ثبت رشکت استارت آپ
رشکت ابمسئولیت محدود :

شـرکتی اسـت کـه بیـن دو یـا چنـد نفـر بـرای امور تجاری تشـکیل شـده و هـر یک از شـرکا بـدون اینکه
سـرمایه به سـهام یا قطعات سـهام تقسـیم شـده باشـد فقط تا میزان سـرمایه خود در شرکت مسئول قروض
و تعهدات شـرکت خواهند بود .در اسـم شـرکت باید عبارت ” با مسـئولیت محدود ” قید شـود و همچنین
اسـم شـرکت نبایـد متضمـن نـام هیـچ یک از شـرکا باشـد وگرنه شـریکی که اسـم او در اسـم شـرکت قید
شـده در مقابل اشـخاص ثالث مسـئولیت تضامنی خواهد داشـت.
مدارک الزم:
 .1تقاضانامه ثبت شـرکت |  .2شـرکت نامه رسـمی |  .3اساسـنامه شـرکت |  .4صورتجلسـه مجمع عمومی
موسسـین و هیئـت مدیـره |  .5فتوکپـی شناسـنامه کلیه شـرکا و مدیـران |  .6اخـذ و ارائه مجوز مربوط
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رشکت هسایم خاص :

شـرکت سـهامی خاص شـرکتی اسـت بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا َ توسـط موسسان تامین گردیده
و سـرمایه آن به سـهام تقسـیم شـده و مسـئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسـمی سهام آنهاست.
مدارک الزم:
 .1اظهارنامه شـرکت |  .2اساسـنامه شـرکت |  .3صورتجلسـه مجمع عمومی موسسـین |  .4صورتجلسـه
هیئـت مدیـره بـا امضـای مدیـران منتخـب |  .5فتوکپـی شناسـنامه کلیـه سـهامداران و بازرسـین |  .6ارائه
گواهی پرداخت حداقل  35درصد سـرمایه شـرکت از بانکی که حسـاب شـرکت در شـرف تاسـیس در آن
جـا افتتـاح شـده اسـت .7 | .ارائـه مجـوز در صـورت نیاز |  .8ارائه تقویم نامه کارشـناس رسـمی دادگسـتری
|  .9ارائـه اصـل سـند مالکیت.

جستوجو در مسیری که میتواند با
صرف کمترین هزینه ،درآمدی پایدار
برای نیروهای متخصص پدید آورد

وبسایتهایبسیاری
در خارج از ایران
سالهاست که وظیفه
برقراری ارتباط میان
کارفرما و نیروی
متخصصفریلنسر
را بر عهده دارند ،اما
اگر بخواهید همین
فضای جذاب کاری
را به داخل ایران
منتقل کنید راه حل را
میتوان در وبسایت
پونیشا ponisha.ir
پیدا کرد .استارتآپی
که در سال 1390
شمسی کار خود را با
 2نفر شروع کرد

دورهمی
مجازی
اهایل
«کار آزاد»

اگـر دارای تخصصـی هسـتید کـه فکـر میکنیـد بـرای آن تقاضا وجـود دارد ،بـدون تردید این تخصـص در هر زمان و مکانـی میتواند نه تنها وسـیله امرار
علی نیک فرجام
معـاش شـما باشـد بلکـه سـبب پیشـرفتهایی ورای تصـور شـما بشـود امـا سـوال اینجاسـت که ایـن تخصص چطـور بایـد ارائه گـردد؟ یا بـه قولی چه
کارشناس حوزه آی تی
بایـد کـرد کـه تخصـص شـما نسـوزد؟ در ادامـه این مطلب به صورت کامال شـفاف و روشـن به یکـی از جذابترین و روشـنترین مسـیرهای فعالیت آزاد
میپردازیـم کـه این روزها حسـابی طرفـدار پیدا کرده اسـت.

