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اولیـن تجربـه شـرکتداریاش بـه سـال  82برمیگـردد .جعفـر محمـدی بعـد از
اینکـه دوره کارشناسـی نرمافـزار را در دانشـگاه علـم و صنعت ایـران میگذراند ،با
دوسـتانش یـک شـرکت دایـر میکنـد که عمـر آن به یک سـال هـم نمیرسـد ،اما
همیـن تجربـه باعـث میشـود با خموچم شـرکتداری بیشـتر آشـنا شـود.محمدی
همزمـان بـا اینکـه روی اخـذ مـدرک کارشناسـی ارشـد رشـته هـوش مصنوعـی
تمرکـز میکنـد ،در پژوهشـکده فنـاوری اطالعـات و ارتباطات پیشـرفته دانشـگاه
صنعتـی شـریف هم بهعنـوان مدیـر پـروژه فعالیـت میکند.او بـرای دومیـن بار در
سـال  ۸۵بـا تعـدادی از دوسـتان ،شـرکتی در زمینـه اپلیکیشـنهای تلفـن همراه
دایـر میکنـد ،امـا از آنجایی کـه خیلـی زود وارد فضای اپلیکیشـنها شـده و بازار
هنـوز آمادگـی پذیرشـش را نداشـت ،ایـن تجربه هـم با شکسـت مواجه میشـود.
سـپس بـه سـراغ اخذ مـدرک دکتـرا در همان رشـته هـوش مصنوعی مـیرود و در
دانشـگاه صنعتـی شـریف ،فارغالتحصیـل میشـود .در همیـن فاصلـه در راهاندازی
آزمایشـگاه خدمـات ارزش افـزوده دانشـگاه صنعتی شـریف همکاری میکنـد .او در
ایـن مقطـع بهعنـوان مدیر اجرایـی و مدیر فنـی آزمایشـگاه حدود یک سـال و نیم
فعالیـت میکنـد .پـس از دکتـرا هم حـدود یک سـال و نیـم در مرکز نـوآوری   ICT
دانشـگاه شـریف بهعنـوان مدیـر اجرایی ایـن مرکز فعالیـت میکند .در حـال حاضر
نیـز بـه صـورت تماموقـت در شـرکت دانشبنیـان «سـامانهنگار آتنـا» مشـغول به
توسـعه و ارائـه خدمات در دو حـوزه «کرادفاوندینگ» و «ذخیرهسـازی ابری» اسـت.
در گفتوگـو بـا دکتر جعفـر محمـدی ،همموسـس و مدیرعامل اسـتارتآپ «ابرینو»
دربـاره فـراز و فرودهـای راهانـدازی این اسـتارتآپ ،همکالم شـدهایم.
مختصــری دربــاره اســتارتآپ
«ابرینــو» و فعالیتهایــش برایمــان
بگوییــد.
ابرینــو یــک ســرویس ذخیرهســازی ابــری
اســت کــه بــه کاربــر ایــن امــکان را میدهــد
کــه اطالعــات خــود را در فضــای ابــری
بهراحتــی ذخیــره کــرده تــا از گــم شــدن
اطالعــات مهمــش جلوگیــری کنــد و هــر
زمانــی و از هــر جایــی هــم بهراحتــی بتوانــد
بــه اطالعاتــش دسترســی داشــته باشــد.
اســتفاده از ابرینــو بســیار ســاده اســت .کافــی
اســت کاربــر وارد وبســایت ابرینــو یــا یکــی
از اپلیکیشــنهای اندرویــدی یــا وینــدوزی
آن شــده ،ثبتنــام کنــد و بهســادگی از
خدمــات آن اســتفاده کنــد .ذخیــره اطالعــات
مهــم گوشــی در ابــر بــه صــورت خــودکار،
ســینک کــردن کامپیوترهــای مختلــف بــا

هــم ،دسترســی تحــت وب بــه اطالعــات
و ...نمونههایــی از خدمــات ابرینــو هســتند.
