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معرفیاستارتآپها

ســتون اســتارت آپ بایــت قصــد دارد تــا پلــی باشــد میــان صاحبــان ایــده و ســرمایه 
ــد اول آن  ــه 10 ثروتمن ــی ک ــدان فضــای مجــازی. در جهان ــه من ــا عالق ــذاران ی گ
متشــکل از متفکریــن حــوزه آی تــی هســتند و تمامــی آن هــا از یــک اســتارت آپ 
خالقانــه کار خــود را شــروع کــرده انــد بایــد نــگاه بــه ایــن حــوزه جــدی تــر باشــد. 
ایــران بــه عنــوان منبــع افــراد خــالق و بلنــد پــرواز می توانــد یکــی از کشــورهای 
ــروزه در  ــرد. ام ــرار بگی ــات ق ــاوری اطالع ــای فن ــتارت آپ ه ــوزه اس ــرو در ح پیش
تلفــن همــراه هــر ایرانــی چنــد اپلیکیشــن بــه صــورت ثابــت وجــود دارد کــه تمامــی 
آن هــا حاصــل فکــر و ذوق و خالقیــت جوانــان ایرانــی بــوده اســت. بســیاری از ایــن 
ــراه  ــه هم ــد ب ــان خــود درآم ــرای صاحب ــان ب ــا توم ــروزه میلیارده ــز ام ــدات نی تولی
دارنــد و حتــی شــرکت هــای ســرمایه گــذار خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن 
ــا طرحــی در ذهــن  ــده ی ــز ای اســتارت آپ هــا پیــش قــدم می شــوند. اگــر شــما نی
داریــد و آن را حتــی بــه صــورت خیلــی مختصــر پیــاده ســازی کــرده ایــد می توانیــد 
اطالعــات طــرح و ایــده خــود را بــرای مــا ارســال کنیــد تــا بــا نــام خودتــان در ایــن 
ــذاری در  ــه حــوزه ســرمایه گ ــد ب ــه من ــر عالق ــن اگ ســتون معرفــی شــود. همچنی
ــود را  ــدی خ ــه من ــد عالق ــتید می توانی ــات هس ــاوری اطالع ــای فن ــتارت آپ ه اس
در ایــن ســتون بیــان کنیــد تــا صاحبــان ایــده بتواننــد بــا دلگرمــی بیشــتری طــرح 

شــما را پیگیــری کننــد.
مــن حمیــد حبیــب ا... موســس اســتارت آپ ناملیــک هســتم. مســئله ای کــه در جامعــه 
شناســایی کردیــم ایــن بــود کــه فهمیدیــم مــردم زمــان کافــی بــرای مطالعــه ندارنــد 
ــت  ــود. در حقیق ــه می ش ــای متفرق ــد و کار ه ــا صــرف رفت وآم ــت آن ه ــتر وق و بیش
ــه  ــه هســتند. مشــکلی ک ــرای مطالع ــان ب ــن زم ــده بهتری ــای تلف ش ــن فرصت ه ای
ــود  ــه وج ــکان مطالع ــام ام ــلوغی و ازدح ــل ش ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
ــع  ــرای رف ــری ب ــن بهت ــد جایگزی ــی می توان ــرویس صوت ــک س ــن ی ــدارد بنابرای ن
ــده همیــن ســرویس صوتــی اســت. در حــال  ایــن مشــکل باشــد. ناملیــک ارائه دهن
حاضــر بــا یکســری از مجــالت و وب ســایت ها در ارتبــاط هســتیم و به واســطه یــک 
تیــم گویندگــی، مطالــب آن هــا را تبدیــل بــه صــوت کرده ایــم کــه در ســرویس مــا 
ــای  ــن فایل ه ــگان از ای ــورت رای ــد به ص ــران می توانن ــوند و کارب ــذاری می ش بارگ

صوتــی اســتفاده کننــد.
مــن خــودم روزی یــک ســاعت در رفت وآمــد بــه ســمت محــل کار بــودم و همیشــه 
ایــن زمــان را از دســت مــی دادم. یــک ســرویس مشــابه خارجــی را در همیــن زمینــه 
دیــدم و احســاس کــردم حضــور سرویســی مشــابه آن بــه زبــان فارســی در ایــران نیــاز 

اســت و ناملیــک را راه انــدازی کردیــم.
ــروع  ــدی کار را ش ــال 1393 به طورج ــر س ــه اواخ ــم ک ــت بودی ــر دوس ــد نف ــا چن م
کردیــم. چنــد ماهــی طــول کشــید تــا امکانــات فنــی و زیرســاختی را جلــو بردیــم و 

ــدازی شــده اســت. ــاه اســت کــه اپلیکیشــن ناملیــک راه ان نزدیــک دو م
ــروج  ــا خ ــم. ب ــروع کردی ــود را ش ــت خ ــتاب دهنده ها فعالی ــی از ش ــا یک ــدا ب در ابت
از شــتاب دهنده در حــال حاضــر در مرحلــه تأمیــن ســرمایه هســتیم و دنبــال 

ســرمایه گذار هســتیم تــا کار را گســترش دهیــم.
یــک بخــش کار مــا شناســاندن ناملیــک به کاربــران اســت. قســمتی از ایــن کار را خود 
ســایت یــا مجالتــی کــه بــا آن هــا همــکاری می کنیــم انجــام می دهنــد کــه بخــش 
ــه مشتریانشــان معرفــی می کننــد. بخــش دیگــری از معرفــی  صوتــی خودشــان را ب
ــه  ــی ک ــم و در محیط های ــام می دهی ــوری انج ــکل حض ــه ش ــان ب ــک را خودم ناملی
احســاس کنیــم کاربــران مــا در آنجــا حضــور دارنــد بــه معرفــی ناملیــک می پردازیــم.
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اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 438

رمز جد ول 440 را د ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید
)11 افقی و 1 عمودی( -  )1 افقی و 1 عمودی( -  )8 افقی و 4 عمودی( -  )10 افقی و 7 عمودی(

)10 افقی و 7 عمودی( -  )7 افقی و 1 عمودی(

رمز جد ول 439: " سایبری"
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 
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.

حل جد    ول شماره 439

افقـی:

1- فرمتی در فضای وب- توان و طاقت 2- خواب وحشتنا ک- ناامیدی
3- از زبان های برنامه نویسی- از انواع گل ها- مجرای تنفسی 4- جریان 
داشتن و متداول بودن- به معنای بنابراین و در نتیجه می باشد 5- از انواع نان 
ها- کافی و اندازه- از دانه های معطر 6- یک رابط سطح پایین برای گرافیک 
سه بعدی سازگار با بازی  های ویدئویی و دنیای مجازی - از حل شدن صابون 
در آب ایجاد می شود.7- نشانه مفعول است- پروردگار- از بین رفته و نابود 

شده 8- مدیر پروژه ویندوز هفت- از عناصر جدول تناوبی
9- پول خارجی- از خانواده موش ها اســت- شاخه ای از علم شیمی 10- 
برنده وبسیار بّران - ویندوز شکست خورده مایکروسافت 11- نام یکی از نرم 

افزار های گرافیک وب- از آسمان می بارد

جدولشماره440