اولین گام ها

بعضـی دوسـتان در صفحـات روزنامههـا یـا بنگاههای کاریابـی دنبال
موقعیـت میگردنـد و برخـی دیگـر از ایـن شـرکت بـه آن شـرکت
میرونـد و بـا ارائـه رزومه کاری و برشـمردن تخصصهای شـان دنبال
کارهـای تمـام وقـت و نیمه وقت میگردند که البتـه روش کامال قابل
قبـول و پسـندیدهای اسـت ،امـا یـک راه دیگر بـرای پـول درآوردن از
تخصـص شـما وجـود دارد ،کـه طبیعتا هیچ تناقضی هم بـا روشهای
برشـمرده شده پیشـین ندارد.
طبیعتـا در دنیـای امـروز بهتریـن نتیجـه نصیـب کسـانی میشـود
کـه بیشـترین بهـره را از زمـان ببرنـد و بتواننـد مدیریـت زمانهـای
مفیدشـان را در دسـتان خـود بگیرنـد (البتـه پیـش از آن الزم اسـت
کـه مدیریـت زمـان را هـم بلد باشـند کـه آن بحث دیگری اسـت) در
همیـن زمینـه و در پـی ایـن مقدمه ،میرسـیم به مبحـث «کار آزاد»
یـا همـان «.»Freelancer

تعرییف جدید در دنیای مشاغل

ایـن فـرم از کار کـردن در بیـان حرفـهای بـه «کار فریلنـس» تعبیـر
میشـود و ما هم در ادامه مطلب از همین ترکیب اسـتفاده میکنیم.
کار فریلنس دارای یک مشـخصه بسـیار پررنگ اسـت ،اینکه برخالف
کارهـای سـنتی و رایـج بـه زمـان و مـکان خاصـی وابسـته نیسـت و
بدیهـی اسـت کـه هـر فـردی کـه دارای تخصص باشـد میتوانـد این
مـدل از کار را در خانـه خـود یا حتی در سـفر انجـام دهد و خروجی را
بـه سـفارش دهنـده تحویل بدهد؛ واضح اسـت که ایـن کار میتواند با
یـک رایانـه شـخصی یـا با هر ابـزار دیگری راه بیفتد و احتمـاال الزم به
تاکیـد نیسـت کـه کار فریلنس میتواند گاهی درآمد ماهانه بیشـتری
را در مقایسـه بـا یـک متخصص که کارمند دایم اسـت نصیب صاحب
تخصـص کنـد .بـا ایـن حال حتما حـدس زده ایـد که در ایـن مدل از
کار ،معمـوال خبـری از بیمـه و بازنشسـتگی و مرخصی و غیره نیسـت

و ایـن مـوارد میتوانـد برای کسـانی کـه به دنبال امنیت شـغلی تمام
عیـار هسـتند کمی نگران کننده باشـد.

آنچنان هم ساده نیست

البتـه کـه مشـکالتی پیـش روی کسـانی کـه کار فریلنـس انجـام
میدهنـد کـه در اصطلاح بـه آنهـا فریلنسـر میگوینـد وجـود دارد
کـه در ادامـه بـه بخشـی از آنهـا اشـاره میکنیـم:
 .1معطل ماندن در انتظار دریافت سفارش کار جدید
 .2نبـود اطمینـان میان کارفرما و فریلنسـر چـه در حوزه پرداخت حق
الزحمـه و چـه در حوزه کیفیت کار ارائه شـده
 .3تعلـق نداشـتن بـه یـک تیـم کـه در زمـان الزم بتواننـد از حقـوق
اعضـا دفـاع کنند
 .4افتادن در دام دالل ها
 .5نبـود اطلاع دقیـق فریلنسـرها از قیمـت خدمـات کـه میتواند به
درآمـدی کمتـر از حـد انتظار منتهی شـود
بدیهی اسـت که این مشـکالت اصال و ابدا سـاده نیسـتند و میتوانند
در ابتـدای امـر هـر نیـروی متخصصی را از ورود بـه دنیای فعالیتهای
آزاد ناامیـد کننـد .امـا قسـمت خـوب ماجـرا ایـن اسـت کـه دنیـای
دیجیتـال و مشـخصا اینترنـت ،بـرای تمامـی ایـن مشـکالت راه حل
پیـدا کرده اسـت.

فعالیـت تخصصـی ،دسـتمزد حقیقـی خـود را طلب کنیـد ،میتوانید
در یـک فضـای شـفاف بـا هـزاران سـفارش روبهرو بشـوید و بـا توجه
بـه تخصـص خـود از میان سـفارشها انتخـاب کنیـد و از همه مهمتر
اینکـه در دام داللهـا نیفتید.