خدمــات ذخیرهســازی ابــری شــرکت مــا
از حــدود دو ســال پیــش بــرای مشــترکین
اپراتورهــای تلفــن همــراه ارائــه میشــود،
ولــی ســرویسدهی عمومــی بــا برنــد ابرینــو،
از حــدود ســه مــاه پیــش شــروع شــده اســت.
ابرینــو دقیقــا چــه امکاناتــی را در
اختیــار کاربــرش قــرار میدهــد؟
ابرینــو از طریــق اپلیکیش ـنهای مختلــف بــه
کاربــر ســرویسدهی میکنــد کــه بــه آنهــا
اشــاره مختصــری میکنــم .یکــی از ایــن
اپلیکیشــنها« ،ابرینــو بــک اپ» اســت کــه
کاربــر میتوانــد از طریــق آن از اطالعــات
مهــم گوشــی خــود ،مثــل دفترچــه تلفــن،
پیامکهــا ،لیســت تماسهــا ،تقویــم،
تنظیمــات و هــر چــه بــرای او مهــم اســت،
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ب ـکآپ بگیــرد .او میتوانــد ایــن ســرویس را
طــوری تنظیــم کنــد کــه در بازههــای زمانــی
مشــخص مثــل روزی یــک بــار یــا هفتــهای
یــک بــار ،بــه صــورت خــودکار از اطالعــات
مختلــف بــکآپ گرفتــه شــود.
از طریــق اپلیکیشــن اندرویــدی «ابرینــو
فایــل» هــم بهعنــوان مثــال کاربــر میتوانــد
بــه ابرینــو بگویــد کــه اگــر عکســی گرفتــه
شــد ،یــک کپــی از آن را در فضــای ابــری
ذخیــره کنــد ،اطالعاتــش را بــه صــورت
دســتی روی ابــر بگــذارد ،یــا تنظیــم کنــد
کــه پوشــههای مهــم بــه صــورت خــودکار
بــه محــض اینکــه تغییــری کردنــد ،در ابــر
ذخیــره شــوند .همچنیــن کاربــر میتوانــد
بــه فایلهایــی کــه از راههــای مختلــف
روی ابــر گذاشــته اســت ،در هــر زمــان کــه
بخواهــد ،دسترســی داشــته باشــد.
کاربــر بــا اپلیکیشــن وینــدوزی ابرینــو هــم
میتوانــد اطالعــات خــود را در ابــر نگــه
دارد ،اطالعاتــی را کــه در
توسعهدهندههای کامپیوترهــای مختلــف
اپهای اندرویدی دارد ،بــا هــم ســینک
و نرمافزارهای نگــه دارد ،آنهــا را بــا
ویندوزی هم دیگــران بــه اشــتراک
میتوانند با کیت بگــذارد ،یــا...
توسعه نرمافزاری از طریــق وبســایت نیــز
ابرینو ،بهراحتی کاربــر میتوانــد هــم بــه
و در زمان خیلی اطالعاتــی کــه از طریــق
کوتاهی ،اپها و گوشــی ،کامپیوتــر یــا از
نرمافزارهای خود طریــق خــود وبســایت
را ابری کرده و ذخیــره کــرده ،دسترســی
این امکان را به داشــته باشــد ،ویرایــش
کاربرانشان بدهند کنــد ،بــا دیگــران بــه
که اطالعاتشان را اشــتراک بگــذارد و هــم
اطالعــات
در فضای اختصاصی میتوانــد
خودشان در ابرینو جدیــد را روی ابــر قــرار
ذخیره کنند دهــد .حتــی میتوانــد
فایلهایــی را کــه حــذف
 20سرآمد /شماره سیونهم /شهریورنودوشش

کــرده ،بازگردانــی کنــد یــا نســخههای
قدیمیتــر فایلهــای مختلفــش را کــه در
بازههــای زمانــی مختلــف ذخیــره کــرده،
بازخوانــی و دوبــاره دانلــود کنــد.
