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آنچه در این شماره

مجله

معمـاری داخلی
می خـوانیم :
آشنایی با مفهوم کارآفرینیسیر تاریخی مفهوم کارآفرینیدالیل روی آوری به کارآفرینیدالیل نیاز به توسعه کارآفرینی 7اصل موفقیت کارآفرینیفرایند کارآفرینی،کارآفرینچه می کند؟
خصوصیات کارآفرینتعریف کارافرینی و تفاوتش بااشتغال زایی
چگونه می توانید به عنوان یکمعمار درآمد بیشتری کسب کنید
چگونه کارآفرین معمار باشیم-معمارانِ کارآفرین

انجمن معماری داخلی

سخن سردبیر:
ایجاد فرصتهای شغلی مناسب یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعهی
پایدار میباشد .تجربهی بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان میدهد که کارآفرینی منجر به
تولید ثروت ،توسعهی فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهرهوری عامل تولید
میشود ،از این منظر در شرایط کنونی ودر مسیر گذار از یك جامعه ی صنعتی به یك جامعـه
اطالعاتی به جای توجه صرف به بازوی نیروی انسانی ،به مغزآنها توجـه شـده و در چنـین
فضایی پدیده ی کارآفرینی نیز بر مبنای دانایی ،توانایی و دانـشی کـه فـرد بتوانـد بـه میـزان
بیشتری آن را تولید کند ،تاکید میشود.
تجسم بیشترِ ما ،فارغ التحصیالن معماری و طراحی شهری ،از آینده شغلیمان عضویت در
سازمان نظام مهندسی ،گرفتن حق امضا ،جذبِ شرکت هایِ قدر شدن و تاسیس شرکت
مهندسین مشاور هست و یا تاسیس استودیوی مستقل و کار بر روی پرسنال برندینگ و
همچنین انجام کارهای دیگر مثل تری دی مدلینگ و …  .اما آیا واقعا این تنها کاری است که
ما می توانیم انجام دهیم؟
یادمان باشد ما معماران و طراحان ،به سبب یادگیریِ فرایند طراحی و آموزش هایی که هر ترم
در کارگاه های طرح و … دیده ایم ،برای ورود به این حوزه آماده تر از خیلی افراد دیگر
هستیم .چرا که کارافرینی هم مثل طراحی با حل مساله سروکار دارد .فرایند طراحی با فرایند
راه اندازی کسب و کار همپوشانی بسیار زیادِی دارد.
بامهری زالل و سرشار از ارادت قلبی
دکتر فریال سیادتی

فصلنامه معماری داخلی

شماره  -۲بهار 1400

کارافرینی چیست
امروزه کارآفرینی بعنوان موتور محرک
اقتصاد در تمامی کشورهای پیشرفته شناخته
شده و در تمامی مراکز علمی  ،دارای مبانی
تئوریک قدرتمندی گردیده است .از طرفی
سرچشمه بسیاری از مشکالت و اسیبهای
اجتماعی جوامع در حال رشد و توسعه در عدم
اشتغال و درآمدکافی میباشد.
آوردن
فــراهم
اساس
این
بر
بســــترهای الزم جهت بروز رشد و
پرورش ایده های کسب و کـــار و
کـارآفرینی افراد کامال ضروری است.
کارآفرینی راه حلی برای مشکالت اقتصادی
امروز است .

درآمدزایی

اشتغال

کارافرینی

کارآفرینی  :فرایندی که بابهره گیری از خالقیت  ،نواوری و ریسک
پذیری به کسب و کاری جوان ورو به رشد ختم میشود.
کارآفرین :کسی که ایده ای را یافته و انرا به فرصتی اقتصادی تبدیل
میکند همچنین تعهدمیکند تا سازماندهی و مدیریت کسب و
کارجدیدی را که توام با ریسک است بپذیرد

۱
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كار آفريني

موجب اشتغال می شود .کیفیت زندگی را بهبود می دهد.موجب توزیع متناسب درآمد میشودو اضطرابهایاجتماعی را کاهش می دهد.
موجب بهره برداری ازمنابع وفعال شدنمی شود.
بهره وری
موجب سود اجتماعی از طریق دولت می شود.عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی است.موجب بهره برداری از فرصت های کشف نشده می شود.موجب ایجاد ترکیب های جدید تولیدی می شود.موجب استفاده حداکثر از ظرفیت ها و قابلیت های افرادمی شود.

