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۱� شیطان� از پدال های اتومبیل ۲� روستایی زیبا در شاندیز� از دروس 
از  شود�  می  ساخته  آب  سازی  ذخیره  برای  توان ۳�  و  تاب  دبیرستان– 
ویتامین ها ۴� پایتخت ایالت استرالیای غربی(صفحه5)� از شرکت های 
بزرگ تولید کننده گوشی موبایل 5� چغندر پخته شده – از مهره های 
شطرنج� از نت های موسیقی ۶� از رقیبان SigFox (صفحه۴)� مروارید 
۷� نو و دست نخورده� سوغات اصفهان است� فرشته 8� نشانه مفعول 
است� مادر� سیم ناقص!تکرار یک حرف 9� نرم افزاری است تحت وب که 
امکان مدیریت و تغییرات مختلف را بر روی فضای هاستینگ شما مهیا می 
سازد. ۱۰� جزیی از کل است� از حروف ندا� گفتگوی خودمانی ۱۱� انزوا و 

عزلت� یکی از شرکتهای ارائه دهنده اینترنت کابلی در آمریکا

وحید خسروآبادی

سمیه تعلیم دهنده
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جـــدول

رمز جد    ول 438  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
ل)۱۰ افقی و 5 عمودی( الف)۷ افقی و ۱۱ عمودی( ر)۳ افقی و ۱ عمودی( س)۱ افقی و ۳ عمودی( ب)8 

افقی و ۱ عمودی( الف)۶ افقی و ۱۰ عمودی( ک)۱ افقی و ۱۰ عمودی(

رمز جد    ول  437: الرس باک

معرفیاستارتآپها

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

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 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرســتاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال 

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

حل جد    ول شماره 437

افقـی:

۱� از مرورگرهـا� کاشـف میکروب سـل ۲� از کشـورهای جنوب آسـیا 
(صفحـه5)� بیابـان� از نـرم افزارهـای آفیـس ۳� خـون در آن جریـان 

دارد� فعـال و دینامیـک – نرم افـزاری جهت رایت سـی دی ۴� خیس 
و مرطـوب� از فـروع دیـن 5� صدای گوسـفند� توان ناقص!� قسـمتی 
از لولـه گـوارش ۶� متضـاد زبر اسـت� ابـزاری صدا دارجهت هشـدار � 
پوشـش سخت و سـنگی برخی حیوانات ۷� از سـازهای سنتی� فشرده 
کـردن فایـل هـای رایانـه ای 8� از سـخت افزارها� سـتاره شـناس 9� 
اولیـن عـدد� حافظه رایانه ۱۰� روشـن بودن چـراغ ای دی� پهلوان� از 

طوایـف غـرب ایـران� از مـزه ها ۱۱� سیسـتم عامل تلفـن همراه

پزشکی از راه دور
پزشـکی از راه دور روشـی اسـت کـه درمـان و تشـخیص بیمـاری را در بسـتر فناوری 
اطاعـات اجـرا می کنـد. ایـن هفتـه بـه معرفـی اسـتارت آپ telemedicine کـه در 

حـوزه پزشـکی فعالیـت دارد می پردازیـم.
"حسـان نـوری هسـتم یکـی از مؤسـس های اسـتارت آپ پزشـکی تله  طـب. هـدف 

اولیـن  اسـت.   telemedicine یـا دور  راه  از  پزشـکی  سیسـتم  راه انـدازی  تله طـب 
ویژگـی  این اسـتارت آپ بـرای کاربران، حـذف هزینه های اضافی درمان و تشـخیص 
اسـت. ایـن هزینـه می توانـد زمانـی و مالـی بـرای رسـیدن بـه پزشـک یـا خدمـات 
درمانـی باشـد. گاهـی ممکـن اسـت بیمـار در کنار خـود همراه هم داشـته باشـد که 
همـه این  هـا هزینه هـای اضافـی و غیرضـروری اسـت و بهتر اسـت که حذف شـود. 
سیسـتم های زیـادی در حـوزه سـامت بـا فنـاوری اطاعـات فعالیـت می کننـد ولی 
تخصـص مـا مهندسـی پزشـکی اسـت و از سـه سـال پیش بـه تحقیـق و پژوهش و 
همین طـور پیاده سـازی راهکارهایـی در حـوزه پزشـکی از راه دور پرداختیـم. در آن 
زمـان سیسـتم های مشـابه مـا خیلـی راه انـدازی نشـده بودنـد و همـه جـوان بودنـد 
و ماننـد مـا در بسـتر فنـاوری اطاعـات، راهکارهـای سـاده ای ارائـه می دادنـد؛ کـه 
باهـم شـکل گرفتیـم. قاعدتًا ما و رقبا، سیسـتم های موجـود را موردبررسـی و تحلیل 
قراردادیـم و سـعی کردیـم نسـبت بـه رقبـا رویکـردی متفاوت داشـته باشـیم و یک 