توســعهدهندههای اپهــای اندرویــدی و
نرمافزارهــای وینــدوزی هــم میتواننــد
بــا کیــت توســعه نرمافــزاری ابرینــو،
بهراحتــی و در زمــان خیلــی کوتاهــی،
اپهــا و نرمافزارهــای خــود را ابــری کــرده
و ایــن امــکان را بــه کاربرانشــان بدهنــد
کــه اطالعاتشــان را در فضــای اختصاصــی
خودشــان در ابرینــو ذخیــره کننــد ،بــدون
اینکــه نیــاز باشــد هزین ـهای پرداخــت کننــد
یــا دانــش خاصــی از ابــر یــا راهانــدازی ســرور
و برنامهنویســی آن داشــته باشــند.
در نمایشــگاه الکامــپ بــه بهانــه حــل
یــک مــاز توســط مراجعهکننــدگان،
پنــج گیگابایــت فضــای ابــری هدیــه
میدادیــد و از ایــن طریــق کاربــر را
بــه ســمت خــود جــذب میکردیــد.
ایــن ترفنــد جالبــی بــود.
بلــه .مــا در ابرینــو بــه هــر کاربــری کــه
ثبتنــام کنــد ،دو گیگابایــت فضــای ابــری
رایــگان هدیــه میدهیــم کــه میتوانــد از
ایــن فضــا بــرای ذخیرهســازی اطالعــات خــود
اســتفاده کنــد .بــا توجــه بــه تازگــی ایــن
ســرویس در کشــور ،مــا در نمایشــگاه از ایــده
مــاز بــرای جلــب توجــه کاربــران اســتفاده
کردیــم و بــرای قدردانــی از همراهــی آنهــا،
فضــای  ۵گیگابایتــی رایــگان بــه آنهــا هدیــه
دادیــم .البتــه بــرای کاربرانــی کــه بســته ویــژه
مــا را خریــداری میکننــد هــم یــک ترابایــت
فضــای ابــری در نظــر گرفتهایــم کــه در
اختیارشــان قــرار میگیــرد.
بـه نسـخه وینـدوزی و سـینک کردن
اطالعـات چنـد کامپیوتـر بـا هم اشـاره
کردیـد .ابرینـو فقـط قابلیـت اسـتفاده
توسـط یـک کاربـر را دارد ،یـا مدیـر

یک شـرکت هـم میتوانـد بـرای ذخیره
اطالعـات همه کامپیوترهای شـرکتش ،از
ابرینـو اسـتفاده کند؟
ابرینــو نســخه ســازمانی هــم داردکــه اتفاقــا
در نمایشــگاه الکامــپ هــم از آن رونمایــی
کردیــم .مدیــران ســازمانها میتواننــد
از طریــق پنلــی کــه در اختیارشــان قــرار
میگیــرد ،کنتــرل کاملــی روی دســتگاهها
و دادههــای ســازمان خــود داشــته باشــند.
مدیــر میتوانــد مشــخص کنــد کــه چــه
دســتگاههایی بتواننــد بــه ابــر متصــل
شــوند ،چــه اطالعاتــی بتواننــد روی ابــر قــرار
بگیرنــد ،چــه کســانی اجــازه دسترســی یــا
اشــتراکگذاری کــدام اطالعــات را داشــته
باشــند و خالصــه بتوانــد پایــش و کنتــرل
کاملــی روی سیســتم داشــته باشــد و خیالــش
راحــت باشــد کــه هیــچ دادهای در ســازمان
از بیــن نمــیرود ،یــا در دســترس افــراد
غیرمجــاز قــرار نمیگیــرد.
تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم،
نمونههــای خارجــی ابرینــو در دنیــا
جــای خــود را بــاز کــرده اســت .آیــا
شــما بــرای راهانــدازی ایــن اســتارتآپ
از ایــن نمونههــای خارجــی،
الگوبــرداری کردهایــد؟
ســرویسهای ذخیرهســازی ابــری حــدود
 10ســال اســت کــه در دنیــا اســتفاده
میشــود .ایــن نیــاز در داخــل کشــور مــا
هــم وجــود دارد .البتــه ممکــن اســت چنــدان
شناختهشــده نباشــد ،امــا بــا فرهنگســازی
میتوانــد بــازار خوبــی داشــته باشــد.
