
6  ×   رشـــد هنرجو    ×  ا ردیبهشت 1401  ×   شمارۀ پی در پی 16  ×  

  ×   استارتاپ  ×    ×  مريم نعمت الهی  ×      

توی دروازه ...
به نظر من اگر روزي قرار باشــد آدم هاي دنيا با هم مسابقه اي بدهند و براي شركت در اين مسابقه ناچار 
شــوند به گروه هاي متعدد تقسيم شوند، نسبت و عالقه شان به »فوتبال« معيار خوبي براي قرار گرفتنشان 
در دســته هاي گوناگون است. احتماالً دستة اول »عاشقان فوتبال« هستند؛ كساني كه هم مهارتش را دارند 
و هم در جريان جزئيات فوتبال هســتند. دستة دوم هم »متنفران از فوتبال« اند! آن ها كه بيشتر از سه دقيقه 
نمي توانند فوتبال ببينند و ميان همة بازي ها مي پرسند: »حاال اين ها بازي مي كنند و پولش را مي گيرند، چه 
به تو مي رســد؟« و بعد هم مي گويند »به جای اينكه يازده نفر دنبال يك توپ بدوند، خب به هركدام يك 

توپ بدهند!«
دستة سومي هم وجود دارند كه چون اسم خاصي برايشان به ذهنمان نمي رسد، فعاًل آن ها را همان دستة 
سوم صدا مي زنيم. دسته سومي ها از تمام عالم فوتبال فقط اين را مي دانند كه زمين فوتبال سبز است و مسي 
و رونالدو فوتباليست اند. اما عاشق هيجان فوتبال و فريادهاي پس از گل گزارشگرها و شور و هيجان قبل 
و بعد از بازي ها هستند. فوتبال براي دستة اول و دستة سوم جالب است. نوع و دليل جالب بودنش با هم 
متفاوت است، اما هردو گروه خوشحال مي شوند اگر در تمام مواقع زندگي شان چيزي مربوط به فوتبال را 
با خود داشته باشند. در اين دوره و زمانه كه هرچيزي از آدم كم بشود، تلفن همراهش از او جدا نخواهد 
شد، به نظر شما برای همراهی با فوتبال، راهي بهتر از نصب كردن برنامه ای فوتبالي روي تلفن همراه وجود 
دارد؟ به نظر من و سه جوان فوتبالي كه برنامه اي با محتواي فوتبال ساخته اند، نصب برنامه بهترين راه است.

بازي سازي بسازيم« بود.ايده اي داشت كه در آن مرحله فقط در حد »يك برنامه موبايلي بودند. يكي از آن دوستان كه حاال در تيم فعلي استارتاپ نيست، هم پر از ايده هاي بزرگ و خالقانه براي ساخت رسانه ای فوتبالي اعضای يك گروه دوســتانة شلوغ و پرجمعيت بودند كه همگي ايدة اولية استارتاپ اين سه رفيق فقط براي خودشان نبود. آن ها همكاري، عالقه مندي به فوتبال بود.بودند. البته وجه اشــتراک هر سه نفرشــان، عالوه بر دوستي و بسياري از كساني كه اســتارتاپ ساختند، با هم  رفيق و همكار اين ســه جوان عارف، هادي و حسين هستند. اين ها هم مانند 

بازي سازي فوتبالي تنها ماندند.هادي، عارف و حســين با ايدة اســتارتاپ و نداشتن وقت كافي گروه را ترک كردند. تيم اين دوستان، به خاطر مشغله هاي متعدد بعد از گذشت اين زمان، بسياري از نفرات روي كاغذ آمد و به مرحلة اجرا رســيد. اما چند ماه گذشت تا اين ايده درست و واضح 



7  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

بتوانند در مسابقات و رقابت هاي معروف شركت كنند.سال آينده سرورهاي خود را به اندازه ای قوي كنند كه اعضاي اين اســتارتاپ مي خواهند در كمتر از يك يك استارتاپ نوپا در حوزة سرگرمي فوق العاده است.استارتاپ به روزي 350 نفر رسيده است و اين براي كنند. در حال حاضر ميانگين عضويت كاربران در اين اينكه حمايتگر مالي خاصي داشته باشند يا جايي تبليغ هزار كاربر را به برنامة خود جذب كنند؛ آن هم بدون هم توقعش را نداشــتند. آن ها در 28 روز توانستند 9 گرفت و ميان فوتبالي ها محبوب شــدند كه خودشان كار اين ســه رفيق در ســاخت اين استارتاپ چنان 

كه عضو برنامة آن ها مي شدند، هر روز باالتر مي رفت.خوشبختانه از همان روزهاي اول هم تعداد كاربراني وجود اين كارشان را با هر سختي بود شروع كردند و الزم اســت ورود كنند، نداشــتن بودجة كافي بود. با هم نتوانند به همة زمينه هايي كه براي توســعة برنامه شــد هم مسير پيشرفت كمي برايشان ناهموار شود و نفر شــروع به كار كرد. بزرگ ترين مشكلي كه باعث در آبان ماه ســال 99 برنامة كاربردي فوتبالي اين سه 

مورد توجه قرارگرفتن و اسم و رسم دار شدن 

برنامة آن ها ميان فوتبال دوستان برايشان به يك 

دلگرمي تبديل شــد تا همة آن ايده هايي را كه 

اول راه از اجراكردنشان واهمه داشتند پياده كنند.

بخش هايــي مثــل اتاق گفت وگو، ســؤاالت 

چندگزينه اي با موضوع فوتبال و اطالعات همة 

بازيكنان معروف ايراني و خارجي را در كمتر از 
چهار ماه در برنامه گذاشتند.

شــايد در ماه هاي اول امــكان اين كار 

وجود داشــت كه صرفاً براي كسب اعتبار 

و شهرت كار كنند، اما تا هميشه نمي شود 

بدون دستمزد كاري انجام داد. براي همين 

در وبگاهشــان بخشــي را قرار دادند كه 

فروشگاه هاي لوازم ورزشي،  محصوالتشان 

را در آنجا تبليغ كنند و پول تبليغاتشان را 

بدهند. عالوه بر اين، از هواداران تيم هاي 

متعدد خواستند هرقدر كه دوست دارند به 

اين استارتاپ كمك كنند.


