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 هب انم آفریننده مهر
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 هدفمند کلید اصلی اشتغالمهارتی آموزش مدیر مسئول: سخن 

 در این شماره می خوانید

 مگاترندهای آینده

 کسب و کار خود را با این توصیه ها شروع کنید 98در سال 

 فناوری خورشیدی، برندهایی که دوستشان داریم

 افراد بی خانمانبرای رفع مشکالت استارتاپی 

 

 پیک حامیان اشتغالماهنامه الکترونیکی 

 موضوع: اجتماعی، اقتصادی

 83271شماره مجوز وزارت ارشاد:

 

 :صاحب امتیاز 

 سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

 پرفسور داود فداییمدیر مسئول: 

 مهندس آزاده عباسی سردبیر:

 شیما شجاعی طراح جلد:

 پویان سجادیدبیر بخش کارآفرینی:

 صائب میاررستمی دبیر بخش فناوری:

 شیما شجاعی دبیر بخش خبر:
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 حرکت جدی آموزش و پرورش به سمت مهارت آفرینی دانش آموزان
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آزاده عباسیمهندس   

abbasi@nethami.com 

 

سردبیر سخن  

 

 

 هم موضوع اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن! باز 

ز مهمترین مسائل اجتماعی که ایکی ایم. برخورده  ها به آن در جراید و رسانه که بارها و بارهاموضوعی 

این معضل  توان یم گذشته دهه دو در تیجمع رشد زانیم به توجه با آینده کشور به آن گره خورده است.

 شیافزا و فقر گسترش بحران، نیا واسطه یامدهایپ. آورد حساب به زین ندهیآ دهه چند چالش نیتر مهم را

 را یاجتماع انسجام و ثبات عاًیطب که است آن امثال و ادیاعت فحشا، ،یدزد لیقب از یاجتماع یبهایآس گرید

کشور نهفته است. جایی که اصول  یشهای حل این معضل در نظام آموزپایه اما . اندازد یم مخاطره به

زمانی که به خیل دانشجویان  متاسفانه از جامعه در آن شکل می گیرد. امامورد نی یانسان یاصلی تربیت نیرو

که  فارغ التحصیل از دانشگاه ها نگاه می کنیم با اکثریت افرادی مواجه می شویم انباشته از دروس تئوریک

بسیاری از آنها مهارت های اولیه و اساسی برای فعالیت در محیط کار را نیاموخته اند و این در یک کالم 

که باعث شده است تا دانش آموختگان از با نیازهای جامعه. موضوعی  یعنی ناهمخوانی دروس دانشگاهی

تعداد  زمانی جدی تر می شود که مشاهده می کنیمکارآیی  الزم در محیط کار برخوردار نباشند. مساله 

راه اندازی یک کسب و کار برای خود حرکت می کنند و تفکر ان به سمت اندکی از این دانش آموختگ

 استخدام شدن بر خویش فرمایی در آنها غالب است.

و مهارت  اییدانشجو در مسیر تحصیلی خود تفکر خویش فرم دارد که امرموضوعات همه ریشه در این این 

نیاموخته و چه بسا حتی در دوران پیش از دانشگاه نیز این مهارت در وی رشد پیدا های مرتبط با آن را 

اولیه ورود در حقیقت نیاز امروز کشور پرورش تفکر خویش فرمایی و تربیت افراد در دوران است. نکرده 

 بر هیتک با افراد فراهم گردد تا یباتیترت  به نحوی کههدفمند بر این مبناست. آموزشی به کالس درس 

 .شوند قیتشو و بیترغ شیخو یبرا یمستقل کار و کسب توسعه و یانداز راه به خودی استعدادها

حرکت وزارت موجود مبنی بر که خبرهای این نیاز امروز جامعه ماست، نیاز امروز دانش آموزان. نیازی و 

مسلما کافی نیست و وظیفه اما  آموزش و پرورش نشان دهنده توجه به این موضوع است و خوشحال کننده.

است که فعالیت های خود را در این راستا به کار بندند  ان و کارآفرینان ، متخصصکلیه عاشقان توسعه کشور

ند مسئوالن بشتاباز که مهارت خویش فرمایی را مد نظر دارد به یاری و در تدوین محتوای دروس مورد نی

 را پایه گذاری کنند. یو همراستا با آنها آموزش های هدفمند مهارت

 آرزوی روزی که در هر خانواده ایرانی حداقل یک خویش فرمای نوآور وجود داشته باشد...با 

 

 لی اشتغالمهارتی هدفمند کلید اصآموزش 
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 در را جوامع و کارها و کسب که ینیآفر تحول یروهاین 

 کنند یم دگرگون کینزد ندهیآ

 یجهان کننده دگرگون کالن یروهاین مگاترندها ف،یتعر طبق

 و فرهنگ جوامع، اقتصاد، کارها، و کسب ندهیآ که هستند

    باعث و دهند یم قرار ریتاث تحت را یشخص یزندگ یحت

 امروز که باشد یزیچ از متفاوت ما ندهیآ جهان شوند یم

چه  ندهیآ سال 20 یال 10 یاصل یمگاترندها نکهیا در. هست

 در که یموسسات انیم در یادیز ینظرها اشتراک ،هستند

 کنند یم مطالعه یپژوه ندهیآ و یفناور موضوعات خصوص

 نیا یها ینیب شیپ در زین ییها تفاوت گرچه. دارد وجود

 که یینهادها ای موسسات نیتر مهم انیم از. دارد وجود مراکز

موارد زیر   به توان یم کنند یم منعکس را ییگزارشها نیچن

  اشاره نمود:

 ینزیمک 

 BCG 

 Frost & Sullivan 

 KPMG 

 PWC 

 Business Insider 

 Economist 

 IMF 

 WEF 

 تیلوید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینیب شیپ راه نیتر مهم" که دیا دهیشن را جمله نیا حتما