جایی برای نیروهای متخصص

وبسـایتهای بسـیاری در خـارج از ایـران سالهاسـت کـه وظیفه
برقـراری ارتبـاط میـان کارفرمـا و نیـروی متخصص فریلنسـر را بر
عهـده دارنـد و نتایج بسـیار مثبتـی از آنها در فضای کسـب و کار
حاصـل شـده اسـت امـا اگـر بخواهید همیـن فضای جـذاب کاری

راه حلهای اینرتنیت

بـا کمـک یک وبسـایت اینترنتی معتبر که وظیفه اصلـی آن مرتبط
کردن نیروی کار فریلنس و سـفارش دهنده اسـت شـما میتوانید کار
تخصصـی خـود را انجـام بدهید اما در عین حال احسـاس تعلق به یک
گـروه منسـجم را هم داشـته باشـید تـا در زمـان الزم بتوانید با کمک
دیگـران از حقـوق خـود دفـاع کنیـد ،میتوانید با همفکـری همکاران
از قیمتهـای حقیقـی خدمـات مطلـع بشـوید تـا در ازای انجـام یک
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را بـه داخـل ایـران منتقـل کنید راه حـل را میتوان در وبسـایت
پونیشـا  ponisha.irپیـدا کـرد .اسـتارتآپی کـه در سـال 1390
شمسـی کار خـود را بـا دو نفـر شـروع کـرد و موفق شـد کـه تا به
امـروز کارش را ادامـه بدهـد .ایـن وبسـایت که هم اکنون توسـط
یـک تیـم سـیزده نفـره اداره میشـود یـک نمونـه قابـل قبـول از
فعالیـت اسـتارتآپی در زمینـه کار فریلنس اسـت.

پونیشا چطور کار یمکند؟

ایـن وبسـایت فضایـی را فراهـم کرده اسـت که کارفرمـا و نیروی
ِ
پرداخت
متخصص فریلنسـر بدون نگرانی از کیفیت کار خروجی و
بـه موقـع دسـتمزد بـا هـم کارکننـد و در ایـن میـان پونیشـا قرار
گرفتـه کـه ایـن ارتباط مطمئـن را تضمین کند .چطـور؟ از طریق
پرداخـت امـن پونیشـا .ناگفتـه نماند کـه ویژگی «پرداخـت» امن
مهمتریـن ویژگـی پونیشـا نیسـت امـا شـاید دلگـرم کنندهتریـن
ویژگـی باشـد« .پرداخـت امـن» بـه ایـن شـکل کار میکنـد کـه
سـفارش دهنـده ،پـروژه خـود را روی پونیشـا تعریف میکنـد و از
میـان فریلنسـرهای ثبت نام شـده روی وبسـایت انتخـاب خود را
انجـام و کار را سـفارش میدهـد (قطعـا الزم اسـت که ابعـاد کار به
صـورت تمـام و کمـال توضیح داده شـود تا نیـروی متخصص بداند
که نیازهای سـفارش دهنده چیسـت) و پس از توافق بر سـر حق
الزحمـه و زمـان تحویـل پـروژه پرداخـت امـن را انجـام بدهد .طی
ایـن فراینـد ،سـفارش دهنده و نیـروی متخصص هـردو به پلتفرم
«پونیشـا» اطمینـان میکنند و پونیشـا این اطمینـان را با پیگیری
جـدی حقـوق کارفرمـا و نیـروی متخصص پاسـخ میدهـد .روش
کار هـم از ایـن قـرار اسـت کـه حق الزحمـه کار در اختیار سـامانه
پرداخـت امـن پونیشـا قـرار میگیـرد تـا در انتها و پـس از تحویل
محصول به سـفارش دهنده ،اگر او از خروجی کار رضایت داشـت،
ایـن رضایـت را بـه پونیشـا اعلام کنـد و حـق الزحمـهای کـه بـه
امانـت در اختیـار پونیشـا بوده ،به حسـاب نیروی متخصـص واریز
میگـردد.

آمار و ارقام

بر اساس گفتههای گردانندگان پروژه پونیشا ،تا به امروز  270هزار
نیروی متخصص برای انجام پروژههای فریلنس در این وبسایت
ثبت نام کردهاند و عددی معادل  60هزار پروژه موفق را به ثبت
رساندهاند .پس اگر در یکی از زمینههای ترجمه ،برنامه نویسی
رایانه ،تولید محتوا ،دیجیتال مارکتینگ ،طراحی گرافیک ،طراحی
وبسایت و . . .صاحب تخصص هستید ،یا اگر صاحب کسب و
کاری هستید و میخواهید برخی پروژههای شرکت را برون سپاری
کنید در همین لحظه میتوانید وارد  ponisha.irشوید و حساب
کاربری خود را ایجاد کنید ،پروژههای ارسالی را برای انجام بپذیرید
یا سفارش کار خود را ثبت کنید.

