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مشهـد    
صادق	خلیل	خانی

علی	صالح
شهرستان

افقـی:

جدولشماره460

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 459
بایت جد    ول شماره 458

یاســرســعادتنژاد-محمدجوادقنبــرزاده-وهــابکوالیی
ماهمنیرابراهیمپــور-آرینصانعیفرهادفاطمیپور-احمدکالمی
مهرانبینائی-هادیبروشــکی-ســیناخلیلــی-آیدیننوری
سوسنمیرزاییعلیحسینزاده-بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي
هادییارمحمــدی-اکبرخلیلخانی-ریحانهســاداتماهبدزاده
غالمحســنگنجبخش-ســعیدمحمدپور-ضیاالدیــنمیرزایی
الههثابــتقدم-حیدرضروری-زیباجعفریــان-مریمخانبیکی
محمدحســینصفری-بردیازحمتکش-فاطمهخلیلخانیمریم
خانبیکیعلیرضــاالریمی-مهدیصانعــی-امیرعباسصانعی
سمیراخلیلیمطلق-ســیدهصدیقهخرم-حمیدرضازحمتکش
حنیفهشــجاعالدین-زینبباباییشــرف-یاسرشــجاعالدین
مهدیخلیلخانی-صادقخلیلخانی-محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده
زینــبتفکــری-حســینعســگری-مجیدصادقــیمقدم

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 نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

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

عمـودی:

۱- مدیر عامل مرحوم شــده شــرکت اپل ۲- پاسخ منفی- ناشنوا- واحد 
پول کشــور ژاپن- ال و چین و شکن 3- درجه حرارت- رنج و بیماری- از 
رنگ ها ۴- ضربات موزون آهنگ- برج معروف کشــور فرانسه 5- یکی 
از محصوالت شــرکت اپل- واحدی برای اندازه گیری مایعات 6- شما در 
زبان انگلیسی- اندام اصلی تنفسی- از حروف الفبای انگلیسی- درخت انگور 
7- از سیستم عامل های قدیمی- نوعی خاص از پارچه 8- کمک- اندام 
پرواز در پرندگان- عدد ۱۱ -  9- از کلیدهای کیبورد- همیشــگی- پیدا 
کردن ۱0- اندام غذاســازی در گیاه- سرگردان و بی خانمان ۱۱- نوعی از 

تصویر برداری سلفی 

جـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

رمز جد    ول 460  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)۲ افقی و ۱ عمودی( - )۱۱ افقی 5 عمودی( - )8 افقی و ۴ عمودی(

)۱0 افقی و ۱۱ عمودی( - )7 افقی و ۱۱ عمودی(

)Amazon( رمز جدول 458: آمازون

تشخیص موفقیت ایده های استارتاپی قبل 
از سرمایه گذاری

در دورانی که سیل استارتاپ های مختلف چه به صورت خصوصی و چه از طرف دانشگاه ها 
بازار کار شده، کارآفرینی کار راحتی نیست. ممکن است بعضی اوقات در خالل امور  روانه 
روزمره ایده ای جالب و کاربردی به ذهنتان خطور کند، که البته شاید آن طور که فکرش را 
می کنید به درد بخور نباشد. اگر شما هم کارآفرین هستید،  احتمااًل روزانه یک دوجین ایده 
محصول جدید، هنگامی که در دفتر کار، حمام یا پشت فرمان اتومبیل قرار دارید، به ذهنتان 
خطور می کند، و مدام در این فکرید که آیا کسی قباًل اپلیکیشنی که در خیال دارید را ساخته 
است یا خیر. چنانچه اینگونه نباشد، احتمااًل خیلی زود هدف استارتاپ بعدی خود را مشخص 
کرده و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. اما پس از چند ماه می فهمید که در تصمیم 
ندارد.  توجهی  قابل  بازار  دارید  در دست عرضه  و محصولی که  کرده  گیری شتابزده عمل 
می دهد.  رخ  استارتاپ ها  برای  اوقات  درصد  حدود ۴۲  و  نیست  نادر  اتفاقی  چنین  متاسفانه 

