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ولي كار نكرد. نا امید نشدم و مجدد تست كردم. شباان  رو  
فقط ب  دناال پیدا كردن نرم افزارهاي موبايل بودم. تا اينكب  
باالخره توانستم يك نرم افزار روي آن گوشي نصب كنم. ا  
خوشحالي بال درآوردم و براي پیگیري اين مسال  مصمم تبر 
شدم. ب  همین خاطر يك گوشي موبايل خريدم و نرم افزارها 
را كامل تست كردم و آنها را ب  صورت يك پكیج در آوردم. 
يك رو  براي فروش ب  پاسبا  الءاالبدين رفتبم. همب  در 
مقابلم جاه  گرفتند و مي گفتند گوشي موبايل ك  نرم افبزار 

تا مغا ه رفتبم بباالخره  011نمي خوره! دلسرد نشدم حدودا 
موفق ب  فروش يك سي دي نرم افبزار موبايبل شبدم كب  

شامل ديكشنري و تم و... بود. خیلي خوشحال بودم ك  كارم 
جواب داده. درهمان مغا ه با كامپیوتر با فونت بزرگ نوشبتم 
نرم افزارهاي گوشي هاي سوني اريكبسون رسبید و پرينبت 
گرفتم و چسااندم پشت شیش . همان لحظ  يكنفر وارد مغا ه 
شد و نرم افزار موبايل درخواست كرد. ببراي او هبم نبصب 
كردم و پولش را ب  صاحب مغا ه دادم! همیش  ب  مبشتريان 
مي گفتم ك  سي دي تمام شدني نیست، يك بار خريد مبي 
كنید و بارها استفاده مي كنید. بب  جاهباي ملتلبه تهبران 

 رفتم. هر رو  يك محل  ... 

هستم. پدرم در الل   0131من حامد محمد اده متولد سال 
 ار چاپلان  داشت و بلاطر همین ا  كودكي در كه با ار 
بزرگ شدم. در محل  شريعتي هم با تشويق پدر و مبادرم، 
فرفره، شانسي، مسقطي و ... مي فروختم، الءق  خاصبي 
ب  كار كردن داشتم. در خان  هم ب  آتاري و كمودور و ... 

سبالگي بب  سبراا كبامپیوتر رفتبم  01مانوس بودم و ا  
طوري ك  ك  تمام  ندگیم شده بود كامپیوتر، ا  سیبستم 

شروع ب  كار كردم و مرحل  مرحل  باال  59داس و ويندو  
آمدم. در آن  مان ها ب  دست آوردن نرم افزارهاي كار ب  
اين راحتي ناود و الده اي ا  دوستان ا  مبن در خواسبت 
نرم افزار داشتند همین باالث شد فكري در ذهنبم جوانب  

را ك  فقط يك مايكروسافت  59بزند. نرم افزارهاي آفیس 
word  بود روي چند سي دي رايت كردم و براي فروش

ب  مغا ه ها بردم. در اين بین متوج  شدم اكثر مغا ه دارها 

توان نصب ويندو  را ندارند معموالً ببا سیبستم داس يبا 
 رنگار ك  اون هم محیطي شای  داس داشبت كبار مبي 

وينبا    كردند. در كنار فروش سي دي هايي ماننبد نبرو،
و ... نصب ويندو  را نیز انجام مي دادم. پس ا  هم  گیبر 
شدن استفاده ا  ويندو ، كافي نت ها شكل گرفتند و مبن 
ضمن اينك  ويندو هاي آنها را نصب مي كردم ب  ترتیبب 
وارد كار نصب شاك  هاي كافي نت ها شدم بدون اينكب  
واقعاً چیزي ا  راه اندا ي شاك  بدانم! براي شروع كار ببا 
يكي ا  كافي نت ها توافق كبردم كب  نبصب شباك  را 
برايش رايگان انجام دهم، هدفم يادگیري بود. بعبد ا  آن 

كافي نت را در مكان هاي  011ب  ترتیب كار شاك  حدود 
ملتله اجرا كردم. در همین دوره دبیرستان ك  ا  شريعتي 

