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«اپ»تکار
آیا موفقیت ما را تنبل میکند؟

وقتی کسب و کار خود را آغاز میکنید ،انگیزه
زیادی دارید .همه چیز در ابتدا برای شما مهم
است و هر سندی دوبار بررسی میشود و نهایت
تالش خود را میکنید تا مطمئن شوید همهچیز
درست پیش میرود .با رسیدن به یک سطح
خاص ،پیشرفت کمی آسانتر میشود .با این
وجود ،بدون تالش آگاهانه ،موفقیت شما را تنبل
خواهد کرد.
با رسیدن به این سطح ممکن است برای انجام
کارهای خود انرژی کمتری صرف کنید .حتی
ممکن است به این طرز فکر روی بیاورید که تالش
شما برای چه کسی مهم است؟ زیرا سرانجام
محصوالت و خدمات شما فروخته خواهند شد.
اما در چنین شرایطی ،به موارد زیر توجه کنید.
موفقیت ،موفقیت ایجاد میکند
موفقیت میتواند باهوشترین افراد و شرکتها
را تنبل کرده و آنها را به قهقرا بکشاند .در واقع
موفقیت میتواند تبدیل به دامی شود که بسیاری
از افراد در آن سقوط کردهاند .آیا میدانستید
ایده یک پلتفرم پخش فیلم مانند نتفلیکس برای
اولین بار توسط یک کارآموز به روسای شرکت
«بالکباستر ویدئو» که فیلم و بازیهای ویدیویی
را کرای ه میداد ،ارائه شد و آنها به درخواست او
گوش نکردند؟
در سال  ۲۰۰۰شرکت نتفلیکس قصد داشت
با مبلغ  ۵۰میلیون دالر خودش را به بالکباستر
بفروشد اما مدیر عامل این شرکت عالقهای
خاصی به این پیشنهاد نداشت زیرا به عقیده وی
نتفلیکس یک کسب و کار کوچک بود و در آن
زمان با انجام این معامله متحمل ضرر میشد.
اکنون نتفلیکس یک شرکت با درآمد  ۶.۴۴میلیارد
دالری است و بالکباستر در سال  ۲۰۱۰اعالم
ورشکستگی کرد
«تویز آر آس» و «کداک» نامهای بزرگ دیگری
هستند که به موفقیت خود دست پیدا کرده و
پس از آن تنبل شدند.
اجازه ندهید چنین اتفاقی برای شما رخ دهد
تصور کنید برند شما تا چه حدی پیشرفت
خواهد کرد اگر همچنان مانند روزهای اولیه برای
پیشرفت آن تالش میکردید .اگر خود و کارمندان
را به یک محیط استارتاپی عادت دادهاید ،بنابراین
باید از هر فرصتی برای رشد استفاده کرده و روی
تمام نقاط ضعف خود کار کنید ،هر چند بسیار
ناچیز باشد.
غولهای فناوری مانند فیسبوک ،گروهی از
متخصصان امنیت رایانه را استخدام کردهاند تا
ایرادات سیستم خود را پیدا و برطرف کنند .آنها
با انجام این کار قصد دارند نقصهای پلتفرم خود
را پیش از دیگران کشف کنند .تمام محصوالت
برند ورزشی  SBD Apparelدوازده بار به صورت
دقیق و مختلف بررسی میشود تا بدون هیچ
مشکلی به دست مصرفکنندگان برسد.
در کتاب «نامههای بزوس ۱۴ :اصل برای
رشد تجارت خود مانند آمازون» که شامل کپی
نامههای «جف بزوس» به سهامداران خود
میشود ،آخرین اصل «هر روز مانند روز اول
است» نام دارد .این یک توصیه مستحکم و ساده
است که عنوان میکند با همان اشتیاق و میزان
توجهی کار کنید که انگار کسب و کار خود را تازه
شروع کردهاید.
استانداردهای سطح باالیی برای خود تعیین
کنید و برای دستیابی به آنها ادامه دهید.
یادداشتبرداری کنید ،بازخوردها را بررسی کنید،
با مشتریان خود صحبت کنید و چشم و گوش
خود را به آینده معطوف کنید .زمین تغییر میکند
و تکنولوژی پیشرفت میکند و منابع سودآور بدون
تالشهای منسجم و هماهنگ در مسیر درست
سودآور باقی نمیمانند .بنابراین اجازه ندهید
موفقیت شما را تنبل کند.