 تیفعال سرلوحه جمله، نیا. "است ندهیآ ساختن نده،یآ

 ندهیآ یسازمانها توان یم را آنها که استیدن در ییسازمانها

 را کار و کسب ندهیآ یها میپارادا که ییشرکتها. دینام ساز

 در را کارها و کسب موفق مدل و دهند یم قرار الشعاع تحت

 اپل، آمازون، مثل ییشرکتها. )کنند یم یمعرف ندهیآ یسالها

 ندهیآ سازمان کی میتوان ینم ما اگر حال...(.  و کروسافتیما

 "نگر ندهیآ" سازمان کی میبتوان یستیبا حداقل م،یباش ساز

 خالق توانند ینم خودشان گرچه ، نگر ندهیآ یشرکتها. میباش

 تحرکات توانند یم یول باشند کار و کسب ندهیآ یها میپارادا

 و کرده رصد را اول نوع یسازمانها کار و کسب یمدلها و

 از تا ندینما هماهنگ و سازگار مگاترندها راتییتغ با را خود

 د خو یسودآور و رشد بقا، به بلندمدت در بتوانند قیطر نیا

  .دهند ادامه

 شما که است نیا مگاترندها مطالعات در یاساس نکته کی

 را ندهیآ ای دیکن ییگو بیغ نستراداموس، مثل ستین الزم

 حال زمان در ندهیآ یمگاترندها یها نشانه. دیینما ییشگویپ

 شود یم باعث یناسوریدا تفکر متاسفانه اما دارد وجود زین

 یلگد مثال. کند عمل اشتباه و کند عمل رید ما یسنسورها که

 میزن یم ادیفر روز 2 گذشت از بعد. شود یم زده ما شکم به

 اشتباه به هم و رید هم ما سنسور مثال، نیا در!!!  پام آخ: 

. دارد وجود زین حال زمان در مگاترندها آثار!  است کرده عمل

 رینظ) زنده موجودات از یاریبس زلزله، هنگام که دیا دهیشن ایآ

 مقاله پژوهشی

پژوهش

 ی

 مگاترندهای آینده

 صبورطینتامیرحسین دکتر

 مدیریت دانشگاه تهراندکترای 

ut.ac.ir@sabourtinat 

  

mailto:sabourtinat@ut.ac.ir
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 نیا شوند؟ یم زلزله بروز متوجه انسان از قبل ،(کالغ

 در یرخداد عالئم و شواهد بلکه ستندین شگویپ موجودات،

 به نسبت تر یقو کیولوژیزیف یحسگرها لیدل به را ندهیآ

. اند شده مطلع آن از و نموده ییشناسا انسان از قبل انسان،

 و نگرش که ییسازمانها صرفا. هستند نیچن زین مگاترندها

 عالئم به نسبت یتر یقو یحسگرها و شتریب دید وسعت

 کارشان و کسب بر را آنها اثار دارند، خود اطراف یطیمح

 یم رو نیا از و کنند یم حس وکارها کسب هیبق از زودتر

 داده نشان واکنش ها آن به نسبت سازمانها هیبق از قبل توانند

 بقا ت،یموفق شانس و ندینما قیتطب و سازگار آن با را خود و

  دهند. شیافزا را خود  رشد و

 اکثر که یفناور حوزه یمگاترندها از یبرخ به حاضر مقاله در

             دارند نظر اتفاق آن به نسبت یپژوه ندهیآ موسسات

 کار و کسب مدل بر را آن آثار میکوش یم و میپرداز یم

 نیا به شتریب نده،یآ یها نوشته در. میینما لیتحل شرکتها

 مگاترندها از یگرید یها نمونه و پرداخت میخواه موضوع

 میخواه حیتشر یسازمان یالگوها بر را آنها یاثرگذار وهیش و

  د.نمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متصل جهان: 1 شماره مگاترند

 طیمح! متصل خانه. است شتریب اتصال سمت به جهان حرکت

 نده،یآ سال تا که هستند ییدادهایرو !متصل شهر و !متصل کار

  د.یکن نگاه 1 شکل به. کشند یم را ما انتظار

 ایدن در 2020 سال تا "متصل کار و کسب" یاقتصاد چرخه 

 یها خانه یها یفناور. بود خواهد دالر اردیلیم 730 از شیب

 ا،یدن در درصد 30 از شیب نیانگیم با هوشمند و متصل

 یها یفناور و%  15 از شیب متصل کار طیمح یها یفناور

 باعث هوشمند خانه. بود خواهد %55 حدود متصل شهر

 و حیتفر سالمت، ،یانرژ خدمات( ییهمگرا) شدن باندل

 یفناور بر یمبتن کپارچهی یشکل به ها خانه در ونیاتوماس

 رشد باعث هوشممند کار طیمح. شد خواهد اطالعات

 یها شبکه کارکرد گسترش ،یمجاز یسازمانها ،یدورکار

 خواهد نیا رینظا و شرکتها کار و کسب مدل در یاجتماع

 دولت سمت به شتریب حرکت باعث متصل شهر. شد

 و ک،یالکترون یریادگی ک،یالکترون شهروند ک،یالکترون

 .شد خواهد نگیبانک لیموبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مگاترند جهان متصل-1شکل   



 

98 اردیبهشت-شماره چهارم-سال اول -ماهنامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال 5  

 

 ییهمگرا باعث متصل، جهان توسعه که نجاستیا جالب

 کی ک،ینزد ندهیآ در ستین دیبع. شد خواهد وکارها کسب

 سهامدار گوگل و باشد وصل گوگل به وکارها کسب تمام سر

 .باشد ایدن در یصنعت هر در یشرکت هر خرد

 و خودرو عیصنا بیترک ،یدیخورش و ییفضا عیصنا بیترک

 با یساختمان عیصنا بیترک ن،یسرنش بدون یماهایهواپ

 یها یفناور بر یمبتن دیجد عیصنا ظهور باعث ون،یاتوماس

 به را کارها و کسب یتمام سر کی و است شده یاطالعات

 .است نموده وصل یفناور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یفناور به منجر که نست شرکت و گوگل کیاستراتژ اتحاد

