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کارهای اینترنتی شدم. با محمدرضا دوست دوران دبیرستتان  
“ پارستایا”که مهندسی کامپیوتر خوانده بود و  شرکتی به نام 

داشت، مشغول به همکتاری شتدم. ایتر شترکت در  تو ه 
سا ی کسب وکارهتای طرا ی سایت و امور مربوط به بهینه

اینترنتی فعالیت داشت. ایده ما ایر بود که وارد بتا ار ستنتی 
خرید و فروش امالک شتوی  و ستایتی را بترای ایتر کتار 

 طرا ی کنی . 
ارشتد در در همیر  یر تصمی  به ورود به مقطع کارشناستی

اندا  پیش روی کاری خود رشته مورد عالقه و مرتبط با چش 
جو دانشکده  اشآفرینی ب انایش  یعنی کارآفرینی گرفت . 

جآلب اود و اآ دوستآن و استآدان خواشب رنش آ نشه   

هتای ایتشان درس رفتار سا مانی آقای دکتر الی و تتشوی 
برای ایجاد یک کسب وکار، درس تشخیص فرصتت آقتای 
دکتریدالهی و با اریابی آقای دکترکاظمی خیلی در رو یته و 

 عملکرد مر تأثیر گذاشت. 
دف دانکده  اآفرینی ب نگآ  من اه دنیآی اسب و اشآف 

اه نهت تغیین اند و  رنچه اه ایکتن اشنای مشن ندشود 

دانت اه اآفگینی اازاف علدب دف انجآ  یعآلیشت اشآی 

اسب و اآفی و اویژ  تحقیقآت قبل از ایجآد اشسب و 

اآف و تهوین طنح اسب و اآف اه ع وان یک امشن ممش  

با یافته های علمی جدیتدم و بتا کمتک دوستت  کته اود  
متخصص برنامه نویسی بود، ایده های بسیاری در ذهتر متا 
می گذشت که یکی ا  آنها ایده کتسب و کتار اینترنتتی در 
 و ه امالک بود. با طرح موضوع در کالس هتای درستی و 
تشوی  دوستان و استادان، متر و شتریک  تتصمی  بته راه 
اندا ی مجدد کسب و کاری در  و ه اجاره و فروش امتالک 

گرفتی . طرح اولیه آن توستط “  سه نبش”و مستغالت به نام 
شریک  اجرایی شده بود و بعدها به کمتک هت  و همینیتر 
اساتید دانشکده کارآفرینی توانستی  طرح را پخته تر نمتایی . 
ما به ایر علت در ایر  و ه وارد شدی  که ایر با ار به شدت 
سنتی، پرسود و همینیر بستری آماده بترای بهتره بترداری 

 بود. 

و  8631نیا، در آخریر لحظات سالمر محمد سر رضایی
دنیتا تهتران بتهدر شهرک غتر  8631آستانه نورو  سال

منتد بته آمدم. پدرم کارمند جهادکشاور ی بتود و عالقته
ی معلت ، تحصیل فر ندانش. دوران ابتدایی را در مدرسته

شروع به تحصیل نمودم. ا  کودکی رو یه استقالل طلبی 
هتای و رهبری در مر وجود داشت و در بسیاری ا  گتروه

طور غیرمستقی  بر عهده مر بود. مدرسه رهبری جمع  به
متأسفانه یا خوشبختانه بیشتر اموری که در مدرسه منجتر 

گشت. در شد به مر برمیگوشی میکاری و با یبه شلوغ
تتر وجتوشبیر پنج خواهر و برادرم ا  همه شرتر و پرجنب

هتای بودم. در دوران راهنمایی به علت همیر شلوغ کاری
بیگانه ا  ثبت نام منع شدم و بعد ا  دادن تعهد و پیگیری 
های پدرم اجا ه ورود به مدرسه گرفتته شتد. ولتی ایتر 
شرایط دیری نپایید. در شروع دبیرستان نیز همیر داستان 

عمتل آمتد. دوباره تکرار شد و ا  ثبت نام مر جلوگیری به
گذشتت. ایر دوران به شدت برای مر در خانه سخت می

ایر اتفاق سبب تحریک مر برای جدیت در امر تحتصیل 
ی شد و تصمی  گرفت  برای ادامته تحتصیل بته مدرسته

دیگری بروم. با گذراندن آ مون ورودی و کتسب بهتریتر 
نمره در مدرسه برهان قبول شدم. در آن مدرسه به شدت 
متوجه شدم که توانایی رهبری و مدیریت را دارم و ایتر 
امر بعدها در وجود مر و در  یر کار پدیدار گشت. کالس 
اول دبیرستان با دوست خوب  آقای صالحی آشنا شدم. متا 
ا  آن موقع به فکر کسب درآمد و ایجاد کار شخصی برای 
خودمان بودی . در ایر دوران دستت بته رویتاپردا ی در 

وکار می  دی  و بسیار به استتقالل مالتی خصوص کسب
دانشگاهی همیتشه کردی .  بعد ا  دوره پیشخود فکر می

دنبال استقالل مالی و شروع کسب و کار بتودم. بعتد ا  به
آبتاد در شتری گرفتر دیپل  در شرکت کتشت و صتنعت

بخش  سابداری به مدت سه ماه مشغول به کار شدم. در 
آنجا فهمیدم اصالً رو یه کارمندی در متر وجتود نتدارد. 