عکسنوشت

با نشانههای رایج کالهبرداری
در معامالت مجازی آشنا شوید

کالهبرداری از خریدار یا فروشنده یک کاال در
فضای مجازی ،اتفاقی است که میتواند
لذت یک خرید آسان و بیدغدغه را
به دردسر تبدیل کند .این اتفاق در
رابطه با کاالهایی که از سوی افراد
حقیقی در فضای مجازی آگهی
میشوند ،بیشتر رخ میدهد
زیرا امکان پیگیری آن تقریبا
صفر است.
پس بهتر است هنگام معامله
با افراد ،چه به عنوان خریدار و
چه به عنوان فروشنده ،به پنج
نشان ه رایج در آگهیهایی که با هدف
کالهبرداری منتشر میشوند ،توجه کنید
تا از دردسر و ضرر و زیان دور بمانید .در این
مطلب با پنج شیوه رایج که برای کالهبرداری از «خریداران کاالها» به کار گرفته
میشود ،آشنا شوید.
درج قیمت پایینتر از عرف بازار
در این شیوه عکس قابل قبولی از یک کاال با قیمتی پایینتر از عرف بازار آگهی
میشود .اما قیمت پیشنهادی ،نشان از یک مشکل دارد :یا کیفیت کاال با آنچه در
عکس نمایش داده شده است قابل مقایسه نیست یا اصال کاالیی برای فروش وجود
ندارد و هدف دریافت وجه از افراد مشتاق به خرید ارزان است .در این موارد ممکن
است به جای عکس واقعی کاال از عکس ژورنالی یا عکس کاال در محیطی موجه
استفاده شود که با توجه به قیمت ،خریداران را وسوسه میکند.
دریافت هزینه ارسال قبل از هزینه کاال
ممکن است یک فروشنده با خریدار بر سر این موضوع به توافق برسد که کاال را
برای او ارسال کند تا بعد از بازدید هزینهاش را دریافت کند .اما برای انجام این کار از
مشتری هزینه ارسال را مطالبه میکند .در این روش اصال بعید نیست بعد از پرداخت
هزینه ارسال ،هیچگاه کاالیی به دست خریدار نرسد و تنها هزینه ارسال است که از
جیب مشتری میرود.
همچنین ممکن است فروشندهای به خریدار بگوید کاالیی که آگهی کرده در شهر
دیگری است و اگر خریدار تمایل دارد ،میتواند هزینه آن را پرداخت کند تا محصول
برایش ارسال شود .شیوه رایج دیگر این است که فروشنده اعالم میکند هزینه ارسال
را خودش پرداخت میکند اما تمام یا بخشی از هزینه کاال را مطالبه میکند .در این
روش نیز احتمال خسارت دیدن خریدار بسیار باال است.
فرصتهای ویژه ساختگی
به نمایش گذاشتن شرایط بسیار جذاب از دیگر روشهایی است که افراد را به خرید
کاالهایی تشویق میکند که یا وجود ندارد یا با آنچه شرح داده شده است تفاوت
کیفیتی بسیاری دارد .برای مثال فروش ویژه به علت مهاجرت یکی از شگردهای رایج
برای کالهبرداری است .در این شیوه با تأکید بر اینکه خریدار زمان زیادی برای خرید
ندارد ،فرد کالهبردار به اهداف خود میرسد.
درخواست بیعانه
در این روش که در موارد گزارش شده از کالهبرداریها بسیار مشاهده میشود،
فروشنده از قرار حضوری خودداری و وانمود میکند مشتریهای بسیاری پای آگهی
نشستهاند .به این ترتیب فرد کالهبردار فضا را طوری ترتیب میدهد که خریدار برای
از دست ندادن فرصت با پرداخت بیعانه موافقت میکند .اما در این موارد معموال بعد
از دریافت بیعانه ،گوشی شخص فروشنده برای همیشه از دسترس خارج میشود.
چند توصیه مهم
با توجه به این پنج شیوه رایج در کالهبرداری ،بهتر است اگر قصد دارید کاالیی
را با قیمت مناسب از نیازمندیهای آنالین تهیه کنید ،حتما کاالی آگهی شده را به
صورت حضوری ببیند و بعد اقدام به پرداخت پول کنید .همچنین هیچگاه واتساپ یا
تلگرام را برای مکالمه یا دریافت لینک پرداخت ،جایگزین فضای چت در اپلیکیشنها
و سایتهای آنالین خرید و فروش نکنید.
منبع:دیجیاتو
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ویترین