۲
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دوره اول

سير تاريخي مفهوم كارآفريني
1همزمان با دوره قدرتمندي مالكين و حكومتهاي
فئودالي در اروپا است .كارآفرين كسي است كه
مسئوليت اجراي پروژه هاي بزرگ رابر عهده مي
گيرد و البته در اين راه مخاطره اي را نمي
پذيرد ,زيرا عموماً منابع توسط حكومت محلي
تامين مي شود و او صرفاً مديريت ميكند .نمونه
بارز كارآفرين در اين دوره معماران مسوول
ساخت كليسا ,قلعه ها و تاسيسات نظامي
هستند.

2همزمان با شروع انقالب صنعتي بعد
جديدي به كارآفريني اضافه شد:
مخاطره .كانتيلون يكي از اولين
محققين اين موضوع ,كارآفريني را
اينگونه تعريف مي كند ً :كارآفرين
كسي است كه منابع را با قيمت
نامشخص مي خرد ,روي آن فرايندي
انجام مي دهد و آن را به قيمتي
نامشخص و تضمين نشده مي فروشد,
از اين رو مخاطره پذير استًً.
كارآفرين در اين دوره شامل كساني
نظير بازرگانان ,صنعتگران و ديگر
مالكان خصوصي مي گرديد .

دوره دوم

قرن  17ميالدي «مخاطره پذيري»

دوره سوم

3ابتدا كارآفرين از تامين كننده سرمايه متمايز
مي گردد .يعني كسي كه ً مخاطره ً مي كند
باكسي كه سرمايه را تامين مي كند,
متفاوت است .اديسون به عنوان يكي از
كارآفرينان اين دوره پايه گذار فن آوري
هاي جديد شناخته مي شود ,ولي او سرمايه
مورد نياز فعاليت هاي خود را از طريق اخذ
وام از سرمايه گذاران خصوصي تامين مي
كرد .همچنين دراين دوره ميان كارآفرين و
مدير كسب و كار نيز تفاوت گذارده مي
شود.كسي كه سود حاصل از سرمايه را
دريافت مي كند با شخصي كه سود حاصل از
توانمندي هاي مديريتي را دريافت مي كند,
تفاوت دارد.

دوره چهارم

در اين دوره همزمان با موج جديد ايجاد كسب و كارهاي
كوچك و رشد اقتصادي و شناخته شدن كارآفريني
به عنوان تسريع كننده اين ساز و كار ,توجه زيادي به
اين رشته جلب شد .تا اين زمان كارآفريني فقط از
ديدگاه محققان اقتصادي مورد بررسي قرار مي
گرفت ,ولي در اين دوره توجه جامعه شناسان و
روانشناسان نيز به اين رشته معطوف گرديد .عمده
توجه اين محققين بر شناخت ويژگي هاي كارآفرينان
و علل حركت فرد به سوي كارآفريني است.

دوره پنجم

دهه هاي مياني بيستم ميالدي
«نوآوري»

قرون  15و  16ميالدي «صاحبان
پروژه هاي بزرگ»

قرون  18و  19ميالدي و اوايل قرن
بيستم

« تمايز كارآفرينان از ديگر بازيگران
صحنه اقتصاد»