همه چیز روشن است

آمـوزش گام بـه گام بـرای شـروع فعالیـت و روشـن بـودن مسـیر
کاربـری از مهمتریـن ویژگیهـای بهکارگیری شـده در وبسـایت
پونیشـا اسـت .نـه سـردرگمی در راه اسـت و نه ابهامـی باقی مانده
اسـت .فقـط از نظـر یـادآوری و تاکیـد الزم اسـت به شـما دوسـت
عزیـز فریلنسـر بگوییم که از تشـکیل یک حسـاب کاربـری تمام و
کمـال غافـل نشـوید ،اطالعـات را بـه درسـتی و در کاربردیتریـن
حالـت ممکـن در پروفایل کاری خـود وارد کنید ،تخصص و عالیق
را بـه صـورت کامـل و دقیـق توضیـح بدهید و فرامـوش نکنید که
یـک کارفرمـا حتمـا پیش از انتخاب شـما بـرای انجام پـروژه وقت
مبسـوطی را صـرف دیـدن پروفایـل شـما و مرور نمونـه کارهایتان
میکنـد و خبـر خـوب اینکه حسـاب کاربری پونیشـا همـه اینها
را پیـش بینی کرده اسـت.

اپلیکیشناندروید

بـرای آن دسـته از دوسـتانی کـه بـا وبسـایتهای اینترنتـی راحت
نیسـتند و بیشـتر کارهایشـان را از روی تلفن همراه رفع و رجوع
میکننـد هـم پونیشـا پاسـخی دارد ،اپلیکیشـناندرویدی پونیشـا
کـه بـه راحتـی از روی بازارهایاندرویـدی قابل نصب روی گوشـی
هوشـمند شماسـت میتواند جایگزین اسـتفاده از وبسایت بشود.

شناسایی راههای جذب سرمایه

روی استارت آپ خودتان سرمایه گذاری کنید!
حقیقـت تلخـی کـه همـه کارآفرینـان بایـد بـا آن روبـهرو شـوند ایـن اسـت کـه موفقیت اسـتارت آپ نیاز به سـرمایه گذاری و بودجـه دارد .این بودجـه معموال باید از منابع بیرونی تهیه شـود چـون خو ِد کارآفرینـان در مراحل اولیه اسـتارت آپ سـرمایه چندانی ندارند.
براسـاس گزارش سـایت خبرنامه نوین ،راههای زیادی برای به دسـت آوردن سـرمایه اولیه برای اسـتارت آپ وجود دارد اما سـه راه اصلی برای به دسـت آوردن سـرمایه وجود دارد در این مقاله به بررسـی و توضیح این سـه راه اصلی برای به دسـت آوردن سـرمایه
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از جیب خوداتن مایه بگذارید! (رسمایه شخیص)

بـه ایـن روش از سـرمایه گـذاری کـه شـما بـه اصطلاح از جیب خودتـان خرج
میکنیـد سـرمایهگذاری شـخصی میگوینـد .البته الزامی هم نیسـت که حتما
پـول خودتـان باشـد .میتوانیـد از دوسـتان و آشـنایان و خانـواده خودتـان هـم
کمک بگیرید .سـرمایهای که شـما از طریق سـرمایه شخصی به دست میآورید
ممکـن اسـت حتـی مبلـغ خیلی باالیی نباشـد امـا حداقل هزینههـای ضروری
و اساسـی شـما مثـل هزینـه راهاندازی وبسـایت یا خریـد مواد اولیـه (اگر الزم
باشـد) را تامیـن کنـد .بازاریابـان و کارآفرینان متخصص به این اعتقـاد دارند که
هرچه یک اسـتارت آپ بتواند هزینههای خودش را از طریق سـرمایه شـخصی
تامیـن بکنـد به هماناندازه قویتر بوده و شـانس بیشـتری بـرای موفقیت دارد.
اما باید بخاطر داشـته باشـید که فرایند سـرمایه شـخصی کمی کند است چون
معموال سـرمایه شـخصیای که افراد دارند آنقدر زیاد نیسـت که بتوانند کارها
را خیلـی سـریع پیـش ببرنـد و باید به مـرور زمان از آن اسـتفاده کرد.