 دش و آمازون کیاستراتژ اتحاد است، شده تانیت یهوافضا

 هوشمند یها ونیزیتلو از یدیجد نسل ظهور به منجر که

 که اوکولوس و بوک سیف کیاستراتژ اتحاد و است، شده

 تنها است، شده یمجاز تیواقع یشگاههایآزما ظهور به منجر

 مدار بر گریکدی به کارها و کسب اتصال از ییها نمونه

  .هستند ندهیآ یها یفناور
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  یهوشمند: 2 شماره مگاترند

 ای (IOT) ایاش نترنتیا ظهور و یصنعت انقالب 4 نسل

 تیهدا کامل ینگیتک سمت به را جهان ،"زیچ همه نترنتیا"

 به شدن لیتبد حال در ،یانسان گانه 5 حواس. نمود خواهد

  .هستند کامل فرمان اتاق کی

 امروز، تا 2000 سال از که دیکن یم مالحظه 2 شکل در 

 لیتبد و یهوشمندساز نهیزم در یدیجد یها یتکنولوژ

 یتکنولوژ. اند شده جادیا فرمان اتاق به یانسان گانه5 حواس

 انسان یکیزیف حرکت و المسه، صدا، صورت، چشم، که ییها

 یتمام در که کند یم یهوشمند یها یفناور به لیتبد را

 را آنها کار وهیش و کرده رسوخ کارها و کسب و عیصنا

 ..سازد یم دگرگون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سازمانها در Z نسل ظهور:  3 شماره مگاترند

 تیجمع انفجار اتمام از بعد که ندیگو یم ینسل به کسیا نسل

. اند شده زاده یوا نسل از قبل و دوم یجهان جنگ از پس

 که معتقدند ننظرا صاحب و مورخان شناسان، تیجمع شتریب

 دهه لیاوا در و شد آغاز 1960 دهه لیاوا از کسیا نسل تولد

. است 60 دهه تا 40 دهه نیماب رانیا در. دیرس انیپا به 1980

 رمان انتشار از پس و 1991 سال در عبارت نیا از استفاده

Generation x: Tales for an accelerated culture 

 .افتی رواج لندیک داگالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، هوشمندی2شماره مگاترند  -2شکل   
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 ینسل به شود یم شناخته زین هزاره نسل نام با که یوا نسل

. اند شده زاده زد نسل از شیپ و کسیا نسل از پس که ندیگو

 در یوا نسل تولد که باورند نیا بر عمدتا نظران صاحب

 انیپا 2000 دهه لیاوا تا و شده شروع 80 دهه لیاوا در ییجا

  .است افتهی

 شناخته زین نترنتیا نسل و نت نسل یها نام با که زد نسل

 تا 2000 دهه لیاوا از که است مردم از یگروه نام شود یم

 نیا. متفاوتند یوا یعنی ینقبل نسل از و اند شده زاده کنون

 .شناسند یم زین ستیپلورال نام با را نسل

 یزندگ سبک و یفکر یالگوها با سازمانها به z نسل ورود

 خواهد دنبال به ییسازمانها یبرا را یادیز یچالشها متفاوت،

 نسل.  اند گرفته خو خود یسنت یالگوها به کماکان که داشت

zدر دارند، یباالتر یشغل تعهد و کمتر یسازمان تعهد 

 یعمود یسازمان یساختارها با و کرده کار تخت یسازمانها

 نداشته سازمان در وقت تمام حضور به لیتما. دارند مشکل

 شرفتیپ به لیم کنند، یم کار یا پروژه ای یا شبکه بصورت و

 از یاریبس. هستند روز یها یفناور بر مسلط و دارند عیسر

 خود سازمان در را نسل نیا یبرا ورود یآمادگ هنوز سازمانها

 .ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیکل و کیبر کار و کسب مدل:  4 شماره مگاترند

 یمدلها از یدیجد نوع ک،یکل و کیبر کار و کسب مدل

 و( نیفالآ) یسنت یروشها بیترک بر یمتک کار و کسب

 کیالکترون تجارت توسعه. است( نینالآ) مدرن یروشها

 یمدلها از سازمانها از یشتریب تعداد روزه، هر شود یم باعث

. آورند یرو کیکل یمدلها به و گرفته فاصله کیبر صرفا

 اتیعمل عمده بخش شود یم باعث کیالکترون تجارت ظهور

 و فروش د،یتول تا ع،یتوز و نیتام از یاقتصاد بنگاه کی

 و شود انجام یکیالکترون صورت به فروش از پس خدمات

 شدن کوچک باعث هم یمجاز تیواقع یها یفناور ظهور

 در. شود یم ها فروشگاه و سازمانها شرکتها، یکیزیف یفضا

 small حالت به مجددا big box حالت از شرکتها واقع

box دهند یم شکل رییتغ  

 روندها ،2010 سال حدود تا که دیکن یم مالحظه 3 شکل در 

 خرده کی حالت از ها فروشگاه شدن تر بزرگ سمت به

 مکان در که بود ییپراستارهایها سمت به ساده یفروش

 نیتام سقف کی ریز را خانوار جتاجیما تمام بزرگ، یکیزیف

 شود یم باعث یمجاز تیواقع یها یفناور ظهور. کردند یم

 یمجاز بزرگ فروشگاه کی در دیخر تجربه امکان انیمشتر

  آورند بدست را

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

روند کوچک شدن فروشگاه ها-3شکل   
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  زنانه اقتصاد: 5 شماره مگاترند

 و یاقتصاد مختلف یها عرصه در زنان تر پررنگ حضور

 در که است روندهایی ابر از گرید یکی ،یفرهنگ و یاجتماع

  می باشد. وقوع شرف

 از شیب ،2020 سال تا ،یالملل نیب معتبر یها گزارش طبق

 خواهند حضور ایدن برتر شرکت 100 رهیمد اتیه در زن 117

 در مردان و زنان دستمزد و حقوق شکاف و فاصله. داشت

                نرخ. شد خواهد کینزد صفر به کسان،ی مشاغل

 موسسات و ها دانشگاه در مردان از زنان یلیالتحص فارغ

 و ونرهایلیم از یمین گرفت، خواهد یشیپ یعال آموزش

 حضور و داد خواهند لیتشک زنان را ایدن بزرگ ثروتمندان

 یحت یآپ استارت یشرکتها انگذاریبن و نیکارآفر عنوان به آنها

  زین یاسیس یها یکرس در و گرفت خواهد یشیپ زین مردان از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زین مگاترند نیا. آورد خواهند بدست را یباالتر یها گاهیجا

