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مقدمه ناشر
به نام آنکه آغاز و انجام از آن اوست
شاید رشد سریع اینترنت اشیا ) (Internet of Thingsدر هزاره سوم همچون تلنگری است
و نوید آینده ایی مملو از اینترنت را برای بشر روی کره زمین به ارمغان آورده است .هر که
به این ندای جهانی گوش فرا دهد و در مسیر دنیای دیجیتال گام بردارد ،مطابق قانون
تکامل داروین بقا میابد و الباقی محکوم به فنا هستند.

عشق به استارتاپ و کارآفرینی باعث شد تا در مسیر آموزش های استاندارد آن گام برداریم.
هر بار که می بینیم تیمی از "جزیره کارآفرینی" با استارتاپی موفق خارج می شود ،به
خودمان می بالیم .امیداوریم دست در دست هم ،میهنی توانمند و سرشار از مهربانی بسازیم
که زیبا تر از این آرزو ،وجود ندارد.
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"جاده موفقیت" از مطالعه کتاب ها می گذرد.
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