4مفهوم نوآوري در اين دوره به يك جزء
اصلي تعريف كارآفريني تبديل مي
شود .از تعاريف برآمده از اين دوره مي
توان موارد زير را نام برد .
مفهوم نوآوري مي تواند شامل همه چيز ,از
خلق محصولي جديد تا ايجاد يك نظام
توزيع نوين يا حتي ايجاد يك ساختار
سازماني جديد براي انجام كارها
باشد.اضافه شدن اين مفهوم به خاطر
افزايش رقابت در بازار محصوالت و
تالش در استفاده از نوآوري براي ايجاد
مزيت رقابتي در كسب و كارهاي
موجود و بقاي آنهاست.
دوران معاصر (از  1980تاكنون) «رويكرد چند جانبه»

داليل روی آوری به کارآفرينی
 -1جهاني شدن اقتصاد وفرهنگ
 -2گذراز عصر صنعتي به پست مدرن( عصر جامعه اطالعاتي )
( كسب و كارهاي كوچك و متوسط )
 -3عدم امكان استخدام مادام العمر
 -4تغيير ماهيت كسب وكار
 -5تغيير و تحوالت جهاني و انتشار سريع اطالعات
 -6رقابت شديد بين شركت ها
 -7وجود مسايل خاص در كشورهاي درحال توسعه  ،نظير بيكاري
فزاينده  ،تورم افسارگسيخته  ،نبود سرمايه گذاري  ،مهارت
نيافتگي نيروهاي تحصيلكرده،جوان بودن جمعيت به علت پديده
انفجارجمعيت  ،عدم امكان حضور زنان درعرصه هاي جهاني
ووجود اقتصادهاي تك پايه و تك محصولي

۴
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ايجاد کسب و کارهای جديد
حل مشکالت اجتماعی
توسعه ظرفیتهای موجود
استفاده از ظرفیتهای بی استفاده
توسعه و انتقال تکنولوژی
بهبود کیفیت کاالها و خدمات
کوچک سازی دولت و توسعه بخش خصوصی

۵

 7اصل موفقيت کارآفرينی
 -1همگام بودن با تغییرات جهانی
 -2کسب و کار گرا بودن
 -3بازارگرا بودن
 -4مدیریت استراتژیک

اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی
(مهارتهای کسب و کار)
جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی

(مهارتهای دانش محور)
انقالب کارآفرينی
(مهارتهای کارآفرينانه)

 -5دانایی – مدیریت دانش

 -6نوآوری
 -7رشد

فرايند کارآفرينی،کارآفرين چه می کند؟
عملياتي کردن ايده
Making an idea operational

مديريت ريسک

Risk management

تدوين طرح تجاري

پردازش ايده
شناسايي فرصتها

Business planning

Processing the idea
Opportunity scanning

6
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:مراحل پردازش ايده

توليد ايده

آماده سازي

Idea Generation

Idea Preparation

پروردن ايده
Idea Development

تشريح ايده

تاييد ايده

Idea Description

Selection & Approval

Steps For Idea Process
فصلنامه معماری داخلی

1400  بهار-۲ شماره

:

7

خصوصيات کارآفرين
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توانايي كار تحت فشار مالي اجتماعي و رواني
حل كننده مشكالت
روحيه عملگرايي
عزم و اراده راسخ(افرادمصمم)
قاطعيت در تصميم
وقف كار
اهميت به جزئيات
اعتماد به نفس
پشتكار باال
جاه طلبي
افراد مصمم  ،جستجوگر و ريسك پذير

•
•
•
•
•
•
•
•
•

گرايش به ريسك پذيري منطقي
استقالل طلبي
تحمل ابهام
خالق و نوآور
حركت به سوي موفقيت
مسئوليت پذير
هدفگرا و با انگيزه
خير خواهي
فرصت شناسي و ...