 حدود تا عیصنا و شرکتها کار و کسب مدل شود یم باعث

 ..ردیگ قرار ریتاث تحت یادیز

 پرداخت میخواه یشتریب یمگاترندها به یآت یها نوشته در

 میخواه حیتشر شتریب کار و کسب یمدلها بر را آنها ارآث و

 .نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، اقتصاد زنانه5مگاترند شماره  -4شکل   
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 راه را خود کار و کسب دیجد سال در دیدار قصد اگر

 نخواهد یآسان کار اصال کار نیا که دیبدان دیبا د،یاندازیب

 و کوچک کار و کسب کی دیبخواه شما ندارد یفرق. بود

 یبرا د،یباش یبعد تسیگ لیب ای دیاندازیب راه جور و جمع

 شما به تواندیم هاآن به توجه که دارد وجود ینکات شروع

 دارد وجود ینکات شروع یبرا .کند کمک شتریب تیموفق یبرا

 کمک شتریب تیموفق یبرا شما به تواندیم هاآن به توجه که

 .کند

 .دینگذار بودن نقص یب یرو بر را خود هدف .1

 که است یعیطب دیاندازیم راه را خود کار و کسب که یزمان

 یزیچ اما. برود شیپ مشکل و نقص بدون کارها دیبخواه

 آن طیشرا مواقع از یاریبس در که است نیا دیبدان دیبا که

 نیا انتظار شما اگر. رودینم شیپ دیدار دوست شما که طور

 اضطراب و استرس مانند یمسائل دیباش نداشته را مشکالت

 از است ممکن و کرد خواهد ناتوان را شما ،یکار فشار و

 هر که دیباش داشته را فکر طرز نیا. دیبازبمان کار ادامه

 ندهیآ در شودیم باعث و آموزد یم شما به یزیچ شکست

 .دیریبگ درس یقبل اتیتجرب از

 .دیباش داشته یبانیپشت ستمیس .2

 یمسائل به یگاه دیجد نسیزیب کی شرفتیپ مراحل در

 فقط منظور. ستین ممکن ییتنها به آنها حل که دیخوریبرم

مطالعات نشان داده است  که  یگاه بلکه ستین یمال مسائل

 حمایت های مهارتی

و حتی عاطفی می تواند به حل یک مشکل کمک کند به 

را  برای موثر  عالوه عضویت در یک گروه انگیزه شخص

 و تالش کردن باال می برد.بودن 

 

 

 

 

 

 .روز به روز نه دیباش داشته مدت بلند دید .3

 کار و کسب از درصد 50 حدود در تنها دهدیم نشان ها آمار

 تواندیم آمار نیا. آورندیم دوام شتریب ای سال 5 کوچک یها

 کارشان، و کسب در که باشد یکسان یبرا یهشدار زنگ

 نسیزیب یبرا یمدت بلند یها برنامه و دارند مدت کوتاه دید

 اوضاع ینیب شیپ یبرا را یزمان هفته هر در. کنندینم یطراح

 و ها تیموفق.دیباش داشته آن یبرا یزیر برنامه و ندهیآ

 یلیخ دینبا یول هستند مهم اگرچه مدت کوتاه یها شکست

 .کرد حساب ها آن یرو

 .دیباش دیجد مهارت کسب یپ در شهیهم .4

 قطعا نیکارآفر کی و کار و کسب کی صاحب عنوان به شما

 یبرا اما دیدار یادیز تجربه و اطالعات تانیکار ی نهیزم در

 در یکل اطالعات دیبا اکنون، یاشبکه یایدن در شدن موفق

 اقتصاد، ،یابیبازار ،SEO نوشتن، مانند مختلف یهانهیزم

 تر جامع شما یها دانسته چه هر. دیباش داشته...  و داده علم

 و رفت خواهد باالتر شما تیموفق احتمال باشد، تر کامل و

 .افتاد دیخواه جلو خود بانیرق از

 .دیکن شروع کوچک و متمرکز را خود کار و کسب .5

 در هرچه که کنندیم تصور هااستارتاپ صاحبان از یبعض

 به دادن عمق یجا به و کنند جمع یشتریب یمال منابع ابتدا

 کارشان و کسب باشند، آن گسترش فکر به کار و کسب

 کی تیریمد. ستین نیچن که یحال در. کندیم رشد ترعیسر

 است مشکل یامر کار یابتدا در هم آن گسترده کار و کسب

  دیکن یسع. بردیم باال را کار و کسب دنیپاش هم از سکیر و

 دیبتوان آمد شیپ مشکل که کجا هر تا دیبرو شیپ قیدق و آرام

 .دیینما حل را آن عایسر

 ، دبیربخش کارآفرینیپویان سجادی

sajadi@nethami.com 

  

 کسب و کار خود را با این توصیه ها شروع کنید 98در سال 

 

mailto:sajadi@nethami.com
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 شما به که ستیز طیمح دوستدار یدیخورش یپشت کوله پنج 

