
بنیانگذار کتابخانه 
ملی که بود؟

فردا 17 بهمن سالروز درگذشت 
مهدی بیانی است

ــتـــر مـــهـــدی بــیــانــی کــارشــنــاس  دکـ
نسخه های خطی فارسی، نویسنده، 
پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران 
بود. خدمات بیانی آن قدر زیاد است 
که شاید قابل شمارش نباشد اما 
دریغ و درد که این شخصیت بزرگ 
علمی و فرهنگی مانند بسیاری دیگر 
کماکان  فرهنگ  و  علم  بــزرگــان  از 
ــت.  ــا نــاشــنــاخــتــه اسـ در کـــشـــور مـ
طول  در  بیانی  خــدمــت  مهم ترین 
کتابخانه  تاسیس  پربرکتش،  عمر 
ملی ایران است. تـاریخچـه تشکیـل 
دهـه  آغــاز  بـه  کتابخانه  مجمـوعه 

۱۲۴۰خورشیدی بـازمی گردد.
ادامه در صفحه 10

کدکنی   اشک های شفیعی 
۱۱بر مزار مادر ۱۰

 چراغ سینماها ۱۲
دوباره روشن می شود؟

بهاءالدین خرمشاهی 
کرونا گرفت

و  نویسنده  خرمشاهی،   بهاءالدین 
حافظ پژوه کشورمان چند روزی است 
به  ابتال  به دلیل  تیه  آ بیمارستان  در 
بیماری کرونا بستری است. فرزند این 
شاعر و محقق در تشریح روند درمان 
پدرش گفت: دو روز است که پدرم در 
بیمارستان بستری است اما به یاری 
خدا، تنفس خوبی دارند و از دستگاه 
در  وی  نمی کنند.  استفاده  اکسیژن 
پزشک  داد:  توضیح  دیــگــری  بخش 
معالج داروهــایــی را بــرای پــدر تجویز 
کـــرده انـــد و منتظر واکــنــش بـــدن به 
داروها هستیم. فرزند این حافظ پژوه 
ــان ترخیص  ــ ــون زم ــرام ــی در پـــایـــان پ
بهاءالدین خرمشاهی از بیمارستان 
گفت: طبق دستور پزشک قرار است 
تحت نظر  بیمارستان  در  هفته  یــک 
ــرایـــط خــاصــی  بــاشــنــد و چــنــانــچــه شـ
پیش نیاید پس از آن پزشک معالج 
دربــاره ترخیص ایشان تصمیم گیری 

می کند. / فارس

   کاغذ اخبار 

شماره 5871 16 بهمن 1399 پنجشنبه

درباره فیلم های »ابلق« و »تک 
« که تا حدودی گرمابخش روز  تیرانداز

سوم جشنواره بودند

جشنواره 
جان گرفت    
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از  بین المللــی  تجــارت 
فراز سهیلی آزاد

نشان ایرانی 2

 استراتژیک ترین گلوگاه های 
 گســترش کسب وکارهاســت

اما همه داستان صادرات به 
پیدا کــردن مشــتری خارجی 

کــه  جایــی  دقیقــا  نمی شــود.  ختــم 
کسب وکارتان قرار اســت پایش به بازار 
خارجــی بــاز شــود، بــا چالــش جدیــدی 

روبه رو می شــوید کــه حــاال کاالیم را 
بــا  زمــان،  کوتاه تریــن  در  چطــور 

کم تریــن هزینــه و بــدون آســیب 
به دست مشتری برسانم! اصال 

هزینــه حمل ونقل بــه گونه ای 
را  صــادرات  کــه  هســت 

ســودآور کنــد؟ دســتیابی 
خ حمل ونقل  سریع به نر

کاال، پیداکــردن شــرکت 
حمل ونقل مطمئن 

و انتخاب شــیوه 

مناســب و مقــرون بــه صرفــه، همــواره از مهم ترین 
دغدغه های بازرگانان، فناوران و صنعتگران به ویژه 
شــرکت های تولیدکننده نوپا و دانش بنیانی اســت 
که آشــنایی زیادی بــا چالش های حــوزه حمل ونقل 

کاالی بین المللی ندارند.
حاال خبر خوب این است که نرم افزار 
هــمــراه »آقــــای لــجــســتــیــک«، از 
هوشمند  سامانه های  اولــیــن 
ــقــل بــیــن الــمــلــلــی  حــمــل ون
تا  شماست  دســتــرس  در 
دغــدغــه هــا و نــگــرانــی هــای 
مربوط به انتقال بین المللی 
کاال را با شیوه های فناورانه 
کند.  بــرطــرف  هوشمند  و 
فقط کــافــی اســت 3۰ ثانیه 
وقت بگذارید تا هر جا که 
بهترین  شما  بــه  هستید 
ــاال را از  ــ ــل ک ــق ــل ون ــم خ ح ــر ــ ن
مسیرهای زمینی و دریایی اعالم 

کند و مطمئن ترین شرکت حمل ونقل را 
برای انتقال کاالیتان پیشنهاد دهد. به 

عقیده مهندس سامان حبیب الهی، 
فناور  و  خــالق  شــرکــت  مدیرعامل 
ــاوران ذهــن رســا« و بنیان گذار  ــن »ف

لجستیک،  آقــای  نوپای  کسب وکار 
زمان آن رسیده که از رخوت شیوه های 

ج شویم و به کسب وکارهای نوپا  سنتی خار
و ایده های نوآورانه اعتماد کنیم.