Creative and Innovative
Risk takers

۸

کارافرينی و تفاوتش با اشتغال زايی
با اینکه بیشتر افراد فکر می کنند کارافرینی
همان اشتغال زایی است اما باید بگوییم که
این چنین نیست .اشتغال زایی یا
 job creationبه فرایند خلق فرصت های
شغلی ،خصوصا برای افراد بیکار اطالق می
شود .مثل راه اندازی یک کارگاه تولیدی.
اما کارافرینی یا ،Entrepreneurship
بر اساس تعاریف متخصصین این حوزه
شومپیتر
جوزف
همچون
( ) Joseph Schumpeterو فرانک نایت
() ،Frank Knightبه؛” فرایند خلق ارزش
جدید (محصول و یا خدمت) از طریق یک
تالش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک های
ناشی از آن اطالق میشود”.
در واقع ویژگی مهم کارآفرینی ،نوآورانه و
ارزش آفرین بودن آن است.

جوزف شومپیتر که از او به عنوان پدر
کارآفرینی یاد میشود ،فرایند کارآفرینی را
“تخریب خالق” مینامد .بدین معنا که یک
ساختارشکنی در روش سنتی و همیشگیِ انجامِ
یک کار به وجود می آورد .در واقع ویژگی
تعیینکننده کارآفرینی را انجام کارهای جدید
یا ابداع روشهای نوین در امور جاری می
داند و واژه نوآوری را به کارآفرینی پیوند
زده است .او پنج شیوه نوآوری را مد نظر
داشت:

•
•
•
•
•

معرفی یک کاالی جدید
به کار گیری یک شیوهی جدید برای تولید
یک محصول قدیمی
ایجاد یک بازار جدید برای یک محصول
موجود
کشف و بهکار گیری یک منبع جدید برای
تامین مواد اولیه
ایجاد یک ساختار جدید برای یک صنعت
موجود

۹
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چگونه می توانيد به عنوان يک معمار درآمد
بيشتری کسب کنيد
بسیاری از معماران با توجه به کاری که
انجام می دهند و مسئولیت هایی که بر
عهده دارند  ،درآمد از معماری بسیار
کمی دارند .ساعت های طوالنی ،
استرس زیاد  ،زمان پروژه دقیق ،
خواسته های مشتری  ،مسئولیت های
زیاد و کار در آخر هفته .همه اینها برای
برای
متوسط
خسارت
جبران
معماران در یک بازار کامالً رقابتی
است .بسیاری از معماران مستقل شیفته
معماری و سمت طراحی حرفه خود
هستند.

به حدی که آنها فراموش می کنند که
یک کارآفرین نیز باشند .آنها غالباً به
جای مشاغل خود  ،منحصراً در
مشاغل دیگران کار می کنند .
ایده پشت پرده یک ” کارآفرین معمار
” بودن بسیار جذاب است .به عنوان
یک “کارآفرین معمار” ،شما مسئول
ایجاد کسب و کار از مجموعه مهارت
های معماری خود هستید ،بنابراین
خود را از آنچه شغل فعلیتان طلب
میکند رها کنید و چیزهایی را که

عاشقش هستید بسازید.

بسیاری از معماران فکر می کنند که تجارت زمان طراحی آنها برای پول تنها راه کسب
درآمد از معماری است  ،زیرا در دوره مطالعات معماری موضوع کارآفرینی به هیچ وجه
مطرح نمی شود.اما مطمئناً  ،شما می توانید از مهارت های خود به عنوان یک معمار به صد
روش مختلف استفاده کنید.برای ادامه کار متفاوت  ،انرژی  ،پشتکار و نظم بیشتری الزم
است .اما وقتی زمان کافی  ،صبر و سخت کوشی سرمایه گذاری شود  ،بازده می تواند ده
برابر  ،حتی صد برابر شود و این بازده نه تنها پولی است  ،بلکه مربوط به رضایت و آزادی
است که سایر مدلهای تجاری به دنبال دارد.
به عنوان مثال  ،برخی از مدل های تجاری به شما امکان می دهند کامالً مستقل از مکان و
زمان کار کنید که به شما آزادی سفر در دنیا را می دهد در حالی که به کار خود ادامه می
دهید .اگر کار پروژه کالسیک معماری را انجام دهید  ،این غیرممکن است.