 یدسترس برق شبکه به که یطیشرا در بودن نیآنال امکان

 از داریپا باًیتقر منبع کی ها کوله نیا .دهند یم دیندار

 .دهند یم قرار شما اریاخت در گانیرا تهیسیالکتر

    ارتباطات به کامالً ما جامعه نه ای دیباش داشته دوست 

 عنوان به و شده وابسته است کرده ارائه نترنتیا که یا گسترده

 ما ضربه کی با که یکیالکترون یابزارها به یقیحق اشخاص

 .میا شده وابسته کنندیم وصل عیوس یایدن نیا به را

 مهم حد از شیب ها دستگاه نیا داشتن نگه شارژ نطوریهم 

 یطراح یطور را آنها بازار ادیز یتقاضا خاطر به و است

 شارژ زودتر و باشد تر نییپا ها آن در برق مصرف که کردند

 تبلت بدون ییجا به رفتن تصور یادیز ی عده یبرا .شوند

 یواقع یمعنا به  ساعت کی یبرا یحت شان هوشمند یگوش و

 چند به برسد چه است آور اضطراب اریبس و رممکنیغ کلمه

 .هفته کی و روز

 مردم معاش و یزندگ چون است درک قابل هم آن لیدل و 

 که البته است شده وابسته نترنتیا در ها آن یدائم حضور به

 چند مثال یمدت یبرا فضا نیا از بودن دور هم یاعده یبرا

 یاستور از پست چند دادن دست از منزله به فقط ساعت

  یحت نبودن نیآنال شغلتان به بسته اما! است خانواده و دوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و باشد همراه یانباریز جینتا با است ممکن کوتاه یمدت یبرا

 تعامل و فضا نیا از یعمد بودن دور گرید یبعض یبرا

 شانیبرا افتخار حس و غرور ینوع منزله به آن با نداشتن

 دست که است نیا کرد توجه آن به دیبا که یا نکته اما. است

 دامان به رفتن و خود یکیالکترون یهادستگاه از دنیکش

     سالمت بر یشگرف ریتاث کوتاه یمدت یبرا یحت عتیطب

 یحت ، نترنتیا موارد نیا همه کنار در اما. دارد مان روان

 طیمح در خود اوقات همه گذراندن عاشق که یکسان توسط

 عیسر تیقابل خاطر به هم باشند یم عتیطب و خانه از رونیب

 مورد یاضطرار موارد در و بوده دیمف آن به یدسترس آسان و

 کمپ  کدام شما که نیا از فارغ نیبنابرا.ردیگ یم قرار استفاده

 مهم اریبس ، دیکن یم انتخاب گردش و یگرد عتیطب یبرا را

 لیوسا شارژ که یزمان یبرا بانیپشت ی نقشه کی که است

 به و دیباش داشته ، است اتمام به رو تانیشخص کیالکترون

 هیته ستیز طیمح دوستدار یدیخورش یها کوله نیا لطف

 !نبوده ترآسان نیا از وقت چیه نقشه آن

  و ها کوله یجا به یدیخورش یها کوله نیا از استفاده با

 یدسترس با تهیسیالکتر از گانیرا منبع کی جیرا یها فیک

 دسته آن از چه نیبنابرا ، دارد قرار ارتانیاخت در شهیهم آسان

 باشند متصل شبکه به شهیهم خواهند یم که دیباش ها آدم از

 نیا ،نه یگاه و هستند نیآنال یگاه که دسته آن از چه و

 .دیدار ازین آن به که باشد یزیچ همان قاًیدق است ممکن

 

rostami@nethami.com  

بخش فناوری صائب میاررستمی، دبیر  

 فناوری خورشیدی و برندهایی که دوستشان داریم!
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 عیسر شارژ تیقابل با وات 1۰ یدیخورش یپشت کوله.1 

 Voltaic systems  شرکت
 نیقدرتمندتر به آنرا Voltaic یکمپان کیش و براق کوله نیا

 کرده لیتبد دار USB یها دستگاه شارژ یبرا یپشت کوله

 یبرا آن USB پورت دو از یکی از دیتوان یم شما. است

 یتالیجید یها نیدورب ها، تبلت هوشمند یها دستگاه شارژ

 ازین یکسانی باًیتقر زمان مدت بار هر و دیکن استفاده... و خود

 تیقابل نیا نیهمچن. شوند ژشار دوباره ها کوله نیا تا است

 یباطر و دیهست حرکت حال در که یزمان در تا هستند دارا را

 افتیدر برق آن از شوند یم شارژ دارند کوله یها

 کندیم دیتول را یداریپا برق آن V44مدل یهایباطر.دیکن

 به شده باعث که باشد یم برق نوسانات و ضربه ضد و

 تترا لنیات یتکنولوژ و نشود وارد یبیآس آن به متصل دستگاه

 شده باعث آن در رفته کار به یدیخورش یها پنل لنیفلوروات

 .باشد بهتر و تر مقاوم جیرا یها پنل به نسبت برابر 3 تا است

  

 

 
 

 

 

 

 

 مدل  Energizer شرکت یدیخورش یپشت کوله .2

power keep pro solar executive 
      صنعت در نوزدهم قرن از  Energizerبرند یکمپان 

 دو یکی معروف قول به و بوده کار به مشغول یساز یباطر

 نیهم و است کرده پاره کار نیا در نیریسا از شتریب رهنیپ

 نیا . کرد اعتماد آن به بتوان تر راحت تا شود یم باعث امر

 ستیل نیا به را آن ما تا شده باعث که است یلیدل همان

 .میکن اضافه

 مدل یآمپر یلیم 1000 پاوربانک کی عمالً کوله نیا

pk10k کرویم کابل کی با که کند یم عرضه را USB  که 

 را خود یشخص کیالکترون لیوسا دیتوانیم است آن همراه

 هم باشد اتمام به رو آن شارژ که یهنگام و دیکن متصل آن به

 سبک اریبس یدیخورش یها پنل از میمستق طور به دیتوان یم

 کی عنوان به . دیکن نیتام را ازشانین مورد برق آن منعطف و

 به که کردند یطراح یطور را آن سازندگان یاضاف تیقابل

 را آن نیا و شود لیتبد سامسونت فیک کی به بتواند یراحت

 .است کرده لیتبد نسیزیب یبرا رینظ یب لهیوس کی به
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  Briksun شرکت یدیخورش یپشت کوله .3
    مدل تریندیجد از شرکت نیا یدیخورش یپشت درکوله  