کاربــر ایرانــی میتوانــد از
نســخههای خارجــی هــم اســتفاده
کنــد .اینطــور نیســت؟
بلــه ،امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه
ســرویسهای خارجــی بــرای کاربــران داخلــی
و نیازهــای آنهــا تطابــق داده نشــدهاند ،روی
ســرورهای داخلــی نیســتند ،هزینــه پهنــای

بانــد اســتفاده از آنهــا باالســت و ممکن اســت
بــرای کاربــری کــه زبــان انگلیســی نمیدانــد،
اســتفاده از آنهــا آســان نباشــد .یــا اینکــه
نســخه ســازمانی ارائهشــده توســط آنهــا
بــرای پوشــش نیازهــای ســازمانهای مــا
اصــا مناســب نیســتند.
ایــن مــوارد باعــث شــد که بــه فکــر راهانــدازی
پلتفــرم و ســرویس ذخیرهســازی ابــری
داخلــی بیفتیــم .عــاوه بــر اینهــا مــا یــک
شــرکت همــکار در حــوزه امنیــت اطالعــات
داریــم کــه ایــن نیــاز را بهعنــوان یکــی از
نیازهــای پاســخ دادهنشــده ســازمانهای
داخلــی شناســایی کــرده و بــه مــا اعــام
کــرده بــود .ایــن موضــوع باعــث شــد تــا بــا
اطمینــان باالتــری بــه ســمت توســعه پلتفــرم
و ســرویس داخلــی
حرکــت کنیــم.
نباید فراموش کرد
ـر
ـ
کارب
بــرای یــک
که سرویسهای
و
تفــاوت
ایرانــی
خارجی برای
ابرینــو
مزایــای
کاربران داخلی و
بــا نســخههای نیازهای آنها تطابق
آن
خارجــی
داده نشدهاند،
؟
چیســت
روی سرورهای
مــا
های
ن
اپلیکیشــ
داخلی نیستند،
ـی
ـ
فارس
زبان
ـه
کامــا بـ
هزینه پهنای باند
هــا
ن
آ
در
و
هســتند
استفاده از آنها
نیازهــای کاربــران
باالست و ممکن
داخلــی در نظــر گرفته
است برای کاربری
شــده اســت .مثــا مــا
که زبان انگلیسی
در ســرویسدهی کــه نمیداند ،استفاده از
بــه کاربــران اپراتــور
آنها آسان نباشد.
داشــتیم ،بــه ایــن
یا اینکه نسخه
نتیجــه رســیدیم کــه
سازمانی ارائهشده
کاربــران نیــاز دارنــد
توسط آنها برای
کــه از اطالعــات
پوشش نیازهای
گوشیشــان بــکآپ سازمانهای ما اصال
بگیرنــد ،یــا نیــاز دارند
مناسب نیستند.
بتواننــد اطالعــات
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گوشیشــان را بهراحتــی بــه گوشــی دیگــر
منتقــل کننــد .مــا ایــن نیــاز را در قالــب
اپلیکیشــن ابرینــو بــکاپ پاســخ دادیــم.
وجــه تمایــز اصلــی دیگــر در اســتفاده از
شــبکه ملــی اطالعــات اســت .ترافیکــی کــه
روی ایــن شــبکه ردوبــدل میشــود ،نصــف
قیمــت حســاب میشــود .پــس اگــر ســرورها
و کاربــر هــر دو در داخــل کشــور باشــند،
هزینههــا بــرای کاربــر نصــف خواهــد شــد.
یــا اینکــه در نســخه ســازمانی ،مــا نیازهــای
داخلــی را شناســایی کردیــم ،کــه خیلــی از
آنهــا در ســرویسهای مشــابه خارجــی
پاســخ داده نمیشــود .مثــا مــا ایــن امــکان را
داریــم کــه ســرورهای ذخیرهســازی را بــرای
ســازمانهای بزرگــی کــه اطالعــات حساســی
دارنــد و نمیخواهنــد از اینترنــت اســتفاده
کننــد ،در داخــل مرکــز داده اختصاصیشــان
مســتقر کنیــم تــا هــم اطالعــات از ســازمان
بیــرون نــرود و هــم از شــبکه داخلــی خــود
ســازمان اســتفاده شــده و بابــت خریــد پهنــای
بانــد هزین ـهای نشــود.