تولد آقای لجستیک 
مهندس حبیب الهی داستان شکل گیری نرم افزار 
نوپای »آقای لجستیک« را این گونه آغاز می کند: »با 
ورود به حوزه حمل ونقل بین المللی اولین چیزی 
که توجه ما را به خود جلب کرد این بود که بیشتر 
صادرکنندگان و بازرگانان، درک روشنی از هزینه های 
حمل ونقل کاالهایشان نداشتند و درنتیجه برای 
محاسبه قیمت تمام شده محصول صادراتی خود 
به مشکل برمی خوردند. ما با بررسی هایی که انجام 

ــم متوجه شــدیــم نــبــود دسترسی  دادیـ
خ مــعــتــبــر حــمــل ونــقــل  ســریــع بـــه نـــر
بین المللی، مهم ترین عاملی است 
که صادرکنندگان را با چالش روبه رو 

می کند.«
وی مــی افــزایــد: »در شــیــوه سنتی، 
ــد از طــریــق تــمــاس  ــای ــنــده ب صــادرکــن
ــای مــخــتــلــفــی کـــه خــدمــات  ــرکـــت هـ بـــا شـ
خ خدمات  حمل ونقل بین المللی انجام می دادند، نر
هر یک را جویا می شد. اما برای بیشتر تاجران، به ویژه 
صادرکنندگان نوپا که آشنایی کمتری با این فرآیند 
داشتند، یک مشکل بزرگ وجود داشت: تفاوت 
شــدیــد قــیــمــت هــا!« مــدیــرعــامــل شــرکــت فــنــاوران 
ذهن رسا خاطرنشان می کند: »نرخی که دو شرکت 
حمل ونقل برای انجام یک خدمت ارائه می دادند، 
گاهی ممکن بود ۱۰ تا ۱5میلیون تومان با هم تفاوت 
داشته باشد. این امر موجب می شد بازرگانان دچار 
سردرگمی شده و نتوانند قیمت نهایی مناسبی را 
با در نظر گرفتن هزینه حمل برای محصول شان 

تعیین کنند.«

 ایده ای نو در ارسال کاال 
به کشورهای مختلف

ــای  مــهــنــدس حــبــیــب الــهــی، نـــرم افـــزار نــوپــای »آقـ
لجستیک« را نرم افزاری کامال بومی و بدون مشابه 
خارجی می داند که برنامه نویسی بسیار پیشرفته 
آن، از صفرتاصد به دست متخصصان ایرانی انجام 
ــت. وی در ایــن رابــطــه توضیح می دهد:  شــده اس
»به صورت کامال اتفاقی، زمانی که مشغول کار روی 
نــرم افــزار »آقــای لجستیک« بودیم، نرم افزارهایی 
با ایده مشابه و زمینه کاری یکسان با نرم افزار ما 
در کشورهای آمریکا و هند نیز عرضه شد که البته 
هستند.  متفاوت  کامال  ساختار  و  پلتفرم  نظر  از 
نرم افزار ما دی ماه سال ۱398 عرضه شد و هنوز 
در ابتدای راه خود قرار دارد. اما در همین زمان اندک 
هم خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شده و 

مسیر خود را پیدا کرده است.«
مــدیــر عــامــل فـــنـــاوران ذهـــن رســـا در خــصــوص 
»آقــای لجستیک«  در  که  شیوه های حمل ونقلی 
در نظر گرفته شــده اســت، بیان می کند: »عمده 
فعالیت ما در حوزه های حمل ونقل زمینی و دریایی 

متمرکز شده است. در حوزه حمل ونقل دریایی، 
درحال حاضر به بیش از 5۰ بندر بزرگ دنیا محموله 
ارسال می کنیم و در حوزه حمل ونقل زمینی نیز به 
کشورهای ترکیه، روسیه و سایر کشورهای عضو 
 )CIS( اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع

قابلیت ارسال کاال داریم.« 
وی همچنین درباره گستره شرکت هایی که اکنون 
ــای لجستیک«  »آق با مجموعه  در حــال همکاری 
هستند نیز توضیح داد: »در حال حاضر با پنج شرکت 
حمل ونقل زمینی و سه شرکت حمل ونقل دریایی 
در حال همکاری هستیم. ما خود را دستیاری برای 
تاجران و بازرگانان می دانیم و منافع آنها را در اولویت 
خــود قــرار داده ایـــم. »آقــای لجستیک« هیچ گونه 
کــارمــزدی از صادرکنندگان کــه همان کــاربــران ما 
هستند دریافت نمی کند و درآمد ما فقط از کارمزدی 
است که در قالب قرارداد همکاری از شرکت های 

حمل ونقل دریافت می کنیم. عالوه بر این بر خالف 
تصور ایجاد شده ما جایگزین بارفرابران نیستیم، 
 بلکه امکان ارائه همین خدمات را به بارفرابران نیز 

فراهم کرده ایم.«

 به جای تماس تلفنی با ده ها شرکت حمل ونقل بین المللی، وب اپلیکیشن »آقای لجستیک« را امتحان کن

تولید با شما، صادرات با آقای لجستیک!