بخـش از ایـن مسـیر را اجـرا کنیم.
مـا بـه دنبـال چنـد هـدف بـزرگ بودیـم. یکـی از اصلی تریـن اهـداف مـا ایـن بـود 
کـه خدمـات پزشـکی را بـه شـهرهای دوردسـت، جاهایـی که دسترسـی به پزشـک 
به خصـوص  بیمارسـتان ها  در  مثـًا  برسـانیم؛  اسـت  سـخت  درمانـی  خدمـات  یـا 
بیمارسـتان های دولتـی می بینیـم کـه خیلـی از بیمـاران از شـهرهای دور آمده اند. این 

دغدغـه ای شـد تـا بـه ایـن موضـوع بپردازیم.
پتانسـیل دیگـری هـم بـا توجـه بـه امکانـات و اطاعاتـی کـه کسـب کـرده بودیـم 
وجـود داشـت. آن هـم پتانسـیل بـاالی جذب گردشـگری در حوزه سـامت اسـت که 
رفت و آمد آن ها سـامان دهی نشـده اسـت. از طرفی دیگر صنعت پزشـکی ما پیشـرفته 
اسـت و پزشـکان متبحـری داریـم. عاقه منـد بودیم کـه آن را هـم به بسـتر فناوری 
اطاعـات بیاوریـم و به عنـوان یک سیسـتم ارائـه دهیم. ایـن عوامل موجب شـد وارد 

ایـن حـوزه شـویم و احسـاس کنیم جذاب اسـت. 
دوره  در  مـا  اسـت.  شـده  عرضـه  اپلیکیشـن  و  وب  بسـتر  در  تله طـب  اسـتارت آپ 
شـتاب دهی، اپلیکیشـن خـود را منتشـر کردیـم. اولیـن مشـتری های مـا از بازارهـای 

اندرویـدی بـه مـا پیوسـتند و بازخورد  هـای خوبـی گرفتیـم.
همان طـور کـه گفتـم، یکـی از دغدغه هـای کاربـر حفظ سـامتی اسـت و می خواهد 
حـس بـد و مشـکلی که در حـال حاضر مثًا از نظر جسـمی بـرای او پیش آمده اسـت 
را درمـان کنـد بنابرایـن نیاز نسـبتاً فوری برای برطـرف کردن آن دارد، امـا برای رفتن 
بـه دکتـر باید هزینـه زمانی و مالی متقبل شـود. اپلیکیشـن مـا راهکاری بـرای کم یا 
حـذف کـردن دغدغـه کاربـران و صرفه جویـی در وقـت آن ها ارائـه می  دهـد. کاربران 

تـا بـه امروز نمی دانسـتند مشکاتشـان را چگونـه رفع کننـد و ما آن را حـل کردیم.
هم اکنون در دوره جذب سرمایه و در حال مذاکره با سرمایه گذاران هستیم.

به طـور کل آن چـه شـما می گوییـد در تعریف اسـتارت آپ می گنجد، چون نـوآوری در 
آن زیـاد اسـت. در کار مـا، اصـل موضوع تغییری نکرده اسـت؛ اما درجاهایی شـاید ما 
بـزرگ فکـر کنیـم و بخواهیم بزرگ عمـل کنیم اما بایـد در این قضیه کوتـاه بیاییم. 
مثالـی بزنـم؛ مـا فکر می کردیـم همه پزشـکان از کار ما اسـتقبال می کننـد، اما عمًا 
پزشـکان متخصـص درگیـر کار بیمارسـتان، مشـتری و مطب هسـتند و وقتشـان پر 
اسـت. پزشـکان متخصـص فعـًا جـز مشـتری های مـا محسـوب نمی شـوند، بعدها 

ممکـن اسـت در ادامه مسـیر بـا تله طب همـکاری کنند.