پورشه هایپرکار  GT1را نمیسازد…
هایپرکارهای لمانز میشود ،شاید نسخه جادهای این خودروی
مسابقهای نیز عرضه شود.
البته که پورشه قبال ً از نشان  GT1استفاده کرده است .مدل ۹۱۱
 GT1اگرچه تشابهاتی با  ۹۱۱مشهور داشته اما زیرساخت آن کامال ً
متفاوت بوده و در لمانز سال  ۱۹۹۸به پیروزی دست یافته است.
پورشه  ۲۵نسخه جادهای از این خودرو را با هماهنگی با قوانین آن
کالس تولید کرده بود.
اما ژرمنها شایعات جدید مربوط به تولید  GT1را کامال ًرد کردهاند.
سخنگوی این برند گفته است« :میتوانم تائید کنم برنامهای برای
هیچ خودرویی از این دست وجود ندارد ».زمانی که از او درباره تولید
جایگزین معنوی  GT1دهه  ۹۰میالدی یا در کل تولید یک هایپرکار
جدید پرسیده شده او گفته که اظهاراتش شامل هر نوع خودرویی از
این دست میشود.
فعال ً مشخص نیست که گفتههای بلوم در سالهای پیش رنگ
واقعیت به خود خواهند گرفت یا خیر .او در نمایشگاه ژنو گفته بود« :من
احتمال تولید یک هایپرکار با نسل بعدی باتریها را مشاهده میکنم».
بلوم اخیرا ً به اتوکار گفته بود باتری ،سیلندر فردا خواهد بود

به تازگی با انتشار خبری درباره توسعه هایپرکاری جدید توسط
پورشه طوفانی در فضای مجازی بر پا شد؛ اما این خودروساز آلمانی
در مصاحبه با رسانهها چنین گمانهزنیهایی را رد کرده است.
یکی از نویسندگان کندی و طرفدار پورشه مدعی شده بود جانشین
هایپرکار  ۹۱۸اسپایدر با نام  GT1در حال توسعه میباشد .او گفته
بود :من از یک منبع شایعاتی درباره محصول جدید پورشه شنیدهام و
شما همین االن میتوانید پورشه  GT1را رزرو کنید .شایعه شده تولید

تازههای
علمی

این خودرو قرار است در ماه آگوست اعالم شود .پورشه  GT1یک
محصول خاص و پیشرانه وسط بوده که دنبالهروی هایپرکارهای کررا
 GTو  ۹۱۸خواهد بود.
این اولین باری نیست که اخباری درباره چنین خودرویی شنیده
میشود .اولیور بلوم مدیرعامل پورشه در نمایشگاه ژنو  ۲۰۱۹گفته
بود که این شرکت در حال سرمایهگذاری روی هایپرکاری جدید
بوده است؛ و از آنجایی که پورشه آماده حضور در کالس جدید