ب  شهرک انديش  نقل مكان كرده بوديم رو ها كبار مبي 
كردم و شاان  درس مي خواندم. ا  آگهي رو نام ، كبار راه 
اندا ي سايت امءک صادقي و پسران را برالهده گبرفتم و 
هر رو  تا فلك  تهرانپارس مي رفتم تا اين كب  در ايبران 
خودرو ب  النوان اپراتور مشغول شدم و بعد ا  س  سال تبا 

 مدير فروش خودروهاي لیزينگ هم پیش رفتم. 
بعد ا  پیش دانشگاهي ا  طريق يبك آگهبي بب  شبركت 
بانك نرم افزار ايران مراجع  كبردم. مهنبدس جابار  اده 
ريیس شركت ا  سابق  و كار من خوشبش اومبد و تمبام 

و پكیج و لیال را ب  من سپرد. در كار  CDكارهاي خريد 
الملي دو دانشجوي صنعتي شريه ك  همكار بودم قويتبر 
بودم و در اين كار خاره شبدم. بعبد ا  آن در كبار آنتبي 
  ويروس هم وارد شبدم. دوره دانبشجويي در كارشناسبي،
متوج  شدم افراد براي نصب برنام  بر روي گوشبي هباي 
موبايلي ك  ب  تا گي وارد با ار شده بود هزين  هاي  يادي 
پرداخت مي كنند؛ موضوع براي من جالبب شبد. گوشبي 
يكي ا  دوستان را گرفتم و چند نرم افزار روي آن ريلتبم 
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سیستم هاي ماركتینگ، فروش مويرگي، تحقیقات با ار، 
وكار و... استفاده هاي كسبهاي توجیهي، طراحي مدلطرح

اندا ي كنیم. با كنیم و يك كسب و كار الكترونیكي راه
هاي اساتید دانشكده كارآفريني توكل بر خداوند و راهنمايي

ماه ب  انجام 3طرح كسب و كار در اين  01تا كنون حدود 
 هاي انگلیسي و آلماني بوده است. ايم ك  ب   بانرسانده

در جهت بین الملي شدن كسب و كارمان نیز ا  مشاوره 
استادان دانشكده ي كارآفريني دانشگاه تهران نهايت بهره 
را مي بريم. خدمات مشاوره اي و طراحي بیزينس پلن ها و 

الراق،   طرح هاي توجیهي و غیره را در چهار كشور ايران،
افغانستان و آلمان انجام مي دهیم و در حال مذاكره با 

 كشورهاي ديگر جهت افزايش سهم با ار خود هستیم. 
خوشالتان  وجود اين اساتید موجب االتماد ب  نفس و 
آرامش ما بوده و خواهد بود. با توج  ب  تجربیاتم در 
دانشكده كارآفريني و سوابق كارم تصمیم دارم در آينده 
 نزديك يك فروشگاه بزرگ اينترنتي براي خودم ايجاد كنم.
توصی  ام ب  دانشجويان جديد هم اين است ك  ب  فكر 
كسب و كار خودشان باشند و براي ديگران كار نكنند اال 

 براي كسب تجرب  يا كمك و نیكوكاري.

هاي نوكیا با هاي سوني، نوبت ب  گوشيبعد ا  گوشي 
رسید ك  گوشي  1هاي ملتله مثل سیماین سیستم الامل
و ... را در بر مي گرفت و نرم افزارهاي  1191هايي مانند 

بسیار جالب و كاربردي داشت. هم  را تهی  كردم. كم كم 
هاي جديد وارد ديها را لیال  دم. اين بار ك  با سيديسي

دي ك  همراه برده بودم هم  را سي 011الءاالدين شدم ا  
هزار تومان كاسب شدم! واقعا برايم جالب  911فروختم و 

بود. اون رو  ب  موفقیت كار خودم باور كامل پیدا كردم. بعد 
آمد ك  فروش الالي  9هاي سیماین سري ديا  آن سي

و... ب   p990داشت و بعد ا  آن نرم افزارهاي موبايل 
هاي آن آمد من گوشيهمین ترتیب هر نرم افزاري ك  مي

