
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و چهل و یک/چهـارشنبـه اول دی 1395
2 1  D e c e m b e r  2 0 1 6  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

معرفیاستارتآپها

همـان گونـه کـه قبـا هـم گفتیـم، اسـتارت آپ بـه ایـده نوپایـی گفتـه می شـود 
کـه بـه مرحلـه درآمـد دهـی می رسـد. متاسـفانه اسـتارت آپ  هـا عمـر زیـادی در 
ایـران،  در  آپ  اسـتارت  نـام  بـا  رویداد هایـی  برگـزاری  زمـان  از  و  ندارنـد  ایـران 
زمانـی در حـدود ۱۰ سـال یـا حتی کمتـر می گـذرد. در حالـی که کسـب و کار های 
کوچـک در جهـان توانسـته اند درآمد هـای بسـیار باالیـی را بـرای صاحبـان خود به 
ارمغـان بیاورنـد و جایـگاه خوبـی را در اقتصـاد بـه خود اختصـاص دهند. بـه عنوان 
موفق تریـن  از  یکـی  اوبـر،  یـاب  تاکسـی  اپلیکیشـن  ماننـد  اپلیکیشـن  هایی  مثـال 
اسـتارت آپ  هایـی اسـت کـه در جهـان کار خـود را آغـاز کـرده اسـت و بـا وجـود 
ایـن کـه هنـوز مـدت زمـان زیـادی از شـروع فعالیـت آن نمی گـذرد امـا توانسـته 
وضعیـت مالـی خوبـی را برای موسسـان خود بـه وجـود آورد. در ایـران ذهن خاق 
و ایده دهنـده کـم نیسـت ولـی متاسـفانه هزینـه کافـی بـرای راه انـدازی اسـتارت 
آپ  هـا و ایده  هـای نویـن، بـه سـختی بـه دسـت می آیـد. بـه عبارتـی زمانـی کـه 
یـک ایـده خـوب مطـرح می شـود یـا بـرای آن سـرمایه گذار پیدا نمی شـود یـا این 
کـه افـرادی هسـتند کـه در ایـن میـان ایـده را دزدیـده و بـا پیـدا کـردن واسـطه و 
سـرمایه گذار آن را بـه مرحلـه اجـرا در می آورنـد. بـه هـر حـال وجـود مکانـی برای 
مطـرح شـدن ایده  هـا تـا حـدی کـه صاحـب ایـده را دچـار تـرس از دزدیده شـدن 
طرحـش نکنـد، می توانـد بـرای پیـدا کـردن سـرمایه گذار موثـر باشـد. همـان طور 
کـه در هفته  هـای گذشـته هـم گفتیـم در این سـتون قصـد داریم اسـتارت آپ  های 
موفـق را معرفـی کنیـم و اگـر ایـده ای در سـر می پرورانید و دوسـت داریـد آن را با 
دیگـران در میـان بگذاریـد تـا شـریکی بـرای اجـرای طـرح خـود پیـدا کنیـد، ما در 
ایـن راسـتا از شـما حمایت خواهیـم کرد. خوشـبختانه تا بـه امروز اسـتارت آپ  های 
نوپـای ایرانـی توانسـته اند بـرای خـود نـام و شـهرت مناسـبی دسـت و پـا کـرده و 
حتـی آوازه برخـی از آن  هـا بـه نشـریات جهانـی هم رسـیده اسـت. به عنـوان مثال 
بـرای ایـن کـه ذهنتـان بـا ایـن موضـوع بیشـتر ارتبـاط برقـرار کنـد بایـد گفت که 
دیجـی کاال بزرگتریـن اسـتارت آپ ایرانـی اسـت. از عمـر ایـن اسـتارت آپ چیزی 
حـدود ۱۰ سـال می گـذرد و ایـن اسـتارت آپ توسـط مجله اکونومیسـت بـه عنوان 
بزرگتریـن اسـتارت آپ ایرانـی معرفـی شـده اسـت. رسـیدن بـه چنیـن جایگاهـی 
می توانـد بسـیار سـخت باشـد امـا هیـچ چیز بـا تـاش و پشـتکار کافی غیـر ممکن 
نیسـت و تنهـا الزم اسـت یـک ایـده خـوب مطـرح شـود و بـا یـک تیـم متخصص 
روی آن کار شـده و سـرمایه ای بـرای اجـرای طـرح وجـود داشـته باشـد. بعضـی از 
اوقـات می تـوان از ایده  هـای موفـق در نمونه  هـای خارجی الگـو گرفت و بـا انجام 
یـک بومی سـازی سـاده آن  هـا را اجـرا کـرد بـه عنـوان مثـال سـایت گروپـان، در 
سـال ۲۰۰۸ آغـاز بـه کار کـرد و تـا سـال ۲۰۱۰ موفـق شـد در قاره  هـای آمریـکا، 
آسـیا و اروپـا نفـوذ کنـد. در حـال حاضـر بیـش از ۴۰ میلیـون نفـر از کل دنیـا عضو 
ایـن سـایت هسـتند. گروپـان با ۱۰ هـزار نفـر کار منـد به حـدی قدرتمند اسـت که 
مدیـران آن پیشـنهاد ۶ میلیـارد دالری گـوگل را بـرای خریـد آن رد کرده اند. خرید 
گروهـی بـه ایـن صورت اسـت کـه کاربـران برای خریـد یـک کاال عضو می شـوند 
و هرچـه تعـداد بیشـتر شـود، قیمـت خریـد آن کاال کمتـر می شـود. این ایـده اولین 
بـار در ایـران توسـط سـایت تخفیفـان پیاده سـازی شـد. تخفیفـان، اولیـن اسـتارت 
آپ بـزرگ ایرانـی اسـت که یـک خانـم، آن را راه اندازی کـرده و مدیریـت می کند. 
نازنیـن دانشـور، ایـن سـایت را سـال ۹۰ راه انـدازی کـرد و منابـع انسـانی اش طی 
چهـار سـال، از دو بـه ۶۰ نفـر رسـید و حاال بیـش از ۲ میلیـون کاربـر از خدمات این 
سـایت اسـتفاده می کننـد. پیتر تجلر، سـفیر سـوئد نیز سـال گذشـته از این اسـتارت 
آپ بازدیـد کـرد و گفـت: «مـا چهـره جدیدی از ایـران می بینیـم که کاما پیشـرفته 