بنابراین ما هنوز هم مجبور به سرمایهگذاری روی سلولهای باتری
پرقدرت و متراکم خواهیم بود .او اظهار کرده بود :ما روی این سلولها
سرمایهگذاری خواهیم کرد و زمانی که زیرساختی مناسب برای
خودرویی پرقدرت داشته باشیم به نقطه تولید آن خواهیم رسید اما
فکر نمیکنیم چنین خودرویی پیش از نیمه دوم دهه جاری میالدی
تولید شود.
نسل بعدی باتریها به تکنولوژی باتری حالتجامد اشاره دارد که
باعث خواهد شد قوای محرکه خودروهای الکتریکی در آینده سبکتر،
کوچکتر و قویتر شده و زمان شارژ کوتاهتری داشته باشد .این
دقیقا ً همان چیزی است که پورشه میخواهد تا بتواند بر اساس آن
محصولی جدید را بسازد.
اما برخی خودروسازان مطرح میگویند تکنولوژی حالتجامد
حداقل تا سال  ۲۰۲۵در دسترس خودروهای تولیدی نخواهد بود.
منبع :پدال ()pedal.ir

نانوساختارهایی که با التهاب بدن مقابله میکنند

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود ،نانوساختارهایی ارائه
دادهاند که میتوانند با تقویت سیستم ایمنی بدن ،به مقابله با التهاب
کمک کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین ،درمان با پادتن مونوکلونال،
مزایای قابل توجهی را برای افراد مبتال به طیف گستردهای از اختالالت
خودایمنی ایجاد میکند ،اما عوارضی را نیز به همراه دارد .مهندسان
در حال حاضر به ابداع درمانهای مبتنی بر نانوالیاف مشغول هستند
که بدن را برای انجام دادن حمله بیولوژیکی خود در برابر اختالالت
ایمنی تقویت میکند.
درمانهای بیولوژیکی برای بیماریهای خودایمنی ،پادتنهای
مونوکلونال را در بر دارند که به جستجوی عوامل آسیب در سیستم
ایمنی بدن میپردازد که از روی اشتباه به حمله در برابر بدن منجر
میشوند و به بروز بیماریهای جدی و مزمن مانند بیماری کرون،
روماتیسم مفصلی و پسوریازیس میانجامند.
یک عامل ایمنی که معموال در چنین بیماریهایی بیش از اندازه
بیان میشود ،فاکتور نکروز توموری آلفا است .بنابراین درمانهای
بیولوژیکی ،تزریق پادتنهای مونوکلونال را شامل میشوند که به
مقادیر اضافی فاکتور نکروز توموری آلفا متصل میشوند و آنها را
از بین میبرند .درمان با پادتن مونوکلونال عالوه بر عوارض جانبی،

میتواند درجات گوناگونی از اثربخشی را در افراد متفاوت به همراه
داشته باشد.
پادتنهایی که به فاکتور نکروز توموری آلفا حمله میکنند ،نهایتا
توسط سیستم ایمنی بدن شناسایی میشوند .سیستم ایمنی بدن،
این پادتنها را از بین میبرد و درمانهای بعدی را بیاثر میکند .این
موضوع به ویژه هنگامی مشکلساز میشود که بیماری ،مزمن است
و به درمان مکرر نیاز دارد.
پژوهشگران دانشگاه دوک آمریکا تصمیم گرفتند تا یک روش جدید
ابداع کنند که به خنثیسازی مداوم فاکتور نکروز توموری آلفا بدون
عوارض جانبی میپردازد.
این راهبرد ،ابداع نانوساختارهایی را در بر داشت که پژوهشگران
میتوانستند زیرواحدهای پروتئین را به صورت شیمیایی به آن متصل
کنند تا به تحریک واکنش بیولوژیکی مورد نیاز برای جداسازی مقادیر
اضافی فاکتور نکروز توموری آلفا بپردازد.
پژوهشگران دانشگاه دوک ،از یک روش شیمیایی موسوم به
 supramolecular self-assemblyاستفاده کردند .اگرچه این
روش ،پیچیده به نظر میرسد اما به سادهتر شدن کارها کمک
میکند .این روش برای ساختن رونوشت مولکولهای پیچیده به کار
میرود که بخشهای متفاوتی دارند و عملکرد هر کدام از بخشهای

آنها متفاوت است.
پژوهشگران برای بهینهسازی و تطبیق این درمان با سایر بیماریهای
التهابی ،به بررسی نحوه تاثیر پزشکی نانو در تحریک سیستم ایمنی
بدن ادامه میدهند .آنها قصد دارند در مرحله بعد این روش را در
موشهای مبتال به روماتیسم مفصلی آزمایش کنند.