۱۰
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”“Archi-preneurیک کلمه ترکیبی از “معمار” و “کارآفرین” است .مدل تجاری سنتی
معماران  ،یک مدل مبتنی بر خدمات است.
معمار در ازای خدمتی که به مشتری می دهد هزینه ای دریافت می کند .بسیاری از
معماران ممکن است ناامید شوند زیرا مشتری در حال تغییر طرح است  ،و ارزشی برای
کار معماران قائل نیست یا رفتار بدی از خود نشان می دهد.عالوه بر این  ،فرآیند کسب
پروژه ها بسیار رقابتی است و گاهی اوقات با شرکت در مسابقات معماری با تعداد زیادی
دفاتر دیگر انجام می شود.
بنابراین  ،شما باید یک مقدار زیادی از کار را برای یک پیشنهاد طراحی از ابتدا (و به
صورت رایگان!) انجام دهید .اگر در مسابقه برنده نشوید  ،برای کار خود جبران نمی
شوید .بدون پروژه  ،شما نمی توانید معماری را تمرین کنید و بدون داشتن نمونه کار
مناسب پروژه ها  ،مشتریان شما را استخدام نمی کنند .به طور کلی شروع کار به عنوان
یک معمار دشوار است .بنابراین بهتراست شروع به تحقیق درباره روشهای اضافی
درآمدزایی به عنوان یک معمار کنید .و در واقع بسیاری از معماران را می یابید که از
مجموعه مهارت های خود به شیوه ای خالقانه و کارآفرینانه برای ایجاد درآمد از

معماری اضافی استفاده می کردند“ .
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چگونه کارآفرين معمار باشيم
 -1پروژه خودتان را توسعه دهید
به عنوان یک معمار ،بابت خدمات طراحیتان پول دریافت میکنید .اما اغلب این
مشتریان هستند که پروسه کار را کنترل می کنند و به شما میگویند چه چیزی را
طراحی کنید .چه می شد اگر می توانستید نقش مشتری را کامال حذف کنید و
برای طراحی و روند ساخت و ساز  ،پیمانکار خودتان باشید؟

چه توصیه ای می توان کرد؟ یادگیری فرایند خرید و فروش امالک و مستغالت و
طراحی ساختمان های شخصیتان را آغاز کنید .البته برای هر اولین پروژه ای
موانع مالی بی چون و چرایی نیز وجود دارند ،اما بسیاری از معماران شناخته
شده این مسئله را مدیریت کرده اند.
جاناتان سگال ( ) (Jonathan Segalنمونه ای خوب از کسی است که قاعده
“معمار به عنوان توسعه دهنده” را تمرین میکند و آموزش میدهد ،قاعده ای که
می گوید شما در فرایند توسعه پروژه شخصیتان ،برای ساخت محیط شهری
متناسب با ایده هایتان کنترل کامل را به دست دارید .مزیت دیگر اینکه ،رئیس
خود بودن به شما رضایت مالی بیشتری خواهد داد.
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 -2معماری را با “ایکس” ترکیب کنید:
مسلما ،ترکیب رشته های مختلف منجر به بزرگترین نوآوری ها می شود .اپل ،برای
مثال ،با ترکیب تکنولوژی و طراحی  ،تجربه ی جدیدی از استفاده از دستگاه ها را
برای مشتریان خلق کرد.
مهارتهای معماری ای که در دوره آموزشی خود فراگرفته اید جهت خلق ایده های نو
 ،طراحی ساختمانها و حل مسائل پیچیده ضروری هستند .فقط تصور کنید که چطور
میتوانید مهارتهایتان را با موضوعات دیگری که دوست دارید ترکیب کنید تا کسب کار
خود را در این ترکیب بندی بنا کنید.
برای مثال اربناتس ) (URBANAUTSدر کسب و کار خود بر روی ترکیب معماری
و مهمان نوازی سرمایه گذاری کرده است .آنها در وین ،با زیرکی شرایط معماری را
ارزیابی کردند و از مغازه های متعدد خالی سطح خیابان ها یادداشت برداشتند .با
آگاهی از این پتانسیل ،این فضاهای خالی را نوسازی کرده و آنها را به اتاق های هتل
تبدیل کردند ،که برای بازار رو به رشدی از مسافران شهری که در ذهن خود به دنبال
یک تجربه ی واقعی درون شهری هستند طراحی شده است
 -3یک وبالگ راه بیندازید:
وبالگ یکی از موثرترین ابزارهایی است که می توانید برای جذب مخاطب استفاده
کنید .با گذشت زمان ،مخاطبانتان اگر تشویق به تعامل شوند ،تبدیل به جامعه ی
مخاطبان شما می شوند .اگر شما در زمینه ی خاصی متخصص هستید ،می توانید
حتی با ارائه محتوای با کیفیت و دانش تخصصیتان به جامعه ی مخاطبانتان آموزش
دهید.