اسـت، بازدیـد از تخفیفـان بـرای من بسـیار جالـب بود.»
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چین ناقص! ۱۱- از سیستم عامل های تلفن همراه- از شرکت های رایانه ای
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رمز جد    ول 441  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
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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.
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افقـی:

۱- یکی از انواع رمزنگاری)صفحه5(- از انواع درختان ۲- واحد اندازه گیری 
طول معادل ســه فوت- دربند و زندانی ۳- متضاد سخت است- ملک و 
فرشــته- اولین ســوره قرآن ۴- از نرم افزارهای رایت سی دی- صدای 
گوسفند- جنس مذکر از هر گونه 5- یکی از وب سایت های بزرگ که از 
پروتکل HTTP2 پشتیبانی می کند)صفحه5(- از شرکت های بزرگ رایانه 
ای ۶- عدد ۱۱- روشن بودن چراغ آی دی- به هر جمله کامل قرآن گفته 
می شود۷- از سایت های اینترنتی- از چهارپایان اهلی- اضافه کردن آی 
دی جدید ۸- از بین بردن سایت های اینترنتی- پیامبر نخستین ۹- یک 
کارت حافظه غیرفرار است که به طور گسترده در وسایل قابل حملی چون 
تلفن همراه، دوربین دیجیتال، کنسول بازی دستی، تبلت و ابزار راهیابی جی 
پی اس استفاده می شود.نشانه و عامت ۱۰- درخت انگور- محل عبادت 
پیروان دین مسیحیت- قلب در این سمت بدن قرار دارد ۱۱- نوعی از فرمت 

فایل)صفحه۱۳(- پست در زبان رایانه
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