نشناسی و ایرانشناسان»
«ایرا 
منتشر شد

مجموعه «ایرانشناسی و ایرانشناسان»،
برگزیدهای از مقاالت دانشنامه زبان و ادب فارسی
منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،این مجموعه توسط سمیه
پهلوان ،پژوهشگر گروه دانشنامه تحقیقات ادبی،
گردآوری شده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،با
همکاری انتشارات سخن ،آن را در  ۹۶۸صفحه و با
شمارگان ۷۰۰نسخه ،به بهای۱۶۵هزار تومان منتشر
کرده است .در معرفی مجموعه «ایرانشناسی
و ایرانشناسان» توسط فرهنگستان زبان و ادب
فارسی آمده است :گروه دانشنامه تحقیقات ادبی،
پس از به پایان رساندن تألیف دانشنامه زبان و
ادب فارسی ،به سرپرستی و مدیریت زندهیاد استاد
اسماعیل سعادت ،عضو پیوسته فقید فرهنگستان،
در دو نسخه  ۷و ۱۲جلدی ،در حال سامان دادن
به مجموعههای تخصصی مندرج در دانشنامه
است .از جمله این موضوعات است :انواع ادبیات
و سبکهای ادبی ،ادبیات معاصر ،ایرانشناسان،
ادبیات ایران پیش از اسالم ،مداخل مربوط به
حوزه بالغت و فنون و آرایههای ادبی ،دستور زبان
فارسی ،کتابهای تاریخی و تذکرههای فارسی،
زبانها و گویشهای ایرانی ،اعالم قرآنی و دینی،
نویسندگان و شاعران پارسیگوی ،اهم کتابهای
نظم و نثر فارسی ،جایهای تاریخی و افسانهای ،و
فرهنگها .مجموعه حاضر گزیده دیگری از مقاالت
دانشنامه زبان و ادب فارسی است در  ۱۱۱مقاله،
شامل مهمترین اطالعات مربوط به ایرانشناسانی
که سالها در زمینههای متنوع فرهنگ ،تمدن،
تاریخ و زبان و ادبیات ایرانزمین مطالعه ،تحقیق،
تحصیل و تدریس کردهاند .حاصل این پژوهشها
آثار مهمی است که در بسیاری از موارد ،بهعنوان
منابع معتبر و دست اول ،در دانشگاههای
ایران معرفی و تدریس میشوند .در مقاله
«ایرانشناسی» ،با توجه به مفاهیم ارائهشده در
باب ایرانشناسی خارجی و داخلی ،به تعریفی از
ایرانشناسی پرداخته شده است و آن را از تعاریف
غیرعلمی ،که بر جلوههای سیاحتی و زیارتی یا
جاذبههای گردشگری ایران تأکید میکند ،متمایز
کرده و آن را چنین تعریف کرده است :ایرانشناسی
ت است از مطالعه و تحقیق در کلیه جنبهها
عبار 
و مظاهر تمدنی ایرانی و شناساندن این تمدن به
جهان .مجموعه دستاوردهای ایرانشناسی نشان
میدهد که این علم شامل بررسی تمدن ایران
باستان و ،بهموازات آن ،در تمدن عصر اسالمی
و تأثیر تمدن ایران باستان در ادبیات فارسی دوره
اسالمی است .پیوند این دو دوره تاریخی سبب شد
که ایرانشناسان در تحقیقاتشان به تمام جوانب
تمدن ایران بپردازند.