و نهایتــا اینکــه ،بــه
ما در داخل کشور ایــن مــوارد قیمتهــای
هیچ سرویس بســیار پایینتــر خدمــات
دیگری را ابرینــو بــه نســبت
مشــابه
نمیشناسیم که به نمونههــای
صورت متمرکز روی خارجــی ،قابلیــت تجمیع
زیرســاختهای
ذخیرهسازی ابری بــا
کار کند .شرکتهای داخلــی و امــکان بانــدل
معدودی هستند که کــردن بــا خدمــات
راهکارهای متنباز ســر و یسد هند گا ن
موجود جهانی را داخلــی را اضافــه کنیــد.
ابرینــو رقیــب یــا
برای سازمانها
نصب میکنند ،ولی نمونــه داخلــی هــم
تقریبا هیچکدام دارد؟
وارد سرویسدهی مــا در داخــل کشــور
عمومی نشدهاند هیــچ ســرویس دیگــری
را نمیشناســیم کــه بــه
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صــورت متمرکــز روی ذخیرهســازی ابــری
کار کنــد .شــرکتهای معــدودی هســتند کــه
راهکارهــای متنبــاز موجــود جهانــی را بــرای
ســازمانها نصــب میکننــد ،ولــی تقریبــا
هیچکــدام وارد ســرویسدهی عمومــی
نشــدهاند و اگــر هــم سرویســی راهانــدازی
کردهانــد ،بــرای ایــن اســت کــه بهعنــوان
دمــو بــه مشــتریان ســازمانی نشــان دهنــد.
البتــه راهکارهــای متنبــازی کــه بــرای
ســازمانها نصــب میشــوند نیــز رقیــب
ســرویس ســازمانی ابرینــو نیســتند .چراکــه
در ایــن راهکارهــا کنتــرل ،پایــش و نظــارت
بــه صورتــی کــه در ابرینــو وجــود دارد ،مطلقــا
وجــود نــدارد .در نســخه ســازمانی ابرینــو
همــه چیــز تحــت کنتــرل و پایــش مدیــر
اســت .درحالیکــه ایــن ویژگیهــا در رقبــای
متنبــاز خارجــی وجــود نــدارد .درســت
اســت کــه در راهکارهــای متنبــاز خارجــی
مدیــر تــا انــدازهای خیالــش بابــت از دســت
نرفتــن اطالعــات آســوده اســت ،ولــی فقــط بــا
ابرینــو اســت کــه مدیــر میتوانــد مطمئــن
باشــد کــه اطالعاتــش از هــر گونــه دسترســی
غیرمجــاز محفــوظ اســت.
از ســرمایه ابتدایــی ابرینــو برایمــان
بگوییــد .شــما بــرای راهانــدازی ایــن
اســتارتآپ ،چقــدر هزینــه کردیــد؟
ابرینــو یــک اســتارتآپ پلتفرمــی اســت
کــه هــم بکاِنــد و ســمت ســرور فناورانــه و
ســنگینی دارد و هــم کالینتهــای مختلفــی
دارد کــه هــر کــدام از آنهــا پیچیدگــی باالیی
دارنــد .همــه ایــن مــوارد باعــث میشــود ایــن
کس ـبوکار نیازمنــد هزینههــای باالیــی بــرای
توســعه پلتفــرم و ارائــه باشــد .مــا در ابرینــو
بــا همراهــی یــک تیــم  ۲۰نفــره متخصــص،
بیــش از یکونیــم میلیــارد تومــان هزینــه
کردهایــم .از روز اول تــا امــروز کــه بــه
ســرویسدهی مناســب رســیدهایم ،بیــش از
ســه ســال کار تخصصــی در ایــن حــوزه انجــام

شــده اســت.
