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در ادبیات و متون مدیریتی استرس به عنوان  واکنشی برای سازش با عامل 
یا شرایط که فشارهای روانی یا فیزیکی بر فرد یا سازمان وارد می کند تعریف 
شده است و مدیریت استرس شناسایی و استفاده مناسب و به جا از نیروی 
بازدارنده قوی در فرد است که موجب کاهش اثرات استرس یا عمق روانی 
نفوذ استرس بر فرد می گردد. عوامل ایجاد استرس در کارآفرینان  و مدیران را 
می توان در 4 دسته فردی، گروهی، سازمانی و فرا سازمانی دسته بندی نمود.
1 ( عامل فردی : نقش شما به عنوان کارآفرین رفتارهای خاصی را می طلبد 
و انتظاراتی از نقش شما دارند که گاه در تضاد با یکدیگر می باشد. کارآفرینان 
با توجه به نوع وظایف و تعهدات و فعالیت های خود باید نقش های متفاوتی
 را ایفا کنند ، تعدد نقش ها موجب تضاد می شود و گاه خارج از توان به نظر 

می رسد و می تواند استرس زا و تنش زا باشد.
2 ( عامل گروهی : شما به عنوان یک مدیر کارآفرین با بخش های مختلف 
سازمان در ارتباط هستید و مسئولیت کل واحد و یا سازمان با شماست . تنش 
در بخش های مختلف سازمان، ناهماهنگی و اختالفات بین آنها ، خواسته 
های بعضاً متناقض و متفاوت، بازخواست و تشویق و تقدیرهای گروهی و 
بازتاب آن در سایر گروه ها و موضع گیری های جداگانه آنها عامل دیگر 

استرس زا در محیط کار است . 
3 ( عامل سازمانی : کارآفرین در سازمان نقش رهبر و پیشرو را دارد. پیروان 
رهبر دیدگاه ها و آرای متفاوت دارند، همسوسازی دیدگاه های کارکنان 
سازمان و تمرکز آنها بر اهداف استراتژیک و چشم انداز سازمان، امری دشوار 
است ، کارآفرین مرتب باید جوسازی های داخل سازمان را پایش نموده و آن 
ها را مدیریت نماید. تقویت فرهنگ سازمانی و پای بندی فرد فرد کارکنان 
به ارزش ها و اهداف سازمان و پیشگیری از ناهماهنگی ها و ناهنجاری ها و 
مدیریت هنجارهای سازمانی تنش و استرس زیادی به مدیریت وارد می کند .
4 ( عامل فراسازمانی : شاید این علت نیاز به توضیح نداشته باشد، عوامل 
فراسازمانی مهمترین و بزرگترین دلیل استرس کارآفرینان است چون تقریبا 
هیچ کنترلی بر روی آن ها وجود ندارد ، مدیر باید مرتباً سناریوهای مختلف و 
احتمال آن ها را بررسی کند، سناریوهایی که بر کسب و کار آنها اثرگذار بوده 
و آنها را مرتباً در معرض دشواری تصمیم گیری و پاسخگویی قرار می دهد . 
عالوه بر آنچه که در دسته بندی فوق اشاره شد برخی عوامل دیگر نیز 
می تواند برای کارآفرینان استرس زا و مهم باشد که عبارتند از دسترسی 
به نقدینگی و سرمایه، کج فهمی ها و بد سلیقه ای های افراد کوته فکر 
و منفی، بدعهدی و بدقولی های سازمان های بیرونی و تامین کنندگان ، 
پاسخگویی به سازمان ها و نهادهای نظارتی، مراقبت بر قانونمند بودن و 
انطباق فعالیت ها  با موازین قانونی و استانداردها، حمایت آن توسط کارکنان 
و مدیران زیرمجموعه، تصمیم گیری درست با توجه به پارامترهای فراوان 
دخیل در تصمیم گیری و متغیرهای گاهاً متناقض، انجام بموقع تعهدات، 
پایش رفتار مصرف کنندگان و مشتریان ، پایش وضعیت شرکت و رقبا 
، پاسخگویی در قبال مسئولیت های اجتماعی ، مواجهه با ناشناخته ها ، 
مراقب بودن در رفتار و کالم و شاید ده ها عامل دیگر عواملی هستند که 

یک مدیر کارآفرین باید آنها را مدیریت کند و بدیهی است که کار بسیار 
دشواری می باشد.

قطعاً حذف استرس از شغل مدیران امری محال است و عالوه بر آن گفته 
می شود نبود استرس حاکی از یک مشکل بزرگ در سازمان است . لذا 
باید با استرس ها کنار آمد و آن ها را مدیریت نمود، بزرگان علم مدیریت 
راهکارهایی را برای کاهش و مقابله با استرس توصیه نموده اند از جمله 

آنکه بدانیم :
1 ( انسان موجودی با قابلیت های ناشناخته و مهم است ، قدرت خود را دست 
کم نگیرید و با اعتماد به نفس و با آرامش به استقبال استرس ها بروید. به 

خودتان قوت قلب بدهید و خود را قوی تر از مشکالت بدانید.
2 ( یک مدیر قرار نیست کلیه امور سازمان را به تنهایی انجام دهد، تقسیم 
کار کنید، تفویض اختیار نمائید، جانشین پروری کنید. به دیگران اعتماد کنید 

و به آنان آموزش دهید این ها بار بر روی دوش شما را کاهش می دهد.
3 ( از آدم های منفی دوری کنید و با انسان های مثبت اندیش معاشرت 
کنید . آنها که به شما انرژی می دهند و اعتماد به نفس شما را تقویت می 
کنند. افراد کوته بین و سست اراده همواره سد راه مسیر پیشرفت شما هستند.
4 ( برای آنچه در اختیار شما نیست سناریو بنویسید و احتماالت آن را بررسی 
کنید و بهتر می توانید برای هر سناریو آماده باشید و در شرایطی که هیچ 
کنترلی نمی توانید بر شرایط داشته باشید بر آن ها تمرکز نکنید و رهایش کنید .
5( برنامه های روزانه خود را در بازه های زمانی نیم ساعته تا دو ساعته تقسیم 
بندی کنید و سعی کنید طبق برنامه کارها را پیش ببرید و در روز فرصتی هم 

برای موارد غیر قابل پیش بینی در نظر بگیرید . 
6 ( به سالمتی خود اهمیت بدهید . فرصتی را برای سفر، گردش و 
تفریح به خود بدهید. این فرصت ها ذهن شما را در برابر چالش ها 
آماده و خالق می نماید و شادابی و نشاط شما بر افکارتان و تبلور 

اندیشه های نو تاثیر گذار است.
7 ( عوامل استرس زا در محیط را شناسایی نموده و سعی کنید تعداد آنها را 
کم نموده و یا از مشاوران بیرونی و کارشناسان داخلی و آگاه خود بخواهید در 

رفع و مدیریت آنها به شما کمک کنند . 
در خاتمه توصیه هایی نیز از نظر پزشکی و تغذیه وجود دارند که عبارتند از 
خواب کافی، ورزش، خوردن برخی مواد غذایی مانند بادام، کلم بروکلی ، 
ماهی، گوشت، شیر، صبحانه کامل و پرهیز از خوردن چای و قهوه ، غذاهای 

سرخ کردنی و چرب.

برای شما کارآفرینان عزیز توفیق و
 سالمتـــی بیش از پیش آرزو دارد .

مدیریـــت   استـــرس کـارآفرینــــان

در حال حاضر بخش عمده ای از فعالیت ها و تعامالت اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی 
، اجتماعی و حاکمیتی کشور ، در کلیه سطوح ، اعم از افراد ، موسسات غیر دولتی 
و نهادهای دولتی و حاکمیتی در فضای سایبری انجام می گیرد. زیرساخت ها و 
سامانه های حیاتی و خاص کشور، یا خود بخشی از فضای سایبری کشور را تشکیل 
می دهند و یا از طریق این فضا، کنترل، مدیریت و بهره برداری می شوند  و  عمده 
اطالعات حیاتی و خاص کشور نیز به این فضا منتقل و یا اساسا" در این فضا شکل 
گرفته است . لذا الزم است که توجه ویژه به حفظ سرمایه های سایبری چه از 
لحاظ فردی ، سازمانی و ملی بشود . خریدآنالین کاال وخدمات نیزدر زمره ارزنده 
ترین خدماتی است که در بستر اینترنت ارائه می گردد که از آن به عنوان تجارت 
الکترونیک یاد می شود . این امر عالوه صرفه جویی در وقت کاربران مزایایی چون 
افزایش امنیت در جابجایی پول، کاهش هزینه های بازاریابی، صرفه جویی اقتصادی 
وافزایش فرصت های شغلی وکارآفرینی ومزایای فراوانی از این دست را به دنبال 
دارد. اما درعین حال کالهبرداران فضای مجازی نیز با سوء استفاده از خالء های 

موجود، تهدیدات وآسیب هایی را متوجه افراد می سازند.  
آمارها گویای این واقعیت هستند که همگام با رشد شرکت های عرضه کاال یا 
خدمات در اینترنت وخرید های اینترنتی درسطح  ایران وجهان ، در مقوله  وقوع  
جرایم سایبری نیز هر ساله شاهد سیر صعودی جرایم در ابعاد مختلف به ویژه بعد 
مالی واقتصادی می باشیم که دلیل عمده آن سوای رشد آمار خدمات در این فضا 
عدم آگاهی افراد یا غفلت آنان از مخاطرات این حوزه می باشد، پلیس فتا در راستای 
رسالت خود در حفظ امنیت فضای سایبر و پیشگیری از وقوع جرایم سایبری ، اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف هموطنان نسبت به مخاطرات این فضا را 
همواره در دستور کار داشته ومعتقد است کارآمدترین وموثرترین اقدام در پیشگیری 
از جرایم سایبری و نقش برآب کردن اقدامات مجرمین سایبری ارتقاء سطح آگاهی 
استفاده کنندگان از فضای نوین می باشد. در ادامه به برخی راه های پیشگیرانه در 

مبحث امنیت خرید های اینترنتی اشاره می شود:
• اولین پیش فرض برای حقیقی  و سالم بودن خدمات یک فروشگاه الکترونیک، 
این است که کاالی مجاز ارائه کند. بنابراین فروشگاه هایی که کاالهای غیر مجاز 
به فروش می رسانند، با احتمال بسیار باال، به مقصد کالهبرداری به وجود آمده اند.در 
هنگام تصمیم به خرید از فروشگاهای الکترونیکی، از تجربه ی دوستان و آشنایان 
نزدیک در خصوص خریدهای آنالین استفاده کنید و از فروشگاه هایی که سابقه ارائه 
خدمات مطلوب دارند، خرید کنید.سعی کنید در هنگام خرید آنالین، با روش هایی نظیر 
گرفتن Who is از دامنه ی سایت اینترنتی فروشگاه، یا جستجو در انجمن هایی 
که اعضای آن ها، تجربیات خرید آنالین خود را برای اطالع سایر اعضا می نویسند، از 
مدیر و گردانندگان فروشگاه، احراز هویت کنید. بررسی وضعیت سایت فروشگاه در 

سایت های ارزیابی رنکینگ سایت ها نیز قابل توجه می باشد
• مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی، با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
اعتماد  نماد  اعطای  الکترونیک،  تجارت  امنیت خدمات  افزایش  در جهت  ایران 
الکترونیکی به فروشگاه های الکترونیک را آغاز کرده است تا خریداران به راحتی 

و با آسودگی خاطر خرید خود را انجام دهند. ترجیحاً از فروشگاه هایی که دارای این 
نماد هستند، خرید کنید. لیست فرو شگاه های اینترنتی دارای نماد در سایت

enamad.ir قابل مشاهده است.
• عالوه برخرید از سایت های قابل اعتماد ، از امنیت سیستم را یانه ای که از آن خرید 
را انجام می دهید مطمئن شوید. مراکز غیرمجاز ارائه خدمات رایانه ای و سیستم های 

موجود دراماکن عمومي برای خرید آنالین مناسب نمی باشند.
• در پرداخت های آنالین از طریق در گاه های بانکی به دستورالعمل های امنیتی 
آن توجه شود . سیستم پرداخت الکترونیکی همه ی بانک های از SSL و روش های 
رمزنگاری استفاده می کنند. دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه ی 
پرداخت بانک، نماد یک قفل یا //:https درج شده باشد. در غیر این صورت صفحه 

جعلی است و قصد به سرقت بردن اطالعات کارت بانکی شما را دارد. 
• در بعضی مواقع کالهبرداران با جعل صفحات در گاه پرداخت الکترونیکی بانک ها، 
شما را به صفحاتی هدایت می کنند که آدرسی بسیار شبیه آدرس بانک اصلی دارند. 
در صورت عدم دقت خریدار و ورود اطالعات کارت بانکی خود شامل شمار  ه ی کارت، 
رمز عبور، CVV2 و تاریخ انقضای کارت این اطالعات در سیستم خود ثبت کرده 

و عماًل امکان هر گونه اقدامی را با حساب و موجودی قربانی دارند.
• در تماس هاي تلفني، پیامکي و نیز ارتباط از طریق پست الکترونیک، از بازگو کردن 
مشخصات محرمانه و خصوصي کارت بانکي )رمز ها، کد اعتبارسنجي و تاریخ انقضاء( 

براي دیگران خودداري شود.
• تاکید مي شود در مقاطع زماني دلخواه براي تغییر رمزهاي کارت خود اقدام کنید. 
این امر به ویژه در مواردي که احتمال مي رود اشخاص ناشناس به هر طریقي از رمز 

عبور آگاهي مي یابند از ضرورت دوچنداني برخوردار مي شود. 
• در مبادالت روزمره مالي تنها موردي که باید به طرف مقابل به منظور انجام انتقال 
وجه )کارت به کارت( اعالم شود شماره کارت، حساب یا شباي مربوط به خود است. 
• از پذیرش هرگونه درخواست افراد ناشناس به منظور استفاده از خدمات بانکي به 

واسطه کارت شما اکیداً خودداري شود. 
• هنگام وارد نمودن رمز اینترنت بانک حتماَ از صفحه کلید امنیتي)مجازي( استفاده 
کنید. برخي برنامه هاي جاسوسي داده هاي وارد شده توسط صفحه کلید شما را 

کنترل مي کنند. 
• در زمان استفاده از پایانه هاي فروشگاهي حتی االمکان )POS( رمز عبورکارت 

را خودتان وارد کنید. 
• در صورت مشاهده هرگونه تغییر در دستگاه خودپرداز  )تغییر در کارت خوان، تغییر 
صفحه کلید و یا دوربین نصب شده مشکوك( از دستگاه استفاده نکرده و سریعاً آن 

را به مسئول شعبه اطالع دهید.
•  آنتی ویروس و دیواره آتشین ) firewall( سیستم عامل رایانه  فعال وبه روز باشد.

• شبکه های اینترنتی غیرمطمئن در قالب  wifi که در اماکن عمومی وبه صورت 
رایگان در اختیار می باشند برای خرید های اینترنتی مناسب نیستند  

•  از واریز وجه به حساب اشخاص و شرکت هایی که آگهی فروش با قیمت مناسب 
زده اند قبل از بررسی اصالت و هویت واقعی شرکت یا شخص آگهی دهنده جدا 

خودداری شود.
سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir جهت تعامل بیشتر 

با کاربران فضای مجازی آماده دریافت نظرات وشکایات آنان  می باشد. 

سرهنگ جواد قنبری
جانشین پلیس فتا استان خراسان رضوی
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سال 1381 بود که گروه فن آوا به عنوان یکی از فعال ترین هلدینگ ها در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت خود را با رویکرد سرمایه گذاری 
در طرح های فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( و به صورت تخصصی 
در طرح های زیرساختی به صورت شبکه جامع و یکپارچه آغاز کرد و چیزی 
نگذشت که با توجه به اهداف، ماموریت های تعیین شده و طرح شبکه یکپارچه 
موجود، دریافت مجوزهای مورد نیاز برای ارائه خدمات در بخش های مختلف 
ICT در دستور کار گروه فن آوا قرار گرفت و از همین رو این هلدینگ بزرگ 
توانست پروانه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت )PAP(، پروانه توزیع پهنای باند 
در ایران )ISDP- ISP(، خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای، 
پروانه   ،)IDC( اینترنتی  داده  خدمات  مرکز  بهره برداری  و  تاسیس  پروانه 
اپراتوری تلفن ثابت، خدمات پرداخت الکترونیک )PSP( و پروانه ثبت نام و 

صدور گواهی الکترونیکی دیجیتال را از مراجع ذی صالح دریافت کند.
گروه فن آوا حوالی اردیبهشت ماه فعالیت خود را در استان خراسان رضوی 
هم آغاز کرد و با اجرای طرح های توسعه ای خود و همچنین ارائه خدمات 
باکیفیت، رقابت با شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در این استان را 

در دستور کار دارد.
در  آوا  فن  گروه  تجارت  توسعه  واحد  مقدم، مسئول  توحید 
خراسان رضوی از خدمات، اقدامات و برنامه های این شرکت 

در استان می گوید:
   - برای شروع صحبت لطفا گروه فن آوا را به صورت اجمالی 

معرفی بفرمایید.
گروه فن آوا یک هلدینگ فناوری اطالعات است که تقریبا در تمام زمینه های 
مرتبط با فناوری اطالعات فعالیت می کند؛ فن آوا موج، شبکه گستر فن آوا، فن آوا 
ماهواره، داده پردازی فن آوا، ارتباطات فن آوا، فن آوا کارت، فن آوا سیستم، داده 
سامانه فن آوا و ارتباطات کوه نور از شرکت های تابعه گروه فن آوا محسوب 

می شوند که هر یک خدمات تخصصی به مشتریان ارائه می دهند. 
     - گروه فن آوا چه خدماتی به مشترکان خود ارائه می دهد؟

سال گذشته بحث تجمیع مجوزها را در بستر ارائه خدمات ارتباطی داشتیم و 
مجوزهایی به نام FCP صادر شد که این مجوزها خدمات بسیاری را شامل 
می شوند؛ برخی از این خدمات ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات پهنای باندهای 
سازمانی، ارتباطات پهن باند، ADSL و ... است؛ یکی از تنها شرکت های 
FCP که از سال ها قبل از تجمیع مجوزها، یعنی از سال 1382 تجربه ارائه 
خطوط ثابت تلفن را داشت، گروه فن آوا بود که از طریق شرکت ارتباطات 
کوه نور مجموعه، در اصفهان و تهران این فعالیت را شروع کرد؛ همچنین 
در زمینه NGN) New Generation Network( خطوط ثابت تلفنی 

ارائه می دهیم که در این زمینه هم می توانیم حضور قدرتمندی داشته باشیم؛ 
در زمینه خدمات پرداختی هم بسترهای بسیار خوبی داریم و به جرأت می توان 
گفت سریع ترین شبکه پرداخت الکترونیک را فن آوا کارت در اختیار دارد و 
سریع ترین و کوتاه ترین زمان پرداخت مربوط به فن آوا کارت است؛ خدمات 
اینترنتی نقطه به نقطه نیز ارائه می دهیم؛ برای مثال اگر مجموعه ای نیازمند 
پهنای باند باالیی باشد، این امکان را داریم که اینترنت فوق باکیفیتی را به 
صورت نقطه به نقطه با رادیو به آن ارائه دهیم و محدودیتی هم در زمینه 

پهنای باند نداریم.
گروه فن آوا یکی از اپراتورهای موبایل روستایی است؛ شرکت کوه نور گروه 
فن آوا با استفاده از سیم کارت های نورتل در روستاها و مکان هایی که اپراتورهای 

همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا سرویس دهی ندارند، خدمات ارائه می کند.
  - به سرویس دهی و واگذاری خطوط ثابت اشاره کردید؛ در 
این باره بیشتر توضیح دهید و بفرمایید خطوط ثابت ارائه شده 

توسط گروه فن آوا چه مزایایی دارد؟
پیش شماره خطوط ثابت گروه فن آوا در کشور 9108 است؛ برای مثال فرض 
کنید در 20 کیلومتری مشهد، شهرکی وجود دارد که مخابرات برای ارائه 
خطوط ثابت به آنجا هزینه نمی کند اما گروه فن آوا خدمات خط ثابت را در این 
مکان ها ارائه خواهد کرد؛ از دیگر مزایای خطوط ثابت فن آوا این است که با در 
 softphone اختیار داشتن یک خط ثابت می توانید همین خط را از طریق
بر روی تلفن همراه خود نیز داشته باشید؛ عالوه بر این اگر به هر نقطه از کشور 
منتقل شوید و تحت پوشش شبکه های اینترنت فن آوا باشید، می توانید این خط 

ثابت را به آنجا نیز منتقل کنید.
البته باید یادآوری کنم واگذاری خطوط ثابت در مشهد هنوز صورت نگرفته 
زیرا تأییدیه های کشوری آن غیر از تهران و اصفهان برای هیچ شهری صادر 
نشده است؛ در مشهد از نیمه دوم بهمن ماه این خطوط را واگذار می کنیم که 
صحبت های اولیه با برخی مجموعه ها برای واگذاری این خطوط نیز انجام 

شده است.
   - درباره فعالیت گروه فن آوا در خراسان رضوی توضیح دهید.

از اردیبهشت ماه امسال فعالیت خود را با هدف افزایش ضریب نفوذ محصوالت 
گروه فن آوا در خراسان رضوی آغاز کردیم که استارت کار با داده پردازی، 
اینترنت های پرسرعت در بستر فیبر، wireless و ADSL و ... بود؛ با توجه 
به امکانات مجموعه می توانیم اینترنت را در بستر فیبر نوری نیز در اختیار 

مشترکان ویژه ای که خواستار استفاده از این امکان هستند، قرار دهیم.
در استان خراسان در زمینه ADSL تمرکز داریم؛ تاکنون فن آوا در خصوص 
یوزرهای خانگی در استان عملکرد ضعیفی داشته است؛ به تازگی و از ابتدای 
از طریق طرح های توسعه زده ایم؛ مراکز مخابراتی  امسال استارت کار را 

بسیاری وجود دارد که تحت پوشش فن آوا نبوده و حاال طرح توسعه آن را 
ارائه کرده ایم؛ در راستای این طرح های توسعه ای تا 6 ماهه نخست سال آینده 
209 مرکز مخابراتی تحت پوشش فن آوا قرار خواهند گرفت که در این مراکز 
جدیدترین تجهیزات روز ADSL کشور نصب می شود و تا یک سال آینده 
باالترین کیفیت اینترنت را در خراسان رضوی ارائه خواهیم کرد؛ در حال حاضر 
17 مرکز مخابراتی در مشهد، سه مرکز در قوچان و یک مرکز هم در فریمان 

تحت پوشش ماست. 
تا سال گذشته پشتیبانی 24 ساعته خدمات را در مشهد نداشتیم و برای مثال 
اگر یکی از کاربران سال 10 شب با مشکلی مواجه می شد، باید با تهران تماس 
می گرفت اما اکنون این پشتیبانی خدمات را به صورت 24 ساعته در استان ارائه 

می کنیم و مشکل کاربران بدون هیچ هزینه ای برطرف می شود.
  - پیش بینی می کنید با اجرای این طرح های توسعه ای در 
استان از خدمات اینترنتی گروه فن آوا تا چه اندازه استقبال 

شود؟
میزان ورودی یوزر جدید به مجموعه فن آوا در خراسان رضوی در ابتدای سال 
95 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 50 تا 60 برابری داشته است؛ 
زمانی که کیفیت مناسب ارائه شود، نباید نگران استقبال مخاطبان بود؛ اینترنت 
در گذشته کاالی لوکسی محسوب می شد اما امروز اینطور نیست؛ شرکت های 
رقیب بسیار خوبی در استان و به ویژه در مشهد داریم؛ شاتل، صبانت و آسیاتک 
سه شرکت قدرتمند در زمینه ارائه خدمات اینترنتی در مشهد است؛ رسیدن 
به این شرکت ها کار دشواری است؛ برای رقابت با آن ها اولین گام اجرای 
طرح های توسعه ای است و نصب جدیدترین و باکیفیت ترین تجهیزات، ارائه 

خدمات مطلوب و ... در مراحل بعدی قرار دارد. 
   - چه چشم اندازی برای توسعه دامنه کاربران گروه فن آوا در 

خرسان رضوی دارید؟

در استان خراسان رضوی شاتل حدود 150 هزار کاربر ثابت، آسیاتک حدود 
50 هزار نفر، صبانت حدود 40 هزار نفر و سایر شرکت ها کمتر از 10 هزار نفر 
کاربر ثابت دارند؛ اولین چشم انداز گروه فنآوا در خراسان رضوی این است که 
در 12 ماه سال 96 به رتبه چهارم برسیم و بعد از شاتل، آسیاتک و صبانت قرار 
بگیریم و بعد از آن، در سال 97 با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، قطعا 

جزء دو رتبه اول خواهیم بود.
  - برای استفاده از خدمات اینترنتی گروه فن آوا باید چه اقدامی 

انجام داد؟
متقاضیان می توانند با شماره 31204 تماس بگیرند؛ کارشناسان ما بالفاصله 
استعالم های الزم را درباره خط تلفن مورد نظر اخذ می کنند و بعد از 24 ساعت 
قرارداد و فاکتور، درب منزل آن ها در مشهد یا سایر شهرستان های استان به 
آن ها تحویل داده شده و پس از 72 ساعت تا یک هفته کاری اینترنت روی 

خط آن ها دایر می شود.
   - هزینه های استفاده از خدمات اینترنتی گروه فن آوا چطور 

است؟
در زمینه رقابت، هزینه های گروه فنآوا چه در سرویس های با حجم پایین 
و چه در سرویس های با حجم باال بسیار معقول است؛ در مجموع قیمت 
اینترنت توسط سازمان تنظیم مقررات تعیین میش ود و تمام شرکت ها موظف 
به رعایت آن هستند اما در جشنواره ها تخفیفات ویژه ای برای کاربران در 
نظر می گیریم؛ برای مثال در سرویس جشنواره ای اخیر، یک سال اینترنت 
پرسرعت با 12 گیگابایت حجم ترافیک به قیمت 10 هزار تومان به کاربران 
ارائه شد و به عبارتی هر گیگابایت ترافیک کمتر از 1000 تومان محاسبه شد.
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5 شغلــی که هــر کــارآفـرین  قبــل از 
راه اندازی کسب و کار باید آنها را تجربه کند

افراد کمی پیدا می شوند که کار خود را با کارآفرینی، به عنوان اولین تجربه کاری، 
آغاز کنند. کارآفرینی در مقایسه با مشاغل حرفه ای سنتی، ریسک پذیرتر است و 

نسبت به آن ها نیاز به سرمایه بیشتری برای را  ه اندازی دارد.

5 - مدیریت
4 -خدمات به مشتری

3 - فروشندگی
2 - صنعت غذا

1 - خرده  فروشی کردن

اگر قبل از اینکه کارآفرین شوید یک شغل ثابت  داشته باشید، مجموعه 
ای از مهارت ها، تجارب، بینش ها و همینطور پول الزم برای موفق شدن 

در این کار را در اختیارتان خواهد گذاشت.
همان گونه  که احتماال می دانید، برخی شغل ها بهتر  می توانند روند 

آمادگی برای کارآفرینی را تسهیل کنند.
ارتباطات  و  برای شما سرمایه الزم  می تواند  احتمااًل  دفتری  هر شغل 
جدیدی را به ارمغان بیاورد. با این وجود مشاغل ساده تر نیز می توانند به 
شما کمک کنند و مهارت های الزم برای اداره ی موثر یک کسب وکار 

را بیاموزند.