مخاطبانتان به شما بازخورد می دهند ،از شما حمایت می کنند و مطالب شما را با
دیگران به اشتراک می گذارند .اگر شما محصول یا خدماتی را ارائه می دهید ،به
احتمال زیاد مخاطبانتان اولین خریدارانتان خواهند بود .نگاهی به ایناک سیرز
)Enoch Searsدر سایت  businessofarchitecture.comبیندازید .او
وبالگی با تمرکز بر کسب و کار و موفقیت معماران شرکت های کوچک به راه
انداخته است.
این روزها راه اندازی یک وبالگ و آغاز نوشتن بسیار آسان است!
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 -4یک محصول بسازید:
بهترین نکته درباره ی “کارآفرین معمار”
بودن ،سلطه ی آزادی بر خالقیت
شماست .همه ما چیزی برای ارائه به دنیا
داریم .محصوالت دیجیتالWebinar ،ها
(سمینارهای تحت وب) و خدمات
مربیگری همه راه هایی هستند برای یک
جریان “درآمد غیرفعال” ( درآمدهایی
که نیاز به فعالیت مداوم ندارند مثل
درآمد ناشی از اجاره ملک یا درآمدهای
ناشی از خدمات اتوماتیک آنالین و … را
درآمد غیر فعال یا passive income
گویند ) و رهایی از زندگی روزمره
کارمندی.
یک مثال بسیار خوب ،معمار جوانی به نام
پت فالین ( )Pat Flynnاست که وبسایت
greenexamacademy.comرا در
طول مدتی که برای آزمون LEED
)APآزمون معتبر و حرفه ای در زمینه
انتقال انرژی و طراحی محیط زیستی
Leadership in Energy and
Environmental
Design
) Accredited Professionalمطالعه
می کرده ،ساخته است  .او میخواست
دانش خود را با کسانی که قصد شرکت در
این فرایند را دارند به اشتراک بگذارد.
پس از اینکه از کار خود رها شد ،تصمیم
به خلق محصول چطور می توان انجام
داد که به مردم برای قبولی در آزمون
LEED APکمک می کرد.
این محصولی موفق بود و به او کمک کرد
تا اولین جریان “درآمد غیرفعال” خود را
به وجود آورد .و این پایه سرمایه گذاری
سایت
در
smartpassiveincome.comاو شد،
که امروز بیش از  100هزار دالر

درآمدزایی ماهانه به بار آورده است.

