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معرفیاستارتآپها

آیا کسب و کار شما هم استارت آپ است؟

تا به حال در مورد خريد و فروش های ميليون دالری در ميان شركت های جهان فناوری زياد 
صحبت كرده ايم. در حال حاضر شرايط به گونه ای است كه سرويس های بسياری در سراسر 
جهان با ايده های ناب به وجود می آيند و در مدتی كوتاه موفق می شوند مسيری صد ساله را يك 
شبه طی كنند. اين روز ها مقاالت بسياری در رابطه با چگونگی راه اندازی يك استارت اپ موفق 
در سطح اينترنت منتشر می شوند و كاربران بسياری رويا های خود را در راه اندازی استارت آپی 
متفاوت جست وجو می كنند. «استارت آپ» چند سالی می شود كه در ايران نيز رونق پيدا كرده است. 
برگزاری رويداد های مختلف و گردهمايی های متعدد در طول سال های گذشته كمك كرده تا 
همزمان با ديگر كشور ها، كاربران ايرانی نيز در تب و تاب استارت اپ راه انداختن قرار بگيرند. داشتن 
يك استارت اپ آنقدر جذاب است كه بسياری از ما حاضر هستيم هم اكنون از كار خود استعفا 
دهيم و به سمت راه اندازی كسب و كار خود روانه شويم اما آيا قبل از انجام اين كار، به عواقب 
آن فكر كرده ايم؟ آيا به اندازه كافی نسبت به مفهوم استارت اپ آشنايی داريم؟ در ايران بسياری 
از كاربران هنوز به درك درستی از مفهوم «استارت آپ» دست نيافته اند و بيشتر درگير و دار تب 
و تاب جهانی آن هستند. يكی از بزرگترين اشتباهات كانون كارآفرينی ايران و بقيه فعاالن حوزه 
استارت آپ ها، اين بوده است كه كمتر در مورد معنی يك كسب و كار استارت آپی بحث و گفت وگو 
شده است و بسيار زياد به معرفی استارت آپ ويكند، رويداد ها و دورهمی های مختلف توجه كرديم. 
نتيجه اش هم اين شده است كه يك گروه «استارت آپ» را با «استارت آپ ويكند» اشتباه می گيرند 
و گروهی هم هستند كه استارت آپ ها را يك جور مد روز می پندارند و به ارزش هايی كه شروع 
كردن يك استارت آپ می تواند برايشان داشته باشد باور ندارند. در ادامه چند تعريف از استارت اپ 

خواهيم داشت:
تعريف خيلی ساده يك استارت آپ: استارت آپ يك كسب و كاری است كه قسمتی از آن 
مبتنی بر فناوری است. هر كسب و كاری كه بر پايه فناوری است، لزوما استارت آپ نيست، ولی 
همه استارت آپ ها به طرزی از وب، موبايل، اينترنت و تكنولوژی های جديد استفاده می كنند 
تا رشد بااليی داشته باشند و به تعداد كاربران بااليی برسند. اگر هيچ عالقه ای به استارت آپ ها 
نداريد و تا صد سال ديگر هم نمی خواهيد يك استارت آپ راه اندازی كنيد، همين توضيح برای 
شما كافی است. توضيحات بهتر و دقيق تری هم است كه در ادامه خواهد آمد ولی همين 
توضيح كار شما را راه می اندازد. همانطور هم كه می بينيد، استارت آپ ها چيز عجيب غريبی 
نيستند كه بعد از مدتی از «مد» بيفتند. تنها وقتی حباب استارت آپ ها خواهد تركيد كه چه در 
ايران، چه در سيليكون ولی، مشتری ها از استفاده از تكنولوژی خسته بشوند. مثال اگر يكی از 
مشتريان ثابت آمازون با خودش فكر كند كه، نه خريد از طريق سايت آمازون همچنين هم 
خوب نيست و ترجيح بدهد سوار ماشين شده، در ترافيك باشد و به يك فروشگاه فيزيكی رفته 
و لپ تاپ جديدش را حضوری با پول نقد بخرد. در آن حالت، احتمال سقوط استارت آپ ها 

بسيار باال خواهد بود. در غير اين صورت به از مد افتادن اين كلمه اميدوار نباشيد.
توضيح قدری پيچيده تر يك استارت آپ: در كنار رشد سريع و نسبتا ارزان، امكانی كه نرم افزار و 
فناوری به اين كسب و كار ها می دهد Scalabity است كه مقياس پذيری يا گسترش پذيری 
ترجمه شده است. مقياس پذيری يكی از مهمترين شرط های يك استارت آپ است كه توضيح آن 

كمی سخت و به شرح زير است:
نا متناسب بودن رشد باالی يك كسب و كار، نسبت به هزينه های آن، مقياس پذيری نام دارد. آنچه 
گفته شده به چه معنی است؟ يعنی اگر به فرض درآمد كسب و كار شما نسبت به سال گذشته 10 
برابر شده باشد ولی هزينه هايتان ثابت مانده باشد، احتماال به مقياس پذيری رسيده ايد.يا برعكس، 
اگر به فرض با 2 برابر شدن درآمد كسب و كار شما، هزينه هايتان نيز 2 برابر شود، اين كسب و كار 
مقياس پذير نيست. توجه داشته باشيد مقياس پذير بودن يا نبودن ربطی به موفقيت كسب و كار شما 
ندارد و در حالت دوم سود شما نيز قاعدتا 2 برابر شده و كسب و كارتان رو به رشد و پيشرفت است 

ولی مقياس پذير نيست.
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6- توقع و آرزو- خبر رســان- از خانواده موش ها 7- ضلع روبرو به زاويه 
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اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 444

رمز جد    ول 446  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
 (5 افقی و 1 عمودی) - (10 افقی و 1 عمودی) - (9 افقی و 8 عمودی) - (2 افقی و 9 عمودی) -  

(2 افقی و 1 عمودی) - (8 افقی و 10 عمودی) - (9 افقی و 5 عمودی)   

) PSD ( طراح جد ول: شاد ی طباطبایی رمز جد    ول  445: پی اس دی

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

حل جد    ول شماره 445

افقـی:

شهرستان

مشهد

1- از سايت های معروف اينترنتی- يك شبكه اجتماعي قديمي 2- كلمه 
اي اســت كه معموال در هنگام تعجب به كار مي رود- به عمر و سن اشيا 
گفته مي شود- پايتخت اين كشور صنعا است 3- ثروتي كه در جايي مخفي 
باشد- مخرب برنامه هاي رايانه 4- ماده اي كه از واكنش فلز با هيدروژن 
حاصل مي شود- بنياد و پايه هر چيز 5- از نرم افزارها- كيهان و عالم هستي

6- عــدد 11- از انواع فايل هاي متــن 7- خاموش بودن چراغ آي دي- 
جانوري از رده عنكبوتيان كه نيش آن سمي مي باشد- قسمتي از دستگاه 
گوارش 8- عالمت مخصوص شركت اپل- محل قرار دادن پا براي سوار 
شدن بر روي اسب- چاشني ساالد 9- سريع و با عجله- از پرندگان كوچك

10- نشانه مفعول است- دوست و همراه- از خانواده كرمها كه خون بدن 
ديگر جانوران را مي مكد 11- از رشته هاي مهندسي

جدولشماره446