            1 - خرده  فروشی کردن
را  زیادی  مهارت های  رشد  فرصت  شما  به  خرده فروشی  مشاغل 
البته ربطی به متصدی صندوق فروشگاه بودن یا دسته  می دهد که 
بندی اجناس ندارد! شما با مشتریانی مواجه خواهید شد که ممکن است 
خودشان هم ندانند چه می خواهند! پس از صحبت کردن با مشتریان 
شما می توانید بفهمید که آنها به دنبال چه چیزی هستند و قادر خواهید 
بود تا محصول مورد نیازشان را به آنها پیشنهاد دهید.پس از چند ماه 
قادر خواهید بود با نگاه کردن به رفتار مشتری، نیازهایش را حدس بزنید. 
این یکی از آن شیوه هایی است که در آن می آموزید چگونه ذهن افراد 
را بخوانید و نیازها و خواسته هایشان را پیش بینی کنید. عالوه بر این، 
فرصت کنار  آمدن با مشتریان بداخالق و ناراضی را نیز خواهید داشت. 
همه چیز در این حالت به توانایی شما بر می گردد  تا شکایات آنها را 
با مشتریان  برخورد  تجربه ی  این  کنید.  را درست  و همه چیز  شنیده 

ناراضی در آینده بسیار به شما کمک خواهد کرد.
        

            2 - صنعت غذا
و  آشپزها  از  برخی  نیست.  جذابی  آماده، صنعت  غذاهای  ویژه  به  غذا 
سرآشپزها به مهارتی دست می یابند که احترام و تحسین قابل مالحظه ای 
برایشان به همراه دارد اما این موضوعی نیست که ما به دنبال آن هستیم. 
حرف ما در اینجا درباره آماده کردن  مواد غذایی در یک آشپزخانه ی گرم 

در سریع ترین زمان ممکن برای مشتریان منتظر است.
شما با کار کردن در چنین وضعیتی چیزی از پیش بینی های مالی یا الگوهای 
سودآوری یاد نمی گیرید اما در عوض، کار کردن در محیطی با فشار کاری 
باال را تجربه خواهید کرد. در این شغل مجبور هستید سریع کار کنید، چند 
کار را با هم انجام دهید و در سخت ترین شرایط سفارش ها را به بهترین 
شکل ممکن آماده کنید )و اغلب با افرادی کار کنید که مهارت زیادی در 
کارشان ندارند(.این همان محیط طاقت فرسایی است که به خوبی شما را 

برای آشپزی در شرایط سخت، که همان کارآفرینی است، آماده می کند.

راه انـدازی کسـب و کــار
            3 - فروشندگی

فروشندگی می تواند حرکت مهمی برای هر کارآفرین مشتاق باشد، حتی 
اگر در ابتدا در شغلی مانند بازاریاب تلفنی مشغول به کار شوید. به هنگام 
فروشندگی شما مهارت های ارتباطی مهم را در حین صحبت با افراد در 
مورد همه ی جنبه های زندگی یاد می گیرید. شما در این شغل ، مهارت 
های ترغیب افراد به خرید را همزمان با باال رفتن مهارتتان در معامله فرا 

می گیرید. شما با نیازهای مشتری آشنا شده و نحوه ی ارضای آنها را 
یاد می گیرید که این کار در آینده برای تولید محصوالت با کیفیت باال 

به شما کمک خواهد کرد.
عالوه بر این موارد، در محیطی کار خواهید کرد که بخشی از پرداخت ها 
در آن بر اساس حق کمیسیون است. بدین صورت امرار معاش شما در 
این شغل به توانایی تان در موفق شدن بستگی دارد که دقیقا مشابه 
کارآفرینی است. در واقع در مشاغل مبتنی بر حق کمیسیون می توانید 

صاحب یک کسب وکار بودن را تجربه کنید.

            4 -خدمات به مشتری
می توان اینطور ادعا کرد که تقریبا می توان در هر شغلی )از جمله 3 
شغل ذکر شده ی قبلی( خدمات مشتری را مشاهده کرد. اما با این حال 
فکر می کنم تجربه ی نقش “خدمات  به مشتری” به صورت انحصاری 

می تواند بسیار مهم باشد.
افرادی که در شغل خدمات مشتری فعالیت دارند مجبور هستند در تمام 
ساعات شبانه روز به سرعت به امور مشتریان رسیدگی کنند. این افراد 
بدترین، پرتوقع ترین و خشمگین ترین جنبه های انسان ها را می بینند و 
همین تجربه می تواند به شما برتری الزم در یک محیط رقابتی شدید 
را هدیه دهد. حفظ خونسردی چهره هنگامی که مشتری ناراضی بر 
سر شما فریاد می کشد، اصال موضوع خنده داری نیست اما در عمل 
می تواند برای مواجه شدن با هر گونه چالش با مشتریان، که پیِش روی 

شماست، آماده تان کند.
        

            5 - مدیریت
آخرین پیشنهاد این است که پیش از آن که وارد سرمایه گذاری در یک 
فرایند کارآفرینانه شوید، سعی کنید تجربه ای کاری در زمینه مدیریت 
به دست آورید. شغل مدیریت مورد نظر حتما نباید مدیریت اداری باشد 
که کارکنان شما همگی تحصیل کرده و حرفه ای باشند بلکه مدیر یک 

رستوران یا فروشگاه بزرگ بودن هم می تواند بسیار آموزنده باشد.
اختیار،  تفویض  گروهی،  کار  مفاهیم  با  مدیریتی  گونه شغل  هر  در 
مدیریت زمان و تخصیص منابع آشنا خواهید شد که همه ی آنها هنگام 

اداره ی یک کسب وکار برای شما مفید خواهند بود.
به شخصه معتقدم که یک پست مدیریتی می تواند برای شما بسیار 

مفیدتر از هر کالس یا جزوه ی آموزشی باشد.
چنانچه در هرکدام از مشاغل باال فعالیت داشته اید به تجربه هایی که 
در آن دوران کسب کرده اید مجددا فکر کنید. در مورد کار گروهی چه 
چیزهایی آموخته اید؟ در مورد رهبری چطور؟ مدیریت زمان هم در آنجا 
اهمیت داشت؟ این درس ها همگی نکاتی ظریف هستند که هیچ کس 
به آسانی آن ها را در اختیار شما قرار نمی دهد اما اگر شما پذیرای آنها 

باشید، به سادگی می توانید آنها را با سبک کاری خود تلفیق کنید.
هر اندازه  چشم اندازها و تجارب بیشتری را کسب کنید به همان مقدار 

نیز  می توانید کسب وکار خود را بهبود بخشید.



13
95

ر  
آذ

 / 
87

ره 
شما

 / 
نی

ری
آف

کار
 و 

ت
نع

ص

13
95

ر  
آذ

 / 
87

ره 
شما

 / 
نی

ری
آف

کار
 و 

ت
نع

ص

1415

آمارها همیشه در حال تغییر می  باشند و منصفانه است که بگوییم بیش از نیمی از تالش کارآفرینان تازه کار 
به شکست منجر می  گردد. گاهی اوقات هرچند هم که یک صاحب کسب و کار، حرکات هوشمندانه ای 
انجام دهد، نمی توان از چنین شکستی، پیشگیری کند. اما راه کارهایی هم هست که با رعایت آن ها 
بسیاری از کارآفرینان تازه  کار می توانند جزوه موفق  های بازار باشند. 5 راه کار مناسب جهت کاهش 

اشتباهات رایجی که کارآفرینان تازه  کار مرتکب می  شوند آورده شده است:

1 - دانستن نقاط قوت و ضعف خود
داشتن یک ایده نوآورانه یک چیز است، و آن کسی باشید که بتواند 
برای تبدیل آن ایده به واقعیت گام بر دارد، یک چیز دیگر. پس از 
اینکه کسب و کارتان راه اندازی شد، اغلب بنیانگذاران آن در رده 
های باالی مدیریتی درگیر کار می مانند. با این کار، کارآفرین باید 
به اندازه کافی نسبت به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی داشته باشند. 
برای مثال کسی که دیدگاه های بزرگ دارد ممکن است عالقه ای 
به انجام کارهای روزمره مانند یک کارمند را نداشته باشد. اگر می 
دانید که زمان یا توانایی مشغول شدن به چنین روال های کاری ای 
را ندارید، باید به فکر آوردن یک هم بنیانگذار یا استخدام کسی باشید 
که روی چیز دیگری غیر از آن کارها تمرکز نکند. اینکه خودتان 
همه کارها را به این دلیل که کسب و کاِر خودتان است، انجام دهید، 
وسوسه کننده است اما اگر با خودتان و نسبت به کارهایی که می 
توانید خوب انجام دهید، صداقت داشته باشید، در دراز مدت به نتایج 

بهتری دست خواهید یافت.

2 - توجه کردن به پول نقد
استارتاپی، مبالغ نسبتا زیادی هستند  گاهی سرمایه گذاری های 
طوریکه که انگار پول نقد هرگز به پایان نمی رسد. خیلی وسوسه 
کننده است که پول زیادی را خرج کنیم و به خودمان بگوییم پس 
از اجرایی شدن ایده بسیار عالی مان، آن سرمایه را به همان سرعتی 
که دریافت شد، به سرمایه گذاران برخواهیم گرداند. البته این یک 
تصور کامال نادرست است. چرا که تا زمانی که کسب و کار سود ده 
نشده است، هر روز آن، هزینه بردار است. مراقب باشید که پول های 
خود را به عنوان یک استارت اپ کجاها خرج می نمایید. این نکته هم 
باید در نظر گرفته شود که تمام مراحل و قسمت های تجارت خود 
را جهت پیدا کردن موارد غیر ضروری بررسی کنید و از این طریق 
در هزینه  های خود صرفه جویی کنید. هزینه کردن بی برنامه و بی 
هدف، یکی از روش هایی است که به سرعت کسب و کار شما را 
پیش از اینکه شانسی برای رسیدن به موفقیت داشته باشد، در شرایط 

بدی قرار دهد.

در حال راه اندازی کســب و کارتـــان هستید؟

5 - زمان ارائه به بازار
انتخاب زمان منــاسب بــرای ارائه به بازار 
از  می  تواند بسیار حساس باشد. بسیاری 
از  تا وقتی که  را  افراد زمان معرفی خود 
کارکنان،  )محصول،  کارها  همه  انجام 
بازاریابی، تناسب با بازار( اطمینان حاصل 
از  که  چرا  می اندازند  عقب  نکرده اند، 

برداشتن آن گام بزرگ نهایی می ترسند.
با این اوصاف، بسیاری از استارتاپ های 
ناب، کسب و کارشان را با داشتن تنها یک 
ارائه می  بازار  به  اولیه  نمونه  و یک  ایده 
نمایند. که این هم همیشه کار هوشمندانه 
ای نیست، چرا که فایده ای ندارد که یک 
کسب و کاری که هنوز محصولی را ندارد 
پول  آن  بابت  باشند  حاضر  مشتریان  که 
خرج کنند را به بازار معرفی کنید. شما باید 
برای آن زمان مناسب برای ارائه به بازار 
آماده باشید، اما خیلی هم وقت تلف نکنید.

3 - برای چیـزهایی پول خـرج کنید 
جویـی  صـرفه   به  مـدت  بلند  در  که 

پول و سرمایه ما کمک مـی  کنند
نه تنها این قضیه مهم ظاست که در اختصاص 
سرمایه خود، مسوالنه رفتار کنید بلکه نباید در 
و  از کسب  خارج  متخصص  افراد  به  پرداخت 
کارتان اشتباه کنید. این موضوع در رابطه با وکیل 
و برنامه نویس ها خیلی صدق می کند. برای 
مثال استخدام وکیل برای اینکه قراردادهایی که 
بسته اید را مجددا بازبینی و مذاکره کند، بسیار پر 
هزینه تر خواهد بود از اینکه کسی را در ابتدای 
کار پیش از عقد قرارداد استخدام کنید تا یک 
قرارداد مناسب برای شما تهیه کند. برای برنامه 
نویسان ها همین طور است. استخدام افرادی که 
بتوانند یک نرم افزار یا بستر نرم افزاری خوب 
را بسازند خیلی کم هزینه تر است از استخدام 
افراد جدید برای اینکه گندکاری های فرد قبلی 
را درست کند. به همین دلیل پیشنهاد می شود 
که از همان ابتدا با آوردن فردی آشنا به مسائل 

از چنین هزینه های دوری شود.

4 - انتخــاب خردمنـدانه تیــم
شاید دوست و همکالسی شما در دانشگاه 
بازاریابان موفق باشد، اما امکان هم  جزوه 
از  بهتر  افرادی  شما  کاری  زمینه  در  دارد 
چنین  در  که  یافت شوند  دوست شما هم 
موقعیت  هایی شما باید به وفاداری خود به 
شرکت توجه نمایید نه رابطه  ی دوستانه  ای 

که با همکالسی خود دارید.

تازهــــــ  که  معمول  اشتباه  از 5 
ــکارها مرتکب می شوند اجتناب کنید
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سومین اقتصاد بزرگ جهان است؛ وضعیت برابری قدرت خرید و رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور به گونه ای است که به آن رتبه دوم در میان 
اقتصادهای پیشرفته داده است. هیات های ژاپنی از سرزمین سامورایی ها به ایران می آیند و برای برقراری روابط تجاری بیشتر با فعاالن اقتصادی در 
ایران حاضر خواهند شد. ژاپن یکی از خریداران اصلی نفت ایران است، تحکیم روابط با این کشور می تواند در بهبود اوضاع اقتصادی ایران بسیار موثر 
باشد. ایران می تواند از ژاپن به عنوان یکی از برجسته ترین اقتصادهای جهان در روابط خود نهایت استفاده را ببرد. این کشور الگوی تحسین برانگیزی 
برای توسعه اقتصادی است. این قبیل دیدارها به بهود روابط تجاری دو کشور کمک خواهد کرد. پایگاه خبری اتاق ایران به بهانه ورود این هیات، اقتصاد 

ژاپن و روابط این کشور با ایران را بررسی کرده است.
* چهارمین واردکننده کاال را بیشتر بشناسید

بررسی های انجام شده از داده های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 2014 حدود 37هزار و 519 دالر 
بوده است. البته این کشور پیش تر موقعیت بهتری داشته است. ژاپن یکی از کشورهای عضو گروه 7 است. البته به دلیل تغییرات ارز این کشور، وقتی 
تولید ناخالص داخلی ژاپن به دالر سنجیده می َشود، اندکی نوسان دارد. گزارش های پیشین پایگاه خبری اتاق ایران اینطور نشان می دهد که این کشور با 
تورم ساالنه 2.7درصد، رتبه اول را در متغیر تورم در بین 144کشور مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015 داشته است. بر اساس آمار سازمان 
جهانی تجارت، این کشور چهارمین کشور صادرکننده کاال و هفتمین کشور صادرکننده خدمات در سال 2014 در جهان است. همچنین چهارمین 
واردکننده کاال و ششمین کشور واردکننده خدمات در همین سال است. سهم ژاپن از کل ارزش تولید صنعتی در جهان در دهه گذشته، در سال 2013 

حدود 7.5درصد بوده است.
این کشور با افزایش مالیات بر مصرف خود، تورم را به 2.7 درصد رساند و به دلیل نرخ تورم پائین، رتبه اول را در متغیر تورم در رکن اقتصاد کالن کسب 
کرد. همچنین در شاخص بهداشت و آموزش رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داد. ژاپن یکی از کشورهایی است که سالمت ترین نیروهای کار 
در جهان را دارد. امید به زندگی در آن باالی 80 سال است )83.3 سال(. رتبه ژاپن در شاخص کارایی بازار کاال 11 و در شاخص کارایی بازار نیروی 

کار 21 بوده است.
* سومین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان

ژاپن سومین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان است. عالوه بر آن بزرگ ترین صنعت کاالهای الکترونیکی و برقی نیز همین سامورایی ها هستند. این 
کشور معمواًل بیشترین ابداعات و ابتکارات را دارد. این کشور در زمینه تولید با چین و کره جنوبی رقابت شدیدی دارد. بررسی جریان های ورودی و 
خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ژاپن در نه ماهه سال 2015 )ژانویه تا سپتامبر(حاکی از آن است که این کشور سرمایه  گذاری معکوس و خروج 
سرمایه دارد. خالص جریانهای ورودی FDI در این کشور در بخش تولید و غیر تولید منفی بوده ولیکن خالص جریان های خروجی آن مثبت و به 
ارزش 96.5 میلیارد دالر بوده است که 62.2درصد آن از بخش غیرتولیدی و 37.4درصد از بخش تولید و صنعت بوده است. در بخش صنعت نیز بیشترین 
سهم های سرمایه گذاری خروجی بهترتیب از گروه های: ماشین آالت برقی 7.8درصد، تجهیزات حمل و نقل 7.1درصد، ماشین آالت با کاربرد عام ]2[ 
5.5درصد، مواد و محصوالت شیمیایی و دارویی 4.7درصد و صنایع غذایی 4.1درصد بوده است. برای آشنایی بیشتر با اقتصاد ژاپن این گزارش پایگاه 

خبری اتاق ایران را بخوانید.
* شرکت های برجسته ژاپنی کدام هستند؟

شرکت های بزرگ و برجسته ای در جهان وجود دارند که نام آن ها تقریباً در تمامی کشورهای جهان شنیده شده است. یکی از شرکت ها، شرکت 
 NTT خودروسازی تویوتاست. این شرکت همراه با ضعف ین، فروش فوق العاده ای در امریکای شمالی داشته است. شرکت خدمات مخابراتی و ارتباطی
نیز از دیگر شرکت های نامی جهان در ژاپن است. این شرکت در حوزه کاری خود رتبه سوم را در سال 2013 در جهان به دست آورد. میتسوبیشی و 

نیسان هم از دیگر نام های آشنایی هستند که با نام کشور ژاپن همراه هستند.
* روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن

روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن نخستین بار در آگوست سال 1929 شکل گرفته است. این دو کشور در طول تاریخ رابطه پایدار، قدرتمند و دوستانه ای با 
یکدیگر حفظ کردند. ژاپن یکی از مقاصد مورد عالقه ایرانی ها بود. از سال 1974 که ایرانی ها به ویزای ژاپنی دست پیدا کردند این روابط تشدید شد 
اما در سال 1992 به دلیل مهاجرت غیر قانونی ایرانی ، این روند قطع شد. این کشور از سال 2004 در میدان های نفتی آزادگان در ایران فعالیت می کند.

اقتــصـاد ســرزمیـن آفتـاب 
تابـان چــه ویژگی هایــی دارد؟

تحکیم روابط تجاری با ژاپن به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان و یکی از خریداران اصلی نفت ایران از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.

با تبلیغات بسیار، گروهی از صنایع کشور را جهت شرکت در نمایشگاه تخصصی جمهوری اسالمی ایران در کشور ایتالیا، شهر رم راهی نمودند. 
از توصیه گرفته تا خواهش و درخواست هم در این راه استفاده شد.

حدود 250 نفر صنعتگر با امیدواری بسیار به نمایشگاه و وعده های داده شده، با بیش از سه میلیارد تومان راهی این سفر شدند و پس از یک 
هفته عذاب کشیدن، با اعصابی خراب از عدم دستاوردهای مناسب از این نمایشگاه به وطن برگشتند.

اما چرا چنین شد.
1 - انتخاب رم به جای شهر میالن که مرکز اقتصاد، صنایع و نمایشگاهی ایتالیا می باشد، بزرگترین اشتباه بود.

2 - عدم اطالع رسانی کافی، خلوت بودن بیش از حد نمایشگاه و تعطیل کردن نیمی از غرفه ها به صورت روزانه سه الی چهار ساعت زودتر 
از ساعت پایانی، دلیل آن بود

3 - حدود 20 درصد غرفه ها یا بارشان نرسیده بود یا شرکت نکرده بودند و به جای آن در غرفه خالی چند عکس و پوستر خودنمایی می کرد.
4 - با توجه به کمی مساحت غرفه ها، می توانست این نمایشگاه در محل کوچکتری در شهر برگذار گردد که نزدیک تر به شهر می بود.

5 - متاسفانه طرح سالن نمایشگاه و غرفه ها تا چهار روز مانده به مراسم افتتاح چندین بار دستخوش تغییرات شد که این امر موجب گردید تا 
غرفه داران چندین بار طرح و دکور و چیدمان خود را با صرف هزینه عوض نمایند.

6 - در ایران به شرکت کنندگان گفتند  در رم غرفه ساز داریم که می تواند غرفه های شما را تا سه روز قبل از افتتاح نمایشگاه اجرا و تحویل 
نماید ، ولی افسوس، خبری از غرفه ساز نبود و تنها دلخوشی ما داشتن یک چهار دیواری به همراه یک میزو دو سه صندلی برای آن بود. البته 

غرفه داران خودشان همت به خرج دادند و برای حفظ آبروی خود اقدام به خرید مایحتاج دکوراسیون برای غرفه خود کردند.
7 - از همه این ها جالب تر اختصاص محل خاصی برای جلسات B2B بود. در هیچ کجای دنیا وقتی غرفه دار با نمونه های بسیاری از 
کاالی خود و شرایط پذیرایی در غرفه حضور دارد، مشتری او را به جای دیگری جهت نشستن و گفتگو کردن هدایت نمی کند؛ نمونه آن 
بزرگترین نمایشگاه کف پوش جهان در شهر هانور آلمان است  که برای همایش ها و نشست هایی به صورت B2B صنعتگر به همراه 
چند نسخه کاتالوگ حضور دارد، بدون هزینه غرفه سازی و کرایه بار و سایر هزینه های مربوطه. نمونه دیگر آن در کشور خودمان سفر گروه 
صنایع آچیمیت )سازندگان ماشین آالت نساجی ایتالیا( در اوایل امسال به ایران است که در 4 شهر تهران، اصفهان، یزد و مشهد همایش 
برگزار نمودند، ابتدا یک سخنرانی کلی برای آشنایی انجام و سپس جلسات B2B بین خریدار و فروشنده در پشت یک میز و با کمترین هزینه 
برگزار شد که نتیجه ان فروش تعداد بسیاری ماشیتن آالت به صنعتگران ما بود؛ حال آنکه ما ایرانیان با بردن چند هزار کیلو بار به کشور آنها، 

با کمترین دستاورد برگشتیم.
در آخر هم باید بگویم در 5 روز برگزاری نمایشگاه، چندین بار از طرف رادیو و کانال های تلویزیون ایتالیا برای فیلمبرداری و مصاحبه آمدند و 

از غرفه های خالی از مشتری فیلمبرداری و در شبکه های خود نشان دادند...!

الـی طبل تـو خـ            ـ 
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۱. بیل گیتس
ارزش دارایی: 89.4 میلیارد دالر

سن: 60 /   کشور: آمریکا
حوزه کسب و کار: فناوری /  منبع ثروت کسب شده: کمپانی مایکروسافت

بیل گیتس نه تنها ثروتمندترین فرد در میان میلیاردرهای دنیای فناوری، بلکه 
متمول ترین انسان حال حاضر روی کره ی زمین است. گیتس در سال های اول 
فعالیت خود موفق شد تا به ثروت عظیمی دست یابد. بیل گیتس در سن 30 
سالگی و همزمان با عرضه ی عمومی سهام مایکروسافت ثروتمند شد. گیتس 
پس از تاسیس مایکروسافت، این کمپانی را برای سال ها اداره کرد. گیتس در 

سال 2000 از مدیرعاملی مایکروسافت کناره گیری کرد، اما وی کرسی خود در هیئت مدیره را حفظ کرده است. پس از کناره گیری از سمت مدیرعاملی، 
گیتس تمرکز خود را بیشتر روی امور خیرخواهانه قرار داده است.

بیل گیتس با همکاری همسر خود، ملیندا گیتس، هدایت بنیاد خیریه گیتس را بر عهده دارد. تمرکز اصلی بنیاد گیتس یافتن منابع انرژی جدید و استفاده 
از منابع موجود به شکل بهینه و پاك است. متخصصان بنیاد گیتس در پی آن هستند تا جایگزین  ارزانی را در برای سوخت های فسیلی و زغال سنگ 
یافته و مورد استفاده قرار دهند. گیتس معتقد است که در 15 سال آینده معجزه ی انرژی رخ داده و تمام مشکالت موجود در رابطه با اتمام انرژی های 

فسیلی در کنار آلودگی این نیروها از بین خواهد رفت.

۲. جف بزوس
ارزش دارایی: 51.2 میلیارد دالر
سن: 52 سال /  کشور: آمریکا

حوزه کسب و کار: فناوری / منبع ثروت کسب شده: آمازون
جف بزوس با آغاز کار کمپانی در پارکینگ منزلش، فرآیند خرید و فروش اجناس را با استفاده 
از پتانسیل اینترنت و فضای آنالین تسهیل کرده و از این طریق به ثروت عظیمی دست یافت. 
بزوس ابتدا به فروش کتاب پرداخت، اما پس از مدتی آمازون همه چیز می فروخت. پس از 
شکل گرفتن آمازون و گسترش کسب و کار این سرویس آنالین و استحکام شالوده های 
آن، بزوس سرمایه گذاری در سایر حوزه ها را نیز آغاز کرد، بطوریکه وی اکنون رسانه هایی 
نظیر روزنامه ی واشنگتن پست را در اختیار داشته و کمپانی Blue Origin را نیز با هدف 

توسعه ی موشک های چندبار مصرف تاسیس کرده است.

در دهه های اخیر با رشد فناوری افرادی زیادی وارد لیست میلیاردرهای جهان شده اند، در ادامه نگاهی به 5 میلیارد دنیای 
فناوری در سال 2016 خواهیم داشت.

 به نقل از زومیت، پیشرفت صنعت فناوری در چند دهه ی گذشته، صاحبان ایده را در این حوزه بسیار متمول کرده است، بطوریکه بخشی از لیست افراد 
ثروتمند در کل جهان متعلق به فعاالن حوزه ی IT است. از میان 10 میلیاردر برتر دنیای فناوری 4 نفر تحصیل در دانشگاه را رها کرده اند. لیست 10 

نفر میلیاردر دنیای فناوری از دو کشور آمریکا و چین هستند.
مجموع ثروت 10 نفر مورد بحث بیش از 18.2 میلیارد دالر برآورد شده که شامل پول نقد، سهام و سایر دارایی ها است. شماری از این افراد با سودای 
تغییر شرایط و بهبود وضعیت جهان اقدام به هزینه کردن دارایی های خود می کنند، حال آنکه شمار دیگری از افراد به سرمایه گذاری در تیم های ورزشی 

پرداخته و عده ای نیز به گسترش کسب و کاری که از طریق آن ثروتمند شده اند، می پردازند.
لیست مورد نظر با همکاری بیزنس اینسایدر و موسسه ی تحلیلی Wealth-X با استفاده از لیست 50 ثروتمند برتر دنیا تهیه شده است.

