
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و پنجاه و سه /چهـارشنبـه 25 اسفند 1395
1 5  M a r c h  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

معرفیاستارتآپها

چگونه مخارج استارت آپ خود را کاهش دهیم؟

هر صاحب کسب وکاری استراتژی  های خاصی برای پس انداز پول دارد. از آنجایی که کاهش 
تولید ایده خوبی برای این کار نیست، حذف مخارج و هزینه  های اضافی بهترین ایده است اما 

چه چیز هایی را می توان در محل کار کم کرد تا پول بیشتری پس انداز شود؟
بهترین استفاده را از جای کم ببرید: برای به راه انداختن کارتان الزم نیست که یک مکان 
بزرگ اجاره کنید یا بخرید. بلکه فضایی که مدت  ها غیر قابل استفاده باقی مانده می تواند 
برای شروع کارتان کافی باشد. اگر بتوانید چنین فضایی را پیدا کنید مخارج تان را به طور 

شگفت آوری کاهش خواهید داد.
کمتر کاغذ مصرف کنید: همه مدارک را می توان در رایانه ثبت کرد، دیگر چه نیازی به کاغذ 
است؟ اگر مصرف کاغذ را در محل کار تان کم کنید، نه تنها پولی که بابت کاغذ داده می شد 

به حساب بانکی تان برمی گردد بلکه هزینه شارژ کردن کارتریج پرینتر نیز کاهش می یابد.
عمده نخرید: شاید خریدن ابزار و وسایلی مانند کاغذ، مداد، خودکار و... به طور عمده به 
سود شرکت  های بزرگ باشد اما ایده خوبی برای شرکت  های کوچک نیست. زیرا سفارشات 
بر اساس کوچکی یا بزرگی شرکت تقبل می شوند از این رو تا زمانی که شرکت تان بزرگ 

نشده سعی کنید عمده نخرید.
همیشه تخفیف بگیرید: از خرید وسایل گرفته تا سفارش غذا برای اداره، تخفیف بگیرید. اغلب 
شرکت  ها این کار را برای اعتبار شرکت خوب نمی دانند، اما با تخفیف گرفتن می توانید پول 

زیادی را ذخیره کنید.
شراکتی استفاده کنید: همانند شما شرکت  های کوچک دیگری نیز هستند که به وسایل، ابزار 
و اینترنت نیاز دارند. می توانید یک سرویس اینترنتی را اشتراکی بخرید یا وسایل مورد نیازتان 
را به طور عمده خرید کرده و آن ها را تقسیم کنید. از این طریق می توانید در هزینه  های تان 

صرفه جویی کنید.
کارآموز استخدام کنید: یکی از هزینه  های سرسام آور کسب و کار پرداخت حقوق کارمندان 
و متخصصان است. به جای چنین نیرو های کاری می توانید کارآموزانی را به طور پاره وقت 
استخدام کرده و کار ها را خودتان مدیریت کنید. به این صورت که کار های مهم را خود و 
دیگر کار های ضروری ولی غیر مهم را به آن ها محول کنید. با این کار حتی می توانید با 

آموزش کارآموزان، نیرو های کار متخصصی با کمترین هزینه برای آینده استخدام کنید.
از نرم افزار های حسابداری استفاده کنید: با استفاده از این نرم افزار ها نیروی کار کمتری استخدام 
کنید و به خوبی به کارهای تان برسید. فقط کافی است در انتخاب نرم افزار مناسب دقت کنید.
از دستگاه  های کم مصرف استفاده کنید: به جای استفاده از دستگاه  های برقی دست دوم که 
عاوه بر تعمیر مداوم شان برق زیادی نیز مصرف می کنند، از وسایل نو و کم مصرف استفاده 

کنید تا قبض برق زیادی برای تان نیاید.
برند سازی با جیب خالی: برای آن که استارت آپ یا کسب و کار کوچک شما روی پلتفرم  های 
مختلف، برند دیجیتالی یکپارچه و منسجمی داشته باشد، ارتباط گرفتن با مشتریان، رؤیت پذیری 
در فضای آناین و باال بردن اعتبار آن از اهمیت زیادی برخوردارند اما خلق چنین برندی به اذعان 
بسیاری از شرکت  های تبلیغاتی گران تمام می شود. اگر منابع شرکتتان محدود باشند و به ویژه تازه 
 Juntae کار خود را شروع کرده باشید، فرآیند مذکور می تواند نگران کننده و چالش برانگیز باشد اما
DeLane، مؤسس انستیتو برندینگ دیجیتال می گوید هر شرکتی می تواند فارغ از میزان منابعی 

که در اختیار دارد برند سازی دیجیتال خود را آغاز کند. مؤسسه او به افراد و سازمان  ها کمک 
می کند هویت، اعتبار و حضور دیجیتالی خود را تقویت کنند. جونتای می گوید: «وقتی منابعتان 
محدود باشند، باید از آنچه که در اختیار دارید نهایت بهره را ببرید» . از هر دارایی دیجیتال خود به هر 
چند روشی که امکانش وجود دارد استفاده کنید: مثا پست وباگی خود را به صورت اینفوگرافیک 
در بیاورید و سپس هر یک از آمار های موجود در آن را به صورت توییتی جداگانه منتشر کنید. 
مصاحبه پادکستی خود را به صورت متن دربیاورید و در قالب یک پست وباگی منتشر کنید. 

جـــدول

1- از شرکت های بزرگ تولید کننده سخت افزار- از شرکت های تولید کننده 
گوشی موبایل 2- واحد سطح معادل 100 متر مربع- فلج و بی حس  3- نود 

ناقص!از سیستم عامل ها 4- از نقش های اسلیمی- مروارید- اندیشه و نظر
5- از نسبت های سببی- سمت و جهت 6- مادر- نرم افزاری جهت رایت 
ســی دی- نشانه و هدف 7- بانگ و صدا زدن- از مدیا های قدیمی 8- از 
ماشــین های جنگی- از نوت های موسیقی- عضو تپنده بدن 9- کافی و 
اندازه- مرکز اســتان فارس 10- از انواع گل ها 11- زبان برنامه نویســی 
می باشد که درون کد های HTML قرار می گیرد و بر روی مرورگر بازدید کننده 

اجرا می شود

مجید پوست چینیان
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اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 451

رمز جد ول 453 را د ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید
)7 افقی و 1 عمودی(- )11 افقی و 11 عمودی( - )1 افقی و 1 عمودی( - )6 افقی و 11 عمودی(

)7 افقی و 11 عمودی( - )10 افقی و 1 عمودی( - )10 افقی و 11 عمودی(

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی رمز جد ول 452: ای دی اس ال

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 452

افقـی:

شهرستان

مشهد

1- شبکه ای داخلی است که از پروتکل های مرتبط با اینترنت و به خصوص 
تکنولوژی وب برای سازماندهی شبکه استفاده می کند- پافشاری 2- سخن 
بیهوده- از انواع نوشت افزار 3- تاب و توان- رطوبت- روشن بودن چراغ ای 
دی- تازه و جدید 4- از بد افزارها- ازاســامی دختر 5- برداشت محصول- 
از کنسول گیم های قدیمی 6- از سیستم عامل های تلفن همراه- چاشنی 
ساالد 7- شکاف- دیشب در زبان شعر 8- از حروف الفبای فارسی- مجرای 
تنفسی- دوست و همراه 9- طا- بزرگوار و محترم 10- پهلوان- پسوند 

شباهت- نوعی چراغ 11- بنیانگذار شرکت اپل

جدولشماره453


