
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و شش /چهارشنبـه 7 تیر 1396
28 June 2017 /  www.Khorasannews.com

مشهـد    
مهدی	کارگر

محمد	جواد	غالمی
شهرستان

افقـی:

جدولشماره466

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 465
بایت جد    ول شماره 464

ریحانــهســاداتماهبــدزاده-غالمحســنگنــجبخــش-
ســعیدمحمدپور-ضیاالدیــنمیرزایــی-الههثابــتقدم-
حیــدرضــروری-زیبــاجعفریــان-مریــمخــانبیکــی
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 2۰۰۰999 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.

1- موتور جستجوی مایکروسافت- مدیر عامل شرکت اپل 2- چوبی که 
برای آتش جمع آوری شود- مجازات شرعی 3- پیشخدمتی و نوکری- من 
و تو می شویم- از نت های موسیقی 4- نام یکی از شبکه های اجتماعی 
5- تاب و توان- دارو- از مهمات جنگی 6- رام و دست آموز- عابد مسیحی 
7- نام کاربری- پسوند شــباهت 8- رود کوچک- روشن بودن چراغ آی 
دی- حافظــه رایانه 9- آنچه که درد را آرام کند 10- از انواع حافظه جانبی 
- سخن بیهوده- دانش فناوری اطالعات 11- رییس هیئت مدیره موزیال- 

مجسمه سنگی  

عمـودی:

1- بنیان گذار زبان برنامه نویســی JavaScript- دهان در زبان عربی 
2- از چهارپایان - شاخه ای از علم شیمی 3- ترس و بیم- هر ماده چسبنده 
- ریه 4- بازی- روز قبل از امروز 5- زیر انداز بسیار ارزان قیمت- از سازهای 
ســنتی- صفحات اینترنتی 6- پوسته های گرافیکی- کمک- قسمتی از 
دســتگاه گوارش 7- معادل 3 کیلوگرم است- شاخه ای از علم ریاضی 8- 
دادرسی و دادخواهی- ظهر 9- عدد یا حروف که به صورت رمز نوشته شده 
باشد- پارچه ابریشمی رنگین- شراب 10- مذهب - باالترین عضو بدن- از 
کلید های کیبورد 11- از شرکت های بزرگ تولید کننده دوربین- به معنای 

فراگیری است 

جـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

چرا استارتاپ ها شکست می خورند؟
استارتاپ به کسب و کاری گفته می شود که با طرح خاص خود نیازهای بازار را   
برآورده می کند و این نیازها یا کاال هستند یا خدمت. امروزه فرهنگ استارتاپ همه 
جا شیوع پیدا کرده، اکثر جوانان برای اینکه دوست دارند رئیس خود باشند و برای خود 
کار کنند وارد عرصه کارآفرینی می شوند. این فرهنگ در هند به طور قابل توجهی رایج 
شده است. متاسفانه اما در سه سال اول کار از هر 10 استارتاپ، تقریبا 9 مورد شکست 
می خورند که نزدیک به 80 درصد از کل آمار عدم موفقیت استارتاپ ها را در بر می گیرد. 
خبر شکست استارتاپ های زیادی را تا به حال شنیده اید اما کم تر پیش می آید که این 
شرکت های نوپا دالیل شکست خود را بازگو کنند. حال آنکه، اگر این دالیل را بدانید 
احتمال شکست استارتاپ تان بسیار کم می شود، از همین رو چند مورد از آنها را در ادامه 

همراه با هم خواهیم خواند:
تیم نادرست

افرادی که به طرح کسب و کار عالقه ای نداشته باشند، جایی در تیم شما ندارند. اگر افراد 
درستی را برای کارتان استخدام کنید کارتان پیش می رود. پس تیمی که بتواند نیازهای 

کار را برآورده کند و اهداف آن را به واقعیت برساند از ضروریات است.
برآورده نشدن نیازهای بازار

احتماال این بزرگ ترین اشتباهی است که باعث شکست استارتاپ ها می شود. چرخ 
کسب و کار با برآورده کردن نیاز بازار می چرخد. اگر استارتاپی نتواند به این کار بپردازد 

قطعا شکست می خورد.
فقدان طرح کسب و کار منسجم

امروزه یاد گرفتن برنامه نویسی، توسعه نرم افزار، طراحی وب، پویانمایی، دیجیتالی کردن کیف 
پول و ... کار سختی نیست. اما نوشتن طرح کسب و کار هنوز هم کار مشکلی برای کارآفرینان 
است و اغلب همین نیز دلیل شکست شان می شود. استارتاپ هایی که دوراندیشی نکنند، 
همه جوانب کار مانند مشتری، هزینه ها، درآمدها و ... را در نظر نگیرند خیلی دوام نمی آورند.

پول کم آوردن
یک کارآفرین باید برای پولی که دارد به شکلی برنامه ریزی کند که مقداری از آن پس 
انداز شود. اگر از پس اندازتان برای کار استفاده می کنید بدانید که خیلی دوام نخواهید آورد.

رقابت را نادیده گرفتن
در ابتدای کار به استارتاپ ها گفته می شود بر برآورده کردن نیاز مشتری و کسب و کار 

خود متمرکز شوند. اما با نادیده گرفتن رقبا ممکن است خیلی زود شکست بخورند.
بازاریابی ضعیف

یکی از دالیل اصلی شکست استارتاپ ها این است که با این که برنامه نویسی و طراحی 
وب را به خوبی بلد هستند اما بازاریابی کار مشکلی برای آنهاست. طرح بازاریابی دقیق 

و استراتژی های آن می تواند کسب و کار شما را رونق بخشد.
ورود زود هنگام به بازار

این دلیل، معموال باعث شکست استارتاپ های تکنولوژی است. این استارتاپ ها ایده 
خوبی دارند اما قبل از اینکه مردم به محصول یا خدمت احساس نیاز کنند وارد بازار می 

شوند از این رو با شکست مواجه می شوند.
عدم شناخت خود

اکثرا فکر می کنند با داشتن یک ایده می توانند کار را شروع کنند. درحالیکه زمانی موفق 
می شوید که نقاط ضعف و قوت تان را به خوبی بدانید. برخی برای کارآفرینی ساخته 
نشدند، مقاوم نیستند یا درک درستی از سختی های کار ندارند از این رو با اولین چالش 

از کار بیرون می روند.
پاسخگو نبودن

پاسخ ندادن به مشتری و عدم رسیدگی به شکایاتش می تواند منجر به شکست فرد شود.

رمز جد    ول 466  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)9 افقی و 6 عمودی( - )1 افقی و 10 عمودی( - )9 افقی و 4 عمودی(
)7 افقی و 6 عمودی( - )6 افقی و 3 عمودی( - )3 افقی و 8 عمودی(

)folder( رمز جدول 465: فولدر

معرفیاستارتآپها