با 5 میلیاردر اول دنیای فنـاوری
 در سـال ۲0۱6 آشنا شویـد

آمازون امروزه دیگر تنها یک فروشگاه اینترنتی نیست، چراکه این کمپانی فعالیت های خود در حوزه ی سرگرمی را نیز گسترش داده و با سرویس 
آمازون پرایم نام خود را به عنوان یک سرویس استریم ویدیو مطرح کرده است. آمازون اخیرا سرویس استریم موسیقی خود را نیز عرضه کرد. فعالیت 
در حوزه ی ارائه ی خدمات ابری از دیگر حوزه هایی است که آمازون به آن وارد شده و وب سرویس این کمپانی میزبان وب سایت های بی شماری 

است. جف بزوس در پی آن است تا با استفاده از پهپاد، روند ارسال کاال را دگرگون کند.

۳. مـارک زاکربـرگ   
ارزش دارایی: 46.2 میلیارد دالر

سن: 31
کشور: آمریکا

حوزه کسب و کار: فناوری / منبع ثروت کسب شده: فیسبوك
زاکربرگ را باید جزو نسل جدید ثروتمندان دنیای فناوری خواند که با ایده های جدید خود 
را به ثروت رساندند. زاکربرگ توسعه ی فیسبوك را از دانشگاه هاروارد، زمانی که دانشجو 
بود، آغاز کرد. وی برای توسعه  و عرضه ی سرویس خود دانشگاه را کنار گذاشته و هرگز 

برای ادامه تحصیل بازنگشت.
زاکربرگ هم اکنون 31 سال دارد و پس از ازدواج صاحب یک فرزند شده است. زاکربرگ 

تصمیم گرفته تا 99 درصد از ثروت خود را به مرور طی دوران زندگیش برای مبارزه با مشکالتی نظیر بیماری ابوال و کمک 
به سیستم آموزش عمومی واگذار کند.

۴. لــری الیـســون
ارزش دارایی: 46.1 میلیارد دالر

سن: 71  /   کشور: آمریکا
حوزه کسب و کار: فناوری /  منبع ثروت کسب شده: اوراکل

لری الیسون، بنیان گذار کمپانی اوراکل، یکی از بزرگ ترین کمپانی های نرم افزاری 
جهان است. در صورتی که نام اوراکل را نشنیده باشید، چندان جای تعجبی ندارد، 
چراکه اغلب نرم افزار های اوراکل برای استفاده عموم نیست. توسعه ی نرم افزار های 
دیتابیس برای کسب و کارها و نهادهای دولتی از جمله ی خدمات این کمپانی 
بزرگ است. اوراکل همچنین با ارائه ی بستر مورد نیاز برای توسعه دهندگان، امکان 
اوراکل را باید دومین کدنویسی و ایجاد نرم افزار ها را در اختیار افراد قرار می دهد. پس از مایکروسافت، 

کمپانی خواند که نرم افزار هایش بصورت گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. الیسون یک جزیره در هاوایی در اختیار دارد و استیو 
جابز یکی از بهترین دوستان وی بود.

5. لــری پـیــج
ارزش دارایی: 37.8 میلیارد دالر

سن: 42  /   کشور: آمریکا
حوزه کسب و کار: فناوری  /   منبع ثروت کسب شده: گوگل

لری پیج یکی از شرکای گوگل است که ثروتی بیش از دیگر مالک این 
کمپانی، یعنی سرگئی برین دارد. پیج سمت مدیریت عاملی آلفابت را بر 
عهده دارد. هلدینگ آلفابت را باید کمپانی مادر گوگل خواند که برای 
کاهش بار گوگل و همچنین درآمدزایی از سایر کمپانی های تحت تملک 
غول جستجو تاسیس شد. ساندار پیچای هم  اکنون به عنوان مدیرعامل 
گوگل انجام وظیفه می کند. پیج و برین دو نفری بودند که گوگل را 
تاسیس کرده و این سرویس را از ابتدا توسعه دادند. وظیفه ی پیج توسعه ی 
الگوریتم هسته ی اصلی موتور جستجوی گوگل بود که نتایج را طبق یک 

رده بندی مشخص مرتب می کرد. پیج در سن 30 سالگی ثروتمند شد و در زمان تصاحب اندروید توسط گوگل، سکان هدایت غول جستجو را بر 
عهده داشت. هرچند پیج برای یک دهه از سمت مدیرعاملی گوگل کنار کشید، اما پس از 10 سال و در سال 2011 دوباره به عنوان مدیرعامل 

گوگل، هدایت این کمپانی را در دست گرفت.
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یادم می آید طمانیکه برای اولین بار در سوپر مارکت عموی خودم، 
زمانی که بیش از 6 سال سن نداشتم، رفتم روی یخچال صندوقی 
مغازه نشستم و از عموی خودم تقاضا کردم اجازه دهد مشتریانی را 
که بستنی می خواهند را من به آنها بستنی بدهم؛ خوب در خاطر 
دارم که به خاطر جثه کوچک و وزن سبکم حتی چند باری هم 
به داخل یخچال بستنی ها افتادم، اما لذت پول گرفتن از دست 
مشتریان و تحویل بستنی به آنها، هیچ وقت از ذهنم پاك نشد. یادم 
می آید عمو به من می گفت تو بستنی را به مشتری بده و بعد به آنها 
بگو برای حساب کردن مبلغ آن به پای پاچال مراجعه کنند؛ اما من 
مخالفت کردم و گفتن نه!...گفتم اینجوری معلوم نیست چه شخصی 
پول بستنی را حساب کرده و چه شخصی نپرداخته و اگر مغازه شلوغ 

باشد شما متوجه نخواهید شد.
به همین خاطر یک کاسه برداشتم و همزمان با تحویل بستنی به 

مشتری پول آن را هم می گرفتم.
یادم هست در پایان وقت کاری، زمانیکه کاسه پر از پول را به عمو 

تحویل می دادم و از یخچال به پایین می پریدم، احساس می کردم 
که "چقدر مانند آدم بزرگ ها دارم کاسبی می کنم" و راه پول در آوردن 

را هم بلدم.
از آن زمان تا کنون بیش از 34 سال گذشته و من همچنان لذت پول 

درآوردن و فعالیت در این راستا را نتونستم هیچ وقت فراموش کنم.
وقتی رانندگی را فرا می گیریم دیگر تفاوتی نمی کند که برند اتومبیل 
چه باشد، هر چه باشد از پس راندن آن بر خواهیم آمد. باور من ظرف 
این 34 سال عمر اضافه شده به مقطع 6 سالگی ام و 17 سال سابقه 
کاری حرفه ای در زمینه بازاریابی این است که " فقط کافیست راه و 
روش تجارت کردن و اداره کسب و کار را بیاموزیم" و ما بقی آن را هم 

به کمک سایر متخصصین به جلو ببریم.
کسب و کار و اداره کردن آن می تواند خیلی ساده باشد اگر بتوانیم به 
نحو صحیح آن را اداره نماییم و می تواند مانند کابوسی وحشتناك برای 

زندگی و کسب و کار ما باشد اگر نتوانیم آن را درست هدایت کنیم.
به عنوان یک مربی کسب و کار، تجربه به من ثابت کرده که برای 

دکتر دیاکو نوروزی
مجری اولین Business Coach حرفه ای در ایران

مهـارت کاربــردی= تجــربه + دانـــش

موفقیت در این عرصه "تجربه" به عنوان یک اصل مهم است، اما این 
بدان معنی نیست که "دانش به روز شده" با آن تناقض دارد؛ لذا برای 
مدیرین کسب کار بایستی دانش و تجربه را در هم آمیخته و از آن برای 

استخراج مهارت های کاربردی استفاده کرد.
امروزه در عرصه کسب وکار و مشاوره، کلمه "کاربردی" کم رنگ شده، 
اما معنای دقیق کاربردی بودن در یک کسب و کار چیست؟ اجازه می 

خواهم آن را با یک مثال مطرح کنم؛
فرض کنید شما در بازار سنتی چند ده ساله خودتان مشغول کسب وکار 
هستید و به ناگاه متوجه افت در تجارت خودتان می شوید، از حضور 
مشتریانتان کاسته می شود، قیمت ارز و نوسانات آن کسب و کار شما را 
دچار اختالل کرده است و ...، در این جا دو حالت پیش خواهد آمد؛ اگر 
این موارد به صورت گذرا باشد، شما به عنوان مدیر کسب و کارتان می 
توانید آن را مدیریت نمایید و از این برحه زمانی به سالمت گذر کنید، 
اما اگر این روند ادامه دار باشد تکلیف چیست؟ خیلی از کسب و کارهای 
اطراف ما به خاطر تداوم چنین مشکالتی به ورطه ورشسکستگی افتاده 
اند و یا به کسب و کارهای دیگری رو آورده اند، دلیل چسیت؟ مطمئنا 
تجربه شما توانسته شما را تا چند مدت به جلو هدایت کند اما از یک 
زمانی به بعد دیگر نتوانستید ادامه دهید. این مطلب را تا این جا در ذهن 

داشته باشید تا حالت دیگری را در کنار آن بررسی کنیم.

گرد هم  مستعد،  دانشجوی  عمدتاً  و  ذوق  جوان خوش  عده  یک 
می آیند و تصمیم به راه اندازی کسب و کاری جدید دارند، ایده خوبی 
در ذهن دارند و با یک حساب سرانگشتی و بدون تجربه در ذهن خود 
یک زندگی مرفح و پول زیاد را می پرورانند، در مرحله بعد وارد گود می 
شوند، از این جا به بعد است که مشکالت زیادی بر سر راه آنها ظاهر 
می شود، در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت و امیدوار بود که آنها 
تا انتهای خط را طی کنند اما در آنجا هست که به بزرگترین چالش 

یک کسب کار برخورد می کنند و آن استقبال مشتریان از آن کسب 
و کار خواهد بود.

در مثال اول که شما صاحب یک کسب و کار سنتی به همراه تجربه 
بودید، ناگزیر در یک مقطعی متوقف شدید. در مثال دوم که اجماعی از 
دوستان باهوش و دارای علم و دانش و آگهی بودند، باز هم در مقطعی 

متوقف شدند.
برآیند این دو قصه کوتاه موید این نکته مهم است که دانش به تنهایی 
عامل موفقیت شما نخواهد بود، هرچند که تجربه شاید بتواند مدت 
زمان بیشتری را برای بقای کسب و کار به شما بدهد، اما پیشرفت 
های فناوری و تغییرات بسیار سریع در سبک زندگی، تجربه را هم به 

چالش کشیده است؛
در اینجا فرمولی را که مربیان کسب و کار پیشنهاد می دهند، آمیختن 
"تجربه و دانش" به صورت توأمان است که می تواند تولید مهارت کند. 

اما چه نوع مهارتی؟ "مهارت کاربردی".
امیدوارم روزی برسد که به کمک تجربه پیش کسوتان در حوزه کسب 
و کار و دانش به روز جوانان، بتوانیم شاهد شنیدن نام برندهای ایرانی 

در سطح جهانی باشیم

فقط کافیـست
 راه و روش تجــــارت 

کـردن و اداره کسب و کـار را 
بیاموزیـــم 



13
95

ر  
آذ

 / 
87

ره 
شما

 / 
نی

ری
آف

کار
 و 

ت
نع

ص

13
95

ر  
آذ

 / 
87

ره 
شما

 / 
نی

ری
آف

کار
 و 

ت
نع

ص

2223

برای مثال ابزارهای آماری مانند گوگل آنالیتیکس معرفی می گردد. بسیاری هم این کار را انجام می دهند 
و مثال گوگل آنالیتیکس را برای وب سایت یا اپ موبایل شان راه اندازی می نمایند. اما اغلِب این افراد 

نمی توانند از آماری که از طریق این ابزارها گردآوری می شود استفاده الزم را ببرند و صرفا به مشاهده 
ی تعداد بازدیدها یا دفعات نصب برنامه اکتفا می نمایند.

این ابزارها پر هستند از داده های گوناگون و انوام و اقسام فرم و گزارش، و تا زمانیکه ندانید که 
با آن ها چکار می خواهید بکنید، احتماال وقت تان دارد تلف می شود.

هر کارآفرین مصممی که در این راه گام بر می دارد پس از مدتی متوجه می شود که به جای 
توجه پراکنده به همه سنجه ها و آمارهایی متعددی که گوگل آنالیتیکس نشان می دهد بهتر 

است به تعداد معدودی از آن ها توجه مداوم و یکدست داشته باشد.
در این مطلب و مطالب بعدی نگاهی جامع و دقیق به سنجه هایی که برای درك درست و 

ارتقای یک کسب و کار نوپا الزم است خواهیم انداخت.
هدف از انتشار این مطلب و مطالب بعدی کمک به استارتاپی ها و کارآفرینان تازه کار برای 
پاسخگویی به این پرسش است که آیا کسب و کار نوپا در آینده می تواند از نظر اقتصادی 

توجیه داشته باشد یا خیر؟
کسی از یک استارتاپ انتظار ندارد که در روزها و ماه های اولیه راه اندازی اش سودآوری کند. 

در واقع برای مدتی هر کسب و کار نوپا، در حال هزینه کردن است و درآمدی نخواهد داشت به 
این امید که به مرور، میزان درآمد به اندازه ای برسد که هزینه ها را پوشش دهد و از آن بیشتر 

گردد تا به سود برسد.
در بسیاری از کسب و کارهای نوپا که برای ورود به مراحل گسترش سرمایه جذب می نماید حتی با 

اینکه آن کسب و کار به مرور در جذب مشتری به موفقیت هایی می رسد اما افزایش تعداد مشتری ها، 
نگه داری آنان، ارائه خدمات مناسب و جلب رضایتشان هزینه های بیشتری را تحمیل می نماید که کار را 

برای مدیریت و سرمایه گذاران از این جهت که آیا در آینده ادامه آن مدل کسب و کار توجیه اقتصادی 
دارد یا خیر، دشوار می کند.

خوشبختانه برای اینکار، یک سری ابزارها وجود دارند. یک راه بسیار خوب برای درك هر مدل کسب 
و کاری، پاسخ دادن به یک پرسش ساده است:

آیا درآمدی که از مشتریان کسب می نمایم از هزینه ای که برای جذب آنها می کنم بیشتر است؟

آیا استارتاپ شما در آینده می تواند
 از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد؟
در بسیاری از وبالگ ها و مطالب آموزش کارآفرینی به کسانی که 
در ابتدای راه اندازی یک کسب و کار هستند توصیه شده است 
که درباره ی جزئیات کاری که می کنند داده ها و اطالعات کافی 

گردآوری نمایند

در اصل، پاسخ دادن به این سوال، تالش برای درك اقتصاد هر کاربر است و برای رسیدن به پاسخ مناسب، به 2 سنجه بسیار مهم 
نیاز داریم:

CLV – Customer Lifetime Value ارزشی که از یک مشتری در طول تعامالت با او ایجاد می شود 
CAC – Cost to Acquire a Customer هزینه جذب یک مشتری

کارآفرینان تازه کار، اغلب نسبت به هزینه های جذب مشتری بیش از اندازه خوشبین هستند. ریشه این خوشبینی، این تصور است 
که مشتریان نسبت به محصول یا خدمت ارائه شده خیلی مشتاق هستند و به هر ترتیب که شده می آیند و محصول یا سرویس را 
می خرند. اما واقعیت بسیار با این تصور متقاوت است و مشتریان به این آسانی به چیزی که ساخته اید توجه نمی کنند. در نتیجه 

شما باید هزینه های زیادی را صرف بازاریابی و تبلیغات نمایید که باز هم ممکن است تاثیر زیادی نداشته باشند.
هزینه جذب یک مشتری

این هزینه به این شکل تعریف می شود: مجموع تمامی هزینه هایی که برای بازاریابی و فروش انجام شده، تقسیم بر تعداد مشتریانی 
که بعد از آن اضافه می شوند.

در روزها و ماه های اولیه از شروع یک کسب و کار، با توجه به اینکه تعداد مشتریان جذب شده به طور طبیعی کم می باشد اگر 
هزینه زیادی برای بازاریابی انجام شود، این عدد، خیلی زیاد خواهد شد. به این دلیل، یک استارتاپ بیشتر از اینکه 
برای بازاریابی هزینه کند، از توان اعضای تیم برای جذب مشتریان جدید استفاده می کند. که این کار موجب 

می شود تا به عدد منطقی تری برای محاسبات آینده برسیم.
Customer Lifetime Value

همه می دانیم که هزینه جذب یک مشتری جدید از هزینه ای که برای نگه داری یک مشتری قبلی 
صرف می شود بیشتر است. بنابراین گسترش زمانی و اقزایش تعداد دفعات خرید توسط مشتریان 
فعلی، منطقی و برای کسب و کار مفید است. به همین شکل، دانستن CLV به ما کمک می 
کند تا انرژی و منابع خود را بر روی کانال ها و روش هایی که منجر به جذب مشتریان پرسود 
می شود متمرکز کنیم. شما باید مدل بازاریابی و استراتژی های مشتری مداری تان را طوری 
طراحی و اجرا کنید که در طول زمان سود و ارزش بیشتر برای برند شما ایجاد کند تا یک 

فروش اولیه.
در واقع شما باید کاری کنید که CLV کسب و کارتان از CAC آن بیشتر شود.

به طور ساده، CLV اینگونه محاسبه می شود:
یک  که  زمانی  میانگین  تکراری  های  فروش  تعداد  )فاکتور(  فروش  یک  ارزش  میانگین 

مشتری معمولی حفظ می شود )به ماه یا سال(
برای مثال، ارزش یک عضو باشگاه بدنسازی که ماهیانه 100 هزارتومان شهریه پرداخت 

می کند و 3 سال به آن باشگاه می رود، می شود:
100.000 تومان ضربدر 12 ماه ضربدر 3 سال = 3.600.000 تومان

در همین مثال ساده می بینید که یک عضو برای آن باشگاه در سال 1.200.000 تومان درآمد 
ایجاد می کند و تا زمانی که این درآمد از هزینه های صرف شده برای جذب آن مشتری بیشتر 
باشد، آن مشتری سوددهی ایجاد می کند. بنابراین، اگر آن باشگاه بدنسازی مثال دو ماه عضویت 
رایگان ارائه کند، موجب شود تعداد افراد زیادی عضو شوند تا بلکه از میان آنان تعداد بیشتری عضویت 

غیر رایگان را ادامه دهند.
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گزارشی با عنوان »مطالعات تطبیقی تأمین مالی بنگاه های کوچک و 
متوسط در جهان؛ تجربه هند« به وضعیت SME ها در این کشور 

پرداخته است.
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه 
اقتصادی کشورها شناخته می شود. این کسب و کارها از طریق ایجاد 
کارآفرینی و خلق نوآوری، سبب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و در 
نتیجه سبب رشد اقتصادی می شوند. »مطالعات تطبیقی تأمین مالی 
نشان می دهد  تجربه هند«  در جهان؛  متوسط  و  بنگاه های کوچک 
علی رغم نقش کلیدی این بنگاه ها در اقتصاد، در ایران این کسب و 
کارها همچنان با چالش ها و مشکالت اساسی مواجه هستند. هدف از 
انجام این مطالعه، بررسی و بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و 
روش ها و استراتژی های به کار گرفته شده توسط سیستم  های مالی 
این کشورها در تامین مالی، حمایت از این بنگاه  ها و مرتفع ساختن 

مشکالت پیش روی آنها است.
تولید  با  هند  کشور   ،2015 سال  در  جهانی  بانک  آمار  اساس  بر 
ناخالص داخلی 7512 میلیارد دالر بر اساس برابری قدرت خرید، 
است  توانسته  که  بوده  آمریکا  و  از چین  دنیا پس  اقتصاد  سومین 
را  خود  مثبت  رشد  جهانی،  اقتصاد  های  چالش  وجود  رغم  علی 
حفظ کرده و پارامترهای اقتصاد کالن خود از جمله تورم، کسری 
مالی و تراز حساب جاری را بهبود ببخشد. بخش بنگاه  های خرد، 
کوچک و متوسط به عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد این 
سال  گزارش  طبق  است.  بوده  مطرح  گذشته  دهه  پنج  در  کشور 
15 - 2014 وزارت خانه بنگاه  های خرد، کوچک و متوسط هند، 
نرخ رشد ساالنه این بنگاه  ها در فاصله سال های 14 -  2007، 
به طور متوسط 4.4 درصد برآورد شده و در نتیجه انتظار می  رود که در 
پایان سال 2014 تعداد بنگاه  های کوچک و متوسط در این کشور به 

48.8 میلیون بنگاه رسیده باشد.
مهمترین منبع تامین مالی بنگاه  های کوچک و متوسط در هند بانک 
 ها هستند. با این وجود دولت با هدف تامین حداقل 40 درصد از کل 
منابع مالی در دسترس برای بنگاه  های کوچک و متوسط از طریق منابع 
بانکی، در پی تسهیل اعطاء و افزایش میزان تسهیالت ویژه برای بخش 
صنایع کوچک و متوسط است. قسمت کوچک تری از تامین مالی بنگاه 
 های کوچک و متوسط نیز از طریق بخش غیر بانکی و مؤسسات 

متنوعی انجام می شود که در این بخش فعالیت دارند.
بنگاه هــای کوچـک و متوسط، موتـور رشــد 

و توسعه اقتصــادی
بنگاه  های کوچک و متوسط )SMEs( موتور رشد و توسعه اقتصادی 
در همه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آزاد هستند؛ به  طوری 
که امروزه جهان به این واقعیت معترف است که این بنگاه  ها نقش 
کاتالیزوری در فرآیند توسعه ایفا کرده و بر خالف تصور رایج موجود 

که بنگاه  های کوچک و متوسط را رقیب صنایع بزرگ می  پندارد، اغلب 
تکمیل کننده فعالیت آن ها هستند. در حقیقت صنایع کوچک و متوسط 
خالقان بزرگ اشتغال و تجارت هستند که حدود نیمی از تولید ناخالص 
داخلی در کشورهای با درآمد باال را تشکیل می دهند. به عالوه این صنایع 
با تولید کاالهای جدید و متنوع، نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری در 
 )IFC( بازارهای جهانی دارند. بررسی های شرکت تامین مالی بین المللی
نشان می دهد که حدود نصف تا دو سوم از بنگاه  های کوچک و متوسط 
در بخش رسمی اقتصاد، از کمبود دسترسی به منابع مالی مناسب آسیب 
می- بینند. بنابراین مسئله تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی و تسهیل 
دسترسی به اعتبار برای بخش بنگاه  های کوچک و متوسط به دلیل نقش 

قابل توجه آن در اقتصاد کشورها، از اهمیت ویژه  ای برخوردار است.
هند با داشتن گستره جمعیتی بسیار وسیع، فضای کارآفرینی رو به رشد، 
یک بازار داخلی عظیم و یک حکومت مردمی پایدار، توانسته است جایگاه 
خود را به عنوان یکی از قدرت  های اقتصادی بزرگ در دنیا استحکام 
بخشد. طبق پیش بینی  های بانک جهانی و صندوق بین  المللی پول، در 
سال 2016 و 2017 رشدی معادل 7.5 درصد در انتظار این کشور است. 
با این وجود اقتصاد این کشور با چالش  هایی از جمله کاهش صادرات، 
کمبود زیرساخت، موانع کسب و کار و سرعت کند اعمال اصالحات مواجه 
است. بنابراین برای حصول اطمینان از ادامه حرکت رو به جلوی اقتصاد و 
نیز تامین نیازهای جمعیت فزاینده، اقتصاد هند نیاز به رشدی سریع دارد. 
بخش بنگاه  های کوچک و متوسط هند، به دلیل نقش حیاتی  در شتاب 
بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال، تولید صنعتی 
و صادرات، از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. به همین دلیل حمایت از 
این بنگاه  ها و تسهیل در امر تامین مالی آن ها در دستور کار دولت هند 
قرار گرفته و سیاست  های متنوعی در جهت رفع چالش  های موجود بر سر 

راه این بنگاه  ها ابداع شده است.
اقتصاد کشور هفتاد و دو ملت

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و زراعت سنتی روستایی، کشاورزی 
مدرن، صنایع دستی، گستره وسیعی از صنایع مدرن و صنعت و خدمات 
انبوهی را در بر می  گیرد. اندکی کمتر از نصف نیروی کار هند در بخش 
کشاورزی اشتغال دارند. علی رغم این مسئله، خدمات با در اختیار داشتن 
حدود یک سوم نیروی کار این کشور، منبع اصلی رشد اقتصادی و منشا 

خلق نزدیک به دو سوم از تولیدات اقتصادی هند محسوب می  شود.
بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2015، کشور هند با تولید ناخالص 
داخلی 7512 میلیارد دالر بر اساس برابری قدرت خرید، سومین اقتصاد دنیا 
پس از چین و آمریکا بوده و با تولید ناخالص داخلی 2074 میلیارد دالر بر 
اساس قیمت  های جاری هفتمین اقتصاد جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، 
آلمان، انگلستان و فرانسه به شمار می  آید. با این وجود این کشور واقع در 
جنوب آسیا، جزء کشورهای با درآمد متوسط پائین محسوب می  شود. زیرا 
با جمعیت 1311 میلیون نفر در سال مذکور، در تولید ناخالص داخلی سرانه 

بنگاه های کوچک در کشور هفتاد و دو ملت چطور چرخ اقتصاد را می چرخانند؟
رتبه 121 را بر اساس برابری قدرت خرید )با 5730 دالر بین المللی( و 
رتبه 131 را بر اساس قیمت  های جاری )با 1582 دالر  آمریکا( را در بین 
169 کشور مورد بررسی دارد. در سال 2015 بیشترین سهم ارزش افزوده 
را در اقتصاد هند، بخش خدمات با 52.6 درصد از تولید ناخالص داخلی و 
پس از آن بخش صنایع و معادن با 30 درصد و در آخر بخش کشاورزی 

با 17.4 درصد داشته است.
بررسی  های بانک جهانی از میزان فقر در هند در سال 2012 نشان داده 
 است که از هر 5 نفر هندی یک نفر فقیر است، یعنی 20درصد جمعیت 
)حدود 260 میلیون نفر( فقیر محسوب می  شوند که 80 درصد آنها در 
روستاها زندگی می  کنند. با این حال هندوستان با 497 میلیون نیروی 
کار، دومین کشور جهان بعد از چین با 806 میلیون نیرو در سال 2014 
بوده است.بخش بنگاه  های خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک بخش 
پویا و فعال در اقتصاد هند در پنج دهه گذشته مطرح بوده است. این بنگاه 
ها نه تنها نقش مهمی در فراهم کردن فرصت  های شغلی بیشتر و کم  
هزینه تر برای کارفرما در مقایسه با صنایع بزرگ دارند، بلکه به صنعتی 
شدن مناطق روستایی و کم تر توسعه یافته این کشور نیز کمک می کنند. 
نتیجه فعالیت این بخش در اقتصاد، کاهش عدم توازن  های منطق ه ای، 
اطمینان از توزیع عادالنه  تر درآمد و ثروت و کاهش فقر است. به منظور 
تجهیز صنایع کوچک و متوسط به قابلیت  های مورد نیاز برای رقابت در 
بازارهای جهانی، دولت هند سیاست های نوآورانه و متنوعی را طراحی 
کرده و در برنامه  های توسعه پنج ساله خود، مسیر توسعه این بخش را 

مشخص کرده است.
طبق گزارش بانک توسعه آسیایی )ADB(، هند بعد از چین، با داشتن 
48.8 میلیون کسب و کار کوچک و متوسط، دومین کشور جهان از نظر 
تعداد این کسب و کارها بوده است؛ به  طوری که در پایان مارس 2014، 
بالغ بر 111.3 میلیون نفر در این بخش مشغول به کار بوده که در مقایسه 
با سال قبل از آن، رشدی معادل 4.9 درصد داشته است. همچنین در پایان 
مارس 2013، این کسب و کارها 37.5 درصد از ارزش افزوده تولیدات 

کارخانه ای را ایجاد کرده بودند.
کمیسیون برنامه  ریزی هند برآورد کرده  است که کل تقاضای اعتبار بخش 
بنگاه  های کوچک و متوسط در پایان مارس 2014 معادل 28.04 میلیارد 
روپیه بوده که 70 درصد از آن مربوط به تقاضای سرمایه در گردش و 30 
درصد نیز تقاضای مربوط به سرمایه ثابت است. کل عرضه اعتبار نیز در 
پایان مارس 2014 معادل 12.38 میلیارد روپیه تخمین زده شده که نشان 
 دهنده یک شکاف 56 درصدی در بازار اعتبار است. انتظار می رود که این 
شکاف تا پایان مارس 2017 به 43 درصد کاهش یابد، چرا که اعتبارات 
مربوط به بخش بنگاه های کوچک و متوسط در بانک  ها، ساالنه 20 

درصد رشد می  کند.
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منابع مالی محدود و نداشتن سرمایه ی اولیه زیاد، موانعی مشترك در 
بین بسیاری از عالقمندان به کسب و کار است؛  اما این محدودیت 
بدین معنی نیست که برای شروع کارآفرینی گزینه های دیگری وجود 
بازاریابی  دانش  و  اخالق  مهارت،  از  مناسب  ترکیبی  اگر شما  ندارد! 
داشته باشید، شروع کسب و کار با پول بسیار کم نیز امکان پذیر است. 
به عقیده ی کریس گی یبو )Chris Guillebeau( نویسنده ی کتاب 
و  پروژه ی کسب  یک  در  موفق شدن  برای  دالری،   100 استارتاپ 
کار، به خصوص پروژه ای که برای راه اندازی آن ذوق و شوق دارید، 
فکر کردن دقیق به آن دسته از مهارت هایتان که می تواند برای حل 
راهی  یافتن  برای  فکرکردن  به ویژه  باشند،  مفید  دیگران  از  مشکلی 

جهت ترکیب آن مهارت ها، اهمیت زیادی دارد.
اگر به کارآفرینی عالقمندید و برای شروع کسب و کار شخصی خود ذوق 
و شوق دارید ولی نگران نداشتن پول کافی برای شروع هستید، این پنج 

گزینه را مّد نظر قراردهید:
1. چیزی بسازید.