تابهحــال ســرمایهگذاران بــا شــما
همــکاری کردهانــد؟
شرکت ما یکی از اعضای گروه شرکتهای
آتناست .در سه سال گذشته بخش اعظمی از
سود حاصل از فعالیت شرکتهای گروه صرف
توسعه ابرینو شده است .با وجود درآمدزایی
ابرینو ،با توجه به اینکه این سرویس به نقطه
سربهسری نرسیده است ،این سرمایهگذاری در
حال حاضر هم ادامه دارد .با توجه به اینکه این
حوزه ،ریسک باالیی برای سرمایهگذاری دارد
(به دلیل پیچیدگیهای فنی باال ،هزینههای
توسعه زیاد و نقطه سربهسری طوالنی) ،بیشتر
سرمایهگذارها تمایلی برای سرمایهگذاری در
این حوزه نداشته و ترجیح میدهند سرمایه
خود را روی چندین کسبوکار خُ ردتر

پخش کنند .برای همین ما چندان به دنبال
سرمایهگذار نبودیم .هر چند از سرمایهگذاری
در ابرینو استقبال میکنیم تا بتوانیم حوزه
فعالیت و خدمات خود را گسترش دهیم.
بــا توجــه بــه اینکــه اشــاره کردیــد
ابرینــو اخیــرا و پــس از گذشــت ســه
ســال ،ســرویسدهی را آغــاز کــرده،
ایــن اســتارتآپ بــه درآمــد رســیده
اســت؟
ابرینــو هــم هزینههــای توســعه باالیــی دارد
و هــم بــه دلیــل ناشــناخته و جدیــد بــودن
خدمــات بــرای بیشــتر کاربــران داخلــی،
هزینههــای باالیــی بــرای فرهنگســازی،
برندینــگ و بازاریابــی نیــاز دارد .مــا تــا
ایــن مرحلــه از فعالیــت ،بیشــتر هزینههــا
را صــرف مباحــث فنــی کردهایــم و مبالــغ
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بســیار پایینتــری را بــرای فرهنگســازی و
بازاریابــی هزینــه کردهایــم.
از طــرف دیگــر ،در ســرویس ذخیرهســازی
ابــری ،مــدت زمــان بیشــتری بــرای جــذب
کاربــر غیــر رایــگان الزم اســت .چراکــه بــا
ثبتنــام در ایــن ســرویسها ،مقــداری
حافظــه ابــری بــه صــورت رایــگان در اختیــار
کاربــران قــرار داده میشــود ،و زمــان زیــادی
صــرف میشــود کــه کاربــران نیــاز بــه فضــای
ابــری بیشــتر یــا ویژگیهــای حرفهایتــر
ســرویس داشــته باشــند .بــه همیــن دلیــل
زمــان بیشــتری به نســبت ســایر کسـبوکارها
نیــاز اســت کــه بــه درآمدزایــی مطلوبــی
برســیم .بــا ایــن وجــود ،حجــم فــروش کلــی
تــا امــروز رقمــی بیــن نیــم تــا یــک میلیــارد
تومــان بــوده اســت.
تبلیغاتــی کــه بــرای ابرینــو انجــام
میدهیــد ،بــه چــه صــورت اســت؟
مــا ابتــدا ســرویس ذخیرهســازیمان را در
فضــای اپراتــوری (البتــه بــا برنــدی غیــر از
ابرینــو) ارائــه کردیــم و آنجــا از تبلیغــات
پیامکــی اپراتــور اســتفاده کردیــم .در فضــای
غیراپراتــوری هــم مــا ســرویس ابرینــو را حدود
ســه مــاه اســت کــه بــه صــورت عمومــی و از
طریــق کافهبــازار ارائــه کردهایــم کــه بــا توجــه
بــه اســتقبال کاربــران ،جــزو برگزیدههــای
کافهبــازار شــناخته شــده اســت و کاربــران از
ایــن طریــق بــا محصــول مــا آشــنا میشــوند.
