های 

شود، دهیم به یک پرداختی ختم میی که انجام می کشش در حوزه پرداخت است. یعنی ما چون هر فعالیت 



  
گذاری در این حوزه هستند. بنابراین، ما سعی کردیم از تعدادی از این مند به سرمایه ها عالقهتکعمال فین 

فینآپ استارت  و  کنیم.  تکها  حمایت  میها  نیز  بانک  در  دیگر،  سوی  زیرساختاز  ایجاد  بایست  را  هایی 

 سازی کنیم. کند، مواردی را برایش تسهیل تک که ورود پیدا میآپ فین ر استارت کنیم، برای اینکه ه

های زیرساختی در کشور بایست مد نظر داشته باشیم این است که برای پروژههایی که مییکی دیگر از نکته

 ها نیاز است.  شاید یک بانک نتواند به تنهایی ورود پیدا کند، بلکه اینجا به یک ورود چندگانه توسط بانک

تک و  های فینفرصت برای شرکت   بیشتيرن  امروزه  ها و موسسات مالی، شایدبه نظر من در حوزه بنگاه

ها به های دیگر نیست. چرا که بانک استارتاپ باشد. یعنی آنقدر که رونق در این حوزه وجود دارد، در بخش 

رسیده  نتیجه  سیستماین  با  که  نمیاند  خود  سنتی  هزینههای  و  دهند  ارائه  خدمات  پوشش  توانند  را  ها 

بانک (مخصوصا  بنابراین  دهند  بزرگ).  مجموعه های  کنارشان  در  تا  دارند  داشته نیاز  را  متعددی  های 

کنند. به همین دلیل تمرکزگرایی را به حداقل    ،باشند ایجاد  را  از خدمات  اینکه بتوانند بخش زیادی  برای 

تک های فینآپ هایی را تعيرف کرد که استارت برای همین االن فرصت خوبیست که بتوان پروژهرسانند.  می 

ها را انجام دهند. به عنوان مثال برای خدمات غیر حضوری اولین ابزاری  رای اینکه این پروژهشکل بگیرند. ب

است.   دیجیتال  امضای  و  احراز  است،  نیاز  پروژهکه  همه این  که  است  بانکای  در ی  همه  و  دارند  نیاز  ها 

 رقابت با هم به دنبال این خدمات هستند. 

 تجبریات شکست در  حوزه فناوری اطالعات 

موفقیت  اینجا  شکست تا  اما  شد.  بحث  داشتهها  اینجا  در  نیز  همه  هایی  بگوییم  که  نیست  اینطور  ایم. 

پروژهپروژه این  از  زیادی  تعداد  یک  است.  کرده  پیدا  ادامه  و  شده  شروع  موفقیت  با  شکست ها  نیز  ها 

کنیم که علت این مسئله    یابیشوند. باید یرشه ها نهایتا موفق میاز پروژه  ٪۱۰اند. معموال شاید  خورده 

 چیست؟ 

آید. فارغ از اینکه بازار شود و این ایده در ابتدا به نظر بسیار خوب می با یک ایده شروع می ها  بعضی از پروژه

بشناسند.   بتوانند  خوب  چالش را  جمله  از  است.  مهم  بسیار  بازار  درست  شناخت  دیگر بنابراین،  های 

در واقع، یکی از موضوعاتی  وارد نکنند.    را  و منابع ،  سهامداران هستند که شاید در اواسط پروژه کنار بروند  

 شناسی مطرح شود، این است که سهامدار ما تا چه اندازه حاضر است در اینتواند به عنوان آسیبکه می 

سرمایه  خروج موضوع  از  قبل  باید  خوب  سهامدار  یک  نشود،  موفق  پروژه  اگر  آن  کنار  در  و  کند    گذاری 

 های کشور ما مطرح است. این موضوع در بسیاری از پروژهبرای خود پیدا کند. جایگزینی 

پروژه شدن  طوالنی  مواجهیم،  آن  با  که  مباحثی  از  دیگر  سرمایه هاست.  یکی  فرآیند  بگاهی  از گذاری  رخی 

طوالنی می پروژه آنقدر  از دست میها   عمال فرصت  که  ظرف مدت  رود. مثال پروژهشود  است  که قرار    ۹ای 
کشد و میلیاردها تومان هزینه و تالش فراوانی انجام شده است. ماه عملیاتی شود عمال سه سال طول می

 م توجیه داشته باشند. ها برای یک سال یا یک سال و نیبنابراین، باید دقت کنیم که پروژه

پروژه از  میبرخی  ایده  صاحب  هنگامیکه  متاسفانه  نیز  را ها  طرح  آن  آنقدر  کند،  مطرح  را  طرحش  خواهد 

می بزرگ فاضله نمایی  مدینه  است  ممکن  که  سرمایه کند  به  ترغیب  را  ما  که  کند  ترسیم  را  کند.  ای  گذاری 

 پروژه بازاری ندارد.   دهند، اما اینپروژه را با تیم بسیار خوب انجام می 

یک تیم نسبتا خوب، یک ایده و یک    نیز    موارد موضوعاتی هستند که باید به آن اشاره کرد. گاهی اوقات  این 

می  خوب  اینجا،  تواند  موسس  در  شود.  ناموفق  پروژه  یک  به  تعيرف  منجر  چگونه  اکوسیستم  این  اینکه 



  
در ابتدا صاحب ایده در کنار بقیه  گیرد،  ای که شکل میشود بسیار مهم است. همیشه باید برای هر پروژه

آن  نقش  و  بازیگران  و  کنند  تعيرف  را  خود  اکوسیستم    هااکوسیستم  این  رهبر  عنوان  به  را  خود  سهم  در و 

 نظر بگیرند.  

 