اپلیکیشن و هر چیز  لوازم دکوری،  اگر در ساختن عروسک، مجسمه، 
دیگری مهارت دارید گزینه ی اول شما برای کارآفرینی استفاده از این 
مهارتتان است. بله، ساختن هر چیزی هزینه های اولیه ای دربرخواهدداشت، 
اما معمواًل این هزینه های آن قدر هنگفت نیست که نیاز به سرمایه ی اولیه ی 
آن چنانی داشته باشد. از طرفی، چون برای ساختن این گونه محصوالت یا 
خدمات نیاز به اجازه ی دفتر کار ندارید، هزینه ی فرآیند تولید خیلی زیاد 
نخواهدشد و در نتیجه بخش زیادی از درآمد شما از فروش این محصوالت 
سود خالص خواهدبود. تصمیم اینکه چه چیزی بسازید بر عهده ی خودتان 

است، اما برای فروش محصوالت گزینه های زیادی در اختیار دارید.
اگر تمایل به فروش فیزیکی محصوالت داشته باشید می توانید به سراغ 
مغازه ها و فروشگاه های محله یا شهر خود بروید و یا مستقیماً به آن ها 
بفروشید یا قفسه ای از آن فروشگاه را اجاره کنید و محصوالت خود را در 
آن قراردهید و یا محصوالت خود را در فروشگاه ها عرضه کنید و درصد 
مشخصی از فروش محصوالت را به صاحب فروشگاه بدهید. به لطف 
اینترنت این روزها فروش محصوالت راحت تر از قبل شده و می توانید 
محصوالت تولیدی خود را به صورت آنالین نیز در معرض دید مشتریان 
قراردهید. مکان های زیادی برای فروش آنالین کاالی دست ساز شما 

وجود دارد:
بسیاری از صاحبان کسب و کار محصوالت خود را در سکوهای مختلفی 
برای فروش می گذارند تا به بهترین شکل در معرض دید قرار بگیرند. مهم 
این است که حواستان به به روز بودن انبار در سایتهای مختلف باشد. اگر 
می خواهید بیشتر درباره ی روشهای فروش محصوالت دست ساز بدانید 

این پست Life hacker را چک کنید.
2.واسطه گری در فروش یک کاال یا خدمات

اگر به هر دلیل قصد ساختن چیزی را ندارید، می توانید واسطه ی فروش 
کاال یا خدمات دیگران باشید و از این راه کسب درآمد کنید. بسیاری از 

صاحبان کسب و کار با دوباره فروشی )واسطه گری( محصوالتی که قباًل 
توسط شخص یا کمپانی دیگری ساخته شده اند، کسب و کارهای بزرگی 

زاه اندازی کرده اند. اینکار می تواند از راه ها و کانالهای مختلف انجام شود:
)Drop shipping( دراپ شیپینگ -

دراپ شیپینگ یکی از روش های خرده فروشی و از تکنیک های مدیریت 
زنجیره ی ارزش است که در آن شخص یا کمپانی خرده فروش بدون 
از  را  سفارش  انبار(  داشتن  بدون  کل  به طور  )و  انبارکردن محصوالت 
مشتری گرفته و برای تولیدکننده یا عمده فروش ارسال می کند و از این 

طریق کاال را یک راست از انبار دیگران برای مشتری ارسال می کند.
آنالین درست  دارید، یک فروشگاه  این روش عالقه  به  اگر 

این گونه  اینترنتی  آماده ی وبسایت های  )قالب های  کنید 
دسترس  قابل  مناسبی  هزینه های  با  فروشگاه ها 

است.( و با شرکت هایی که خدمات دراپ شیپینگ 
سفارش  پذیرش  به  مربوط  امور  به خصوص 

شوید.  شریک  می دهند  انجام  شما  برای  را 
بستر  یک  که   Shopify مثال،  به عنوان 
تجارت الکترونیک آنالین است، راهنمای 

خوبی برای دراپ شیپینگ دارد.
- فروشگاه های ارزان قیمت و حراج های 

گاراژی

گزینه برای کارآفرینی با کمترین سرمایه اولیه5

5
اگر از آن دسته  از افراد تیزبین باشید و احیاناً اهل خرید و فروش اجناس 
دست دوم باشید می دانید که این جور اجناس را کجا می توانید پیداکنید. 
می توانید در فروشگاه های دست دوم فروشی، آنتیک فروشی ها، بازارهای 
دست دوم فروشی و حراج های خانگی محصوالت جالبی را پیدا کنید و آنها 
را با بهایی بیشتر از آنچه خریده اید در فروشگاه اینترنتی خود به صورت 
 Nasty آنالین بفروشید. یک مثال موفق اینکار صوفیا آموروسو، مؤسس
Gal است. آموروسو شروع به خرید و بازفروش لباس های قدیمی و خاص 
در eBay کرد، و شرکتش تا حدی رشد کرد که در سال 2011 بیست و 
چهار میلیون دالر درآمد داشت و بیش از 200 کارمند استخدام کرد. کتاب 

او   دختررئیس  نگاهی الهام بخش به شروع کار او دارد.
3. خدمات بفروشید.

یک راه دیگر برای شروع کسب و کار و کارآفرینی با حداقل سرمایه ، 
فروش خدمات به جای یک محصول فیزیکی است. تنوع خدماتی که 

می توانید ارائه دهید به پیش زمینه، مهارت ها و عالیق شما بستگی دارد.
بعضی خدمات مستلزم مدارج تحصیلی باال هستند، مثل حسابداری، و 
برخی دیگر تنها دانشی ابتدایی برای انجام کار الزم دارند )مثل مراقبت 

از کودکان در منزل، چمن زنی، رانندگی و ...(.
اگر تصمیم گرفتید از طریق استفاده از مهارت های شخصی 
خود از راه فروش خدمات کارآفرینی کنید، یکی از 
مهم ترین مسائل، تهیه یک برنامه ی برای ساخت 
و تقویت نام تجاری شماست. باید مطمئن شوید 
اسم شما و نام تجاری کسب و کارتان در 

مقابل دیدگان مشتریان بالقوه ی شما قرار می گیرد. از شبکه های اجتماعی 
و روش های کم هزینه ی دیگر برای تقویت نام تجاری خود استفاده کنید.

داشتن وبسایت راهی مفید برای نشان دادن نمونه  کارهای شما به مشتریان 
و حتی سرمایه گذاران است. تجارب و سوابق خود را لیست کنید، و درباره ی 
صنعت یا حوزه ای که در آن فعالیت می کنید وبالگ نویسی را آغاز کنید تا 

به مرور بازدیدکننده جلب کنید.
4. معامالت کاال به کاال، خدمات با خدمات!

برای کارآفرینان جوانی که با کمترین سرمایه کسب و کار خود را راه اندازی 
انجام  توانایی  اگر  است.  مهم  موجود  منابع  تمامی  از  استفاده  می کنند 
خدماتی را برای سایر کسب و کارهای نوپا و کوچک دیگر دارید و آن ها 
نیز می توانند گوشه ای از نیازهای شما را برآورده کنند، حتماً به سراغ آن ها 
بروید و پیشنهاد همکاری دهید. شاید به این راحتی پاسخ مثبت دریافت 
نکنید، ولی چیزی را از دست نخواهیدداد. از مهارت های خود برای کمک 
به دیگران استفاده کنید و مطمئن باشید نتیجه ای که می خواهید را به دست 

خواهیدآورد.
از آن ها استفاده نمی کنید و جزو وسایل  یا قطعاتی دارید که  اگر کاال 
بی مصرف شماست، از کامپیوتر قدیمی گرفته تا قطعات الکترونیکی و 
...، افرادی هستند که به آن ها نیازمندند. از تمامی منابع خود استفاده کنید.

5. از خدمات کم هزینه استفاده کنید.
کنار  در  توسعه،  و  رشد  مرحله  تا  آغاز  از  کارآفرینی،  مراحل  تمامی  در 
روش های اثربخش و البته گران قیمت، ابزارها و روش های کم هزینه نیز 

وجوددارد. کافی است خالق باشید و بابرنامه.
اینترنت می توانید وبسایتی  بسایت های متعددی در  ابزارها و  از طریق 
کم هزینه طراحی کنید و بدون پرداخت هزاران دالر به طراحان، سیستم 

خرید و فروش آنالین ایجاد کنید.
شبکه های اجتماعی ابزاری ارزان قیمت است که به شما این امکان را 
می دهد که با میلیون ها کاربر در ارتباط بشوید. از عکس ها، نوشته ها و 
ویدئوهای خالقانه و پرطرفدار استفاده کنید، محتوای مناسب خلق کنید و 

برای خود نام و نشان معتبر ایجاد کنید.
شروع کسب و کار مستلزم ابتکار و شوق و ذوق برای ایده ای ست که در 
سر دارید. وقتی کاری که از انجامش لذت می برید را پیدا کنید، احتمال 
یافتن راهی که همه چیز را درست و مرتب کند بیشتر می شود. پس اگر به 
کارآفرینی عالقمندید یک ایده ی مناسب برای شروع کار پیداکنید. ایده ای 
که مشکلی از مشتریان را برطرف کند. ایده ای که شما را به هیجان بیاورد! 

کارآفرینی از آنجا آغاز می شود.
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پــول ســازی بـا شهـــرت مجــــازی
نفوذگران شبکه های اجتماعی چطور پول دار می شوند؟

نفوذگری می تواند آغاز کسب درآمد باشد. بسیاری 
سر می زنید. نفوذگران همه جا هستند از اینستاگرام گرفته تا فیسبوك و توئیتر؛ همه شبکه های مجازی جای اینکه مجله را ورق بزنید یا کانال تلویزیون را عوض کنید تا مشاهیر را ببینید، به صفحات مجازی آن ها برای همگان به نمایش درمی آورند و در مقابل به ذهن و زندگی مخاطب یا طرفدار خود نفوذ می کنند. حاال به مجازی کسانی وجود دارند که به آن ها اینفلوئنسر یا نفوذگر می گویند. آن ها زندگی شخصی خود یا بخشی از آن را اجتماعی می چرخند. طبیعی است که برای آن ها مشاهیر اینستاگرامی برجسته تر از بازیگر تلویزیونی می شود. در دنیای سینما بروند و فیلم ببینند تا با بازیگران آشنا بشوند، با گوشی های همراه خود مشغول بازی هستند و دائم در شبکه های می توانند در خانه بیکار باشند اما از بازیگر تئاتر و سینما هم مشهورتر باشند. دلیلش هم واضح است، آدم ها بیش از آنکه به آدم مشهور باشد. حاال شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام روی کار آمده اند. آن ها قدرت جدیدی به آدم ها داده اند؛ آدم ها کسی بازیگر، خواننده یا ورزشکار بود قطعاً آدم مشهوری بود اما کسی که بیکار در خانه نشسته بود نمی توانست یک خارجی ها »سلبریتی« به کسی گفته می َشد که روی پرده نقره ای یا در جعبه جادویی ظاهر می شد. هر یک فرد مشهور اقدام کنند به این نفوذگران روی می آورند. قبال آدم »مشهور« یا به قول از برندها که به دنبال معرفی کردن خود هستند اما نمی خواهند از طریق 

عرصه جوالنگاِه نفوذگران است.
به بازیگران یا که به دنبال معرفی کردن خود هستند اما نمی خواهند از طریق یک فرد مشهور اقدام نکته جالب توجه این است که نفوذگری می تواند آغاز کسب درآمد باشد. بسیاری از برندها پــول ســازی بــا شهــرت مجــازی فوتبالیست های سرشناس روی می آوردند تا از این طریق فروش خود را کنند به این نفوذگران روی می آورند. برندها در گذشته عموماً 

بیشتر کنند. هنوز هم این روش مرسوم است. یعنی این افراد مشهور 
به وسیله ای برای تبلیغ تبدیل می شدند. آن ها تابلوی تبلیغاتی 
متحرك یک شرکت می شدند. اما این روش تبلیغ همیشه 
با خطراتی همراه بوده است. از یک سو شرکت و از 
سوی دیگر بازیگر یا فرد معروف همیشه در 

معرض خطر بدنامی قرار داشته است. 
مجازی  سلبریتی های  اما 

دارند.  دیگری  داستان 
بــه  آن هـــا 

صورت 

نامحسوس 
تبلیــغ مـی کنند. 

هم  روحش  حتـی  کسی 
خبــردار نمـی شود کـــه عکـس 

حقیقـت  در  شـده  اشتـراك گذاشتـه  به 
یک تابلوی تبلیغاتی است. بسیاری از ویدئوهای 

آموزشی در اینستاگرام پــیش از آنکه چیــزی را آموزش 
بدهد، در حقیقت چیزی را تبلیغ می کند. شما به ظاهر می بینید 

که شیوه مصرف یکی از لوازم آرایشی به نمایش گذاشته شده اما در 
حقیقت به دنبال تبلیغ آن محصول آرایشی است.

آنقدر هم ساده  برندهایی که به نفوذگران شبکه های اجتماعی روی می آورند 
نیستند که پول خود را هدر بدهند. آن ها می دانند از طریق چه کسی تبلیغ کنند. اکثـر 

برندهای معروف ابتدا حساب کاربری شخص را برای چند ماه زیر نظر می گیرند تا از پرطرفدار 
بودن او اطمینان حاصل کنند. عالوه بر آن فرد معروف باید با افراد ارتباط برقرار کند. باید بگوید 

که این لباسی که در عکس بر تن دارد را از کجا خریداری کرده است. برندها این را هم دنبال می کنند 
تا از آن اطمینان حاصل کنند. اینکه شخص یک میلیون دنبال کننده داشته باشد برای برند مورد نظر کافی 

نیست تا محصول خود را برای تبلیغ به دست او بسپارد؛ او باید بتواند با همه این یک میلیون نفر ارتباط برقرار 
کند و آن ها را با خود در درازمدت درگیر کند.

شبکه های اجتماعی انقالبی در زندگی روزمره و سبک زندگی آدم ها ایجاد کرده است. آدم هایی که شاید هیچ گاه 
نمی توانستند در زندگی شان موفق شوند اکنون به لطف شبکه های اجتماعی به موفقیت های بزرگ دست پیدا می کنند. 

این افراد به کمک همین شبکه های اجتماعی کسب درآمد می کنند. راه آن هم ساده است: »نفوذگری«. برای آن ها همه چیز 
در دنیای مجازی محدود شده است. آن ها واقعاً به دنبال کننده های خیلی زیادی نیاز ندارند تا در کار خود موفق شوند. کافی است 

همان تعداد کمی از افرادی که دنبال سر خود راه انداخته اند را به راه خودشان بکشانند. اگر تسلط و نفوذ کافی روی همان افراد 
داشته باشند می توانند آن ها را متقاعد کنند که مثل او زندگی کنند. گاهی یک نفر تنها هزار دنبال کننده دارد اما همه آن ها را با خود 

درگیر کرده و می تواند آن ها را وادار کند مثل او لباس بپوشند یا بخورند یا زندگی کنند. برندها هم برای اینکه به این افراد پیشنهاد 
کار بدهند روی همین مسائل تأکید دارند. آن ها به میزان درگیری او با دنبال کننده ها توجه می کنند. آنچه دستخوش تغییر و 

تحول شده، مفهوم شهرت است. شهرت به دنبال مجازی راه پیدا کرده و افراد برای اینکه به آن شهرت دست پیدا 
کنند خودشان را بازیچه مشاهیر و نفوذگران دنیای مجازی می کنند. در دنیایی که شبکه های اجتماعی 

حضور دارند، این تغییر و تحوالت هر روز شدیدتر می َشود. هر کسی بیشتر بتواند دوام خود 
را در این عرصه حفظ کند، موفق تر است.
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هم بازی کردیم، با هم به صورت مکاتبه ای رفیق شدیم و در سال 85 
به دعوت آنها به استرالیا رفتم، یک ماه حضور تابستانه من در استرالیا 
زندگی من را تغییر داد؛ من در مدرسه شنیده بودم که چین ثروتمندترین و 
شادترین کشور جهان است اما وقتی استرالیا را دیدم با خودم گفتم : “اوه 
خدای من، همه چیز با اون چی شنیدم فرق داره!!” از آن روز یاد گرفتم 

متفاوت فکر کنم.
شکست های متعدد

زندگی جک ما به نحوی دراماتیک سرشار از شکست های متعدد است: 
او دوبار در امتحان های مقطع ابتدایی مردود شد و سه بار هم در مقطع 
متوسطه در امتحان رد شد! دو بار برای ورود به دانشگاه ناکام ماند و 
سرانجام هم در بدترین دانشگاه شهرش به تحصیل زبان انگلیسی مشغول 
شد. ده بار برای ثبت نام در دانشگاه هاروارد اقدام کرد و هر ده بار ناکام 
ماند! وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شد برای استخدام اقدام کرد اما سی 
بار ناکام ماند! تنها کسی بود که از میان بیست و چهار نفر داوطلب کار 
در KFC انتخاب نشد، و برای کار در اداره پلیس هم حتی انتخاب نشد!! 
جک ما از میان این انبوه شکست و رد شدن ها برخواست و از تالش 
دست نکشید. او سرانجام با حقوقی ناچیز به تدریس زبان انگلیسی در یک 
دانشگاه مشغول شد تا یک اتفاق برای همیشه مسیر زندگی او را عوض 
کرد: جک با اینترنت آشنا شد…جک در سال 1995 به عنوان مترجم 
یک گروه تجاری به ایاالت متحده سفر کرد. وقتی دوستش اینترنت را به 
او نشان داد جک درکمال ناباوری هرچه تالش کرد نامی از هیچ شرکت 
چینی نیافت، با دیدن این مساله جک دریافت پتانسیل فراونی برای استفاده 
از اینترنت جهت تسهیل همکاری شرکت های چینی با جهان بیرون 

 “ما یون” ) Ma Yun( در سال 1964 در هانگژو چین زاده شد، پدر و 
مادر او که نوازنده و راوی قصه محلی بودند آنقدر درآمد نداشتند که بتوانند 
خانواده را در سطح متوسط جامعه نگه دارند. در سال 1972 و با حضور 
رییس جمهور وقت ایاالت متحده “ریچارد نیکسون” در شهر هانگژو 
صنعت توریسم در این شهر رونق گرفت، “ما یون” که برای یادگرفتن 
زبان انگلیسی اشتیاق فراوانی داشت هشت سال هر روز صبح 40 دقیقه 
با دوچرخه به سمت هتلی در نزدیکی هانگژو می رفت تا با توریست های 
غربی دیدار کند. او با این کار و ارائه رایگان خدمت معرفی شهر و منطقه 
به توریست ها توانست زبان انگلیسی خود را تقویت کند. یکی از توریست 
ها که از تلفظ سخت نام او به ستوه آمده بود نام “جک” را برای او  برگزید 

و او نیز از این به بعد بیشتر با نام “جک ما” شناخته شد.
خود جک در مورد این دوران می گوید: “آن هشت سال عمیقا مرا تغییر 
داد، من خیلی بیشتر از همه چینی ها جهانی فکر کردم و جهانی اندیشیدم، 

آنچه خودم آموختم با آموزش های مدرسه تفاوت زیادی داشت”.
جک در مورد یک اتفاق تاثیر گذار دیگر هم می گوید: در سال 79 با یک 
خانواده چهار نفره استرالیایی مالقات کردم، با آنها سه روز را گذارندم و با 

چگونه “جک ما” با علی بابا 
از فرش به عرش رسید؟

وقتی رستوران های زنجیره ای KFC در چین قصد استخدام نیرو داشت، 24 نفر 
برای شغل درخواست دادند و 23 نفر هم پذیرفته شدند، فقط یک نفر رد شد

وجود دارد. جک به همراه دوستانش تصمیم گرفت یک صفحه اینترنتی 
به نام Chinapage راه اندازی کند و محصوالت و تولیدکنندگان چینی 
را به جهان معرفی کند. به سرعت انبوهی از ایمیل ها مبنی بر درخواست 
همکاری به جک ما ارسال شد. جک دریافت اینترنت برای رونق تجارت 

و کسب و کارهای کوچک قدرت بی نظیری دارد.
چرخ های زنگار گرفته ماشین دولت، کسب وکار شما را به حرکت در 

نخواهند آورد، برای حرکت سریع باید خودتان اقدام کنید.
ما که به قدرت اینترنت ایمان داشت تصمیم گرفت با یک مجموعه دولتی 
همکاری کند تا این تجارت را گسترش دهد، اما نظام ناکارآمد بوروکراسی 
و خال دید درست در میان مدیران باعث شد بسیاری از برنامه های آینده 
جک به وقوع نپیوندد و او سرانجام از این مجموعه جدا شد. پس از این 
مسئله او در وزارت تجارت خارجی و همکاری اقتصادی مشغول به کار 
شد و توانست ارتباطات مفیدی با افرادی قدرتمند بسازد. اتفاقی که برای 
آینده او بسیار مفید بود. به طور مثال او در این دوره با جری یانگ، از بنیان 

گذاران یاهو آشنا شد.
تاسیس علی بابا

تاسیس یک کسب و کار  به  اقدام  بار دوم  برای  جک در سال 1999 
اینترنتی کرد. او کار دولتی خود را رها کرد و با همراهی هجده نفر از جمله 
همسرش در آپارتمان خود سایت علی بابا )Alibaba( را تاسیس کرد. او 
که از تجربه کار با ارگان های دولتی سرخورده شده بود با هدف تسهیل 
تجارت بین المللی و فروش اجناس برای کسب و کارهای کوچک چینی 

وارد عمل شد و این سایت را تاسیس کرد.
در سال های اولیه کار علی بابا، جک ما تالش کرد تا از شرکت های 
فعال در دره سیلیکون )قلب فناوری اطالعات آمریکا( سرمایه جذب کند 
 Goldman Sachs که در ابتدا ناکام بود اما سرانجام توانست از بانک
مبلغ 5 میلیون دالر و از Softbanks هم مبلغ 20 میلیون دالر سرمایه 

جذب کند.
EBAY رقابت با

در سال های اول دهه 2000 میالدی کار برای علی بابا راحت نبود. با افت 
سرمایه گذاری در شرکت های کامپیوتری توسط سرمایه گذاران، کار علی 
بابا برای جذب سرمایه سخت شد. عالوه بر دشواری در تامین سرمایه، با 
ورود EBAY  به بازار خرده فروشی در چین رقابت شدیدی شکل گرفت. 
EBAY که با خرید رقیب چینی علی بابا Each.net و سرمایه گذاری 

هنگفت قصد قبضه کردن بازار چین را داشت وارد جنگ با علی بابا شد.
در پاسخ به EBAY علی بابا سایت Taobao را راه اندازی کرد. عرضه 
مستقیم محصوالت از مشتریان به مشتریان بدون هیچ گونه تعرفه و کارمزد 
 Taobao کار را برای توسعه EBAY در مقابل کارمزد تقریبا باالی
راحت کرد. با توجه به اینکه اکثر کاربران چینی از سرویس پرداخت غربی 
استفاده نمی کردند جک ما سرویس پرداخت الکترونیکی Alipay را 
راه اندازی کرد. این سرویس توانست با جلب اعتماد کاربران چینی بازار 
بزرگی را برای علی بابا به همراه بیاورد. Taobao گرچه از کاربران برای 

عرضه محصولشان پولی دریافت نمی کرد اما آگهی هایی که برای آنها پول 
پرداخت شده بود را در رده باالتری قرار می داد. با گسترش کاربران اینترنتی 
چینی و توجه به این مسئله که جک ما و همکارانش بازار چین را بهتر می 
شناختند، توانستند کار را بر رقیب آمریکایی سخت کنند. سرانجام پس از 
چند سال تالش علی بابا و Taobao توانستند EBAY را از عرصه رقابت 
در چین خارج کنند و رتبه اول بازار را به دست آورند. در سال 2005 که 
 EBAY روزهای خوبی را در چین سپری نمی کرد از جانب مدیران EBAY

پیشنهاد همکاری به جک ما داده شد اما او این پیشنهاد را رد کرد. در عوض 
جک ما با کمک جری یانگ یکی از بنیان گذاران یاهو توانست یک میلیارد 