خريدم و فوراً پس ا  تست نرم افزارها بصورت پك را مي
 كرديم.تهی  مي

من در همان دوران دبیرستان وبءگ هم داشتم ك  بعداً ب  
فكرم رسید تاديل ب  سايت كنم و در كنار فروش دستي 

افزارهاي موبايل، قاول سفارش و فروش ا  طريق نرم
اينترنت را نیز فعال كرديم ك  الات  دريافت پولش خیلي 

كشید رو  طول مي 1تا  1مشكل سا  بود. كلر بانك حدود 
دي ا  اينترنت سفارش داشتم. سي 011و من هر رو  حدود 

كرد. ا  رفتم و بانك هم همكاري نميهر رو  بايد بانك مي
آورد و خیلي طرفي اداره پست نیز مشكءتي را ب  وجود مي
چند  كرديم.مشكءت  يادي داشتم ولي با جديت كار مي

ها را ديها  را نیز كمك گرفت  بودم ك  سينفر ا  همساي 
“ بامزي”كردند. حاال ديگر برند بندي ميرايت و بست   چا ،

حسابي در با ار شناخت  شده بود. ولي رو هاي اوج با يك 
اتفاق ب  پايان رسید.  ماني ك  نرم افزارهاي اندرويد آمد 
متوج  شدم ك  اوضاع در حال تغییر است. اين نرم افزارها 
پشت سر هم ب  رو  رساني مي شدند. احساس كردم ديگر 
كار نرم افزار موبايل ب  اتمام رسیده است، ا  طرفي مردم 
نیز اينترنت را آموخت  بودند و خودشان دانلود مي كردند. هر 
 رو  فروش ما رو ب  كاهش بود. ورود رقیاان را هم داشتیم. 

نیز با ما در رقابت بود. الات  اكثر “ناب سي دي”شركت 
سرچ هاي اينترنتي را ما گرفت  بوديم. هم سايت داشتیم و 
هم در سايت هاي ديگر و نیا مندي ها آگهي مي داديم. ب  

يك مرتا  سايت ما ك  خیلي خوب رونق گرفت  بود ب  
خاطر نداشتن مجو  و الدم ثات بست  شد و سفارش 
شهرستان ها را ا  دست داديم! در تهران هم با ورود اي 
دي اس ال، وايرلس و... مغا ه دارها خودشان اقدام ب  
دانلود نرم افزارها مي كردند و اينگون  شد ك  ما ب  طور كل 
حذف شديم.  اگر آن  مان تجرب  االن را داشتم مسلماً اين 
اتفاق نمي افتاد و ما مي توانستیم ب  غول با ار نرم افزار 
تاديل شويم. مثءً بهتر بود با برند ناب سي دي شريك مي 

 شديم و شركتمان را ثات مي كرديم و ...

تري كار طراحي وب سايت را بعد ا  آن ب  شكل جدي
شروع كردم و تا ب  امرو  مشغول طراحي سايت هستم. 
چون در  مین  ي كامپیوتر ا  پاي  كار كرده ام نرم افزارهاي 

 جديد را سريع تر مي آمو م  و در كارم استفاده مي كنم.
 4در كنار اين تجرب ، نیم نگاهي هم ب  كار فروش داشتم و 
 سال ب  النوان سرپرست فروش در شركت پگاه فعال بودم.

با ورود ب  دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، كسب و كارم 
ب  شكل ديگري رونق گرفت. سايت مان ك  ب  مدت 

سال بست  بود و در  مان اوجش امتیا  رنك آن در الكسا 9
اندا ي شد. ظرف س  ماه میلیون رسیده بود، دوباره راه01ب  

میلیون ارتقا داديم و در حال افزايش االتاار  3امتیا ش را ب  
هايي ي آمو شآن در الكسا هستیم. با تءش دوستانم كلی 

هاي را ك  ا  اساتید آموختم ب  صورت سیستمي در قسمت
هاي ملتله در هايم ا  درسملتله سايت گنجاندم. آمو ه

سايت جديدمان كامءً مشهود است. با تسلطي ك  ب  امور 
گیري ا  فني كامپیوتر و شاك  و سايت داشتم، و با بهره

دروس كارآفريني، توانست  ايم ا  اين ابزار براي طراحي 
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