و کتار بترای  جای کارمندی یک کتسبدوست داشت  به
خودم ایجاد کن . ا  آن شترکت بتیرون آمتدم و تتصمی  
گرفت  در کنکور شرکت کن . بعد ا  چندماه درس خواندن، 

وارد دانشگاه عل  و فرهنگ در رشته مدیریتت  8611سال
صنعتی شدم. در دوره لیسانس ابتدا با اریابی لوا م جانبتی 
موبایل را با یکی دیگر ا  دوستتان دبیرستتان، ا  پاستا  
عالالدیر آغا  کردم. متا سترمایه مناستبی نداشتتی  امتا 
بواسطه اعتمادی که یکی ا  عاملیر پخش لوا م در پاسا  

بتردی . به ما کرده بود، اجناس را برای فروش به با ار می
ایر کار ادامه پیدا کرد تا ایر که توانستی  اعتماد یکتی ا  

وارد کنندگان لوا م جانبی موبایل را جلتب کنیت . بعتد ا  
مدتی، پارکینگ خانه را تبدیل به انباری برای لوا م کتردم 

 گیری کن .و توانست  با شریک  ا  نظر مالی پیشرفت چش 
توانست   8618سال ا  ورود به دانشگاه، یعنی سال2بعد ا  
ای برای فروش لو ام موبایل اجتاره نمتای  و لتوا م مغا ه

جانبی موبایل را در آن بته صتورت متستقی  بته فتروش 
ها به دنیای فناوری اطالعتات ی ایر سالبرسان . در همه

دانست  یکی ا  نگریست . میبه چش  محیطی پر با ده می
های جدید همیر فناوری اطالعتات ابزارهای مه  بیزنس
کارهای اینترنتی به شدت برای  جذا  واست. دنیای کسب
تواند  تاوی فرصتت دانست  ایر بستر میو گیرا بود و می

های بسیاری برای پیشرفت و پیشبرد اهداف کتاری افتراد 
 قیقی و  قوقی باشد. با ایر دیدگاه وارد دنیای کتسب و 
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شود که باعث تنظی  عرض صفحه، سایز متر  طرا ی می
شود که ایر کار به صورت کامالً  و... در ابعاد مختل  می

 شود. خودکار انجام می
ای انجام شده که  سایت به گونهعبارت دیگر طرا ی و به 

وابزارهای متفاوت سایت به درستی نمایش صفحات مختل 
مثال  مانی که شما ا  طری  گوشی یا  عنوان شود. به داده می

کنید ساختار ظاهری سایت به  تبلت سایت را تماشا می
کند که قابلیت پیمایش سایت در ایر ای تغییر پیدا می گونه

ابزارها به را تی فراه  گردد. یا در مانیتورهای با ر ولوشر 
شود. لذا اگر  ای مناسب نمایش داده می باال سایت به گونه

کنند ا  محتوا و ظاهر  کاربران با هر ابزاری سایت را تماشا 
سایت کمال استفاده را خواهند برد. باتوجه به ایر امکان 

نظیر کاربر تعامل بهتری با سایت برقرار کرده و ایر  بی
 تکنیک، تأثیر مثبت روی کاربر خواهد داشت.

امیدوارم رو ی با  ل مشکالتی که قبال عرض کردم و  
همینیر  ل بحران رکود مسکر که بسیاری ا  کسب و 
کارهای مرتبط را دچار مشکل کرده، کسب و کار نوپای ما 
ه  بتواند به مرا ل رشد و تثبیت و توسعه برسد. در  ال 
 اضر سه  خود را به شریک  واگذار کردم و مشغول 

 کارهای دیگری هست . 
هایی هست  همانطور که گفت  مر همیشه به دنبال فرصت 

که مطاب  با اهداف و آر وهای ذهن  باشد. در ایر اوضاعی 
که با ار مسکر  ال و رو  خوشی ندارد و رقبای قدری مثل 

گذاری میلیاردی  رف اول را در ایر  و ه دیوار با سرمایه
کن  و سعی بر می  نند، ایده دیگری در  و ه غذا دنبال می

های گیری ا  فناوریآن دارم با استفاده ا  نوآوری و بهره
جدید، ار ش جدیدی  در  و ه صنعت غذا ایجاد نمای  و به 

ی ی عمل بپوشان . همینیر ایدهآر وی کودکی خود جامه
دیگری را با دوست  آقای نیکنام، در همیر دانشکده دنبال 

های تصویری می ی آن انیمیشر و رسانهمیکن  که  و ه
 باشد.

مر ا  کودکی به دنبال ایجاد یک کسب و کار شخصی و 
 موف  بودم و باور دارم که می توان !  