رقبا را بشناسید
رقبا راهنماهای خوبی برای تشخیص مسیر و شناسایی کاستی های صنعت هستند. اگر رقیبی موفق 
با کاربران فعال در حوزه ای که انتخاب کرده اید حضور دارد، مطمئناً ایده شما بازار خواهد داشت. 
رقابت سالم در تمام صنایع مفید است، اما شناخت نقاط تمایز خود با رقبا بسیار هوشمندانه خواهد 
بود، خصوصاً اگر رقیب در بازار از شهرت خوبی برخوردار باشد. بهترین نقطه برای شروع، تمرکز بر 
 »Uber« کاستی های رقیب در صنعت مورد نظر است. به عنوان مثال در سال ۲009 که استارتاپ
فعالیت خود را رسماً آغاز کرد، در کشورهای زیادی از این ایده الگوبرداری شد. در کشورمان ایران 
هم سرویس هایی مانند تپسی و اسنپ خدمات مشابهی ارائه می دهند. اوبر در ساعات شلوغی هزینه 
بیشتری از مسافران دریافت می کند که همین مسئله، مورد توجه یکی از استارتاپ های فعال حوزه 
قرار گرفت. این شرکت با راه اندازی کمپینی مبنی بر عدم دریافت هزینه بیشتر در ساعات خاص، 
موفق شد خود را از رهبر بازار متمایز کرده و سهم قابل توجهی از مشتریان را به خود اختصاص دهد.

به تحقیق در بازار بپردازید
حاال که از اوضاع رقابت آگاه شده اید، باید با همان دقت بازار را رصد کرده و به دنبال بهترین 
روشها، راه ها و پلتفرم ها برای معرفی هرچه بهتر خود باشید؛ بدین ترتیب قبل از عرضه محصول، 
توانسته اید نام خود را بر سر زبان ها بیندازید. روش های مختلفی برای تحقیق در بازار وجود دارد: 

پرسش مستقیم از مصرف کنندگان، استفاده از خدمات مراکز نظرسنجی، و یا توزیع پرسشنامه. 
از تبلیغات اینترنتی استفاده کنید

مخارجی  چنین  مرحله  این  در  اما  دارد،  همراه  به  هزینه هایی  نحو  هر  به  تبلیغات  هرچند 
می رسند.  نظر  به  ناچیز  بعد،  مراحل  در  استارتاپ  شکست  هنگفت  هزینه های  مقابل  در 
این  سپس  کنید.  طراحی  محصول  اصلی  ویژگی های  و  کلیدی  کلمات  با  تبلیغ  چند  ابتدا 
عرضه  آماده  آینده  ماه های  در  محصولتان  که  کنید  ذکر  و  منتشر  اینترنت  در  را  تبلیغات 
»Google AdWords« ابزار  از  تبلیغات  انتشار  برای  خارجی  استارتاپ های  شد.   خواهد 

استفاده می کنند؛ در ایران هم بعضی وب سایت ها چنین خدماتی ارائه می دهند که می توانید از آنها 
استفاده کنید.  پس از چند هفته احتمااًل نتایجی به دست خواهد آمد. اما آیا مردم به اندازه کافی روی 
لینک تبلیغات شما کلیک کرده اند؟ آیا ایمیل خود را در اختیار شما گذاشته اند؟ اگر پاسخ این سواالت 
مثبت است، می توانید با خیال راحت مسیر خود را برای رسیدن به هدف دنبال کنید اما اگر جواب ها 
منفی هستند، پیشنهاد می کنیم کلمات و عبارات را کمی تغییر داده و از وب سایت های دیگری کمک 
بگیرید. اگر باز هم نتایج مثبتی به دست نیامد، احتمااًل باید کمی بیشتر درباره ایده خود تامل کنید.

محصول خود را آزمایش کنید
اقدام برای تهیه تاییدیه به شما نشان می دهد که آیا محصولی که در نظر دارید ارزش سرمایه 
گذاری و تولید را دارد یا خیر. معمواًل استارتاپ ها در این زمینه دچار مشکل می شوند چرا که 
کمپانی های بزرگ، آزمایش و تایید چنین محصوالتی را فرآیندی پیچیده و همراه با ریسک 
می دانند. با این اوصاف چنانچه هنوز هم نسبت به ایده استارتاپی خود اطمینان خاطر ندارید، 

احتمااًل این ایده هنوز آمادگی عرضه به بازار را ندارد. 

معرفیاستارتآپها

۱- از سیستم عامل های تلفن همراه- وسیله ای برای قطع کردن درخت 
۲- از اشکال هندسی- از انواع شبکه های اجتماعی  3- به زبان ترکی به 
معنای پدر است- پســوند شباهت- گفتگوی خودمانی ۴- اولین عدد- از 
حیوانات اهلی - نشانه مفعول است 5- از نرم افزارهای آفیس- فایل یدک 
رایانه ای 6- جوانمرد و بخشــنده- از شــرکت های بزرگ اتومبیل سازی 
7- شناسه اینترنتی- ردیاب 8- از شهرهای کشور آلمان- سایتی تخصصی 
برای تصاویر 9- شاخه ای از علم شیمی- اصحاب معروفی که حدود 300 
ســال به خواب رفتند  ۱0- از کلیدهای کیبورد- پوسته گرافیکی - غذای 

آبکی ۱۱- از شرکت های بزرگ رایانه ای 