یکــی دیگــر از شــیوههای تبلیغاتــی مــا،
حضــور در نمایشــگاهها (مثــا الکامــپ)
بــوده اســت .مثــا در ایــن دوره الکامــپ کــه
نســخه ســازمانی ابرینــو را رونمایــی کردیــم،
خوشبختانــه تعــداد باالیــی متقاضــی اولیــه
بــرای نصــب نســخه آزمایشــی پیــدا کردیــم.
اعضــای تیــم ابرینــو چنــد نفــر
هســتند و چــه تخصصهایــی دارنــد؟
مــا یــک تیــم  ۲۰نفــره هســتیم .حــدود 70
درصــد تیــم فنــی اســت و مابقــی در حــوزه
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بازاریابــی و پشــتیبانی فعالیــت میکننــد .در
تیــم فنــی ،تخصصهــای مدیــر فنــی پــروژه،
طراحــی و معماری ،ســمت ســرور ،وبســایت،
وینــدوز و اندرویــد داریــم.
* وضعیــت اســتارتآپ ابرینــو را در
چنــد ســال آینــده ،چطــور ارزیابــی
میکنیــد ؟
بســیار خوشبیــن هســتیم کــه بتوانیــم نقــش
اول را در حوزههــای مختلــف ذخیرهســازی
ابــری در کشــور و منطقــه داشــته باشــیم.
در ایــن فضــا بــا توجــه بــه افزایــش حجــم
فعالیتهــا ،هــم بــه صــورت مســتقیم بــرای
توســعه ،نگــهداری ،فــروش و پشــتیبانی
خدمــات و هــم بــه صــورت غیرمســتقیم
اشــتغالزایی خواهیــم داشــت .درواقــع ابرینــو
بــا کمــک بــه توســعهدهندگان اندرویــدی
و وینــدوزی بــرای توســعه و ارائــه نســل
جدیــدی از اپهایــی کــه بــه واســطه ابــری
شــدن ،میتواننــد ویژگیهــا و خدمــات
نوآورانــه و جدیــدی را ارائــه دهنــد ،بهعنــوان
اشــتغالزایی غیرمســتقیم درنظــر گرفتــه
میشــود.
از چالشهایــی کــه طــی ایــن ســه
ســال بــا آن روب ـهرو بودهایــد ،برایمــان
بگوییــد.
ضمــن اینکــه بــا پیچیدگیهــای فنــی
خیلــی زیــادی در ایــن زمینــه مواجــه شــدیم،
حجــم کاری کــه بــا آن روبــهرو بودیــم نیــز
بســیار بیشــتر از چیــزی بــود کــه تصــورش
را میکردیــم .نبــود زیرســاختهای مرکــز
دادهای مناســب ،هزینههــای بــاال و مشــکالت
مربــوط بــه تامیــن آن ،رقبــای قــوی خارجی و
ناآشــنا بــودن عمــوم جامعــه بــا ایــن خدمــات
مهمتریــن چالشهــای دیگــری هســتند کــه
بــا آنهــا دســتهوپنجه نــر م کردهایــم.
بهرهگیری از حمایتها و همکاریهای
نهادهای مختلف ،میتواند مایه دلگرمی
هر کسبوکار نوپایی باشد .آیا شما از این

حمایتها بهرهمند شدید؟
مــا چنــدان دنبــال حمایتهــای خــاص
نبودهایــم ،هــر چنــد بــه واســطه فنــاور و
دانشبنیــان بــودن شــرکت،از حمایتهــای
معمولــی کــه بــرای ایــن گونــه شــرکتها
وجــود دارد ،تــا انــدازهای بهــره بردهایــم .البتــه
بایــد بگویــم کــه مــا از حمایتهــای ســازنده
اســتقبال میکنیــم و معتقدیــم کــه حمایــت
نهادهــای مرتبــط در موضوعاتــی نظیــر منابــع
مرکــز دادهای ،پهنــای بانــد ،فرهنگســازی،
ارائــه تاییدیههــای ارزیابــی و تســت محصــول
و ســایر موضوعــات اینچنینــی میتوانــد
بــه توســعه ایــن خدمــات در کشــور کمــک
شــایانی کنــد.
