
 
 
 

 

 

 داز کارشا تا ایفا

 :ست استارتاپی که در عنوان آن این عبارت را درج کردیما برای ما آغاز رویش طرحی ۷۹خرداد 
 ”محصوالت روستاییکارشا، پلتفرم مالی و فروش “

 .ست که نگارش آن کمی بیش از دوماه زمان بردا ای طرح توجیه اقتصادیصفحه ۰۲۲تمام آن مجلد  این عنوان چکیده

، پس از برگزاری جلسات فشرده و پر چالش با کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان ارشد معاونت توسعه ۷۹طرحی که خیلی زود و در ابتدای پاییز 
ستر ب روستایی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و وزارت ارتباطات، موفق به حضور در بین هشت طرح ملی توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایر بر

 .تی شدآی

استارتاپ برتر  ۱۵از تک فارم بانک کشاورزی ایران، کارشا را به عنوان یکی در ابتدای زمستان همان سال، کارشناسان نخستین رویداد استارتاپی فین
ری با آن همکا ک کشاورزی، به عنوان تنها گزینههای کالن بانهای مالی و کشاورزی برگزید و به جهت نزدیکی اهداف طرح ما با برنامهحوزه تکنولوژی

 .کارشا برگزیده شدیمطرح بر پایه پلتفرم  "بانک من“بانک برای تولید و توسعه اپلیکیشن 

ل بود سازی محصوپیادهسازی و سازی، تیمسال پر چالش شرکت نوپای ما برای دریافت مجوزهای الزم، تامین سرمایه مورد نیاز طرح، شبکه ۷۹سال 
ن و اکنون در آستانه معرفی رسمی نخستی وز با سربلندی از آن عبور کردیمهای صادرکننده مجهای سازمانگیریعمل پایین و سخت سرعت که با وجود

 .ای حرکت کنیمدر مسیر تازه "ایفاد"رای، تصمیم گرفتیم با تغییر برند کارشا به محصول شرکت توسعه فراگیر نیک

 

 فراب یعنی خانواده یعنی پشتیبان

ها و پشتیبانی تردید بدون حمایتبی کهما فرزند کوچک شرکت تجارت و سرمایه هستیم، شرکتی متعلق به سرمایه انسانی ارزشمند گروه معظم فراب، 

 .بهره بودیممدیران محترم این دو مجموعه از آنچه تا کنون موفق به دستیابی به آن شدیم، بی
با ، باهای انسانی گروه فرحمایت و همراهی سرمایه ابار امیدواریم باما این، آشنا و بزرگی در آن حضور دارند هایرغیب نیست و نامبازار هدف ایفاد بی

 .تر این محصول یاری و با معرفی ایفاد به دیگران از ما حمایت کنندسریع بازخوردهای خود، ما را در توسعهارایه  ضمن، استفاده از خدمات ایفاد

ر دسترس است و بزودی دپایین صفحه  QR کد یا اسکن  /https://get.ifadpay.comآدرس  ازدر حال حاضر نسخه اندروید اپلیکیشن ایفاد 
 این محصول را آغاز خواهیم کرد. IOS توسعه نسخه

های زبدون شک برای دستیابی به یک محصول قدرتمند، رقیبی قابل احترام برای دیگر بازیگران این عرصه و کسب سهم قابل توجهی از بازار هدف، رو

 های با ارزش انسانی گروه فراب و ایمان داریم که فراب یعنی خانواده یعنی پشتیبانسرمایه هستیم به حمایت گرمرو داریم ولی دلپر چالشی پیش
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