مزایا برای صادرکنندگان
مهندس حبیب الهی مزایای استفاده از اپلیکیشن آقای لجستیک را این گونه 
برشمارد: »اولین مزیت نرم افزار ما سرعت آن در قیمت گرفتن است که این 
کار را در زمان حدود 3۰ ثانیه انجام می دهد. دومین مزیت، دسترسی و خدمات  
۲۴ساعته است. شما در هر کجای دنیا که باشید، می توانید به سادگی و سرعت 
استعالم قیمت بگیرید. سومین مزیت ما هم گزارش ها و مشاوره هایی است 
که آقای لجستیک با بهره گیری از هوش مصنوعی بر اساس ذائقه کاربر از طریق 
ایمیل ارائه می کند. به طور مثال نرم افزار با استفاده از هوش مصنوعی خود می تواند 
برای یک مسیر صادراتی خاص، بهترین زمان از سال را که قیمت ها در کمترین 

میزان خود قرار می گیرند به کاربر اطالع دهد. همچنین از طریق آقای لجستیک بسیاری از سوال و جواب های فرسایشی و زمان بر شرکت های حمل ونقل 
از مشتری حذف شده اند و کاربران سریع و آسان به قیمت ها دسترسی پیدا می کنند.«

حبیب الهی در خصوص سایر امکانات نرم افزار نوپای خود این گونه ادامه می دهد: »کارکردن با بزرگ ترین و معتبرترین شرکت های حمل ونقل داخلی و 
خارجی به ما این امکان را می دهد که بهترین قیمت را با درنظرگرفتن تاریخ اعتبار آن، با سرعتی بسیار باال در اختیار کاربر قرار دهیم. تاریخ اعتبار قیمت های 

اعالم شده بسته به شرکت حمل ونقل انتخابی ممکن است از چند روز تا چند ماه متغیر باشد.«
وی در خصوص سایر ویژگی های منحصر به فرد »آقای لجستیک« تصریح می کند: »با توجه به شرایطی که تحریم ها علیه کشورمان به وجود آورده و همچنین 
نوسانات شدید قیمت ارز در ایران، برای ما بسیار مهم بود که بتوانیم سامانه ای را طراحی کنیم که عالوه بر استعالم و ارائه سریع قیمت ها به مشتری، 
امکان رزرو در لحظه و همچنین ارسال مدارک به صورت آنالین را نیز برای کاربران فرآهم کند. سپس مشتری می تواند برای نهایی کردن قرارداد، مدارک 
خود را به صورت آنالین برای ما ارسال کند و با پرداخت آنالین هزینه ها قرارداد را منعقد کند. درواقع می توان گفت صادرکننده، تمام مراحل عقد قرارداد 

حمل ونقل بین المللی کاالی خود را با بهترین قیمت ممکن، در کوتاه ترین زمان و به صورت کامال آنالین انجام می دهد.«

مزایا برای شرکت های حمل ونقل
بنیانگذار »آقای لجستیک« معتقد است این نرم افزار می تواند به عنوان یک واحد بازاریابی دیجیتال 
برای شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل ونقل بین المللی محسوب شود. مهندس حبیب الهی 
تصریح می کند: »در حقیقت ما هیچ گونه بار اضافه ای به این شرکت ها اعمال نمی کنیم. کافی است 
در کنار هزینه های هنگفتی که شرکت های حمل ونقل برای بازاریابی که عمدتا به صورت سنتی 

انجام می شود، به ما هم به عنوان یک بازاریاب دیجیتال رایگان نگاه کنند.«
وی در خصوص شرایطی که شرکت های حمل ونقل برای همکاری با »آقــای لجستیک« باید دارا 
باشند نیز این گونه اضافه می کند: »اولین عاملی که برای همکاری مورد نیاز است مجوز رسمی 
ــع مــا باید نسبت بــه خدماتی کــه می خواهیم بــه کاربرانمان ارائـــه دهیم مطمئن  ــت. در واق اس
باشیم. ویژگی بعدی که باید مد نظر قرار گیرد ظرفیت قابل مشاهده ناوگان حمل ونقل شرکت 
اســت.« عــالوه بر ایــن اگــر تمایل به سرمایه گذاری در ایــن وب اپلیکیشن را داریــد، می توانید از 
 فرصت جذب سرمایه در آقای لجستیک استفاده کنید و سهام دار این کسب وکار نوپای حوزه 

حمل ونقل بین الملل شوید.

آقای لجستیک را  اینجا پیدا کنید
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مراجعه حضوری به فضای کاری زاویه 
در کارخانه نوآوری آزادی اطالعات 
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کتابخانه های عمومی  « 
در شهر هوشمند« نقد می شود 