از بیرون هم کمک بگیرید! (وام و رسمایه بیروین)

سـرمایه بیرونـی همـان قـرض اسـت که شـما میگیرید و بعـد از مدتی
آن را پـس میدهیـد .معمـوال اسـتفاده از سـرمایه بیرونـی (بـه جـای
سـرمایه شـخصی) کمـی سـریعتر و راحتتـر اسـت چـون مجموعهها و
سـازمانهای زیـادی وجـود دارنـد کـه ایـن کار را انجـام میدهنـد (مثل
صندوقهـای مالـی یـا بانکهـا) .امـا بایـد بـه آن دقـت کنید کـه مبلغی
کـه شـما بـه عنوان بدهی میگیریـد در چه راهی خرج میشـود؟ یادتان
باشـد کـه بدهـی و وام زمانـی بیشـترین بـازده را دارنـد کـه در خدمـت
کسـب درآمـد و بازپرداخـت وام (یـا بدهی) باشـند ویا به بیـان بهتر وام و
بدهـی تنهـا زمانـی کارسـاز هسـتند که بـه نوعی به سـود یا بـازده مالی
تبدیـل شـده و در پـس دادن همـان بدهـی کمـک کننـد .در غیـر ایـن
صـورت ممکـن اسـت بیشـتر از آن کـه بـه شـما کمـک کننـد ،به شـما
لطمـه بزنند.

به داشنت رشیک فکر کنید (رشاکت در هسام)

شـراکت در سـهام یعنـی شـما سـرمایهای را از یـک شـخص یـا مجموعـه
دریافت میکنید و به ازای سـرمایهای که گرفتهاید بخشـی از سـهام اسـتارت
آپ خودتـان را بـه آن شـخص یـا مجموعـه واگـذار میکنیـد .تعـداد افـراد یا
سـازمانهایی که حاضر باشـند با چنین شـرایطی سـرمایهای در اختیار شـما
بگذارنـد خیلـی کـم اسـت امـا کارآفرینـان عالقـه خاصی بـه ایـن روش دارند
چون که در این روش ،نیازی نیسـت که شـما سـرمایه دریافتیتان را در مدتی
کوتاه بصورت یکجا یا قسـطی پس بدهید .معموال شـرکتها و مجموعههایی
از گزینـه شـراکت در سـهام اسـتفاده میکننـد کـه کسـب و کارشـان بـرای
کسـب درآمـد نیـاز به زمان نسـبتا طوالنی داشـته باشـد .چرا؟ چـون صاحب
چنیـن اسـتارت آپـی نمیتوانـد تمـام هزینههـای اولیـه را بـا چندیـن وام و
بدهـی برطـرف کنـد .مزیـت شـراکت در سـهام این اسـت که زمانی که شـما
شـخص دیگـری را بـه عنوان سـهامدار وارد اسـتارت آپ خودتـان میکنید در

حقیقـت از بـازار و از تجربـه و تخصـص او هم میتوانید اسـتفاده کرده و رشـد
سـریعتری داشـته باشـید .امـا عیـب بـزرگ آن عبـارت اسـت از این که شـما
مجبوریـد مالکیـت بخشـی از اسـتارت آپ خودتـان را به کـس دیگری بدهید.

مسیر مناسب جذب رسمایه کدام است؟

سـرمایهگذاری روی یـک اسـتارت آپ راههـا و روشهـای زیـادی دارد و یـک
کارآفریـن خبـره بایـد تمـام ایـن راههـا را برای گامهـای مختلف اسـتارت آپ
خـودش بررسـی و انتخـاب کنـد یعنـی هیـچ لزومـی نـدارد کـه یـک روش
سـرمایهگذاری را انتخـاب کـرده و تـا آخـر بـا همـان روش جلو برویـد .در کل
کارآفرینان بین این روش ها ،روش سوم(شـراکت در سـهام) را به بقیه ترجیح
میدهنـد .امـا ایـن گزینـه برای همـه کارآفرینان در دسـترس نیسـت پس به
عنـوان کارآفریـن ،سـرمایه شـخصی و وام (سـرمایه بیرونـی) در مراحـل اولیه
بهترین گزینههای شـما هسـتند.