 است شده استفاده اخلید یباتر کی و یدیخورش یها پنل

 خود دار USB یها دستگاه یتمام دیتوان یم آن لهیوس به که

 ضد و سبک وزن نیهمچن و دیکن شارژ ساعت 2 در باًیتقر را

 لیتبد شما یسفرها یبرا آل دهیا یفیک به را آن بودن خش

 .کند یم

 یدیخورش یها یپشت کوله متخصص  Briksun شرکت 

 با فیک داخل شدند ساخته ممکن مواد نیبهتر از که است

 منیا را شما لیوسا تا است شده دهیپوش باال تیفیک با پارچه

 یدارا نیهمچن و دارد نگه منیا خطر هرگونه مقابل در

 باشد یم یمحکم و یگزاکیز دوخت و یچرم یها رهیدستگ

 دستان در کوله یراحت و مقاومت بابت از سازندگان الیخ تا

 .باشد جمع شما

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Kingsolar شرکت کاره چند یدیخورش کوله .4  

 یها پنل از شرکت نیا کاره چند یدیخورش یپشت کوله رد 

 یها تابش تا است شده استفاده وات 12 و پربازده یدیخورش

 کنند لیتبد استفاده قابل یکیالکتر یانرژ به را یدیخورش

 است شده استفاده آن در USB شارژ پورت دو از نیهمچن

 شارژ یبرا یراه شهیهم شما آن درون کابل همراه به که

 .داشت دیخواه خود دستگاه

 یفلز یها پیز عالوه به بادوام و آب ضد پارچه از کوله 

 مدل نیآخر طبق که گفت شود یم نیبنابرا و شده ساخته

 یمخف بیج کی فیک پشت در نیهمچن. است شده ساخته

 از محافظت یبرا جذاب یژگیو نیا و شده هیتعب ضدسرقت

 یطور به است یعال اریبس دزدان مقابل در ارزشتان با لیوسا

 از اصال شخص نیا ایآ دیپرس خواهند خود از حتما آنها که

 !است کرده یم استفاده آن با مرتبط لیوسا و نترنتیا

 

 

 

 

 



 

98 اردیبهشت-شماره چهارم-سال اول -ماهنامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال 13  

 

  Eceen شرکت یدیخورش یرو ادهیپ یپشت کوله.5
 یرو ادهیپ یپشت کوله نیا داستیپ نامش از که همانطور

 که است یگردشگر هواداران یازهاین مخصوص یدیخورش

 یانرژ از  دیتوان یم شما. دارند سر در سفر فکر وارههم

    شارژ یبرا آن یدیخورش یهاپنل از حاصل یکیالکتر

 یباتر آن در گرید اما دیکن استفاده خود یکیالکتر یها دستگاه

 نیا و ندهد شیافزا را کوله وزن تا  نشده گذاشته کار یدائم

. دارد لوگرمیک مین و کی از کمتر یوزن که است آن یمعنا به

 که دیگری دارد خاص یها یژگیو نیهمچن این کوله

 :شوند یم عاشقش مطمئناً سفر و گردش دوستداران

        را نیا امکان کاربران به که یتریل 8/1  آب محفظه کی

 و کنند نیتام را بدنشان آب خود سفر سراسر در که دهد یم

مختلف لیوسا ینگهدار یبرا محفظه و بیج یادیز تعداد  

. 
 

 

 

 

 

 

 با سازگار یورزش یها پارچه از کوله ها نیا همه از بهتر و

 سازندگان تا است شده ساخته ییهوا و آب مختلف طیشرا

 است ممکن که آنچه هر برابر در شما یمنیا بابت از الشانیخ

 .باشد جمع دهد قرار راهتان سر بر عتیطب مادر

 گسترده یفضا از دور به را یزمان ما که است مهم اریبس نیا

 اما میده تیاهم خود سالمت به و میبگذران نترنتیا ریفراگ و

 به میبتوان شد ازین زمان هر که است مهم شدت به هم نیا

 مواقع در خصوص به میشو متصل نترنتیا به دوباره سرعت

 نجایا در  که یدیخورش محصوالت لطف به و یاضطرار

 یمعنا به الزاماً گرید برق شبکه از بودن دور شدند، ستیل

 بود نخواهد  نترنتیا شبکه از بودن دور
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          سمت به پرورش و آموزش جدی حرکت

 آموزان دانش برای آفرینی مهارت
طبق گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش 

    یادگیری و  از آنهدف  طرحی را تدوین نموده است که

است  حرفه آموزی دانش آموزان در مقطع متوسطه اول و دوم 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مدرسه  قالبدر  و

محوری شدن باعث خواهد شد تا دانش آموز حتی پس از 

 .فارغ التحصیل شدن از مدرسه حرفه و مهارتی داشته باشد

 وزارت ینظر متوسطه آموزش دفتر کل ریمدعباس سلطانیان، 

رویکرد مهارت و  طی این مصاحبه افزود: پرورش و آموزش

های فنی وحرفه ای حرفه آموزی اکنون در هنرستان

شود وحتی بسیاری ازدانش کارودانش به طور جدی دنبال می

ها وادامه تحصیل در مقاطع آموزان پیش از ورود به دانشگاه

 .توانند فعالیت کنندتکمیلی به عنوان کارآفرین می

حرکت از  رویکرد سند تحول بنیادین با توجه به اینکه

آموزان دانش محوری است،محوری به سمت مهارتحافظه

التحصیلی باید حتماً با مهارت تربیت شوند و بعد از فارغ

 .مهارت را کسب کرده باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسه کانون تحول بنیادین است و مدرسه  اینکهوی با بیان 