دالر سرمایه جذب کند.
مدل تجارت علی بابا

علی بابا از یک مدل تجاری )برای آشنایی با انواع مدل های تجاری 
این مقاله را بخوانید( B2B بهره می برد. در این مدل از تجارت علی بابا 
خریداران و تاجران جهانی را با کسب و کارهای چینی و خدماتشان آشنا 
می کرد. در این مدل استفاده از سایت برای مصرف کنندگان رایگان بود 
اما عرضه کنندگان خدمت باید هزینه استفاده از سایت را پرداخت کنند. 
گرچه در ابتدا اکثر سایت های مشابه خارجی عنوان می کردند که برای 
همکاری نباید به چینی ها اعتماد کرد اما با گسترش روز افزون بازار چین، 

این بی اعتمادی رفع شد و اکنون سایت علی بابا میلیون ها کاربر دارد.
مدل دیگر کاری علی بابا برای زیر مجموعه Taobao مدل C2C است. 
در این مدل کاربران محصول خود را مستقیما به همدیگر عرضه می کنند.
در زمان عرضه سهام علی بابا در بازار بورس نیویورك در سال 2012؛ 
ارزش این شرکت به حدود 200 میلیارد دالر رسیده بود و ثروت جک ما 
نیز از رقم قابل توجه 20 میلیارد دالر عبور کرده بود. جک ما که روزگاری 
شکست های پرتعدادی را تجربه کرده بود اکنون مدیرعامل بزرگترین 
شرکت فروش اینترنتی جهان است و به عنوان ثروتمندترین چینی شناخته 
می شود. آنچه جک ما را از فرش به عرش رساند، تالش بی وفقه، آینده 
نگری و دید درست اقتصادی بود، جک ما به خوبی فرصت بزرگ اینترنت 
را درك کرد و از موفقیت سایت هایی مثل EBAY و   Amazon در 

آمریکا درس گرفت و این الگو را به دقت در چین پیاده کرد.
در پایان توجه شما را به چند سخن از آقای جک ما جلب می کنیم:

فرصت ها جایی نهفته اند که محدودیت ها آنجا قرار دارند. از رقبای خود 
درس بگیر اما تقلید نکن، تقلید باعث نابودی شما می شود.اگر تسلیم 

نشوی هنوز امیدی هست؛ تسلیم شدن خود بزرگترین شکست است.
به جای یادگرفتن از موفقیت های دیگران از شکست های آنها درس بگیر، 
اکثر افرادی که شکست می خورند مشخصه مشترکی دارند اما موفقیت
 می تواند از راه های مختلفی به دست آید. هرگز روی قیمت رقابت نکن 
بلکه روی سرویس ها و نوآوری رقابت کن. فرصت های زیادی پیش روی 
شما  است، همه را نمی توان به دست آورد، اگر یک فرصت خوب را به 

دست آورید کافی است. مسیر رشد را پله پله طی کنید
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استخدام حدود دو میلیون نیروی متخصص برای حمایت از 17 تا 19هزار استارت آپ در سیلیکون ولی نشان می دهد این امپراتوری دیجیتالی می خواهد 
همچنان خاستگاه فناوری تکنولوژیک جهان باشد تا هر سال استارت آپ های مطرح مانند گوگل، اپل، مایکروسافت، یاهو، فیس بوك و صدها شرکت 
مشهور تکنولوژی در آنجا شکل بگیرد و سیلیکون ولی به قطب اصلی دیجیتال جهان تبدیل شود.  با گسترش سیطره سیلیکون ولی بر دنیای دیجیتال 
باعث شده دیگر کمتر شرکت یا فردی به این فکر کند که جای دیگری بتواند خاستگاه کارآفرینان جدید باشد. با این حال، رویدادهای استارت آپی اخیر 
حاکی از شکل گیری یک سیلیکون ولی جدید در جنوب غربی آمریکا در ایالت یوتا است به طوری که اخیرا دو شهر مهم این ایالت یعنی سالت لیک سیتی و 
پرووو محل امنی برای شرکت ها و استارت آپ های زیاد شده تا با نقل مکان این شرکت ها، ایالت یوتا ماهیت دیجیتالی به خود بگیرد. در این میان می توان 
به نام شرکت های Vivint،Ancestry، Lan Desk، IM Flash Technologies، نتفلیکس و ادوبی اشاره کرد که دفاتر خود را 

در یوتا افتتاح کرده اند.
 نگاهی به یوتای دیجیتالی

ایالت یوتا سابقه طوالنی در کسب و کارهای محلی دارد. در واقع آغاز فعالیت های آن کمتر از نیم قرن پیش و به سال 1969 برمی گردد، یوتا یکی از ارکان 
مهم در پروژه آرپانت )که بعدها با توسعه آن اینترنت جهانی پدید آمد( بود. در همان سال، اجرای پروژه های دولتی و وزارت دفاع در یوتا باعث شد این ایالت 
در کانون توجه شرکت هایی قرار بگیرد که به دنبال پایگاه جدیدی برای آغاز کسب و کارهای استارت آپی خود بودند.  استقبال این شرکت ها برای حضور 
در ایالت یوتا منجر به شکل گیری پدیده ای به نام Silicon Slopes شد که به شرکت ها و استارت آپ های فعال در یوتا اطالق می شود. اصطالح 
Silicon Slopes )دامنه های سیلیکون( زاییده افکار جاش جیمز، کارآفرین و موسس Domo و یکی از بنیان گذاران دامنه های سیلیکون است.

توسعه فعالیت Silicon Slopes با آمدن کارآفرینان جدید شکل جدی تری به خود گرفت تا اینکه در سال 1979، نوول)Novell( که شرکت 
 Silicon جهش بزرگی در پیشرفت دامنه های سیلیکون یا همان )Provo(چندملیتی تولیدکننده نرم افزار و خدمات سازمانی است، با حضور در پرووو
Slopes رقم زد. فعالیت اصلی نوول تولید نرم افزارهای سازمانی با هدف باال بردن بازدهی افراد، امن کردن محیط کار و آسان ساختن مدیریت آن است. 
این شرکت به پیدایش شبکه های محلی که موجب کنار رفتن مدل رایج رایانه های بزرگ شد ،کمک کرد و موجب تغییر رایانش در سطح جهان شد.  
امروزه تمرکز اصلی این شرکت روی گسترش نرم افزارهای کسب و کار برای مشتریان است و در سال 2014 به مبلغ 2/ 1میلیارد دالر از سوی شرکت 

اتچمیت خریداری شد.
 فرهنگ یوتــا

صرف نظر از تفاوت ابعاد فعالیت سیلیکون ولی و استارت آپ های Silicon Slopes، به نظر می رسد، بارزترین وجه تمایز این دو رقیب دیجیتالی در 
فرهنگ منحصر به فرد یوتا است به طوری که اهالی یوتا کارها و وظایفشان را به گونه ای متفاوت تر نسبت به سیلیکون ولی انجام می دهند و بین این دو 
منطقه در آمریکا شکاف های فرهنگی عمیقی وجود دارد. در حالی که فرهنگ سیلیکون ولی به شدت بر کار کردن زیاد تکیه دارد و در آن سبک زندگی  
جدید به چشم می خورد، در یوتا می توان شاهد جوانانی بود که اصال اهل شب  نشینی نبوده و اوقات فراغت خود را با خانواده سپری می کنند و طبعا چنین 
افرادی 80 یا 90 ساعت در هفته کار نمی کنند. آمار نشان می دهد 99 درصد دانشجویان این ایالت از اعضای کلیسای مورمون هستند و در اصل و اساس 
اعتقاد مورمون ها بر ارزش های خانوادگی تاکید بسیار باالیی شده است. در واقع، ردپای همین رویکرد را می توان در ابعاد دیگر زندگی اهالی یوتا دید به طوری 

که یوتا دارای کارآفرینان بومی بسیاری است و حدود 90 درصد اهالی این ایالت، حداقل یک مدرك دبیرستانی دارند.
نرخ رشد جمعیت سالت لیک سیتی در سال 2015 حدود 5/ 1 درصد بود که جزو باالترین نرخ رشدها در آمریکا است که به گفته وال هیل، مدیر اجرایی 
یوتا، این رشد جمعیتی برای یوتا رشد اقتصادی باالیی را به همراه داشت. نکته مهم و جالب توجه در بین مردم یوتا، تعریف درست از فرهنگ کارآفرینی 

سیلیـکون ولـی جـدیـد 
چطـور ایـالت                   به قطب جدیـد 
تـــکنـــولوژی تبـدیـــل شـــده اســــت

است که این امر باعث شده مردم درك درستی نسبت به آن داشته باشند. به این ترتیب، انگیزه بسیاری برای کارآفرینی در یوتا وجود دارد، البته سیاست های 
حمایتی مانند معافیت های مالیاتی نیز توانسته سبب انگیزه بیشتر برای کسانی باشد که به دنبال راه اندازی کسب و کار در این منطقه هستند. آمار جالبی 
در سال 2015 وجود داشت که نشان می داد بیش از 46هزار شغل در یوتا ایجاد شده و تنها حدود سه درصد بیکار در این ایالت وجود دارد. راه اندازی 
فروشگاه های اینترنتی، تاسیس شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری، ساخت دستگاه های پزشکی و ورود به بخش هوا و فضا از جمله اقدامات کارآفرینی 

در این ایالت است.
 پیشرفت یوتــا

موقعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایالت یوتا باعث شده این ایالت به یکی از نقاط مهم کسب و کار تبدیل شود. به گفته کارشناسان، شواهد و مدارك 
حاکی از روند رو به رشد سرمایه گذاری برای این منطقه در سال های آینده است. برای مثال، در سه ماه نخست سال 2014 از لحاظ ارزش بازاری، باالترین 
و بیشترین معامالت آمریکا مربوط به این منطقه بوده است و در میان شرکت های سرمایه گذار می توان به نام شرکت های شناخته شده Plus550 و 
Lendio اشاره کرد. شهرت و سرمایه Silicon Slopes تا جایی پیش رفته که اتاق بازرگانی آمریکا، در رده بنده های ایالت های این کشور از لحاظ 
نوآوری و کارآفرینی، یوتا را در رتبه دوم و از لحاظ عملکرد اقتصادی در رتبه سوم قرار داده است. وب سایت معتبر فوربس نیز یوتا را بهترین مکان برای 
استارت آپ ها معرفی کرده است. همچنین یوتا برای پنجمین سال متوالی در آمریکا در شاخص های اقتصادی بنیاد کافمن، رتبه اول را به خود اختصاص 

داده است.
قیمت امالك در سیلیکون ولی بسیار گران  است، اما در شهرهای ایالت یوتا کلی فضای خالی وجود دارد و واحدهای تجاری به مراتب با قیمت پایین تری 
از سیلیکون ولی به فروش می رسد. هزینه زندگی در یوتا 66هزار دالر و مقرون به صرفه بوده در حالی که این رقم در سیلیکون ولی معادل 140هزار دالر 
است. همچنین یوتا نسبت به سیلیکون ولی منطقه ای امن تر و دارای آب و هوایی بهتر و در معرض بالیای طبیعی کمتری قرار دارد و دارای حمل و نقل 
راحت تر و مناسب تری است. میانگین رفت و آمدها 21 دقیقه بوده طوری که از ایالت یوتا تا سن فرانسیسکو 32 دقیقه، شیکاگو 31 دقیقه و نیویورك 48 

دقیقه زمان می برد. در کنار این عوامل وجود پنج پارك ملی، 14 پیست اسکی و 672 کافی شاپ باعث افزایش محبوبیت یوتا در بین جوانان شده است.
هزینه های پایین زندگی و قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی مناسب باعث شده که در سال های اخیر تقریبا 20 نفر از مدیران سیلیکون ولی به این ایالت کوچ 
کنند و آثار این تصمیم جدید را می توان در رشد و توسعه کسب و کار آنها شاهد بود. همه این پتانسیل ها در کنار وجود دو دانشگاه  معتبر)دانشگاه یوتا و 
بریگهام یانگ(، نیروی کار جوان، افزایش فارغ التحصیالن علوم کامپیوتر، دسترسی به اینترنت تا 100 برابر سریع تر از سیلیکون ولی و از همه مهم تر روحیه 
کارآفرینی، یوتا را به بهشتی برای کارآفرینان تبدیل کرده است. بدون شک امروزه، سیلیکون ولی پایتخت فناوری در دنیا است که هزاران نفر از کارآفرینان 

آرزوی حضور در آن منطقه را دارند، اما با روند رو به رشد یوتا احتمال تغییر پایتخت فناوری تا چند سال دیگر وجود خواهد داشت.
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 این روزها کسب و کارهای سنتی علیه کسب و کارهای دیجیتالی 
بسیج شده اند و با تمام توان به دنبال جلوگیری از گسترش و فعالیت 
آنها هستند. هرچند جنگ میان سنت و نوآوری در همه دنیا اتفاق 
می افتد، اما باید دید ساختارهای ایران اجازه ادامه فعالیت به کسب 

و کارهای دیجیتالی جوان را می دهد یا سنتی ها پیروز خواهند شد.

 پرده اول: صدا و سیما علیه آپارات
اواخر مهرماه خبر شکایت سازمان صدا و سیما از سایت های آپارات، 
آپارات کودك و  سایت سینمای خانگی فیلیمو  به بیرون درز کرد. 
موضوع شکایت انتشار محتوای تولیدی صدا و سیما توسط کاربران این 
سایت ها بود، محتوایی که در سایت های خارجی بارها منتشر شده بود.
اما از آنجا که زور صدا و سیما به خارجی ها نمی رسد یا حداقل شکایت 
از آنها چندان به صرفه نیست، این نهاد قدرتمند تنها از سایت های 
داخلی شکایت کرد که البته منجر به حذف لینک این سایت ها از 

کافه بازار شد.
هرچند این شکایت با پادرمیانی وزارت ارتباطات به نظر می رسد ختم 
به خیر شده است، اما همچنان سایه تهدید صدا و سیما بر پخش 

کنندگان محتوای آنالین سایه انداخته است.

 پرده دوم: بازار علیه فروشگاه های اینترنتی
در کشوری که چندان از ابزارهای کافی برای سنجش بازار و رصد 
کاالی قاچاق برخوردار نیست، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با 
هشدار نسبت به رشد قارچ گونه فورشگاه های مجازی مدعی شد: 98 

درصد کاالهای قاچاق در فروشگاه های مجازی فروخته می شود.
سید مهدی میرمهدی گفت: طبق آمارهای غیررسمی  نزدیک به 20 
هزار فروشگاه اینترنتی در سایت ای نماد مجوز دارند؛ اما بنده این آمار 
را تایید نمی  کنم و به گمانم حجم فروشگاه های مجازی باید کمتر از 
این مقدار باشد، برخی آمار نیز حکایت از این دارد که 600 تا 700 هزار 

واحد صنفی بدون مجوز نماد اعتماد اخذ کردند.
رییس اتحادیه فناوران رایانه درباره داد و ستد فروشگاه های مجازی در 
بازارهای کشور گفت: بالغ بر 50 درصد گردش مالی در بازار با وجود 

سنتی هــا علیــه کســب و 
کارهــای نویـن اینترنتـی

یک روز صدا و سیما می خواهد »آپارات« رقیب 
فروشگاه های  دیگر  روز  کند،  فیلتر  را  جوانش 
IT می خواهند با اتهام قاچاق، در فروشگاه های 
مجازی را تخته کنند. دیگر روز رییس اتحادیه 
مشاوران امالک از خراب کردن »دیوار« می گوید 
و فردایش رییس اتحادیه موسسات توریستی و 
اتومبیل کرایه تهران، ترمز »اسنپ« و »تپسی« را 

می کشد.

فروشگاه های مجازی و اینترنتی صورت می  گیرد. متاسفانه با رشد و 
توسعه فروشگاه های مجازی، برخی از واحدهای صنفی رو به تعطیلی 
رفتند و کارگران آنها نیز بیکار شدند.چند روز پس از این اظهارات نیز 
نایب رییس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد در زمینه 
برخورد با خرید و فروش کاالهای قاچاق از طریق فضای مجازی 

ورود کند.
ابراهیم درستی افزود: دالالن و افرادی که در زمینه مبادله کاالهای 
قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کاالها از مجاری 
مختلف فضای مجازی می کنند که عمده آن از طریق شبکه های 

اجتماعی مختلف صورت می پذیرد.

 پرده سوم: امالکی ها علیه دیوار
هرچند »دیوار« تنها سایتی نیست که در آن آگهی های اجاره و فروش 
امالك را منتشر می کند، اما محبوبیت این سایت سبب شده تا رییس 

اتحادیه مشاوران امالك به فکر خراب کردن دیوار باشد.
حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران امالك سه روز گذشته گفت: 
دیوار از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران امالك شده و از سوی 

دیگر ریسک معامالت را باال برده است.
وی افزود: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب 
می کنم؛ چون مشاوران امالك را حذف کرده است. 12 هزار دفتر 
مشاور امالك در شهر تهران وجود دارد که با آگهی های سایت دیوار 
ضرر می کنند. در معامالت مسکن نباید واسطه را حذف کنیم در حالی 
که دیوار واسطه را حذف کرده است؛ اما نرم افزارهایی مثل آلونک با 

مشاوران امالك در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.

 پرده چهارم: آژانس ها علیه کرایه اتومبیل اینترنتی
قیمت مناسب و منصفانه »تپسی« و »اسنپ« و البته اشتیاق جوانان 
به استفاده از ابزارهای نوین، سبب شده بسیاری از مردم تهران نیاز 
خود را برای کرایه اتومبیل از طریق این دو سایت برطرف کنند. در 
حالی که یکی از این اپلیکیشن ها در تالش برای گسترش خدمات 
خود به دیگر کالن شهرهاست، رییس اتحادیه موسسات توریستی و 
اتومبیل کرایه تهران مانند رییس اتحادیه مشاوران امالك به انتقاد از 

فعالیت این دو کسب و کار پرداخته است.
قاسم قربانی خواه روز گذشته در ارتباط با فعالیت برخی شرکت هایی 
که از طریق نرم افزارهای اینترنتی اقدام به ارسال خودرو به مردم 
می کنند، گفت: فعالیت این شرکت ها به صورت ثبت شرکت انجام 
شده و تحت نظارت هیچ اتحادیه ای نبوده همچنین خالء قانونی 
که بین ثبت شرکت ها و نظارت اتحادیه ها وجود دارد، باعث شده 
این فعالیت ها به صورت قارچ گونه رشد کند. وی افزود: با توجه به 
مشکالتی که اخیرا برای مردم در ارایه این خدمات ایجاد شده و 
شکایات مکرری که از این شرکت ها به دست مسووالن رسیده، 
باعث شده تا اتحادیه از اتاق اصناف کشور تقاضا کند که شرکت 
های ارایه کننده خدمات خودرو را تحت پوشش خود درآورد. قربانی 
خواه گفت: در حال حاضر تمامی نرم افزارهای ارایه دهنده خدمات 
خودرو به متقاضیان بدون جواز بوده و تحت نظارت هیچ نهادی 
نیست و مردم باید توجه داشته باشند که در صورت بروز مشکل هیچ 
نهادی پاسخگوی ضرر جانی و مالی افراد نخواهد بود. قربانی خواه با 
بیان اینکه از لحاظ قانونی این شرکت ها موظف به پیروی از قوانین 
اتحادیه هستند، گفت: هر صنفی باید تحت نظر یک رسته اتحادیه 
قرار گیرد تا بتوان با توجه به نرخ مصوب اتحادیه به نرخ گذاری  برای 

خدمات ارایه شده خود بپردازد.
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به نقل از مجله ستکا، اما وقتی وارد حوزه استارتاپ ها می شویم، از 
کوه یخ هایی که در مسیر استارتاپ ها وجود دارد اطالعی ندارید 
و دانسته های شما تنها محدود به معدود شرکت های موفقی 

می شود که توانسته اند این موانع را دور بزنند.
این موضوع نشان می دهد که رسانه ها بیشتر تمایل دارند 
تا بر معدود موضوعات جذاب و جالب تمرکز کنند نه بر 

موضوعات متداول خسته کننده و کسالت آور.
اما چنین تمرکزی می تواند برای کارآفرینان مضر باشد. 
این کار موجب فریب خوردن کارآفرینان می شود و سبب 
می شود آنان فکر کنند که میزان موفقیت استارتاپ ها بیش 

از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد.
با مروری بر عملکرد استارتاپ های ناموفق می توان 7 کوه 
یخ بزرگ بر سر راه همه استارتاپ ها را این گونه برشمرد:

 1. عدم توفیــق در یافتـــن
 مشکالت حـل نشده مشتریان

بنیان گذاران بسیاری از استارتاپ ها گمان می کنند ایدهایشان 
آنقدر درخشان است که بهترین اقدامی که می بایست انجام 

دهند ساخت محصول، به نمایش درآوردن آن برای همه و کمی 
صبر است تا پول به سمتشان سرازیر شود. اما این فریب عمومی 

یکی از اصلی ترین نابودکنندگان استارتاپ ها ست.
در واقعیت، افراد تمایلی به امتحان کردن محصوالت استارتاپ ها 
ندارند و به همین دلیل است که مقدمات شکست بسیاری از آن ها 

فراهم می شود. مشتریان تنها هنگامی تن به استفاده از آن می دهند 
که متعهد شده باشد مشکلی را از مشکالتشان حل کند که پیشتر 

هیچ کس قادر به انجامش نبوده است.
برای جلوگیری از برخورد با این کوه یخ، تا زمانی که مطمئن نیستید افراد 

زیادی حاضر به پرداخت هزینه برای خرید محصولتان هستند شرکتی راه 
نیندازید.

2. عدم تمایل به بازخوردگیری از نمونه های اولیه
بسیاری از بنیان گذاران تا رسیدن به محصول نهایی اجازه نمی دهند کسی 

محصولشان را ببیند. دالیل زیادی برای چنین اشتباهی وجود دارد. آن ها از این 
می ترسند که کسی ایده شان را بدزدد، یا تمایل دارند که شروعی طوفانی داشته 

باشند تا همتایانشان را شدیداَ تحت تاثیر قرار دهند یا فکر می کنند تا زمانی که کامل 

     
بعید است نشنیده باشید که اگر تایتانیک در سال 1912 در آن کوه یخ گرفتار نمی شد چنان اتفاقی برایش نمی افتاد.

درس هایی از تایتانیک برای
 شکســت نخـوردن در یک
 کســــب و کـــار جدیــد

و نهایی نشده باشد کسی تمایل به خرید محصولشان ندارد. عدم موفقیت در بازخورد گرفتن از مشتریان بالقوه برای یک 
استارتاپ، کشنده و مهلک است. برای جلوگیری از برخورد با این کوه یخ، نمونه اولیه نه چندان گران قیمتی از محصولتان 
را بسازید، در مورد آن بازخورد بگیرید و از بازخوردها و داده هایش برای ساخت یک نمونه جدید استفاده کنید. این حلقه 

بسته را تا زمانی که محصولتان مورد قبول مشتریان بالقوه تان قرار گیرد ادامه دهید.
3. اهمیت ندادن به بازار

اگر انگیزه اصلی شما از راه اندازی یک شرکت پول پارو کردن است هرگز دست به راه اندازی یک شرکت نزنید. دلیلش 
ساده است. برای رسیدن به موفقیت می بایست هفته ای 80 ساعت کار کنید و درآمد ناچیزش را تحمل کنید تا استارتاپتان 
به موفقیت برسد. تحمل چنین حجمی از کار و بازدهی ممکن نیست، مگر آن که ایمان داشته باشید که رسالت زندگیتان 

بهتر ساختن زندگی مشتریان بالقوه تان با قرار دادن محصولتان در اختیارشان است.
برای جلوگیری از برخورد با این کوه یخ، استارتاپتان را به سمت حل یکی از معضالتی که برایتان مهم است 
هدایت کنید. اگر بسیاری از مردم از معضل و مسئله مدنظر شما در رنج باشند، شروع خوبی در پیش خواهید 

داشت.
4. کمبود مهارت های مورد نیاز برای برنده شدن

اگر فکر می کنید که کار یک کارآفرین اندیشیدن در مورد موضوعات مهم و استخدام کردن افرادی 
دیگر برای انجام دادن این کارها در دنیای واقعی است، در افکارتان بازاندیشی کنید. یکی از 
دالیل عمده شکست استارتا پ ها این است که بنیان گذاران نمی توانند کارهایی را که بیش از 

همه برای شروع به کار یک استارتاپ مورد نیاز است را انجام دهند.
5. در نظر نگرفتن از بین رفتن سرمایه

اگر از خرد خرد پول به دست آوردن کالفه می شوید، یک شرکت راه نیندازید.
بسیاری از کارآفرینان قلباً مهندس اند. آن ها می خواهند که محصولی عالی بسازند و 
چشم جهانیان را با درخشندگی اش خیره کنند. آن ها مشتاق اند که سرگذشت سایر 
استارتاپ ها در راه به دست آوردن چند میلیون دالر را بخوانند و با خود فکر کنند که 
آن ها هم می توانند همانند آنان عمل کنند. آن ها ضریب از دست رفتن سرمایه را در 
نظر نمی گیرند و فرضشان بر این است هنگامی که دوباره نیاز به تجدید سرمایه و پر 
کردن حساب هایشان پیدا کنند سرمایه گذاران از در وارد خواهند شد و برای آن ها چک 

می کشند.این موضوع هم شما را متوجه کوه یخ بزرگ دیگری می کند.
6. ناتوانی در افزایش سرمایه

اگر تا کنون تجربه افزایش سرمایه برای یک استارتاپ را نداشته باشید از مدت زمانی که 
باید صرف این کار کنید و تعداد دفعاتی که با پاسخ منفی مواجه می شوید تا به موفقیت 

برسید شگفت زده خواهید شد.
حتی اگر یک کارآفرین بداند که سرمایه اش در حال تمام شدن است باز هم در اغلب موارد 
کار افزایش سرمایه را دیر شروع می کند، به سراغ سرمایه گذاران بالقوه ی اشتباهی می رود 
و اطالعاتی در مورد شرکت در اختیار آن ها قرار نمی دهد که به سرمایه گذاری متقاعدشان 
کند. کارآفرینان می توانند با همگام ساختن روش افزایش سرمایه شان با مراحل رشد و توسعه 

شرکتشان از این مشکالت جلوگیری کنند.
به قول یک نقل قول معروف، افزایش سرمایه کاری است که معموال به مدت 6 ماه تمام وقت از 

آدم وقت می گیرد که باید پیش از آن که همه سرمایه تان تمام شود به فکرش بیفتید.
7. تیم ضعیف، رهبری ناتوان

آخرین کوه یخی که استارتاپ ها را غرق می کند نداشتن رهبری توانمند برای استخدام زبده ترین و 
بااستعدادترین افراد مورد نیاز برای به موفقیت رساندن شرکت است.