های بسیاری انجام دادی  و مدت در ایر امر مه  تالش
 مان  یادی مشغول به فعالیت بودی . برای انجام تحقیقات 
با ار، ا چندیر بنگاه امالک، کارشناسان مختل ، مشتریان، 
فروشندگان و نیز چند سایت مشابه اطالعات را جمع آوری 
و تحلیل کردی . جالب است بدانید موضوع پایان نامه مر 
ه  در دانشکده کارآفرینی همیر موضوع انتخا  شد. البته 
به خاطر نو بودن کار و نیز اختالف نظر استاد راهنما و داور 
با پستی و بلندی های بسیاری مواجه شدم ولی در نهایت 
توانستی  با کمک استادان مجربی ایر کار را به سرانجام 
برسانی . در  و ه عمل  نیز با چالش هایی روبرو بودی . 
یکی ا  چالش های اساسی پیش روی ما بحث تامیر مالی 
بود که برای خیلی ا  کسب و کارهای دیگر در ایر  و ه 
نیز وجود دارد. چالش دیگر مربوط به کمبود نیروی مناسب 

و متخصص برای انجام اموری بود که در کسب و کارهای 
اینترنتی نیا  است. اهداف و چش  اندا  ما در ایر کسب و 
کار ایر بود که در  مینه خرید و فروش و اجاره امالک جز 

 اولیر مراجع و منابع باشی . 
البته برای رسیدن به ایر چش  اندا ، به لحاظ فنی خیلی 
کار کردی . موتور جستجوی سایت امالک سه نبش برای 
اولیر بار در ایران، امالک را بر اساس شعاع یک منطقه 
جستجو می کرد. تا قبل ا  آن سایت های امالک تا جایی 
که ما تحقی  کرده بودی  چنیر ویژگی نداشت و سایت 
امالک سه نبش ا  پیش گامان ایر قضیه بود. در ایر 
سیست  ابتدا منطقه مورد نظر در سریع تریر  الت به کاربر 
پیشنهاد می شود. سپس با انتخا  محله مورد نظر، فرایند 
جستجو به صفحه جدید منتقل شده و تمامی امالک به 

 شود. نسبت شعاع مد نظر کاربر به او نمایش داده می
در ایر موتور جستجو ا تمال خطا پاییر است و تمامی 
امالک بر اساس فرمولی خاص، طب  طول و عرض 

شود. بعد ا  آن  جغرافیایی به کاربران نمایش داده می
توانند با استفاده ا  فیلترهای تعبیه شده در  کاربران می

گوشه سمت راست صفحه، امالک جستجو شده را به آنیه 
مد نظر دارند نزدیک تر کنند. ا  ویژگی های دیگر ایر 

 سایت میتوان به موارد  یر اشاره کرد:
نام هنگام ثبت ملک توسط افراد، نمایش  عدم نیا  به ثبت

های  ملک روی نقشه به انضمام مشخصات کامل و عکس
ملک، امکان ثبت و نمایش نظرات با دیدکنندگان ملک در 

کننده، ایجاد پنل اختصاصی برای  صورت تأیید عرضه
ها، ثبت نظرات بر  سایت جهت ثبت نیا مندی کاربران و 

روی امالک با دید شده، گزارش مشکالت، ارسال نظرات و 
دریافت پیام ا  سایر کاربران، کنترل  سا  کاربری، تمدید 
اشتراک و... جستجوی مناط  ا  روی نقشه و آدرس یابی 

های جستجو شده توسط  دقی  موتور جستجوگر برای آدرس
کاربران  تی برای خیابان و کوچه مورد نظر و نیز سرعت 

ا   phpنویسی دقی  آن با  بان  باالی سایت به دلیل برنامه
 مزایای ایر سایت محسو  میشود. 

های متنوع  معموالً برای جستجوی ملک، باید تمام گزینه 
مانند مترا ، امکانات )آسانسور، پارکینگ، انباری(، قیمت، 
محله و... را فراه  کرد تا مشتریان بیشتری به سایت جذ  
شوند. خوشبختانه تمام ایر موارد در سایت سه نبش تعبیه 
شده است. منوی آسان و تسهیل جستجو برای افرادی که 

کنند،  ا  هر قشر و هر شهری به سایت شما مراجعه می
شود که در سایت سه نبش روی ایر  موجب جذ  کاربر می

 قضیه خیلی مانور داده شده است.
رایگان بودن سایت سه نبش باعث جذ  بیشتر مشتریان 

شود. تجربه مه  در ایر  برای استفاده و جستجوی ملک می
 مینه ایر است که اول باید سرویس به طور کامل رایگان 
باشد و بعد ا  جذ  مشتری و تأمیر رضایت او فرآیندهای 
مالی را تعبیه کنی . همینیر به علت طرا ی ریسپانسیو یا 

توان به را تی ایر  واکنش گرا برای سایت سه نبش می
سایت را بر روی تبلت و موبایل مشاهده نمود. در طرا ی 

های سایت به صورت شناور  سایت واکنش گرا، ساختار الیه
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