محوری اکنون در این سند یک اصل مهم مورد تاکید است، 

گفت: اجرای متوازن سند تحول بنیادین، کاهش تمرکز و 

ها به مدیران تصدی گری، واگذاری اختیارات و مسئولیت

ها و ارتقای نقش صف به ویژه مدارس، توسعه مشارکت

یم و تربیت، استفاده بهینه از منابع و افزایش ها در تعلخانواده

 .ها در دوره متوسطه استبهره وری از جمله اولویت

معاون امور بین الزم بذکر است پیش از این  آقای حسینی 

الملل مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور آموزش 

های اصلی آموزش و پرورش جز سیاست ته بود:و پرورش گف

این است که دانش آموزان به سوی مهارت افزایی حرکت 

 وتفاهم نامه ای با صندوق ملی امید و در همین راستا کنند 

زان تا دستاوردهای دانش آمو امضا شده استدانشگاه تهران 

از این طریق از مهارت  وتبدیل به محصوالت تجاری شود 

 .آفرینی حمایت شود

 

 و باشگاه خبرنگاران جوان خبرگزاری مهرمنبع: 

 

 

 

 اخبار منتخب کارآفرینی در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
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 سرگذشت یک استارتاپ موفق:

 استارتاپی برای رفع مشکالت افراد بی خانمان

امکانی فراهم کرده که مردم سراسر  (Beam) استارتاپ بیم

گذاری جمعی، در پرداخت توانند ازطریق سرمایهدنیا می

خانمان کاریابی افراد بیبه آموزش و  های مربوطهزینه

 .مشارکت کنند

الکس به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از زومیت،

عنوان رئیس اجرایی تا پیش از اینکه به استفانی

شود، وکیل و  استخدام (ParkatmyHouse)  اپلیکیشن

هاوس یکی از مایبود. پارکت تکنولوژی یکی از طرفداران

یافتن پارکینگ بود و استفانی قرار بود  های محبوباپلیکیشن

ی بعد به حلهبه مر استارتاپ برای دریافت سرمایه و بردن

ی مدیریت گذار آن کمک کند. الکس هرگز تجربهبنیان

ی پارکینگ را با تکنولوژی و اصال حوزهاستارتاپی مرتبط

نداشت. همین موضوع پیچیدگی کار را افزایش داده بود. او 

گذار این استارتاپ، به من گوید:آنتونی اسکینازی، بنیانمی

سپاسگزارم. حجم باور داشت و بابت این موضوع از او 

دادم، بسیار زیاد بود؛ گرفتم و انجام میکارهایی که باید یاد می

ام هایم در زندگی بود و مسیر شغلیاما یکی از بهترین فرصت

را تغییر داد.الکس استفانی این مسئله را پذیرفت و سال بعد 

شرکت ارتقا شغلی یافت. دو سال بعد از  مدیرعامل عنوانبه

را باردیگر با نام  وکارکسب این ماجرا، او و آنتونی

 اندازی کردند. این دو نفر راه (JustPark) پارکجاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری جمعیمیلیون یورو سرمایه ازطریق سرمایهپنج

جذب کردند؛ یعنی بیشترین مبلغی که  )کراودفاندینگ(

حال از این طریق با تکنولوژی تابه استارتاپی مرتبط

 .آوری کرده استجمع

 

های اقتصاد اجتماعی و تأثیر پلتفرمتحتای اندازهالکس به

گذاری جمعی قرار گرفته بود که حتی کتابی در این سرمایه

ی این موضوع به زمینه منتشر کرد. او حتی فکری درباره

گذای جمعی برای حل یکی از ذهنش رسید که از سرمایه

استفاده کند.از یک طرف، او دقیقا  مشکالت اجتماعی بزرگ

وکارش با کاری باید انجام دهد و کسبدانست چه نمی

توانست رشد بود و از طرف دیگر، نمیحالسرعت زیادی در

تفاوت باشد. دربرابر نابرابری اوضاع اجتماعی مردم لندن بی

های بارز محرومیت خانمان یکی از مثالگوید:مردم بیاو می

، هاتنها به ضرر آنگرفتن این افراد نهنادیده .اجتماعی هستند

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 

 اخبار منتخب کارآفرینی در ماهی که گذشت

 

https://www.zoomit.ir/tag/hiring/
https://www.zoomit.ir/tag/hiring/
https://www.zoomit.ir/tag/technology/
https://www.zoomit.ir/tag/technology/
https://www.zoomit.ir/tag/startup
https://www.zoomit.ir/tag/startup
https://www.zoomit.ir/tag/ceo/
https://www.zoomit.ir/tag/ceo/
https://www.zoomit.ir/tag/business/
https://www.zoomit.ir/tag/business/
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 بلکه به ضرر جامعه است و این افراد نباید فراموش شوند.