اگــر فــردی کــه در ابتــدای راه اســت
و میخواهــد اســتارتآپی راه انــدازی
کنــد ،از شــما توصیــهای بخواهــد،
چــه راهنماییهایــی بــه او خواهیــد
داشــت؟
عمومــا در ابتــدای فعالیــت ،کار از آنچــه
هســت ،ســادهتر تصــور میشــود .ممکــن
اســت فــردی یــا تیمــی فکــر کنــد کــه
قســمت اعظــم یــک کس ـبوکار بخــش فنــی
آن اســت ،درحالیکــه تنهــا  20تــا  30درصــد
کار ،موضوعــات فنــی اســت .متقاعــد کــردن
مشــتری و رســاندن خدمــت بــه دســت او
و تجاریســازی ،مســئلههای اصلیتــری
هســتند کــه بســیاری از تیمهــای نوپــا دیــد
درســتی نســبت بــه آنهــا ندارنــد.
بحــث پیچیدگیهــای فنــی و پیادهســازی
و هزینههــا کــه خیلــی وقتهــا تخمیــن
پایینــی از آنهــا زده میشــود ،عــدم
تجــارب کافــی کــه نادیــده گرفتــه میشــود،
و عــدم توجــه بــه بســترهای قانونــی و
اجرایــی نیــز مشــکالت دیگــری هســتند
کــه کســبوکارهای نوپــا بــا آنهــا روبــهرو
هســتند .توصیــه میکنــم کــه نوپاهــا بــه
صــورت واقعبینانهتــر شــروع بــه فعالیــت

کننــد .و اگــر تجربــه کافــی در ایــن خصــوص
ندارنــد ،ســعی کننــد کــه پیــش از شــروع کار،
از نظــرات افــراد باتجربــه دیگــر بهرهمنــد
شــوند.
نمایشــگاه الکامــپ امســال را چطــور
دیدیــد؟ نقــاط ضعــف و قــوت ایــن
نمایشــگاه از نــگاه شــما چــه بــود؟
طــی دو ســه ســال گذشــته ،نمایشــگاه
الکامــپ رونــد رو بــه رشــد خوبــی داشــته
اســت .مــا اگــر ایــن نمایشــگاه را بــا خــودش
در ســالهای قبلــی مقایســه کنیــم ،بهبــود
کمیــت و کیفیــت باالیــی را شــاهد خواهیــم
بــود ،بهویــژه بخــش اســتارتآپها یــا
همــان الکاماســتارز .امــا اگــر الکامــپ را
بــه نســبت نمایشــگاههای معتبــر خارجــی
مثــل جیتکــس و ســبیت مقایســه کنیــم،
میبینیــم کــه در حوزههــای مختلفــی
جــای رشــد وجــود دارد و الزم اســت همــه بــا
هــم در ایــن زمینــه و بــرای رشــد و ارتقــای
بیشــتر همــکاری کنیــم .در جمعبنــدی
کلــی ،مــن نمــره باالیــی را بــه الکامــپ
امسال میدهم.
بــرای رشــد وضعیــت اســتارتآپی
در کشــور ،از مســئوالن چــه انتظــاری
داریــد؟
مهمتریــن خواســته کســبوکارها ایــن
اســت کــه فضــای کس ـبوکار تســهیل شــود،
مجوزهــا و موانــع موجــود کــم شــود ،شــروع
کارهــا آســان شــود و حمایتهایــی کــه در
ایــن حــوزه عمدتــا در حــرف وجــود دارد،
وارد عمــل شــود .اگــر مســئوالن بتواننــد فضــا
را آمــاده و تســهیل کننــد ،کســبوکارها
خودشــان مســیر درســت را پیــدا میکننــد.
الزم اســت کــه مســئوالن از ورود بــه ریــز
جزئیــات کس ـبوکارها پرهیــز کننــد و فقــط
چهارچوبهــا و خطــوط کالن و کلــی را
تعییــن کننــد و اجــازه دهنــد ایــن فضا توســط
خــود کســبوکارها ســاخته شــود