واقعیت بدیهی این است که اگر شما رهبر بزرگی نباشید، یادگیری تبدیل شدن به چنین رهبری دشوار 
است. عالوه بر این، مهارت های رهبری مورد نیاز برای هدایت یک شرکت10 نفره بسیار متفاوت از 

شرکت های 100 یا 1000 نفره است.
برای یک استارتاپ، رهبر بزرگی که کاریزما دارد و داده های ثبت شده را برای القا کردن چشم اندازی فشرده 
برای شرکت رصد می کند و بااستعدادترین نیروها را برای درك درست این چشم انداز استخدام می کند مورد 
نیاز است. راه اندازی یک کسب و کار بسیار دشوار است و اگر می بینید توان آن را ندارید تا استارتاپتان را از میان 

این کوه های یخ نجات دهید مسلما سرمایه تان به خطر خواهد افتاد.
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در بین کارآفرینان درة سیلیکون، کارآفرینان ایرانی جایگاه ویژه ای دارند و در 
چند دهة اخیر آنها توانسته اند در توسعة فناوریهای پیشرفته در طیف گسترده ای 
از نیمه هادی ها تا سامانه های نرم افزاری و فناوری های پیشرفته ژنومیک و 

زیست فناوری نقش عمده ای ایفا کنند و به اعتبار و حیثیت باالیی برسند.
الهیان : من در دهة 1340 در دبیرستان البرز با دیسیپلین دکتر مجتهدی درس 
می خواندم ولی راستش را بگویم خیلی درسخوان نبودم و به درس و مشق عالقه 
نداشتم و بعضی وقتها همفکر می کردم بعضی از شیطنت هایم موقعیتم را در 
مدرسه به خطر انداخته است تا یک فرصتی پیش آمد و پیشقدم یک کار خیر شدم 
که از بچه های مدرسه و سایر عالقه مندان پول جمع کنم و یک مدرسه در یک 
منطقه محروم به اسم دکتر مجتهدی بسازیم با موفقیت کار را جلو بردم ولی البته 
دکتر موافقت نکرد که به اسم او مدرسه را یا یک چنین چیزی گذاشتیم، این اقدام 
به خود من « یادگار البرز » نامگذاری کنیم یک اسمی فکر میکنم هم روحیه 
داد که قدری امور تحصیلی را جدیتر بگیرم از طرفی هم آبرویی در مدرسه البرز 
پیدا کردم که خیلی موقعیت خوبی بود. بعد از گرفتن دیپلم دبیرستان همانطور که 
گفتم با یک وضعیت تحصیلی متوسط برای ادامة تحصیل به آمریکا آمدم و در 
دانشگاه یوتا در رشتة رایانه و ریاضیات مشغول به تحصیل شدم، باید بگویم که 
واقعاً نظام آموزشی خوبی آنجا حاکم بود و من هم خیلی با عالقه تحصیالتم را تا 
فوق لیسانس مهندسی رایانه با موفقیت ادامه دادم و واقعاً خیلی چیزها یاد گرفتم 
و تجربیات خوبی کسب کردم پس از پایان تحصیالت به بِی اریا 21 آمدم و در 
شرکت hp مشغول کار شدم فکر میکنم سال 1978 بود، در hp هم هم مراحل 
موفقیت را پشت سر میگذاشتم و این فرصت هم برایم فراهم شد که در استنفورد 
هم دورة طراحی مدارهای مجتمع را بگذرانم که خیلی برایم مغتنم بود بعد در 
hp طراحی یک تراشه را به عهده من گذاشتند و هرچند که در ابتدا با مشکالتی 
مواجه شد ولی کار جلو میرفت و موقعیت خوبی داشتم ولی تصمیم گرفتم شرکت 

hp را رها کنم و بیایم خودم یک شرکت نوپا راه بیاندازم. 
خوبی  موقعیت   hp در  درحالیکه  که شما  است  جالب  خیلی   -
داشتید و حتماً به طور نسبی حقوق خوبی هم میگرفتید ولی این 
مخاطره را پذیرفتید و این موقعیت را رها کردید و تصمیم گرفتید 

کسب وکار جدیدی راه بیاندازید.
 الهیان: بله درست است و این نکته قطعاً جوهر کارآفرینی است یعنی قدرت 
خطرپذیری داشتن و به دنبال هدفهای بزرگ بودن. به هر صورت در سال 
1981 با چند نفر دیگر شرکت CAE را تأسیس کردیم و من مدیرعامل بودم 
در این شرکت روی سامانه های خودکارسازی کار کردیم که به موفقیتهای 
زیادی رسیدیم تا اینکه شرکت در سال 1984 یعنی بعد از سه سال فعالیت، 
این شرکت به مبلغ 75 میلیون دالر توسط شرکت تکترونیکس 22 خریداری 
شد واضح است که خیلی خوشحال بودیم و 75 میلیون دالر در دهه 1980 کم 
پولی نبود. بالفاصله شرکت سیروس الجیک 23 را تأسیس کردیم و من عضو 
هیئت مؤسس و معاون امور اجرایی شرکت بودم، در این شرکت پنج سال به طور 
مداوم روی طراحی تراشه و مدارهای مجتمع کار کردیم و دستاوردهای بسیار 
خوبی داشتیم تا باالخره شرکت در سال 1989 به شرکت سهامی عام تبدیل شد 
و ارزشگذاری آن به بیش از 150 میلیون دالر رسید؛ و البته باید بگویم که این 

شرکت در بورس به بیشترین ارزش 3 / 5 میلیارد دالر هم دست پیدا کرد.
الهیان دو تا نکته قابل توجه است، یکی اینکه در دهة  آقای   -

و  تراشه  طراحی  کار  و  بوده  درة  واقعاً  سیلیکون  درة   1980
مدارهای مجتمع بازار خوبی داشته است و دوم اینکه همانطور 
که گفتید این روحیه کارآفرین بودن واقعاً مشهود است که پس 
از موفقیت شرکت اول برای شما تازه اول کار بود و دوباره شروع 

کردید به کار و فعالیت و راه انداختن شرکت جدید.
الهیان: بله هر دو تا نکته که گفتید درست است، من همیشه میخواستم باال و 
باالتر بروم از هر شکستی هم که حاال برایتان می گویم درس گرفتم که باالتر 
بروم. به هر صورت بعد از موفقیت سیروس الجیک و پول خوبی که به دست 
آورده بودیم دیگر دست وبالم بازشده بود که به پروژه های بزرگتر فکر کنم در 
سال 1989 شرکت مومنتا 24 را راه انداختیم و من هم شدم مدیرعامل. ایده 
بزرگی را دنبال میکردیم، هنوز شبکه واینترنت و اتصال رایانه ها به شبکه مطرح 
نشده بود ولی من برای اولین بار به دنبال فناوری صفحه لمسی رفتم و رایانه 
های جدیدی طراحی کردیم که به Pentop معروف شد چون نحوة ارتباط 
به غیراز صفحه کلید از طریق یک قلم لمسی بود، کار خیلی خوب جلو رفت و 
محصول خیلی خوبی تولید شد که در آن موقع بینظیر بود من و دوستانم و به 
طور عمده خودم بسیار سرخوش بودیم و با هیجان محصول را روانه بازار کردیم.

البته شبکه فروش ویژه نداشتیم و از طریق فروشگاه های ارائه دهنده محصوالت 
الکترونیکی آن را عرضه کردیم ولی کم کم با عکس العمل منفی بازار روبه رو 
شدیم فناوری لمسی که در آیپد غوغا کرد آن موقع هنوز زودهنگام بود و برای 
همه بیگانه. به فروشندگان فروشگاههای الکترونیکی هم آموزش میدادیم که به 
خریداران منتقل کنند ولی میدانید که فروشنده های این فروشگاه ها خیلی سریع 
جابه جا میشوند و لذا خریداران که بهطور عمده با فناوری لمسی بیگانه بودند با 
فروشندگانی ناآشناتر مواجه می شدند و هیچگونه خدمات پشتیبانی هم برایشان 
فراهم نکرده بودیم، محصول با شکست تجاری کامل مواجه شد و مرتباً از طرف 
فروشندگان مرجوع میشد و شرکت به شکست کامل رسید، یک روز متوجه شدم 
که هیئت مدیره بدون حضور من تشکیل جلسه داده و من را از سمت مدیرعاملی 
خلع کرده اند و اخراج شده ام. طعم شکست را به معنای دقیق کلمه چشیدم، 
هرچند که واقعاً فناوری خوبی توسعه پیداکرده بود و حتی تعدادی از مهندس 
های ما به اپل رفتند که بعدها در تولید آیپد نقش ویژه ای یافتند ولی پروژه 
شکست خورده بود. کار را رها کردم و یک سال دور دنیا گشتم و با یک سری 
افکار مختلف آشنا شدم و به اینجا رسیدم که شکست را هم باید یک موهبت 
دانست که شاید بعضی مواقع مهمتر از موفقیت برای قدمهای بعدی هم باشد، 
چراکه باتجربه ای که حاصل میشود قدم بعدی خیلی همه جانبه تر به سوی 
موفقیت برداشته میشود. در همه امور در زندگی به این امر عقیده داشته ام، یک 
مرتبه کتف راستم دچار مشکل شد و من که به ورزش تنیس عالقه داشتم شروع 
کردم به بازی با دست چپ و آنقدر کوشش کردم که با دست چپ هم به خوبی 
بازی میکردم حاال هم که کتف راستم بهبود پیداکرده با هر دو دست میتوانم به 

خوبی بازی کنم که در مقابل بعضی از حریفها، بازی با دست چپ مزیت است.
- پس ازآن کارها چطور جلو رفت؟

الهیان: سال 1993 بعد از یک سال گشت وگذار دوباره برگشتم و با عالقه و عزم 
راسخ با توجه به درسهایی که گرفته بودم مجموعه ای از شرکت های جدید را 
راه اندازی کردم که در آنها به طور عمده عضو هیئت مؤسس بودم و رئیس هیئت 

مدیره هم بودم، اجمااًل شرکتها را به قرار زیر میتوانم برایتان ذکر کنم.

شرحی بر کارافرین موفق دره سیلیکون
گفتگویی با آقای کامران الهیان

نئو ماژیک 25 : از 1993 تا 2000 ، در سال 1997 به مبلغ 300 میلیون دالر 
سهامی عام شد، باالترین ارزش 600 میلیون دالر.

ارتباطات سنتیلیوم 26 : از 1997 تا 2008 که روی ADSL کار کردیم در سال 
2000 با ارزش 700 میلیون دالر سهامی عام شد، باالترین ارزش 4 میلیارد دالر.

پالنت وب :27 از 1996 تا 2009 ، در سال 2009 توسط شرکت مونوتایپ 28 
خریداری شد. اکتلیس 29 : که در کار شبکه بود و از 1999 تا 2009 با آنها 
همکاری کردم. بیسیم 30 : در آن به عنوان سرمایه گذار و عضو هیئت مدیره 
همکاری داشتم از 2003 شروع شد و 2009 به مبلغ 330 میلیون دالر توسط 
برادکام 31 خریداری شد. این تقریباً همه شرکتها بود البته چند تای دیگر هم 
هست و یکی دو تا شکست دیگر هم داشتم که به سنگینی مومنتا نبودند. این 
تجربیات را جمع کردم و یک VC راه انداختم به اسم گلوبال کاتالیست 32 که 
در سال 1999 تا حاال فعال است و مجموعه شرکای قابلی داریم، در سطح بین 
المللی و در مراحل مختلف در شرکتهایی که فناوری های نوآورانه و ارزشمندی 
ارائه کنند سرمایه گذاری میکنیم و از آن مهمتر آموزش و هدایت و راهبری 
شرکتهای نوپا است که با عالقه مندی دنبال میکنیم، عالوه بر اینها در کشورهای 
مختلف از ژاپن و سنگاپور تا اکراین و آذربایجان نسبت به توسعه کارآفرینی و 

سرمایه گذاری و غیره همکاری دارم.
- خیلی خیلی هیجان انگیز است، برایتان آرزوی موفقیتهای بیشتر 
دوران  همان  از  گفتید  که  همانطور  شما  الهیان  آقای  داریم. 
دبیرستان به کارهای نیکوکارانه هم عالقه داشتید و پیشتاز بودید، 
سالهای اخیر هم در کارهای نیکوکارانه فعال بودید و همین طور 
فعالیت های اجتماعی دیگری هم داشتید در این موارد هم ممنون 

میشویم که توضیح دهید.
الهیان : بله درست است، من فکر میکنم این هم بخشی از زندگی است البته 
من همیشه به کارهای نیکوکارانه ای عالقه مند هستم که به قول معروف 
ماهی گیری یاد میدهد نه اینکه ماهی بذل و بخشش کند، کارهای متعددی 
کردیم همسرم زهره جان هم در این امور یار و همکار پروپا قرص است. با 
اسکول آنالین شروع کردیم که به مدارس کشورهای محروم برای توسعه 
و آموزش فناوری اطالعات کمک می کرد بعد ریالیف اینتر نشنال را راه 
انداختیم که موقع زلزله بم هم توانستیم به خانه سازی در روستاهای زلزله زده 

کمک کنیم باالخره حاال هم گلوبال کاتالیست فاندیشن را داریم.
در این بنیاد بیشتر به توسعه آموزش کودکان و نوجوانان در مناطق محروم 
به ویژه در راماله و مناطقی از فلسطین کمک میکنیم البته الزم است همیشه 
از نیکوکاران دیگری هم که در بعضی طرحها با ما همراهی می کنند ذکری 
داشته باشیم در برنامه هایی هم که به توسعة اقتصادی و توسعة پایدار به 
ویژه با همکاری سازمان ملل متحد، کمک می کند نیز من همیشه با عالقه 

همکاری داشته ام.
بسیار  گفتید  که  نکاتی  الهیان  آقای  سپاسگزاریم  خیلی   -
ارزشمند بود و از آنها استفاده خواهیم کرد. اگر خسته نشده 
اید میخواهیم خواهش کنیم نگاهی هم به روند توسعه فناوری 

داشته باشید و در این زمینه نیز دیدگاه تان را بیان بفرمائید.
الهیان: من مدلی از اقتصاد نوآورانه در ذهن دارم و فکر میکنم عصر طالیی 
کارآفرینی را حادث خواهد  کرد. مدلی که در این زمینه ساخته ام که بعضی از 
قسمتهای آن را برای شما شرح می دهم. اولین مؤلفه، ارزش افزودة نوآوری 
در فناوری اطالعات است که اگر از کارهای یدی شروع کنیم و به سمت 
خودکارسازی برویم ارزشهای باالتری حادث میشود. برای روشن شدن این 
مدل بیایید مثالی را بررسی کنیم؛ مثاًل کار گلدوزی روی پارچه را در نظر 
بگیریم، اگر کار گلدوزی فقط با سوزن و نخ و به طور دستی انجام شود شاید 
بیش از روزی چند دالر نتواند ارزش تولید کند ولی به دنبال اختراع چرخ 
خیاطی مکانیکی، توان تولید و ایجاد ارزش باالتر رفت، همین طور چرخ 

خیاطی الکترومکانیکی و بعد الکترونیکی که میتوانست برنامه پذیر باشد، 
ارزش تولید را باالتر و باالتر بردند بعد هم چرخ خیاطی هایی که میتوانستند 
DVD در آنها قرار دهند و طرح هایی که میخواستند را به راحتی پیاده 
میکردند ارزشهای بیشتری تولید کردند، ولی در حال حاضر چرخ خیاطی 
هایی داریم که یک آیپد درون آنها است و به اینترنت متصل هستند و 
دیگر کار خالقانه در طراحی و گلدوزی بی انتها شده است و ظرفیت تولید 
ارزش نیز بسیار باالتر رفته است، می توانید طراحی ارزشمندی انجام دهید 
و مستقیماً به بازار جهانی عرضه کنید و درآمد کالنی به دست آورید، حاال 
فکرش را بکنید این روش نوآوری به کمک فناوری اطالعات را در هر زمینه 
دیگری نیز میتوانید اعمال کنید، مثاًل از عکاسی و طراحی صنعتی گرفته تا 
موضوعات دیگر و دقت کنید در این زمینه اینترنت است که نقش ویژه ای 
ایفا میکند، چه در زمینة نرم افزار، چه در زمینه محتوا و چه برای ارتباط و 
دسترسی و شنیدهاید که اینترنت به صورت برای همه، هر زمان و هرکجا 
خیلی امور را دگرگون کرده است مثاًل عینک گوگل را u1583 در نظر بگیرید 
که چه تحوالتی میتواند پدید آورد و این روزها هم که شنیده اید صحبت 
از اینترنت اشیا است، دیگر با فناوری IPv6 همه چیز را میتوان به اینترنت 
متصل کرد و دیگر دنیای جدیدی پدید آمده است که خالقیت و نوآوری 
بسیار زیاد و واقعاً بیکرانی را طلب می کند و ببینید در توسعه فّناوری از هر 
الیه که باالتر بروید موج جدیدی از نوآوری پدید میآید که تحول زیادی به 
همراه دارد، هرچند در سطح هر الیه میتوانیم افقی هم حرکت کنیم و نوآوری 
داشته باشیم ولی هر چه در الیه ها باالتر برویم نوآوریها متفاوت هستند و 
تحول و دگرگونی اساسی پدید میآورند. به هر صورت باید در زمانهای مناسب 
از یکالیه به الیه دیگر رفت و لذا به نظر من مؤلفة مهم بعدی در نظر گرفتن 
زمان مناسب برای تولید ارزشهای خالقانه است اگر نفر اول باشید که یک 
نوآوری را مطرح میکنید ارزشهای زیادی کسب خواهید کرد ولی اگر حرکت 
زودهنگامی انجام دهید ممکن است دچار مسئله شوید داستان مومنتا را که 

برایتان گفتم زودتر از زمان مناسبش بود و به شکست انجامید.
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 ارتباطات کاری همیشه رسمی است و در این میان کاربرد زبان بدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. احترام به مرتبه و سن در جامعه تایلندی 
ضروری است. بزرگ ترین فرد در هر گروه فرد ارشد محسوب می شود و باید با احترام با او برخورد شود. به دلیل اهمیت تایلندی ها به احترام 

و ادب، اغلب نه گفتن برای آنها بسیار سخت است؛ بنابراین به هر نوع عالمت منفی در زبان بدن آنها توجه کنید.
گرچه ممکن است لباس پوشیدن تایلندی ها برای برخی غربی ها به نظر محافظه کارانه بیاید، اما مردم تایلند به طور کلی بسیار آرام و خونسرد 
هستند و اگر یک فرد خارجی آداب تایلندی را رعایت نکند، به ندرت به آنها برخواهد خورد. گرچه شما باید با برخی رسوم ساده آشنا باشید 
و از برخی کارها یا نظرها اجتناب کنید. به دلیل دشواری رفت و آمد در شهرهای بزرگ تایلند بسیاری از مدیران اجرایی خارجی تمایلی به 
برنامه ریزی بیش از دو جلسه در روز ندارند. ترافیک در بانکوك بسیار بد است به طوری که بسیاری از تایلندی ها جلسات را از ماشین هایشان از 
طریق تلفن های همراه، لپ تاپ ها و دستگاه های فکس هدایت می کنند. اگر می خواهید از ترافیک وحشتناك بانکوك اجتناب کنید، می توانید 

همیشه با قایق در این کشور سفر کنید.
بیشتر تایلندی ها بودایی هستند به جز بخش هایی در جنوب که بسیاری از مردم آن مسلمان هستند. بیشتر تعطیالت بودایی ها در ماه های 
آوریل و مه است و کارمندان تایلندی در این ماه ها به تعطیالت می روند. بنابراین بهترین زمان برای انجام کسب و کار در تایلند بین ماه های 

نوامبر و مارس است.

بررسی پیشینه فرهنگ کسب و کار در تایلند
از چه چیزی باید اجتناب کنید

از هرگونه نظر منفی در مورد تایلند و پادشاه این کشور باید به شدت اجتناب شود. اگر به تایلند و پادشاه آن توهین کنید هرگونه شانسی را در 
ایجاد روابط خوب با تایلندی ها از دست خواهید داد و حتی ممکن است تا پای مراجع قضایی پیش بروید. بسیار معمول است که هنگام ورود 
به خانه  تایلندی ها کفش تان را درآورید. مردم تایلند در مورد پاکیزگی بسیار حساس هستند و پوشیدن کفش در منزل چندان مورد قبول نیست.

آداب کسب و کار
مردم تایلند ترجیح می دهند پیش از بحث پیرامون کسب و کار، روابط شخصی ایجاد کنند. پیش از اتخاذ هر تصمیمی و در بسیاری از سطوح 

مسائل نیاز به بحث مکرر خواهد داشت. بنابراین پیش از اینکه هر چیزی شروع شود، چند جلسه ترتیب داده خواهد شد.
جلسات اولیه همیشه طی ناهار شکل خواهند گرفت و سرگرمی بخشی از توسعه روابط کسب و کار است. زبان بدن در ارتباطات تایلندی ها 

فرهنـگ کسـب و کار در تایلنـد
نباید انتظار داشته باشید که یک رابطه کاری با تایلندی ها به سرعت 
پیش برود. تایلندی ها زمان زیادی برای شناخت شما صرف خواهند کرد.

مهم است و احترام و ادب باید همیشه نشان داده شود. توجه به زبان بدن و پاسخ های غیرمستقیم در راستای اجتناب از پریشانی و سوءتفاهم 
کمک شایانی خواهد کرد.

قرار مالقات  برای جلسات باید از قبل ترتیب داده شود. ایده خوبی است که جزئیات جلسه را از روز قبل برنامه ریزی کنید. با به موقع رسیدن به 
جلسه، احترام خود را نشان می دهید. هم از خارجی ها و هم از تایلندی ها انتظار می رود به موقع به جلسه برسند. حضور به موقع در یک جلسه 
برای تاثیرگذاری خوب ضروری است. زمانی که وارد اتاق می شوید از شما دعوت خواهد شد تا بنشینید و فردی که با او مالقات می کنید به 
شما نشان خواهد داد که کجا می توانید بنشینید. باید تا زمانی که این اتفاق می افتد در جای خود بایستید. پس از معرفی اولیه به فرد تایلندی، 
باید کارت ویزیت خود را با دست راست و به ارشدترین فرد حاضر در اتاق تحویل دهید. یک طرف کارت شما باید حاوی اطالعات به زبان 

تایلندی باشد.
برای خواندن کارت ویزیت طرف تایلندی زمان بگذارید و نظر مودبانه ای در مورد آن بدهید. زبان کسب و کار در این کشور، تایلندی است. 

گرچه برخی شرکت های بین المللی وجود دارند که از زبان انگلیسی برای بیشتر فعالیت هایشان استفاده می کنند.
شیوه لباس پوشیدن در تایلند ظاهر برای مردم تایلند مهم است. شیوه لباس پوشیدن در تایلند محافظه کارانه است. مردان کت و شلوار مشکی 
با پیراهن سفید می پوشند. با شیوه لباس پوشیدن خود از سوی تایلندی ها قضاوت خواهید شد؛ بنابراین باید کفش های شما تمیز باشد و باید 

برای محل کار و جلسات لباستان را هوشیارانه انتخاب کنید.
زنان در کسب و کار تایلند

بسیاری از زنان در تایلند کار می کنند و زمانی که با تفاوت های حقوق در برخی کشورهای دیگر مقایسه کنیم در می یابیم که زنان تایلندی 
قادر هستند معاش قابل توجهی را به دست آورند. به طور متوسط آنها 90 درصد حقوق یک مرد را در یک شغل مشابه دریافت می کنند، که 

باالتر از کشورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا است.
گرچه بسیاری از زنان تایلندی هرگز به مقام ارشد در سازمان شان دست نخواهند یافت. اغلب زمان زیادی برای زنان طول می کشد تا از 
نردبان ترقی شرکت باال بروند اما با وجود بیشتر شرکت های بین المللی که در این کشور فعالیت می کنند به نظر می رسد این شیوه رو به تغییر 
است. در این مورد تبعیض جنسیتی در محل کار وجود دارد اما رفتار غیرمحترمانه نسبت به زنان عموما تحمل نخواهد شد. کارگران ممکن 
است تبعیض سنی و نژادی را در تایلند تجربه کنند. اتحادیه هایی برای مشاغل بسیاری در تایلند وجود دارند. اعتصاب کردن در تایلند به طور 
خاص معمول نیست اما برخی اوقات به خدمات عمومی مانند حمل و نقل ضربه زده است. کارفرمایان معموال تالش می کنند برای رسیدن 

به توافق، با اتحادیه ها کار کنند و در نتیجه از اعتصاب کارگران پیش از وقوع جلوگیری کنند.
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باشید  شنیده  را  شاو  برنارد  از  معروف  جمله  این  شاید 
که: »تصور گام نخست خلق کردن است. شما آنچه را 
که اشتیاق دارید تصور می کنید و تصوراتتان را اراده می 
کنید و در نهایت آنچه را که اراده کرده اید خلق خواهید 
کرد.« اما شاید بتوان کل این تعریف را در مفهومی به نام 

خالقیت خالصه کرد.

مفهومی که در هر برگ از تاریخ پیشرفت زندگی بشر، از علم تا هنر، 
تمدن تا صنعت، به چشم می خورد.

 از آنجا که خالقیت یکی از خصلت های بارز و متمایزکننده انسان 
از سایر گونه هاست. برای شناخت بهتر آن باید عالوه بر مطالعات 
مقاله  این  در  پرداخت.  نیز  انسان  مغز  مطالعه  به  شناسانه،  روان 
خالصه ای از آنچه را که در مغز حین انجام فعالیتی خالقانه رخ 

می دهد، بر می شمریم.
فقط کافی است در شهر قدمی بزنیم تا نظاره گر جلوه های ریز و درشتی 
از کارهای خالقه باشیم. از تابلوهای نصب شده در سطح شهر گرفته 
تا معماری ساختمان های بزرگ مسکونی و تجاری. بی شک خالقیت 
مفهومی است با قدمتی به اندازه تاریخ بشر؛ تنها نیروی ذهنی ای که به 
کمک انسان اولیه آمد تا او بتواند در طبیعت زندگی کند، مسافت های 

غیرقابل تصور را بپیماید، در زمین پخش شود و به بقا ادامه دهد.
این نیرو نه فقط از نسلی به نسل دیگر منتقل شد، در هر دوره طی 
فرآیندی تکاملی، جلوه های ناب تری ا زخودش به نمایش گذاشت. 
بنابراین دور از ذهن نخواهدبود که برای داشتن درکی بهتر از این مفهوم 
سراغ انسان برویم، به درون مغزش سفر کنیم و به مطالعه ساختارها و 
فرآیندهای پیچیده مغز حین فعالیتی خالقه بپردازیم؛ اما پیش از شروع 
این مطالعه، بهتر است ابتدا خودمان در چنین فعالیتی شرکت کنیم. در 
ادامه تمرینی از کتاب »راهنمای عملی نمایشنامه نویسی« نوشته نئول 
گرگ، با عنوان »کتاب آنی« آمده است. پس از خواندن تمرین و مثال 

آمده، می توانید قلمتان را بردارید و در این فرآیند شریک شوید.
کتــاب آنــی

کتابی خیالی را رو به رویخود در نظر بگیرید. کتاب، داستانی کامال نو 

گام هایی برای رشـد
 خــــالقیــــت تـان

دارد و هیچ کس تا به حال 
یا  را نخوانده  این داستان 
نشنیده است. صفحه اول 
آن را باز کنید و سه خط 
بنویسید.  را  داستـان  اول 

حال به صفحه آخر بروید و سه خط آخر کتاب 
را پیدا کنید. آن ها را بنویسید. کتاب را ببندید. 
به عنوان روی جلد نگاه کنید. عنوان کتاب را 

بنویسید.
مثال

صفحه اول: پانزدهم اردیبهشت بود. درست نیمه بهار. طبیعت جوان و 
سرزنده، پر از امید و غرور بود. درست مثل من، منی که فقط بیست 
سال داشتم و هنوز زندگی را پیش روی خود می دیدم. دو سال از ورودم 
به دانشگاه می گذاشت. و ترم اول دانشگاه، تقریبا به همه گروه های 
دانشجویی سری زده بودم و دوستانی برای خودم دست و پا کرده بودم، اما 

از سال دوم بیشتر روزها را به تنهایی می گذراندم.
صفحه پایانی: اسلحه ای که رو به من نشانه رفت و صدایی که گفت: 
»بلیت بخر وگرنه شلیک می کنم«. حتما می توانید تصور کنید ددین 
فردی اسلحه به دست، پشت میز بلیت فروشی فیلم، آن هم در دانشگاه 
چقدر تعجب آور بود. فردی که اسلحه پالستیکی خود را به این و آن نشانه 
می گرفت و با بازیگوشی تمام همه را به خنده و خرید بلیت وا می داشت. 
البته آن روز من بلیت خریدم و اسلحه شلیک نشد، اما فیلم »مکالمه« 

سرآغاز دوستی من و او شد.
مغز، خاستگاه خالقیت

همه ما به خوبی می دانیم نیم کره چپ مغز مسئول فعالیت های روزمره 
و واقعگرایانه، محاسباتی و منطقی است و در عوض نیم کره راست عهده 
دار کارهای حسی و شهودی، خالقانه و دریافت های ادراکی است، اما 
عصب شناسان معتقدند برای انجام کامل یک فرآیند خالقه، بسته به 
میزان خالقیت، ناحیه های مختلفی از مغز باید به صورت اشتراکی نقش 
هایی را ایفا کنند. برای درك عصب شناسی خالقیت، شناخت سه نوع 

شبکه مغزی الزم است.