 -5جایگاه مناسب خود را بیابید:
بسیاری از شرکت های معماری احتماال قادر به
طراحی یک ساختمان اداری هستند .بسیاری از
آنها قبالً این کار را کرده اند .رقابت برای
طراحی دفاتر اداری بسیار زیاد است .اما
تخصص در یک موضوع خاص شانس شرکت شما
برای اینکه در میان انبوهی از شرکتها متمایز و
برجسته شود را افزایش خواهد داد.
شاید شما شور و شوقی خاص در زمینه معماری
دارید؟
شاید شما یک متخصص در برنامه ریزی و
طراحی انواع خاصی از ساختمان هستید؟
یا شاید شما استعداد آموزش داشته باشید و
بتوانید خدمات مشاوره ای ویژه ای ارائه دهید؟
پرداختن به نیازها و مشکالت مخاطبان و
مشتریان بالقوه تان امری ضروری است .محصول
یا خدماتی در زمینه ی تخصصی ویژه تان راه
اندازی کنید و در آن زمینه سخت تالش کنید.
یک مثال بسیار خوب ماریکا مکیل ( Marica
)McKeelو استودیو معماری او “ام ام”
Studio MMاست .او بر روی طراحی
ساختمان های مسکونی معاصر و بروز تمرکز
کرده است .او یک پورتفولیو بسیار تاثیرگذار
ساخته و در زمینه ی فعالیت خود یک بالگر ماهر
است .شور و شوق همیشه منجر به عملکردی بهتر

می شود تا رقابت.
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معرفی معمارانِ کارآفرين
محمد رضا سبحان؛ معمار و کارافرین؛ مدیر باشگاه کارآفرینی تیوان
او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد تهران مرکز و MBAاز دانشکده
کارآفرینی تهران است .از سال  79به صورت حرفه ای معماری را شروع کرده و در سال 87
شرکت معماری خود را به نام انکی دو تاسیس کرده است .کارآفرینی را از سال  82شروع
کرده و هم اکنون مدیر باشگاه کارآفرینی تیوان می باشد.
باشگاه کارافرینی تیوان
قرارگیری در جو کارافرینی همراه با افرادی که مثل خودتان پر انگیزه و پر انرژی
هستند ،می تواند بسیار الهام بخش و کمک کننده باشد .و این همان فضایی است که
باشگاه کارافرینی تیوان در اختیار شما می گذارد.
تیوان به عنوان یک پیش شتابدهنده خدمات و فضایی مناسب را در اختیار صاحبانِ
ایده و تیم های استارتاپی در جهت رشد و نمو قرار می دهد .از جمله این خدمات و
امکانات :فضای کار اشتراکی ،امکان رزرو اتاق جلسات مجهز ،شرکت در
رویدادهای آموزشی برگزارشده در تیوان و امکان استفاده از مشاوره و تجربیات

منتورهای بنام و باسابقه.
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لنا وفایی؛ کارافرین ،مدیرعامل و فاندر استارتاپ پیاده

اپلیکیشن پیاده

از دیگر معماران کارافرین و موفق می توان به خانم
لنا وفایی اشاره کرد .لنا وفایی ،متولد سال ، 1367
دانش آموخته ی رشته مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه
بریتیش کلمبیا و معماری و شهرسازی از دانشگاه کلمبیا
می باشد .او بعد از بازگشت به تهران از سال  94کار
بر روی استارتاپ پیاده را آغاز کرده است .اپلیکیشن
پیاده هم اکنون با 10هزار نصب فعال در زمینه تعامل
خالقانه ی شهروند تهرانی با شهرش و مارکتی برای
انواع تفریحِ شهری ،در حال فعالیت است.

پیاده نام استارتاپ ،تیم و اپلیکیشنی
است که هدفش برقراری ارتباط موثر
بین شهر و شهروند ،ایجاد حس تعلق و
خلق تجربه های به یادماندنی از شهر و
شهرگردی می باشد .تجربه هایی که
روی خوش شهر تهران را به شما نشان
می دهند .پیشتر در این اپلیکیشن شما
می توانستید به انواع مسیرهای زیبای
شهرگردی در تهران با سناریوهای بسیار
جذابش دسترسی داشته باشید اما هم
اکنون این تیم با یک پیوُت (چرخش در
کسب و کار که در انتهای مقاله توضیحش
خواهم داد) ،به معرفی تجربه ها و
تفریح های جدید و جذاب شهر و
همچنین افرادی که این تجربه ها را
خلق می کنند ،می پردازد .به شخصه از
کانسپت کارشان بسیار لذت بردم و با
آرزوی موفقیت ،نصب این اپلیکیشن را
به تمام دوستان تهرانی پیشنهاد می کنم.