خانمان افزوده روز به تعداد افراد بیشایان ذکر است روزبه

، تعداد افراد 2018تا  2011های که بین سالطوریشود؛ بهمی

درصد افزایش یافته است؛ افرادی که 60خانمان به بیش از بی

ی این افراد های ویژهنهخوابند یا در مسافرخادر خیابان می

ایستم و با این افراد صحبت اوقات میشوند. گاهیمستقر می

ام، این موضوع شدت خجالتیکه بهکنم؛ اما ازآنجاییمی

عنوان برایم خوشایند نیست. درنهایت، به این فکر هیچبه

 .خانمان استفاده کنمافتادم از تکنولوژی برای کمک به افراد بی

از تکنولوژی برای حل مشکل مردم همچنان ادامه فکر استفاده 

پارک داشت. چهار سال از پیوستن الکس به جاست

وکار داشت ی زیادی که به کسبگذشت و با وجود عالقهمی

گسستن است. او دوست حال ازهمکرد، جامعه دراحساس می

داشت با تمام وجود این معضل اجتماعی، یعنی 

  .از مردم جامعه را حل کند ی زیادیبودن عدهخانمانبی

الکس استفانی هنوزهم مطمئن نبود از چه راهی باید اقدام 

گذاران زیادی کند. او چندین ماه با کارآفرینان و سرمایه

د اهایش را با یکی از افرمالقات کرد؛ اما تأثیرگذارترین مکالمه

داند. الکس همیشه برای او خانمان در ایستگاه مترو میبی

که هوا سردتر شد، برایش جوراب خرید و هنگامیقهوه می

حرارتی خرید. صحبت و مکالمات بین این دو نفر مدتی ادامه 

اش خانمان چند هفته در جای همیشگیداشت تا اینکه فرد بی

تر از حضور پیدا نکرد و بعد از مدتی، با وضعیتی نامناسب

شده بود، ی چند سال پیرتر اندازهکه بهگذشته آمد. او درحالی

و از بیمارستان اخراج شده  یی قلببه الکس گفت دچار حمله

شدت بدتر از روزی بود.الکس متوجه شد وضعیت این مرد به

است که یکدیگر را مالقات کردند و به این فکر افتاد چگونه 

خانمان را بهبود دهد. او تواند وضعیت زندگی این مرد بیمی

دادم که بتواند از آموزش میهایی به او گوید:باید مهارتمی

ی انجام این کار بسیار بیشتر از خودش مراقبت کند. هزینه

ی مردم در انجام خریدن قهوه و جوراب است؛ اما اگر همه

 این کار مشارکت کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

گذاری جمعی ناگهان این فکر به ذهنش رسید که از سرمایه

خانمان استفاده کند. الکس یدادن به افراد ببرای آموزش

استفانی اولین شخصی بود که برای بهبود اوضاع افراد 

کرد؛ بنابراین، بیش از نُه ماه را صرف خانمان اقدام میبی

های مختلف کرد تا بهترین مدل وجو و مشورت با خیریهپرس

های زیادی خانماناو همچنین تاحدممکن با بی دهد.را ارائه 

ها نشان داد. او دیدگاه های اولیه را به آنهصحبت کرد و نمون

خواست صادقانه شد و میها را جویا میخانمانواقعی بی

 .دیدگاهش را بیان کنند

 

، (Beam) بیم الکس استفانی یک سال پیش، استارتاپ

گذاری جمعی را برای مردم اولین پلتفرم جهانی سرمایه

به مردم سراسر دنیا سایت اندازی کرد. این وبخانمان راهبی

گذاری روی آموزش دهد در فرایند سرمایهاجازه می

ی مؤسسات خیریه مشارکت کنند. شدههای معرفیخانمانبی

گذاری و خانمان سرمایهی افراد بیدرواقع، مردم روی آینده

کنند.همچنین، ها را مشاهده میروند پیشرفت و آموزش آن

ر سایر مشکالت افراد سایت امکان مشارکت مالی داین وب

کند و خانمان مانند خدمات مراقبت از بچه را فراهم میبی

شود. ی هر کمپین اضافه میطور شفاف به بودجهاین مبالغ به

ها خانمان از این پولنیابت از هر فرد بیبه Beam استارتاپ

داری و این مبالغ را در امور آموزش این افراد خرج نگه

 ین، کارمندی حقوقی برای حمایت از افرادبراکند. افزونمی

گرفته شده ها درنظر خانمان در فرایند آموزش و کار آنبی
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« حمایتگر»عنوان مردم بعد از اهدای پول به کمپین، به.است. 

 شوند کهخانمانی مطلع میشناخته و با ایمیل از وضعیت بی

وضعیت را برای کسانی که به  Beam.اندبه او کمک کرده

دهند، راحت و خانمان، اهمیت میموضوع، یعنی افراد بی این

اجتماعی مردمی را شکل داده  Beam .تأثیرگذار کرده است

خانمان حاضر، هزاران نفر برای رفع مشکل افراد بیکه درحال

 .اندبه آن پیوسته

کنند. این افرد با بیش از دویست نفر به هر کمپین کمک می

خانمان مدنظر حمایتشان را از بیگذاشتن یادداشتی برای فرد 

دهند. تصور کنید نفس میکنند و به او اعتمادبهاو اظهار می

خانمان باشید و کاری نداشتید، اگر شما هم چندین سال بی

توانست در چه وضعیتی بودید و این آموزش تا چه حد می

 .برایتان مفید واقع شود

موزش آ Beam هایی که ازطریقخانمانتونی و نیک بی

 انددیده و کار پیدا کرده

Beam های زیادی مانند تونی کمک کرده است. خانمانبه بی

کار آموزش دیده و حال بعد از بیست سال عنوان برقتونی به

هایی است خانمانکار پیدا کرده است. نیک یکی دیگر از بی

 داوینا برای. کندعنوان آرایشگر کار میکه بعد از آموزش، به

ی حال چندین دوره بکند و تاحسابدارشدن تالش می

 .آموزشی را با موفقیت طی کرده است. لوری نیز که بعد از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوانبه حال بود، شده خانمانیب مسلح یروهاین در خدمت   

 .است کرده دایپ یکار ونیکام یراننده

ی جدیدی برای ایده Beamبا رسیدن ایام کریسمس، 

در این ایام درنظر گرفته است. در این کمپین، افراد دادن هدیه

استفاده، بخشی از توانند به جای هدایای بیمند میعالقه

نام به و  خانمان را پرداختبه آموزش افراد بیی مربوطهزینه

جای خریدن ها بهشخص مدنظر ثبت کنند. درواقع، آن

از طرف هدایایی که شاید برای دوستانشان ناکارآمد باشد، 

کنند و خانمان پرداخت میها مبلغی برای آموزش افراد بیآن

کند، با هر ایمیلی که از شخصی که این هدیه را دریافت می

ای شود، هدیهها برایش ارسال میخانمانوضعیت پیشرفت بی

کار بهوکارها نیز دستکند.بسیاری از کسبمعنوی دریافت می

هایشان اشتراک کمک به افراد یاند و به کارمندها یا مشترشده

ی وضعیت دهند.الکس استفانی دربارهخانمان را هدیه میبی

ها پیش در ایستگاه مترو مالقات کرده بود، خانمانی که سالبی

 اندازیگوید:واقعیت تلخ این است که من او را بعد از راهمی

Beam دانم بیش هرگز ندیدم و نتوانستم پیدایش کنم؛ اما می

توان خانمان در انگلستان وجود دارند و میهزار نفر بی32از 

 .هایی دوباره تکرار نشودکاری کرد چنین اتفاق

 

 

 

 

  

 

 

 

 منبع: کسب و کار نیوز به نقل از زومیت
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