 Executive Attention( اولین شبکه که با نام شبکه توجه اجرایی
انسان  که  خواهدشد  عمل  وارد  زمانی  شود،  می  Network( شناخته 
تمامی ذهنش را به انجام کارهایی مانند حل مسئله ای پیچیده یا درك 
موضوعی دشوار متمرکز کند، فعالیت هایی که اغلب نیازمند استفاده از 

حافظه فعال )working memory( هستند.
این شبکه عصبی ارتباطی کارآمد بین مناطق بیرونی قشر پیش فوقانی 
 )parietal lobe( و نواحی پشتی لُب آهیانه ای )prefrontal cortex(
Imagination Net-(  برقرار می کند. دومین شبکه با نام شبکه تصور

work( یا شبکه پیش فرض )Default Network( درست همزمان 
با ساخت شبیه سازی هایی ذهنی براساس تجارب گذشته اشخاص فعال 

می شود.
و  آینده  درباره  تفکر  یادآوری،  خالل  در  تواند  می  سازی  فعال  این 
متصورشدن حاالت و پیش آمدهای مختلفی برای زمان حال صورت 
بگیرد. این شبکه همچنین نقش بسزایی در انجام فعالیت هایی ذهنی 
مانند حدس زدن تصورات و تفکرات دیگران که با نام شناخت اجتماعی از 

آن یاد می شود، ایفا می کند.
شبکه تصور شامل نواحی عمیق درون قشر پیش فوقانی و قسمت های 
های  بخش  با  ارتباط  در   ،)temporal lobe( گیجگاهی  لُب  میانی 
مختلف درونی و بیرونی قشر آهیانه ای است، اما سومین شبکه با نام 
شبکه سالینس )Salience Network(، ارتباط تنگاتنگی با کارکردهای 
پیچیده مغز، مانند ارتباطات، رفتارهای جمعی و خودآگایه دارد. این شبکه 
با جمع آوری اطالعات شناختی، حسی و عاطفی از محیط بیرونی و درونی 
 dorsal( افراد فعالیت می کند و شامل قسمت های جلویی اقشار پشتی

cortices( و قشر اینسوالر )insular cortex( است.
البته بسته به نوع خالقیت، میزان همکاری کردن یا نکردن آن بین شبکه 
های عصبی متفاوت خواهدبود، برای مثال زمانی که انسان 
قصد گسست از ارتباطات و کلیشه های موجود و قدیمی و 
رسیدن به احتماالت و ایده های نو را دارد، از میزان فعالیت 
شبکه توجه اجرایی کاسته و به میزان فعالیت شبکه های تصور 

و سالینس افزوده می شود.
عالوه بر این ها مشاهدات نشان می 
میزان  دارای  خالق  های  انسان  دهد 
کمتری از نوع به خصوصی از گیرنده 
تاالموس  ناحیه  در  دوپامین  های 
)قسمتی از مغز که وظیفه تنظیم رفتارها 
و ادارك حسی را دارد( هستند. این بدان 

معناست که احتماال تاالموس میزان کمتری از اطالعات را فیلتر می کند 
و بنابراین اطالعات بیشتری برای ایجاد پیوندها و ارتباطات غیرمتعارف که 

الزمه هر نوع کار خالقه است، در دسترس خواهد بود.
به نسل دیگر بشر شده است،  از نسلی  باعث تکامل خالقیت  آنچه 
نیز  افراد  شناسانه  روان  مغز، خصوصیات  فیزیولوژی  تکامل  فقط  نه 
بوده است، برای مثال انسان های خالق عموما شخصیتی باز، پذیرا 
و تجربه گرا دارند، اما آنچه می تواند برای انسان مهم و کارگشا باشد 
شاید در پس این حقیقت پنهان شده که خالقیت نوعی توان مندی 
است، بدین معنا که با آموزش، تمرین و تربیت قابل اکتساب است. 
شاید با انجام تمرین های روزانه مشابه آنچه در ابتدای مقاله آمد یا هر 
نوع بازی و آزمون ذهنی، بتوان اندکی به میزان خالقیت خود افزود و 

به افزایش میزان آن در نسل های بعد کمک کرد.
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شهـر برتــر کسـب و کار جهـان 
        کــدامنــد؟9  

موسسه »گرنت تورنتون« با تلفیقي از 22 معیار مختلف رشد اقتصادي و 
فعالیت هاي کسب و کار، شاخص پویایي جهاني را تعریف کرد و طبق این 

شاخص بهترین مقاصد کسب  و کار جهان را معرفي کرده است. 
انتخاب مکان جدیدي براي شروع یا گسترش فعالیت هاي تجاري و کسب 
و کار، یکي از تصمیمات پرریسک است. بدون تحقیقات کافي و داشتن 
اطالعات محلي، سرمایه گذاران ممکن است در انتخاب مکان جدید براي 
سرمایه گذاري، با ضرر و زیان هاي پنهان، زیرساخت هاي معیوب و بي ثباتي 

سیاسي روبه رو شوند. 
براي حل این مشکل، موسسه »گرنت تورنتون« با تعریف شاخص پویایي 
جهاني )GDI(، با کمک 22 شاخص براي ارزیابي قدرت دسترسي مالي، 
کار، جزئیات  و  راه اندازي کسب  و شرایط  بازار  رشد  فناوري،  کار،  بازار 
دقیقي از شرایط رشد در اقتصادهاي پیشرو جهان ارائه مي کند. به گزارش 
سي ان ان، در این مطالعه، سنگاپور به عنوان بهترین مقصد سرمایه گذاري 
و راه اندازي فعالیت هاي کسب و کار معرفي شده است. این کشور امسال 
با 6 پله صعود نسبت به سال قبل حائز رتبه نخست شده است. استرالیا با 
دو پله نزول نسبت به رده بندي قبلي به رتبه سوم فهرست شهرهای برتر 
کسب و کار جهان سقوط کرده اما به لطف رشد سریع در دو شهر بسیار 
پویاي خود یعني سیدني و ملبورن، همچنان جزو 5 مقصد برتر از نظر 
راه اندازي کسب و کار و بازار کار محسوب مي شود. اما ظهور هلسینکي، 
پایتخت فنالند، به عنوان قطب فناوري، یکي از مهم ترین عواملي است 
که به این کشور اروپاي شمالي کمک کرده تا به طور مشترك در رتبه سوم 
این رده بندي با استرالیا قرار بگیرد. این کشور به عنوان یکي از 5 مقصد 
برتر فناوري، تامین مالي و شرایط شروع کسب و کار انتخاب شده است. 
سوئد مانند همسایه خود یعني فنالند، با وجود مالیات هاي سنگیني که اخذ 
مي کند، در بخش فناوري و فراهم آوردن شرایط کسب و کار امتیاز باالیي 
کسب کرده و با چهار پله صعود نسبت به رتبه سال قبل خود، در رده پنجم 
قرار گرفته است. اما سریع ترین رشد را در این رده بندي، اسلووني با 27 پله 
صعود به خود اختصاص داده و توانسته به رتبه ششم این رده بندي صعود 
کند. اسلووني این رشد را مرهون بهبود قابل توجه رشد بازار و فناوري خود 
است و سرمایه گذاران پیش بیني مي کنند که این رشد اسلووني همچنان 
ادامه یابد.  سوئیس، دیگر کشور رو به رشد اروپایي است که نشانه هایي 
بهبود از بحران بزرگ مالي را از خود بروز داده و کسب و کار در این کشور 
از بخش مالي پویا و شرایط مساعد شروع کسب و کار بهره مند شده است. 
این کشور از نظر شاخص پویایي جهاني در رتبه هفتم قرار گرفته است. 
رتبه هشتم این رده بندي در اختیار کشور نفت خیز نروژ است که به میزان 
قابل توجهي درحال تبدیل شدن به یک مقصد محبوب بیزنس جهان 
است. این کشور به لطف زیرساخت هاي عالي و تقویت بازار کار خود 
توانسته در این رده بندي دو پله صعود کند. کانادا، تنها کشوري است که از 
قاره آمریکا جزو 10 کشور برتر این رده بندي قرار دارد اما رتبه این کشور 
نسبت به سال قبل دو پله تنزل یافته است ولی رتبه دهم در اختیار یک 
آسیایي یعني تایوان است. این جزیره خودمختار به لطف داشتن بازار کار 
قدرتمند و پیشرفت در حوزه فناوري با 9 پله صعود نسبت به رده بندي سال 
قبل، به جمع 10 کشور برتر جهان در شاخص پویایي و شرایط مساعد 

فعالیت کسب و کار پیوسته است.

سوال خیلی هاست که ایتالیایی هــا 
با فرهنگی مشابه ما چگونه توانستند 
توسعه پیدا کنند؟ پاسخ من معمواًل این 
است که خودم هم دقیقاً نمی دانم ولی 

چهار نکته را می توانم بیان کنم:
شما  وقتی  همسایــگی:  اثر   -  1
ببینید که کشورهای همسایه شما دارند 
پیشرفت می کنند انگیزه می یابید که شما 
هم تغییر کنید و به سمت پیشرفت حرکت 
کنید. کما اینکه رشد آسیای جنوب شرقی 
محرك اصالحات در چین شد. ایتالیایی ها هم 
که شاهد رشد و بازسازی کشورهای همسایه 
خصوصًا فرانسه که خود را دائمًا با آنها مقایسه

 می کنند بودند انگیزه اصالح یافتند.
در  ایتالیا  اقتصاد  مهاجــرت:  اثر   -  2
به  ناگواری داشت و  سالهای جنگ جهانی وضع 
همین دلیل مهاجران زیادی را به کشورهای دیگر 
فرستاد. وقتی از بلژیک قرار شده بود ذغال سنگ وارد 
کنند، شرط کرده بودند که کارگران آن از ایتالیا بروند 
تا فشار بیکاری کم شود. اصوال این کشور در سالهای بعد از 

جنگ جهانی یک کشور مهاجرفرست بود. 
3 - وجود اقلیت کارآفرین و پرتالش: در همه کشورها هستند 
کسانی که راضی به وضع موجود باشند و نسبت به پیشرفت کشور بدبین و 
همواره بر نقاط ضعف تمرکز کنند و یاس را تئوریزه. اما می شود اقلیتی پیدا 
شوند که بر این روحیه ناامیدی غلبه کنند و با تالش مضاعف نشان دهند 
که در همین شرایط غیرایده آل نیز می توان کار جدی کرد. در ایتالیای بعد 
از جنگ کسانی ظاهر شدند که قابلیت کارآفرینی زیادی داشتند و با تالش 
خیره کننده ای به بقیه ثابت کردند که می شود پیشرفت کرد. یکی از آنها 
کسی است که شرکت معروف اِنی یکی از دستاوردهایش است. امثال او 
و دستاوردهایش اعتماد به نفس را در جامعه ایتالیا تزریق کرد و به جامعه 

کمک کرد که بر یاس و ناامیدی غلبه کنند. 
4 -  پیوستن و حضور در اتحادیه اروپا: به ایتالیا کمک کرد تا 
راحت تر مسائل داخلی خود را حل کند. شما اگر در جمع افراد معنویت گرا 
قرار بگیرید ناخودآگاه به معنویت بیشتر گرایش می یابید. اگر در جمع بچه 
درسخوان ها باشید پیشرفت تحصیلی را جدی تر خواهید گرفت. همین 
قیاس در مورد کشورها نیز مطرح است. اصوال در توسعه و ادبیات گذار 
اقتصادی شاخصی به نام نزدیکی به بروکسل مطرح است یعنی هر چه 
کشورهای شرق اروپا به بروکسل نزدیک تر بودند و احتمال پیوستن خود 
را به این اتحادیه بیشتر می دیدند بهتر و سریعتر می توانستند مسائل و 

موانع داخلی توسعه خود را حل کنند. 

تحلیل و تجویز راهبردی:
پیشرفت ایتالیا برای ما چهار درس استراتژیک دارد: 

دیدن  پیشرفت،  انگیزه  تحریک  برای  ما  سازوکارهای  از  یکی   -  1
پیشرفت های اطرافیان و همسایگان است. بنابراین بازدید و موشکافی 
پیشرفت آنان یک سازوکار پیشرفت است. وظیفه هرکدام از ماست 
که یک تجربه موفق را از همسایگان بیابیم و با دیگران به اشتراك 
بگذاریم. وجود نشانه های پیشرفت در کشورهای همسایه اصال 
نباید مایه حسرت ما باشد بلکه باید این اثرهمسایگی را اهرم 

کنیم.
2 - یکی از آموزه های کلیدی تفکر استراتژیک جستجوی 
فرصت ها، حتی در نقاط تاریک، منفی و چالش هاست. از 
یک منظر مهاجرت نخبگان یک تهدید ملی است اما از دیگر 
سو درون همین تهدید بسیار بزرگ، فرصتی بی نظیر نهفته 
است. اگر از این زاویه به این مساله نگاه کنیم ایران یکی 
از گسترده ترین شبکه های خارج از کشور را دارد که 

می تواند از آن استفاده کند. 
3 - جزو اقلیت غیرمنطقی باشیم و نه اکثریت منطقی. 
آدم های بامنطق وضعیت موجود را می پذیرند اما این 
آدم های غیرمنطقی هستند که دنیا را تغییر می دهند. 
اگر جزو معدود آدم هایی هستید که فکر می کنید در 
اقلیت هستید و برای کشور تالش می کنید بدانید 

که رسالت بزرگی بر دوش شماست. 
4 - در تفکر استراتژیک ما مفهومی داریم به نام 
چرخه های رشد. مهم آنست که نقاط اهرمی 
پیدا کنیم تا آن چرخه های رشد فعال شود. 
گسترش روابط بین المللی یکی از آن اهرم 
هاست. تنها با یک قید آن هم »تامین منافع 
المللی،  بین  روابط  در  چقدر  هر  ملی«  
ها  سازمان  چندجانبه،  و  دو  های  پیمان 
و سازوکارهای بین المللی حضور بیابیم، 
برای ایران مفید است. تعامل با فضای 
و  تر  عمیق  اندیشه  ما  به  الملل،  بین 
انگیزه بیشتری را برای بهبود می دهد. 
زندگی  تر  جهانی  کافیست  امروز  از 
چه  باشیم  دار  خانه  یک  چه  کنیم. 
تواند  می  دار  خانه  استاندار.  یک 
خانه  به  را  خارجی  های  توریست 
خود دعوت کند و استاندار می تواند 
سرمایه  به  را  خود  های  پتانسیل 

گذاران خارجی نمایش دهد.

4 درس استراتژیک ایتالیا برای توسعه ایـران
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پرونـده ویـژه
استرس شغلی

در دنیاي پرسرعت و پرتغییر کنوني، روزي سپري نمي شود که در آن صحبت از 
استرس به میان نیاید. اما معني دقیق این واژه چیست؟ آیا پارادایم ذهني جامعه، 
مبني بر اینکه استرس یک عامل منفي است و باید تا حد امکان آن را کاهش 

داد، با واقعیت انطباق دارد؟
استرس در لغت به معناي حالت انگیختگِي رواني ناشي از محرك بیروني است و 
در فارسي معادل دقیقي ندارد و از واژه هایي مانند ترس، نگراني، دغدغه، اضطراب 
و... در موقعیت هاي مختلف استفاده مي شود. این لغات اگرچه هرکدام بخشي 
از بار معنایي را به همراه دارند، اما هیچ کدام به تنهایي معنایي جامع و مانع از 
استرس ارایه نمي دهند. از نظرعلم فیزیولوژي، استرس یکي از واکنش هاي بدن 
به شرایط اضطراري است که باعث افزایش گردش خون، ضربان قلب، قدرت 
و دقت بینایي و شنوایي مي شود و به انسان غار نشین در گریز از خطر کمک 
مي کرده است. این واکنش را در اصطالح “fight-or-flight” مي گویند. اما 
مسئله اینجاست که در عصر پرازدحام امروزي، بدن ما به محرك هایي از جمله 
ترافیک، آلودگي صوتي، نگراني از آینده ی مبهم و صدها عامل دیگر نیز همین 
واکنش را نشان مي دهد. عواملي که علي رغم خطرناك بودن، از کنترل انسان 
خارج است و این پاسخ فیزیولوژیک کمکي به حل مسئله نمي کند. این جنبه از 
استرس است که به دلیل احساس درماندگي از حل معضالت منجر به عوارِض 
جسمي و رواني مي گردد و روانشناسان در تالشند تا از فشار آن بر جسم و روان 

افراد بکاهند. اما استرس انواع دیگري نیز دارد.
روي دیگر سکه ي استرس، انگیختگِي ناشي از محرك هایي است که در حوزه 
تاثیرگذاري ما قرار دارند. به عبارت دیگر ما مي توانیم با بهره گیري از افزایش 
سطح عوامل فیزیولوژیکي مانند افزایش توان ذهني، قدرت شنوایي و بینایي و 
در مجموع با عملکرد بهتِر ناشي از این ارتقاي توانمندي ها بر روي نتایج تاثیرگذار 
باشیم. این میراِث واقعِي اجداد غارنشین ماست که مي تواند در زندگي امروز 
نجات بخش باشد. در اصالح این نوع از استرس را “eustress” به معناي 
استرس خوب یا مثبت مي نامند. در مقابل نوع اول که به آن “distress”  یا 

استرس منفي مي گویند.
اکنون، پس از این دسته بندي، مي توان پارادیم ذهنِي غالب را به چالش کشید 
و از تاثیر استرس مثبت بر کسب نتایج مطلوب سخن گفت. براي مثال داشتن 
استرس مثبت هنگام انجام یک مصاحبه ي شغلي مي تواند، با افزایش سطح 
آدرنالین در خون، منجر به تمرکز حواس، درك بهتر موقعیت و ارایه پاسخ هاي 
مناسب شود. حتي مي توان پا را فراتر نهاد و ادعا کرد برخي از احساسات انسان 
بدون داشتن چاشني استرس مثبت عملي نمي شوند. به گفته دونالد توبسینگ 
)Donald Tubesing( استرس مانند فلفل است که وجود مقدار کافی 
از آن باعث بهبود طعم غذا شده و کمبود آن غذا را بی روح می کند. آیا بدون 
داشتن استرس مثبت براي کسب نتیجه ي مطلوب، یک ورزشکار مي تواند از 

حداکثر قواي جسمي و ذهني خود، در رقابت با سایر ورزشکاران، استفاده کند؟ آیا 
حس مسئولیت پذیري یا احساس مسئولیت در قبال نتایج، بدون استرس مثبت 
قابل تصور است؟ براي اثبات این نظریه مي توان نمونه هاي واقعي را نیز مورد 

تجزیه و تحلیل قرار داد.
براي نمونه یک کارآفرین را درنظر بگیرید. به گفته رید هافمن بنیان گذار 
لینکدین "کارآفریني پریدن از صخره و ساخت یک هواپیما در مسیر سقوط 
است". شاید بهتر از این نتوان استرس موجود در موقعیت یک صنعت گر را 
تشبیه کرد. همانطور که مي دانیم یک کارآفرین، درصورت نرسیدن به نتیجه 
مطلوب، متحمل هزینه هاي زیادي خواهد شد که در فضاي دشوار کسب و کار 
کشور ممکن است دیگر آینده اي براي وي متصور نباشد. اما در مقابل، هیچگاه 
یک مدیر دولتي در قبال نرسیدن به اهداف تعیین شده پاسخگو نبوده و بجز 
تغییر جایگاه، آنهم در موارد نادر، هزینه ي دیگري را نیز متحمل نشده است. 
بنابراین مي توان میزان استرس موجود در این دو محیط را به عنوان دوسر طیف 

درنظر گرفت و نتایج آن را باهم مقایسه کرد.

حال براساس پارادایِم ذهنِي غالب که استرس را امري منفي تلقي کرده و نبود 
آن را موجب کسب نتایج بهتر مي داند، باید نتایج عملکردي و خروجي هاي 
بخش دولتي )که در آن استرس در قبال نتایج بسیار پایین است( از سطح 
مطلوبي برخوردار باشند، درحالي که واقعیت چیز دیگري ست. حتي مي توان 
اینطور استنباط کرد که نبود سطح معیني از استرِس مثبت باعث افِت عملکرِد 

بدنه دولت شده است.
بنابراین بهتر است با تفکیک ابعاد استرس، نسبت به تقویت بخش هاي موثر آن 
اقدام و با ریشه یابي علمي براي حذف عوامل استرس زاي محیطي، که منجر به 
استرس هاي منفي مي شوند، برنامه ریزي کرد. براي نمونه، می توان از استرس 
مثبت به عنوان عامل انگیزه بخشی که قوای جسمی و ذهنی را برای رسیدن 
به هدف همراستا می کند، استفاده کرد. اثبات شده است که این استرس باعث 
افزایش حافظه، باال رفتن سطح هوشیاری، کاهش خستگی و حتی بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی بدن می شود؛ به نحوی که دیده شده است افرادی که درحال 
انجام پروژه ای استرس مثبت را تجربه می کنند، کمتر دچار بیماری می شوند. اما 
در سوي دیگر باید همزمان به کاهش ریشه ای عوامل استرس زای منفی نیز 
توجه کرد. برای نمونه، در مثال موردی فوق در محیط صنعت، عواملي مانند 
بي ثباتي و ابهام در قوانین و سیاست ها باعث سرخورده گي و نگاه کوتاه مدت 
کارآفرینان به کسب و کار خود مي شود. به عبارت دیگر، هنگامي که کارآفرین 
خود را مانند مستاجري موقتي در صنعت ببیند، سرمایه گذاري بلند مدتي براي 
آن انجام نخواهد داد. همین عامل باعث مي شود تا رویکرد سرمایه اي و بلندمدت 
به نیروي انساني در صنعت کاهش یابد که خود یکي از ریشه هاي اصلي بروز 
استرس منفي در نیروي کار است. لذا درصورت طرح ریزي مناسب براي تسهیل 
فضاي کسب و کار و افزایش ثبات، مي توان نگاه بلند مدت و مالکانه به صنعت 
را در کارآفرینان تقویت کرد تا در نتیجه ي نگاه سرمایه اي به نیروي انساني، امید 
به آینده را در ایشان تقویت و موجب کاهش استرس منفي در نیروي کار شویم.

در انتها، باید متذکر شد که استرس، واقعیت جدایی ناپذیر زندگی مدرن است و 
در کنار هر تغییر و جهشی در زندگی، رد پای آن قابل مشاهده است. در اولین روز 
کاری، هنگام سخنرانی، در اولین مالقات ها و... پس اگر در زندگی تان استرس 

کم است، بدانید که وقت تغییر است.

  چگـونـه از استــــرس،   
  ابزاری برای پیشرفت بسازیم؟

هنگامي که کارآفرین خود را مانند مستاجري موقتي در 
صنعت ببیند، سرمایه گذاري بلند مدتي براي آن انجام 

نخواهد داد.

محمـد عـلی چمنیــان
عضـــو هیأت رییــســـه
 انجمن مدیران صنایع خراسان
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متاسفانه افسردگی و استرس در میان کارمندان به طور چشمگیری افزایش یافته است و این زنگ خطری 
برای موفقیت کسب و کار است. متاسفانه افسردگی و استرس در میان کارمندان به طور چشمگیری افزایش 

یافته است و این زنگ خطری برای موفقیت کسب و کار است.
سالمت روانی کارمندان موضوعی است که بر موفقیت نهایی هر کسب وکاری در این دنیا اثر می گذارد. اگر شما رهبر یک کسب وکار هستید و سالمت هیجانی 

کارمندان تان تاکنون در صدر فهرست اولویت های تان در 2016 نبوده است، باید آن را در اولویت قرار دهید.
اخیرا نتایج تحلیل 3 ساله ی داده های برنامه ی جهانی کمک به کارمندان نمایی واضح از این موضوع به تصویر کشید- کارمندان در مقایسه با قبل برای 

مشکالت سالمت هیجانی جدی تر و شدیدتری نیاز به کمک دارند.
گروهی از پژوهشگران شرکت من، ورك پِلِیس آپشن، جمعیت ثابتی به تعداد بیش از 100000 کارمند را در سراسر آسیا، آفریقا، خاور میانه، آمریکای شمالی، 
و آمریکای جنوبی بررسی کردند. این کارمندان بازنمای 5 گروه کارمند در دنیا بودند که هر گروه دربرگیرنده ی کارمندان حداقل 4 منطقه بود. ما از 2012 تا 

2014 هر مورد را که به منظور دریافت حمایت با مرکز برنامه ی کمک به کارمندان تماس گرفته بود بررسی کردیم.
آن چه پی بردیم این بود که تعداد کل تماس ها و اسعالم های مرتبط با مشکالت سالمت هیجانی در طول این 3 سال تقربیا ثابت ماند. با این حال، ماهیت 

این تغییرها با سرعت هشداردهنده ای در حال تغییر است:
• در طول این 3 سال از هر 10 مورد، 4 مورد با مشکالت سالمت هیجانی ارتباط داشته اند)42درصد در 2012؛ 38درصد در 2013: 42درصد در 2014(

• بین 2012 و 2014 تعداد مواردی که با افسرگی کارمندان دست به گریبان بوده اند 58 درصد افزایش داشته است.
• تعداد مواردی که از اضطراب کارمندان رنج می برند 74 درصد افزایش داشته است.
• تعداد مواردی که از استرس کارمندان رنج می برند 28 درصد افزایش داشته است.