لنا وفایی بهعنوان بنیانگذار و مدیرعامل پیاده و تیم  43نفرهاش
میخواهند با پیاده ارتباط موثری بین شهر و شهروند برقرار کنند؛
ارتباط موثری که به دوستی بین آدمها و شهرشان منجر میشود تا دیگر

در درندشتترین شهرهای ایران هم کسی احساس غریبگی نکند.
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امیر عباس ابوطالبی؛ معمار و ژورنالیست
امیرعباس ابوطالبی متولد سال  1356در تهران می باشد .وی بعد از انصراف از رشته عمران و
مهندسی پزشکی ،به تحصیل در رشته مورد عالقه خود یعنی معماری پرداخت .او با اینکه تجربه
ی معماری و همکاری در پروژه های معماری داخلی و خارجی فراوانی دارد اما از سال 1393
با حمایت خانه طراحان سام روی ایده انتشار نشریات تخصصی معماری در ایران متمرکز شد و
برای اولین بار آن را وارد دنیای دیجیتال نمود .وی هم اکنون صاحب امتیاز و سردبیر نشریه
معماری ویال و مشاور دبیرخانه دائمی مسابقات معماری وزارت راه و شهرسازی می باشد و به
تدریس و فعالیت در حوزه های دانشگاهی و تحقیقاتی نیز می پردازد. .

امیرعباس ابوطالبی در سال
 1382پایان نامه با عنوان
مجموعه تاالرها و سالنهای
موسیقی واقع در اراضی عباس
آباد تهران را با ارائه تمام
اسکیسهای دستی و ماکتهای
دوران پژوهشش با نمره ممتاز
به پشت سر گذراند و پس از
یکسال کار بعنوان معمار اصلی
پروژه برجهای دوقلوی شهر
شیراز و همکاری با شرکت
دوبارچ آرشیتکت امارات
متحده به مالزی سفر کرد .در
کشور مالزی پس از تجربه
کارآموزی در شرکت دکتر کن
یانگ به عنوان طراح کانسپت در
شرکت بین المللی کاناری
مشغول به فعالیت گردید.
از پروژه های قابل توجهی که در این شرکت به عنوان طراح کانسپت روی آنها کار کرد ،میتوان به
بازسازی داخلی برج یو-او-بی-پالزا اثر کنزو تانگه در سنگاپور و معماری فضای اداری فرودگاه
بین المللی کواالالمپور اشاره کرد.او در سال  1388نمایندگی شرکت بین المللی سازه های پیش
ساخته شرکت کربی آمریکا/کویت در تهران را به عهده گرفت و پروژه های متعدد صنعتی،
ورزشی و ساختمانی را مدیریت کرد.
وی آتلیه طراحی معماری امیرعباس ابوطالبی را درتهران راه اندازی و
در زمینه طراحی معماری ،مسابقات معماری ،تحقیق ،پژوهش و
نویسندگی به فعالیت پرداخت.
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جاناتان سگال Jonathan Segal؛ معمار ،کارافرین و مدرس

از دیگر معماران کارآفرین ،جاناتان
سگال می باشد .او با نگاهی کامال
جدید به نحوه درامدزایی از معماری
تغییری در نوع همکاری ها و
قراردادهای همیشگی بین معمارها و
کارفرمایان ایجاد کرد.

شعار او این است که یک
معمار ،باید خودش هم توسعه
دهنده و هم کارفرما و هم
صاحب پروژه باشد.
خود او این رویکرد را عملی کرده و آثار معماری اش جایزه های
متعددی در ایاالت متحده دریافت کرده است .او نگرش جدید خود را در
دوره های آموزشی آنالین با نام “معمارِ توسعه دهنده” تدریس می کند و
به این ترتیب عالوه بر آموزش به دیگران ،امکانِ درامد غیرفعال یا
)(Passive Incomeرا نیز برای خود فراهم کرده است.
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