• روی هم رفته، افسردگی  ، استرس، و اضطراب کارمندان 6 درصد موارد سالمت هیجانی را در 2014 تشکیل می دهد.
این اعداد 2 روند قابل توجه را بازتاب می دهند که در سراسر جهان روی کسب وکار تاثیر می گذارد. کارمندان بیش تر و بیش تری آشکارا با مشکالت بسیار 
جدی سالمت روانی مانند افسردگی، استرس، و اضطراب دست به گریبان هستند. و در عین حال، به نظر می رسد آن ها که با این مشکالت دست به گریبان 

هستند بیش تر به درخواست کمک تمایل دارند.
وقتی به نتایج این تحلیل به تفکیک مناطق جغرافیایی نگاه می کنید، یک الگوی تقریبا ثابت در مناطق سراسر دنیا قابل مشاهده است:

درصد افزایش گزارش مشکالت سالمت هیجانی بین 2012-2014

تفسیر از معنی همه ی این ها خیلی ساده است. نمونه های مشکالت سالمت هیجانی گزارش شده مانند افسردگی، استرس، و اضطراب در حال افزایش است. 
در عین حال، ناپسند پنداشتن درخواست کمک برای این مشکالت در بیش تر بخش های جهان به آرامی در حال کم رنگ شدن است. به همین خاطر، 

کسب وکارها باید با دقت بسنجند آیا ساختارهای حمایتی مناسب را برای کمک به موفقیت شخصی و حرفه ای کارمندان شان دارند یا نه.

افزایش چشمگیــر افسردگــی ، 
استرس، و اضطراب کارمندان دنیا

بر اساس مطالعـه جدیــدی که در نشریــه "روانشناســی فــردی" به چــاپ رسیده،
 مشاغل پراسترس با اختیاراِت شغلِی محدود، منجر به کاهش طول عمر کارمندان می شود.

کار کردن در مشاغل پرتنش و به ویژه در شرایطی که کارفرما حق مدیریت و کنترل را از کارمندان خود سلب می کند و اختیاراِت شغلی آنها را 
محدود می سازد نه تنها بسیار خسته کننده و طاقت فرساست بلکه این استرس دائمی می تواند حتی منجر به کاهش طول عمر کارمندان شود.

افزایش اختیارات شغلِی کارکنان حتی در مشاغل پرتنش می تواند برای پرسنل و نیروی کار، انگیزه بخش و مفید باشد. "اریک گونزالز – مول" 
استادیار "منابع انسانی و رفتار سازمانی" در دانشکده تجارت Kelley در دانشگاه ایندیانای آمریکا و نویسنده ارشد این مقاله گفت: ما در این 
مطالعه دریافتیم افراد در مشاغل پراسترس با اختیاراِت محدود در مقایسه با کارمندانی که کنترل و اختیارات بیشتری در شغل خود دارند در سنین 

پایینتر و جوانتر می میرند.
به گزارش یونایتدپرس، متخصصان در این مطالعه همچنین دریافتند که برعکس این وضعیت نیز صادق است یعنی احتمال مرگ زودرس در 

کارمنداِن مشاغل پر استرسی که کنترل و مدیریت باالیی بر شغل خود دارند تا 34 درصد کاهش پیدا می کند.
متخصصان معتقدند کارمندان و کارگرانی که در مشاغل سخت و استرس زا کار می کنند و در عین حال آزادی بسیار اندکی در پیشبرد امور شغلی 
خود دارند در نهایت به دلیل عدم رضایت از شرایط کاری، به رفتارهای ناسالم نظیر استعمال سیگار، بی تحرکی و تغذیه ناسالم روی می آورند در 

حالی که افزایش اختیاراِت شغلِی کارکنان حتی در مشاغل پرتنش نیز می تواند برای پرسنل و نیروی کار، انگیزه بخش و مفید باشد.

پــر مـشــاغــل 

ـ  رس   ـ   تــ  اســ 
عمـر را کوتاه می کننـد
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استرس ، آنطور که تعریف می شود یک فشار روانی یا احساسی است که 
بیشتر از حّد تحمل فرد باشد و طبیعی است که استرس در افراد متفاوت 
است بنحوی که ممکن است عاملی که برای یک فرد استرس ایجاد می 
کند در فرد دیگر ، هیچ اثری نداشته باشد. استرس را می توان در حوزه های 
مختلف و در شرایط زمانی و مکانی گوناگون ، برای افراد یا گروه هایی از 
انسان ها مورد بررسی قرارداد. آنچه مهّم بنظر می رسد ، آن است که از 
حاصل بررسی های انجام شده در مورد استرس ، بتوان به راه هایی برای 
کاهش آن که مترادف با امنیت روانی و سالمت بیشتر است ، دست یافت.

سایر  حّتی   ( انسان  روان  و  جسم  روی  اّول  درجه  در  استرس  هرچند 
از این جهت مهّمترین حوزه بررسی  اثر می گذارد و  موجودات زنده ( 
استرس حوزه سالمت جسمی و بهداشت روانی است ، اّما امروزه در زندگی 
مدرن شهری ، اشتغال نیز یکی از حوزه هایی است که انواع استرس ها 
می تواند در شرایط متفاوت و به مقادیر متغّیر ، عملکردهای شخصی و 

اجتماعی افراد را بصورت جّدی و گاه تا حّد بحران ، تحت تأثیر قراردهد.
شنیده ایم که یکی از علّت های خودکشی در ژاپن ، استرس و فشارهای 
روانی ناشی از کار مفرط است که افراد ضعیف تر را به نابودی می کشاند. 
هرچند این مطلب ممکن است ریشه در فرهنگ و سوابق تاریخی یک 
ملّت داشته باشد ، اّما بطورکلّی استرس پدیده ای است که با فطرت و 
ساختار روانی نوع بشر سروکار دارد و هر نژاد و ملّیتی ، به اقتضای شرایط 
زمانی و مکانی ، تحت تأثیر استرس های تحمیل شده از جانب طبیعت و 

نیز نوع زندگی و شرایط کار و مراودات داخلی و خارجی خودش قراردارد.
در این مجال کوتاه فقط به استرس شغلی در ایران نگاه می کنیم و با یک 
تقسیم بندی کلّی ، آن را به استرس در مشاغل دولتی و بخش خصوصی 
تقسیم کرده و در پایان سعی می کنیم برای باالتر بردن بازدهی کارمندان 
دولت و فّعاالن اقتصادی بخش خصوصی و همچنین کاهش خسارات 

مادی و معنوی ناشی از استرس ، چاره جویی کنیم.
استــرس شــاغالن دولتــی

در بخش دولتی ، همه می دانیم که به محض استخدام یکنفر در هریک 

از دستگاه ها یا سازمانهای دولتی و وابسته به دولت ، تقریباً بطور تضمینی 
اشتغال و دریافت حقوق و مزایای ماهانه و سپس مستمّری بازنشستگی 
و حّتی پرداخت مستمّری پس از فوت به عائله و بازماندگان او برقرار می 
شود و لذا شخص و خانواده اش از تأمین حداقلّی و به اصطالح آب باریکه 
مطمئن می شوند و اگر انگیزه ای باشد ، برای بیشتر از آن تالش خواهند 
کرد. بنابراین می توان گفت که شاغالن در بخش دولتی ، در طول زندگی 
، استرس بزرگ ناشی از نگرانی معاش و درآمد مستمّر و تأمین آتیه را 
در مقایسه با غیر شاغالن دولتی ندارند. استرس این دسته از هموطنان 
، بیشتر ناظر بر روابط سیستماتیک اداری و جابجایی های متناسب با 
مأموریتهای منطقه ای و یا سختی و حجم کارهای ارجاعی و داشتن یا 
نداشتن ابزار و امکانات کمکی برای انجام بهتر وظایف قانونی ایشان است. 
سابقه و تجربه نشان داده است که در مقابل خساراتی که شاغالن دولتی 
چه بصورت مادی یا معنوی به مردم یا کشور می زنند ، حّتی اگر مورد 
مؤاخذه قرارگیرند و توبیخی در پرونده پرسنلی ایشان درج گردد ولی باز 
، همان آب باریکه برقرار است. استرس و سختی های کار این دسته از 
شاغالن ، بیشتر در زمینه چگونگی حفظ موقعیت شغلی یا شرایط ارتقاء 
آن یا پاسخگویی دربرابر مقامات مافوق و از این قبیل است که به دلیل 
برخورداری از حمایتهای قانونی دولت و عدم سرمایه گذاری شخصی برای 
بکارگیری امکاناتی همچون ساختمان و خودرو و ابزار کار و سایر موارد 
مشابه از منابع شخصی ، اگر استرسی هم وجود داشته باشد موّقتی و قابل 

تحّمل و در کوتاه مّدت قابل فراموش شدن است.
استــرس شــاغالن غیردولتــی

اّما استرس در بخش خصوصی ، از جنسی دیگر است. یک شاغل بخش 
خصوصی ، ضمن نقش داشتن در تأمین امنیت اجتماعی بطور مستقیم ، 
همواره در معرض انواع نابسامانی هایی است که از فضای عمومی کسب 
و کار که گاه متأثّر از تصمیم گیریهای یا اشتباه یا نابهنگام شاغالن دولتی 
است به او تحمیل می شود و این تحمیل مستقیماً در شرایط و نحوه 
زندگی او و اعضای خانواده او اثر می گذارد. استرس شاغل غیردولتی 

استــرس شــــــــــــــغلــــی
ناصـرصـادقــی

یا فّعال اقتصادی بخش خصوصی ، که معمواًل کار او را شغل آزاد می 
نامند ، پیوسته و به مقدار زیاد ، با حیات و حیثیت و بود و نبود او سروکار 
دارد. شاغل غیردولتی ، خودش تصمیم گیرنده و خودش مجری و ناظر 
بر اعمال و رفتار و بهره بردار از تالش هایی است که با تدبیر و بکارگیری 
تمام منابع شخصی خویش ، البّته با رعایت قوانین حاکم بر کارش ، برای 
گذران زندگی و تأمین رفاه و امنیت و آتیه خود و خانواده اش انجام می 
دهد و بصورت غیرمستقیم عهده دار تأمین رونق و رفاه عمومی جامعه از 

طریق پرداخت مالیات و انواع عوارض به دولت نیز می باشد. 
بنظر می رسد که برای یافتن چاره مناسب جهت کاستن از استرس های 
شغلی ، چه در بخش دولتی یا خصوصی ، مقایسه ی اثر و تبعات استرس 
بر روی زندگی و کار یک شاغل دولتی و اندازه آن ، با استرس های 
یک شاغل غیردولتی ضروری باشد. اگر مقایسه استرس شغلی شاغالن 

دولتی و شاغالن غیردولتی موضوع یک تحقیق کاربردی قرارگیرد ، 
در صورت انجام و ارائه گزارش صادقانه ، می توان راه کارهای واقعی 
نشاط  و  روحیه  تقویت  و  کنونی  ضعفهای  از  کاستن  برای  را  خوبی 

بخش خصوصی ارائه داد.
طبیعی بنظر می رسد که تنظیم رفتارهای اجتماعی و یافتن روش های 
بین شاغالن  بویژه در   ، استرس های شغلی  از  برای کاستن  قانونمند 
غیردولتی ، می تواند بخش بزرگی از مشکالت مبتالبه جامعه از قبیل 
اعتیاد ، طالق ، افت تحصیلی ، تنّزل اخالق ، فساد مالی و مواردی که 
اکنون جامعه ایرانی با آن دست به گریبان است را کاهش دهد و این 
موضوعی نیست که با نامگذاری سال یا دادن شعار ، قابل تحّقق باشد 
بلکه اّوال نیازمند شهامت و روراستی در بیان ضعف هاست و دوم محتاج 
هشدار همگانی برای تحریک عزم و اراده عمومی به تغییر در رفتار و سوم 
که از همه مهّمتر است ، توّجه دادن دولت به اجرای درست و بموقع قوانین 
و تذّکر به قّوه قضائیه برای زدودن تبعیض های روا و ناروا در نظارت و 

قضاوت است.  
به امید آن که این اشارات بتواند تلنگری برای اقدامی جّدی باشد.
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چندی پیش خبری مبنی بر اینکه ایران دومین کشور افسرده دنیا پس از 
عراق است در فضای رسانه ها پیچید. خبری که تعجب بسیاری را برانگیخت 
که چرا کشور ما باید پس از یک کشور جنگ زده صدرنشین کشورهای  
افسرده  دنیا باشد؟ اگرچه صحت و سقم این خبر از سوی کارشناسان و 
روانشناسان پس از انتشار آن مورد تردید قرار گرفت اما آنچه قابل ذکر 
بوده، این است که به هر حال کشور ایران براساس بررسی های موجود جزو 
کشورهای شاد دنیا به شمار نمی آید، به طوری که بنا بر  برخی آمارها ایران 
در جدول رده بندی شاد ترین مردم جهان از میان 157 کشور جهان در جایگاه 
105 قرار گرفته است. آمار ها نشان می دهد از هر 5 ایرانی یک ایرانی اختالل 
روانپزشکی دارد و 25 درصد مردم کشور در معرض اختالل افسردگی هستند 
و حتی طبق برخی از آمارها 20 تا 21 درصد مردم افسرده شده اند. همانطور 

که می دانیم، افسردگی می تواند ارتباط مستقیمی با اقتصاد، فرهنگ 
و سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد. به گفته بسیاری از 

روانشناسان، مسائل اقتصادی با احساس شادی و غم در آنها 
مرتبط است، به طوری که گاهی یک بدهی هر چند 

ناچیز می تواند منجر به یک افسردگی طوالنی مدت 
شود. برای مثال در کشوری مانند ایتالیا با بروز 

مردم  از 4 درصد  بیش  اقتصادی  بحران 
افسرده شدند. 

مسائل مادی حتی با مساله ای مانند 

خودکشی بی ارتباط نیست. تجربه ما درباره آمارهای خودکشی در کشور نشان 
می دهد شهرهای محروم تر آمارهای باالتری از نظر میزان خودکشی دارند. 
صدرنشینی استان های محروم در زمینه خودکشی نیز این موضوع را تایید 
کرده است. از طرفی روحیه افسرده به مراتب بازتاب بدی بر فضای اقتصادی 
به جا خواهد گذاشت و تاثیر آن در شاخص هایی چون بهره وری و بازدهی 
کار بسیار مشهود خواهد بود.   براساس آمارهای سال 91 ایران در میان 110 
کشور دنیا از نظر کیفیت زندگی رتبه 87 را با شاخص5.343 داشته است. 
همچنین در سال گذشته نیز موسسه پژوهشی لگاتوم هشت زیرشاخص رفاه 
ایران و جایگاه آنها را میان 142 کشور اینگونه تعیین کرده است: اقتصاد رتبه 

رتبـه 92، حکومت و حکمرانی 122، 105، کـارآفرینــی 
رتبه آمــوزش 65،  ایمنی  امنیت و  بهداشت 67، 

120، آزادی هـــای 
فردی رتبه 131 و 
سرمایه اجتماعی 
رتبه 115. بـر این 

 رابطه افسردگی با رشـد اقتصادی 
بهــره وری باال در کشورهـای شـادتـر

اساس ایران تا رسیدن به مرحله مطلوب اقتصادی فاصله بسیاری دارد. با این وجود از آن جایی که حاالت روانی مردم و روحیه آنها در شاخص های اقتصادی 
تاثیرگذار است، باید به تحلیل چگونگی تاثیر مسائل روانی بر اقتصاد کشور بپردازیم. 

مهدی تقوی، استاد دانشگاه:
افسردگی ساعت کاری مفید را کاهش می دهد

روحیات و حاالت روانی تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشورها به جا می گذارد، به ویژه در رابطه با بهره وری نیروی کار. هر چه بهره وری بیشتر باشد، تولید 
بیشتر خواهد شد. بخش عمده ای از نیروی کار کشور بهره وری ندارد. ساعت های کار طوالنی می شود بدون اینکه این روند طوالنی چیز مفیدی به اقتصاد 
اضافه کند. نیروی کار عمدتا افسرده و بدون انگیزه است و البته بسترهای فرهنگی به ویژه فرهنگ کار بر شدت ناراحتی ها و نارضایتی های آنها افزوده 
است. چنین افرادی نمی توانند خالق و نوآور باشند یا حتی کمترین تحولی در شاخص های اقتصادی در مسیر مثبتی ایجاد کنند. در کشور ما همه مسائل از 
جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنج تر می سازد. جمعیت جوان کشور رفاه ندارد یا شاید جای تنوع 
و سرگرمی های کشورهای توسعه یافته را در کشور خود خالی می بیند. از آن جایی که همه چیز از رشد گرفته تا توسعه بستگی به نگرش و طرز فکر نیروی 
کار دارد، نیروی کار افسرده اقتصاد را منزوی تر خواهد کرد. کشور های اروپایی میزان مشخصی از کار، تفریح و سرگرمی دارند حال آنکه در کشور ما کار 
جای برخی از سرگرمی ها و تفریح را گرفته بدون اینکه بازتاب مثبت ساعت های طوالنی کار در اقتصاد مشاهده شود. فرهنگ کار در کشور ما غلط است و 

قوانین نابرابر و غیرعادالنه مردم را سرخورده تر از قبل کرده است. 

اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
تاثیر شادی بر تولید

شادی و شاد بودن آثار مستقیمی روی بهره وری و به تبع آن روی تولید دارد. هرچقدر نیروی کار شادتر باشد، بهره  وری بیشتر خواهد بود. براساس یک 
تحقیق مقایسه ای از کشور های در حال توسعه با توسعه یافته نشان داده کشورهای در حال توسعه نیمه شاد تر از کشورهای توسعه یافته هستند و توسعه یافته ها 
شادترند. این تجربه نشان می دهد کشورهای شادتر بهره ورتر و توسعه یافته ترند. بهره وری در کشور های شاد حتی 30 درصد باالتر از کشورهای دیگر است. 
افسردگی روی ذهن انسان اثر می گذارد و ذهن روی باور و باور هم روی عملکرد و توانایی ها. تمام شاخص های اقتصادی از تولید گرفته تا صادرات و درآمد 
مردم هم ارتباط تنگاتنگی با این موضوع خواهد داشت. افراد شاد بهره وری و تولید بیشتری خواهند داشت. زمانی هم که تولید باال برود قیمت های تمام شده 
کاهش می یابد و با کاهش قیمت های تمام شده قدرت خرید مردم هم باال خواهد رفت و به این ترتیب رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. ناگفته نماند که 
روحیات و حاالت روانی مردم در فرهنگ و اعتقادات آنها نیز به مراتب اثر می گذارد. با در نظر گرفتن این مجموعه به هم پیوسته ضرورت داشتن یک ملت 

شاد احساس می شود. 

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:
اقتصاد رشد یافته ایجاد انگیزه می کند

مشخصا این دو یعنی رشد و روحیه شاد تاثیر متقابلی روی هم می گذارند. به این رشد است که در درجه اول روی روحیه تاثیر می گذارد و تاثیر روحیه بر رشد 
اقتصادی در مرحله دوم است. زمانی که رشد اقتصادی فراهم شده و تورم کاهش پیدا کند، مردم رضایت بیشتر و به مراتب شادی بیشتری به دست خواهند 

آورد و به همین ترتیب هر چه عدالت اقتصادی برقرار تر باشد، مردم خوشحال تر خواهند بود.
همه اینها بر رشد اثر مثبت می گذارد. در درجه بعدی و راندمان بعدی است که روحیه شاد مردم بر اقتصاد اثرگذار خواهد شد. اقتصاد عادالنه در مردم ایجاد 
انگیزه و عالقه می کند. حداقل این است که مردم می دانند نتیجه تالشی که می کنند در نهایت به جیب آنها بر خواهد گشت وگرنه زمانی که فرهنگ کار 
نادرست است، عدالت برقرار نیست و اقتصاد پر است از اختالس و فساد های مالی و انتظار نمی رود که مردم شاد باشند. اقتصاد توسعه نیافته خود به خود مردم 

را غمگین خواهد کرد. بنابراین اول باید اقتصاد در مردم ایجاد انگیزه کند و به آنها روحیه شاد بدهد و پس از آن است که روحیه شاد بر اقتصاد اثر می گذارد.
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خشونت پدیده ای تاریخی است که در ادوار گذشته نیز وجود داشته است . اما 
علیرغم پیشرفت های روزافزون بشری این پدیده هنوز هم پا برجاست وفارغ 
از ملیت ، نژاد ، طبقه اجتماعی وحتی میزان توسعه یافتگی کشورها همچنان 
خشونت جزئی از زندگی روزمره شده است . خشونت هرچندپدیده ای تاریخی 
است لیکن یک پدیده اجتماعی نیز می باشد،اگرچه میزان وشدت آن در 
کشورها و حتی در فرهنگ های گوناگون متفاوت می باشد اما بعنوان یک 
پدیده چند بعدی هم علت وهم معلول بسیاری از آسیب های اجتماعی است. 
عوامل مختلفی باعث استرس و خشونت درمحیط کار میگردد ولی با کمی 
اغماض میتوان عوامل ذیل را موثرتر در بروز خشونت شغلی دانست : 
ویژگیهای نقش، روابط کاری، ساختار و جو سازمانی.در این باره پژوهشگران 
به ویژه با استفاده از نظریه نقش سعی کرده اند مسایل مربوط به استرس را 
شناسایی کنندو دریابند که فشار های ناشی از نقش تا چه اندازه در پدید آمدن 
استرس شغلی تاثیر دارند بنابراین در نتیجه این پژوهش ها چهار نوع ویژگی 

برای نقش برشمرده اند .
1(ابهام نقش   2( کمباری نقش    3( گرانباری نقش     4( ناسازگاری نقش

علل ایجاد خشونت و استرس در محیط کار:
در حال حاضر استرس و خشونت بر میلیون ها کارگر که در سراسر جهان 
مشغول کار در مشاغل خدماتی هستند تاثیر گذار بوده و این روند در دراز مدت 
به طور فزاینده ای منجر به کاهش تعداد روزهای کاری مفید، افزایش هزینه 
های مربوط به باالبردن ضرایب ایمنی در محیط کار، توان بخشی طوالنی 
مدت پس از مواجهه با خشونت و هزینه های اجتماعی غیرمستقیم است. از 
دیگر نتایج استرس و خشونت، می توان به کاهش روابط سالم بین فردی که 
موجب تخریب ارتباط کاری موثر بین همکاران شده و محیط کار رابه محلی 

همراه با نارضایتی مبدل می گرداند اشاره نمود.
خشونت در محل کار، انواع متفاوتی دارد که به طور کلی می توان آن را در 

دودسته روانی و فیزیکی قرار داد
خشونت کالمی :

خشونت کالمی غالبا شامل رفتار بد کالمی کارمندان نسبت به یکدیگر 
یا سوء استفاده از قدرت شان است. این خشونت دربرگیرنده انواع تهدید، 
تحقیر، آزار و اهانت به دیگران است. این نوع رفتارها باعث ایجاد احساسات 
بد در افراد می شود. خشونت در محل کار موضوعی است که اگر جلوی 
آن گرفته نشود، الگوی رفتاری نامناسب ایجاد می کند. البته رفتار تند وتیز 
رئیس سازمانی را مادامی که توهین آمیز نباشد نمی توان به خشونت تعبیر 
کرد. چراکه مدیران سازمان ها به دنبال بیشترین کارایی سازمان شان هستند 
اما گاهی اوقات برخی مدیران از قدرت شان سوءاستفاده و با کارمندان شان 

بدرفتاری می کنند. 

گاهی اوقات برخی از رفتارهای خشونت آمیز با سرو صدا انجام می شود و 
اکثر مواقع فردی که چنین رفتاری دارد در انتها خودش متضرر می شود. 
اگر مدیر سازمانی باشد بتدریج کارمندان الیق و خوب خود را از دست 
می دهد و اگر هم کارمند باشد، موجبات اخراج خود را فراهم می کند. اما 
بیشتر مواقع خشونت های موجود در محل کار هوشمندانه تر و بدون سرو صدا 
صورت می گیرد. مثال فردی که دست به چنین خشونتی می زند، ظاهرا رفتار 
بسیار محترمانه ای دارد، به طوری که اطرافیانش به او اعتماد دارند و احترام 
می گذارند اما او از اعتمادشان سوءاستفاده کرده و به آنها خیانت می کند. در 
برخی موارد، قربانی حتی متوجه نمی شود چه اتفاقی افتاده است. ممکن است 
فردی که دست به خشونت علیه دیگران می زند فردی بسیار باهوش و 
متمرکز روی کارش باشد و گاهی اوقات به موفقیت هایی نیز دست پیدا کرده 
باشد. مثال ارتقا یافته و مورد احترام مدیران قرار گرفته و نقش مهمی در محل 
کار به عهده او گذاشته شده باشد. چنین فردی برای آزار رساندن اطرافیان 
خود و کارمندان دیگر قدرت عمل بهتری پیدا می کند و می تواند دیگران را 

تهدید به اخراج و زندگی کاری شان را به جهنم تبدیل کند.
خشونت فیزیکی :

خشونت در محل کار فقط به خشونت های کالمی خالصه نمی شود، بلکه 
خشونت فیزیکی مانند ضرب و جرح، تحت تعقیب قرار گرفتن و تیراندازی 
را هم دربرمی گیرد. به طوری که در برخی از کشورها آمار خشونت فیزیکی 
در محل کار بسیار باال گزارش شده است که متاسفانه به طور معمول بیشتر 
موارد  بدون گزارش باقی می ماند. این خشونت ها در هرجا و هر زمانی ممکن 

است رخ دهد و تقریبا هیچ کس در امان نیست.

به یاد داشته باشیم :
- خشونت در هردو صورت بر زندگی و کار افراد تاثیر گذار بوده و این روند 
در دراز مدت به طور فزاینده ای منجر به کاهش تعداد روزهای کاری مفید، 
افزایش هزینه های مربوط به باالبردن ضرایب ایمنی در محیط کار، توان 
بخشی طوالنی مدت پس از مواجهه با خشونت و هزینه های اجتماعی 

غیرمستقیم است.
- از دیگر نتایج آن کاهش روابط سالم بین فردی است که موجب تخریب 
ارتباط کاری موثر بین همکاران شده و محیط کار را به محلی همراه با 

نارضایتی مبدل می کند.
- خشونت در محیط کار زمانی روی می دهد که  فرد در شرایط مرتبط با 

شغل خود مورد سوءرفتار، تهدید یا آزار قرار می گیرد.
- تاثیرات منفی حاصل از خشونت، فقط محدود به محیط کار نخواهد بود 
بلکه از محیط کار به منزل، جامعه و زندگی اجتماعی فرد قربانی نیز تسّری 

می یابد.
- حتی بهترین محیط های کاری ممکن است گرفتار خشونت شده و 
موضوعات ناخوشایندی را موجب شود. بنابراین تا جایی که امکان دارد نباید 
محیط کار استرس آور باشد. رفتار مدیران واحدهای کاری نیز در به وجود 

آوردن یا خنثی کردن خشونت بسیار موثر است.

خشونت

دکتـر حســن حقیقـی
دبیر کار گروه ارتقاء سالمت کار انجمن مدیران صنایع خراسان
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